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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.
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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.



14 Михаиле С. СтевановиЬ

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*
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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
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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
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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
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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
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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 :



Источноцрногорски д>флекат 53

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).
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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.
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§ 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
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]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



70 Михаиле С. СтевановиЬ

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
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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.



86 Михаило С. СтевановиЬ

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:
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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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Poizvedovanje mladega Kopitarja za srbo

hrvatsko narodno poezijo.

Uvod. Prvi sledovi ossianizma pri Slovencih.

Kakor pri drugih slovanskih narodih, tako se je tudi pri Slo

vencih ohranilo precej staro in zanesljivo poroíilo o eksistenci srbo-

hrvatske (sbh.) narodne poezije, in to v nemSkem potopisu ¡linerarium

ali Wegraiss (izdan je bil anonimno in sine loco 1531) Stajerskega

Slovenca Benedikta Kuripeíiía, ki se je 1. 1530. kot sekretar udeleZil

avstrijskega poslanstva k turSki Porti v Carigrad. V svojem navedenem

potopisu je namreí Kuripeíií ze omenil tudi pesmi o nekaterih juna-

kih sbh. narodne poezije, na pr. o Miloäu Kobilidu (Obilicu), Rado-

slavu Pavlovicu in MalkoSicu1). Nadalje pa ni dvoma, da se je znanje

sbh. narodne pesmi zgodaj sirilo k sosednim Slovencem tudi ustno,

posebno za iasa skupnih bojev juznin Slovanov s Turki, vsaj od XVI.

l stol. dalje, kakor nam o lern jasno priía poroíilo italijanskega zgo-

dovinarja Nicoleltija, ki ze 1. 1550. omenja pri tolminskih Slovencih

pesmi о ogrskem kralju Matjazu2), iigar ime — ravno tako kakor

* ¡me srbskega epskega junaka Marka — je preSlo v slovenske narodne

pesmi tudi z obilnim epskim materijalom vred prav gotovo iz sbh.

pesemskega kroga.

» Literarno zanimanje za sbh. narodno -poezijo je pa pri Slovencih

za£elo istoiasno z njihovim navdu§enjem za narodno poezijo sploh,

namreí v dobi „ossianskega vala", ki se je jel k njim izraziteje Siriti

ze v 70. letih XV1I1. stol., in to deloma direktno z Dunaja, deloma pa

*) V. Jagic, Gracia za slovensku narodnu poeziju, Rad Jugosl. akad., knj.

37. Zagreb 1876, str. 114 ¡n 119. — P. Matkovic, Putovanja po Balkanskom Polu-

otoku, Rad 56, 1881, str. 170 in 179 si. — Nik. Petrovskij, О сочинешахъ Петра

Гекторовича, Kazan] 1901, str. 103—166. — M. Murko, Geschichte der älteren

südslawischen Litteraturen, Leipzig 1908, str. 205.

s) K. StrekelJ, Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana 1895—1898, str. 34.,—

M. Murko, o. c. str. 205.
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tudi iz italijanske, namrei beneSke knjizevnosti. Po vplivu dunajskega

dvornega pesnika eksjezuita Mich. Denisa, avstrijskega prevajalca

Ossiana (1768), je namrei ta ossianski kult narodne poezije predvsem

zajel diskalceatskega mladega patra Marka Pohlina, ki je ze v svoji

nemSko-slovenski Gramatiki iz 1. 1768. pokazal neko znanje narodne

poezije, razlikujoi „pesem" od umetne poezije1). in ki je zlasti izza

1. 1768. marljivo iital omenjeni Denisov prevod2). In najbrz se po

njegovem posredovanju je ta kult kmaluprevzel tudi ljubljanskega dijaka

Jozefa Zakotnika, poznejSega njegovega sóbrala (Dizma) pri diskalce-

atih, ki si je ze pred svojim vstopom v diskalceatski samostan (pred 1.

1776.) nabral med slovenskim ljudstvom na kmetih zbirko narodnih

pesmi8), med katerimi je bila tudi pesem o Pegamu in Lambergarju.

V 80. letih pa je ta ossianizem vzgal §e nekatere poedince Pohlino-

vega pesniSkega kroga Pisanic (1779—81), na pr. tudi samega Deva,

v iigar rokah se je prav v tem iasu menda nahajala ze omenjena

Zakotnikova zbirka narodnih pesmi4), in zlasti mecena takratnega

slovenskega literarnega gibanja barona Zigo Zoisa, prav tako tudi

mladega jurista Antona Linharta in mladega franíiSkana Valentina

Vodnika. Zois, tedaj Se krepki kavalir, se je seznanil z Ossianom isto-

tako iz Denisovega prevoda, ki ga je imel ba§ od tega iasa v svoji

knjiznici5), in gotovo tudi po njegovem vzgledu si je najbrz ze takrat

sam nabral zbirko veselih slovenskih narodnih pesmic „vize"6). Lin-

hart pa se je mogel navdusiti za Ossiana deloma ze na svojih §tu-

dijah na Dunaju v 1. 1778—1780, deloma §ele po svojem povratku v

Ljubljano, kjer mu je po vsej verjetnosti §ele priSla v roke tudi Za

kotnikova veikrat ze omenjena zbirka, iz katere je za svoj pesniSki

almanah Blumen aus Krain (1781) v nemSiino prestavil dve pesmi,

namreí slovito balado o Pegamu, ki jo je gotovo ba§ po Denisovem

vzgledu prepesnil v heksametrih, in pesem o Jasminu7). In Val. Vod

nika je v tej smeri zainteresiral najbrz sam Pohlin, ki mu je prav v

tem iasu sploh dal vzpodbudo za javni literarni nastop. Pod tem vpli-

vom je torej tudi Vodnik obrnil svojo paznjo domaii narodni poeziji,

J) V. Burian, Po stopách cesství a ceské knihy v starsím slovinském pí-

semnictvi, Slavia VIII, Praha 1929-1930, str. 472.

2) Fr. Kidric, Dobrovsky in slovenski preporod njegove dobe. Razprave

znanstvenega drustva Vil. Historien! odsek 1. Ljubljana 1930, str. 23.

3) Ibid. str. 24.

4) Ibid. str. 43.

s) Ibid. str. 41.

e) Ivan Prijatclj, Dusevni profili nasih preporoditeljev, Ljubljanski Zvon (LZ)

41, Ljubljana 1921, str. 209 in 216.

7) Fr. Kidric, o. c. str. 43.
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se seznanil vsaj z narodnimi poskoCnicami, kakor je to razvidno

predvsem iz verzne sheme njegove pesnitve Zadovol/ni h\ranjc v Pi-

sanicah 1781, in je po vsej verjetnosti od tega база tudi poznal

pesem o Pegamu1).

Pod vplivom istega Denisa, ki se je ze zgodaj nekoliko seznanil

tudi s sbh. narodno poezijo, in to najbrz iz Pavidevih latinskih pre-

vodov v Descriptio soluta (Budae 1764) 2), seje istoíasno in obenem

precej uiinkovito Sirilo k Slovencem zanimanje tudi za sbh. narodno

pesem. Priía nam o tern dovolj jasno predvsem slovenski prevod ba§

Denisove pesnitve Der Zwist der Fürsten (1778), ki ga je priobiil

neznan slovenski prevajalec ali bolj parafrazist v Pohlinovih Pisanicah

1781, v katerem je istotako kot Denis visoko íastil hrvatsko narodno

pesem, ki jo je Se vrhu tega navduSeno opeval kot svojo lastno, nam-

rei slovensko3). Razvidno pa je to se iz Linhartove pesnitve Trink

lied der Kroaten v ze omenjenih njegovih Blumen, za katero je mogel

po vsej verjetnosti uporabiti ba§ po Denisovem vzgledu kak sbh.

narodni original*).

Isto navduSenje ali vsaj zanimanje za narodno poezijo sploh in

sbh. posebi, toda ze bolj romantiino zasnovano, je ob istem 6asu ali

malo pozneje prodiralo k Slovencem, kakor je bilo ze zgoraj poudar-

jeno, tudi iz italijanske knjizevnosti, namrei iz obeh dalmatinskih

potopisov Saggio 1771 in Viaggio 1774 beneSkega slovanofila opata

Alberta Fortisa, ki je v njih, zlasti pa v Viaggio in Balmazia (I. del,

sir. 43—96) priobiil zanimivo karakteristiko ter navduSeno pohvalo

„morlaSke", namreC sbh. narodne poezije, navajajoë kot primer slovito

balado o Hasanaginici ne samo v svojem italijanskem prevodu, tem-

ve£ tudi s sbh. njenim originalem vred (str. 98—105). In prav ta For-

tisova poroeila, ki so v veliki meri povzroiila zivahno literarno zani-

manje za sbh. narodno pesem tako v domaiih dalmatinskih uienih

krogih (Giovanni Lovrié, Julije Bajamonti, franii§kanec Fran Radman,

Gjuro Ferié itd.), kakor tudi v zapadno-evropskem literarnem svetu

(Goethe, Herder, Johann Müler, Walter Scott itd.), so prav gotovo tudi

vplivala na italijanski ¡zobrazenega slovenskega mecena Zoisa ter na

!) Fr. Kidric, Zgodovina slovenskega slovstva HI. Ljubljana 1932, str. 298.

a) M. Curcin, Das serbische Volkslied in der deutschen Literatur, Leipzig

1905, str. 38 sl. — Cam. Luzerna Die südslavische Ballade von Asan Agas Gattin,

Berlin 1905, str. 58. — Prim, se Murkov référât v Af si Ph 28, 1906, str. 353,

3) N. Omersa, A. T. Linhart in slovenska narodna pesem, Casopis za

zgodovino in narodopisje 18, Maribor 1923, str. 48.

4) M. Kovac, Epska pesem о Pegamu in Lambergarju in drugo, ¿asopis

za zgodovino in narodopisje (¿ZN) 16, Maribor 1920-1921, str. 43 sl.

9"
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njegov ljubljanski krog, na kar se da prosto sklepati ze iz tega dej-

stva, da si je Zois oba navedena Fortisova potopisa tudi kmalu pre-

skrbel za svojo knjiznico, v kateri sta izpriiana ze v seznamu iz 1.

1780.1) in v kateri sta pai bila od tega iasa dostopna tudi njegovim

tovariSem, na pr. gotovo ze Linhartu, ki je v 2. delu svoje kranjske

zgodovine Versuch einer Geschichte von Krain (1791) veíkrat (str. 220,

222, 227, 283) navedel bas" Fortisa kot svoj vir za slovanski narodopis.

Doiim sta torej Dunajian Denis in Benetian Fortis neposredno

prebujala v Slovencih smisel in navduSenje za domaio slovensko in

obenem tudi ze za sbh. narodno poezijo, jih je ob istem îasu in prav

tako neposredno seznanjal s sbh. narodno pesmijo, posebno z epiko,

Se Kaíi¿ev Razgovor ugodni (pesmi v njem so takrat s"e veljale za

pristne narodne!), ki so ga ba§ 1. 1780. vnovii v Jakinu izdali dal-

matinski franiiSkani. Imamo to zopet izpriiano predvsem za Ljub-

Ijano, namrei pri Zoisu, v íigar knjiznici je Kaíid zabelezen 2e v

seznamu iz 1. 1780—82.2), in potrjuje nam to tudi §e poznejs"e Kopi-

tarjevo poroiilo Vuku v pismu z dne 27. maja 1814, da so патгеб

Kranjci Kaiida poznali ter ga iitali 8). Lahko pa na to Se sklepamo

tudi iz hrvatskih pesnitev pohrvaienega belokranjskega Slovenca ka-

pucinca Grgura Malevca4), ki zlasti v svojih prigodnicah Nagovorjanje

soldatov na vojuvanje proti Turcinu (Zagreb 1787) in Nagovorjanje

Vukasevicevih (Ibid. 1789) ze na prvi pogled kaze poznanje Kai¡¿a.

Proti koncu XVIII. stol. pa je §e razSirjal in poglabljal smisel

in zanimanje Slovencev za narodno poezijo tudi Nemec Bürger. Njegov

vpliv je sicer ze zaznati pri Devu v Pisanicaff), toda njegov pomen

v tej smeri se izraziteje kaze §ele v 90. letih istega stoletja. V tem

iasu (okoli 1791/92) je namrei tudi sam Zois sku§al prevesti njegovo

Lenoro 6) in je po vsej verjetnosti prav v njegovem duhu tudi po-

Siljal v 1. 1794/95. pesniku Vodniku svoje nasvete o pomenu narodne

poezije za umetno v jezikovnem in izraznem pogledu (pred Ossianom

ga je baS v tem oziru svaril) 7), ieprav se na njega direktno ni po-

zival in dasi je narodno poezijo vedno s"e gledal z o6mi doslednega

prosvetljenca s). Zato tudi pri Vodniku od tega iasa lahko opazamo

>) Fr. Kidric, o. c. str. 41.

2) Ibid. str. 42.

3) Вукова преписка I. Beograd 1907, str. 134.

4) Prim, o njem studijo VI. Dukata v Radu 207, str. 137 sl.

s) Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana 1925, str. 131.

«) KiJric, o. c. str. 62.

7) Vodnikov Spomenik, izd E. H. Costa. V LJubljani 1859, str. 61.

8) Kidric, Zgodovina III, str. 299.
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veiji vpliv narodne poezije vsaj v njegovi priprostejsi dikciji, posebno

pa v njegovem pogostejSem naslanjanju na obliko narodnega verza

(Stiristopni trohej, enajsterec, §tirivrsti£na kitica, antiteza itd.) 1).

Da bi v tern iasu vplival na Slovence tudi ze Herder kot glasnik

romantiinega kulta narodne poezije ali vsaj prevajalec „morlaSkih",

t.j. sbh. narodnih pesmi v svojih Volkslieder 1778-79 2), ni dovolj

verjetno, ker omenjenih Volkslieder nista imela v svojih knjiznicah

niti Zois niti Vodnik in nihie iz njune druzbe3).

In takSna atmosfera je trajala v centru slovenskega literarnega

zivljenja, namrei v Ljubljani, §e v 6asu, ko je priSel mladi Kopitar

v Zoisovo hi§o.

1. Kopitar v Ljubljani.

Ob splosiiem pomanjkanju direktnih virov je tezko povsem za-

nesljivo ugotoviti, kakSno znanje narodne poezije ali vsaj kaksno

orienlacijo je imel dijak Jernej Kopitar, ko je 1. 1800. priSel kot 20

letni korepetitor Zoisovega neiaka v hiSo Bonazzovih v Ljubljani,

in kaj je v tern oziru mogel tarn pridobiti, preden je l. 1803. postal

Zoisov osebni tajnik in bibliotekar*). Toda iz njegove avtobiografije

smemo vsaj sklepati, da je ze kot kmeiki otrok in „pastiríek oíe-

tovih ired" — katero „davidovsko" dobo je Se pozneje smatral za

najblazenejSo 5) — mogel precej spoznati domaëo narodno pesem Se

z drugimi tradicijami vred. Da bi pa se bil pozneje kot dijak tudi

ze seznanil z omenjenim ljubljanskim ossianskim gibanjem, za to ni-

mamo nobenih dokazov niti domnev ne.

V tem oziru je bila za njega merodajna §ele doba njegovega bi-

vanja v Zoisovi hi'Si od 1803 do novembra 18086), ki ji je tudi sam

v svoji avtobiografiji pripisal velik pomen za svoj nadaljnji razvoj7).

Tam si je namrei §ele osvojil ob Zoisovem vodstvu in ob stikih z

Vodnikom preporodno miselnost 8) in v zvezi s tem je gotovo tudi

ze postal delezen novega ossianskega razmaha, iim dalje bolj roman-

tiino ze zabarvanega ki je v letih 1803—1807. tako znaiilen zopet za

Vodnika in posebno za njegovega ueenca Janeza Antona Zupaníiía.

>) Ibid. sir. 311 si. in 315.

*) О treh Herderjevih prevodih sbh. nar. pesmi glej Curcin, о. с. str. 20—37.

«) Kidric, о. с. str. 56.

4) Ibid. str. 80.

5) Barthol. Kopitars Kleinere Schriften, izd. Fr. Miklosich. Wien 1857, str. 2.

в) Kidric, о. с. str. 125.

Ó В. Kopitars Kleinere Schriften str. 5.

8) Kidric, Zgodovina III, str. 378.
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Vodnik je v tern Casu zaiel poleg „viz" zbirati tudi ze epske

narodne pesmi, ierpav Zakotnikove zbirke niti takrat Se ni imel na

razpolago '), in je od tega база tudi ze zaiel zajemati snov in mo

tive iz slovenskih narodnih pesmi za svoje verzifikacije, kakot to raz-

odevajo sledeie pesmi, na pr. Bohinjska Bistrica, Milica milena, Ribic,

Slavcek itd.2).

Zupaníií, ki je bil ob svojem prestopu z gimnazije v filozofijo

ze pod Vodnikovim vplivom, se je okoli 1803, ko je Se bil filozof,

tako zanimal za narodno pesem, da je tudi ze pokazal smisel za njeno

inventarizacijo, zelel si je na pr. zapisati pesem о stiSkih menihih3).

V 1. 1804—1807. se je ta njegov interés Se poglobil, in to najbrz ob

Stadelmannovem vplivu. Nemec Georg Stadelmann, bivSi praktikant

vseufiliSke biblioteke v Qradcu, je namreí v tistih letih bival v Ljub-

Ijani, kjer je izdajal Laibacher Wochenblatt, v katerem je zaíel ze go-

jiti tudi narodne teme *). Bil je po vsej verjetnosti ze romantiino

izobrazen. Z njim se je Zupaníií kmalu sprijaznil5) in se je ob raz-

govorih z njim in najbrz tudi iz njegove privatne knjiznice tudi ze

seznanil z nemSkimi romantiki, kakor je to prav dodro razvidno iz

njegovega doneska Historische Fragmente über krainerische Poesie

in posebno Se iz njegovega predgovora k lastnemu nemSkemu pre-

vodu od Vodnika mu vnovii zabelezene pesmi o Pegamu in Lam

bergarju v Wochenblattu 1806, St. 33-34. in 37, kjer je ze direktno

pozival Slovence k zbiranju narodnih pesmi in kjer je (St. 37) ze

popolnoma v Herderjevem in sploh romantiinem pojmovanju govoril

o pomenu narodne poezije 6).

Vse to je gotovo imel v evidenci tudi mladi Zoisov tajnik in

bibliotekar Kopitar, ki je baS od 1. 1806. tudi sam zaiel aktivno po-

segati v slovenski preporod 7) in ki je poleg Vodnika osebno poznal

tudi Zupaníiía, íeprav ta Se ni zahajal v Zoisovo hiSo 8). V istem

ëasu pa je Kopitar gotovo tudi ze zvedel za sbh. narodno poezijo, in

to nedvomno iz Engelovega izvleCka o Morlakih v Dobrovskega Sla-

1) Kidric, о. с. str. 8l.

2) Fr. Vidic, Valentin Vodnik, der erste slovenische Dichter, Af si Ph 23

(1901) str. 451.

3) Kidric, о. с. str. 82.

4) Kidric, о. с. str. 82 in v Zgodovini III. str. 385 si.

6) Fr. Ilesic, Slomskov ucitelj Ivan Anton Zupancic, Zbornik Matice slo-

venske (Z M S) 14, Ljubljana 1912, str. 95.

6) Natancno analizo tega predmeta priobcim v posebni studuiji.

') Kidric, о. с. str. 82.

«) Kidric, Zgodovina III, str. 377 in 379.
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vinu 1806, ki ga je ba§ sam takrat preskrbel Zoisu 1). V tern Enge-

lovem izvleíku se namreí omenja stara junaSka pesem o Kraljevi6u

Marku, obenem pa tudi pesem o Asan-agi in glede tozadevne narodne

pozeije se tarn <üe opozarja na Fortisa in Lovrida 2), kar je po vsej

verjetnosti imelo to posledico, da si je Kopitar v Zoisovi biblioteki

poiskal Fortisov zgoraj ze omenjeni potopis Viaggio, \z katerega je

spoznal slovito balado о Hasanaginici v sbh. originalu ter v italijan-

skem prevodu, in da je obenem ze takrat v isti biblioteki zapazil

íudi se Ka6i¿ev Razgovor. Nataníneje pa se Se takrat z narodno po-

ezijo menda ni peíal, ker je njegova aktivnost prav öd tega Casa

bila osredoto£ena predvsem na njegovo Qramatiko.

Sele sredi 1. 1808. je moral Kopitar dobiti nov impulz v tej

smeri, kakor nam o tem dovolj jasno priia prav njegova opomba o

Hasanaginici v njegovi Gramatiki iz 1. 1808. Iz nje je razvidno, da

je to bil prav Goethe, ki je na njega zaîel v tem ëasu tudi moino

vplivati. V svoji opombi патгеб Kopitar s posebnim ponosom omenja,

da je to „slovansko" pesem, ki jo je Fortisprvi objavilkot „morlaSko",

ze zdavnaj prestavil in med svoje lastne pesnitve tudi uvrstil sam Goethe,

nakar pa Se primerja prva dva verza Goethejevga prevoda s sbh. ori

ginalem iz Fortisa. Ker pa se ta njegova opomba nahaja na str. 256.,

torej §e v tem delu njegove Gramatike, katerega tisk (namreí do str.

300) je sam izvrsil Se v Ljubljani3), preden je v zadnjih dneh oktobra

1808 odSel iz Zoisove hiSe na Dunaj, je s tem za nas nesumljivo tudi

ze potrjen fakt, da je Kopitar gqtovo ze v Ljubljani spoznal razen

Fortisovega teksta tudi omenjeni Goethejev prevod Hasanaginice, in

to ne iz Herderjevih Volkslieder 1778, kjer je namreí prvií izSel *)

temveí, kakor se da na to sklepati iz njegovih besed v citirani opombi,

baS iz Goethejevih spisov, najbrz iz Goethes Neue Schriften 1801,

Bd. VIII. sir. 187, ki jih je po katalogu iz 1. 1803. hranila baS Ijub-

Ijanska Licejska biblioteka 5). Na podlagi tega je mogoie iz njegove

opombe se nadalje sklepati, da se je torej Kopitar Ze takrat, in to

predvsem pod Goethejevim vplivom zainteresiral posebno za sbh. na

rodno poezijo, o kateri ga je tako izcrpno in navduSeno informiral

Se Fortis, ki je v nji med drugim zlasti poudarjal tudi njeno starost,

1) Ibid. str. 396.

2) Citiram iz Hankove ¡zdaje Dobrovskega Slavina 1834, str. 57.

3) Prim. Prijateljevo opoinbo k Vodriikovemu pismu Kopitarju v Cas opisu

za slovenski jezik, knjizevnost in zgodovino (C I K Z) IV. Ljubljana 1924, str. 149.

•") Curcin, o. c. str. 52.

5) Kidric, Zgodovina III, str. 406.
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doíim je Kaíid po vsej verjetnosti tudi ze podzigal njegovo rado-

vednost ter poizvedovanje za njo.

2. Kopitar na Dunaju.

Po svojem priho u na Dunaj, v zaíetku novembra 1808, je Ko

pitar v okolju romantikov kmalu postal tudi sam izrazit romantik in

se z velikim navduSenjem poglobil v Studij narodne poezije, posebno

sbh., za katero se je ze v zadnjih Ijubljanskih Casih precej zainteresiral.

V tem pogledu je za njega merodajno predvsem to, da je prav

na Dunaju, ko je §e bil jurist dunajske univerze, spoznal Herderjeve

Volkslieder v Müllerjevi izdaji (Stimmen der Völker in Liedern) iz I.

1807, v katerih so gotovo na se obrnili njegovo pozornost predvsem

Stiri (tri Herderjevi in edén Qoethejev) prevodi „morlaSkih", namrei

sbh. narodnih pesmi. Razen Herderja so mu ob istem iasu odpirali

nove vidike tudi spisi Fr. Schlegela, nadalje Se etnografski spisi po

sebno Geschichte von Serbien und Bosnien Job. Chr. Engela, s ka-

terim se je ze 12. novembra 1808 tudi osebno seznanil,1) in po vsej

verjetnosti je v njem ob istem iasu tudi ze prebujala Brentanova —

Arnimova zbirka nemSkih narodnih pesmi Des Knaben Wunderhorn

1806—1808 podobno stremljenje za inventarizacijo slovanskih narodnih

. produktov,2) po kateri раб je ze 1. 1806. v Ljubljani javno klical

njegov tovariS Zupaníií.

Qoli sluiaj pa je hotel, da mu je neposredno vzpodbudo za to

dal ba§ Geh Jos. Dobrovsky v svojem prvem pismu iz januarja 1809,

ki gaje Kopitar prejel po Zoisu §ele pred 1. februarjem istega leta.s)

V njem ga je Dobrovsky namreC prosil za informacije o „zanesljivo

starih" slovenskih narodnih pesmih in njih obliki ter si je obenem

zelel, da bi mu öd njih poslal nekaj na ogled.4)

In prav ta proSnja Dobrovskega je gotovo povzroiila njegovo

veijo aktivnost v tej smeri, kakor nam o tem priia predvsem njegov

odgovor Dobrovskemu z dne 6. februarja 1809 ter vsa njegova na-

daljnja delavnost na tem polju v istem in prihodnjem letu.

Ker je omenjeni Kopitarjev odgovor za njega znaiilen z vei vi-

dikov, citiram iz njega tozadevni pasus v dobesedni vsebini: „Alte

Volkslieder dürften die Krainer schwerlich aufzuweisen haben: Die

1) Ibid. str. 393.

2) Curcin. o. c. str. 96.

3) Kidric, o. c. str. 127.

4) V. Jagic, Письма Добровскаго и Копитара. Источники I. SKt. Peterburg

1885, str. 28.



Poizvedovanje mladega Kopitarja za srbohrvatsko narodno poezijo 137

Bekehrer müssen in Vertilgung derselben fleissig und glücklich gewe

sen sein. Nur einzelne Zeilen, Disticha, die wir vishe-Melodien nennen,

von allerlei metris, auch gereimte, natürlich meist erotischen Inhalts,

gehen herum ; sie sind Volkslieder, aber schwerlich älter, als das Chri-

stenthum. Ich habe den B. Z. (namrei Zoisa) um eine Abschrift für

E. H. ersucht, welche also seiner Zeit überschicken werde. Überhaupt

ist der Krainer gewissermassen aoxppcuv, enthusiastirt sich nicht leicht.

Aber der Kroate hat Nationallieder, davon ich hier ein Paar (un-

correct genug aber aus dem Munde eines Karlstädter Kroaten) beilege:

mit der Zeit kann ich vielleicht mehr geben... Ich habe meine neuen

Serbischen Freunde vorerst um Serbische Nationallieder gebethen,

um solche, wie das von Kraljevizh Marko etc".1)

Iz tu navedenega je torej jasno, da je Kopitar ze takrat smatral

sbh. narodno pesem za precej staro (v tem so ga gotovo utrjevala

Fortisova in Engelova poroiila) ali vsaj za starejSo kot slovensko,

v iemer pa smemo videti §e nadaljnji vzrok, zakaj jo je öd tega база

Se tem bolj vzljubil. Iz citiranega §e sledi, da je prav pod Dobrovskega

vplivom tudi ze zaiel po nji direktno povpraSevati pri svojih treh

srbskih kolegih Karlovianih: tako si je iz ust enega öd njih zabe-

lezil za Dobrovskega nekaj primerov, ki se раб niso ohranili, in je

hotel zlasti öd Rankovida2) dobiti Se epske pesmi zgodovinske vsebine,

namrei pesmi na naíin o Kraljeviiu Marku, o katerih je ze baS iz

Engela vedel, da so stare.

Ker pa se mu njegov naírt z omenjenim Rankovicem in z dru-

gimi Srbi najbrz ni obnesel (pobegnili so z Dunaja ze v marcu 1809

pred Francozi),3) je zaiel za njo poizvedovati tudi v druzbi hrvatskih

graniíarskih íastnikov, mudeíih se prav na Dunaju,*) in se je z njo

po vsej verjetnosti tudi se seznanjal iz prigodnih pesmi na letakih

Stevilnih slavonskih in hrvatskih verzifikatorjev/') ki so ba§ po Kaci-

¿evem vzgledu (kakor ze zgoraj omenjeni Malevac) opevali v na-

rodnem tonu in duhu slavne Eine domaëih junakov v bojih Marije

Terezije in Jozefa II. s Turki.6) V istem iasu se je za njo tudi ze

napotil pri prouievanju stare hrvatske knjizevnosti, kakor o tem priia

1) Ibid. str. 35 in 40.

2) Vuk Karadzic, Граматички и полемички списи HI. Beograd 1896, str. об.

3) Kidric, Zgodovina III, str. 394.

•') Vuk Karadzic, о. с. str. 66.

5) Murkov ze citirani référât v Af si Ph 28, str. 355.

•) Natacneje o tisti vojni poeziji Nik. Andric, Iz ratnicke knjizevnosti

hrvatske. Prosvjeta X, Zagreb 1902; tudi Br. Drechsler, Slavonska knjizevnost

u XVIII vijeku. Zagreb 1907.



138 Vaclav Burian

prav njegovo poroiilo Zoisu v pismu z dne 16. avgusta 1809, v ka-

terem ga je obveSCal о §tirih starih sbh. narodnih pesmih v Evange

listar(и iz 1. 1694, ki ga je dobil v roke v Zlobickega biblioteki,1)

o íemer pa je kmalu obvestil tudi Dobrovskega v pismu z dne 21.

aprila 1810.2)

Toda vse to ga je §e premalo zadovoljevalo, zato je §e nadalje

in dosledneje iskal baS zivih virov. Tako je ze spomladi (v aprilu)

1810 pridobil za ta ñamen na Dunaju se takrat mudeíega zagrebSkega

§kofa Maks. Vrhovca, ki mu je res obljubil poslati iz Zagreba na-

rodne pesmi ter pregovore, kakor je to razvidno iz njegovega prav

citiranega pisma Dobrovskemu z dne 21. aprila 1810.3) Za ta cilj pa

je takrat tudi §e dobil slugo bivSega svojega uienca v Ljubljani Ant.

Bonazze, патгеб slugo Jovana Brlozana, iz iigar ust si je ba§ na

Dunaju tudi ze zapisal Stiri hrvatske narodne pesmi in öd katerega

je §e vrhu tega prejel obljubo, da mu jih §e veí poálje po svojem

povratku v Zagreb, o iemer pa nam priia njegovo pismo tovarisu

Zupanu z dne 19. februarja 1812.*)

Kakor je iz doslej obrazlozenega razvidno, je torej Kopitar v

teku enega leta razvil sluCajni migljaj Dobrovskega ze v dosledni

program, kateremu je dal popolni izraz zlasti sredi 1. 1810, ko je zaiel

tudi javno, namrei v tisku, ze klicati po smotrni inventarizaciji sbh.

narodne poezije.

Priüa nam o tem nad vse jasno prav sledeie mesto v njegovih

Patriotische Phantasien eines Slaven v Vaterländische Blätter 1810,

Jhrg III. 87—93: „Möchte doch sich unter ihnen (namrei med Sloveno-

Srbi) ein Herder oder auch ein Fortis finden, der die vielen nicht

gereimten Volkslieder sammelte! Die Sammlung des Kaèié ist bei

weitem nicht befriedigend 5) (podirtal sem jaz.)

Ta Kopitarjev javni poziv k zbiranju sbh. narodnih pesmi je za

njega temeljnega pomena, ker s svojo vsebino ze povsem jasno do-

kumentira, kako je патгеб 30 letni Kopitar v teku necelih dveh let

na Dunaju ze dozorel iz ossianskih svojih zaietkov do herderjevskega

kulta narodne poezije, pod katerega vplivom je tudi ze javno za6el

ocenjevati posebno Kaiiceve pesmi kot nekritiino zabelezene (niso

!) Crpam iz Kopitarjeve korespodence z Zoisom, ki jo v prepisih hrani

prof. Ivan Prijatelj v Ljubljani.

2) Jagic, o. c. v Источники I. str. 138.

*) Ibid. str. 138.

*) V. Jagic, Ыовыя письма Добровскаго, Копитаря. Источники П. SKft.

Peterburg 1897, str. 234 si.

5) B. Kopitars Kleinere Schriften, str. 65.
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mu v njih najbrz ugajali umetni element!, kakor na pr. rime itd.), v

femer ga je nedvomno §e utrjevala baS Fortisova stroga sodba о

Kaíidu (Viaggio, II. 110), radi Cesar je prav za prav Se nadalje iskal

holjsih zbirateljev.

¿ato je tern intenzivneje ponavljal ta svoj javni poziv §e 1. 1811.

Skoro z istimi besedami ter z isto motivacijo objavil ga je predvsem

v svoji recenziji slovanskih gramatik Slavische Sprachkunde v Annalen

für Literatur und Kunst. Jahrg. 1811, H. 52—68: „Die Kroaten haben

so schöne Volkslieder, dass Goethe und Herder mehrere (раб Kopi-

tarjeva hipérbola!) derselben, die Fortis mitgetheilt hatte, übersetzt

und in die Sammlung ihrer unsterblichen Werke aufgenommen haben.

Wird sich Niemand finden (podcrtal sem jaz), der sie mit mehr Kritik

und vollständiger sammelt als der Franziskaner r\acic?" In k temu

pa je §e pristavil, da tudi kajkavski Hrvati (Pseudokroaten) imajo

lepe narodne pesmi, in kot dokaz za to Se navedel one stiri stare

pesmi iz ie navedenega Evangelistarja 1694, prosef liroko javnost

za poroiilo, ali so se mogoíe §e ohranile med ljudstvom.1) V mali

spremembi pa ga je istega leta §e adresiral tudi Srbom v svojem

referatu o srbski literaturi v Vaterländische Blätter 181 1, Jahrg. IV.

387—391, 573—575, v katerem je med drugim se poroíal o srbskem

prevodu Sindipe filozofa (1809), h kateremu je bila dodana prav öd

srbskega prevajalca tudi ena narodna pesem o Zmaju Vuku, iz katere

pa je za primer sam prestavil v nemSiino 11 stihov z zeljo, ali bi

mu mogel srbski Sindipasov prevajalec preskrbeti vee takih narodnih

pesmi: „Möge uns der brave Übersetzer mehr solche Volkslieder,

voran diese Serben und Kroaten so reich sind, mittheilen! (öd mené

pod6rtano). Sie ergreifen den Leser wunderbar!" 2)

Med tem pa mu je to njegovo vztrajno prizadevanje za inven-

tarizacijo sbh. narodne poezije prineslo ze prve piile sadove. V tem

iasu, namrei sredi 1. 1811. mu je ze poslal §kof Vrhovac iz Zagreba

nekaj obljubljenih pesmi z melodijami vred, sicer ne najboljSih, toda

precej spodobnin, kakor priia o tem Kopitarjevo ze citirano pismo

Zupanu z dne 19. febr. 1812.3) Bile so to po vsej verjetnosti le drobne

lirske pesmice, a njemu je slo, kakor se da na to ba§ iz njegovih

javnih pozivov sklepati, predvsem za epske, t.j. nerimane pesmi, o

katerih bogatem zakladu tako pri Hrvatih kakor tudi pri Srbih je

bil ze trdno prepriian.

>) Ibid. str. 46 sl.

2) Ibid. str. 140.

3) Qlej opombo st. 56.
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Ceprav je torej imel Kopitar v tern iasu precejSnjo zalogo sbh.

narodnih pesmi v evidenci (zlasíi бе upoStevamo, da je Kaíidevo

zbirko kljub njenim nedovrSenostem Se vedno smatral za pristne na-

rodne pesmi), se vendar s tern §e niti takrat ni zadovoljeval, temveí

je razen javnih pozivov Se privatno nadalje iskal novih virov.

Radi tega se je torej obrnil v pismu z dne 1. novembra 1811

tudi na Srba Lukiana MuSickega, s katerim se je ze 1. 1809. pismeno

seznanil po svojem tovariSu Rankovidu,1) s prolnjo za srbske narodne

pesmi, бе jih раб ne bo hotel neko6 sam v tisku izdati. Pisal mu

je патгеб: „Wenn sich doch ein Katich unter den lllyriern fände

(podirtano öd mené), der die wirklich meist schönen Volksgesänge

jeden Inhalts sammelte: die Serben und Kroaten haben daran einen

Schatz wie vielleicht kein anderes Volk! Kroatische habe ich schon

einige beisammen, noch mehrere sind mir versprochen worden: darf

ich Sie um serbische ansprechen?... Oder geben sie selbst vielleicht

einst Volksgesänge heraus? Tant mieux!" 2) Toda MusMcki mu dolgo

ni odgovoril, kakor je to razvidno iz Kopitarjevih pisem Dobrovskemu

z dne 16 febr. 18123) in Zupanu z dne 20. febr. 1814,*) in mu menda

niti pozneje sploh ni6 ni obljubil glede nabiranja narodnih pesmi.

Pray tako mu ni prinesel zazelenih uspehov niti njegov novi

poizkus z ze omenjenim slugo Brlozanom, öd katerega mu je na za-

6etku 1. 1812. imel v Ljubljani zabeléziti obljubljene hrvatske pesmi

njegov prijatelj Zupan. Iz pisma, ki ga mu je radi tega napisal dne

12 februarja 1812, je pa razen tega se jasno, kako visoko je vedno

cenil posebno epske, t.j. junaSke pesmi (razodevali so to ze njegovi

javni pozivi), v katerih pa je prav po vplivu dunajskih romantikov

nahajal dovolj sorodnosti s severnogermanskimi sagami ter z ruskim

Igorjem, in kako nestrpno je ze iskal osebo, ki bi mu jih koníno

zapisala. Pisal mu je патгеб: „Die Kroaten haben herrliche Volks

lieder (Heldenlieder) \vie die Norder, von denen itzt Schlegel und

Freunde mit Recht soviel Aufhebens machen: ich finde sogar einen

ähnlichen Geist darin, wie in den isländischen Sagen und Igors Schliaht-

gesang. Kurz! ich wünsche nicht so sehr als dass sie mir (podfrtal

sem jaz) jemand aufschreibe. Und dazu vvär'es der Bonazische Johannes

w) N. Petrovskij, Первые годы деятельности В. Копитаря, Kazan] 1906,

str. 499 si. — Prim, se Kidric, Zgodovina III, str. 394.

ffi) V. Jayic с. о. Источники II, str. 786 si.

м) Источники I, str. 243.

w) Источники II, str. 261.
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die beste Quelle!" J) Ampak öd Brlozana in Zupana, kakor je bilo

prav omenjeno, ni dobil nii in nobene koristi mu ni prineslo niti

njegovo obëevanje z mladimi Srbi na Dunaju poleti 1812, katere je

v tern smislu omenil Zupanu v pismu z dne 30. junija istega leta.2)

Obenem je bil zaman ves njegov trud spomladi 1813, da bi za na

rodno pesem zainteresiral tudi miada dva Srba, medicinca Dim. Da-

vidovida in Dim. FruSida, osnovatelja Srbskih novia na Dunaju.3)

Konifno pa se mu v tern oziru istotako ni obnesla niti akcija, ki jo

je poleti 1813 vzprozil s svojo okroznico na duhov§eino zagrebiki

Skof Vrhovac, ki se je najbrz ze prej i njim о tern dogovoril.4)

Iz doslej obrazlozenega je povsem jasno, da je Kopitar, ki se

je na Dunaju v 1. 1809—1813. izobrazil glede pojmovanja narodne

poezije ze v popolnoma iistokrvnega romantika, moral s svojim

vztrajnim javnim 1er privatnim prizadevanjem za odkritje sbh. na

rodne poezije zasledovati gotov cilj, namrei, da bi jo konfrio mogel

vplesti v venec svetovnih pesemskih tradicij kot enakovredno in s tern

obenem Se pridobiti juznim in sploh vsem Slovanom svetovni ugled,

v Cerner smemo videti tudi vazno toiko njegovega slovanski budi-

teljskega programa. Da se mu je to res kmalu posreíilo, se je imel

zahvaliti le golemu nakljuiju, ki mu je ze v drugi polovici 1. 1813.

prignalo na Dunaj 26 letnega srbskega emigranta Vuka Stef. Karadzica,

v katerem je koníno vendar naâel svojega ze dolgo iskanega no-

vega KaCida.

Vaclav Burlan

») Glej opombo st. 56.

2) Источники И, str. 242.

s) Vuk Karadzic, о. с. str. 66.

4) Duro Surmin, Hrvatski preporod I. Zagreb 1903, str. 45.



Kratak pregled rada na prouCavanju

poljskog jezika

(predavanje na Kolarcevu univerzitetu odrzano 7-XI-1933)

„Nécessitas est mater studiorum" — ova se latinska poslovica

vrlo dobro potvrduje kad pogledamo na istoriju ispitivanja poljskog

jezika. To prouëavanje u prvoj fazi postakla je praktiëna potreba. Prve

primedbe koje se tiiu gramatiike strukture poljskoga jezika nalaze

se u radovima koji su imali za svrhu ilí praktiíno reformiranje

poljskoga pravopisa ili olakSavanje strancima poznavanja poljskog

jezika. Najstarija rasprava o poljskom pravopisu, koju je napisao

g. 1440 Jakov ParkoSevié (Jacobus Parcossii de Zorawice), magister

i rektor krakovske Jagelonske akademije, daje nam prvi pregled

poljskih glasova, vrlo vazan za istoriju njihova razvitka.. Drugi po_

kuaaji za reformu pravopisa, kao Stanislava Zaborovskog „Orthographia

seu modus bene scribendi et legendi polonicum idioma" (1513—8) i

St. Murzinovskoga „Orthographia polska" (prva poljski pisana, g. 1550)

pruzaju nam vrlo dragoceni materijal za poznavanje izgovora poljskih

glasova u to vreme. Prvi pokuSaj gramatiike klasifikacije poljskih

oblika nalazimo u gramatikama latinskog jezika za Poljake, kojih je

nekoliko izaSlo na svet veé u XVI veku (najstarija od njih pod

nazivom „Qrammatices rudimenta seu octo partium orationis examen.

Cum forma seu modo verba exponendi" izdana je u Krakovu 1523 g.),

ali se poljski materijal navodi u njima samo uzgred kao objainjenje

latinskih gramatiikih pojava. Sistematsko obradivanje poljskih oblika

poiinje tek u drugoj polovini XVI veka, kad su se pojavile prve

poljske gramatike namenjene strancima, kojih je u to vreme bilo

mnogo u Poljskoj. Prvu od njih napisao je Francuz, iije je ¡me poznato

u latinskoj formi : Petrus Statorius, a u poljskoj — Piotr Stojenski.

On je kao politiiki izbeglica boravio na dvoru kralja Sigmunda Av-

gusta i izdao je u Krakovu g. 1568 knjigu „Polonicae gramma
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tices institutio in eorum gratiam qui eius linguae elegantiam cito et

facile addiscere cupiunt" (Osnovi poljske gramatike za one koji hoce

da brzo i lako nauie njene taniine). Njegove primedbe koje se tiíu iz-

govora i upotrebljavanja pojedinih oblika u tadaSnjem poljskom je-

ziku pruzaju mnogo grade za poznavanje strukture jezika obrazovanih

slojeva u XVI veku. Isto tako vrlo je interesantna poljska gramatika

za Nemce koju je izdao prvi put gdanski gradanin Nikola Volkmar

g. 1594 i koja je imala nekoliko izdanja jo§ i u XVII veku. U isto

vreme poceli su se javljati i praktiíni priruínici za razgovor na polj

skom jeziku, t. zv. Formulae colloquiorum, Orantiunculae variae i sl.

pa i praktiini reSnici, uredeni po azbuSnom ili stvarnom redu, t. zv.

„Granarii", „Brevilogi" ili „Mammotrepti." Ali prvo je délo od trajne

vrednosti za nauku bilo veliki reínik poljsko-latinsko-gríki koji je

1621 g. ¡zdao uEeni isusovac O. Qrigorije Knapski (Gregorius Cna-

pius) pod nazivom „Thesaurus polono-tatino-graecus seu promtuarium

linguae latinae et graecae in tres tomos divisum, Polonorum, Roxola-

norum, Sclavonum Boemorum in usum accomodatum". On ima i dañas

vrednosti zbog toga §to je pisac vrlo savesno sakupio obilan materijal

¡z delà stare poljske knjizevnosti i iz zivog razgovornog jezika. Isto je

tako iskoristio zivi razgovorni jezik Francuz Franja Mesgnien ili Me-

ninski, koji je g. 1649 izdao u Gdansku malu ali lepo izradenu poljsku

gramatiku: „Grammatica seu institutio Polonicae linguae, in qua ety-

mologia constructio et reliquae partes omnes exacte tractantur," koja

je bila namenjena strancima: „in usum exterorum". U isto vreme su

izdavani na nemaíkom pisani udzbenici za uíenje poljskog jezika,

kao: izdana u Breslavi (Wroclaw) g. 1669, najveca medu knjigama

ove vrste, gramatika Matije Guthaltera-Dobrackoga („Polnische teutsch

erklärte Sprachkunst", koja se odlikovala od svih drugih tim §to je

pisac potkrepljivao svoja pravila primerima iz najboljih poljskih pi-

saca kao §to su Kohanovski, Tvardovski, Opalinski) i sluzio se pri

tome reínikom Knapskoga. — Prva poljska gramatika koja je pisana

za Poljake, naroeito za poljsku mladez, izasla je u Lavovu 1770 g.:

„Poczatki nauk dla narodowej mlodziezy, to jest gramatyka jgzyka

polskiego" od Valenta Silarskoga, ali, na zalost, nije bila od vede

vrednosti. Malo docnije poíela se redovno uíiti poljska gramatika

u javnim Skolama, koje je organizovala u poslednjoj ietvrti XVIII veka

„Komisja edukacji narodowej", koja je bila — moze se redi —

prvo ministarstvo narodne prosvete u Evropi uopste. Plan kao ¡

priruínike za uíenje poljske gramatike izradio je O. Onufrije Kop-

Cinjski. Njegova je „Gramatyka narodowa," izdana u nekoliko svezaka
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za pojedine razrede osnovnih i srednjih ikola, bila snabdevena do-

dacima („Przypisy") didaktiíkog i teoriskog sadrzaja, koji su dugo

bili osnova nauke o poljskom jeziku ne samo u Skolama negó i

pogledima na jezik kod obrazodovanih krugova. Na zalost, teorija

Kopíinjskoga nije bila osnovana na taínom poznavanju jeziíkih po-

java, negó je bila jedna zbirka racionalistiíkih pogleda na jezik, po

kojima se glavna svrha gramatike sastoji u tome da reguliSe jezik,

da mu da pravila, da bi jasnije i taínije izrazavao Ijudsko misljenje.

Tako je racionalistiíko shvatanje jeziíkih pitanja bilo u potpunom

skladu sa duhom toga vremena i postalo je za dve naredne genera-

cije kao dogma, koja je sputavala slobodno ispitivanje jezika i u iz-

vesnoj meri smetala razvoju knjizevnoga jezika. Ali s druge strane

priruínici Kopíinjskoga doprineli su vrlo mnogo poznavanju struk-

ture jezika i budenju Ijubavi prema njemu u lirokim krugovima

naroda. Uticaj njegov u ovom pravcu osedao se naroíito posle

gubitka samostalnosti poljske drzave, kad su gotovo svi obrazovani

Poljaci poíeli da- shvataju da je „maternji jezik i u najnepovolj-

nijim prilikama jedino sredstvo za íuvanje i uívrSdvanje narodne

svesti." Zato i u prvoj íetvrtini XIX veka ne prestaje rad na po-

dizanju i usavraavanju knjizevnog jezika, a pored toga radi se mar-

Ijivo i na ispitivanju jezika i skupljanju reíniíkog materijala. Qlavni

centar ovog rada postalo je u VarSavi „Druátvo prijatelja nauka"

(Królewskie towarzystwo przyjaciól nauk), a od nauínih radnika

toga vremena istiíu se naroíito dvojica: Samuel Bogomil Linde i

general Josip Mrozinjski. Prvi je skupio u toku nekoliko desetina

godina izvanredno obilan leksiíki materijal iz svih poljskih pisaca

po£ev§i od Jana Kohanovskog i priredio je na toj osnovi najvedi

reínik poljskoga jezika, koji je prvi put izdao g. 1806—14 (drugo

izdanje izarlo je u g. 1815—18 u Lavovu, troakom Narodnog insti

tuía im. Osljinskih, pod redakcijom A. Bjelovskoga). lako dañas ved

¡mamo i noviji veliki reínik poljskoga jezika, t. zv. VarSavski

recnik od J. Karloviía, Njedzvjedskoga, Krulja i Krinjskoga геб-

nik Linde-ov — ostaje jo§ uvek kao neophodan priruínik za svakoga

ko se bavi poljskom filogijom. U oblasti poznavanja gramatiíke

strukture jezika najvazniji su u to vreme radovi generala Josifa Mro-

zinjsKoga, koji je g. 1822 izdao „Pierwsze zasady gramatyki jgzyka

polskiego" (Prve osnove gramatike poljskoga jezika), knjigu koja

se razlikuje od knjige Kopíinjskoga i njegovih poslednika pre

svega neposrednim posmatranjem jezickih pojava i samostalnim

shvatanjem njihove prirode, bez ikakvih racionalistiíkih predrasuda.
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Njegove primedbe o izgovoru poljskih glasova daju nam pravo da

ga smatramo za prvoga foneticara u poljskoj nauci. U isto vreme

kad u VarSavi rade Linde, Mrozinjski i dr., u Krakovu se bavi polj-

skom filologijom jedan od najmarljivijih radnika na ovom polju —

JeZi Samuel Bantke. On je prvi metodiíki ispinvao najstarije poljske

stampane knjige (De primis Cracoviae incunabulis 1812, Historya

drukarñ w Polsce iw W. Ksieztwie Litewskiem, 1815—6), pri íemu je

dodirnuo viSe puta i jezicke problème. Osim toga napisao je na ne-

maíkom jeziku jednu od najboljih poljskih gramatika prve polovine

XIX veka: „Polnische Grammatik für Deutsche" (1808, II izd. 1818,

III izd. 1824), u kojoj se vidi uticaj radova Josifa Dobrovskoga,

patrijarha slovenske filologije. Bantke je dakle prvi od poljskih filó

loga koji je imao veze sa savremenom naukom u inostranstvu i prvi koji

je hteo da primeni njene rezultate na proucavanje poljskog jezika. Ove su

veze sa stranim naufnicima, pré svega sa Dobrovskim i uíenim Slo-

vencem J. Kopitarom, dale Bantke-u moguénost da prvi objavi u

Poljskoj o nalasku jednoga od najstarijih spomenika poljskog jezika

i knjizevnosti u spisu: „De psalterio Davidico trilingui, latine, ger

manice eí polonice códice manuscripto" (1827). Ovaj je psaltir na§ao

u manastiru St. Florianu u Gornjoj Austriji bibliotekar P. Hmel, a

izdao ga je prvi put 1834 g. gr. Dunin-Borkovski uz saradnju Cuvenoga

slavisíe Kopitara. Kritifko izdanje toga spomenika priredio jeg. 1883

prof. V. Nering i od toga vremena on sluzi kao jedan od najvaznijih

izvora za poznavanje srednjevekovnog poljskog jezika, poznat u

nauci pod nazivom Psaltir florijanski. Sada se rukopis nalazi u

Narodnoj biblioteci u Varáavi. Pored Bantke-a valja spomenuti i ra-

dove Celestina Mruge ili Mrongoviusa, koji je — iako rodom Poljak,

KaSub — bio pastor u Gdanjsku i napisao tamo Reínik nemaCko-

poljski i poljsko-nemaíki (Dokladny stownik polsko-niemiecki kry-

tycznie wypracowany. Ausführliches Polnisch-deutches Wörterbuch

kritisch bearbeitet von Christian Colestin Mrongovius. Gdañsk-Danzig

1835-7) i gramatiku poljskoga jezika za Nemce (Ausführliche Gram

matik der polnischen Sprache. Danzig 1837). Sledece pokolenje

poljskih lingvista, obrazovano na zapadnoevropskim uzorima, radilo

je ved vi§e u nauinom pravcu, iako nije u isto vreme zanemarivalo

i prakti£no§kolske svrhe. Ovamo ¡du najbolji radovi na prouia-

vanju poljskog jezika Hipólita Cegjelskoga (De negatione, Berlin

1840, O sJowie polskiem 1841 i H izd. 1852), J. PSiborovskoga,

profesora Glavne Skole u Varsavi (Vetustissima adjectivorum lin

guae polonicae deklinatio, monumentis ineditis illustrata, Poznan

]ужиословенски филолог 10
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1861) i Henrika Suheckoga, prvoga profesora slovenske filologije na

Krakovskom univerzitetu (Przeglad form gramatycznych jgzyka staro-

polsiego 1858, Zagadnienia z zakresu jgzyka polskiego 1871, Zwigzla

gramatyka polska do uzytku szkolnego V. izd. 1873). U radovima

Suheckoga vidi se veé jasno uíicaj uporedno-ligvistiCke metode, koju

je na slovenske jezike primenio Fr. MíkloSií. Uticaj Miklo§i6eva si

stema vidi se joS izrazitije u radovima Antonija Maleckoga, profe

sora poljskog jezika i knjizevnosti na Lavovskom univrezitetu, íiji su

gramatiîki spisi (Qramatyka jgzyka polskiego- wicksza, Lwow 1863 ¡

gramatika poljska za srednje §kole) bili osnova gramatiCkog obrazo-

vanja poljske inteligencije skoro do svr§etka XIX veka (a u Skolama

u Galiciji upotrebljavala se njegova gramatika, sasvim veé zastarela,

sve do pocetka svetskoga rata). Nema sumnje da je ovo doba od

1850—1870 g. ucïnilo mnogo za proucavanje poljskog jezika i nje-

gove istorije. Ali tek godina 1877 znaíi prekretnicu u razvoju

poljske lingvistike. Te je godine dobio katedru slovenske filologije i

poljskog jezika na Krakovskom univerzitetu g. L. Maljinovski, jedan

od najvaznijih poljskih filóloga i lingvista, koji je prvi stvorio pravu

poljsku lingvistiîku Skolu. U svome nauinom radu Maljinovski je

obratio paznju ne samo na istoriju jezika (mnogobrojna njegova iz-

danja starih poljskih spomenika), negó i na narodne dijalekte. Njegova

lajpc iskn disertacija „Ueber die Oppelnsche Mundart in Oberschle

sien. Leipzig 1873, pravi je pocetak poljske dijalektologije. Najveda

je zasluga Maljinovskoga u tome s"to je uspeo da sakupi oko svoje

katedre znatan broj mladih ljudi, koje je uputio u nauíni rad i osi-

gurao je na taj naíin bududi razvoj poljske lingvistike. Iz Skole Malji

novskoga izaSao je znatan broj dobro spremljenih nauinih rad-

nika od kojih su se jedni bavili ispitivanjima istorije jezika i nje-

govih spomenika, vedna pak dijalektologijom. U ovaj broj spadaju

Jan Hanu§, Roman Zavilinjski, Vladislav Kosinjski, Simon Matu-

§ak, Stanislav Dobzicki i, naroíito, Kazimir Njií, koji je docnije

postao osnivai moderne poljske dijalektologije.1) U isto vreme kad i

Maljinovski delao je na katedri slovenske filologije na Lavovskom uni

verzitetu Antonije Kalina, vrlo darovit nauînik, koji je osim mnogih

monografskih radova prvi pokuSao da izradi istorisku gramatiku

poljskoga jezika, koja je izaSla u Lavovu 1883 g. pod nazivom „Historya

jgzika polskiego. T. 1. Formy gramatyczne do k. w. XVIII". Na Zalost

1) Kao organ svoje lingvisticke skole poceo Je Malinovski izdavati 1880 g.

prvi poljski lingvisticki casopis „Sprawozdania komisji jgzykowej" Ak. Urn., od

kojega |e izaslo do g. 1894 pet svezaka.
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autor nije uspeo da dovrii to délo. U VarSavi gde je ruska viada

posle ustanka 1863 g. zatvorila sve poljske javne Skole, a isto tako ¡

„Glavnu Skolu" promenila u ruski univerzitet, poljski nauíni rad nije

prestao da se razvija sada materijalnom pomoéu prívatnih lica. Qlavni

mu je centar postala u to vreme „Kasa pomocy día osób pracujacych

na polu naukowem" koju je osnovao biv§i rektor varSavske Glavne Skole

d-r Josip Mjanovski. TroSkom toga Instituía poíeli su varSavski

filolozi Jan Karlovií i Adam A. Krinjski izdavati g. 1885 poznati

ïasopis „Prace filologiczne", koji je pored krakovskih „Sprawozdania

Komisji jgzykowej" postao glavni organ poljskih lingvistiíkih i filo-

loloSkih ispitivanja. Ovaj íasopis izlazi jo$ i dañas.

Izvan Poljske radili su u to vreme tri odliína poljska nauínika

— lingviste — filóloga profesor Breslavskog univerziteta : Vladislav

Nering, vrlo zasluzni izdavaí starih poljskih spomenika, kao §to je

Florijanski psaltiri Qnjeznenske propovedi, i odliían ispitivaí staro-

poljskog jezika i knjizevnosti (Ueber den Einfluss der altíechischen

Sprache und Literatur auf die altpolnische), koji je svojim radom „Alt

polnische Sprachdenkmaeler" (Berlin 1880) udario fvrst temelj daljim

ispitivanjima staropoljskih knjizevnih i jezifkih spomenika. Aleksandar

Brikner, profesor Berlinskog univerziteta, najdarovitiji öd svih polj

skih filóloga, koji je za ispitivanje spomenika poljske srednjevekovne

knjizevnosti i jezika uCinio vi§e negó svi drugi zajedno. Njegovoj

genijalnoj intuiciji ima da zahvali poljska nauka Sto je naden i izdan

najstariji spomenik poljskog jezika XIII—XIV veka, iuvene „Sveto-

kri§ke propovedi"; on je i autor jedine Istorije poljskoga jezika,

ma da i ovo délo nije u svakom pogledu uspelo zbog toga §to

su u doba njegova publikovanja 1906 g. Briknerovi lingvistiiki po-

gledi bili \ee znatno zastareli. Tre<M je u tome nizu bio Jan Bo-

duen de Kurtenl, jedan öd najistaknutijih evropskih lingvista, koji je

veéinu svoga íivota proveo kao profesor na ruskim univerzite-

tima, najvi§e u Kazanu i Petrogradu i tek posle kao penzionisani

kazanski profesor doSao jeu Krakov, gde je posle smrti Maljinovskoga

samo tri godine predavao slovensku i indoevropsku uporednu

gramatiku. Njegov iako kratak rad u Krakovu, imao je odlu£an

znaíaj za dalji razvitak poljske lingvistike. Boduen je okupio oko

sebe ne samo bivSe dake Maljinovskoga, negó je uspeo da nade

nove darovite privrzenike za svoju nauku i stvorio je od njih

novu (drugu) poljsku lingvistiCku Ikolu, koja se razllkovala od

Skole Maljinovskoga dubljim psiholo§kim shvatanjem jeziíkih po-

java i boljim razumevanjem istoriskog razvoja jezika. Iako je Boduen

10'
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de Kurtene kratko vreme radio u Krakovu i ved se g. 1900 vratio

u Petrograd, krakovska lingvistiCka Skola nije posrnula, jer je

naSIa novoga vodu u lieu profesora Jana Rozvadovskoga, koji je

1902 g. dobio katedru uporedne indoevropske gramatike, pa je posle

odlaska Bauduenova nekoliko godina predavao i staroslovenski i

poljsku istorisku gramatiku. Uienik nemaîke, lajpciake, francuske

lingvistiëke Skole, uneo je Rozvadovski u poljsku lingvistiku ne samo

duboki filozofski pogled na jeziíke pojave, negó isto tako i jasno

razumevanje istoriskoga razvoja jezika i njegovih odnosa prema

drugim srodnim jezicima. Glavna njegova delà: Wortbildung und Wort

bedeutung (1904), Historyczna fonetyka jçzyka polskiego (1915, 1923),

Stosunek jgzyka polskiego do inych síowiañskich (1915), osim radova

iz oblasti indoevropskih gramatiëkih i istoriskih pitanja, najbolje

pokazuju njegov nauíni interés i metode. Kad je g. 1902 pored Roz

vadovskoga робео predavanja poljske istoriske gramatike bivái uíenik

Petrog. univer. prof. Jan Los, a nekoliko godina pré svetskoga rata joá

i neumorni ispitivaC narodnih govora prof. Kazimir Njië, krakovska

je lingvistiika Skola dobila najpuniji izraz svojih naufriih mogucnosti.

Prof. Los je radio uglavnome na istoriskoj gramatici poljskoga jezika,

koja pré njegova dolaska u Krakov gotovo nije ni postojala osim ne

koliko radova metodolo§ki od mâle vrednosti, sem toga vi§e negó

25 godina je sakupljao materijal za staropoljski reinik. Ali, na zalost,

nije uspeo da zavrëi nijedno od tih delà: od njegove istoriske gra

matike izaSle su samo tri sveske, ietvrta, koja je trebalo da pretstavi

poljsku sintaksu, dovrSen je posle smrti autora (1928); isto tako

Staropoljski refnik mora da se dovrëi po njegovu planu. Prof. Ka

zimir Njii, koji je poieo svoj nauini rad jo§ kao dak L. Maljinov-

skoga u oblasti istorije jezika a posle promenio uticajem Boduena

i Rozvadovskoga domenu svojega nauënog interesa i odao se ispi-

tivanju poljskih narodnih dijalekata postigao je za nekoliko godina

izvanredno vazne rezultate, jer je uspeo da posle nekoliko mono-

grafskih radova pretstavi celokupnu strukturu poljskih dijalekata (Proba

ugrupowania gwar polskich 1912, Dialekty polskie 1915, 1923). Ne-

umorna marljivost i energija, kao i neobiían didaktiíki talenat uíi-

nili su najvtée da krakovska lingvistiCka §kola jo§ pré svetskoga

rata vaspita znatan niz mladih nauCnih radnika, koji su, 1919 g.

u vreme osnivanja tri nova poljska univerziteta, u Varàavi, Poznanju

¡ Vilnu, bili spremni da zauzmu nove lingvistiíke katedre na

tim univerzitetima. I dañas je joS vedna poljskih profesora i docenata

za poljski jezik, slovensku i indoevropsku lingvistiku neposredno
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izasïa iz krakovske lingvistiöke Skole. Ovamo idu : u Krakovu (sem prof.

Rozvadovskoga i Njiía) Va§ predavaí i docenti Klemensjevií,

Malecki i Milevski; u Lavovu: prof. Gertner i TaSicki ; u Poznanju:

prof. Rudnicki i Klih; u Vilnu: prof. Otrempski i Hominjski. Pored njih

rade na katedrama poljske slovenske ili indoevropske lingvistike jo§

nekoliko bivsïh predratnih uienika stranih univerziteta, kako nemaikih,

tako i francuskih ili ruskih : prof. Slonjski, Sober u VarSavi,

UlaSin u Poznanju, KoSmider u Vilnu, a isto tako i dva miada,

vrlo istaknuta nauSnika, koji su dobili svoje lingvistiiko obrazovanje

tek posle rata u drugim poljskim nekrakovskim centrima: prof. Kuri-

loviC u Lavovu i Dorosevski u VarSavi. Ako sem toga uzmemo u

obzir da pored profesora i docenata ima joS u Poljskoj znatan broj

mladih, ali vec poznatih u nauínoj literatura lingvista koji rade pré

svega u oblasti poljskog i drugih slovenskih jezika (kao §to su

dr. S. Stiber, V. KuraSkjevií, A. Obrempska-Jablonjska, H. Esterajher,

St. Respond, u Krakovu, St. Jodlovski, J. Hejdanka-Pilatova u La

vovu, A. TomaSevski i B. Moronj u Poznanju, H. Sviderska-Koneina

u Varsavi, H. Jablonjska-Turska u Vilnu), moze se sa punim pouz-

danjem gledati na budud razvoj poljske delaínosti u oblasti ispitivanja

poljskoga jezika u vezi sä drugim slovenskim jezicima.

Sto se ti£e pravca i metoda sadasYijih ispitivanja poljskog jezika

treba podvudi da nikad jo§ nisu oni bili tako svesírani i raznoliki

kao §to su dañas u obnovljenoj poljskoj drzavi. Sinteza rezul-

tata u oblasti ispitivanja poljskoga jezika, postignutih u poljskoj ling-

vistici pre rata, nalazi se u drugoj i treéoj svesci „Enciklopedije

Poljske akademije nauka", koje su izaslé za vreme svetskoga rata

g. 1915 i sadrze ílanke: o odnosu poljskoga jezika prema drugim

slovenskim jezicima J. Rozvadovskoga, o izvorima za istoriju polj

skoga jezika od A. Briknera, opisnu fonetiku poljsku T. Benji-a, isto-

risku fonetiku J. Rozvadovskoga, tematologiju H. Ulasina, Morfo-

logiju i sintaksu J. Losa i dijalektologiju K. Njiía. lako su mnogi

od tih Clanaka iz osnova preradeni, 1923 g. u drugom izdanju te

knjige pod nazivom Qramatyka polska wyd. Polskiej akademji umiejet-

noSdi), ipak je i ta sinteza dañas ved u mnogom zastarela: tako brzo na-

preduju ispitivanja u svim oblastima poljskoga jezika. Glavno mesto za-

uzimaju medu njima ispitivanja dijalektoloSka, koja vr§i prof. Njií uz

saradnju vrlo darovitih mladih ispitivaía doc. M. Maleckoga, dr. S. Sti-

bera, A. TomaSevskoga i dr. Glavni je organ ovih ispitivanja dijalekto-

lo§ko-etnolo§ki íasopis „Lud slowianski", koji izlazi u Krakovu pod

redakcijom K. Njiía i prof, etnografije Krak. univerziteta K. Mo
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Sinjskoga. Pored toga monografiëki radovi posve¿eni pojedinim oso-

binama poljskih dijalekata obavljaju se posebno u seriji „Monografje

polskich cech gwarowych", koji izdaje Poljska akademija nauka.

Ispitivanja u oblasti istoriske gramatike i istorije poljskog jezika

malo su zastala posle smrti prof. Losa. Ali ipak ima i u toj oblasti

u poslednjim godinama nekoliko /naca mili radova V. TaSickoga,

Esterajhera, Z. Klemensjeviia, H. Gertnera V. KuraSkjeviía i jed-

noga öd istaknutih stranih slavista, docenta finskoga universiteta

u Helsinki, Eino Njeminena. Dva poslednja ispitivaía, KuraSkjevií

i Njeminen, bave" se vrlo zanimljivim pitanjima istoriske dijalektolo-

gije, koja se vezuju s jedne strane sä dosadaSnjim dijalektoloskim pro-

blemima, s druge pak strane imaju veliki znaiaj za istoriju poljskoga

knjizevnog jezika. Odnose i veze poljskoga jezika sä drugim sloven-

skim jezicima, osobito sä govorima starih zapadno-leSkih plemena

koja su u srednjem veku naseljavala zemlje izmedu Visle, K. Labe

i Baltiíkog Mora ispituju, osim prof. M. Rudnickoga, mené, moji

bivsï uienici doc. T. Milevski, dr. J. Hejdanka-Pilatova, V. Kura-

Skjevii, B. Moronj. Specijalni organ za ta je ispitivanja easopis „Slavia

occidentalis", koji izdaje u Poznanju Institut za zapadno-slovenska

pitanja pri poznanjskom univerzitetu pod redakcijom M. Rudnickoga.

Pitanja o odnosu poljskog jezika prema maloruskom i o uzajamnim

uticajima izmedu ta dva jezika nalaze mesto u radovima prof, malo-

ruske filologije u Lavovskom univerzitetu J. Janóva, a pored njega i u

delima prof. J. Zilinjskog u Krakovu i dr. Kuraikjeviia. Opisno ispi-

tivanje strukture danaSnjega jezika obrazovanih slojeva pretstavlja

glavni predmet nauínog rada prof. S. Sobera i H. Gertnera, a pored

njih i K. Njiia, J. Rozvadovskog i grupe mladih lingvista okupljenih

oko popularno-nauinoga iasopisa „Jfzyk polski", koji izlazi u Krakovu

pod redakcijom K. Njiia kao organ DruStva prijatelja poljskoga jezika"

(Towarzystwo milosników jczyka polskiego"). — Nemamo vremena

da se upuStamo u pojedinosti ispitivanja poljskog jezika za poslednjih

nekoliko godina. Ali se ipak nadam da i ovo Sto sam izneo pokazuje

jasno da se ta ispitivanja razvijaju sasvim povoljno i da imaju nesumnjivo

pred sobom lepu buducnost.

TadenS Ler Splavinjski



ПРИЛОЗИ

1. NeSto о Jelsi na Hvaru i o jeláanskom

govoru

(Topografske i jezicke beleske)

Boravio sam aprila 1934 g. oko 14 daña u Jelsi na Hvaru i

zabelezïo neke osobine tamoanjeg govora; nije to mnogo, ali bu

dud da su dijalekti eitavog otoka Hvara malo ¡spitani i opisani1),

nede biti na odmet da objavim i ovo malo §to imam.

Otok Hvar se prostire od zapada prema istoku u duljini po pri-

lici od 70 km. Jelsa mu lezi na severnoj obali, i to ba§ nekako u

sredini.

Stanovnici otoka dele se sami medu sobom u dve grupe; sta-

novnici istoinog delà otoka (dakle na pr. stanovnici sela: Poljica,

Bogomolja, Gdinja itd. — to su sve sela istoino od Jelse) zovu oto-

Cane od Jelse dalje prema zapadu: Boduli. To ime, koje inaie

ljudi s dalmatinskog kopna daju svim otoianima, na Hvaru samóme

se upotrebljava samo za stanovnike zapadnog delà otoka; „bodulski"

je dakle govor Jelse, Vrbanja, Staroga Grada, Hvara..., mesta koja

sva leze na zapadnoj polovici otoka. Za svoje istoine susede imaju

Jetëani osobit naziv, naime: Plamusi; naziv je podrugljiv; kad se

ozbiljno govori, kaze se: Plamjani (ili: Plamnjani ?). Gosp. trgovac

Tornado Gamulin rekao mi je da Jel§ani, kad ¡du poslom u gorska

sela istoino od Jelse, govore da ¡du „pod píame" („kao pod pla

nine")2) Etimologija reii „Plama"? = *pol-ma ? (*polnina!); zaâto

„Plamnjanin" ?

i) Gosp. M. Hraste objavio je u JF VI, str. 180—214 „Crtice o bruskom

dialektu" (na otoku Hvaru). Brusje je u blizini samoga grada Hvara.

*) „Píame" i „Plavjanina" nalazimo u „Hvarkinji", komediji Martina Bene-

tevida, koju je dr. Petar Karlic izdao u „Qradi" Jugoslav. Ak. VIII (1915) —

Isp. i njegovu raspravu o toj komediji u zagrebackom „Nastavnom vjesniku"

XXIV, (1915) — „Plavjanin" se nalazi u „Gradi" str. 250, a „Píame" str. 256,

258, 264, 273. „Plamjane" nalazimo i u „Komediji od Raskota", koja se u 18



152 Лужнословенски филолог

„Plamusi" ne govore bodulski ; njihov je govor mnogo blizi

knjiz"evnom govoru, tim blizi Sto dalje idemo prema istoku otoka.

Ta ¿e jeziína podvojenost otoka biti posledica istoriskih dogadaja;

istok otoka ima medu svojim stanovnicima doSljake koji su, za tur-

skih vremena, sa kopna imigrirali na otok.

U vezi s time spominjem Jos' neSto. Sa apsolutnom mi se si-

gurnoSeu tvrdilo da se kod imena mesta koja leze zapadno od Jelse,

na pitanje : kamo ? gde ? upotrebljava predlog и te se govori : gren

(=idem) u Vrbanj, u Sfiríe... (kod „Hvara" meSaju se, ïini se,

izrazi za otok i za mesto te se zato i o mestu moíe redi: „na

Hvaru"), a kod mesta istoono od Jelse da se upotrebljava predlog

na: gren na Poljica, na ZastraziSée, na Qdinj (Idïnj), na Bogomoje

(Bogomolje), na Suduraj...; stojin na Poljicah, na Gdinju je bilo,

bili su na Bogomoju, umro je na Bogomoju1) . . . ; — samo kod imena

nekih zaselaka govori se ipak i ovde u: gren u Parapatnu, u Hurnac

(ipak opet: na Pogorele).

Ako stvar zbilja tako stoji, onda ¡mamo pred sobom jednu

neobifnu pojavu: predlozi „u" i „na" ne upotrebljavaju se u prvobit-

nome znaíenju mesnog imena (razumljivo je da se prvo govorilo: na

Poljica, na ZastraziSde . . .) negó po jednoj spoljaSnjo-geografskoj po-

deli, te nastaje pitanje: za§to bi se ba§ kod mesta istocno od Jelse

upotrebljavalo na ? je li to u kakvoj vezi sa novijim karakterom jezika

istoínog déla Hvara i u kojoj? u vezi sa kasnijim guSdim naselja-

vanjem tog déla otoka (te bi zato dulje vremena u Jelsi preovladivala

fisto geografska pretstava o onim priliíno dalekim i vedinom vise

leáedim mestima, na kojima su se nastanili doáljaci (Suduraj lezi,

istina, do samoga mora, ali je i on „podlegao" predlogu na) ?

Mogli bismo misliti da je predlog na u tim slueajevima bio

upotrebljavan prvo samo na pitanje: kamo? = quo (lat.)? u smi-

veku, a valjda i ranije, glumila u Jelsi. (O toj komediji, koju Je objavio g.

Fr. Fancev „Gradi" u XI gl., v. kraj ove moje rasprave!) U poáetku 2 scene 2 ciña

kaze Raskot: „ . . . vece krat sam se s pastiri latil, peslal, bil i saskal ner s Plamja-

ni . . .". U 6 sceni prvog ciña kaze Bogdan „plamnjanin", „da je dobro stat na

Píame na svomu domu". Adjektiv „Planski" u 3 sceni 1 ciña je valjda „platnski*. —

Karlic kaze o Plamama („Grada" VIII, 247): „Píame obuhvataju istocni dio otoka

Hvara do Jelse, a u njima se nalaze mjesta: Sucurje, Bogomolje, Gdinj, Zastra-

zisce i Poljica. Plamnjane manje cijene Hvarani, te ih rado spominju u sali".

— Krivo kaze Fancev u raspravi, o kojoj dolé govorim, da su Píame na zapad

od Jelse.

>) isp. „Hvarkinju" (Grada VIH, 264: „E, makar isa bih za kancilira na Za-

starisce", ib. str. 283: „da si dvornik na Gdinju".
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slu: „и pravcu па...и, „put—" (taj se nepravi predlog u Jelsi

¿esto u torn smislu upotrebljava), pa je istom kasnije do§ao i u

pitanje: gde? (lat. = ubi?). Ali tojiam ne pomaze da resïmo glavno

pitanje: zaSto „na" ba§ kod mesnih ¡mena sa istoône strane otoka ?

Sve §to je na juznoj obali Hvara zove se u Jelsi: „Plaza"

(odnosno plural: Plaze). Sa kulturno-istoriskog stanoviSta interesant-

nija je jedna druga razlika: sve §to lezi na moru, jest paiz (paiz);

§to je unutra, dakle dalje od obale, zove se selo. To znaîi : na moru

je nadvladala talijanStina. U Jelsi samoj zove se „paiz" u uzem

smislu reii Stari Grad („gren u paiz" = idem u Stari Grad; „paiz"

je ovde dobio znaienje kako ima drugde „mesto" (= varo§) „яо>ас",

stoji za vlastito ime.1) Gradani tog „paiza" i Jetëani nikako se ne

vole; ima u tome ne§to novodobne konkurencije i gospodarske

zavisti, a ostalo je valjda i ne§to od starog rivalstva izmedu otoëkih

„komuna".

Sa jeziënog stanovi§ta zanimljiva su ¡mena nekih okolifriih sela.

Nad jelSanskom kotlinom u polukrugu svrstala su sa sela : Pitve,

Sfirîe, Vrbanj. Zupnik prvoga od navedenih sela Don Bepo Vuletié

rekao mi je da je ime sela singulari, da se govori : „To je Gornje,

to je Donje Pitve", da se Donje Pitve nekada zvalo: Ostrvica ; u

lok. sam Cuo formu: u Pitvih. „Uíena" puíka etimologija tog

¡mena je na otoku, gde ¡made gríkih uspomena, odmah pri ruci :

яки; daje tako jasan etimon ! Treba samo jo§ da uzradi homerska

pesniíka fantazija, da poseëe na brdu tanku smreku i da je spusti

dolé u sinje more da reze vodne drumove . . . 2)

S istofne strane otoka je vredno spomenuti ime jedne „vale",

koja se zove Carkvica — u Jelsi samoj, dakle bodulski se kaze: gren

u crikvu. Gore u istoinim brdima otoka je selo koje narod zove

Bogomo/fl (dakle fern, sing., ne: Bogomoje); priía se da je tamo

prvobitno bila pastirska „bogomolja". Osobitu paznju zasluzuje mesno

ime Qdinj, ved zato §to se kod njega odmah sétimo poljske Gdinje.

Bodulski Jelaani zovu to planinsko selo: Idinj (Idlinj) — valjda s polu-

glasnim „i" u poCetku—, a stanovnici su im: Dinjani; medutim iovek

') Isp. M. Maleckoga studiju „Cakawizm z uwzglgdnieniem zjawisk podob-

nych (Krakow, 1929), str. 23: „Na wyspie Wis znajduja sic dwa miasteczka,

Wis i Komiza, oraz kilkanaácie wickszych i mniejszych wiosek tak wewnatrz

wyspy (t. zw. sela), jak i nad brzegiem morza (t. zw. mista)."

*) U „Komediji od Raskota" (konac 16 ili pocetak 17 v.?) „Pitve" su

svakako plural: „cié nike Jeline ¡z Jelse al iz Pitav". (Navedeni citât kod

Fanceva, p. 145).
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iz Qdinja samoga mi je rekao da se u Gdinju od starine govori :

Gdinj ; kasnije sam video dokumenat nekako iz sredine proSloga

veka, na kojemu je stajalo: Gdinj; u „Komediji od Raskota" (íin V,

scena 2) íitamo: „da bih bio dvornik na Gdinju". U ¡menú poljske

Gdinje nalazi se ist; koren kao i u Gdanjsku.

U Jelsi utiíe u more (ispod crkve, kraj danasnje poite) potok,

koji se zove Slatina. To ¡me ovde na otoku svakako pada u oíi;

ono pokazuje na neke naroCite geoloSke osobine te zemlje; dañas

u vodi tog potoka nema traga kakvoj „slatini". Upozoravam na fakat

da J L'Isa ima jedina na íitavom otoku cistu pitku vodu.

Time prelazim na samujelsu. Narod govori: Jesa; adjektiv je:

jelâSki (jelbs-bski) ili jetéonski ( = jel§anski od JelSan-in); stanovnik je:

Jètëanin, zenska: Jelaska ili JelSonka ( = Jel§anka). Kod Mihovila

Pavlinovida nalazim odjektiv jeski. U „Narodnom kalendaru novom i

starom (Izdala Matica dalm., Zadar) za 1872, 1874 ili 1875 nalazim

Je$u („na JeSi,)1) Ak. Rj. navodi kao trgovisie u Dàlmaciji na otoku

Hvaru, (tal. Gelsa) Jelsu, dok su mu, Jelsa „dva sela u Hrvatskoj u

zupaniji zagrebaíkoj".

Sluzbeno se „trgoviSte u Dalmaciji na otoku Hvaru" zove: Jelsa.

Ne moze se sumnjati -da je to mesno ime isto kao i ime drveta :

jel§a (joba, p. olcha, olsza, slov. dijal. i jo§a). Drvo jelSa dalo je u

slovenskom svetu nejednome mestu ¡me. Negde oko Ljubljane je

Rakova JelSa, u celjskom je okrugu „Smarje pri Jetéah". Jetéa" u

jednini moze biti mesno ime jednako kao §to je Vrba. Drvo vrba je

priliíno dobro zastupljeno u mesnim imenima oko Jelse. Selo nad

Jelsom, u kojemu se rodio literal i politik Ante Tresid-Paviíié,

zove se Vrbanj. Trgovi§te iza jelSanskog brda zove se Vrbôska

(valjda : Vrbofska ? Jedan gospodin mi je u Jelsi rekao da je „od

starih Ijudi" íuo da je „Vrboska" nastala iz „Val di Bosco"; to je

tumaíenje ¡mena po svoj prilici izraz talijanskih teznji ranijih vre-

mena). U Starom Gradu zove se jedan park ili mesto tog parka:

Vorba (¡z Varba, Vrba). KaZu da je nekada u ovim krajevima bilo

mnogo vrba, ali su onda vrbe iskríili i nasadili lozu; kad je

peronospora uniStavala lozu, opet su poíeli saditi vrbu ; sada ima

tamo malo vrbe. Vazno je da narod dañas tog drveta ne zove vrbom

negó vez.

Drveta jelse dañas u Jelsi nema. Iz ¡mena mesta moramo zaklju-

civati da je nekada to drvo tamo bilo.

') Jelsa" je i u „Komediji od Raskota" (gl. citât u prijasnjoj primedbi!)
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Jo§ treba red reí о razlici : Jelsa — Jelsa. „Jelsa" bi bila ca-

kavski oblik, te bi dokazivala daujelsi ima cakavizma. G.Mieczysíaw

Mafecki, poljski lingvista, koji je prouCio cakavizam na§ih pri-

morskih i otoíkih dijalekata, pi§e u svojoj studiji: „Cakawizm

z uwzglfdnieniem zjawisk podobnych" (Krakov, 1929), str. 25, o

cakavizmu Jelse ovako: „Hwar (se. mesto) i Jelsa sa cakavskie,

przyczem w Hwarze cakawizm jest znacznie bardziej zakorzeniony

niz w Jelsie. Swiadczy o tem chodby ju¿ to, ze mieszkañcy Hwaru

czgsto > cakaja < rozmawiajac nawet z obcymi, gdy tymczasem

w Jelsie próbuja zwyczajnie móvid jgzykiem literackim aczkol-

wiek migdzy sob§ mówi§ dialektem cakawskim". Kao primere jelSan-

skog cakavizma navodi Malecki : „ucinit, poce (1), pócelo, cudo, rece,

usi, misto (?), zemja (?), dosa, kriza, kokos, sta, spis, sesnajsti, di gres,

boze, bezis itd." Ali pod crtom Malecki primeduje: „Tak w Hwarze,

jak i w Jelsie razmawiaiem z mçzczyznami; poniewaz zaá w dalszym

ciagu badán okazaío sig ¿e jgzyk mgzczyzn (marynarze !) i kobiet

rózni sic zwJaszcza со do cakawizmu, to powszechne wystcpowanie

cakawizmu w tych dwóch miasteczkach nie jest bezwyglfdnie pewne."

Mateckome se dakle fini da cakavizam u Jelsi nije sasvim opéenita

pojava; g. Malecki je boravio tamo u god. 1927 i 1928. Ja nisam

u Jelsi naroiito ispitivao cakavizam, ali moram redi da cakavistiCkog

izgovora nisam mnogo primetio -- reklo mi se da se kaze: koza

(kuoza) = koza, zienska (zenska), i jedan put sam iuo da je neka prosta

zena rekla: cekon = cekam. Cuo sam samo: ça (ne: ça, со), slu^at,

pristrasin, miso = me§ao, zo\ = zao, ni§ta, zno§, sto krizih, cinidu, po-

mofedu, recedu, pisedu, Siest, nocin . . . coran (íaran = írn, crn) . . .

M. Malecki napisao je u JF VI, 295—296 {Beograd 1926—1927)

noticu o „Bodulskim pismama" Pere Ljubica (Sibenik, 1927);tuka2e

da se na Hvaru i u Jelsi „govori cakavski." Ta je bele§ka napisana

sigurno pre rasprave „Cakavizm itd.", zato glasi ona tako kategoriiki.

U „Cakavizmu" je tvrdnja o cakavizmu u Jelsi vec reducirana. U replici

na beleSku g. Mateckoga o Ljubicevim „Bodulskim pismama" kaze

g. M. Hraste, JF VIH (Beograd, 1928—1929), str. 226, odlucno :

„U gradu Hvaru narod govori cakavski, ali u Jelsi to nije sluiaj.

Da je g. Matecki za§ao medu narod u Jelsi, bio bi se uverio da je

taj dijalekat 6isto Cakavski. U donjem delu tog mesta jo§ samo pet

starica i jedan starac, a u gornjem delu jedna starica govori cakavski."

Prema Maieckome cakavizam je nastao pod uticajem veneci-

janskog govora, te se na otocima razvio samo u gradovima; u selima,

gde je, naravno, talijanski utecaj bio manji, cakavizma na oíocima nema
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Ved slovensko ¡me Jelse pokazuje da je to prvobitno bilo Eisto slo-

vensko mesto ; drzim da se u njemu cakavizam nikada nije dublje

ukorenio. Svakako bi trebalo istorijat imena Jelse potanje prouiiti.1)

Prema Maleckome cakavizam nije stariji od 17 stoleéa (op. cit. 57—58).

Neke druge osobine jelSanskog govora.

Za bodulski jelSanski govor karakteristiëna je promena du-

goga a u o:

Pod akcentom : vrog (vrâg), stroh (strâh), grod (grâd), roj (raj),

mrok (mrak), noj (nâj), jo (ja), dvo (dvâ) . . . , znon (znâm) . . . , bonda

(banda), körte (kârte), borka (bârka), polma (palma), morí (mari),

mlodi (mlâdi), stori (stâri) . . . , Vrbonj (Vrbânj), stot (stajati)— go-

spodôr. Tvardôj (Tvrdalj u Starom Gradu), makôr (mâkar), vajô

(= valja) . . .2) — glova (gláva), vrota (vráta), zokon (zákon), broda (brada),

stonje (stánje), Taljoni (Talijáni), drogo (drago), od dovna (dávno,

dâvno), zo-me (zá me, za mené) obrotit (obrátiti) . . . , bocila

(báciti), plotila (plátiti), pokozali (kázati).

/ neakcentirano dugo a prelazi u o: noíin (náíin), ribori (ribâr),

folä (hvala),8) grodit (grâditi), sposî se je (spasio se je, spásti)

Taj se prelaz neakcentuiranog dugog o u o naroíito jasno vidi u

odredenoj formi prideva u prvom padezu sing, fern.: provo Stroliga

(= prava), drugo zima (= drugá), Molo Bonda, Velo Bonda (Mala . . .),

tanko daska (tankâ . . ), debelo daska (debela . . . ) , dalje u konju-

gaciji glagoia u prezentu: íeko ( = £ëkâ), zapovido ( = zapovedá)r

pado (= päda), uzivomo (= ùzivâmo), imomo (imâmo), ufo§ (üfaS),

hito§ (--= hïtâ§), gledote (= gledáte), se varóte (várate)

Qlagol znam konjugira se u prezentu ovako: znon, zno§, zno.

znomo, znote — znaju. Qlagol igram se konjugira se ovako: igron

se, igro§ se, igro se, ¡gromo se, igrote se — igraju se (ili: igrodu

se)... Kaze se: ovuon lavrô (= lavrâ = radi), ali : oni lavraju.

„a" ostaje, ako je kratko: vidi se to ¡z nom. sing. fern, na -a:

zima, daska (dok imade odredjeni adjektiv -o : drugo zima);4) zabelezio

sam dalje: Slatina, znat (znäti), igrat, sluSat, pristraSin (strä§iti, cfr.

pak : stroh), malo (adv., mälo, alî adjektiv : moli) ; Drage (draga), ali :

') P. Skok u JF II (1921), 315: „mjesno ¡me Jelsa na Hvaru a 1331-7".

2) isp. nize participe на -/.

3) Reklo mi se da se govori „Bogu fola" za srecu, a „fala Bogu* za

nesredu (Zahvaljivali za nesrecu to ce biti utecaj krscanske crkve, pa je valida

znak toga i knjizevna forma reci: fala).

4) Zanimljiva je fraza: falôvon (uz: folàvon) = hvala vam; obe su se reci

uzete kao jedna, te je zato a u srednjem slogu preslo u o.
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put Drog : — zdrov (zdrâv, ali plur. : zdravi), zdrcvje (zdrâvlje) —

tovor (zna£i: magarac), all gen.: tovara; — körte, ali, bez

karot . . . ; — „kräva" (kräva) ima a ali to je a dugo: drum da je ta

duljina kasno nastala iz -ä-) — jednako „slSma" (släma) mesto o5e-

kivanog kratkog korenskog a.

Obrnuto ¡mamo „somo" (samo) mesto oíekivanog „samo," i

„non", von, zol.

Promena u part. : znô - - znali : igro — igrali.

To/ je promeni u o podleglo u nekim slufajevima i ono a koje

je nastalo iz poluglasnika :

jedon put, don (dan), ogonj (öganj), vonka, son (sam), pakol

(pakao), kotol (kötao), ovode.

mortvi, umorli su, borzo, ioran (irn, crn). Park u Starom Gradu

se zove: Vorba (vrba).

Interesantno je isporedjivati ove sluéajeve : „don," ali : dondanäs;

to su moja dcrvä ali: „nemam dor (= dorv, isp. JF. VI, 188); „doz"

(dazd, pred „z" uvek sam 6uo kao slabo r: dorz, isp. JF. VI, 187)

ali gen.: dflrzja, darzi (= dazi, slov.; dezi, kiSa pada); „jedon povar dru-

gega" (po varh), ali : na vorhu (vrh), „na vor" (= na vrh = montagna) . . .

VeCinom pak „a", koje je nastalo iz poluglasnika, ostaje tako:

pas, pasji, gen. pasa, plur pasi); dâska (a je dugo), tanko, manje . . .; —

u neakcentuiranim slogovima: mazgä, magia, stablô, caklô, pakôl,

sedan, osan ... ; — kraj r : sarce, smart, bardo, parst, garlo, parsi . . .,

parvi, darzat, Cetvartak, karpit (krpati) . . .

Za tumaienje tih pojava, osobito i za kronologiju bide vazna

poredba sluiajeva, kaoSto su : don (dan) — däska (dáska), doz — dazja,

darvä -- dor(v) — a vorba (vfba).

Vokal „e"

ElimoloSko o se prejotira : z'enska (z ... ?), §'est, l'ed . . . Jednako

i prvobitno nosno e : p'et, pot'egni . . .

Vokal „o"

Je "o: kuoza (=koza; zivotinja je: kozä), vuol (gen. vola), buob,

Buog ... ali : nosin . . .

(O vokalima e i o u Starome Gradu isp. beleSke M. Hraste

u JF. VIII, 226).

/«
n1

Na kraju imenica (slogova) moze / ostati: vuol, pakol,

kotol...; polma (palma); zöl mi je.1)

J) Tvrdilo mi se da se u nekim slucajevima govori zöl, a u nekima :

zö, na pr. : „zöl mi je da ni doso," ali: „zö m i ga je."
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Kod participa -/ ne ostaje. Kod osnova na -// jegovor/ (= je go-

gorio), nison je udr/ (= nisam je udario), pofol/ ga je (= pohvalio ga

je), spos/ se je (spasio se je, spasao . . .) ; zamohn/ je, a ni ga udn (za-

mahnt'o je, a nije ga udario) ; / za jat : on je zapovidi (= on je zapo-

vëdël), „£a si dozivi"? (..si dozivël).

Iza e (g): je poíe (= poíeo) . . . Iza a-, „nodo se je Capat puno

ribe" (nadao se je), isko je (= iskao je); imo son (imao sam), son

ufo i virovo (sam ufao i verovao), 6a si mi§o (meSao), son propo

(= propao) . . . Dr¿im da to krajnje о nije /tontrake¿ja iz -ao negó da je

nastalo iz dugoga a kaoèto: grôd iz grâd, dakle da je particip nekada

glasio: nadâ se je, iskâ je, imâ je itd. — sasvim prema: govori,

udr? itd.

Kod konzonantnih osnova : reko je, do§o je, cvo je (cvao)

valjda je i ovo o iz -о (ne iz -ao): reka, do§a, сva . . .

Neke osobite reCi.

Udija (= odmah), valjda : udilja, u dilja ; — tovôr = magarac ; —

„kuri vodä kroz potôk (teie voda kroz strugu, strugom); — samo

stari Ijudi jo§ govore: „onomônje" (od davna), „dim" (= kazem) na

pr. kod ispovedi „dija" (=kaze, u Gdinju); — reii „kamen" zaprava

nema, mesto nje se upotrebljava „stina", na pr.: „vazmï tu stinu ¡

potiegni (usmFr) pasa!"; — reíi „tama" nema, mesto nje je „Skuritôd"

ili mrok (dakle „mrak" i na pr. oponodi); — nema reïi „palac",

mesto toga se govori: veli parst; nema reii: traziti, planina, trajati

(= durati), narod (= „svit"), strana (= bonda)

Samo stariji jo§ govore reí: ni§<íe (ili: niSt'e?).

Ovuon = on ; - - ovin = ovaj ; kojin.

Nekoliko oblika.

Gen. plur.. od onih sinjor/Л, sto krizí'A^ dese.t puí/Л1)... i ntai

plur. od »nog-a", „rafra": udrf'ga je po nogö/шл (= po nogama), po

ruuamin (valjda: nogamim...)2) Pronominalna i sloêena doklinacija:

radi tega, t¿mu, drugega, svega, lega, ía íakvega, ovega lita, dobrega

vina... (Isp. JF VI, 196). Marko se sklanja (kao kod Slovenaca):

Markota, Markotu... (Isp. JF VI, 195).

») Isp. istu pojavu u bruskom dialektu, JF VI, 188, 193.

z) Isp. istu poj'avu u bruskom dialektu. J FVI, 188, 193, 194.
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Glagolski oblici:

3 píur.: govoridu, ciiiidn, tarpidu, mislidu, vadidu, spidu; — pomo-

2edu, rédedu, idedu, poznajedu, klanjadu se; — dica skoCedu, ona

dvo pisedu.

Gubitak padeza.

Zamenjuju se akuz. i lokat.: u glovw zuji, ni mira u naSu kudu, u

naáe ruke su, jo son bi u Stari grad (= ja sam bio u Starigradu),

jo son bi u crikvu, dok si u moju kudu, bi son na Idin (= bio san

na Qdinju) . . .

Tvorba imetia muSkih i zenskih stanovnika.

Plaze: Plazanin: Plo§ka; — Brusje:1 Bruáanin : BruSka; Dol:

Doljanin: Doljka; — Hvar: Foranin: Forka; — Jelsa: jetéanin: Je-

la§ka (JelSonka).

U „GodiSnjaku sveuíili§ta kraljevine Jugoslavije u Zagrebu za

Skolske godine 1924/25—1928/29" (Zagreb, 1929, Filozofski fakultet)

— posebni otisak — str. 140 do 156, napisao je g. prof. Fr. Fancev

studiju: „Seljaíka komedija u starijoj hrvatskoj drami". Tu prikazuje

uglavnom (prema rukopisima koji se nalaze u Jugoslav. Akad." u

Zagrebu) „Komediju od Raskota", koju je god. 1794sasvoga prepisa

od god. 1747 opet prepisao JelSanin magister Vice Sa§id - Burata

(1721—1809). Uz svoj prepis komedije Salid - Burata je i sam neáto

hrvaíski pripisao2). U tom njegovu zapisu pada u oíi ovo: „korta",

„jfl; „san" (ne prelazi mu dakle a u o) ; dalje pi§e Sa§id - Burata:

vaze/, dostoja/ (dañas bi u Jelsi to glasilo: vaz«, dostojo). SaSidev

fezik se, prema tome, razlikuje od dana§njeg jel§anskog govora ; kako

to da tumaíimo? teiko je misliti da bi spomenuíe osobine danaSnjeg

jelSanskog govora bile nastale istom posle 1794, istom u 19

stoledu; verojatnije je drugo tumaíenje: Sa§id - Burata je, istina,

bio rodjen u Jelsi, ali mu je otac bio Koríulanin (majka mu je bila

JelSanka); kad je u kudi íuo govor jelSanski i nejel§anski, psiholo§ki

») O torn ¡menu gl. JF VI, pag. 180.

*) U „Godisnjaku" pag. 142. — Tekst komedije same, koliko nam se sa-

cuvao, g. Fancev je objavio u „Gradl za povijest knjizevnosti hrvatske", XI

(1932), str. 101—123. Pred tekstom je rasprava o komediji, kofa odgovara raspravi

u „Godisnjaku". áasidev vlastiti hrvatski pripis se u „Gradl" nalazi na str. 96.
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nam je razumljivo da se je piSuc'i udaljavao od iistog jelSanskog govora

i podlegao uticajima neke literarne tradicije.

Postanak „Komedije od Raskota", koju susvakako JelSani glumili

(ved „u staro vrime", kako kaze SaSid-Burata), mede Fancev pod

konac 16 ili u podetak 17 stoleda. U jeziku SaSideva prepisa komedije

nalazim „strch", „reka/", „umar", na§a/", „vaze/", „uíini/", „podni/",

osta/; — „drugoga", „jednoga" . . . Sve to nisu oblici danaSnjeg jel-

Sanskog govora. Prof. Fancev („GodiSnjak" str. 152, „Grada" XI, 99)

nagadja da bi autor „Komedije od Raskota" mogao biti pudanin

Martin Benetevié koga je kao autora komedije „Hvarkinja" u historiju

na§e starije drame uveo prof. Petar Karlid (isp. Grada za povijest

knjizev. hrv., kni. VIH, str. 247 i dalje)". Benetevid je bio od 1598 u

gradu Hvaru orguljaS stolne crkve. „Rodom, sva je prilika, iz puíkog

dijela otoka Hvara, mozda baS iz Jelse, kao istaknutiji pretstavnik

рибапа bit de se u sam grad Hvar preselio valjada tek u poodmaklo

doba svoga íivota".

Forme kao: reka/, udini/... upudivale bi vise na Hvar ili nje-

govu okolicu negó na Jelsu (barem prema danaSnjem govoru); samo

nedostatak cakavizma vezao bi Komediju vi§e za Jelsu. ReC de tu

imati istoriska dijalektologija, uz to de se uvek morati misliti na lite-

rarnu tradiciju. Pisac kojemu u Komediji Duklin Cvitu pozdravlja

„galantnim izriíajima — vende biserni moj i — priverni sluga tvoj —

Trojanca Pariza prema Grkinji Eleni iz Lucideva prijevoda Ovidijeve

heroide", mogao je i jezidki biti zavisan od literarnih uzora.

Fancev je SaSidev hrvatski tekst i tekst „Komedije" same tran-

skribirao danaSnjom ortografijom. U toj transkripciji nema caka

vizma; u transkripciji SaSideva teksta ¡mamo: uíinili, ve¿er, cekahu,

iíli, fenan..., a u Komediji na pr. : dosai, duslce, felim,... G. Fancev

priznaje da „Sa§idev pravopis otezava pravilno Citanje teksta", jer

na pr. slovom с izrazava glasove с, С („ovaj glas i slovom ç"), s\o-

vom 5 glasove s i s („ovo i sa se").1) Steta da nije barem jedan deo

teksta pre§tampan taino ortografijom rukopisa.

Zagreb, u maju 1934.

Fr. ¡usa

') „Grada" XI, pag. 100. — U Sasicevu hrvatskom pripisu g. Fancev je

и „Godisnjaku" (pag. 142) transkribirao: „Jelsani", a u „üradi" (pag. 96: Jel-

sani" (ja podvukao oboje), и „Godisnjaku" (145): „Jeb:a", a u „üradi" (103, 105):

„Jelsa". Kod „Jelse" — ta je razlika vrlo vazna.
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2. ^ш неколико речи о изразу „насушни".

После чланка г. Ъор^и^а (Наш 1език II, 50—53) питание

о пореклу и значеььу израза „насушни" може се сматрати као

расветлено у довольно] мери. Само ]едно оста]е нераз]ашн>ено :

коме припада превод грчког израза ёяюбою? реч]у насжфьнхш, —

да ли св. Ъирилу или ономе ко]и ]е касн^е вршио ревизи]у

гьегова превода.

За г. Будимира (Наш ]език II, 9) биЪе да ]е старки пре

вод ко]и ]е очуван у Мартином кодексу Мат. VI,, : Хл-квх нашх

маставхшааго дкне, ]ер та] превод бол>е одговара право] — са ие

гове тачке гледишта — етимологи}и речи ёяшйаю^. Али ствар

ни]е тако проста : на овом месту (Мат. VI,,) превод ко]и налазимо

у Мар. кодексу добар ]е, ]ер се слаже са речима даждх нам»

дхн1ск (огщероу, пош'е); ме^утим ни]е тако на другом месту —

Л. Х13; ту место дкньсь налазимо на км-кки дшк = ка^'гцхёрау ;

у вези с тим на том месту ни у ]едном од старших рукописа не

налазимо наставхшааго дым (нити настоьлштааг© дкн|), вей увек

нешто друго : у Мартином кодексу чита се наслштхн«1, у Остро-

мирову кодексу исто, у Мирославову — масыцльны, што несум-

п>иво претставл>а интересантан пример тако зване народне ети-

мологи]е, а своди се на старее иаслштмт, у Ник. ]ев. иносоушткик!

— опет од стари]ег насжшткнх! ; само у Зографском ]ев. и у Са-

вино] кн>изи налазимо друкчи]и превод грчког израза, и то у Зогр.

надкн1вхнх1, а у Савино] кььизи дкнсвыш ; у Асеманову кодексу

ово место се не налази.

Не може бити сумже да ]е у првобитном преводу Ъирилову

био израз наслшткнх!, ]ер веЬина старих текстова упуЪу^у нас на

ова] превод; и Ник. ]еван^ел>е у овом случа]у заслужу]е наше

повереше, ]ер ]е познато сворм архаичношйу.

Па и шта би друго било у првобитном старословенском

преводу : Зографски кодекс и Савина кн>ига не слажу се потпуно,

иако да^у сличай превод. Цела ствар ]е ]асна : стари израз насж-

штьн&1 био ]е неразумл>ив ; отуд гьегово замен>иван>е, с ]едне

стране, реч^у насяниткны (исп. горе Мирослав. ]ев.), с друге —

реч]у иносоуштыш (Ник. ]ев.), на]зад слободни]е тумачен>е ре

чима дкшккпи! (Сав.) и надкиЕвхих! (Зогр.).

Дакле, можемо бити сигурни да ]е у ]ев. Луке Х13 у Ъирилову

преводу било насжштьнжш. Питан>е ]е да ли ]е било исто тако у }ев.

]ужнословенски филолог 1 1
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Мате]еву У1п, — )ер се начелно може претпоставити да ]е на овом

месту било друкч^е неголи на оном код Луке.

Вей арпоп може се мислити да ни]е Ъирило преводио та)

спещфлни грчки израз различию на два различна места. Али да

видимо шта нам да}у по]едини текстови. Кад би се они слагали

меЪу собом у каквом другом изразу место израза насжшткнх!,

могло би се допустити да ]е та] други израз св. Ъирило ставио

у ]ев. Мате]еву за грчко ёяюйочо;.

Ме^утим ево шта налазимо: у Мартином кодексу наетакх-

шааго дьн! ; у Зографском чита се настоълцшго дын, у Асеманову

кодексу — насжфыши, исто у Остромирову }ев.

• Наравно, могло би се реЪи да ]е израз насжщьнин продро

овамо из Луке Х1а, а да ]е првобитно овде било нешто друго,

али таква претпоставка била би вероватна кад би у више раз-

личних рукописа био употребл>ен ]едан исти израз ; ме^утим тога

нема; обрнуто, од знача}а ]е неслаган>е измену Зографског ко

декса и Маркина ; упоредно проучаван>е та два текста води по-

]едине истраживаче заюъучку да ]е у основици н>ихових непо-

средних оригинала био ]едан за]еднички оригинал. Ако ]е тако,

не бисмо очекивали размимоилажеже у преводу грчког ёяюбою;

измену та два кодекса; ако га ипак има, то значи да се превод

наставкшааго дыи у Мари]ином кодексу а настоьлштааго дьш у

Зографском кодексу ]авио релативно касно, да те разлике рани]е

ни]е било. Очевидно да су преписивачи протумачили не]асан за

н>их израз наслшткнхш, и то на различай, иако сличай, начин;

тако ]е протумачио ова] израз преписивач ]едног посредног ори

гинала Зографског кодекса реч]у надыикхня! на другом месту.

На та] начин долазимо до закл>учка да ]е израз насжштьняш

стара одлика Ъирилова превода. — Друкчи]е Розов у часопису

51аУ1а IX, 620—621.

5 X 33. С. Кулбакин

3. Посланица бугарског патри]'арха ^вти-

ми]'а тисменском архимандриту Никодиму.

У ]'едном изванредно важном рукописном зборнику мана-

стира Никол>ца код Би^елог Пола, ко]и су имали у рукама и опи-

сивали Ъ. КиселиновиЪ (Извешта) државне реалне гимнази]е у

Би]елом Пол>у, 1930., 18—26) и Д. Н. Анастас^евиК (Богословл>е

VI, 1931., 65), налази се и 1'едан од н>их незапажени прилог од
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великог знача]а. То ]е такозвана Друга йосланица трновског па

триарха Зевтими]а тисменском архимандриту Никодиму. Она ]е

преписана на л. 29Г—292у. Кад ]е издавао ^втими^ева дела

Емил Калужжацки ]е знао за ]едан ]едини очувани текст те по-

сланице, ко]и се налазио у ]едном бугарско-словенском рукопису

XVI века у музе^у ки]евске Духовне Академи]е и об]авио ]е према

н>ему са неким сверим додацима и исправцима. Ср. \Уегке с1ез

Ра1пагсЬеп уоп Ви1§апеп ЕШпутшз. М'еп 1901., СХ1—СХП; текст

на стр. 221—4. Мала раширеност овог списа да се об]аснити

довольно н>еговом за црквена лица доста незгодном садржином.

Наш текст, иначе добар и добро очуван, краЬи }е од оног

щевског. У н>ему недоста]у она 22 реда, ко]а се налазе код К.

на стр. 224, од речи: Подобает же въС-вкомз. Уколико К. веЪ

юфвеки текст сматра фрагментом, николачки би то био у ]ош

ве^о] мери. Ми та] наш „одломак" саопштавамо овде у целини

као уедини српско-словенски препис те, првобитно свакако бу-

гарско-словенски писане, посланице. Под текстом су наведена

отступала од щевског рукописа, али не и од додатака и испра-

вака Калужн>ацког.

В. Ъоровик.

Въйрошени Никодша ар'хшан'др'Ша, ШисмЬн'скыи.

Понгеж(е) въ правилшх(ь) с(ве)тыхъ ш(ть)цъ шбрътаем(ь)

мажьска поле ш выше ё! Л"бт(ь) расвждати гаже о блвдех(ь)

съгр-БшенУа, обретаем' же н(и)нт иже оуже недорастьше

5 въ връств толикз еще нъ (й многаа, да р-вкй, бесоваша тво-

реще р&чнаа блоуждеша аще и несъвръшено истеч(е)ше, нъ

некако гако вода истичет(ь) ш ных(ь) съладостр(а)стТем(ь).

Аще таковом», тако съ скотшм(ь) ил(и) мвжьскым(ь) полшм(ь)

боудеть, быти дшетоит' ли сих(ь) възводити на с(ве)щеничъ-

ю ство или ны?

Егвшш йашршр'ха Шрьнов'скаю хйвЬшь.

ВъпрошенТе се мншгаа вънимаша и страха тр-вбоувтСв),

гако да не ктш, ш пр'Ьзмер'наго м(и)лованУа под'вижем(ь), въпа-

деть въ масалТан'сквю ересъ ил(и) пакы, рад(и) опаснаго истезаша,

15 въпаднет(ь) въ нават'скйю пръ\льс(ть). Аще бо и даже до н(и)-

нга въ н,бкых(ь) шбычаи йдръжа съход(и)ти н'Ькым(ь) д(оу)-

хов'никшм(ь), м(и)ловашем(ь) подвижемомь, къ своим(ь) их(ь) че-

дшм(ь), нъ шпаство б(о)ж(ь)ств'ных(ь) правылъ не тако имать.

Аще агг(е)лъ г(оспод)а въеедръжителга с(ве)щен'никь и гес(ть)

11*
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20 и г(лаго)лгет' се гако великы реч(е) Дюнис'Ге и над(ь) б(о)ж(ь)ств'-

ными дар'мы м(о)ле се, г(о)с(подь)нъ чинъ иматъ, прочею

агг(е)л(ь)ско жит'Уе им-вти длъж'нь гес(ть) с(ве)щенникъ гако

да по дшстоин'ств» и милованУе иматъ. Сего ради ш ч(и)-

стоте тел-Ьснеи много опаство тр-вб('в) гес(ть) хогвщомз на

25 с(ве)щеничъскыи възыти степенъ, шкоже реч(е) ап(о)с(то)лъ :

„БратУе, м(о)лю вы пр-вд'ставите телеса ваша ч(и)ста жрътвй

жива б(ого)вы." Дшстоитъ оубо не на лъта юныхъ блю

сти нъ на желанУе сзщее въ ных(ь). С8т' бо н-вци въ юных(ь),

Я> топлаго растворенУа под'вижеми, и не тъчУю Ф д!-го ил(и)

30 Я> е!-го Л"вта нъ ш п-го и Ш в!-го къ истицанУю ОЬ ес(ть)ства

понйждаемы. Азъ бо видвхь отроче неоудосп-вло в! съвръ-

шити лЪтъ д(-в)в(и)ц8 съвръшене растлив'шй. И не нев-враи,

с8т' бо мншзы св-вд^телю симь иже и до н(и)нга. живы

съ намы с&тъ. А иже стйденаго сълйчши се ес(ть)ства ни

35 по е! ниж(е) по 81-тих(ь) л-вт^хь, н-вци же ниж(е) по иУ-тих(ь)

летех(ь) къ желанУю под'вижимы с&тъ, не С8щ8 раждызанУю

под(ь)виж8щом8 гвх(ь) къ похоти. Т-вм'же достоин-в м'ню

таковыих(ь) на с(ве)щеничъство дръзати ; пр-вд'реч(е)ннУе же

не тако нъ съ мншзем(ь) исгвзанУем(ь) и расмотренУем(ь д(оу)-

40 хов'ным(ь) да не како съхожден'Уе ш ных(ь) твореще, вина

Т'вх(ь) погыбелы б8дем(ь) по иже Ф ап(о)с(то)ла реч(е)нном8:

„Ч(и)стаа себ-в съблюдаи въ в'сем(ь) и не причещаи се гръ-

сехь таждыхь." А иже съ моужъскым(ь) полшм(ь) или съ

скотшм(ь) т'Ьх(ь) пад(ь)шее, Яжоуд' възбрашаеть Т"бх(ь) пра-

45 вило; даже до истицанУа мокрот* раждызан'Уе св'Ьрепеетъ,

мокроте же ис тЪла исгвкшы прочею оувЪдаеть и безъдвл'нь

щувбываеть 8дъ. Аще бо малакУа ш ц(а)р(ь)ствУа б(о)ж'Уа из-

гонитъ Павлъ Великыи, что 8бо рек8тъ иже и съ иным(ь)

Т"Ьлшм(ь) боуд(оу)тъ сьгр-вшили? Въ малакУ8 бо единою ил(и)

50 дващи поплъз'шаго се и по сем(ь) мншго показав'шаго троуды

едва и по н8жды пращаетъ на с(ве)щеничъство правило,

инако никакоже. А иже съ Т8ждымъ т-влшм(ь) съгръшив'шаго

в'сачъскы шр-Ьваетъ. Т-вло иже свою нечистота см,БшенУем(ь)

сквръным(ь) въ ино гвло изльиавшее како чисто нареч(е)т

55 се? Не м'ню азъ, и св'Ьд^тель симь с(ве)ты 1шан(ь) Пшс(т)-

никъ иже съхшдител'н-виши гави се чл(ов,в)ч(ь)ском8 род8.

Г(лаго)л1бТ бо онъ сице: „Аще ктш въ д(-в)в'стве си или

въ мир'сц'Ь или иночъсцвмъ чин-в ил(и) 1ере1сц-ви раст(ь)лив

же с(е) ш некого и аще въ бЪд'ры тъчУю запр'ЬщенУе 8бо
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60 прУети пшд(о)баетъ, приходити же въ с(ве)щеничьство и паче

же аще единою или дващь быс(ть). Аще ли множае сего

и въ афедронъ никако же Фн8д(&) да не приходить въ дУа-

кон'скы степен(ь) ил(и) въ 1ере1скыи санъ. Аще бо и шн(ь)

не съгр-Ьши нъ съсоуд' растйпи се, осквръни бо се и не

65 възможно гес(ть) ем8 с(ве)щен'нод,Биствовати. Аще ли въ

малакТа въпаднет(ь) пр-вжде с(ве)щеничъства прУетУю не в"Бд(е)

чтш 1бс(ть) и гако въз'брангаетъ его прУети с(ве)щеничьство

или по неразоум-внУю ил(и) ш инога д(оу)шетлън'наго сем8

на8чив' се и гес(ть) чл(ов-Ь)къ ил(и) м&дръ ил(и) бл(а)го-

70 гов-Ьинъ или и обога, запр-БщенУем(ь) оубо пр'Уемати пръв'Ье

потом(ь)жде спод(о)блгати се с(ве)щеничъств8. Аще ли по

с(ве)щеничъств8 въ сУе въпад'неть по раз8моу, его же пр-вд(ь)-

рекохом(ь), по нев'Ьд('Б)нУю ил(и) ш иного найченъ быс(ть)

зле, да прУимет(ь) л-вто запр-вщенУе оудръжаюм(ь) еже не

75 с(ве)щенод'Ьиствовати и тако да с(ве)щеничьств8етъ. Аще ли

повторитъ ил(и) потретит(ь) к том8 да не с(ве)щен'ств8етъ. И

сУа 8бо тако.

К 1 Въпросъ Никодимшв'; 3 блхд*; 4 ико не оу дорастъше ; 7 исте

чет; съ съладостр.; 9 нема быши; 11 Еуе. пат. штв^т; 13 безм'Ьрнаго; 14

тачни]'е малааан'скж; 16 оудръжа сл; 19 нема и: 23 нема оно йо,

К01'е )е бол>е; 32 К има погрешай облик растлившее; 34 сълуч'шеи ; 38 неп-

щ8х; 44 немапрвоШдгъ; падшей; 45 даже бо до; 48 нема и; 52 инакоже;

56 ех. и милостивнЪйшТй ; 58 мир'стЬмь ; Терейст-Ьм ; 60 нема и ; 66 пр. прТлтТд

свАщенничьска ; 67 не прТити въ св.; 70 запрЪщенТе; 73 бывь небыти злоу

(ман>е тачно) ; 74 нема л"Ьто.

4. ^ш ]'една бугарштица из 18 века

у Ерлангенском зборнику.

У чланку Старост народног епског песништава нашег ^Ф

XII, стр. 6.) указао сам на ]едну бугарштицу (бр. 51), забележену

око г. 1720, вероватно ван Далмащф, за зборник наших народних

песама, ко]и ]е проф. Геземан издао под именом Ерлангенског

рукописа. У истом том зборнику као да се кри]е ]ош ]една песма

народна у бугарштичком стиху, и са припевом, нередовним. Она

]е об]авл>ена у полустиховима, ко]и су силабички фиксирани као

осмерци (в2), па су на ту меру удешени и припеви, тако да цела

песма да]е спол>ашн>и утисак праве осмерачке. Штампана ]е на

стр. 165 под бро]ем 116. Преудешена на данашн>и правопис и
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без мешан>а сугласника, карактеристичног за бележиоца Немца,

песма та у форми бугарштичко] изгледа овако:

1 Joui не бише бела зора/ с ведра неба забелила,

2 Кличе вила дозивати/ БишЬу, граду би)'елому,

3 • БихаЬком(у) капетану:

4 Господине капетане,/ ja сам ноНас санак снила

5 Да je вода потопила/ БишЬа, града бфлога,

6 А из воде гора никла/, више горе магла пала,

7 А у гори и у магли/ врло л>ута ватра гори.

8 Онда вели капетане:/ Да зла санка, бела вило!

9 Ja ce могу досетити/ твоме санку ноЬаильему:

10 Што je вода потопила/ БишНа, града би)'елога,

11 Оно ми je силна во)'ска/ од Карловца би)елога;

12 Што из воде гора никла/, оно су ми бо}на копл>а

13 Од каурске (силне) BOJCKC;

14 Што над гором магла пала/, оно су ми све бар}аци

15 У табору каурском(у);

16 Што у гори и у магли/, што жестоко ватра гори,

17 Оно су ми добре пушке/, добре пушке и топови

18 У каурско} (силно!) во]ски.

Да ово неЬе бити првобитни осмерци типа 82, какви су прете-

жно у овом зборнику у песмама под бр. 11, 16, 23, 40, 41, 45, 52,

137, 147, 171, 174, 175, 197, 203, 208, 209, не и 210,214,216,показивало

би то што, насупрот овима, у наведено} песми бр. 116 по}едини

„осмерци" не садрже сви мисаоне и синтаксичке, „реченичке"

целине него делове само, и то нарочито они под 6pojeM: 1, 2, 5,

7, 9, 10, 11, 16, а уз то су само делови реченички и они под бр.

3, 13,15, 18, издво]ени овде као припеви. Такви случа}еви налазе

се, ре^е, и у песми бр. 16 о женидби комарца с мухом, у KOJOJ се

стих са реченичким об}ектом („мене муху удовицу") понавла као

засебан осмерац у стиховима 3, 7 и 20. Слично томе и у песми под

бр. 181, Koja би се могла побугарштичити овако :

Шатор пен>е Крал>евиЬу/ на eyqjeiwy ви]'алишту,

На вил(ов)ском игралишту,

К кем долази бела вила/ паке Марку говорила :

Не пен» шатор, дели-Марко/, на нашему игралишту,

На вуч)'ем(у) ви}алишту...

Али веЬ и ова, а више рш варианта н>ена од Koje Вук наводи

само почетак у Р]ечнику под ви/алииНие: Шатор пен>е Угрин JaHKO/

Укра] Саве, воде ладне, /На вилино игралиште/, На }уначко раз-

бо]иште/, И на вуч}е в^алиште... показу]у да je ту силабичка

осмерачка версификащф потпуно овладала, као у правим песмама

колским, 4HJoj врсти ова Вукова несумн>иво припада.
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Наша песма о бихаЬком капетану, са вероватном историском

подлогом у неуспелом нападу на БихаЬ хрватскога бана БаЬан>и}а

и граничарског команданта у Карловцу, грофа Ауерсперга, године

1697 (в. Т. Брли^а Freywillige Theilnahme), забележена нечетком

18 века, дакле не много доцни]е него што je могла постати, а у

моменту силабизиран>а бугарштичкога „тоничкога" стиха, коме су

не само други полустих, него оба, и први, силабички веЬ фикси-

рани на осам слогова (nojaea Koja ce запажа у правим бугарштица-

ма, БогишиЬевим, у „HOBHJHM" у nopeijevby ça joui несилабизираним,

ХекторовиЬевим на пр. ), па je на ту осмерачку меру удешен веЪ

и припев, paHHJe обично шестерачки, али каткад и четверачки

(на пр. у ХекторовиЬевим), и петерачки (на пр. у бр. 2, 5, 11, 12, 19,

21, 31, 34, 38, 49, 52, и др.), и седмерачки (на пр. у бр. 11, 19,

25, 27, 28, 29, 36, 37, 38, и др.), на Koje би се, изоставл>ан>ем загра-

fjeHora у наводима, свели и ови осмерачки.

БиЪе баш да je то подешаван>е и силабичко у]едначаван>е

припева са осмерачки силабизираним полустиховима и пореметило

бугарштички стих у темел>у, приближило га обичном осмерцу типа

S2, колском, тако1>е и епском у Црно} Гори и Боки на пр. Ако се

и OBaj, судеЬи нарочито по Боки, ни}е развио некад из бугар

штичкога, као што се чини да се из н>ега развио кн>ижевни осмерац

у Дубровнику.

Песма бр. 116, као и рани}е наведена под бр. 51. показивале

би да се бугарштице нису изгубиле ни у почетку 18 века, него

да су се у активном силабизиран>у преформирале у осмерачке, у пот-

пуности; из ових пак, joui брже, могле су се украсним ширен>ем,

уметан>ем епитета, претапати и у десетерачке, по познатом шабло

ну: у БожиЪа три ножиЬа—у БожиЬа три златна ножика.

«•

ИмаЬе ]ош }една нарочита врста осмерачких народних песама,

у Koje су се бугарштичке могле преформирати, утолико лакше

што оне у основи, у вероватно} првобитности CBOJOJ и припадаху

Toj врсти песама. Мислим на тужбалице.

На ова домишл>анза упутило ме je разгледанье последнее свеске

Прилога проучаважу народне noesnje (кн>. II, св. 1), а у н>има изве-

штaja Т. Вуканови^а: Тужбалице у Косаници, Лабу и Пришшини.

Измену осталих, ту je на стр. 96, по казивак.у Видосаве

БожиниЪке из Приштине, об1авл>ена тужбалица KOJOM су пре

педесет година (1876) Црногорке у Upnoj Гори ожалиле Bot>y

херцеговачких устаника Максима БаЬовиЬа. Видосава jy je тачно
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запамтила и репродуковала без измена. Она ]е с ретким припе-

вима а у н>о] се нарочито истиче мисаона везаност по два осме-

рачка стиха, као оно у наведено]' песми 116. У бугарштичком

стиху изгледала би овако:

1 Што се коло окупило/ пред дворове БаЬовиНа?

2 Ово коло необично/ у црно се све завило!

3 Што Г оруж]'е положено/ са добри]ех Соколова,

4 И о^ело све у крви?/ Што су токе све ув]ене?

5 Чини ми се позна^ем их/ да су токе са воеводе

6 (БаЪовиЪа), бан-Максиме I

7 Наш во]водо од племена, [од племена] великога

8 Од Граова и Граовца/ и Вилуса и Бан>ана,

9 бан-Максиме!

10 Ал Ьу молит добру ма]ку, [добру ма]ку] Максимову,

11 Да раскрсти старе руке,/ да не кука без ли)ека.

12 Максим нам )'е погинуо,/ во]'вода Ье останути:

13 Два су тиЬа останула/ у гнщ'ездо соколово....

Дале су изразити]и осмерци с ре^им припевима четворо-

сложним.

Стихови: 1, 2, 3, 5 и 13 нарочито се истичу као мисаоне,

„реченичке" целине. Прави тужбалички припев, четворосложни,

имамо у стиху 9, а по жему се види да ]е и осмерац под 6 до-

бивен од таквог истог припева (бан-Максиме!) дометан>ем овде

огра^ене речи (Боковика) уз рани;у одредбу (во]воде) а без

потребе смисла, веЬ само ради ритма према ранним осмерцима.

Обрнуто томе, непонавл>ан>ем овде угласто огра^ених речи у

ст. 7 [од Племена] и 10 [добру ма\ку], четворосложни завршецк

тих овде побугарштичених стихова, приказали су се као припеви„

и то они ре1}И, ко]и нису само обични алитерациони узвици, него

допун>у1у мисао предььег стиха, градеЪи с н>им управо дванае-

стерац, као и доцн^и у уъо], ненаведени.

Како се честим уметаььем четворосложних припева и после

евентуалних осмерачких полустихова, а затим ширек>ем и тих

четворосложних припева у осмерачке, цела песма претвара у

осмерачку — приказу]е нам ]ош бол>е тужбалица на стр. 97,

тако^е репродукована по памЬежу после десет година.

Забележена ]е овако:

1 У што си се заумило,

2 (чедо мо]'е!)

3 Из велика ььегованза

4 (и држан>а)?

5 Тамо добра наЬи неЪеш
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6 Befe два метра црне земл>е.

7 (Те je) ма]ци (срце) црно!

8 Нема тамо ладне воде,

9 Да залфш бону снагу!

10 E те MaJKa н>еговала

11 Како злато на арти]'у

12 Зло je MajuH (посред срца)! Итд.

Овде у стиховима 7. и 12. имамо очигледне четворосложне

припеве, с алитерисаним речима према предн>им стиховима с ко-

JHMa су у MHcaoHoj вези (у 7: ма]ци црно — према.... црне земле

у 6; у 12: зло je ма}ци — према... злашо... у 11); од н>их су постали

осмерци додаван>ем овде огра^ених речи, непотребних за боли

смисао. Умета^ем тих припева иза полустихова и кидан>ем ми-

саоне целине у стиху, рани]е бугарштичка тужбалица постала je

силабичка и осмерачка.

У могуЬном рани]ем облику ова би тужбалица изгледала

овако:

1 У шта си се заумило/ из велика

2 Тамо добра наЬи неЬеш/ seh два метра црне земл>е,

3 MajuH црно!

4 Нема тамо ладне воде/, да зали)еш бону снагу.

5 E те MajKa жеговала/ кано злато на арти}у,

Зло je ма]ци!

Битне одлике тужбаличког припева: алитерационо слагайте

с главном речи у претходном стиху и природа узвика, апострофе

а не мисаоне допуне, толико су честе и у припеву бугарштичком,

да ми не треба наводити примера.

Домишлажа ова и о метричко} вези измену бугарштица и

тужбалица, и могуЬно губл>ен>е првих у другима, дата овако

узгред, мислим, зacлyжyjy особену студи}у. Утолико пре што ово

HHJe jeflHHH упут таквом решен>у питала.

На то ynyhyjy и запажагъа М. С. Лалеви^а у исто} свесци

Прилога, на стр. 11, у прилогу: Прилог проучаван>у бугарштица.

Д. КосшиЬ
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5. „Polonica" kod Vuka St. Karactëiéa.

U svom monumentalnom delu, u hronici zivota i rada genijalnog

Karadzida Ljub. Stojanovie kaze da specijalnih, op§irnijih studija o

Vuku kao filologu, etnografu i istoriku, o njegovim vezama sä

evropskim nauinicima ima jo§ mnogo da se izradi.1) Vukove veze

sä Poljacima i Sirenje medu njima znanja o Srbima, osobito o srp-

skoj narodnoj pesmi, iznosi Karel Paul u interesantnom ilanku: Vuk

Stef. Karadzié a Poldci.2) Ja sam pokuSao da prikazem — na osnovu

Karadzidevih déla, njegove prepiske i drugih pristupaínih mi izvora —

kako je bilo znanje poljskog jezika kod Vuka, koji „se naucio malo

öitati poljski" za vreme svog boravka u VarSavi. Znanje ili, taînije

reCeno, interesovanje za poljski jezik i poljsku nauku raslo je u Vuka

s godinama, naro6ito posle njegova dolaska iz Rusije; zato i vidimo

da je u njegovim docnijim delima poneSto doteranije negó u ranijim.

OStrouman, bistar, praktiian, bez knjiSkih tradicija Vuk — samouk

ulazio je u pitanja poljske azbuke sä Adelungovim fonetskim pravi-

lom : pisi kao sto govoriè, citaj kao sto je napisano. Medutim poljski

pravopis nije fonetski, negó eíimoloSki i tradicionalni otkuda su i

potekle Vukove pogreSke. Za Vukovo orientisanje u poljskim stvarima

bio je odluian njegov put u Rusiju preko Poljske i njegovi prijatelj-

ski odnosi sä poljskim nauinicima: Lindeom, Bantkeom, Majevskim

i dr., pa zato razlikujem dva perioda u tom pravcu: 1° do 1818 god.

(tj. pré odlaska u Rusiju), 2° posle 1818 god.

I doba.

U ovo doba Vukova opazanja su u vezi sa pitanjima koja su

ga tada zanimala, tj. sä azbukom, pravopisom i izgovorom pojedinih

glasova. Obradujudi krajem 1816 god. srpski re6nik, zainteresovao se

za poljsku nauku, osobito za poljski „Stownik" Lindea i Bantkea.*)

U „Pismenici", izdatoj 1814 god., pominje samo Adelunga, Dobrov-

skog, ali o Linden ni§ta jo§ ne kaze, iako je iuveni poljski leksi-

kograf svrèio te godine svoje délo. Ali veé 1816 god. piSe: Славный

fJoAxkb, Г. Линде, сочинивши недавно свой. ПольсМн СмвнчЬь,

сравню e съ ПольсЫмъ esakoMb све ироче CAaeencke, kpoMb Серб-

!) ¿ivot i rad Vuka Stef. Karadzica, Beograd 1924, isp. Predgovor Vil str.

2) Slavia IV, 265—78.

3) Linde: Siownik jgzyka polskiego, I— III, Warszawa 1807—14. Bandtke:

Nowy síownik kieszonkowy polsko-niemiecko-francuski, Breslau 1805.
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ckoia, y koeM' иечашана Ptimika ше нашао. *) Razume se da ga je

u torn pravcu interesovanja za poljski etimologikon od Lindea upu-

¿ivao Kopitar, koji je u „Srpskim novinama" pisao o poljskom

leksikografu i njegovu reiniku. 2) Prvi put pi§e Kopitar Vuku о

Lindeu 1815 god. da je poslao poljskom nauCniku njegovu „Pisme-

nicu". 8) Time je hteo Kopitar da mu stvori veze sa pretstavnicima

poljske slavistike, ili da dobije na uzvrat od Lindea njegov reinik.

Ali izgleda da mu on nije poslao svoj reinik, jer je Kopitar molió

Dobrovskog 1817 god. da mu pomogne u skupljanju raznih reínika,

pa i Lindeova. 4) Vukov poznanik dr. Lindau pi§e mu 1817 god.:

„За шЬмъ большая бы была ваша заслуга и для вашего ошечесшва

и для всеобщей, словесности, есшьли бы вы собирали словарь Серб-

ckbiñ ио йримЬру Пoльckalo Г.Линде."5) Osirn toga reínika njegovi

prijatelji, osobito „srpski Horacije" Musicki preporuíivali su mu:

Neues Taschenwörterbuch der polnichen, deutschen und französischen

Sprache Bantkea. 6) Taj mu je reinik poslao Kopitar, da bi mu dao

ugled „wie man kurz und doch erschöpfend ein Lexikon schreiben

kann." 7) Isto tako poslao mu je gramatiku Bantkea. 8) Odatle je

Vuk imao izvore za íemeljno prouíavanje poljskih jeziíkih osobina.

Nije iskljuieno da je u tome ne§to dobio neposredno od Kopitara

koji u svojoj gramatici pokazuje izvesno znanje poljskog jezika. 9)

Vuk, stvarajuéi nov srpski pravopis na fonetskoj osnovi, da

svakome glasu odgovara samo jedno slovo, izbacio je : w, ы, jr, jer,

kao §to u predgovoru reinika kaze : „w ми друкчи}е не можемо изго-

ворити, него као о, а Полаци и Кращи ил/iajy друкчи}и глас за

w ... Ни Руси HCíwajy гласа за w (као и ми), зато га HHJecy ни

!) Skupljeni gram, i polem. spisi I, 92.

2) Karel Paul, 1. c.

') Vukova prepiska I, 143.

«) Karel Paul, I. c. 269.

5) Vukova prepiska III, 1.

e) Muáicki je bio odusevljen tim recnikom; 1817 god. pise Vuku: Мени ce

Бандтке на)'бол>ма допада, на]'паче чрез разд*лени)а разны значен1']а и због

фразес. Ispor. Prep. Il, 149.

') Prep. I 158.

8) ib. „Die Grammatik von Bandtke liegt auch bei, falls Herr M. sie

durchlesen wollte. Sie ist reich, aber schlecht geordnet" Izgleda da se nije

koristio ovom gramatikom, jer je ona bila upucena Musickome, koji Je isto tako

znao gramatiku Kopcinjskog. Ispor. Karel Paul, 1. c. 274.

•) Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kannten und Steyermark,

Laibach 1808, str. 7.
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узели Metjy Cßoja слова",^zatim: „и, ово треба Полацима и Руси.ма

као и Ни]емцима, Маиарима и Турцима ; а ми лфсто н>ега имамо

и"» *) »X Србл>и нема]у ни у какво} ри}ечи, а остали Славенски

народи HMajy." *) Jamaíno je Vuk uzeo pol. ó. (na pr. Bog \\ Boga),

za neku vrstu zatvorenog o, kao na pr. u madarskom a = otvoreno o,

0 = zatvoreno o. Mislio je da je i poljski knjizevni jezik jos

u toj eposi imao o, ili o. Nije nam ¿udno, §to je rekao „и Кранщи

HMajy друкчи}и глас за w," jer je Kopitar sastavljajuéi jednu

opStu slovensku azbuku hteo upotrebiti w za o'2). Zatim, uz Vuka

stoji taj „monstrum scientiarum" — kako je nazivao Jakov Grim

Kopitara —, koji u svojoj gramatici tvrdi : „Wir Krainer vermissen

in dem Kyrillischen Alphabete nur noch einen Buchstab, für jene

Art des o, welches ein Mittellaut zwichen a und o ist, und

etwa dem franz. a. Vielleicht schrieb Kyrill dafür Q." 8) Napominjem

jo§ da i Bantke4) razlikuje ó öd u, iako je ved tada ó bilo = u. Sto

se ti6e glasa h poznato je da je Vuk kasnije, doterujud knjizevni

jezik, uveo i taj glas. A. Kuharski, poljski slavista za vreme svog

nauinog putovanja po Crnoj Gori zapazio je glas x, i zato je kriti-

kovao Vuka ato je taj glas izbacio iz pravopisâ.5) Medu navedenim

primerima ima opazanja vrlo tananih, na pr. da se s i z igpredy izgo-

varaju u herceg. govoru kao poljsko ¿, ¿.6) „Ерцеговци кашто из-

rOBapajy с пред j као Пол>ско 5 а з као i н. п. cjekupa, с/ушра ;

U3jeoa.7)

Na kraju svoje gramatike, naStampane uz reínik, nalazi se : Alpha

bet! Serborum cum vicinorum populorum et alliis cultioris Europae

alphabet's napaX),q/aop.oç8), gde sam na§ao nekoliko: 1° nepravilnosti,

1 2° nepotpunosti prema poljskoj azbuci.

J) Skupljeni gram, i polem. spisi II 12.

*) U jednoj prepisci iz 1809 god. Dobrovsky pise Kopitaru: „das œ ist unser

dumpfes gedehntes o, boh, jetzt bäh, wól = wál; daher nahm es Cyrill den Dativ

5m damit zu bezeichnen, bogöm, böhm. bohilm 'diis'. Ihr gedehntes ó ist Ja gut

so bezeichnet, aber das ó sollte etwa nicht so bezeichnet werden, ispor. Jagic:

Briefwechsel zwischen Dobrovsky und Kopitar 1808—1828, str. 25.

3) Kopitar: 1. c. 7.

4) Polnische Grammatik für Deutsche, Breslau 1808, str. 4: о klingt wie

ein kurzes u; u wird länger als о ausgesprochen.

5) Францев: Польское славяновЕдйше, 473.

e) Belie: O Vukovim pogledima na srpske dialekte i knjizevni jezik, Glas

S. K. A. 82 kn., str. 143, 151, 203.

7) Skupljeni gram, i polem. spisi II, 27 (u dopisku).

8) Skupljeni gram, i polem. spisi H, 85.
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»

1° Nepravilnosti :

serb.-graec. serb.-lat. croat. bohem. polon.

Ъ dj, gj dy, gy d

A ch f -

У

Medutim poznato je da poljski jezik ima d¿, 6 \ d¿. Nastaje

sada pitanje, zaSto je Vuk pogreèio. Da U nije mogao da se upozna sa

ovim glasovima iz pristupacnih mu poljskih rednika.

Poljski slozeni suglasnici 6, di — kao i uopSte umekSani kon-

sonanti — pi§u se u poljskom na tri naïina: 1° na kraju reíi i pred

suglasnikom sa crticom tj. é, dz (brad, chodzmy), 2° pred samo-

glasnikom bez crtice, ali u torn sluíaju umesto dijakritiíkog znaka

pi§e se /, na pr. bçdzie = бен^е, 3° ispred / kao obiîni glasovi с, dz

(onda isto tako bez crtice), ali to i izgovara se, na pr. cicho = huxo,

dzisiaj = ftucjaj itd. Onda je Vuk, nesumnjivo, u primerima bçdzie,

cicho i sliínim video i ¿itao dz, c, ili otprilike na ruski naíin dz'

c', ali ne di-, 6 (ti, A) 1).

Vukova je gre§ka mnogo manja kad se uzme u obzir da i Linde,

objaSnjavajucM alternaciju d, meSa oblike: na wodzie, wiedzieszsa widzç?)

Pa mozda je i poljski leksikograf, ne razlikujud slovo od glasa,

pravopis od fonetike, analizirao ove primere sasvim vizuelno. Zatim

u „Tablicy podtug narzçdzi mowy" pominje samo ó, dz, a d¿ ne po-

minje.8) Na drugom opet mestu kaze : „Pregledajudi tada azbuku vidimo,

da glasovi, koje su Poljake udaljile od ostalih Slovena jesu : c, dz, (pi§e

dz, iako bi moralo da bude di), e, £..."*) Obratidu jo§ paznju na

jedan tehniíki nedostatak prvog izdanja Lindeova reínika: kod

velikih slova u njemu nema dijakritiíkih znakova: (na pr. DODAC, DO-

CWICZYC, DOIEZDZACM.). Vuk je povrsno pregledao Lindeov „eti-

mologikon" i zato je uzeo samo re£i na§tampane velikim slovima,

koje su se naroíito isticale u naslovima. Prema tome Vuk se nije

!) Interesantno je, da Vuk za vreme svog boravka u Varsaví (1819 god.)

pise Kopitaru: Naucio sam malo citati poljski, ali e ne mogu nikako da izgo-

vorim n. p. bfdze, ggá, pgt" cati se (i govori) бенСе, гена, uenh itd. Prepiska I

168. Pise dakle bgdze, pgt', iako je vec tada znao, da ovde ¡mamo £, A. Ali vec 1857

god. pise pravilno pigc, ispor. Skupljeni gr. i pol. spisi III, 367.

*) Slownik jezyka polskiego 1, uvod § 18 d = dz=Boh: etc. d' f. Woda,

na wodzie; wiodg, wiedziesz — Polon. widzg, Boh. widjm, wid'tti.

8) ib. § 35.

<) ib. § 42.
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orientisao u torn labirintu poljske ortografije, iako je mogao nadi Rod

Kopitara с',1) a Rod BantRea2) sva tri ova glasa (ó, d¿, dz, dz).

2° Nepoípunosti :

serb.-graec. Croat. bohem. polon.

j J 8 i :ia

л l l l?:wilk

Jb ly I : U

Ove VuRove primedbe treba posmatrati u vezi sa stanjem ondagnje

filologije poljsRe. U XVIII i u poí. XIX veRa nema u poljsRoj

azbuci slova /, Roje je teR zvaniína reforma „ Warszawskiego Towa-

rzystwa Przyjaciól Nauk" (1830 god.) uvela u poljski pravopis. Samo

je poneRad ono bilo na poëetku reíi pred samoglasnikom ili suglasni-

Rom ; u prvom sluCaju bilo je u funRciji /', u drugom umesto /. Umesto

j upotrebljavalo se sistematsRi / (na poíetRu sloga), pa y (na kraju

reíi a). Tada Linde *) pi§e : içzyk, porównay, BantRe 5) iest, obszerníey.

Ali u unutraSnjim slogovima ortografsRa Rombinacija ia, ie itd.

(na pr. wiara, miara) sasvim je druRíija negó na poíetRu, tj. wiara =

v'ara || iadc = [adc. Pa zato ved BantRe Raie: zum Anfange des Wortes

wird mit Recht statt / ein jod gesetzt; in der Mitte aber nur, wo

der Unterschied der Aussprache es erfordert z. B. jadç, richtiges als

iadç. Doch schreiben viele iadç. 6) Primedbe BantRea i Lindea, koji

su se buRvalno drzali slova, svedoie da nije ondaSnja filologija

dobro razliRovala slovo öd glasa. Na pr. BantRe smatra ia, ia itd. za

diftong, pa miara íita mjara. 7) Prema tome, nije £udo §to je Vuk

propustio /, iaRo Linde u svojoj „tablicy podtug narzçdzi mowy"

navodi i j (ali odmah dalje pi§e iadç, iechac,"), iaRo i Bantke9)

nabraja u azbuci /. I VuR je primere Rao miara, wiara íitao i tran-

sRribovao mjara, wjara (pa i dañas se transRribuju na SфsRi poljska

J) 1. c. str. 7 „aber gewiss ist es, dass Kyrill wäre ein Missionär bei den

Polen gewesen, noch andere Schriftzeichen für die Polnischen Laute c, ¿, S...

hätte erfinden müssen."

2) Polnische Grammatik für Deutsche, Breslau 1808, str. 2, 7; Nowy

slownik kieszonkowy polsko-niemiecko-francuski, str. 15, 74, 118.

3) toa: Krótka gramatyka fez. pol., str. 10.

4) Slownik jez. pol., str. XIV.

5) Nowy slonik... , ¡spor. predgovor.

6) Polnische Grammatik für Deutsche, str. 8.

') Dobrowski je predlagao za я, i kombinaciju ia, ie ili ja, je — ispor.

Francev: 1. c. 288.

*) Slownik jez. pol. § 35.

») 1. c. str. 2.
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¡mena: Miechów, Lubieñ kao Mjexoa, Jbyojeib.1) Poljski jezik ima

dva glasa /, tvrdo / (t) i meko /. Vuk je imao mnogo teSkoéa sa

podeSavanjem tih glasova prema srpskome л, л, jer srp. л ne odgo-

vara sasvim taino polj. /, ni srp. л> polj. /, event. U. Vukovo

kolebanje se vidi i iz toga Sío je zabelezio I? (tj. sa znakom pitanja).

Ali interesantno je i karakteristiíno za Vukovo fonetsko osedanje,

da je razlikovao / ispred suglasnika i ispred /. Nema nikakve

sumnje da je / u reíi wilk tvrde, negó na pr. ispred /. 2) Moglo bi

se joS pretpostaviti da je Vuk nasao ovaj citât kod Lindea : „da bi se

razlikovalo i od /, . . . joS nekoji su dodavali pleonastice glas / na pr.

pisali su liuby, liubió",3) a za Vuka Hub- = луб- kao wiara = ejapa.

Iz tih pogreSaka vidimo da je Vuk, radeéi na srpskom pravo-

pisu, ulazio i u pitanja poljske azbuke sa Adelungovim pravilom :

„pisi kao sto govoris, a citaj kao uto je napisano." Ovo fonetsko naíelo

primenjivao je na jezik poljski, tainije na ona pismena koja je

uzeo iz reínika Lindea ili Bantkea. Sve njegove pogreáke dolaze

otuda.Stoje: 1° povrsno pregledao recnik Lindea i Bantkea, 2° poljski

pravopis je etimoloski. Mislim da se nije koristio gramatikom Bantkea,

jer bi tamo nasao c, d¿, dz, j.

II doba.

Krajem 1818 god. Vuk odlazi u Rusiju preko Krakova, VarSave,

Vilna i Pskova.4-) U Krakovu ga je doíekao Bantke, a u Varsavi

Linde, Majevski i verovatno Brodinjski, prevodilac srpskih pesama.

Cekajudi na ruski paso§, uíi poljski jezik, uglavnom da öita. U jednom

pismu Kopitaru kaze: „naucio sam malo citati poljski.ub) Prepire

se sa Lindeom o nazalnim vokalima (c c)6), i iz te prepirke vidi

se velika razlika medu bistrim, ostroumnim, praktiEnim Vukom i

knjiSki obrazovanim Lindeom. S jedne strane samouk, bez Skolskih,

knjizevnih tradicija, s druge kabinetski nauínik, „veliki pan" — kako

ga je nazvao Vuk. U§ao je u teSnje veze sa Majevskim, koji se bavio

poredenjem slovenskih jezika sa sanskritom. Posle svog dolaska u

Bei iz Rusije u stalnoj je prepisci sa Poljacima (na zalost, mnogo

1) Belic: Ñas jezik 11,51.

2) Musicki, koji je znao gramatiku Bantkea, Kopcinjskog, pise 1821 god.

Vuku: Pade mi na um. Poljaci imaju u svojoj azbuci dva I i dva n, tvrdo t, n i

meko /, A — to bi se moglo kazati kod A, №. Ispor. Prepiska II, 283.

3) I. c. izd. II, str. XXIX.

4) Stojanovic: 1. c. 182, id. Karel Paul: I. c.

5) Prepiska I, 168.

e) Skupljeni gram, l pol. spisi III, 367 u dopisu.
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pisama je izgubljeno). Vuk, dopisni ilan Krakovskog uienog druStva,

bio je poznat u Poljskoj samo u uskom krugu gramatiíara kao

„auctor grammatici et lexici", reformator pravopisa, i u Sirem krugu

poljskih pisaca (Mickjevica, Zaleskog, Brodinjskog i dr.) dobio je

veliko ime skupljaia srpskih pesama. Vuk je sada, znajudi „malo

citati poljski", uiinio izvestan napredak u osnovnom znanju poljskog

jezika. Ipak nije popravio sve ranije pogreSke, i to zbog toga Sto

veé posle 1818 god. njegov rad ne ide vise u pravcu ortografskom

(problem srpskog pravopisa bio je reifen), ved u pravcu sakupljaekom :

on pribira nov dijalektolo§ki materijal za II izdanje reínika. U tome

izdanju mogao je neke ranije pogre§ke (6, d¿, dz,/)1) ispraviti, ali nije

ved uz taj reinik na§tampao novo popravljeno izdanje gramatike sä

„Alphabeti. .. яараХХг^Хю^ос". U III izd. (1898), koje su priredili

Doräevic i Stojanovio, na poietku je data „Alphabeti..." sä istim

pogreSkama (£- pol. •&, Ä- pol. •», y.- pol. •&), ali popravljeno je /- pol.

j, л- pol. •&, л- pol. /.- //. Na tome se nedu zadrzavati, jer to nije

Vukova ispravka. Cudim se samo, za§to redaktori nisu bili konsek-

ventni i za§to nisu metnuli pol. d¿, 6, dz.

U ovo doba Vuk ponavlja i popravlja ranija opazanja, sem toga

daje nove interesantne primedbe koje svedoCe da se u torn periodu

svoga rada bavio pitanjima uporedne gramatike pod uticajem Dobrov-

skog.2)

A. Ponavljanje i popravljanje ranijih opaianja.

„Srbi i Bugari nemaju glasa za ы (kao na pr. Rusi i Poljaci)."8)

„Kakogod Rusima ne treba ш, tako ne treba ni ñama..." ali

oni (Rusi) u izgovoru imaju razliku izmedu ы, /, kao i Kranjci, §to

imaju razliku izmedu ш i o."4) Prema tome, veé ne kaze „Poljaci i

J) ispor. njegovu kritiku Qajeva pravopisa, tj. trazio je da se nacine slova

za i, ¿, é, S bez dijakritickih znakova i obecavao ¡e da ce ¡h i sâm naëinlti za

one koji pisu latinicom, v. Belic: Olas S. K. A. 82 kn., str. 221; 1857 god. pise

ved pigc, piené, v. Skupljeni gram, i pol. spisi 111,367. Pregledajuci Grimov prevod

svoje gramatike, nasao Je sigurno ova] citât: „Die ь sprechen sie (Polen) noch

beinahe vollständigem und bezeichnen sie mit einem dem Konsonantem über

geschriebenen Strich, der vermuthlich ein i bedeutet; ihr auslautendes A, S, c,

dz, ri etc. gilt dem russ. иь, съ, шь, дь, ръ," v.J. Grimm: Wuk's Stephanowitsch

kleine Serbische Grammatik.,., Berlin 1824, XXXVII.

2) Skupljeni ... II, 292 „Ja sam jos prije nekoliko godina poceo prepravljati

gradu za srpsku gramatiku po nacinu g. Dobrovskoga ceske i slovenske gra-

matike."

3) Skupljeni... II, 183 u dopisku.

•») ib. 108 str.
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Kranjci," jer je ved verovatno opazio za vreme svog boravka u

VarSavi da je o = u.

B. Nova opaíanja.

Poznato je u istoriji slavistike sporno pitanje izgovora staroslov.

nosnih vokala А, л. Ovo pitanje reSio je Vostokov (1820 god.)

pomodu poljskih с, a. „Otprije niko od Slavenskijeh knjizevnika nije

znao kako su se izgovarala ova dva slova, ko i нк... dok se godine

1820 nije tome dosjetio Vostokov, u íemu mu je, kao §to sam kaze,

pomoglo poljsko izgovaranje."1) Ved za vreme svog boravka (1819

god.) u VarSavi piSe Vuk Kopitaru: „Nauíio sam malo íitati poljski,

ali e ne mogu nikako da izgovorim na pr. bedze, ges, peí' íita se (i

govori) бен^е, lens, иенП itd."2) Taj citât ne objaánjava nam sasvim

taino, zaSto Vuk nije mogao nikako da izgovori c. DomiSljati se mo-

zemo da nije mogao da izgovori íisto ç (franc, fin). Vi§e o tome kaze

on na drugom mestu: „Da su Poljaci ovako kao Rusi popravljali

stari Slavenski jezik, oni zaista ne samo §to ne bi pomijeSali и i A,

negó bi zadrzali i л, jer oni mjesta ili slogove ovijeh slova i da-

nasiiji dan izgovaraju (za naie uho) ko en na pr. na§e иеш, starosl.

НАТЬ, oni pi§u pifó, a izgovaraju ujenh; tako na§e дуга, starosl.

длга, oni pi§u dciga, a izgovaraju донга. I Madzari svedoíe onijem

Slavenskijem rijeíima, koje su primili od starijeh Slavena da su se

ova slova (л, A) izgovarala od prilike ovako kao §to ih Poljaci dañas

izgovaraju..."3) Hoéu da iznesem joS jednu stvar karakteristiCnu za

metodu bistrog Vuka: „Godine 1819 razgovarajud se ja o ovakijem

stvarima u VarSavi sa S. В. Linde dokazivao mi je on da se u ova

kijem rijeíima ne izgovara íisto en, negó neèto kroz nos, Sto ja

nijesatn mogao ni izgovoriti.*) Da bih ja njemu dokazao da se izgo

vara 6isto ен, vrativ§i se u svoj stan otidem ka kderi domadinovoj,

koja je ne§to vezla na derdefu i zamolim je, da me uíi Poljski, i

tako najprije da bi mi napisala kako se poljski kaze иеш, tycka, i

jo§ nekoliko ovakovijeh rijeíi; ona na molbu moju napiSe mi pienc,

gens itd.5) Kad ja drugi put otidem k Lindeu i pokazem mu §to je

písala Poljkinja u VarSavi, on mi, kao gotovo srded se odgovori,

da su to Ljudi koji ne znaju pravopisa ni etimologije, a ja mu na to

reknem, da se mi ne prepiremo, kako bi valjalo rijeoi pisati, negó

i) Skupljeni . . . Ill, 367/8.

г) Prepiska I, 168.

3) Skupljeni... III, 367.

') ovde spacijonirano.

5) Skupljeni... III, 3(37 u dopisku.

]ужнословенски филолог 12
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kako se izgovaraju" .*) U tome se ogledaju dobre strane pronicljive

Vukove analize i jeziíkog oseéanja. On nije mogao da izgovori

fisto с („neSto kroz nos"), o kojem mu je govorio Linde. I razume

se da nije veliki nauínik, leksikograf, etimolog i filolog, negó Vuk

— samouk, di/alektolog, imao pravo, ali samo delimice. Nosni

samoglasnici izgovaraju se íisto pred spirantima, dakle ges, ali ¿ene

itd. Prema tome moze se redi da Linde-filolog ceni slovo, a Vuk-

dijalektolog — glas koji sasvim taCno razlikuje od mrtvog slova (ispor.

„mi se ne prepiremo, kako bi valjalo rijeíi pisati, negó kako se

izgovaraju"). U tome pogledu Vuk je bio inicijator.

Jo§ nekoliko sitnica iz uporedne gramatike: „Slovo щ Rusi i

drugi gotovo svi slavenski narodi izgovaraju u íiíanju slavenskih

knjiga kao шч, a Srbi i Bugari kao шш".2) Zna da *tj^ srp. ó, rus. ¿,

pol. i íe§. c; „noó, moé, peo, pozlaéen (u ovakim rijeíma Rusi i

Kranjci imaju ч mjesto щпа рг. побь... pozoloëem, kranjski pozlaéen);

a Poljaci i Cesi imaju с i govore noc, moc, pee, pozlacen".3) Ovu

primedbu, pa i primere, uzeo je od Dobrovskog.4) Pa i oblik pozlacen

îeSki je, a ne poljski. „Mjesto sto ili sta oni govore ca, prema slo-

vaEkome ¿o (po 6emu ih na§¡ onda zovu íakavcima), a po varoSima

ca (prema íeSkome i Poljskome со".6) U starim je slavenskim knji-

gama mjesto ovoga a (starac) svuda ъ ili г>, a u danasnjima e ili o

kao i u Ruskome ( a i u 'Poljskome i u £e§kom) jeziku".6) Pri pre-

vodu Novog zavjeta sluzio se i poljskim tekstom, jer kaze: „Osim

toga imao sam na stolu prijevode gotovo sviju evropskih jezika",7)

pa znao je da xaíPe = P°'- bad¿ pozdrowiony?)

Vuk, koji je bio u stalnoj prepisci sa poljskim prijateljima,

dobivao je pomodu Kopitara poljske knjige. Majevski mu je dao

„O Síowianach i ich pobratymcach" , §to je Vuk nazvao „Slovene

Indijanstvovavse" ,9) Macíejovski „Prawodawstwo Stowian" .10) Kada je

>) ib., na kraju spacijonirano. (Prestonicu Poljske pise Vuk Bpiuaea).

«) Skupljeni... II, 266.

») ib. 267.

«) Lehrgebäude der böhmischen Sprache, Prag 1829, ispor. predgovor,

str. IV.

s) Skupljeni... III, 291.

») ib. II, 293.
•>) Skupljeni... III, 33a

•) ib. 341.

») Prepiska I, 168.

10) ib. 419 Kopitar pise Vuku 1832 god. : Von Macieiovski habe ich eben

heute per Post ein Paket erhalten mit */2 Dutzend 1. Bandes seiner prawo-

dawstwa Stowian, darunter auch ein Exemplar für Euere Excellenz.
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postao Clan „Zakonodatelne komisije" u sluzbi kneza MiloSa, trazio

je Napoleonov Zakonik u poljskom prevodu. Taj prevod dobio je od

Bantkea,1) pa i druge knjige, na Cemu mu je bio veoma zahvalan.2)

UzevSi u obzir ceo njegov odnos prema poljskoj nauci i prema

znanju poljskog jezika, moram redi da je Vuk „najbolja glava meäu

Srbima", „gramaticarski genije" - - kako ga je nazivao Kopitar —

bavio poljskom naukom i jezikom, da bi mogao kazati o sebi „Slavus

sum, nihil slavici a me alienum puto". Razume se da je to znanje

bilo povrèno, ali s druge strane vidimo na svakom koraku bistrog,

oStroumnog samouka kako se bori sa teakoéama poljskog etimoloSkog

pravopisa i kako dobro shvata tanane osobine poljskog jezika, tj.

s, ¿, i nosne vokale.

Dr. St. Rospond

») ib. 365 Vuk pisé Kopitaru 1830 god.: vi dakle kupite... na njemackom

jeziku; uz to kupite makar i poljska oba prevoda, barem da vidimo sto su Poljaci s

njim radlli; str. 377 Kopitar Vuku izBeca: Heute hab' ich das Ihnen von H. Bandtkie

zu Geschenke übermachte französische Gesetzbuch in polnischer Übersetzung.

Möge es Ihnen noch zu rechter. Zeit zukommen, und viel helfen. Sí« wenigstens

werden das polnische bald auf serbisches zu reduciren verstehen ; ib. 373 Kopitar

Vuku: Sobald sie ankommt, will H. Bandtke Ihnen ein Exemplar gratis nebst

anderen polonicis durch mich übermachen.

*) ib. 379 Vuk Kopitaru: Fala Bandtku na knjigama.

12*



ХРОНИКА

1. t Jan Михал Розвадовски

7. XII 1867 - 14. Ill 1935

Умро je изненада, на железничко] станици у Варшави, када

je ишао да одржи предаван>е под називом „Животна истина". Са

европским гласом, са великим заслугама за пол>ску и словенску

науку, Jan Розвадовски je претставлао OHaj тип професора, науч-

ника и човека код Kojer су наука и живот чинили }едну хармониску

целину. Он je био у nynoj снази и духовно} свежини кад je умро.

Jörn пре неколико месеци, месеца септембра 1934 год., претседавао

je магистрално Другом ме^ународном славистичком конгресу у Вар

шави и Кракову. Свугде je био први, све je видео и све je сам водно.

•иг- Розвадовски je прво научно образование добио у ^гелоновом

универзитету у Кракову. Бавио се класичним ]езицима, проучава]уЬи

их лингвистички. И доцни]е када се бавио упоредном индо-

европском граматиком и словенском лингвистиком, а нарочито

полском, он никада HHJC напуштао и класичне ¿езике.

Посветивши се лингвистици, Розвадовски je узео да се бави

спещфлно упоредном граматиком индоевропских ]езика. После

добивеног доктората у Кракову, отишао je y Jlajnimr, одакле се

вратио 1895 г. као индоевропеиста са добрим познаван>ем тео-

риских страна упоредне граматике индоевропске и свих оних

¿езика KOJH у н>у улазе. 1897 год. хабилитирао се у Краковском

универзитету где je y то време био као контрактуални професор

и Jan Бодуен де Куртене, тада веЬ познати и чувени лингвиста.

Од 1899 год. Розвадовски je професор Краковског универзитета

и у н>ему je стално остао држеЬи у CBOJHM рукама катедру упоредне

граматике и опште лингвистике. Од 1925 до 1929 био je претседник

Пол»ске академи]е наука.

Розвадовски je био индивидуалан научник са врло широким

научним интересом. Теориска страна }езичких питан>а одвела га

je у општу науку о jesHKy о KOJOJ je написао неколико одличних

дела. HajnosHaTHja je из те области мьегове ки>ига под називом

Wortbildung und Wortbedeutung (1904), KOJOM je устао против неких

Вунтових учен>а. Али }едно од на]лепших еьегових дела je кн>ига
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на польском jesHKy „О по}авима и развитку ]езика" (1921), написана

изванредним стилем.

Он има великих заслуга за стваран>е т. зв. краковске лин-

гвистичке школе. Под патронатом Б. де Куртене, али у ствари

под мудрим и неусил>еним во^ен>ем Розвадовскога — лингвистичка

школа гЬича, Лоса и Розвадовског, доцни}е проширена и другим

лицима, развила je од почетка XX века велику научну акци]у у

Полоске}. То je }едан од ретких примера шта може да учини мала

трупа л>уди на научном пол>у повезана уза}амним поштовак>ем и

л>убавл>у, а вощена незаинтересованим ичим другим до науком и

моралном лепотом духовним во^ом. Да, Розвадовски, иако дубоко

несреЬан у своме приватном животу, с}един>авао je y себи све

оно што je садржавала у себи класична формула каХос mi áyadóí.

Под жеговим благотворним утица}ем поникао je толико заслужим

Rocznik slawistyczny, а када je ЬЪич покретао за време великога

рата Jçzyk polski, Розвадовски му je y свему помагао. И друга

научна предузеЬа лингвистичко-филолошкога карактера, Koja су

основана или у Полско} академии наука или у вези са жом,

налазила су у Розвадовском или свога покретача или духовног

заштитника. Зато je било сасвим природно да он буде претседник

Другог ме^ународног конгреса слависта KOJH je био у Варшави,

као на]истакнути}и и на}досто]ни}и претставник у Пол>ско] и сла-

вистичких лингвистичких и других дисциплина везаних са жима.

Розвадовски je волео да се бави етимологи}ом и истори}ом

израза. гЪегова je жел>а била да изда етимологички речник словен

ских ]езика и велика je штета што то ни}е учинио. Jep да je Берне-

керов речник и завршен, поред жега би било места и за }едан — тако

да речемо — историски речник прасловенског }езика KOJH би —

поред дово^ежа у везу словенског npajesHKa са индоевропским —

давао и развитак речи у самом прасловенском ]езику. О томе се

данас веЪ може говорити.

Из н>егових етимолошких студи}а, а нарочито етимологи]е

имена река словенских, }авила су се као резултат разматран>а о

посто]бини Словена и жихову пореклу.

Розвадовски je морао ]едно време Сдок Hnje дошао у Краков

Лос, а после смрти Малиновског) да преда}е словенске jesnice»

a Metjy н>има je нарочито добро знао српски и бугарски. У Лajпциry

се много дружно са Србима и могао je лепо говорити нашим

jesHKOM. Сам ми je причао да je после доласка из Ла}пцига у

Краков, joui дуго мешао са полским }езиком и неке српске изразе

KOJH су му изгледали врло енергични . . .
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Словенска фонетика, нарочито бугарска, словенски акценат,

нарочито ььегове промене из прасловенске епохе — много дугу]у

за сво]у савремену научну обраду Розвадовскоме. Али н>егове су

нарочите заслуге за нолску фонетику, и то не старших епоха,

ко]а се огледа у споменицима пол>ског ]езика и савремену. гЬегова

„ЖзЮпсгпа ^°50\УП1а" (1 изд. 1914, 2 изд. 1923 изашла у за^е-

дничком делу под називом Огатагука ро15ка) ]е „дубл>а и пот-

пуни]а — како вели проф. ЬЬич — неголи и делови граматике

ко]и ]0] одговара]у тако заслужног полонисте какав \е био Лос"

С1$гук ро1зк1 XX, 40).

Сем овога свега код Розвадовскога ]е била стална тежн>а

хуманисте не само сам да до^е до нових сазнан>а и нових истина

него да их преда и широким круговима свога народа.

Када се Розвадовскоме навршило 60 година живота, цео

научни свет ко]и га ]е знао, ценно и волео похитао ]е да учеству]е

у н>егову 1убиле]у. Мало ]е научника уопште у свету ко]их \е

}убиле] био прославлен тако опширним зборником радова као

што ]е рубиле] Розвадовскога двема кн>игама 5утЬо1ае §гаттаИсае

ко\е су биле к>ему у почаст издане.

Артиста и научник, човек и при]ател>, он ]е у непосредности

и простоти, толико удалено] од данашже сложености и извешта-

чености, умео да С]едини и дубину погледа и ]асност излагала.

Зато ]е он био подзеднако симпатичан и волен као човек и као

научник; и зато ]е смрт жегова са удво]еним болом од]екнула

у душама свих н>егових поштовалаца и пр^атела.

А. Велик

2. Лубил&) К. Нэича, проф. Крак. универзитета

Када ]е 30 септембра Други славистички конгрес био заклю

чен, претставници словенске лингвистике позвати су били да

присуству]у прослави шездесетогодишн>ице од ро^ен>а К. Нэича.

Том приликом ]е пок. Розвадовски имао да му преда научни

зборник радова н>егових ученика, старших и мла^их. 5/аиа оса-

йеп1аИз посветила ]е сво^у 12 кн>игу ]убилару: Кщ§а рагш'дгкои-а

ки сга рго?. Иг. Кагтйегга М(зспа.

Заслуге су проф. Нэича за пол>ску и словенску науку тако

велике да заслужу]у и веЬе признаке него што ]е ово. Али ова]

Зборник радова ученика г. Нэича на]бол>е показу]е шта ]е он дао

нашо] пауци, ако за часак и не узмемо на ум оних 326 бро^ева под

ко]има су изнети н.егови штампани радови. 35 ученика н>егових,

са Лэером-Сплавиньским на челу, поднело му ]е у знак поштован>а
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и захвалности CBOJe радове. Joui je Jan Розвадовски додао Cßojy

изванредно тачну карактеристику проф. Нэича (Kazimierz Nitsch,

стр. 250—354) и Стефан Храбец Библиографски преглед радова

проф. гЪича до Kpaja 1931 (354—369).

Свима славистима из других земал>а било je врло при]атно

што им се дала прилика да тога дана лично поздраве ]'убилара

и да му пожеле да CBOJ плодни и многоструки рад настави, после

богатог искуства Koje je стекао и опширних и дубоких знала

Koje je десетинама година прибирао. Од тога he имати под]еднако

користи и полска наука и словенска наука.

А. Б.

3. Други славистички конгрес у Варшави и Кракову

По повратку са овога Конгреса, под свежим утисцима, ja

сам саопштио широко} публици како je он текао и шта je дао

(в. СКГласник, 16 октобар 1934, стр. 288—290; 1 новембар,

374—377). Овде то Hehy понавл>ати, веЪ hy ce позабавити самим

предаван>има Koja су одржана и рефератима KOJH су прочитани.

Предмети предавала и реферата били су слободни. Општа

питала славистике нису рани}е изношена као теме на Koje треба

одговорити. Она су се каткада }авлала поводом самих преда

вала. На Конгресу су биле четири секци}е. Ja hy ce позабавити

оним што je изношено у I секции Koja je била noceeheHa ¿езику.

Само npahett>e разлагала на седницама, општим и спещфл-

ним, знатно je олакшано Книгам реферата Kojy je управа Конгреса

издала (Ksifga referatów Sekcja I — Jezykoznawstwo. Warszawa,

1934, XII + 170 + IV. Вел. 8°).

Било je питала из опште науке о }езику, из словенске упо-

редне граматике, из засебних словенских }езика. Сва предавала

нису одржана, али he овде бити саопштени и називи неодржаних

предавала.

I Предавала из опште науке о ¿езику

А. Аршимович, Die Potentialität der Sprache. OH брани „могуЬ-

ност" реализира>ьа или остваренэа ¡езика од схватан>а |езика као évépyeía, а

не ¿pyov. Он сматра да би то могло бити применено само на „parole" y

смислу де-Сосира, а не и на langue. Ja сам мишл>ен>а, напротив, да се може

применити на обо]'е.

Баршоли, Questione di geografía lingüistica. Имао je камеру да

говори о два питала : о конзервативности романског диалекта Далмаци]'е
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пре потпаданэа н>ена под Млетке (против мишл>ен>а П. Скока) и о знача];,

заменице те, mi за сродство ]езика. На самом Конгресу г. Бартоли се огра

ничив само на ОБО друго питан>е свога реферата.

X. Гершнер (недавно преминули профссор Лавовског уни-

верзитета), Z podstawowych zagadnieñ skíadniowych : o cechach

¡Stotnych zdania. Говори о дефиниции реченице и хтео би у CBOJOJ дефи-

ници]и да помири оне научнике ко]и сматра]у да се у дефиниции реченице

поред везе по]'мова, онога члана KOJH одре^у]е и KOJH бива одре^иван, износи

и однос према реченици онога ко говори (да ли je износи као стварност или

оно што он само о н>о] мисли). Мислим да то прошироъе дефиници]'е реченице

Koje сужава н>ен по]ам — ни}е потребно.

J. ван runeken, La biologie du langage eî la phonologie (не-

одржано).

О. Гриненшал, Praktische Philologie. Опште напомене о потребама

оних KOJH се баве славистикой : да странци треба и практички да савлада]'у

тако словенске )езике да могу на н>има мислити; да средн>а школа (немачка)

треба да capatjyje на том савла^иван>у словенских ]езика, да речници сло

венски нису потпуни, да би вал>ало поправити и ортографи]у словенских

¡езика и завести код свих словенских народа латинску терминологи]'у.

В. Mopouieecku, Mowa mieszkañców wsi Starozreby. Opis i tezy

teoretyczne. Мислим да je ово ¡едан од на)'интересантни]их реферата на

Конгресу, а можда и на}интересантни{и. Али, како ми по свему изгледа, он

на самоме Конгресу ни]'е добио она]' знача]' KOJH му стварно припада.

Дорошевски je узео да испита ¡език четири особе поменутог места,

и то да испита изговор само неких особина. И нашао je да ie ту све у по-

крету. Не само да се ]'едно лице разлику]е од другога, него и оно само не

говори увек на исти начин. У потсвести по]'единих личности има толико наго-

миланих могуЬности изговора }едног звука, добивених са различних страна, да

те могуЪности и покрещу различие ни)ансе у изговору дотичних гласова. Не

може се, дакле, говорити о jednoj фонеми ]'еднога гласа; па чак]'е питан>е, да

ли се може говорити и о гласовним законима онако како се досад говорило.

Неча никакве сумное да je то врло важно питание, важно за теориску

страну ¡е:<ика уопште. Место дискуема да по^е у том правцу: да се види

да ли je Taj гласовни „Spielraum" обавезан за све ди]'алекте, да ли разно-

ликост вари}аната покреЬе разноликост гласовних претстава дотичних гла

сова у дотичних особа, да ли je смешаност и апсолутно обавезна за све

говоре или Je y селу Старожреби она резултат укрштан>а ди}алеката итд.

итд., дискуси]'а се кретала у сасвим другом правцу: колико те разлике има{у

практичне вредности за диалектологе и шта оне за н>их значе. ATOJCHCUITO

друго! Па ипак ja мислим да he oeaj пеферат Дорошевског покренути

многе на размишл>а)ье о теориским питанзима Koja су са н»им у вези.

3. К.леменс]евич, Proba klasyfikacji zíozeñ wypowiedzeniowych

(zdañ zíozonych). Покушава да у десет трупа сведе све сложене реченице

и у свако) групи нзд.во\н }еднакозависне (TJ. независне) од не}еднакозависних

(.Tj зависних). Не видим потребе за оваквом класификаци]'ом реченица.
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С. Романсы, Задачи и възможности на една балканска

филология и у вези са тим П. Ckok, Sur quelques problèmes de

linguistique balkanique. Оно што тражи Романски (потребу балканологи}е),

то веЪ постов као што показу]е и предаван>е Скокове о по)'единим за]ед-

ничким по]'авима неколиких балканских ie.-шка. на основу KOJHX он износи и

различие стране меЬубалканских ]езичких испитиваша.

X. Улашин, О islocie filologji sJowiañskiej. Он xofce да joj одреди

садржа)' и обим, али долази до песимистичког резултата да нема „науке

зване словенском филологирм". Она претставл>а везу или cnoj извесних

наука утвр^ен традици]ом и захтевима живота, дакле, према моментима

практичне природе, а не теориске.

М. Ва/нгарш, Slovník slovanského jazykozpytného názvoslovf

(неодржано).

II Предавала из упоредне граматике словенских ]езика

Е. ФреЖел, Wortschatz des Litauischen des Wilnagebiet unter

besonderer Berücksichtigung der Nachbildung slavischer Redewen

dungen mit einheimischen Mitteln.

Г. Гунарсон, La soudure du verbe et du pronom dans le verbe

réfléchi en slave. Ограничава ce само на томе да покаже: да претпоставка

проф. Бернекера о cnajatby y руском jes. енклитичне заменице са глаголом у

¡едну реч — неЬе бити тачна. Очеку]'емо и позитивни део овог разлагала.

И. Кн>еша, Pochodzenie hungaryzmów karpackiej terminologji

pasterskiej.

Xp. Кодов, Тракийскигв говори като преходъ между източно-

българскитЪ и македонски говори. Он xofce да докаже - против Цо-

нева — да су македонизми у тракиским говорима од искона, а да нису доне-

сени из Македони]е. МеЬутим то треба доказати, а не тврдити. И ово je

]едан ехо бугарске нациокалне политичке школе у испитиван>у {езика. ЬЬен je

главки претставник Ст. Младенов.

X. Конечна, Wzdluzenie zastçpcze. Сматра да je губл>ен,е полу-

гласника на Kpajy давало дулеье вокала претходног слога у зависности од

природе сугласника на Kpajy речи, а не од гублена звучности. Ja нисам

уверен да je баш све сасвим тачно. Зар се не може претпоставити измена самих

тих сугласника на кра]у речи (то нарочито вреди за сонантске сугласнике)

Koja je могла дати дул>ен>е и недул>е!ъе вокала KOJH су им претходили.

Jbep-CuAuBufbcku, Dziedzictwo prasíowañskie w síownictwie

wspóíczesnych jfzików síowiariskich. у поиском се }езику образованог

друштва Сачувало 1700 речи прасловенског ¡езика, и то више за спо.ъаши.и

живот човеков него унутраш^и. Пол>аци су наследили речник Befc устал>еног

пол>опривредника, са друштвеним уреЪеььем на основи племенско!.

А. Мазон, Un parler de l'Albanie méridionale et le bulgaro-

macédonien commun. Истиче знача} д^'алеката места Бобошчице и Дре-

HOBJaHa у ¡ужно} Албании KOÍH су добили врло индивидуалан карактер. Они

би заслуживали да буду исцрпно проучени.
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A. Meje и Л. Тени/ер, Rapport sur l'activité du Comité d'orga

nisation de l'Atlas linguistique slave. Ни]е одржано.

J. Mukojia, Das Problem des slavischen x.

Г. Нандриш, Les critériums phonétiques dans l'étude de l'élément

slave du roumain.

С. Росйонд, Toponomastyka stowianska. Врло корисно информа

тивно предавайте о стажу топонамастике код свих Словена.

J. Б. РуднщЫ, Функци HapocTKiB -ище, -ucbko в украшсьюй

MOBÍ, як причинок до генези цих наростюв на слов, грунти

3. Рис/евич, Zachodniosfowiañskie (ъпъ, зьпъ, ¡ьпъ. Гледа да све-

страно докаже да je у тим заменицама пъ партикула, што je врло вероватно.

С. Смал СшоцЫ, Питания про сх!днословянську прамову. По-

ново ce spaha на питан>е да ли je било праруског ¡езика и решава га негативно.

3. Сшибер, Izoglosy wyrazowe polsko-Juzickie. За]едничке речи

донюлужичког и пол>ског ¡езика.

П. Вирш, Die sorbische Sprachgeographie. Говори о своме раду

и постигнутим резултатима у томе правцу.

III По]единачни словенски ]езици.

Б. фон Арним, Beiträge zur diachronischen Sprachgeographie

des Bulgarischen. Доказу)'е, с правом, да je испадаьье ъ у чъг или о у voz

у ди!алектима западне Бугарске — србизам или македонизам.

И. BapôyAecky, Les plus anciens éléments du roumain en bulgare.

Hиje одржано.

Л. BoJiuje, Quelques caractéristiques de l'évolution du bulgare

moderne. Износи ове познате три тенденци]'е развитка данашн>ег бугарског

¡езика: 1) скрашивайте речи, 2) губл>ен>е меких гласова, 3) упрошЬавак>е флекси]'е.

А. БелиП, Постанак словенске глаголске системе. Износи знача]

стваран>а системе глаголског вида за стваран>е и саме глаголске системе

словенског пра}езика (штампано у Гласу СКАкадеми{е).

AÍ. ДлусЫ, Systematyka gíosek polskiego jgzyka kulturalnego.

Програмско предавакье о критери)'умима за подеру (класификацщу) гласова.

Као резултат разматран>а износи три трупе гласова: а) самогласнике, б) со-

норне сугласнике и в) сугласнике.

Д. Ъуровип, Родительный падеж множественного числа на -авъ

сербскоохорватском языке. Износи сасвим невероватну хипотезу да je од

с'ьгсь, са акцентом на Kpajy, y gen. pl. могло бити добивено црва фонетским путем.

£. rpuijak, Вплив церкви и религп на украУнську мову.

J. Хам. Ze studjów nad akcentem serbskochorwackim. He слаже

се са досадашььим проучаван>ем акцената, jep оно не одговара природи акце-

ната. Све измене и померанца акцената зависе, по н.егову мишл>ен>у, од чува:ьл

првобитне „експресивности" на коренову слогу и од изношен>а (истицан>а)

морфолошке или синтаксичке функци]е или значела дане речи или израза.

То предавач ни]е доказао. Све je врло магловито и фантастично.
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С. Карцеве^, О структуре русского наречия. Примедбе принци-

пског карактера, у ко]има нема ничег новог.

П. K.OBcuiuk, Формацп наворотних д!всшв ув украшсьюй MQBÍ.

B.Kypauikeeui, Nowe wyniki w badaniach nad ¡kawizmem maJorus-

kim. Да|е критику reopnje Jeлeнe Курило о поставку / у речима типа ЫЬ од ЬоЬъ.

J. Курц, Nárys íásteíné charakteristiky jazyka kodexu Assema-

nova, podle fototypického vydání. Неодржано.

Jb. HoBak, Sloveníina a Madvar£¡na v prvych storoiiach ich

dejín v Strednej Europe.

M. Pydsufbcka, Charakterystyka jçzyka urzgdowego Wielkiego

Ksifstwa Litewskiego.

Г. РужичиЬ, Genetiíki dualizam maéedonskih govora (неодржано).

В. Симович, Поява w (и) nicn голосних у форм! мин. часу чол.

роду одн. украшського диеслова типу: читав (cytaí), знав (гпай).

Р. Смал-Сшо^и, Значжня украшських прикметниюв.

J. Станислав, Dva problemy zo slovendiny. Прво се питан>е тиче

]'ужнословенских особина ко]е се находе у словачком ]°езику. То je rat-,

tat- за *oft-, *otí-. Станислав тумачи то тиме што се ¡ужнословенска,)'езичка

облает (пре доласка Мацара) пружала до словачке земл»е и тако je ]'една

изоглоса ]ужнословенска обухватила средней део словачких ди}алеката. Друго

се тиче порекла источнословачких ди]алеката и учествован>а или неучествован>а

ленских елемената у н>има.

J. Шемле], Slady wptywu pisowni Eutymjusza w Ewangeljarzu

Cyryla Trankwiljona Stawrowieckiego (Rochmanow 1619).

H. Tpyôeyftoj, Die sogenannte Entpalatalisierung der ursl. e und

è vor harten Dentalen im Polnischen vom Standpunkte der Phonologie

(неодржано).

Б. Унбегаун, Les tâches urgentes de l'histore du russe. Програмско

предавайте о потребама проучавагьа извесних периода руског ¡езика (нарочито,

почевши од XVI) на основу што веНег 6poja споменика.

A. Bajan, La traduction vieux-slave du Traité de la Virginité

de saint Basile (неодржано).

J. Baje, Textová povaha (Charakter) staroslovanského evangelního

pfekladu cyrilometodëjského. J. Baje налази да je Добровски имао праве

над je доказивао да je превод Ъирила и Методи]а извршен са редакшф

цариградске, а тамо где од fee отступа, он прилази текстовима „западним",

jep они вари]анти KOJH су у шему претставл>али су одломке од старих, претсир-

ских текстова „западних".

СШ. П. Василев, Стилно-езиково нроучване на славянския

писатель съ огледъ къмъ българската литература (Иванъ Вазовъ

и Пенчо Славейковь).

М. Ва/нгарш, Pzispëvky k lexikologickému rozboru jazyka staro-

slovënského (неодржано).
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M. Ва/нгарш, Pfispëvky k staroslovënské syntaxi a styl ¡sí ¡ce

(неодржано).

M. Ва/нгарш, íesky typ jazyka církevneslovanského, jeho pa-

mátky a vyznam (неодржано).

H. ван Bajk, O Pateryku, przetíumaczonym przez sw. Metodego.

Доказу]е да je баш Методов, као што вели н>егово жити)е, и превео Патерик.

Ja сам навео и неодржана, али раин je при]авл>ена предавала,

да се види KOJHM ce питалима интересу}у савремени слависти.

Предавала су била од врло различие вредности. Општих, про-

блемских предавала било je релативно мало. Тако исто овога

пута нису изношена на дискуси}у она питала савремене словенске

лингвистике и филoлoгиje ко]а су била у тако великом 6pojy

покренута на Првом славистичком конгресу у Прагу. Могао се

констатовати велик 6poj мла^их научних снага, нарочито код самих

Пол>ака, од ко]их су неки одржали добра предавала. Видело се

тако^е да полоска научна школа има CBOJHX ученика и изван

Полске. Изнесена питала пред великим научним форумом и

дискуси}а Koja ce често поводом лих водила — биЬе несумн>иво

од знача]а за дал>и развитак наше науке.

ТреНи ме^ународни славистички конгрес одржаЬе се 1939

године у Београду.

У вези са овим конгресима налази се и велико издание чешко пре

давала и реферата одржаних на Првом ме^ународном конгресу сла

виста одржаном у Прагу 1929 год.: Sborník prací \ sjezdu slovanskych

filologû v Praze 1929. Svazek II. PfednáSky. Uspofádali Jifí Horák, Ma-

tyá§ Murko, MiloS Weingart a Stanislav Petira. Praha. 1932. VI + 1 129. 8.

О OBOJ важно] публикации проговориЬемо у идуЬо} клизи JФ.

Славистички конгрес у Варшави дао je могуЬност сейма

учесницима CBOJHM да ce ynosHajy ça многим странама духовног

живота Полоске, да осете снагу духовног развитка лена Koja ce

jaвл>a у свима деловима простране земле полске, да се диве

леним старинама из прошлости и да оцене необично гостолубл^е

свих претставника пол>ског друштва. Он je дао прилике удал>еним

по простору претставницима исте науке да ce ynosHajy и измен>а]у

мисли. Кад се томе дода и велики научни програм KOJH je raj

Конгрес имао да савлада, онда се може реЬи да je он CBOJ задатак

испунио са успехом. Нека je на томе наша искрена захвалност

свима прире^ивачима овог Конгреса, а нарочито леном Претседнику,

KOJH — на превелику жалост наше науке — ни]е више у животу.

А. Б.



КРИТИКА

1. — MEILLET A. Le slave commun, seconde édition revue et

augmentée avec le concours de A. Vaillant, professeur à l'École des

langues orientales et à l'École des Hautes-Etudes. Paris 1934. 538. 8°.

Кнэига проф. Meje-a остала je углавном иста. Проф. Bajan

je прегледао кн>игу, исправно раще пропуштене грешке и изнова

je израдио главу о акцентуации, унесавши у н>у резултате савре-

мене науке и поменувши и HaJHOBHJe радове.

Прасловенски }език проф. Meje-a претставла у неким случа-

jeBHMa оно стан>е ]езика свих Словена Koje ce Oflpetjyje присуством

индоевропских елемената у н>ему; у другим случа}евима захвачен

je део развитка прасловенског }езика, а у неким опет случа}евима

дати су процеси KOJH су се извршили при Kpajy прасловенске

епохе. Засада се друкчи}е ни]е ни могло радити, jep би за свако

друкчи}е претставлаше прасловенског jesnna биле потребив нове

и врло опсежне студи]е.

Нема никакве сумн>е да се много штошта могло и друкчи}е

изнети и знатно потпутф претставити, него што je то у OBOJ

кнзизи учижено. Али и оваква каква je она претставл>а врло

драгоцену кнэигу наше науке. Погледи тако истакнутих паучника

као што je проф. Meje, н>егово велико искуство и н>егова врло

опширна знаеьа — да}у joj особиту вредност. И онда када се са

нечим у H>oj не слажемо, врло je корисно да je запитамо за савет

и да у CBOJHM далим испитиван>има водимо рачуна о ономе што

je у n>oj изнесено.

Ми зато и ово издание кн>иге проф. Meje-a топло препору-

MyjeMO CBOJHM читаоцима.

А. Б.

2. — ТРИВУНАЦ д-р МИЛОШ, професор Београдског универ-

зитета, Вуков докторат (са два факсимиле), из Страног прегледа,

прво и друго полго^е 1934, бр. 1—4. Београд, 1935. 15. 8°.

24 септембра 1823 г. Вук КараииЪ je постао доктор JeHCKor

универзитета. Развила се полемика око тога да ли je Taj докторат

почасни или редовни. Наши су писци, полазеЬи од наших мерила,
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сматрали да je докторат Вуков почасни, jep се зна да Вук у

HHJe полагао никаквих испита. Тако je мислио и Скерли^ (Истерта

нове српске кн>ижевности II изд. 1921, 241). Али HHJe сам СкерлиЪ

тако мислио; тако je мислио и на]бол>и биограф Вуков И. И.

Срезн>евски, а можда и сам Вук.

Али томе се противе неке стварне чин>енице. И X. Вендел

(Südslawische Silhouetten, 46—57) с правом je изнео да се према

актима JeHCKor универзитета jacHO види да je Вук КарауиЬ

добио редовни докторат. То noTBpí>yje и докторска диплома Kojy

у фак-симилу доноси г. Тривунац, а у KOJOJ CTOJH да je Вук добио

почасти, ранг, права и привилеги}е доктора филозофи}е. Према

томе je jacHO, особито кад се дода да je КараииЬ морао платити

и таксе1), да je он добио прави докторат.

Г. Тривунац се колеба и мисли да je докторат редовни по

форми, а почасни по суштини, да некако, у ствари, CTOJH wetjy

редовним докторатом и почасним, али да je ближи овом последььем.

Ja мислим да je овде питание у }едном: како je сам JCHCKH

универзитет гледао на oeaj докторат, а не како je сам Вук на

н>ега гледао. Jep je и сам Вук могао мешати у овоме два гле-

дишта. Вук je несумн>иво добио докторат за научне заслуге;

питание je само како се давао Taj докторат: као редовни или као

почасни. Овде je питаже техничко, административно и формално,

а не по суштини, jep je по суштини сваки докторат „награда"

или „почаст" за извесне научне заслуге.

Колико je мени познато, у друго} половини XIX века немачки

су се докторати, редовни докторати, добивали на Taj начин што

су кандидати полагали усмене испите и подносили изранен научни

рад (дисертаци}у) ; али ако су сем дисертаци}е имали jotu вал>аних

научних радова, они су могли бити ослобо^ени од полагала

усмених испита. Такав je докторат на пр. добио Jarnfc y Ларцигу

1870 год.

На основу Вукове докторске дипломе мора се претпоставити

да се у I-oj половини XIX в., а можда у неким немачким Универ-

зитетима и у II-oj половини, редовни докторат могао добити и

без дисерташф и без усмених испита, само на основу признатих

научних радова. Такав je и докторат Вуков. Он je, дакле, и по праву

Koje да}е и по облику редовни докторат. Како се заслужни научни

*) Г. Тривунац je донео у CBOJOJ расправи цело писмо проф. Jox. Сев.

Фатера упуЬено JBHCKOM унив. о Вукову докторату у KOjeM се говори о

сман>иван>у такса за докторат.
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радови и научне заслуге меша}у, „почасти доктора" и „почасни

докторат", то je и Вук сам могао сматрати да je ово нека врста

почасног доктората. У ствари, н>егов докторат то несумн>иво ни]е.

Ова расправа г. Тривунца то нам je }асним начином показала.

18. IV. 1935 А. Б.

3. — UNBEGAUN BORIS, docteur es lettres, Les débuts de

la langue littéraire chez les Serbes, Paris, 1935. 83. 8°. — Travaux

publiés par l'Institut d'études slaves. — XV.

Б. Унбегаун вели да ce мало зна о ономе што je претходило

КараииЬево] реформи и да je он волжан да у том правцу помогне

нашо] науци (стр. 13). Сматра да би било потребно да се испита

наш кььижевни }език корак по корак према „CBOJOJ функции".

Нэегова кн>ига „n'a d'autre prétention que de poser le problème et

d'indiquer quelques méthodes possibles pour le traiter" (14). O6jaiu-

Нэава}уЪи CBOjy иде}у, он вели дал>е: „Nous nous efforcerons sim

plement de montrer quelle a été, à des étapes historiques diverses, la

conception du serbe littéraire, et comment cette conception a été

réalisée" (14).

Иако има доста дела о XVIII веку и о Досите}у, у ко]има

се говори и о уво^ен>у рускоцрквеног }езика у нашу цркву и

руског или рускоцрквеног у тадашн>у кн>ижевност нашу, у ко}има

се расправл>а о Досите]еву }езику, ипак je било умесно посветити

баш кн>ижевном jesHKy тога времена }едно дело Koje би показало

— jacHHJe него што je досад било — под KOJHM ce приликама

nojaBHO реформаторски рад КараииЬев. Ту празнину желео je да

попуни Унбегаун. Али je он ocehao да je то немогуЬно било учи-

нити у овако мало} кн>изи. Зато се ограничио да изнесе главки

проблем, да покаже методе копима се може доЬи до н>егова

решенза. Другим речима, он je хтео да покаже каква je била

концепци]а код наших л>уди о кнэижевном }езику у време првих

почетака нашег кн>ижевног }езика у XVIII в. и како je та концеп-

iwja остваривана. Ове намере младога слависте ми можемо само

на}срдачни}е поздравити.1)

') Писцу се свакако случа]но омакло: du Bosniaque Kacic-Miosid (12);

мислим да Je незгодно у славистичком делу писати Сент Андре)у — Szent

Endre (21). Тако исто сматрам да je било згодни}е употреблена ¡' назив

Во]водина за Србе у Бачко], Банату (ко]и je био извесно време у свом горн>ем

делу и под непосредном аустриском влашЬу) и у BOJHOJ Граници, ко]'а je имала

аутономи)у, него La Hongrie, иако je назив Во]водина из доцни]ег времена.
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Он сматра да се развитак кк>ижевног ]езика у Вс^водини

пре КараииЬеве реформе природно дели у три периода :

1. Од 1690 г. до око 1740 г. када ]е у употреби средн>е-

вековни српскоцрквени ]език;

2. Од 1740 до 1780 када та] ]език поста]е рускоцрквени или

руски тога времена пословежени, поред ко]ега се почик>е употре-

блавати и „славеносербски" (т]. српскословенски) и руски ;

3. Од 1780 г. до кра]а XVIII в. или до почетка XIX када

побере славеносербски или српскоруски и када се ]авл>а1у по

кушав да он буде заменьен простонародним ]езиком без слове-

низама.

Наравно, такве поделе не могу никад бити сасвим тачне;

тако на пр. на]важни]а рускоцрквеним ]езиком написана дела

.)ована Ра]иЪа — по]авила су се у треЪем периоду и сл.; али ипак

— по суштини — ова три периода да]у извесну претставу о

ономе што се у дотичном периоду ]авл>ало као карактеристична

црта кн>ижевног ]езика.

Цело дал>е излагаме поделио ]е писац у четири главе :

црквеносрпски као кк>ижевни ]език (17—27 стр.); почеци руског

утица]а (28—36) ; црквеноруски као кн>ижевни ]език (37—55) ;

почеци српског* кк>ижевног ]езика (56—74).

У првом оделку он да^е одломак из Александрова рукописа

(по НоваковиЬевим Примерима), задржава се на Хроници Ъор1>а

БранковиЬа, на раду Гаврила Стефановича ВенцловиЪа. гЬегова

примедба, да се народни ]език Гаврила ВенцловиЬа не може сма-

трати као почетак кньижевног ]езика нашег на народно] основици,

— потпуно ]е тачна. Ту додиру]е и питан>е о административном

]езику нашем у почетку XVIII века.

У друго] глави говори о толико пута препричаваном доласку

Суворова и Ем. Козачинског у Во]водину и о ]езику ко]и су они

донели. Утвр^е — као што ]е и досада било 1асно — да ]е

]език ко]и су они донели (у граматикама, букварима и др. ккьи-

гама) био заиста црквеноруски.

На]бол>и део расправе ]е треЪа глава (Ье 51а\оп шззе юп^ие ИИё-

га'ие 37—55). У ььо] писац анализира кн>ижевни ]език код Жефаро-

виЪа, у Троиошком летопису, у делима Орфелиновим, ^линчевим

и Ра]иЬевим. Сасвим тачно утвр^у]е да ]е та] ]език у теолошким

или верскоморалним делима-црквеноруски, а у делима световне

садржине — руски тога времена, удешен према црквеноруском.

^р треба знати да ]е у друго] половини XVIII века некадашньи кн>и
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жевни рускоцрквени ]език у руско] кн>ижевности био веЪ знатно

„русифициран". Наши кеьижевници тога времена то су добро

•осеЬали и знали су да je тек рускоцрквени ]език — према ми-

шлен>у Koje je тада било необично распространено код нас —

она] стари словенски KOJH je и наш стари ]език. Зато су, служеЬи се

руским jesHKOM тога времена, морали Taj jesHK преобраИати у руско

црквени да би могао послужити као наш кнэижевни JCSHK. Да то пре-

обраЪан>е ни]е било и Hnje могло бити потпуно, по себи се разуме.

Писац говори да су наши кн>ижевници имали „une idée con

fuse" о кн>ижевном }езику, и своме и црквеноруском. Сама иде}а

ún.'ui им je сасвим jacna, али je била у основици CBOJOJ погрешна.

Тачно износи писац потребу да се проучи говорни ]език

тога времена (53); али ни}е видео везу тога }езика са гра^анским

jesHKOM KOJH се помиже у трактату Теодора JaHKOBnfca Мири]евског

(54—55). Тако исто и знача] тога трактата и иде]а Koje се у н>ему

износе — нису добили оно осветл>ен>е и оно место у развитку

погледа на наш кн>ижевни }език Koje им припада.

На]зад у IV оделжу (Les débuts du serbe littéraire) писац

износи прве почетке писан>а српским }езиком у XVIII кеку. Изнео

сам веЪ да je тачно изнео знача] тих почетака код Гаврила Сте-

4>ановиЬа; а то исто вреди и за Орфелина и PaJHha. Мислим да

«ehe бити тачна примедба пишчева, ако се прими без ограничена.

„Il est piquant de constater que le gouvernement de Vienne veillait

non seulement à la pureté de la langue serbe, mais aussi à celle de

la doctrine orthodoxe" и ел. (57), jep оно што je тражила аустриска

влада од Срба измену 1770 и 1779 год. и што се донекле огледа

у школском уставу од 1776 г. (KOJH je сада у целини прештампао

д-р Д. КириловиЬ, Српске основне школе у Во}водини у 18 веку,

стр. 81—101), а ]ош више у другим корацима аустриске владе

предузиманим у Тамишком Банату од 1770 г. — не оправдава ту

похвалу. „Простонародни" ]език, исто онако као и „латиница",

Kojy су аустриске власти веЬ тада хтеле да уведу у српске основне

школе, а тако исто и захтев да православна деца иду у католичке

школе где православних нема — имали су да из)едначе уре^ен>е у

овом правцу школа у Во}водини са школама у Славонии и

Хрватско]. У духу тога рада по}авила се и наредба Mapnje Tepesnje

1779 год., Kojoj ce успротивио наш народ у Во}водини врло

енергично, да се у школе уведе простонародни }език и латиница.

На}зад се писац задржава на по}ави Дocитejeвиx юъига и До-

сите]еву знача]у за развитак погледа на кн>ижевни JCSHK. Не би се

1ужнословенски фплолог 13
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могло реЪи за словенизме да их je Досите} употреблавао да

жима обогати народни ]език и не може се, мислим, реЬи да je

Досите] учинио да се промене улоге црквенословенског и народног

¿езика. Oeaj одел>ак je блед и непотпун.

Нема никакве сумн>е да je кн>ига Унбегаунова добар прилог

проучаван>у нашег кжижевног ]езика у XVIII веку, али се не може

реЬи да су у H>OJ сва питан>а о н>ему под}еднако исцрпно и добро

ставлена. Да би се та питагъа могла ставити и проучити, било

je потребно да се при н>ено} изради узму у обзир сви моменти:

и юъижевни, и }езички, и историски, и културни и политички. Тада

би се видело да се у целом XVIII веку српска духовна власт

бори против насилног уни}аЬен>а, па било да се оно огледа у

стварним покуша}има уни]аЬен>а, било да се оно спроводи ко]им

другим путем. Иако су претставници српске цркве почетком XVIII в.

заиста мислили да je црквеноруски — старосрпски, они не би на

пустили српскоцрквени ]език да се нису бо}али да им преко кн>ига

штампаних тим ¿езиком у границама AycTpnje не до^е уни}а; право

славна и силна PycHJa, ça CBOJHM црквеним }езиком, била им je Haj-

веЬа заштита од тога. У II-oj половини XVIII века аустриске власти,

плашеЬи се овог духовног ори}ентисан>а свога живл>а према Pycujn,

свима средствима ce crapajy да приближе српско становништво

Воеводине осталом „илирском" становништву Монархине. Зато

траже да се уведе простонародни ¿език и латиница у школе Та-

мишког Баната, KOJH je 70-тих година XVIII в. био под непосредном

политичком управом Аустри}е, а 1779 год. — траже то исто и

за све школе православних Срба.

За духовне власти Во}водине — латиница и простонародни

]език постали су на]веЪи непри}ател>и православл>а и, према томе,

и наше националности. Може се реЬи да се у то време, око 1780

год., то ÄBOje, латиница и народни или простонародни ¿език, из-

]едначило у свести наших одговорних фактора у Во}водини као две

под]еднако велике опасности за наш народ. Зато Теодор Jan-

ковиЬ, директор српских школа у Банату, KOJH je добро познавао

све скривене разлоге оваквога рада аустриске владе, поред

Ъирилице тражи грсфанс/си }език, a ycraje привидно против цркве-

норуског (или словенског) }езика, дoдeл)yjytiи му место у цркви и

тражеЬи да се и дал>е у школи учи.

После извесне борбе, на]зад, Ьирилица ocTaje и гра^ансЫ

Taj ipa^ancku JCSHK наше школске и духовне власти ставиле
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су насупрот аустриском захтеву о иросшонародном ¿езику, док

су лашиници ставили насупрот Ьирилицу.

Та и друга питан>а, Koja су у вези са ььима, могу се разумети

тек онда ако се узму у обзир сви културни и политички моменти

— поред чисто кнэижевних — KOJH су били од знача]а за наш

народ у Во]водини у XVIII в. Тада he нам бити jacHO и много

штошта друго што je овако остало у излагажу Унбегауна у тами.

Али о свему томе ja hy имати прилике да говорим на другом месту.

А. Б.

4. — MUSIC d-r. A. Znaíenje i upotreba participa u srpsko-

hrvatskom jeziku. Napisao redovni pravi ilan . Rad, 1935,

250, стр. 127—157.

МусиЪ у CBOJOJ расправи полази од придева и мисли да

и за глаголске партиципе вреди исто оно што и за придеве, TJ.

да и за н>их вреди TpojaKa употреба: атрибутивна, апозитивна

и предикативна (127).

Атрибутивна je употреба она KOJOM се неки предмет Oflpetjyje

као да припада извесно} врсти: на пр. „добар се учений хвали"

за разлику од ptjaea ученика KOJH ce не хвали. Одре^еност

и неодре^еност не утиче на измену тога односа. Овамо иду сва

epitheta ornantia наше народне noesnje.

Апозитивна je употреба када се придевом означу}е CBOJCTBO

Koje утиче на глаголску раджу, служи joj као узрок или услов.

На пр. Селанин жедан и желан вина uotje за н>ам. Према томе,

ову употребу МусиЪ одва]а, иако се и у овом случа}у употре-

бл>ава у нашем ]езику неодре^ени вид, од употребе неодре^еног

вида у првом случа}у. Али je питаже, да ли н>у овако треба делити,

иако je несумньиво да ме^у н>има има разлике.

Нема никакве сумже да има доста примера ко]има би се могла

потврдити дефиници]а апозитивног придева у МусиЬеву схва-

таньу. Али их има толико исто ко]и му се у извесном правцу противе.

Може се реЬи: Пешровип желан славе и жудан успеха умре на

йречац. Не може се реЬи, а и МусиЬ не би рекао, да je он умро

зато што je био желан славе или да су ово услови под ко}има се н>е-

гова смрт врши. Зато ja сматрам да исто онако као што нема апози

тивног партиципа, о KOJeM МусиЬ полемише са различним научни-

цима у своме екскурсу (стр. 154—157), тако исто сам уверен да

„апозитивни" придев, ако останемо при овоме називу, не значи по

природи CBOJOJ оно што xohe МусиК, eeh je и он }една врста атри

13*
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бута. Шта се жиме износи? Нэиме се износи само ]едно накнадно.

пролазно сво]ство именице ко]е се дода]е. Од те случа^ости, нак-

надности, пролазности тога свойства и долази ььегов неодре^енн

облик. ]асно ]е да ]е та] неодре^ени облик поникао у предикату, и да

]е, додат именици као атрибут, донео сво}е предикативне особине.

Какав ]е однос овог „апозитивног" атрибута према неодре-

^еном виду правога атрибута? гЬихова разлика у значежу потиче

од жихова порекла. Када ]'е одре^ени придевски вид почео да

значи познату, уро^ену или одрегзену особину ]едног предмета I

(испор. бели лук, йлави камен итд.), онда ]е он почео да значи '

]едан по]ам с именицом. Код извесних именица према одре^еном I

по]му добри човек — човек ко]и ]е познат као добар, ко]и ]е увек

добар, неодре^ени ]е вид дабар човек. У првом ]е случа]у одре^ени

по^ам узет као познат, а у другом случа]у одре^ени по]ам узет ]е

уопште. Према томе, неодре^ени ]е вид овде порекла атрибутивное,

а тамо ]е био порекла предикативног; а добивена су оба према

општем развитку у реченици придевских значена (исп. стр.212—216).

Тако исто ]а се не могу сложити са Мусиием у тумачежу

предикативног придева. Он тумачи реченицу: мрШав йаде йокрщ

брата свога, да ]е йаде ргшз, а мршав роз1егш5, Т]. йаде шако да

]е мршав. Много би било природное протумачити йаде као ро51епиз,

а мршав као ргшз, т]. паде зато што ]е мртав. Али и ]едно и друго

не би било ни тачно ни потребно: мршав ]е оно што прати йаде,

део предиката, као да }е речено: он \е мршав. Функщф йаде

да]е само део функщф предиката, а други ]е део мршав; йаде

нще рш копула, као што ]е констатовао и Мусин, али ]0] се

приближава. Да ли не се такав део предиката исказати прилогом или

придевом зависи од значена придева. Може се реки: он до$е весео

или он до^е весело, зато што стварно весело може ближе одре^и-

вати раджу ики, али она до$е боса — не може као по]ам ближе

одре^ивати глагол до^е, али може значити сво^тво суб]екта ко]е ]е

пратило раджу предикатову и ко]е се на та] начин додавало као

скранени, други предикат. Зато се у свима тим случа]евима у нашем

]езику употребл>ава неодре^ени придевски вид ко]и се слаже са суб-

]ектом (или у друкчи]им случа]евима — са реч]у на ко]у се односи).

Прелазеии на партиципе, Мусин вели да су два партиципа

сачувала у нашем ]езику придевску природу: парт. акт. II и парт,

пас. II (чувао и чуван, стр. 134). Овако се обично говори у нашим

граматикама, али то ни]'е сасвим тачно. У ствари, потпуно йридевску

йрироду сачувао ]е само шрйни глаголски йридев (чуван), ]ер се
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он може употреблавати у свима родовима и свима падежима (исп.

о н>ему ниже); али то се не може реЬи у исто] мери за парт.

акт. (чувао). Taj партицип или прелази у обичан придев (код

глагола са непрелазним значением, исп. Наш }език II, стр. 33-39)

или има врло ограничену придевску промену: он се употреблава

само у ном. }д. и мн. и у том облику у свима родовима; али будучи

такав он се не може употребити атрибутски уз именицу: на пр.

радио, иисао, иевао и ел. уопште изван ном. }д. и мн. непромешъиви

су докле год значе радни облик. Према томе, за Taj ce партицип може

реЬи: или да прелази у прост придев или да служи за грабеже изве-

сних глаголских облика. Сам он престао je бити променлив партицип.

JeflHO од централних питан>а ове расправе МусиЪеве jecre,

како се извршио у нашем ]езику прелаз партиципа сад. и прошлог

времена у прилоге. Зашто су партиципи на ñu (he) или-яшы (в)

постали прилози?

За МусиЬа je то питание утолико важни]е и теже, што он,

поводеЬи се за ДаничиЬем (и Лескином), сматра да су наши

глаголски прилози на Аи или вши, стари ном. мн., ко]и су заменили

jom старее ном. мн. на е. Од XIV века употреблявajy ce облици

на и место облика на e KOJH ce чува}у joiij до 16 века.

Са овим мишл>ежем МусиЬевим ja ce не могу сложити. На

то нам не да}у права ни ДаничиЪев материал ни унутрашжи раз-

лози. Ваш сви могуЬни моменти говоре против тога да су облици

на и номинатив множине. Они су све друго, само то не. Шта прет-

cTaBJbajy партиципи уопште?

То су глаголски облици KOJH показу)у да се глаголска раджа

као особина приписивала именици за извесно време: „жена илачяшши

ирииде" значи жена ko/a плakaшe dofie. To не значи илачна жена

tfie, веЬ жена у илачу dofie. Другим речима, радн>а се као особина

. ипису]е именици само за извесно време, али je она увек паралелна

(TJ. парт. сад. врем.) или претходи (парт, прет.) какво} друго] раджи.

Док придев значи везу какве особине са именицом без ограничена,

дотле партицип значи везу извесне радже као одлику предмета

за извесно време или у извесном временском односу према друго]

раджи. То МусиЬ не узима довол>но у обзир. Зато je он и могао

(на стр. 143) некадашже партиципе, а данашн>е просте придеве,

као Bpyh, MOiyh и ел., да сматра за партиципе. Bpyh не значи

„она} KOJH ври", веЬ резултат радже као непромешъиву особину

иредмеша шойао, исто онако као млak или хладан, Met>y н>има

данас нема ни синтаксичке ни какве друге разлике.
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Ово сам изнео да бих показао двојну природу партиципа,':

с једне стране, они значе извесну радњу у извесном временском

односу према предикату, а, с друге, њима се показује да та вре-

менска радња припада као особина извесноме предмету мишљења.

То друго показује се облицима деклинације. Чим облика декли-

нације нестаје, ови облици престају бивати партиципи и постају

прилози који означују различай однос те радње према предикату.

Каква се промена извршила? Старословенско чловЬкъ плачл

прайде и српскохрватско човек плачући дође у чем се разликују?

Очевидно је смисао исти, али граматички међу њима има извесне

разлике: старосл. пример могао би се овако претставити: човек

ко/и /е у плачу дође, а српски — човек дође у плачу. У првом случају

је глаголска радња приписана као особинаједном предмету мишљења,

којом се он разликује од других предмета мишљења, а која прет-

ставља радњу субјекта која се вршила паралелно са глаголом

предиката; међутим у другом случају имамо модификацију, изно-

шење радње предиката под извесним околностима. Партицип се по

односима својим находи међу субјектом и предикатом (ако узмемо

њихову употребу уз субјекте); а прилог глаголски,— одваја се

од субјекта и прилази сасвим прироку. Зато је не могу ни у

принципу — као и многи други — да допустим и помисао да гла

голски прилози могу бити апозитивно употребљени.

Ово теориско разматрање даје нам објашњење постанка

глаголских прилога у нашем језику.

Само су они облици партиципа постали глаюлски прилози

код ко/их се није могла осетити конгруенци/а у роду, падежу и

броју са именщом (обично са именицом у субјекту).

Најстарији су глаголски прилози моге, греде, иде и ел. добивенн

под утицајем меких основа гледа/е, имаје и др. Чим су се ти

партиципи продужавали да употребљавају уз именице мушког

рода у номинативу, они се у ерпскохрвтеком језику нису више

осећали, већ од најстаријих времена, као придеви, јер придева на

е у ном. јд. м. рода, — нема; зато се већ од првих времена ти

облици употребљавају као глаг. прилози. Она веза које је било

са именицом — више нема. Чим је продужено да се употребљава

и у ерпскохрватском жена плачући доиде (или дође), исп. старосл.

жена плачжшти прииде, јасно је да се плачући није могло више

осећати као женски род, који је у ерпскохрв. језику имао наст.

а, већ као прилог; зато се плачући могло употребљавати од

најстаријих времена наших писаних споменика за све родове и
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за све падеже. Чим се ном. мн. на е продужио да употреблава

у српскохрв. )ез., на пр. любые мол/мише йриидл = л>уди молеке до-

^оше, а као обични наставак за ном. множ. употреблавало се — и,

облик молеке морао ]е бити схваЬен као прилог и могао се упо-

требл>авати за све бро]еве и родове. Тако су морали бити добивени

глаг. прилози на е, ки и ке у нашем ]езику. Да ]е ки био ном. множ.

он не би постао прилог, не би имао разлога за то. Према томе,

у овом тумачен>у греши и Мусий, као што су некада грешили

ДаничиЬ и Лескин.

Одавде се види да су партиципи морали добити у оваквим

случа]евима прилошки карактер нарочито уз суб]екте, Т]. тамо где

су се на]чешЬе употребл>авали. Колико су се овако, Т]. прилошки,

употребл>авали уз остале падеже, тешко ]е реЬи. У неким се

случа]евима н>ихова таква употреба може и друкчи]е тумачити

(исп. ниже).

Али у другим стварима МусиЬ има права, бар у основно]

иде^и или у основном разматран>у.

,|ош су две особине ових партиципа о ко]има треба говорити:

о стварном значен>у глаг. прилога, оном ко]е назива МусиЪ апо-

зитивним и оном ко]е он назива предикативним, и о способности

прилога да се одво]е од сво]их предиката и образу]у апсолутну

конструкци]у.

Ако узмемо исти глаголски прилог сад. врем, йлачуки у различ-

ним реченицама, видеКемо да он, према сво^ вези са глаголом и

другим речима у реченици, може имати дво^ако значение: или ]едне

додате темпоралне или какве друге зависне реченице (условие,

узрочне, хипотетичке и ел.) или прилога или прилошке реченице:

на пр. ошац йлачуки запиши змщу значи ошац — док \е йлакао

— зайиша змщу или сиромах ошиде йлачуки, т]. са сузама, у плачу.

Темпорално значение у првом случа]у, а начинско у другом

зависи од тога што ]е зайиШа могло бити схвачено или као радн>а

истовремена са раднюм претставл>еном у предикату у првом слу-

ча]у или се у другом случа]у, у друго] реченици, из паралелизма

раднэе ошиде и йлачуки дал>е развила нщанса начина код

оних ко]и су то посматрали, ]ер и ]едан и други глагол обеле-

жава]у стан>е у ко}ем се суб]екат находио. И тако ]е увек. Из

паралелизма радььи, обележених партиципом сад. врем., разви]а]у

се они многобро]'ни односи ко]е ]е друкчи]е схватао Лэуб. Ста

новий у своме чланку у ]Ф кн>. VIII: Значение глаголских пар

тиципа (1—12, исп. стр. 6). Али све те односе можемо, како ]е
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правилно нашао проф. А. МусиЪ, поделити у две трупе: у прву

групу (ко]у А. МусиЬ назива апозитивном), када се глаголски прилог

може развити у какву зависну реченицу, дакле у ко]0] глаголско

значение преовла^е над прилошким, и у другу групу (ко]у А. МусиЪ

назива предикативним), када се глаголски прилог може развити у

какав прави прилог (сшо]еки — сшо\еЬки и ел.) или у какав при-

лошки израз (йлачуки — / плачу и ел.).

Према томе, и у ]едном и у другом случа}у глаголски прилог

ближе одре^е предикат, само се у ]едном случа]у истичу више

н>егове глаголске особине, а у другом придевско-прилошке. Тиме

што се у н>ему ни]е могла више осетити веза са суб]ектом (због

неслагаььа облика) и раскинута ]е н>егова веза са суб]ектом; али, у

ствари, н>егов однос према предикату поещао ]е и рани]е, и то на

исти начин као и доцни]е. Кад ]е формална веза са именицом пре

стала да посто]и, нестало ]е и оне функциске везе ко]а ]е некая

са именицом поста]ала. У односу пак н>егова значена према пре

дикату мало ]е што и сада било изменено (в. напред).

Да ли Ъемо неки глагол, прилог ставити у }едну или другу

групу зависиоднашег схватак>а жегових односа. Напр. уреченици:

йуче зма\ на камену чека\уЬ.и $ево}чщу (код МусиЪа стр. 146) —

МусиЬ разуме чека}уки предикативно, мегзутим ]а бих га разуме»

(у ньегову духу) апозитивно: „док ]'у ]е чекао на камену" или

„зато што }у ]е чекао" и ел. Али има велики бро] оваквих при-

лога ко] и могу имати врло лако оба ова значена.

Код трпног глаголског придева, ко]и по смислу своме може

увек имати и иридевско значение, ]ер увек значи и резулшаш извр-

шене раднье, и глаголско значение, обележава]уЪи у даном гла-

голском облику раджу ко]а се на коме врши или ]е на коме

извршена, задржао ]е у потпуности сво]е место ме^у партиципима,

иако и он у положа]у према предикату показу]е, као што ]е и

сасвим природно, оне исте две категори^е ко]е и глаголски*

прилози: чуван>ем у ]едним случа]евима више глаголског значен^,,

а у другим — више придевског. У првом случа}у имали бисмо

апозитивну употребу МусиЬеву, у другом предикативну. На пр_

Давид, изабран за цара, царски б]еше йомазан божанешвенщем

улем (сг. 141) — значи Давид, иошшо би изабран итд; али у рече-

ници Миленко до$е из лова сав йоцейан и изморен — йоцейан

и изморен има]у придевско значен>е.

И исто онако као што се сада не мен>а веза са суб}ектом,

оличена у конгруенщф, било да ова] партицип има „апозитивну""
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или „предикативну" употребу, тако исто и глаголски прилози, били

у једној или у другој употреби, не губе своју везу са прироком.

Из онога што сам досада изнео види се јасно да глаголски

прилози у „апозитивној" употреби имају значење „апсолутних

конструкција," тј. могу се развити у једну условну, темпоралну или

ел. реченицу. Али како то бива обично у реченицама где се и

глаг. прилог и прирок односе на исти субјекат, то се тај апсолутни

карактер тих реченица и не осећа, већ се сматра глаг. прилог као

ближа одредба прирока. Али има случајева где је лабавија веза

са предикатом или је и сасвим нема, тако да се ту глаг. прилози

осећају као апсолутни. Све такве случајеве можемо поделити на

две групе: а) на апсолутне прилоге који одговарају и нашем

данашњем језичком осећању и б) на апсолутне прилоге које наше

данашње језичко осећање одбацује.

а) У прву групу долазе случајеви где су исти психолошки

субјекти и глаголскога прилога и предиката, тако да бисмо ту

имали неко слагање по смислу прилога и предиката. На пр.

Али су им малаксале руке сијекући по Косову Турке (код Мусића,

стр. 149), тј. заморите се секуки и ел. Тако исто у случајевима

када је прилог рпотребљен безлично, тј. када се може разумети

као безлично употребљен. На пр. Породивши, Бог ће дати, тј. ако

се породи, Бог . . . (код Мусића, стр. 153). Овакви су примери мало

ређи, али су и они нашем језичком осећању јасни.

Љуб. Стојановић је тачно осетио да су такве реченице у

духу нашег језика (ЈФ VIII, 4—5). Али је чудновато да он прима

примере као: Веке ми се младо'} досадило шетајуки сама по чардаку

(стр. 4), а не одобрава примере као Али су им малаксале руке,

сијекуки по Косову Турке.

Можда у ову категорију иду и примери којих је доста у

Вукову језику, као на пр. А Исус погледајуки на н>, омиле му

што је речено место А Исусу погледајуки на н>, омиле му, али је

могуће, као што претпоставља Мусић, да ту имамо неку врсту

анаколута (стр. 150).

б) У другу би групу ишли примери са различним субјектима

глаг. прилога и предиката. На пр. Тако оне ти/о говореки, пуче

пушка из каурске војске (код Мусића, 150). Ово би била нека

врста апсолутног номинатива. Да су се ове реченице до краја из-

двојиле као готова синтаксичка конструкција, тако би и било. Али,

у ствари, то није случај. Истина, код Караџића има много таквих

примера (в. код Стојановића ор. а*, стр. 10—11), али их Стојановић
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не одобрава и мисли да су застарели и да их не треба васкрсавати.

Ме^утим може се узети да je жихово значение, т]. ]едне разви]ене

реченице, добивено од реченица са истим суб]ектима, као што je

увек случа} са апсолутним конструкци}ама ове врете. На пр. Talco

оне шихо toBopehu, dofjy до kyke и Tako оне шихо говореНи, иуче

üyuika из kaypcke eojcke — HMajy исти смисао у првом делу „док

су тако тихо говорило", и ако се ко за тим смислом повео и

заменио у мислима CBOJHM „прилошку реченицу" овом другом,

он je могао да настави иуче üyuika итд. Али ja сматрам да су то

индивидуални процеси или локални, макар били и код Вука, KOJH

нису ширу примену добили. И у реченици И йогуби младу JaH>y

сшеруЬ ложницу (Сто]'ановиЪ, 10) — сшеруЬ. ложницу = hoja сшераше

яожницу могло je бити поза}лиьено из cлyчajeвa као Млада Jaiba

сшеруп. ложницу йогибе — док je стерала, Koja je стерала или ел.

Сви су такви случа}еви пфединачног порекла; они могу пока-

зивати да у нашем }еяику има извесних услова за стваран>е апсо-

лутних реченица (на пр. апсолутног номинатива), али те апсолутне

конструкщце нису joui потпуно формиране. Наше ]езичко осеЬан>е,

Koje тражи да исти суб}екат буде и глаголског прилога и предиката

KOJH он OÄpe^yje бар психолошки, ако не увек и граматички, буни

се против овога и cTaje на пут далем образован^ те граматичке

KaTeropnje. Зато je и Л>уб. Сто}ановиЬ био против тога да се

она уводи у наш кн>ижевни ]език (]Ф VIII 11 — 12).

Из овога реферата читаоци су могли видети како важан и

занимл>ив материал садржи расправа МусиЬева.

А. БелиЬ

5. - RAMOVS FRAN, DialektoloSka karta slovenskega

jezika. MCMXXI. 72 стр. Вел. 4°.

У издан>у Ректората Универзе Крала Александра I, у изван-

редно} опреми у свима правцима, изашла je студи}а проф. Ф.

Рамовша о основним питан>има словеначких диjaлeкaтa (од 3—64

стр.) Уз то je додат résumé за странце на француском }езику

(65—72). На Kpajy je приложена и ди}алектолошка карта.

И jeÄHo и друго, и расправа и карта, чине част словеначко]

науци. Иако je словеначки народ имао великих филолога, Metjy

словенским филолозима — }едних од Hajeehnx, ипак je тек В.

Облак почео специ]'ално да се бави, у веЬим размерима, испити-

ван>ем прошлости словеначког }езика. Било je и других KOJH су

се бавили словеначким ди]алектима, али je он najumne дао; па
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ипак му није било суђено да своје дело развије и доврши. Он

је умро у 32 год. живота. Тек после ослобођења, од стварања

универзитета у Љубљани, проф. Ф. Рамовш је узео да проучи

словеначки језик из основа. И почетак тога дела — његова је

ШзЈопспа §гата1јка з1оуепзке§а јегјка (1924), од које је досада

изашао други део науке о гласовима (КопгопапИгет).

Већ се тада видело необично познавање код Рамовша

словеначких дијалеката и у исто време необично шаренило

и велика бујност њихове грађе. И само праћење читања те

књиге било је отежано тиме што није било још добро израђене

дијалектолошке карте словеначког језика. Сада је та велика

потреба задовољена. Истина, Рамовш се правда да је то

тек први нацрт дијалеката словеначких који ве бити доцније,

када се словеначки дијалекти од места до места испитају,

у понечем допуњен или исправљен ; али он је век сада из-

рађен са толико познавања предмета и са улажењем у тако

скривена питања словеначког језика да ће свакако изванредно

добро послужити и словеначким дијалектолозима и свима сла-

вистима, а нарочито српскохрватским, који се баве проучавањем

нашег језика.

Рамовш је годину дана после те књиге објавио у Миколину

Зборнику (Хелзингфорс, 1932, са франц. називом Мё1ап§ез (1е

РпПо1о§Је оГСег!з а М. Ј. Ј. МЈкко1а, рго!. с1е РЫ*1о1о§1е з1ауе а Г

1!шуегзйё с!е Не1зтк|. Раг без агтпз е1 зез ё1еуез) расправу о поло-

жају словеначког језика према другим словенским језицима (ОЬег

сПе 51е11ип§ с!ез 51оуетзспеп јт КгеЈзе с!ег з1аујзспеп бргасћеп,

стр. 218—238). Ове године (1935) он је издао у приручном из-

дању горњу карту поново са малим уводом (Ргап Катоу§, Каг1а

з1оуепзк|'ћ пагеСјј у рпгосш ЈгЈајј. Ыа зуеИо (1а1а АкасЈетзка

2а1огЬа у . ЦиЫ]аш', 1935, 3—16, мала 8°, карта). Како се ови

списи Рамовшови у извесном правцу допуњују, то ћу их узети

све заједно.

Сваки јужнословенски језик претпоставља и питања о томе :

на који се начин он раније развијао, у каквом односу стоји према

прасловенском језику и да ли има каквих односа према другим

јужнословенским језицима. У својој карти од 1931 Рамовш не

говори много о тим питањима. Па уколико и говори, он је песи-

мистички расположен. Словеначки језик првих времена или алпских

Словена, био је, тако он говори у својој карти, „тада прасловенски

дијалекат који се у мало чем разликовао од оних прасловенских
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ди]алеката ко}има су тада говорили Словени по руским низи;ама

и по неточно] Немачко]." Па и за сам словеначки ]език он вели

да ни]е имао свога „прасловеначког }езика" или „прасловеначке

епохе", веЪ се одмах по доласку н>егових претставника у слове-

начке Kpajeee почео разврати, у зависности од многих услова,

а на првом месту од географских, у неколико говорних типова.

У CBOJoj расправи од 1932 г. он je веЬ мало одре^ени]и.

Пре свега и ту сматра да ни}е било пра}ужнословенског ]езика

(стр. 220—221), а ако употреблава Taj назив, он га разуме тако

да je пра}ужнословенски }език „она] прасловенски диалект KOJHM

су досел>еници на Балканско Полуострво и Алпе говорили у оно

време над су се населили".

Ja се слажем са Рамовшем у томе да се о пра}ужнословен-

ском ]езику не може говорити, у лингвистичком смислу, као о пра-

руском; чак се о н>ему не може говорити ни онако како се може

говорити о пра]езику Западних Словена ; али ипак ja сматрам да

се оних осам црта Koje наводи Рамовш (стр. 220), а поред еьих

tie се наЬи и других, ни]е могло развити самостално у свима

}езицима ¿ужнословенским. Одва}аже жихових претставника у

приближно исто време од претставника прасловенског ]езика,

жихова кретан>а на Балканско Полуострво, н>ихове уза]амне везе

KOJHX je било — све je то учинило да се у епоси }ужнословенске

ysajaMHOCTH од епохе прасловенске до епохе балканске (а, можда,

нешто и пре те епохе) — разви]у слично, доби}у сличай правац или

у]едначе многе н>ихове особине, тако да се мора говорити о ¿едно],

ужо} ]ужнословенско] епоси развитка ]ужнословенских ]езика, и

без апсолутне потребе претпоставл>ан>а ]едног пра]ужнословенког

jesHKa. То je више }езичка за]едница неголи за}еднички пра]език.

Ja сам Taj термин и употребл>авао да обележим ту епоху, као

што уосталом чини и Рамовш ; само ja ту епоху ставдьам пре

досел>ен>а тих Словена на Балканско Полуострво, а Рамовш je

ставлэа у време досел>аван>а.

Иако Рамовш не oflpetjyje дал>е уза}амне односе ме^у свима

]ужнословенским ]езиц,има, ипак он издва]а словеначки и српско-

хрватски у }едну трупу Kojy назива западно]ужнословенским

npajesHKOM: „Али се свакако може говорити у извесном правцу

о западном ^ужнословенском npajesHKy, jep су за]едничке црте

српскохрватског и словеначког ]езика многобро]не, тичу се каткада

целокупног начина изговора (ja имам овде на уму акценатске и

квантитетске особине), noKaayjy исти правац развитка и гласова
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и облика, па чак и нових образованна речи, а та се сличност

jaßjba и у безбро]ним поклапан>има у речничком материалу"

(op. cit. 221).

У овоме ce ja потпуно слажем са Рамовшем, а тако сам

и досада мислио.

У своме дал>ем излаган>у Рамовш назива диалекте KOJH

су се после овог времена }авили : словеначким, ка]кавским и

штокавским. Ja се само утолико од и>ега разлику}ем што слове-

начки називам — словеначким ка}кавским, а ка]кавски — хрватским

ка]кавским. Мислим да то боле одговара осталим називима ди-

]алеката.

Metjy тим ди}алектима биле су, и према Рамовшу, овакве

ysajaMHe везе: словеначки, ка}кавски и чакавски чинили су }едно

време целину (можда ипак бол>е „за]едницу") према штокавском;

затим се ка]кавски одво}ио од словеначког и изложио таласима

штокавског и чакавског диалекта KOJH су зашьуснули чак и

источни део словеначког ]езика. MetjyTHM чакавски се ди]алекат

joui рани]е приближио штокавском (222). Како je словеначки

остао и доцни}е далеко од сваке ]угоисточне гравитаци]е, ме^утим

су сви остали говори били упуЬени на сталне уза}амне .утица}е,

то се доцни}е и може говорити о два ]езичка развитка на тери-

тори]и Kojy су сви поменути ди}алекти заузели : о алпискословен-

ском или словеначком и балканскословенском или српскохрватском.

Ово je у општим цртама тачно, али у по}единостима — као

што je то познато на основу онога што сам досада о тим пита-

н>има писао — има ме^у мноме и Рамовшем и разлике.

Како Ьу имати ускоро прилике да о овим питан>има говорим

на другом месту, а хтео бих да пре^ем на Рамовшева изношенна

о словеначком }езику, што и jecîe главки предмет овог мог да-

нашььег приказа, — то fcy ce тих разлика само лако дотаЬи.1)

Ja сматрам да су се прве разлике ме^у говорима западно-

jyжнocлoвeнcким ¿авиле у три трупе црта Koje обухватамо називима :

ка]кавски ди5алекат, чакавски и штокавски. Нема никакве сумже

да су ди}алекатске везе чакавског и ка^кавског ди]алекта биле

у прво време развитка тих говора ближе неголи према штокавском

!) Рамовш се зауставл>а и на прегледу црта ко]е би биле за]едничке

за словеначки и српскохрватски, за словеначки и ка!кавски, за словеначки и

чакавски. Иако се у понечему и ту разлику)'ем у погледима од Рамовша,

ja нисам сматрао да je потребно да на овом месту износим те разлике, пошто

ми уопште HHJe камера да улазим дубл>е у по}единости.
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ди]алекту; али je несумн>иво и тада чакавски ди]алекат }едним.

CBOJHM делом (источним) био врло блиско везан са штокавским

говором. После тога je тек наступило насел>аван>е Балк. Полу-

острва. Ту су се односи изменили. Отпочео се уза]амни и блиски

развитак чакавског и штокавског диалекта; и ка}кавски д^алекат

}едним CBOJHM делом дошао je y ближу везу са чакавским и што

кавским диалектом, што je y току времена и дало хрватски ка]-

кавски ди]алекат.

Као што се одавде види, оно што дели мене од Рамовш а

у посматраььу ових nojaea jecTe то што ja сматрам да се ]едан

део уза}амних односа меЬу поменутим говорима морао извршити

пре нашег доласка на Балканско Полуострво, а найме: прво дифе-

ренциран>е некадашнэег за}едничког }езика у три д^алекатске ни-

jance и развитак сличних црта у I-BOJ епоси Metjy ка]к;шски\\ и

чакавским говором. Зашто ja тако мислим? Нека читалац само

размисли о }едном: проф. Рамовш, разматра}уЬи словеначки ка}-

кавски или словеначки ]език, HHJB нашао ни}едне црте на основу

Koje би могао говорити макар о кратковременом за}едничком раз-

витку словеначких ди}алеката, нити уопште о прасловеначком }езику

]едне епохе. То je лако разумл>иво кад се узму у обзир географске

прилике Koje су утицале — да о другим узроцима сада не говорим,

— да се створи словеначки ди}алекатски партикуларизам. Али

ако je то тако, онда како можемо претпоставити да су се на таком

терену могле развити црте коje he захватити и цео словеначки

ка]'кавски и цео чакавски ди}алекат, када HHJB било црта Koje би

захватиле у потпуности и само словеначки ди}алекат? Зато ja и

сматрам да се ближа sajeflHH^ KaJKaBCKor и чакавског ди}алекта>

Koja се свакако огледа у истим цртама ]езичког развитка (Kojy

назива Рамовш „Einheit"), морала налазити изван географског

терена KOJH je словеначком ка]кавском дао ону распарчаност и

она], наравно релативни, индивидуализам о KOJCM Рамовш тако

речито говори.

Ja бих jouj само нешто напоменуо. Проф. Рамовш вели: „Земла

испод Драве и на исток од Сутле почетком X века дошла je y поли-

тичку сферу старохрватске крал>евине и зато je отада у економ-

ском правцу гравитирала према jyry, OÄBOjwia се од словеначког

je3H4Kor развитка и пришла српскохрватском: тако je постао ка}кав-

ски д^алекат (TJ. хрватски KaJKaecKH ди}алекат", Dialekt, karta, 57).

Изгледало би на основу овога да je основица хрватског

диалекта остала ка}кавска словеначка. МеЬутим да
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нашњи хрватски кајкавски дијалекат образовао се од X до XVI века

под нарочитим приликама; у његов састав ушао је онај дијалекат о

којем говори Рамовш, али толико исто, а можда у још већој мери,

ушли су у његов састав и штокавски и чакавски говори. Поред

старих језичких веза и утицаја тих говора, има и њихове дијале-

катске масе која је ушла у изградњу овог дијалекта и учинила да

његов развитак оде у правцу штокавско-чакавског дијалекта, и

поред извесних интересантних црта које је добио од старог кајкав-

ског дела и од многоструких односа које је имао овај цео дијалекат

са словеначким говорима нарочито од краја XIV до краја XVII в.

У почетку своје расправе уз карту (од 3—23) Рамовш

говори о тешкоћама да се нађу критеријуми за класификацију

словеначких говора. У том нам правцу не помажу много стари

словеначки споменици, јер у најстаријем словеначком споменику,

толико чувеним Фризиншким одломцима, споменику X века, на-

лазимо „прасловеначко" или почетно језичко стање словеначко

неизмењено, а у споменицима иза овога, који су од њега млађи

за 400—500 година, налазимо већ савремено бујно шаренило ди-

јалеката. Због многобројности дијалеката дуго се лутало у одре-

ђивању оних црта које би нам могле дати најтачнију класификацију

словеначких дијалеката. Он наводи класификацију Копитара, Мик-

лошића, Облака, Глазера, Бодуена де Куртене, Мурка, Срезњев-

скога, Флоринскога и Тенијера. Интересантно је да су два тако

истакнута филолога као што су били Миклошић и Облак дали

поделе које су једна другој супротне. Занимљиво је такође да је

Глазер, иако није умео да поткрепи своју класификацију на осам

дијалеката дијалектолошким материалом, дао ипак добру поделу,

јер се поводио за потсвесним акустичким схватањем дијалеката

и тако дао правилно основне типове њихове (14). Али се од свих

ових класификација истиче највише она коју је 1841 год. дао

Изм. Ив. Срезњевски, руски слависта. Он је разликовао прво 18

словеначких дијалеката које је после свео на осам. За оно време

ова је подела била врло озбиљна, иако је у њој било и празнина

и грешака. После тога Рамовш даје своју класификацију.

Он полази од два основна погледа на дијалекте: 1) да сваки

појав има своју жижу, своје огњиште одакле се шири, ступајући

са различним особинама говора на које наилази у различие односе.

2) да се по истом акустичком утиску може разликовати откуда

је који претставник једног језика (боја вокала, њихове нијансе,

интонација, темпо говора итд.).
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ПолазеЬи од тих погледа Рамовш flaje девешнаесш ди}а-

лекатских груиа, од KOJHX свака има по ко]и ди]алекат (понеке

HMajy и до шест ди]алеката). А основних типова ди]алекатских,

ко]и су дали све ово шаренило ди}алекатских трупа и гъихових

говора, он рачуна свега седам:

1) панонски — на североистоку словеначке земл>е;

2) шта]ерски — у зони floxopje — Бокор;

3) корушки;

4) горен>ски;

5) долен>ски;

6) ровтарски;

7) приморски (на Красу и по западно] граници слове

начке зелиье).

Сваки од тих основних типова има на карти cßojy 6ojy; a

остали, CHTHHJH ди]алекти, често са измешаним цртама, HMajy оно-

лико 6oje основних типова колико у коме има н>ихових елемената.

На та] начин велико шаренило карте, ко]е толико изнена^у]е у

]едно] тако мало] земли, знатно се ублажава.

Проф. Рамовш деталжо опису]е простирание сваког од горььих

ди]алеката, показу]уЬи у како] je вези сваки од ньих са конфи-

rypauHJOM земл>ишта.

Веран CBOJHM основним погледима, Рамовш нам пружа

карту средишта по]единих ди]алеката и ]ачину н>ихових ди]але-

катских веза са околним местима (стр. 38). Та je схематична карта

врло поучна, ]ер се у н>о] издва]а]у две трупе ди}алекатскнх

средишта, измену себе блиско повезаних, а лини]а Koja ce може

повуКи преко слабих веза са }угозапада на североисток и прет-

ставла ону знача]ну лин^у Koja дели- две велике трупе говора:

горенэско-корушку на северозападу од долен>ско-шта]ерске на jy-

гоистоку.

Та je пруга за класификаци]у Рамовшову од великог знача]а,

као што Ьемо видети, jep ce она поклапа и са многим }езичким

цртама. Ако бацимо поглед на другу схему Рамовшову на стр. 40,

на Kojoj су показане природне сметное (планине, шуме и мочвари),

види се заиста да и ти природни услови чине две трупе: }едну

на северозападу, а другу на }угоистоку, Koje су и учиниле да у

ььима доби]емо веЪу повезаност насела. То се тако исто noTBp^yje

и мрежом римских путева: главки путеви и иду оном прутом од

]угозапада на североисток ко]а раздва]а и две трупе поменутих

ди]алекатских средишта.
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С ]едне и друге стране те пруге налазе се засебни ди]алекти

ко]их кратку истори]'у насела да]е проф. Рамовш и тако показу]е:

колико ширенье пс^единих ди^алекатских центара зависи од гео

графских, саобраЬазних, административно-политичких и других

услова (колонизащф из других оближжих и удалениях места,

из немачких кра]ева итд.). Он показу]е често не само како се

мегьао обим по]единих локалних говора у зависности од тога

него и рш много више правац кретажа ььегових црта и гьегове

промене. Нема сумже да Ье на много места и, обрнуто, кретак>е

ди]алекатских црта показивати унутрашжу истор^у народних маса,

постелено и нечу]но кретаже н>ихово, о ко^ма често хронике

Ъуте. Особито ]е интересантна ровтарска ди^алекатска група (4д

и дал>е). Али се проф. Рамовш нарочито задржава на главним,

средишним (или централним) ди]алектима словеначким: гореньском

и долегьском, у ко]има кулминира оно двортво словеначких говора

ко]е се тако лепо може разумети као резултат природних, привредних

и административних услова под ко]има се словеначки ]език разви]ао-

Он да]е (54—55 стр.) седамнаест црта те врете, на пр.:

Горешске: Долегьске:

1) монофтонзи за вокале о и е дифтонзи

у дугим слоговима

2) у вези са по]авима под 1: е(<ё у дугим слоговима

е < ё

3) у вези са ш^авима под 1: разликован>е гьихово

из]едначаван>е циркумфлекатских

и новоакутских вокала е и о

итд.

Кад говори о шта]ерским ди]алектима, он се задржава и на

стваран>у хрватског ка]кавског говора, о чему ]е напред веЪ

говорено (стр. 56—57). Сасвим се на други начин, али, по моме

мишл>ен>у, ипак слично разви^ао и ди]алекат у Бело] Крайни и

костелски д^алекат, ко]и ]е сличай и развитку хрватских ка]кавских

говора у горском котару. Последнее формиран>е они су добили

у XVI—XVII за време многобро^них преселавагьа из ерпскохрват-

ских кра]ева у словеначке и вращала отуда.

Сво]е интересантно излагайте завршу]е Рамовш констата

цией да се две трупе говора, на северозападу и ]угоистоку сло

веначке земле, слажу са заменом -в-та (ё) — гласовима е (на

северозападу) и е{ (на ]угоистоку). Али то не значи да се слове

начки ди]алекат развио прво у два основна говора ко]и су се

1ужнословенски филолог 14
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доцни}е развили у друге диалекте. • Beh je то само помоЪна

„формула", Koja noKasyje границу ме^у четири основна говорна

типа северозападне трупе и три основна типа ]угозападне трупе.

Место те ]езичке црте могли бисмо реЬи да ту границу означу}е и

римски пут : Poetovio—Célela—Emona—Aqallela или црта Koja дели

Bucoku алпски део земле од nuckoia или долинскога. У високом

KPaJy. У KojeM нема тако добрих комуникаци}а, остали су ди]алекти

и MHoroópoJHHJH и консервативней, док су у долинском Kpajy

ди}алекатске површине знатно веЬе и биле би знатно у]едначе-

ни]е да у овоме Kpajy HHJC било много мешавине са другим гово

рима. И тако на словеначко] земл>и од првих времена развило с e

седам средишта народног живота, седам праваца развитка нека-

дашнэег за}едничког }езика. Четира горска ди}алекатска типа одли-

Kyjy се, сем CBOJHX засебних, индивидуалних црта, и архаичношЬу

свога ]езичкога склопа, док у долинским средиштима на ]угоистоку

има више ]едноставности и сличности, због болих саобраЬа]них

средстава.

Из овога се види да je проф. Рамовш радио ово ceoje дело

са много л>убави и много пажн>е; са извесном научничком резер-

висаношЪу Koje мора бити у пословима ове врете и са сталним

старан>ем да пре рече ман>е неголи више од онога на што му

да}е право материал. Зато he ово н>егово дело несумн>иво врло

добро послужити не само дубл>ем разумеважу словеначких говора

него и н>ихову дал>ем испитиван>у. Али оно, jaвл>ajy}^и се као

синтеза богатога ди}алекатског материала пишчева, ставл>а своме

писцу и }едну тешку дужност: да нам пружи иотпуну д^алекто-

nornjy словеначких д^алеката, чи]у слику диjaлeктoлoшкa карта

само у духу, у иде}и претставл>а.

Изранена на савременим научним основима, интересантна и

по главним закл>учцима ауторовим и по на]општи]'им иде}ама

н>еговим, ова карта и расправа уз ньу ипак не могу дати праву

претставу непосвеЬеним у овакве послове читаоцима о духовним

и матери]алним напорима Koje je у н>у н>ен писац морао унети.

Само они KOJH су се таквим студи}ама бавили snajy, колико je

требало танана просушивала, зрела размишл>ан>а и често врло на-

порних проучаванза — да се до тих простих резултата до^е. Зато

ти резултати и jecy тако драгоцени, и зато г. Рамовш има права на

искрену захвалност свих при]ател>а наше науке.

А. БелиА
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6. - GUNNARSSON GUNNAR, Recherches syntaxiques sur

la Décadence de l'adjectif nominal dans les langues

slaves et particulièrement dans le russe, par — —. Thèse pour

le doctorat, présetnée à la Faculté des Lettres d' Upsal et publiquement

soutenue le 27 mai 1931 à 10 heures dans la salle JVi 1. Stockholm.

1931, 154. 8°.

Словенски придеви joiu нису довол>но проучени. Они се

jaBJbajy у два облика: неодре^еном и одре^еном; али се ти облици

постелено губе у словенским }езицима, и српскохрватски je }език

]едан од оних словенских ]езика у KOJCM се raj однос два]у при-

девских облика пона}бол>е сачувао; али се и у н>ему у многим

правцима губи. Као и у питан>има других синтаксичких особина

и у овом je питан>у наш jesMK сачувао готово на}веЪу архаичност

Metjy словенским ]езицима. Можда би то био разлог за Гунар-

сона да наш }език узме као предмет специ}алних студи}а ; ме^утим

он то HHje учинио. Као што у називу свога дела наговештава,

он je као главни словенски ]език на Kojeiw проучава судбину

придевског вида узео руски }език.

Расправа Гунарсонова дели се на два дела: 1) општи део,

у KojeM се говори о придевском виду у свима словенским }езицима,

и 2) специ]ални део (од 68—140), у KOJCM Гунарсон говори: о

употреби придевског вида у Несторово] Хроници, Катошихиновом

делу „О Россш", о теори}ама о употреби придевског вида у

руском ]езику и о TOJ употреби у nposHOJ и поетско] кжижевности

XVII и XVIII века.

Одмах у почетку говори Г. надугачко о терминологии ових

придевских облика, и изрезавши 19 начина како се назива неодре-

t)6HH и одре^ени придевски облик, он се сам задржава на овим

називима: nominal и composé (стр. 11). Ja мислим да je бол>е било

да je задржао називе simple и composé, неголи nominal и composé,

jep не би вал>ало мешати различие категори}е noJMoea за два

назива KOJH су у вези. Али je био joiu несре1}ни]е руке у избору

назива за функци]у придева. Нэегову употребу уз именице он

назива „епитетском" употребом, а н.егову употребу у предикату

назива „атрибутском". То веома смета при читан>у, jep смо ми

навикли да „епитетском" употребом називамо само извесну упо

требу атрибутских придева уз именице, а оно што он назива атри

бутском употребом ми смо навикли да називамо „предикатском",

а атрибутска употреба и jecTe код нас исюьучива употреба уз

именице.

14*
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Гунарсон не прида]е велики знача] утврЬиван>у порекла сло-

женог облика, иако он томе питан>у посвеЪу]е целу другу главу

(La genèse et l'extension de l'adjectif composé); ме^утим ja мис

лим да je то питаже за ььега било од првокласног знача]а. За

досадашн>е мишл>ен>с да су добра-ю. и ел. облици саставл>ени

од номиналне промене придева и анафорске заменице ja (i, ja, je)

он вели „offre la plus grande vraisemblance, mais ne saurait être

entièrement démontrée" (15). Ja мислим да je и ова ограничена скепса

претерана и да све околности и у словенском пра]езику и у бал-

тиском говоре у корист те претпоставке. Делимично стваран>е нових

облика без-je- Гунарсон би хтео да об]асни утица]ем дво]ног

облика именичке промене женж и женош. на доорж/еьк, Koja дал>е

прелази у добрлак. и дале у доброчк. Ja не мислим да je ово

Гунарсоново об]ашььен>е бол>е од досадашкьих. Jep да je женош

утицало на ообрж/еьк, ja бих очекивао да he ce одмах добити до-

брот., а не прво добрлт., па тек онда добром. ; ме^утим je несум-

н>иво заменичко шоьк (а не женот.) утицало на добрят. да npet>e

у доброта, исто онако као што je од старога добрЬи (у дат. и

лок.) заменичко шои створило доброй.

Кад би се Гунарсон ограничио на ово и примио принцип

сложености ових облика, то тада н>егово удал>аван>е од доса-

дашн>ег начина гледан>а на ове облике не би било велико. Али,

у ствари, он не прима ни саму сложеност тих облика. Он вели:

„И n'est évidemment pas facile d'expliquer pour quelle raison le pronom

slave a été traité comme une enclitique" (16— 17, TJ. ta на пр. у

доброю.). Ja лично не мислим да и то може претставл>ати ма и

HaJM3H>y тешкоЬу (исп. ниже). Али Гунарсону то je било довол>но,

па да изнесе овако ]еретичку мисао. „On pourrait peut-être, nous

semble -t-il, voir également là une influence de l'instrumental prono

minal des substantifs de thèmes en o" (17 стр.), TJ. Гунарсон ни

ман>е ни више него мисли да je ÄBOJHOCT облика женош. и женж, —

Koja и у CBojoj парадигми ни]е створила сличну ÄBOJHOCT — могла

утицати да се саграде дво]ни облици као доброт: добрл, добрым:

добры и сви остали.

Гунарсон ово одбациваже сложености код придева Huje

изнео само као }едну могуЬност KOJOJ он не прида}е веЬи знача].

Напротив, из целог испитиванэа жегова излази, а нарочито из

завршних страна жегове кн>иге (нарочито 138 стр.), да Гунарсон

не призна}е да се значение одреЬености и неодре^ености находи у

основици сложеног и простог придевског вида; веЬ он сматра да су
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на поменути начин механички добивена два придевска облика, краЬи

и дужи, у основици оба вида; а н>их je после }езичко ocehatbe

наше распоредило на различие начине : „Le sentiment linguistique

chercha à analyser, dans la mesure où il devint général, le dualisme

ainsi constitué des formes adjectivales" (138). Тако ce, по н>егову ми-

шл>ен>у, у старословенском ]езику сложени облик употребл>авао за

одре^еност, а прости — за неодре^еност према грчком оригиналу.

Доцни}е се, продужу]е он, таква употреба одре^еног и неодре-

^еног вида чувала у оним словенским ]езицима KOJH су се нахо

дили под утица]ем старословенског („teintées du slavon"). Ta ce

црта, TJ. придевска одре^еност и неодре^еност, противила народном

словенском }езику (TJ. различним народним ди]алектима словенских

]езика), и зато те црте, TJ. разликоважа одре^ености и неодре^е-

ности, HecTaje. „La forme composée finit par n'avoir qu' un sens pure

ment adjectival et son exten sion se poursuit aux dépens de la forme

nominale, surtout en fonction adnominale. Peu à peu, elle envahit les

fonctions adverbales et seuls les adjectifs qui sont l'objet d' un emploi

adverbal très fréquent résistent à la longue à cette éviction" (138).

Ja мислим да je ово ckpo3 нешачно. Пре свега, може се и

претпоставити, али то треба тек доказати, или учинити вероватним,

да основно значение сложене форме ни}е значение одре^ености.

Jep треба имати на уму да се то значение одре^еносШи, Koje се

несумнэиво ]авл>а у различним словенским }езицима KOJH ce не налазе

ни под каквим утица}ем старословенског }езика, могло заиста jae-

л>ати као дале значение Koje се развило из каквог другог основног

значенэа сложеног облика. Hnje ничим доказано да се заиста у овом

правцу старословенски ]език повео за грчким текстом; напротив,

све што знамо говори против тога. Jep да je одре^еност и не-

одре^еност придевских облика старословенски ¿език добио од

грчког ]езика, он би развио и члан код именица, као што има у

грчком ]езику, чега у старословенском нема. Hnje тачно, као што

рекох, да ни у }едном народном jesHKy словенском нема значен>а

неодре^ености и одре^ености код придева ; н>ега има на пр. у

српскохрватском }езику. Али кад би то и било тачно, TJ. онако

како xohe Гунарсон, да у данашнзим народним словенским jesn-

цима нема придевске одре^ености и неодре^ености, зар то може

значити да je и никад ни}е ни било, на пр. у IX в. ? Зар цело испм-

тинан>е Гунарсона, а нарочито ньегова napTHJa о руском jesnKy, не

сведочи о супротном? Од свега што je овде навео Гунарсон }едно

je тачно: да се заиста у свима словенским ]езицима неодре^ени
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облик придевски губи и да га у свим положајима замењује или

потискује сложени облик. Тај се процес, много мање неголи у

руском језику, а знатно мање неголи у западнословенским јези-

цима, врши и у српскохрватском језику, свакако под истим ути-

цајима под којим и у другим словенским језицима, само мало

спорије. Који су ти утицаји, то је другопитање; о томе в. ниже.

Ја сматрам да је писање Гунарсоново о овом основном питању

словенског вида погрешно и о свему што се са њим налази у

непосредној вези; али ја сматрам да је, и поред тога, књига

Гунарсонова ипак добра. И у општем и у посебном делу има

оштроумних и тачних посматрања која чине част једном странцу;

нарочито у посебном делу где говори о развитку облика у руском

језику од Хронике Нестерове до краја XVIII в. Са ограничењима

која се и ту могу учинити у вези са општим питањем о придевском

виду у прасловенском, како о њему г. Гунарсон расправља, — ја

сматрам да је Гунарсон дао тачну претставу о руском придеву

и да је и у одређивању данашњих значења у њему, везаних са

обема формама, — пошао правилним путем.

Али као што сам већ изнео, основна је мана рада Гунарсонова

у томе што је од непризнавања одређености као главног значења

сложеног придевског облика пришао другоме закључку: да два

придевска облика, прости и сложени, нису уопште ни имали никакво

ралично основно значење, јер су то били облици механички добивени

према женж и женогж, које је после језичко осећање у различним

словенским језицима употребило за различие службе. Међутим,

у ствари, несумњиво је да су облици словенског вида имали своје

основно значење које се развило из самога начина постанка њихова.

За мене је такође несумњиво да су кроз сличне мене придеви

прошли у свима словенским језицима и да су узроци њихова

губљења у свима њима врло слични. За све то има и доста

грађе и много потврда и у материјалу Гунарсонову. О томе се

може лако читалац уверити; а овде ћу се зауставити само на

основном значењу придевског вида и узроцима његова губљења

у свима словенским језицима, онако како ја та питања разумей.

За мене је несумњиво да је и у словенском прајезику, исто

онако као што је и у балтиским језицима, сложени придевски

облик састављен од номиналног придевског облика и анафорске

заменице и, ја, је; према томе да добрый претставља добръ + и,

добраш — добра- ю, добро/с — добро /е. Али ако је то тако лако

рећи, није тако лако утврдити, и у томе се највише грешило, —
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Koje je било основно значение те композици]е ; другим речима,

шта je у H>oj било и значило i, ja, je. Обично се вели да je /, ja, je

имало ту првобитно анафорску уиошребу; али то ни}е jom довол>но.

За мене je несумн>иво да je /, ja, je прасловенска демонстра

тивна заменица (као што je видео тачно Бругман, Die Demonstrativ

pronomina der indogermanischen Sprachen, Leipzig, 1904,36, Meillet,

Le slave commun,2 437 и др.). Jep ce друкчи]е ни]е могло развити

анафорско значение гъено. Што се иже, юже, кже употребл>ава

у релативном значен>у, то долази од партикуле оке Koja je y овом

cnynajy имала фyнкциjy и значен>е постпозитивне свезе: иоке^

„и Taj" или „и он". Тако ce, ja мислим, из анафорског значении

везаног са именицом свезом (иже члов-Ькъ = и Taj човек = ко}и;

— развило релативно значение. На KOJH ce начин релативно

значен>а заменице* jo- развило у другим индоевропским ¿езицима

и да ли je то иста заменица са словенском некадашнюм демон

стративном заменицом /, ja, je, — то je друго питание, у Koje

овде неЬу улазити. За мене je несумн>иво да je веЬ у прасловенском

i, Ia, № добило исюьучиво анафорско значение. То излази из ова

три факта: 1) из тога што се у сейма cjioeenckuM ¿езицима упо-

требл>ава у зависним падежима као лична заменица за <3Ае лице,

а заменица за 3he лице увек се разви]а из демонстративних заме

ница употреблених анафорски (исп. онъ, ten, il-ille и ел.) ; 2) што

се могло употреблавати уз придеве (добра+ja) и 3) што се од

почетка развитка прасловенског jesHKa не употреблава уз при-

CBOJHe придеве и н>има сличне.

Употреба заменица /, ja, je као личне заменице за 111 he лице

— ynyfcyje нас на демонстративно значение анафорски употреблено

(„видео сам н>ега" значи „видео сам тига, TJ. о KOJeM говоримо").

Употреба уз придеве првобитно je морала бити без именице:

добръ + и, добра + ш и ел., TJ. са засебном и самосталном упо-

требом заменице. Таква веза придева са демонстративном заме

ницом морала je значити: добар OHaj (o KOJeM смо говорили или

говоримо), добра + ta (добра она, TJ. о KOJOJ...) итд. Нема сумн>е да

je овакво добрый, добра/а и ел. морало добити дал>е значен>е

„добар човек", „добра жена", TJ. onaj добри, она добра. Одавде

се развила функци]а супстантивизащф: сложени облик почео je

да значи именицу са особинама изнесеним придевом. Према томе,

функщф супстантивизаци]е — била би прва Koja ce развила из

анафорски употребл>ене демонстрати вне заменице i, ja, je иза при

дева. Али се придев са том заменицом могао и атрибутски упо
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требл>авати. Када се то вршило, на пр. добра + ю жена, то }е

морало значити: добра она жена (т]. о кор] говоримо), тако да

]е та] израз добивао дал>е одре^ено значен>е она добра жени,

"х). почин.ао ]е да значи жену са познатом особином доброте, жену

познату, одре^ену као добру. Одавде ]е ]асно да ]е *, /а /е морало

изгубити сво}у самосталност онда када ]е престало имати сво)е

анафорско значение, Т]. или када ]е добраю престало да значи она

добра, а почело да значи добра жена (у), кад }е почело да се врши

супстантивизиранье придева, тако да }е ю ушло као саставни део у

сложеницу добраю,- или када ]е, с друге стране, доброю, жена

престало да значи она добра жена, а почело да значи „позната

добра жена", „жена ко]а ]е увек добра". У оба случала место син

тагме добра ю добили сложеницу добраю..

На]зад шта значи неупотребл>аван>е и, ю, к уз присво]не

придеве? И то показу]е да ]е првобитно значение и, ю, к — ана

форско. Чим то претпоставимо, биЬе нам ]асно да се не може

реЬи Петрова ю жена, Т]. Петрова она жена, ]ер ]е само Петрова,

без она, довол>но обележава. Она би овде било сувишно и

неразумл>иво. У осталом то се добро слаже и са самим значением

присво]них придева. Они не значе особину, ко]а може бити позната

или први пут откривена, веЪ значе однос, и то одре^ени однос

по припаданьу. „Петрова куЪа" значи куКа ко]а припада Петру,

а не неку особину куЬе. Према томе, до извесне мере присвоен

су придеви налик на заменице ко]е веЪином показу)у односе

предмета мишлекьа у вези са моментима (места, времена, мере)

изван (ъих, те самим кореном сво]им или основом показу]у то

значение.

Чим )е добраю жена почело значити одре^ени вид, добра

жзна ]е оставало без обележаван>а одре^ености. Али ]е на развитак

придевског вида морала утицаги и употреба придева у предикату.

Као што ]е познато, предикатом се открива у мишл>ен>у нешто ново,

износи се нова веза суб]екта са некаквом особином или раднюм.

Отуда неодре^ени вид ко]и се у предикату употребл>ава значи

нешто пролазно, случало, први пут упознато итд., тако да ]е

према н>ему одре^ена форма морала значити особину шалну,

ко]а чини саставни део самог предмета мишлен>а ') итд. }а се

•) Ово )'е овде тако сумарно речено, али би се могло изнети и исцрпни)'е.

Могло би се реЪи да сваки йридев у предикату, по самим особинама предиката,

значи везу придева са суб)'ектом за извесно време, мора значити привремену
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Hefty на овоме дал>е задржавати, али се види да су се према овим

значеньима могла развити и друга значеньа придевског вида. Према

томе, не може се реЬи да je сложени или прости придевски облик

имао само }едно значенье у словенским ]езицима. Потврде за све

ово могу се наЬи у свима словенским }езицима.

Xohy Jörn да наговестим само KOJM су узроци довели до

губл>еиьа придевског вида у свима словенским }езицима. Две су

трупе узрока те врете:

1) Што су демонстративне заменице свих словенских ]езика

уз демонстративно значение разви]але и aHatßopcko или чланс/<о

значение, Koje je и учинило да те заменице преузму на себе и

значение одреЬености сложене придевске форме: Та добра жена>

ова добра жена, она добра жена — може имати и оно значенье

Koje je некада имало доброю жена.

2) Употреба заменица уз придеве учинила je да се у то]

вези изгуби разлика измеЬу придевских видова, jep су саме заме

нице преузимале на се обележаванье односа дотичне именице

(иьену одре^еност, неодреЬеност и ел.; на пр. Taj, сваки, исти,

неки, }едан и ел.). Отуда je дошло да се и у српскохрватском

}езику кад год се придеви употребл>ава}у уз заменице (ша/ добра

voeek или она! сиромашан учениМ, ceaku ирисшо]ан чове!с, не/си

исцейани denak итд.), они и у ¿езику Вука КараииЬа могу имати

— без разлике значеньа — оба вида (в. примере у Т. МаретиЬа,

Gramatika II изд. 174 и дал>е, 426).

Када je овако са две}у различних страна почело да се руши

синтаксичко значенье старих придевских видова и ньихова упо-

треба, било je сасвим природно да се остаци ньихових облика у

различним словенским jeзицимa каткада и различно распореде.

Тако у сличним примерима увек бива. Не би било тешко показати

зашто се том приликом, готово свугде, одре^ена форма ширила

на рачун неодреЬене. Али о томе другом приликом.

Ja сам овим хтео само да наговестим како ja разумем питала

покренута интересантним радом Гунарсоновим.

А. БелиЬ

особину. Та привременост везана за неодре^ени облик придева у предикату

]авл>а се уз неодре^ени придевски облик када се употреби уз именицу у

суб|екту или у как но i друго} функции; према н>о£]е одре^ени облик може

обележавао сталну особину.
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7. — KOSCHMIEDER ERWIN, Nauka о spektach czasow-

nika polskiego w zarysie. Proba syntezy. Wilno. 1934. XVI f 240,

8°. — Изашло у колекшф Rozprawy i materjaJy wydziafu I To-

warzystwa przyjaciól nauk w Wilnie. Tom V, zeszyt 2.

Кошмидер ce веЬ давно бави овим тешким питан>ем сло

венских ]езика. У полису литературе код жега, ко]а je врло

обилно наведена, иако ипак све ни]е Jörn исцрпено, nat-.и he чи-

таоци називе жегових досадашжих расправа (пет на 6pojy), од

KOJHX су четири на немачком }езику и ]една на пол>ском. У OBOJ

кжизи CBOjoj, као што joj CTOJH у наслову, хтео je К. да пружн

синтезу о полском глаголском виду (аспекту), макар и у скици.

То je врло похвалан и врло важан подухват. Jep ако je К.

пошло за руком да заиста да науку о глаголском виду пол>скрг

jesHKa, он jy je морао дати у исто време и за све словенске

}езике. И напор KOJH je К. морао учинити CTBapajyhn ово дело

CBOje, и 3H34aj KOJH глаголски вид има за целокупну систему

словенског глагола и, на}зад, потреба да се овако важне студи]е

достойно оцене — траже од нас да се исцрпни]е задржимо макар

на деловима кжиге у KOJHMa ce расправл>а о основним питан>има

глаголског вида.

У уводу ставл>а К. питание: „Шта називамо глаголским

видом" и на то питаже одговара врло просто: свршеност и не-

свршеност глаголске радже, TJ. вид несвршени (aspekt niedokonany)

и вид свршени (aspekt dokonany). Када глагол може имати та два

глаголска вида, koju не мен>а/у гьегова значен>а, jep ce y другим

¿езицима за оба та вида употребл>ава }едан глагол, онда имамо

права да говоримо о виду дотичног глагола. На пр. у реченицама

Кад сам се epahao kyku, срео сам брата и Код сам се врашио

kyhu, нашао сам н>егово писмо на писаЬем столу (стр. 2) —

имамо глаг. облике epakao сам се и врашио сам се, за Koje би

у лат. jes. био под}еднако употреблен глаг. revertí.

Кошмидер сматра да je глаголски вид због тога само }една

функщф глагола без икаквог одре^еног значеььа; зато он сва

друга значееьа глагола Koja су досадашн>и испитивачи називали

видом или асиеШом (на пр. дуративност, моментаност, итера-

тивност, ингресивност итд.) назива врстом (или начином) гла

голске радже „rodzaj czynnosci" (стр. 3). Пошто се значежима

речи бави речник, то и Кошмидер сматра да ове различие врсше

глаголске радже иду у речник, а само употреба функшф гла-

голскога вида у чистом облику улази у систему глаголскога вида.
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Са том системой су у вези четири основна проблема који

обухватају све појединости које се тичу глаголског вида :

1) Која су формална обележја глаг. вида?

2) Какав је основни задатак (или основна намена) глаголског

вида у граматичкој системи?

3) Како изгледа употреба глаголског вида у појединостима?

4) На који се начин дошло до савременог стања ствари ?

Ето тако схвата К. своје основно питање и свој главни

додатак.

Али пре свега да ли је он имао права овако да упрости

свој предмет? Да ли је тачно било видети „аспекат" само тамо

где нема никакве промене и „материјалног" значења глагола? За

н>ега однос читати и прочитати не претставља однос видски,

јер прочитати има не само свршени вид него и друго значење

него читати. Глагол чинити и учинити претставља за њ тај вид,

али глаг. ићи и проћи, доки, уки — не претставља то, пошто

глаг. йроки или уки и ел. имају не само свршени вид него у исто

време и друго значење. Али да ли је то тако сигурно да однос

чинити и учинити претставља чист однос неевршености и еврше-

ности без икакве промене значења ? Само кад би чинити : учи

нити значило стално чинити и завршити чињење, онда би у њима

био чист „функционални" однос. Али, као што знамо, учинити

има резултативно значење „извршити нетто", а не „завршити

чињење", дакле преставља и неку измену материјалног значења

глагола. Да је овако извршена анализа глагола, видело би се

да онаквих глагола о којима хоће да говори Кошмидер као о

јединим претставницима чистога глаголског вида има врло, врло

мало и да су сви они случајног карактера. Ако их даје Кош

мидер више, он то чини, као што ћемо видети, само на основу

недовољне анализе.

Према свему овоме види се да је Кошмидер знатно скратио

свој задатак и скратио свој материјал. Он је узео за свој предмет

глаголе у којима се находи само чист однос глаголског вида

без икакве друге промене значења, али није испитао претходно

да ли то не значи насилно цепање и самог проблема и материјала

који се на то односи. Кад он помиње глаг. прикати се према

вратити се као однос неевршености према евршености, ми можемо

рећи да вракати се има у исто време и итеративно значење,

које се у њему у другим реченици не губи (на пр. он се касно у

нок врака куки и ел.), баш и онда када се у реченици као што
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]е горн>а може претворити у тра]но значен>е. Питан>е ]е шта ]е

основно значен>е? Друго, откуда то да итеративни глагол, ко$и по

Кошмидеру иде у речник, кад у реченици оста]'е као итеративни

глагол и има у исто време и несвршени глаголски вид, не улази

у систему глаголског вида, а кад у реченици значи само несвр

шени вид, — тада улази у систему вида? Да ли ]е могуЪно овако

кршити употребу истога глагола?

]а сматрам да ни]е могуЬе, или бар да ни]е могуЪе без

уштрба за саму научност излагала. Сно што назива Кошмидер

видом или асйекшом само ]е, у ствари, ]'една врсша словенскога

глаголског вида у целоме низу примера глаголског вида са врло

различним степеном чуван>а, мек>ан>а и губл>ек>а разлике и у мате-

ри^алном значен>у глагола. Могло би се реЬи да први степей у

томе низу чини глаголски вид са потпуним мен>ан>ем глаголског

значена, а последней — глаголски вид са „готово" потпуним

чувашем основног значежа, само са променом вида. И о то] се

врсти глаголског вида може говорити, само са потпуним сазнан>ем

шта }е она, ако она нешто у глаголско] системи словенског гла

гола значи. Како о свима тим питан>има Кошмидер дал>е говори,

то Ъемо и видети колико овакво издва]ан>е }едне врете глаголског

вида може дати одговора на питан>е о словенском виду уопште.

У глави о формалним знацима аспекта, К. нам да]е сво]е

категори^е глагола таквих релащф.

кггусгес (нееврш.): кггукгщс (еврш.). Мени ]е чудновато како

]е К. могао да убро]и ове глаголе мег)у глаголе „чистога аспекта",

када они не чине никакву систему ове врете. „Викати" и „вик-

нути" значе: први глагол, — неограничену радн>у викан>а, а, други,

— извршено ]едно викак>е, извршени ]едан „крик" ; мег^утим тек

када би други глагол значио завршено или евршено викан>е, он

би био „евршени" глагол према неевршеноме викати. Ови глаголи

као различии по значежу — ишли би, према К., у речник, а

не овамо.

2) гоЫб (неевр.): ггоЫс (еврш.) — наше „радити" и „ура-

дити". }а сам веЬ напред рекао да у ггоЫб има и промене зна

чена, исто онако као и у „урадити" ; }ер оба та глагола има]у

резулшаШивно значение, а то }е нешто друго неголи евршени вид.

И сам К. овако отпочин>е говор о оваквим глаголима: „Напо-

редо са простим глаголом неевршеним сто]и и евршени сложени

с префиксом глагол, ко]ему префикс или никако не мен>а значение

или у сасвим незнатном степену, на пр. префикси йо-, з-, у-".



Критика 221

Али за кьега не би смело бити то све]едно, да ли, макар и у

малом степену, значена свршеног глагола поста]е друкчи]е, )ер

он тада веЬ не одговара Кошмидеровим захтевима о чистом

аспекту.

3. ТреЪу категори]у чине глаголи: шгбск' (сврш.): тасаб

(несврш.) и сви слични. ]а сам веЬ рекао да се они различу по

итеративности ко]а може у реченици преЪи и у чисту несвршеност;

али сам рекао да се обично и онда када се добива исюъучива не

свршеност код н>их чува у другим приликама и итеративност. Према

томе, и то нису глаголи чистога глаг. вида у смислу Кошмидерову.

4. На]зад, да]е Кошмидер неколико примера суплетивних гла

гола овога типа:

й%'шс щ (несвр.): в1ас зге (сврш.), Т]. поста^ати: постати; у

нашем ]езику: говориши: реки и ел. У ово] групи и може бити

до извесне мере глагола ко]и претставл>а]у ону систему вида о

ко]0] К. говори.

Своме систему глаголског вида чини К. зедну напомену: „ше

каЫу газошшк роз1ас1а (юкГаЛпу оаро\*ч'ес1шки (9). Па ако ]е

тако, да сваки глагол нема глагола ко]и би му правилно одго-

варао у систему глаголског вида, онда питамо ми: каква ]е то

система?

.1 едино што можемо одобрити К. — ]есте да се „логична"

категори]'а пол>скога вида доби]а помоЬу речничких „формалних"

средстава, и то тако што у видско] употреби губе сво]е значен.е

у корист глаг. вида. Тачно ]е да се значение чистога вида добите

преко измене и матер^алног значен>а глаголског, али нешто од

те измене глаголског значен>а увек и дал>е оста]е. Само ]е сасвим

друго питание да ли треба да се нека промена значежа изгуби,

па да се доби]е значение вида. То /в вей, по моме мишл>ен>у,

сасвим погрешно. Промену. вида код тих глагола прати и промена

значеььа. Промена вида само ]е ]едан од пратилачких момената

промене глаголског значена. И уколико се губи та промена зна

чена, утолико се само бол>е и улаще види промена вида; али она

]е посто]ала и док се та промена ни]е извршилаГ Према томе, сам

однос евршеноши и неевршеносши само ]е видска вредност гла

голског вида ко}а прати све глаголе нашега ]езика; чак и онда

када они има]у (два видска значен>а) у исто време и у истом облику

исп. код мене, постанак прасловенска глаголске системе, 1934, 6-8.

Зато ]а сматрам да однос чисшога вида евршености и не-

евршености не посто]и у словенским ]езицима (ако и има ко.|и
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пример, он ]е сеМаншичким путем добивен) ; вей ]е глаголски вид

]едан од саставних делова стварног глаголског значеьъа. Он,

дакле, ни]е функци]а, вей значение глагола. Зато се он не мо»е

одва]ати од других значена глаг. вида као што ]е то учинио К

Одатле ]е ]асно зашто К. мора да допусти и мало отступала

од свога чистога глаголског вида и зашто предлаже да поред

„с!ок1ас1пеёо" типа (правилног) у 2°' групи уведемо у н>у и „гне-

с1ок<гас1пе" дублете друге групе. Али шта \е тада са системом?

На]важни]а ]е у кн>изи К. II глава где говори о намени или

о смислу „аспекта" у граматичко] системи.

У ово] велико] глави сво^ (од стр. 13—48), у ко]0] има и

добрих и оштроумних опажан>а, али и у науии веЪ познатих и

делимице и примен>ених, К. се стара да да шумачеле шта прет-

ставл>а несвршени вид, а шта претставл>а свршени вид. Пошто

1'е претходно извршио анализу неколико реченица у ко]има ]е хтео

да докаже да у реченици некипут свршени глаголи има^у несвр-

шено значение, а несвршени — свршено, он сматра да треба распра-

вити основно питан>е: зашто се на питание иша радши — може

одговорити само несвршеним глаголом, а никада свршемим. Пошто

]а мислим да ]е целокупно то разлагайте и непотребно и да

ништа не да]е, као што Ъе се то ниже видети, хоЪу прво да

се зауставим не анализи оних реченица ко]е су довеле Кошми-

дера да тражи значение глаголског вида у временским формулама:

да несвршеност значи прелаз од прошлости у будуЬност, а свр-

шеност прелаз од будущности у прошлост.

Кад Кошмидер наводи \»$гу5(ко (ггеЬа ти (ггу гагу роШаггаб

— т]. све му вал>а по три пут понав;ьати и то пореди съ роМоггумевгу

1о рЬеб гагу тогпа рггу]5б йо па$(ерпе§о рипШ — г], када се то

понови пет пута, може се доЪи до наредне тачке, — у намери да

докаже да се итеративност исказана у прво] реченици итеративним

глаголом може, као што показу]е друга реченица, исказати и свр-

шеним глаголом, онда то почива на недовольно] или погрешно]

анализи. Очигледно ]е да ]е итеративност у друго] реченици иска

зана оним „пет пута", а „понови" показухе само извршеност свега

тога, а само нема никаквог итеративног значена. Према томе,

ту се може говорити само о свршености тога глагола, а о итера

тивности целог израза : а то ]е нешто друго. Или на пр. у друго]

реченипи сгазет ггисе па пкН оШт — Т]. каткада бацим на н>их

поглед — ]асно ]еда сву „итеративност" носи сгазет, што значи

„од времена на време". Ова} ]е прилог употребом са сво]им,
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дистрибутивним значн>еем, не баш у правом смислу итеративним,

тако да се ту и не може употребити други вид до свршени, ]ер

се везу]е са по]единачним тренуцима времена ко]и су у различном

размаку. Одавде се види да, ако }е правилно посматрати све речи,

па и глаголски вид, у реченици, треба знати када какво значенье

ко^ речи у реченици припада. Овде ова итеративност припада

изразу сгазепг ггисе, а сам глагол (бацим) има исюъучиво сво]е

перфективно значен>е.

Тако исто када г. К. наводи щаадат §\»6Ыг („извлачим

ексер") или роШаггат шгогщзга 1екс]е („понавл>ам ]учерашк>у

лекци]у)" као доказ губл>еньа итеративног значена, он се врло

вара : сви итеративни глаголи могу значити и раджу ко]а се

понавл>а и радньу тра]ну саставлену од по^единих момената (то

се лепо види у „понавл>ам лекци]у") или, другим речима, и ите

ративни глаголи употребл>ени у реченици у вези са погодним

смислом могу добити и само тра]но значенье; али они то значенье

има]у не због тога што су изгубили итеративно, веЬ зато што ]е

сваки итеративни глагол у исто време и тра]ни.

Тако исто ни]е тачна анализа глагола ЛораШ щ : раИб з1е,

йокопуюаб, што не значи — како хоЪе К. — исто што и коп-

сгуб: йокопас или зкопсгуб, ]ер йора1аб не само да ]е несвршеног

(итеративног) вида глагол, веЬ има и такво значенье : догореваши

(оно иде кра]у, али до ньега рш не долази) ; зкопсгуб или йокопаб

— глаголи су перфективни и има}у такво значенье, а Локопу\яас

или копсгус — несвршени су и има]у несвршено значенье „завр-

шавати". |Како \е Кошмидер и помислити могао да су ови гла

голи по смислу свршени, а по глаголском виду несвршени? Када

неко посао завршава, он га ни]е завршио, и можда га никад завр-

шити неЬе; кад свека доюрева, нама ]е саопштено само да се

та] процес врши, а да ли Ъе она и доюреши или Ъе ]е пре тога

неко угасиШи — о томе се ништа не вели. Према томе ту нема

свршеносши и зато ти глаголи нису свршени.

Тако се исто Кошмидер вара, ако мисли да измену ро-

сгу1аб и рггесгу1аб има разлике по глаголском виду. Оба они

значе извршену радньу онако како то обелажава}у префикси ро-

и ргге-, дакле, извршено ограничено ( = ро- - мало) читанье и из-

вршено потпуно ( = ргге- = преко) до кра]а читанье. Према томе,

ньихова ]е перфективност у извршеньу раднье онако како ]е то

обележено префиксом.



224 ^жнословенскй филолог

К. наводи овакве реченице:

A widzisz! Kompotu to nie mówig (nakíada jej). Jedz, jedz,

kochanko, to ja sama smazytam (21 стр.) — А видит. О компоту

нема речи (сипа joj). ]еди, ]еди, драга, то сам ja сама Правила

(варила).

Onufry : Nie ttómacz sif . . . Wiém ja dobrze, jaki magnes

cié tu ciagnie. Ja to warn z gory przepowiadatem, ze sic rozko

chacie ... - - Онуфри]е: Не извижава] ce ... ! Знам добро каки те

магнет ту вуче. Ja сам вам унапред говорю, да Ьете се престати

волети . . .

Potmonetka doskonata sam ja wybieratem. — Новчаник je од-

личан, сам сам га бирао.

Затим у реченицама као: ja jeszcze bgdg pracowat do dziesiatej,

a potem pójdg spaé. — Joiu hy радшйи до десет сати, а после fey

леЬи. Kto malowat ten obraz. — Ко je сликао ту слику. — A ¿yt

jeszcze ze dwa lata w Szwajcarji, a potem umarl. — А живео je

joui око две године у LUeajuapcKoj, па je затим умро. Cygaro sif

dopala. — Цигара догорева. — Keiner w restauracji: Czy panowie

juz zamawiali ? - - Келнер у ресторации : Да ли су господа што

иоручивала (тражила)?

Као што се види из нашега превода, свугде несвршеном

глаголу (TpaJHOM или итеративном) одговара и српскохрватски

несвршени глагол. МеЬутим Кошмидер сматра да OHaj ко говори

има свугде на уму свршену раджу, иако je облик глагола свугде

несвршени. Ja мислим да je то сасвим погрешно.

„Ja сам варила" значи истицаже вршееьа радже, а не

жену свршеност. Несвршена раджа у прошлости — ипак je

прошла, а од онога ко говори зависи да ли he употребити свр-

шени или несвршени глагол. Ja овде осеЪам }едино обележаван>е

радже у прошлости како je текла, иако je сигурно да je морала

имати и CBOJ завршетак ; али о томе ce y OBOJ реченици не говори.

Ja сам то „говорио" — значи говором износио чешЬе пута,

без обележаваьъа икакве -свршености радн>е; али оно „то" пока-

syje да je н>име раджа ограничена. Само тога у самом глаголском

облику нема.

Ja сам бирао" — истиче се опет раджа у своме процесу,

Т], како je пребирао новчанике, оним ш (новчаник) она се огра-

ничава ; али опет у самом глаголу ограничежа нема.

Ja hy jouj радити до десет сати" — ограничеже радже

излази из овог до десет сати, а не из глаголског облика KOJH
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значи раджу неограничену, исто онако као што се може реЬи

ja hy радиши само щренушаЬ и ел.

„А живео je око две године" — опет je ограничено оним

две године, а глагол je сам без икаквог ограничена итд.

И овде свугде или je Кошмидер погрешно осетио глагол

као свршени (на пр. Цигара догорева) или н>егова ограниченост

истиче из других речи синтагме или реченице. Тако je свугде и у

свима ]'езицима. Иако н. пр. имперфекат значи радн>у са истак-

нутим TpajafbeM радн>е у прошлости, и он може каквом прилошком

pe4jy или изразом бити у извесном правцу ограничен.

Према овоме ja ce не могу сложити са Кошмидером да

овде облик глаголске несвршености значи свршеност.

Ja уопште сматрам да су две основне грешке код Кош-

мидера; 1) што он не oceha да сваки глаголски облик и сам за

себе има CBOJ одре^ени вид (чак и онда када глагол има два

вида, она су скопчана са два глаголска значение, тако да се

одре^ени вид, несвршени или свршени, у словенским ]езицима

употребл>ава са одре^еним значеььима глагола) и 2) да се та видска

значен>а могу до6и}ати у вези са другим речима у реченици и да

се она не Mopajy слагати увек са засебним одре^еним значением

глагола KOJH y4ecTByje y TOJ синтагми; али се тиме видско зна-

чен>е глагола ниуколико не мен>а.

ТреЪа погрешка К. у томе je што би он хтео да dokaiKe

да глаголски вид има временско значение. Ме^утим то се дока-

зати не може, jep ce свако време Oflpetjyje према извесном моменту

(садашнэости, прошлости, будущности итд.), а глаголски вид je

айсолушан, он je дат у caMoj основи глагола или као свршеносш

(потпуност) радн>е (али не и прошлост) или као неогрантеносш

радн>е. Зато глаголски вид и чини увек, чак и онда када je y чистом

облику, саставни део глаголског значвгьа. Он je увек извесна

врсуа глаголске радгье. Отуда je то да се свршени глаголи могу

употребити за прошлост и будуЬност, а несвршени увек када се

паралелно или напоредно са каквом временском ситуаци}ом —

употребл>ава]у.

Иако je схема и раслаган>е Кошмидерово о садашнюсти као

о прелазу из прошлости у будуЬност, а о прошлости као прелазу

из будущности у прошлост, интересантно — ja сматрам да je за

граматички nojaM садашнюсти непримешьиво. „Ja пишем" не значи

„ja сам писао" „и то hy чинити", eeh „ja пишем кад говорим".

Граматичка садашнзост има неодре^ено Tpaja^e; за то се у пре

1ужноеловенски филолог 15
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зенту индикативном и могу употребл>авати исюьучиво несвр-

шени глаголи.

Кошмидер наводи у низу расправа и кн>игу г. Г. Пфма

(G. Guillaume) Temps et verbe (Théorie des aspects, des modes et

des temps, Paris, 1929, Collection linguistique publ. par la Société

de linguistique de Paris, 27) y Kojoj ce тако^е на филозофско-

психолошки начин да]е тумачен>е глаголског вида. Г. Пцом je

овом питан>у посветио и расправу под називом Immanence et

transcendance dans la catégorie du verbe. Esquisse d'une théorie

psychologique de l'aspect (Journal de Psichologie normale et patho

logique, XXX année, 1933, 1—4, стр. 355—372). Али и ту, као и у

горже] кнэизи CBojoj, FHJOM je морао полазити од словенског гла

гола у KOJeM je глаголски вид на}више разви]'ен. И, заиста, Г. FHJOM

полази од руског }езика. На основу иогрешног тумаченьа руског

глаголског вида, основаног на доста распространяемом разуме-

ван>у словенског глаголског вида, нарочито у француско] научно]

кн>ижевности, FHJOM долази до закл>учка да вид има и вре-

менску вредност (стр. 364) као и Кошмидер. Тако и FHJOM сматра

да je презент (или le passé décadent) „la discrimination du temps

qui s'en va et du temps qui vient" (361). Тако je обележаван>е

прошлости код tt>era (le passé incident) необележаваньа времена

Koje одлази и Koje долази

Као што се види, начин изношенна тих значеььа сличай je

Кошмидерову; али ja hy имати прилике да покажем, да се, и поред

лепих напомена Koje FHJOM Äaje на различним местима CBOJHX

расправа, ни н>егова Teopnja о глаголском виду ни н>егово разу-

меван>е глаголског вида — не могу примити.

Ja сам се задржао овде на основним или, бол>е да речем,

HajonujHJHM пита!ьима о KOJHMa расправл>а Кошмидер. Он го

вори нарочито исцрпно о употреби „аспекта" у пол>ском }езику

(49—124) и о истории видске системе (125—223). Како би ме

ово сувише далеко одвело, ja се огсаничавам напоменом да je

многа питан>а К. додирнуо и покушао да реши на известан

начин на KOJH она досада нису решавана. Сва се та питан>а на-

ходе у вези са не само системой вида него и системой времена

прасловенског }езика. Како hy имати прилике да о тим питан>има

пространо говорим на другом месту, то hy ce тамо дотаКи ис

црпно и ових одел>ака кн>иге Кошмидерове.

15-VI-1935. А. БелиЛ
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8. — ИЛЬИНСКИЙ Г. А. Опыт систематической Кирилло-

Мефодиевской библиографии, под редакцией и съ дополнениями

М. Г. Попруженка и Ст. М. Романскаго. Българска Академия на

Наукигв. София, 1934, ХЫ11 + 303.

Ова кн>ига потпуно заслужу]е да буде забележена као важан

библиографски рад ко]им Ъе се послужити сваки слависта. Из

предговора н>еног писца, заслужног руског научника, види се

да ]е она резултат двадесетогодишн>ег рада. Задатак ко]и ]е себи

ставио писац био ]е олакшан у знатно] мери делом поко]ног

чешког научника Зибрта (ВШНо&гаЯе севке Ы51опе), али ова]

рад наводи на]важни]у научну литературу питан>а о Ъирилу и

Методи]у ко]а ]е изашла пре 1902 г., док преглед Ил>инског обу-

хвата и на]нови]и период до 1933 г.

Идеално потпун не може бити ни ]едан такав библиографски

рад, али ова] рад изгледа да ]е ман>е или више потпун.

Друга ]е н>егова особина, и то врло важна, што он да}е си-

стематски преглед научне литературе о Тпирилу и Методи]у. ^а

се слажем с планом по коме ]е ранена ова библиограф^а.

Писац ]е дао сво]у библиографску гра^у у два велика дела.

У први су део ушли радови ко]и има]у научни знача], узи-

ма]уЬи та] термин (научан) у либералном смислу; „не только

строго -методические специальные монографии и исследования,

вели писац, но и очень многие популярные работы нашли себе

приют в данном отделе нашей книги, если только они содержат

в себе хотя бы крупицу самостоятельности в трактовке материала

и не являются рабским пересказом написанного другими или

вообще повторением пройденного".

У други део кнэиге ушла су дела ко]а свесно не ставл>а]у

себи у задатак решение научних питан>а, веЬ има]у на уму интересе

ширег света ; ту налазимо кн>иге и чланке у ко]има нема ни нових

мисли, ни нових чин>еница, веЬ само компилащф ту^их радова;

ту, дал>е, налазимо црквене предике на дан ]убиле]а словенских

апостола и успомене на те ]убиле]е; овамо иду тако^е публици

стички чланци ко]и се баве црквено-политичким моментима итд.

Ова популарна литература о питан>у Тшрила и Методи]а

испун>ава одел>ке IV, V, VI ове юъиге, док ]е библиограф^а научних

дела ставлена у оделже I, II, III. Оделак I посвежей ]е истори]и

Ъирила и Методи]а, одел^ак II културно-просветно] делатности Тж-

рила и Методи]а, одел>ак III истории Т)ирило-Методи)еве културе.

15*
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Да бисмо дали претставу о начину систематизащф библио-

графске rpat>e Kojy даje Ил>ински, навешЬемо наслове по]единих глава

првог сделка : Глава I — исторф проучаван>а питан>а о Тжрилу

и Методи]у, гл. II — извори за истори}у Тшрила и Методи]а (ла

тински, грчки, словенски); глава III — истори]а Ъирила и Мето-

ди}а (радови KOJH ce тичу биографов Ъирила и Методи}а; засебни

моменти живота Ъирила и Методи]а). На томе се не завршу}е

систематска спецификаци}а, веЬ иде дубле; тако на пр. у одел>ку

библиoгpaфиje посвеЬеном славенским изворима наводе се радови

сумарне природе, радови о такозваним панонским биографи]ама

Ъирила и MeTOÄHJa, радови о похвалама Ъирилу и Методику, о

проложним биографи}ама итд.

Нема сумьье да he тако разграната спецификащф у знатно]

мери олакшати употребу библиографског рада Ил>инског.

С друге стране, Mopajy ce забележити и по неке мане овог

савесног и корисног библиографског дела. О тим манама говоре

сами редактори кн>иге, М. Г. Попруженко и Ст. М. Романски.

Ствар je y томе што су само први табаци кн>иге корегирани при

штампажу од писца, Г. А. Ил>инског; коректуре дал>их табака

нису враЬене уопште у Софи]у, а од средине janyapa ове године

прекинута je свака веза измену писца и редактора кььиге. Ре

дактори призна}у да у делу има грешака и нетачности не само

у бро}евима свезака, страна или година издан>а, веЬ и у на-

словима; отстранити све те грешке било je тешко у Софи]и.

У извесним случа}евима подаци KOJH noKasyjy где се по}авио oeaj

или она] рад остали су непотпуни или не}асни ; у последнем

случа}у више пута скра^енице ce jae^ajy ça знаком питан>а.

Ове мане не би биле велике да су ретке, али, на жалост,

таквих случа}ева има доста. Без тачни}их одредаба (где je изла-

зио часопис, или где je и када je изашла кжига и слично) }авл>а]у се:

Богословл>е (лако би се могло знати да je то часопис KOJH излази у

Београду), „Дела и дни", „Наук. Сб.", „Archa", „Besídka, I a nast."

„Biene", „Bogoslovni Vestnik", „Bohemia", „Boleslovan", Civiltà

katolika, Cvetje, Cyrill, Casop. bohosl. 6esko-sl., ¿ech., Ceska vîela,

Cesky Lev., Echo muz., Edinost., Qebirgsfreund, Qwiazda, Hlas, Kfosy,

Kvéty, Landespatronen, Mit. a. d. hist. Lit., Parlamentär итд.

Понеке скраЬенице ocTajy nejacne за редакторе, те се наводе

са знаком питала. Тако — ERPhH L = ?, LSTh = ?, NarB = ?, NB1 = ?,

OAV. - ? — Kromefiz., O.S.B.EphenLiturg [?], PDPY. = ?, SL.Th. = ?,
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Sp.Ol. = ?, SSb. = ?, V.M.Cyr. = ?, VSN. = ?, ZDVGMS. = ?, ZKG. = ?.

ZV = ?.

Ови упитни знаци као и ове непотпуности у обележаван^у

часописа и кн>ига свакако кваре општи утисак KOJH чини опширно

библиографско дело посвеЪено тако важном питан>у, али ипак не у

толико} мери да би се могао порицати знача] н>егов по развитак

наше науке. На Kpajy кн>иге налази се регистар имена Ьирилицом

и латиницом.

С. К.

4. — FRÍEK JEAN, Euchologium sinaiticum, texte slave avec

sources grecques et traduction française. Paris. 1933. (Patrología

oriéntalas, tome XXIV, fascicule 5).

Сина]ски je еухологи} }едан од на]интересантни]их старосло

венских споменика. По]едини н>егови делови одлику]у се дубоком

старином, што се на]лакше види по речничко} н>егово] страни.

Тако на пр. поред речничких архаизама у по}единим комадима

jaвл>ajy се и нове лексичке варианте: у молитви на кратротворшш

(Юа) поред ове насловне речи Koja претставла такозвани пано-

низам налазимо двапут HOBHJH израз жнзнк м. жнвотх; у служби

ПОД насловом чиня БЪЖЛЬАН аш-п КЛЮЧИТЯСА скврян&ноу ли нечисто^

вяпастн вя кино ли вх масло... (19в—20а) двапут налазимо нови]и

израз масло поред архаизама спрх, нспрн^зннномь, оупванммк,

прнчАстнтнсА и ел. Пошто последней препис нашег споменика

припада друго] половини XI века, не треба се чудити овим

мла^им изразима, jep их je могао унети у препис последней

преписивач.

Сина}ски еухологи] je издао, као што je познато, Га}тлер,

али се жегово издание сматра као непоуздано. Oeaj споменик

HHJe досада довольно проучен, иако се о жему доста писало1).

Ово се издание управо не може сматрати као потпуно ново

издание, jep HHJe ранено ни по рукопису, нити по фотографизма;

то се изданье може назвати у неку руку исправляемо Paj^epoBO

издан>е: нешто je Фрчек поправио у Га}тлерову издан>у по

снимцима nojeÄHHHX страна рукописа, KOJH су познати у науци, а

друго je исправно на основу поревела са грчким текстом. Упо-

редивши Га]тлерово издание са снимцима по}единих страна спо-

*) Познати рад о ]езику Сина|ског еухологи]а Прокопа Ланга „Jazyko-

védecky^ rozbor Euchologia Sinajského" 1888— 1890 пун je погрешака као што

KOHCTaryje г. Фрчек у уводу свога издан>а.
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меника, Фрчек ]е дошао до заклучка да ово издан>е ни]'е толико

р^аво, како се о н>ему мисли : на 278 реди, колико ^е Фрчек

могао поредити са снимцима, налази се 29 грешака, т.]. приближно

по ]една грешка на десет реди.

Све те грешке и нису од важности, на пр. нлмна м. 1л«на

или поститхса м. постит'са и ел. ВеЬина тих грешака односи

се на правопис и фонетику, много ман>е их има ко]е се тичу

морфолог^е и синтаксе; понешто се да исправити поре^ен>ем са

грчким текстом; ипак доста непоузданога оста]е и у морфологии

и у синтакси, да не говоримо о фонетици; тако на пр. код Га^тлера

налазимо о вс-кмк м. о к'сшк; поре^ен>е са снимцима да]е могуЪности

да се отстрани претпоставка да ]е Гадлерово о кс-кмк морфолошка

особина, али кад не бисмо имали снимак, остала би сумжа ; такве

су сумеъе могуКне и на другим местима ко]а не можемо проверити

помогу снимка.

Тако зване кон]ектуре не могу увек заменити рукопис, односно

фотографски снимак; тако на пр. на страни рукописа 27а (код

Фрчека 716 стр. 1 ред) налазимо у Гадлерову издан>у в'«м^-

тклоу; Фрчек да]е напомену „Иге к'сгиоу зхлоу, ои р!и1бт к'мг*

зхла": оста]е не]асно да ли се у рукопису заиста налази т-Ьлоу

(погрешка преписивачева) или ]е Гадлер погрешно прочитао ру

копис; или на страни рукописа 24а 13 ред на 706 с. налазимо

авл-кьп, — Фрчекова напомена „Иге авмно (ои ав-к)?" Да ли ]е у

рукопису заиста акл-ккл?

Непоузданост Гадлерова издала у по]единим случа^евииа

таква ]е да ]е изоставл>ена реч или група речи, — примери код

Фрчека на стр. увода XVIII; таквих случа}ева може бити и на

другим местима где се ствар не може поправити, ]ер нема снимка.

Овде Ьу додати да сам ]а у сво^ старословенско] читанци

(1913, Харков) штампао одломке из Еухологи]а, на име стране 8в,

Па, 18а, 19а, 56в, 57а, 61в, 62а према снимцима ко]е ми ]е руска

Академика наука ставила на расположение, тако да могу сада

поправити у обновл>еном Га]Тлерову издак>у Фрчекову грешке на

овим странама: на Па (10 ред код Фрчека на 15 стр.) треба чи-

тати вкзлюкимх са м. ехзлюенмх са ; на 18а страни (код Фрчека

27 стр. 14 ред) треба читати вк миря, а не их л\ирх; на 19а странн

(код Фрчека 29 стр. 4 ред) треба да буде кк бсзмлхвхно, а не

с/. к«змлхкхно; на 56в (код Фрчека 89 стр. 4 ред) треба читати

КЛ4Г0Л-КПХ1Ю1 м. Елагол-кпмю*; на исто} страни (5 ред код Фрчека)

треба читати в-ктрхнюю м. к-Ьтрьнюю ; на исто] страни (6 ред код
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Фрчека) треба читати BCIIA м. твонл (ову je грешку Фрчек по-

правио: к'с(ьл — на основу грчког текста); на стр. 57а (код Фрчека

89 стр. 8 ред) треба читати хладкнЪ м. уладхнЪ; на исто} страни

(14 ред код Фрчека) треба читати н*и м. нти; на стр. 61в (код

Фрчека стр. 99 ред 5) треба читати нЕскврзнхн-ы м. HÍCKEPSIIX; у

истом реду треба читати БСЗНЛЧАЛЫГЫ м. ызначАлан*, на стр. 62а

{код Фрчека 99 с. ред 17) треба читати к-ыкяшннмх м. к-ывхшнимь.

Дакле по свему овоме што сам горе навео ново издание

Сина]ског еухологи]а не може потпуно задовол>ити. Али опет,

кад узмемо у обзир да je рукопис Сина]ског еухологи}а непри-

ступачан, а да су снимци овог рукописа, KOJH су се налазили у

библиотеци руске Академ^е наука, изгуб:ьени (уп. напомену на

стр. XVI увода Фрчекова), може се реЬи да je издание Фрчеково

добро дошло. Свакако je заслуга Фрчекова што je потражио

и веЬином и нашао у рукописима различних библиотека одго-

BapajyfcH грчки текст.

Добро je и то што je уврстио у cßoje изданье тако зване

Сина]ске листике, пошто je отклонио и последжу сумн>у да су

ти листиЬи део Сина}ског еухологи}а (стр. XI—XII увода) :

имаму виду питание о формату Сина}ских листиЪа према формату

CHHajcKor еухологи]а Koje je у CBoje време покренуо Бичков.

Поред словенског текста еухологи}а и OÄroBapajyher грчког

текста у издан>у Фрчекову налазе се и француски превод и напо-

мене ко]има he ce служити свако ко буде проучавао Taj старо-

словенски споменик.

Издание Фрчеково засада ни]е довршено: ocTaje нештампана

jouj скоро половина текста. Желимо г. Фрчеку да што пре за-

врши CBoje издан>е Сина}ског еухологи}а и да му придружи све-

страно испитиваже тог интересантног споменика.

Београд, 19-1 1935. С.

10. -- SLONSKI STANISLAW, Index verborum do Eucho-

loglum sinaltlcum. Warszawa 1934. Стр. VIII + 152.

MEYER KARL, Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch

des Codex suprasliensis.Verlag J. I. Augustin, Glückstadt und Ham

burg 1935. XII + 302.

Израда новог старословенског речника, KOJH би заменио

стари речник Миклошичев, одавна CTOJH на дневном реду у Haujoj

науци, али том научном предузеЬу CTOJH на путу то што немамо

лрипремних радова. Чак и издала старословенских споменика
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кра]а X — XI века нису увек снабдевена речником или индексом.

Ову празнину у нашо] науци унеколико попужава^у два

дела чши ]е наслов горе наведен.

Иако су аутори ставили себи исти задатак, ипак се та

два дела разлику]у ме^у собом у више праваца. Пре свега постели

разлика у само] обращено] гра^и: речник Супрасалског кодекса

ра^ен ]е по одличном издан>у поко]ног Север]анова, док ]е „1пс1ех

уегЬогит" Сина^ког еухологи]а, изранен од Слогьског, заснован

на издажу тог споменика поко]ног хрватског научника Га^лера,

ко]е се не може назвати добрим.

Слонэски прихвата твр1>ен>е Фрчеково *), ко]и ]е спремио и

делимице наштампао текст новог издан>а Еухологи^а, — да се

нетачности Га]тлерова издаььа односе на фонетику, а не и на

морфологи]у, синтаксу и речничку страну, те се могу често попра-

вити према грчком тексту.

Изгледа да ]е Фрчеково твр^ен>е маьье или више тачно, али

ипак оста]е извесна несигурност. Пошто нема наде на поновно

издание Еухологи]а према рукопису, а и фотографски снимци ко]и

су се налазили у библиотеци Петроградске академике изгублени су,

наша се наука мора задовол>ити Фрчековим изданием. Слон>ски се

служио, као што он вели у предговору, Фрчековим изданием у

коректури.

Дал>е, разлика ]е ме*>у ]едним и другим делом у начину обраде

речничке гра^е. Ма]ер поред старословенских речи да^е грчка значена

ових речи, али не да]е цитате; Слогьски пак не да]е грчких речи, али

да]е цитате; ипак Слон>ски ]е могао наводити грчке паралелне речи

кад ]е имао при руци грчки текст у Фрчекову издан>у, али то ни]е

чинио. Овако како он наводи цитате без грчких речи, значенье

речи каткад оста]е не]асно; уп. такве примере као штосу: ки-клнца,

-сл.цш ви'клнцн, |;и клим.нл. ; или други пример : къташюшкнз, -кскух

часа кхтанио(л\Ы1-к1\'х ; или рш : кятрхтхравх, -вхтрхтхравх ; или:

лхпхтикх, -пов-кднлх «си. ...дух лопотив-ы, нд(д) лопотивомк дуемк ИТД.

Код Ма]ера ]е добро што су наведене одговара]уЪе грчке

речи; али, на жалост, без контекста и цитата не може се увек

тачно знати значение грчких речи.

Разлика измену речника Ма^ерова и индекса Слон>ског

дал>е ]е у томе што Слон>ски наводи свуда код променл>ивих

речи основни облик: ном. ]ед. код именица, придева и заменица,

*) Ргсек .1еап, ЕисНсЯо^шт ЗтаШсит. Рапз 1933 (РаЬчЯо^а Опеп1аМз.

Тоте XXVI. — Разс1си1е 5).
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а инфинитив код глагола, док Ма]ер наводи само реалне облике

Супрасалэског кодекса.

На]зад, посиди разлика у техничком правцу: Слон>ски наводи

увек потпуне облике, док Ме^ер ради штедн>е у простору не

понавл>а за]едничке делове сродних речи, одва]а]уЬи те за^ед-

ничке делове знацима : • I »

На кра]у ]ош неколико ситних напомена. Слон>ски у]едначу]е

правопис група рх, рк, лх, ль у основним облицима : он пише крхнш

м. кркииЕ, крхстх м. кркстх (у рукопису крстх, крста), крхстк-кнх м.

крксть-кнх (у рукопису крктк-кнх) ; слхза м. слкза и ел. (старе групе

сугласник са полугласником), то исто налазимо у примерима са

старим вокалним р: срхдьцв м. сркдки,! (у рукопису ср'щ), прхвх м.

прьвх, прхстх м. прьстх ИТД.

Тако исто Слоники да^е у своме речнику речи са з м. з

као што ]е то у рукопису Еухологи^а као основне : з-кло, кхназь,

польза, сткза, ь.лзк и ел,

^дан и други аутор не обележава]у надредне знакове: што

их изоставла Слон»ски, потпуно ]е разумл>иво, ]ер ни]е имао

при руци рукопис; што ]е Ма^ер изоставио ' 1 може се оправ-

дати тиме што други знак ни]е имао фонетске вредности, а први

}е обележавао изоставл>ан>е полугласника ко]е се ]авл.а и без

употребе тог знака; али не могу одобрити што ]е Ма]ер изо

ставио знак умекшаности ^: та] се знак употреблава у Супр.

кодексу доста често и да]е интересантну граг)у за питан>е о умек-

шаним сугласницима у Супр. кодексу. Знак за носни вокал а за

менен ]е код Ма]ера глаголским словом а ко^е се употреб-

л>ава за носно е у Савино] кн>изи.

С. К.

11. — К11К2 .|05ЕР, К Хоггатзкёти еуапгеНи, 51а\ча IX 3,

4, XI 3/4; V Ргаге 1933.

Прошло ]е вей доста времена откако су пронаг)ени старосло-

венски споменици, глагол>ски и Ъирилски, па ипак се не може реЪи

о жима да су у довольно] мери проучени. Само понеким од н>их

посвеЬене су монографи]е венег обима, као што су кньиге: Шчепки-

нова о Савином ]еванг)ел>у, Маргули]есова о Супрасал>ском кодексу,

фон Арнимова о Сина^ком псалтиру.

Баш на]стари]и и на]важни]и рукописи веЬег обима — Зо-

графски кодекс и Маркин кодекс ]еван^ел.а — остали су без

иецрпног монографског проучаван>а, иако ]е н>има посвеЪено доста
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магьих радова: оно што ]е ^гиЬ дао као додатак своме издан>у

Маркина ]аванг)ел>а, иако ]е врло важно и доста опширно, не

може ипак потпуно заменити монографи]у о том споменику.

У на]Нови]е доба изашли су чланци холандског научника ван

Ве]ка посвеЬени питагьу нехомогености Зографског кодекса, а у

вези са тим чланцима посветио ]'е сво]у пажььу том кодексу и

млади чешки научник ,|озеф Китг.

Ова студ^а почик>е се прегледом досадашнэих радова о

Зографском ]еван^ел>у ко]и ]о) служи као увод; дал>е писац да]е

критику ван Ве]кових чланака о Зографском ]еван1>ел>у, Т]. критички

разгледа питаже нехомогености кодекса, а последней део сво]е

студне посвейу]е питагьу истор^е текста тог ]евангзел>а.

Као што ]е познато, ван Ве]к ]е утврдио извесне разлике

измену почетка и кра]а рукописа, односно измену прве и друге

половине н>егове, ко]е показу]у да ]е у основици првог дела

Зографског кодекса други д^алекат неголи у другом. Ове ]е

разлике ван Ве]к изнео у читавом низу ман>их чланака ч^е на-

слове неЬу наводити. Ево тих разлика : 1) у ]еванг)ел>у по

Луки и .1овану налазимо обично старее облике аориста — аси-

гматске, док у ]еван^ел>у по Мате]у и Марку ови су облици

обично замегьени новим облицима типа ндо^я; 2) у другом делу

кодекса преовла^у облици заменице ккск са чувашем полугласника

у отвореном слогу (кьс* и ел.), док се у првом делу опажа губл>ен>е

полугласника у тим случа]'евима (к« и ел.); 3) у другом делу кодекса

налазимо обично мен>а1ъе полугласника к испред слога са палатал-

ним вокалом у к (по ]агиЬеву правилу: кк сл-кдх и ел.), док се у

првом делу кодекса я у том положа]у не мегьа (веЬином); 4) у другом

делу кодекса налазимо кязлк-к, док у првом — ккзль-к, т]. у другом

делу полугласник у ]аком положа]у не мегьа се по]агиЬеву правилу,

а у првом делу межа се; 5) тако звано епентетско /' у поло-

жа]у испред и и к чува се у другом делу кодекса, а губи се у првом

делу: другим речима, — у првом делу кодекса находимо чешЬе

млаг)е облике типа зши, прнстлпк, а у другом делу земли, прнстжпль;

6) у ]еванг)ел>у по ^вану налазимо по правилу облике генитива

и дат. ]еднине м. и ср. рода сложене придевске деклинащф на]-

стари]ег типа: иокаего, иокоуемоу; 7) у другом делу кодекса находимо

чешЬе облике ном. ]ед. м. р. партиципа садашн>ег времена типа

града, а у првом делу чешЬе се ]авл>а]у облици типа грады; 8) за

други део кодекса типични су облици ном. ]ед. м. р. сложене

придевске деклинаци^е на -г\, -и (нов«1, кхиийн), а у првом делу
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облици на -»1 -Н1 (нокя1, кя1шкнн1); 9) у другом делу кодекса упо-

требл>ава се реч проплти, док у првом делу налазимо колебание

измену расплтн и пропАтн ; 10) облици сигматског аориста старог

типа (н-кся, р-куя) употребл>ава]у се, углавноме, у другом делу

кодекса; 11) у ]еван^ел>у по Марку, по Луки и по .|овану находимо

старки облик аориста 3 пл. шел, а у ]'еван!)ел>у по Мате^у мла^и

облик 1лшА ; 12) у ]еванГ)ел>у по Марку, по Луки и по ,|овану

находимо облик 3 мн. кондиционала ба, а у ]еван^ел>у по Мате]у

облик киша (та] се облик ]авл>а у ]еван^ел>у по Марку само ]еданпут,

а у ]еван^ел>у по Луки трипут) ; 13) у другом делу кодекса упо-

требл>ава се облик партиципа прошлог вр. типа Х'8а''к, У првом

делу кодекса находи се облик на -икя (х'валнкя и ел.); 14) у ]еван^ел.у

по Марку, Луки и ,)овану употребл>ава се старки облик ген. мн.

дкня, а не дьнни; 15) старки облик ген. ]ед. упитне заменице чко

узима маха према кра]у рукописа; 16) за ]еван^ел>е по.|овану типично

]е тогда, когда, а не новики облик тягда, кягда: ова] последней облик

ван Ве]К об]ашн.аиа редукциям вокала о у я, у што се свакако

може сумн>ати; 17) за други део кодекса типично ]е юж*, а за први

«уже (друкчи^и су односи код оутро) ; тако исто икнти преовла^у]е

при кра]у, док акити — на почетку кодекса.

Као што се види из по]единих тачака овог поре^ежа, граница

измену два дела кодекса ни]е увек на истом месту: понекад ]еван-

Г)ел>е по Мате]у сто^и само према ]еван^ел>у по Марку, Луки и

,|овану; у другим случа]евима \еван^ел,е по Мате]у и Марку сто]и

према ]еван^елу по Луки и ,|овану, али главно ]е у овом поре^ен>у

што се увек сматра као старее оно што се находи у другом делу

кодекса. ]авл>а се питание, да ли ]'е то тачно. На ово питание скре-

нуо ]е сво]у пажжу Кигг и, служеЪи се и ту^им критичким напо-

менама, као што су мо}е и других испитивача, — дао ]е опширну и

трезвену критику ван Ве]кових закл>учака у томе погледу. Писац

]е потпуно у праву кад вели да оно што се ]авл>а у ]еван^ел>у

по .|овану ни]е увек старо, да има у другом делу кодекса поред

старих особина и особина нови]ег порекла, да ван Ве]к прилаго-

^ава чиженице сво]0] теории. Тако на пр. ван Ве]к тврди да

]е вокализашф я > о била веЬ у оригиналу Зографског кодекса

само зато што се она находи у ]еъан%еп>у по ,1овану. Из истог

разлога ван Ве]К сматра да ]е кк сл-кдя старее него ли вя сл-кдя,

исто тако да ]е града старее него ли грлдя! (у осталоме ово ]е

сво]е тврЬеже ван Ве]к касн^е повукао итд.); исто се може реЪи,

глШайз тШапсПз, поводом тачке 8 и 17 (ивити). Што се у другом
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делу Зографског кодекса ]авл>а]у старки облици (асигматског)

аориста и кксе води ван Ве]'ка закл>учку да су и друге особине

.|ованова ]еваШ}ел>а старее неголи паралелне особине ко]е~нала-

зимо у почетку рукописа.

У праву ]е Кигх и када примере да ван Ве]К ни]е узео

у обзир све ]езичке по]аве Зографског кодекса; тако на пр. из

лексичких особина ван Ве]к се послужио само изразима распатн

-пропАти. Писан, ове студи]е у првом женом делу ставио ]е себи

у задатак да одво]и у поре^ен>има ван Ве]ковим оно што ]е тачно

од онога што ]е погрешно; може се реЬи одмах да ]е он та] задатак

извршио.

Као резултат н>егове критике може се примити да су ове тачке

у поре^еьъима ван Ве^ковим погрешне.

Облик грАдди-грАДА не може се сматрати као архаизам;

можемо се сложити с писцем у овоме погледу утолико пре што ]е

ван Ве]К и сам касни]е повукао сво]е мишл>ек>е о томе облику;

тачна ]е претпоставка пишчева да ]е та] облик поникао због по-

дударанэа облика именске и сложене деклинащф: облик градин

давао ]е сажиман^ем грлдх! ; према томе облик грлддн подавно се тек

онда када ]е -хж сажиман^ем дало -и.

2) Подела примера кк сл-кдх и кх сл-кдх и ел. на ]евангэел>а

не да]е довол>но разлога за икакво заклучиваже.

3) Мекьаже ]аког полугласника према природи вокала у пото

нем слогу ккзлк-к тако исто претставла сумн>ив елеменат у

излагаььу ван Ве]ка: код Мате]а налазимо три примера, а и код

Марка тако^е три; вокализаци]а полугласника у Зогр. унесена ]е

од последььег преписивача, меи>ан>е пак полугласника по ^гиЬеву

правилу нше особина последньег преписивача.

4) Погрешно ]е оно што говори ван Ве]к о оолицима сложене

придевске деклинащф: ном. ]д. м. рода на -хш, -ни итд., исп. оно

што ]е речено рани]е о прилагогзаважу материала теории ван Ве]ка;

не улазим у шфдиности, али се слажем са писцем кад тврди да ]е XI

обележавало монофтонг, да ]е XI старо, иако не примам схватан>е

Томсоново (676 с): полугласник я нше могао бити унесен у облик

номинатива после сажимажа -я\м у ч; хш било ]е у оригиналу Зогр.

кодекса; тако исто може се узети да ]е -ки у облику номинатива

старее неголи -и (од ни). НапоменуЪу овом приликом да заслужу^е

пажн>у пишчева примедба о облику стен Лук. I 72; то место гласи

овако: зав-ктх с'го! ско1; овде, вели писац, облик ско1, а и положа]

испред енклитике потпомогли су убрзан>е вокализащф х у о, ако
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и шф то „само асимилаци]а без гласовне вредности" ; ]а бих ]едно-

ставно рекао да се Сг©1 ]авило у рукопису под утии^ем потон>ег

ев «я. Али ]а не бих рекао оно што каже писац о облику на -и: да

он „може бити старки".

5) Поводом употребе облика ген. мн. дкня: дьннн писац пот-

сеЪа на Дилсов чланчиК у коме се утвр^е да постов нарочити

услов за употребу стар^ег облика дкня, а то ]е употреба н>егова

иза бро]а; стога се неможе употребити та] облик као критери]ум

за поделу рукописа Зогр.: то би било могуЪно кад би се оба

облика (дкня и дкнии) употребл>авала под истим приликама.

6) На кра]у и колебание -Ьвити: акитн као и ютро: оутро, ЮЖ|:

оуж( не претставл>а поуздану граг>у за заюъучке ван Ве]ка; понешто

]е речено о томе веЬ рани]е.

На та] начин, оста]у у снази само ове тачке ван Белове

поделе кодекса : кж-киша; аего, -оушоу према одговара]уЪим нови]им

облицима шсо-чксо; тогда-тхгда (оставл>а]уЬи на страну питание о

пореклу последжег облика); вк«-кс(, 1 ереп^пеИсит; ьлся-ьлх'*; х&ллк-

Хкаднвх; аорист асигматски према сигматском аористу новог типа.

Све ове тачке могу се примити са напоменом да се старее

особине ]авлэа]у, углавноме, у ]еванг}ел>у по .1овану.

Било би важно разгледати систематски начин поделу ста

рших и каснидох лексичких вари]аната у Зогр. кодексу. Ван Ве]к

]е ово питание додирнуо само у ]едном случа]у: пропАтирлсплти,

а и Кигг га ни]е размотрио, веЪ само у неколико дотакао у

другом делу сво}е расправе, и то у друго] вези, найме кад го

вори о лексичко] страни праоригинала Зогр. кодекса. Ту имамо

на пр. бро] примера речи година и часа: код Мат. се година ]авл>а

6 пута, код Мар. 5, код Л. 6, код ]он. 11 (овим бро]евима треба

додати годх: Л. 1 пут, ,|ов. 2 пут); реч часа- код Мат. 10 пута,

код Мар. 7, код Л. 8, код .|ов. .11; последн>и бро] свеквари, тако

да ова подела не води заюьучку да се старее лексичке варианте

чешЬе ]авл>а]у на кра]у рукописа. Реч мхп-кница ]авл>а се ]'еданпут

код Мар., а мьздьнии,а ]еданпут код Мат., ]еданпут код Л.; код

Мат. 5 пута л\кздоимкцк. Реч шюи, шюнца — код Мат. 3 пута, код

Мар. 1 пут; касни]а варианта л-квх — ]еданпут код Мат., 2 пута код

Мар. и ]еданпут код Л., Т]. опет — неодрег)ена граг)а. Уопште,

засада не можемо тврдити да се код .1ована ]авл>а}у само старике

варианте, а у првом делу рукописа само новике; има и ]едног и

другог: касн^а варианта клагослокестнтн 2 пута се ]авла код

Мар. и ]еданпут код Л. Старта варианта жалк замешена ]е



238 Лужнословенски филолог

нови]им изразом гр«кишт1 код Мат. VIII 28; с друге стране, код

Мат. V32, налазимо архаизам noAzn-kra; код Мат. XIV24 jau-ъа се

други маркантни архаизам кхлаатнсА, код Мат., Map. и Л. се находи

ДРАСЕЛХ, дрАселокати. Одговара правилу да се на Kpajy кодекса на-

лазе старее речи — свул-fcH JOB. 1VB2 и Л. ХШ7, али код Л. ХИ14

налазимо и лоучкшс као и код Мат. Х81; код JOB. X18 налазимо

HíKp-fcujTH м. CTapnjera нероднти, а та се реч употреблена иначе

доследно у целом кодексу: Мат. XXII 1в, Map. IV88, XII 14 Л. Х40;

тако исто код JOB. XI29, 81 }авл>а се скоро као и код Мат. XXVIII,.

— м. старе речи ьлдро.

У овим напоменама ja сам дао само неколико допуна ономе

што налазимо код Kurz-a. Нисам сигуран у знача] горжих посма-

тража: систематско проучаваже Зогр. кодекса у овом, лексиком,

погледу можда he дати одреЬени]'е резултате.1) Али да се вратимо

пишчеву излагажу.

Када су горже разлике, фонетске и морфолошке, ушле у

Зогр. кодекс?

Прва претпоставка Koja ce jaBJba jecTe: да ли нису ове разлике

у вези са допужаважем недел>ног ]еван^ел>а, TJ. ça преводом

допунских места потпуног }еван1}ел>а. Писац да]е негативан одговор

то питаже. Истина je вели он, да се не би могло противити

овом схватажу ствари кад би се мла^е варианте у горжим раз-

ликама находиле баш у допунама недельном ]еван^ел>у и кад

би посто]ала пуна сагласност у томе Зографског и Маркина

кодекса.

Као што видимо, ово je питание у вези са питан>ем односа

Зографског и Маркина ]еван^ел>а.

Писац je y праву када допушта само удалени оригинал

оба кодекса, али нипошто непосредни оригинал. У праву je писац

и у томе што пориче могуЬност да су горже разлике у вези са

допужаважем недел>ног ]еван^ел>а. Разлике ван BeJKoee (оне Koje

су остале после пишчеве критике у снази) ушле су у Зогр. кодекс,

по мишл>ежу пишчеву, у току самосталне истори]е жегова праори-

гинала. Ми се слажемо са тим пишчевим закл>учком.

>) При Kpajy CBoje расправе писац помшье као нове особине унесене у

кодекс од последкьег преписивача у ]'еван^ел>е од Mareja и JoBatta крлт» м. ста-

ри]сг врлтра, cssepï (код Луке и JoBana) м. стари]ег C*HLM* и }ош кни. код Mareja

и JoBaHa м. стари]ега тш*- Овамо би иш.чо горе поменуто нкр^шти код joeaiia

Х13, исто тако горе поменуто ск«р« код JoBaHa Х1зэ, 31-
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Писац je то показао убедл>иво на ]едном питан>у, на Kojew

се задржао мало више: то je питан>е о употреби различних облика

аориста. Као што je познато, Марфино jeeaH^ejbe нема ни}едног

примера новог типа аориста KIAO^Ï и ел. Од свих могуЬних o6ja-

шн>ен>а односа Зогр. и Map. кодекса у овом правду }едино je тачно

оно Koje претпоставл>а да за}едничка подлога HHJe jom имала

аориста типа в!дох*. Примери овог типа аориста унесени су у

}едан од рани}их оригинала Зогр. за време самосталне истори}е

тога текста.

Поводом ове тачке напоменуЬу да проф. BajnrapT нема

права што се не слаже са тезом да у ]езику Тжрила и Методи}а

HHJe било аориста типа кедоу» (Byzantinoslavica У4Б4_4Б5)- Пела

иегова аргументащф не може нас убедити: Taj аорист може и

бити доста стар, али како се може об]аснити потпуно отсуство

примера тог аориста у Мартином кодексу ? — Тешко je претпо-

ставити да je преписивач Маркина ¡üi¡aiii,e;ba или преписивач

иегова оригинала доследно заменио аористе типа к«дох*. наслеге

Ti. и М., аористима стари]ег типа ; стаже ствари у Мари}ином

кодексу може се об}аснити ¿едино тако, ако замислимо да je y

Нэегову оригиналу било аориста само старог типа (придя, к-fccx),

а да je то исто било и у диалекту преписивачеву; jep нису сви

ди]алекти XI века имали аорист типа BÍдоух: од 3H34aja je морао

бити географски моменат.

У другом делу свога рада писац реконструише истори}у текста

Зогр. кодекса. Он разливе 1) за}еднички оригинал ça Kojera су

преписани праоригинали Зогр. и Map. кодекса; 2) старей само-

стални прение на KOJH се своди Зографски кодекс; 3) непосредни

оригинал рукописа KOJH називамо Зографским кодексом и 4) по-

следн>и препис KOJH нам je дошао под називом Зографско }еван^ел>е.

Писац покушава да да карактеристику 1), 2), 3) и 4).

1. За}еднички праоригинал Зогр. и Map. }еван1>ел>а. У н>ему

HHJe било разлике измену почетка и Kpaja рукописа; писац да}е

(386) кратку карактеристику овог праоригинала у лексичком правцу

са KOJOM се, углавноме, могу сложити, узевши у обзир напомену

BaJHrapTa (Byzantinoslavica 454): да je могло бити у праоригиналу

поред ИСНЛ8НИТИ и наплхнити: сва три примера речи наплхнитн налазе

се у Map. и Зогр. jeean^e^y на истом месту.1)

!) Али реч подроет», ма да се налази у Ки)евском мисалу, ни]е била у

праоригиналу Зогр. и Map. : у овом погледу Зогр. ¡еван^ёл>е се не слаже

с Map., — у последнем се налази на том месту (Л. X эт) нскркннн.
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Затим писац да}е карактеристику за]едничког праоригинала

Map. и Зогр. у морфолошком погледу: инструментал на -OUR, тс«,

партицип типа ХКЛАЬ, ном. ]Д. придева на -хш, -ни, старки облици

аориста итд. Поводом ове морфолошке карактеристике треба

нешто напоменути. Писац претпоставла у за}едничком праориги-

налу поред кж (3 л. пл. кондиционала) тако^е облик КИША и то на

основу тога што се три примера тог последн>ег облика jaejbajy

на истом месту у Map. и Зогр. Мени се чини да je невероватно

да je ди}алекат праоригинала имао }едан и други облик; може се

претпоставити и подудараьье случа]ног порекла.

У фонетском правду праоригинал Map. и Зогр., по пишчеву

мишлежу, измену осталог, карактерише се тим што су веЬ у гъему

сугласници ч, ц, ж, ш и трупе шт, жд били тврди испред 4; кад

би било тако, Зогр. и Map., вероватно, не би очували старе при

мере ж-fc, ч-fc итд.

2. Старки самостални прение Зогр. кодекса. За Taj прение

писац мисли да je сачувао више старине на Kpajy неголи на почетку;

на ]едне особине свог оригинала преписивач je навикао paHHJe

неголи на друге. Oeaj je преписивач унео у текст ове особине: прндх,

према придох*, BIAOJCX, БЛ према КИША, придевске облике -aire,

према -aaro, -aro, -«умэу, партиципе ХКЛАЬ. и ел. према \-I:J.UK.-.<

MICO према чксо, тогда-когда према тхгда-кхгда, облик нжь према

ИЖЕ, Rhct и ел. према к«, облике са 1 епентетским испред и, k према

облицима без Г, -цк>, -чю, -шю итд. према -цо\-, -чо\- -шо^ итд.,

ЛОМАНАТИ према пом^нлти, о^ж« према ЮЖЕ, на\зад, — однос поне-

ких лексичких вари]аната.

Поводом по]единих тачака може се ово напоменути.

Сложени придевски облици CTapnjer типа (-airo, -оу«л*«\') према

мла^им (-ааго, -aro, -о\-мо^) jaßfl>ajy се на}чешЬе код JoBana (64°/ 0),

али Hajpetje код Луке (7%); ово je неочекивано; Kurz npnnncyje

Taj nojae учешЬу претпоследн^ег преписивача.

Oöpatiajy на себе пажн>у облици партиципа прошлог код

глагола четврте Лескинове врете: облици на -js скоро се исюьу-

чиво ynoTpeö^aeajy у целом рукопису, — у Мат. 47 примера,

у Map. 30, у Лук. 66, у JOB. 20; облици на -икх претставл>а]у

ретке изузетке: у Мат. 2, у Map. 3, у Лук. 1, у JOB. нема;

ови односи noKasyjy, вероватно, да у диалекту CTapnjer самостал-

ног преписа joui HHJe било облика на -ива, или, можда, они

доказу}у да су се преписивачи лакше навикивали на неке морфо

лошке архаизме а на друге теже.
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Поводом односа кк«: к« треба приметити да je тешко веровати

да je преписивач стари]ег самосталног преписа KOJH je написан „око

950 године" унео у рукопис КСЕ: исп. Киевски Мисал у KOJBM се

никад не изоставлэа полугласник у отвореном слогу (ни у групп

вне-), a KOJH je према палеографским особинама писан KpajeM X века.

HajsaÄ, заслужу]у пажжу трупе ш-k, ж-fc итд. и трупе um, жк>

итд: у овом cлyчajy чшъенице не одговара}у формули cTapnjer

преписивача текста по KOJOJ се старее варианте jaB^ajy y Лук.

и JOB., а мла^е у Мат. и Марк. ; измену по}единих ]еван^ел>а

нема знатних разлика, -urfc итд. jae^ajy ce као ретки изузеци према

редовном ша итд.; исто тако ретки су изузеци трупе шоу итд. према

редовном шю итд. — свугде. Такви односи дajy право претпоста-

вити да je шю било у ди]алекту последует преписивача.1)

3. Непосредни оригинал Зогр. кодекса (писан по мишл>ен>у

пишчеву око 1000 г.) имао je у себи мла^е особине у jeeantje^y

по Луки и JOB., найме уза}амну замену полугласника по Jarnheey

правилу, -xi у сложении придевским облицима и -ааго у ген. ]ед.

исте деклинащф. Писац то об]ашн>ава претпоставком да je пре

писивач радио немарливо при Kpajy рукописа, па je стога уносио

CBOje ди}алекатске особине. Ja бих ради}е допустио учешЪе у раду

дво5ице преписивача.

4. Последуй прение Зогр. кодекса претставл>а нове особине

у }еван1)елэу по MaTejy и Joeany. Писац даje карактеристику овог

последжег преписа.

Редуцирано i у слабом пoлoжajy чешКе се бележи у Марк,

и Лук. словом к, а у Мат. и JOB. словом н; ово je друго, по

пишчеву мишлэеньу, мла^е, а унесено од стране '„последк>ег препи

сивача (преписивача). "

Тако исто са последним преписивачем везано je ширен>е

придевских облика на -aro, облика имперфекта са сажимажем, nojae-

л>иван>е аориских облика м. старших облика кондиционала (ESICTI

Kxi.ui), изоставл>ан>е знака умекшаности изнад р, л, н, замен>иван>е

старших израза вратрх и врдтрн^ са врдтк и Брдтн-k и др. Каткада

се нови]а особина налази само у }еван^ел>у по Joeany, a не и

по MaTejy: тако оумнрЪтх у JOB., али оумр-kT* у Мат., Марк.,

Лук.; тако исто у }ев. noJoBany се находи двапут сякорк м. CTapnjer

!) Проф. BaJHrapr (Bizantinoslavica V 455—456) оштро критику]е познату

хипотезу Фортунатовл>еву (да je шю обележавано sü), KOjy yceaja Kurz. Све

би било у реду, кад би проф. Ва]нгарт дао бол>е об|ашн>е№.е по]ава неголи

Фортунатов.

1ужяословенски филолог 16
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. Уопште, ти односи нису увек потпуно }еднаки. Тако, на

прим., облици на -aro према облицима на -ааго потпуно преовла-

t)yjy у jes. по Joeany (92%), а у Мат. се ]авл>а}у много pelje

(45%), a joùj много pelje y Марк. (20%) и Лук. (14%).

Ме^утим сажети облици имперфекта находе се у JOB. и

Мат. скоро под}еднако место: JOB. 38%, а Мат. 36%. На Kpajy

Kpajeea може се констатовати да поменуте особине претставл»а]у

доста шарену слику. Чиме се то об]ашжава? Писац на Kpajy

свог рада (421с.) предлаже неколико могуЬних об}ашн>ен>а. Ме-

Ьутим питание ocTaje отворено, jep не знамо поуздано да ли je

Зогр. кодекс, како нам je дошао, писан од }едног или од два

преписивача. Можда су чак и три преписивача писали оригинал

Зогр. кодекса.

А и да je писао ]едан преписивач, било последней препис,

било }едан од старших преписа, увек треба рачунати с тим да

je он могао различно поступати у различним моментима свога рада,

различно се понашао према своме оригиналу, каткада je гледао

у cBoj оригинал, а каткада je писао напамет итд.

Завршу}уЬи CBOJy оцену интересантне расправе младог чешког

слависте ja радо констату}ем да je она писана с одличним позна-

ван>ем предмета и да садржи у себи много тачних посматран>а.

Главна je жегова заслуга што je скренуо пажжу на стварне разлике

измену по}единих делова Зогр. кодекса.

1-1-1935. С. КулбаЫн

12. — ЛАВРОВ П. А. Материалы по истории возник

новения древнейшей славянской письменности. (Академия

Наук Союза советских социалистических республик. Труды сла

вянской комиссии т. I) 1930. Стр. L + 200.

Ова кн>ига претставл>а }едну целину са Лавровл>евом кн>игом

Koja je изашла у Knjeey на малоруском jesHKy г. 1928 под насловом

„Кирило та МетодШ в давньо-слов'янському письменств!".1)

У OBOJ кн>изи штампани су стари словенски споменици KOJH

pacßeTJbaeajy делатност Тшрила и Методика.

Треба напоменути да noKOJHH П. А. Лавров HHje стигао да

прочита коректуре целе ове кн>иге. Нзено je штампан>е завршио

после н>егове смрти акад. Б. М. Лэапунов.

Кн>ига je саставл>ена од увода (I-L) и текстова (1-200). У уводу

писац расправлю о споменицима KOJH су штампани у fberoBoj кн>изи,

i) Исп. Mojy критику у JO X 1-3 (1931), 225-237.
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о н>иховим изданэима Koja веЬ nocToje у науци и о начину изда

вала тих текстова у OBOJ кнэизи.

На првом месту, разуме се, налазимо тако зване панонске

биографов Тшрила и Методи}а; овим биографи}ама посвеЬено je

HaJBHine пажже у уводу.

Биографи]а "Кирилова штампана je у кн»изи Kojy разматрамо

два пута : прво на основу старих преписа руске редакци}е, па

после по преписима }ужнословенске редакщф. За руску редак-

UMjy биографи]е Кирилове П. А. Лаврову служи као главни текст

бр. 1 Бо^анског, KOJH je писан HaJKacHMJe половином XV века;

варианте су узете из осталих преписа KOJH су штампами код

BotjaHCKor, изузев бр. 13, KOJH претставл>а српски препис (Вла

дислава граматика). Сем преписа KOJH су штампани код Бо^анског

Лавров je искористио за руску редакци}у Кирилове биографов

jouj читав низ рукописа (в. код н>ега стр. XIX). Препис бр. 1

Бо^анског П. А. Лавров je испоредио са рукописом; напоменуЬу

да je Лавров, на жалост, уништио скраЬенице.

Текст Владислава граматика (1469 и 1479) према руским пре

писима KacHHJH je: у н>ему je првобитни текст биографи}е претрпео

много измена, али опет нам у по]единим случа}евима редакци}а

Владиславл>ева помаже да уклонимо тешкоЬе у разумеважу

текста. Сем рукописа 1469 и 1479 г. ова се редакщф огледа у

Лавовском препису.

Ова друга, — српска редакци}а Ъирилове биографов штам

пана je код Лаврова у главноме по рукопису 1469 г.; варианте

се ysHMajy из рукописа 1479 г. и Лавовског. Док je у OBOJ кньизи

Лавров штампао биограф^у "Кирилову двапут — по рукописима

руске и по рукописима српске редакщф, у кнэизи о Тжрилу и

Методи]у, штампано] у Ки}еву, он flaje }едан 3ajeflHH4KH текст био-

графи]е. Упоредивши прву и другу редакци5у, можемо се запитати

да ли je било потребно штампати двапут биографи}у у OBOJ кн>изи.

Друга разлика измену KHJCBCKC кжиге о Тжрилу и Методи}у

и ове у погледу штампан>а "Кирилове биографов у томе je што

се у KHJeBCKOJ кн>изи BapnjaHTe наводе у загради у самом тексту,

без обележаван>а из Kojera je рукописа узета варианта (бр. 2,

3, 4 итд.); ме^утим у кн>изи Kojy разматрамо вари]анте су на-

ведене испод текста, под бро]ем рукописа из Kojer су узете. У

овом погледу начин издавала KOJH налазимо у OBOJ кн>изи савр-

шени]и je неголи начин KOJH je употреблен у кн>изи Лавровлево]

на малоруском.

16*
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НапоменуЬу ]ош нетто : пошто ]е веЬ штампао "Кирилову

биографи]у, пок. Лавров ]е добио рш два преписа те биографов

— препис Барсова и препис Ватиканске библиотеке.

6 тим преписима Лавров да]е неколико опажагьа на стр.

XX—XXI свог увода; у препису Барсова он истине облик ы

Г|мпитяци\'х (Млеци) и спроучьстин м. фрАжстии и др. У препису

Ватиканске библиотеке Лавров истиче лексичке архаизме : *т«рх,

идрж = ьядрх, година, поустимх — погрешно м. ©устн.мх.

На стр. XXVIII—XXIX. Лавров наводи одломке из биогра

фов "Кирилове по рукопису на кожи Рум^анцевлева музв]а бр.

2513, ко]е ]в наштампао Ратченко у своме извешта^у (Отчетъ о

занят1яхъ рукописями въ библютекахъ . . . Ю'евъ, 1898 г.).

Биографи^а МетодОева наводи се код Лаврова по рукопису

XII века Успенске саборне цркве са напоменама и вари]антама,-

овде се скраЪенице чува]у за разлику од биографов Кирилове.

У уводу, на стр. XXIX, наводе се варианте из преписа Методи-

]еве биографов у рукопису Антон^ева Си]Ског манастира.

Као што ]е познато, панонске биографов "Кирила и Мето-

дОа сачувале су пуно лексичких и морфолошких архаизама, исп.

у мор] критици Лавровл>еве кн>иге о "Кирилу и Методи]у ()Ф X

225-237).

Али ]е потребно узимати у обзир не само текст вей и вари-

]анте штампане испод текста; тако ме^у варОантама налазимо

кдагод-кть, гпрх (често), П0МХ1ШЛК, СХТБОрк, ПОМОЛкСА, оув"кждк,

Р'кша, отокх, окоте, вальство, овласть, нпокрнтх, кхнижьникх, према

Благодать, н-ккжш итд. у основном тексту прве редакц^е биогра

фов "Кирилове; што се тиче старог порекла Методи]еве биогра

фов, ову старину у довол>но] мери показухе препис XII века:

оустити, непригазнь, пр*кпит*к, капание, схньмх, рачнтн, <тсрх, аор.

схмАста, грАсти, тхкхмо, ЖАдатн, лхьша, вхсоудх (оу = а), чссати

(сдо\,-\-х|), окластк, р-кша, животх, мшьцмвати, ккск мнрх, на сваком

кораку глаг. прилев на -]*к, -тх у 3 л. ]вд. аор. (начатх и ел.);

разуме се, находимо и новОе изразе (Благодать, жизнь и ел.),

али ретко.

Похвала Ъирилу и Методику, по мишл>ен>у Лавровл>еву (у

к^евско] кн>изи к>егово], 100 стр.), поникла ]в веЬ у моравско-

панонско] епоси ; то н>егово твр^еже, уосталом, ни^е засновано на

]езичко] анализи дела. У ово] друго] ньегово] кнэизи та ]е похвала

двапут штампана: по препису Успенске саборне цркве и по другим

преписима ко]е ]е издао Бо^ански, с ]едне стране, и, с друге
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стране —по препису 1469 године с варфнтама из Рилског мана-

стира. Треба признати да je то пок. Лавров учинио са довол>но

разлога: измену }едне и друге редакци]е има пуно размимоила-

жен>а. На стр. 32 увода Лавров je изнео напомене о лексичко}

страни похвале; више старине налазимо у препису Успенске са-

борне цркве, али има доста трагова старинског порекла похвале

и у препису 1469 г. У препису Успенске саборне цркве находимо

доследну употребу глаголског придева на -jb, облике 3 л. аор. на

-тж, облик сигматског аор. olma, старее изразе нспхлн/лга, кьск

мнрх, ради, казанне, пюунцл, сх^раннти, животх, варх, грлстн, и.шнтКтн,

вхлаюшннмх ел ; природно je да има и HOBHJHX вари]аната : схкорх,

клагодатк, СХБЛЮСТИ, облици аор. на -ох*, али релативно ретко. У

препису 1469 г. налазимо животх, нсплхнитн, прнсть, кьск мнрх,

Hínpnu:!iií,\\H, али, с друге стране, — схкорх, клюсти, часх, напитаста.

Треба имати на уму да похвала по самом свом садржа]у зависи

од тако званих панонских биографи}а Тжрила и Методи]а ; стога

веЬ априори OMeKyjcMO архаизме, морфолошке и лексичке, и у

похвали, али ипак морамо признати да je пок. Лавров у праву

над eesyje похвалу са моравско-панонском епохом словенске кжи-

жевности.

Сем те похвале nocTOJH и друга похвала — само Тпирилу -

Koja je везана са юъижевном делатношЪу Климента, епископа

словенског. Ову похвалу Лавров тако^е штампа у две редакциде,

— ¿едну Koja се огледа у среднюбугарском препису CeBacTJanoBa под

насловом <ИП,.| • Ипрн. ••;• плд\л. и iio\-i:à. пр^Блжныго wü,o\' нашего • и

наставнику L-.\oi-.-k-iiKi-KS 1л,:1ыкоу. Кбрнла философа • н стго МсАодиа

оучипл-Ь и друге српске рел.акм.ще Koja ce jaвл.a у српском пре

пису XIV в. библиотеке JyrocnaeeHCKe академи}е под насловом:

ЛНч-ща того .4.1 дик похвала влажсннаго откца нашего н Зчители сло-

в'Ьнскаго Кирила философа, скпнсана Климентомк папол\к рнмскммь.1)

Само име пишчево (Климент словенски) eesyje ово дело с кньи-

жевним традици]ама Ъирила и Методи]а; стога су разум^иви у

ььему je3H4KH архаизми : исп. у препису Севаст}анова облике гла

голског придева разорк и ел., ради, испльнгати, вкск мнрх, у срп-

CKOJ рсД'ЧКЦи ¡и : тккмо, ради, животх, всего мира, причьсткникь (л«.

прнчАсткннкх).

Ме^утим, пошто je текст похвале много пута преписиван,

увукли су се у н> нови облици и изрази : уп. у npeoj редакции

*) Преписивач je погрешно додао послед»>е две речи побркавши Кли

мента, ученика Тжрила и Методи]а, са Климентом папом римским.
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схворх, намлхнити, поуститн м. посклати ; у другО] српско] редак

цией : Благодать, схворх, наплхнити, столх, оккцтнкх, облици аор.

на -ох-, облици партиципа на -икх.

Измену прве и друге редакци]е посто]е знатна размимоила

жеььа, иако ]е основица н>ихова за]едничка.

У вези са панонским биограф^ама Ъ. и М., о кс^има сию

говорили на самом почетку овог чланка, налазе се и т.зв. кратка

проложне биографов словенских апостола. Ове су биографи;.

штампане код Лаврова: 1) по рукопису Народне библиотеке у

Београду (биограф^а Тшрила и Методи]а), 2) по рукопису Синод-

ске библиотеке у Москви (биограф^а Ъирилова), 3) по руко

пису библиотеке Успенске саборне цркве г. 1405 (биографи;

Методи]ева).

Мали обим ових — проложних — биографи]'а не да]е мо-

гуЪности да одредимо поуздано релативну старину н>ихову; по-

неки се архаизми могу об]ашшавати тиме што се оне налазе по

своме садржа]у у зависности од тако званих панонских биогра

фов; у рукопису Народне библиотеке у Београду налазимо

наоучьша, наоучь, напасти, олтарь, али — идоста ; у рукопису Си-

нодске библиотеке — кт«рх, храни, створь, наоустити, игшонх, али

и вмикх, н к-к-ыи, партицип на -нвх (често), власти ; у рукопису

Успенске саборне цркве — рожиисл (партицип), али 3 примера

партиципа на — нвх, двапут облик аориста на -ох*, сверх, нлча (3

л. аориста).

Касн^ег су порекла летописне приче о Ъирилу и Методи]у.

као што ]е прича у Несторову рукопису (р'Ьша, исполнить, али

придоста, Благодать) ; касни]е порекло ове приче види се из н>е-

на садрж;.ф1 : Костантння ид< оучитх волгарьскаго аз-ыка.

Други образац ]едне такве касни]е приче Лавров штампа по ру

копису збирке Хлудова, бр. 178.; наслов ]е ово] причи: прпвнаго

Фца ншсго Кнрнла философа Вчитыа славсномх н волгаро.

Службе Тшрилу и Методи]у не само да се налазе у тешн>о]

зависности од панонских биограф^а словенских апостола, него

су нам дошле у тако старинском облику да се по н>има у

извесно] мери може судити о на}стари]ем облику самих панон

ских биографша. Лавров ]е штампао службе Тшрилу и Методи]у

у неколико редакци]а, што ]е потпуно оправдано: 1) у руско]

родакци]и по рукопису Синодске библиотеке бр. 164 и 165, 2) у

сред1ъобугарско] редакщф но рукопису 13 и 14 века и 3) у

глаголско] редакцией — српскохрватско].
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Руски прение бр. 164 и 165, како се штампа код Лаврова,

ynopetjeH je ça оригиналним рукописом од стране M. H. Сперан-

ског; на стр. XXXVI—XXXVII свог увода Лавров je дао вари-

jaHTe из других преписа исте редакщф.

Средн>обугарска редакци}а штампана je y К№изи Лавровл>ево}

по рукопису Григоровича (у збирци В. И. Срезн>евског) са вари-

jaHTaMa из издакьа Александрова у Р. Ф. В. (1893 г.) и по руко

пису Палаузова (у збирци В. И. Срезкьевског). Глагол>ске службе

лрештампао je Лавров из познате кн>иге о Бирилу и Методи]у

Воронова, пошто je упоредио Taj текст са издан>ем БерчиЬа.

На првом месту штампа се текст из Лэубл>анског бреви}ара,

на другом месту из Новл>анског бреви}ара, на треЬем месту —

текст KOJH je штампао ЧрнчиЬ (Starine XIV) и КевиЬ (Progr. vel.

gimn. u Spljetu) по рукопису бр. 121 Бечке дворске библиотеке.

Процену служби налазимо у малоруско} кжизи Лавровл>ево}

о Тмрилу и Методику, 106 и дал>е.

Ван сваке je сумн>е, службе Тжрилу и Методи}у врло су

старинског порекла, а нарочито глаголске; вероватно су поникле

одмах после прогона ученика "пирила и Методи}а из Моравске;

у глагол>ским службама моравско-панонска кн>ижевна традици}а

изби]а врло jaKO, што je y довольно} мери нагласио Лавров у

CBOJoj KHJeecKOJ кн>изи. У M3H>oj мери сачувана je првобитна ста

рина службе у pycKOJ и у средн>ебугарско} релакцщи : у руко-

писима бр. 164, 165, у тексту службе налазимо веЬ израз Благодать,

облике аор. на ¿у/., облик партиципа оздрнвхсА, али много више

трагова старог порекла: скоро доследно су сачувани облици парти

ципа типа npocB-kijik, изрази вкск миря, жнкотх, ндпл&нк, мшрнгаянннк,

ii, cxHkMx, r.xi-iii' i kiiii/f в1лин, napdKAHTx. У cpeAH>e6yrapCKOJ pe-

службе налазимо мла^е изразе напл»нити, властк, мнрх (м.

мирх), кмикх, врачь, облик партиципа на -ивх, али много 4euitie

находимо старее партиципе типа р«жд|у СА и старее изразе —

C8MKMZ, ГрЛСТИ, СХ^раНИТН, НСПЛХНИТИ, BkCh МИрХ, ЖИВОТХ, HfnpHiaSHHMX,

аорист прилтх. У глаголэским службама налазимо клагод^тк, Братрх,

ГОДИ1М, ВСЛНИ, ЖНВОТ8, НСПЛЬНиТИ, MdlllHHMX (СЛОуЖе<ШХ) , MfBCCKCKX,

аорист асигматски — открго\- (3 л. мн.), прндоу (3 л. мн.), вут«'«\-

(3 л. мн.), отхБ-fcroy (З л. мн.), p-fcciioTHBKHX, p-kc(Hx, такмо, ради,

ОуЖНКД, oi-rtl-lUAV/,. ^pdllHTH, ОЛ-fcH, HfKAIOMHMX, Оупхк<1ТИ1 ÍTtpX, OTXI10\-

стити; мла^е су паралеле врло ретке: мирх м. вкск мирх, властк,

n;k-.uM:.iTM. вмнкх; стари израз оустимх (оустити) био je неразум-

лив преписивачу, те je заменен са речи поуцинх.
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Прича о преносу мошти^у св. Климента (слово на пр-кнесенм

мошемх пр-кславнаго Климента ) иде у низ на]стари]их словен

ских извора за истори]у Ъ. и М. (102 с.) Лавров усва]а мишл»ек>е

Воронова да ]е то Слово дело Ъирилово и да ]е првобитно на

писано од Тшрила грчки. У ово} кн>изи Лавров штампа текст

Слова по рукопису московске духовне академике (бр. 91), као и

Франко, боле реЪи по препису ко]и }е сачуван у архиви грофа

Уварова, а узима^уЪи у обзир издание проф. Франка, а исто

тако и незнатна отступала ко]а налазимо у преписима сачуваним

у библиотеци Друштва при}ател>а старе кн>ижевности.

По сво] прилици Слово ]е заиста дело св. Тпирила, преве-

дено на старословенски у врло старо доба; о томе убедл>иво

сведочи лексичка и морфолошка страна овог дела: уп. оупоканне

(четири пута), оуповаюшн, токмо (двапут), етерх (16 пута), хцизма,

отпоушенига, отокх (5 пута), уоудога (оу = ж), ур.шнтн, схдоансни, лок-

зати, литании, напасть, вксь мирх, грАдоуша, исключим*, 3 л. аор.

начатх, консеквентна употрёба партиципа на -]ь — (прнключьшавсА,

ОКроЧКЦН, ПрОСВ*кЦ1кС(, СХТВОрЬ, П0\Т,И,\К, ВХЗЛЮБЛЬ, СВАШЬШС, ПОСЛОуЖЫШ

оуподовльшасА, схвхкоупль, посрамль, потревлкше, мвльшаго); нови]И

изрази и облици много су ре^и : оставление, мнить, сбаштсникх.

Благодать (3 пута), часх, схкорх (3 пута), мнрх, совравшие*, ао-

ристи ндоша (3 пута), идоуомх (2 пута); исп. ван Ве]ка Вугапй-

П081. I 10-15.

Прича о смрти св. Тпирила (вешние стго К^ла) иде у низ касни-

]их кньижевних дела посвеЬених словенским апостолима — са

бугарском традициям ( родим сх1 вльгарннь ; потом' же шь

вх вр-кгал'ннц»). Лавров штампа ово дело по рукопису Петро-

градске народне библиотеке (Збирка Гил>фердинга, бр. 58) са ва-

ри]антама из Лавовског и Београдског преписа. Ово касни]е по-

рекло тога дела, о ко]ем сведочи ньегова садржина, огледа се и

у н>егово] ]езичко] страни (Лавров о н>0] ништа овде не говори):

уп. н-Ькотораго, ©учивсл, пркложивх, вхзложнвх и ел. (рш 6 примера

партиципа на -ивх), схвора, столх, вхл-кстн (2 пута), н-ккое, великою,

аор. на -оше (3 л. мн., 4 пута). Треба поменути да има у овом

делу и ]езичкиХ архаизама : аорист поеть, етк (2 пута), наче, оув-Ьждь,

прмть, ехтворше, схрашее, вхсего мира, келнемь, тхкл\о, ал и ови арха-

изми никако не доказу]у старинско порекло овог кн>ижевног дела,

]ер се н>ихов аутор служио ме^у ос-талим изворима и тако зва

нии панонским биограф^ама Ъ. и М., те ]е преносио механички

архаизме из ових биографи^а. Тако на пр. у Тжрилово] биогра
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фи}и (гл. VIII) налазимо чисти НЛЧАТХ кхниш па и у овом делу

— чксти нач? книгх! тки; или у исто] глави (VII) Тшрилове био-

графи]е читамо оук-Ьждк арршшскопа (у преписима Бо^анског 2,

7, 15, 16) и исто тако у нашем споменику; у исто} VIII глави

Тшрилове биографов говори се о иегову путовак>у код Хазара:

тогда ж( поутн СА нтх и доилдх до КорсоунА , а у нашем делу

читамо : мор- и et пк Хазар'ска.

KacHHjer порекла je, несумживо, т.зв. Солунска легенда, што

се види потпуно jacHO из н>еног фантастичног садржа]а, а, може

се реЬи, и из к>еног ]езика : доследно се употребл>ава нови]и

аорист на -ох» (П примера на }едно] страни текста), HOBHJH из-

раз В1лнкх (3 пута). Само ¿еданпут се ]авл>а стари аорист p-fciut.

Ову легенду Лавров штампа по препису Константинова KOJH

je издао ]орданъ Ивановъ (Бълг. Стар.) са напоменама у ко]има

се писац послужио другим преписом KOJH je штампао ]ордапъ

Константиновъ (Гласник кн>. VIII, 1856 г.) и преписом Начова

(Сбор, за народ, умотв.)

Саопштен>е ]ована Егзарха Бугарског о Тжрилометоди]еву

преводу Св. писма (П0ологх схтво^сих IwanoMK прозвут!р8л\к схлгарк-

скомк иже кстк и iifvk-ложнлх книгк) сии) Лавров штампа по руко-

пису Синодске библиотеке XII века.

Oeaj споменик noKasyje да се лексички и морфолошки арха-

изми могу ]авл>ати и у кн>ижевним делима Симеунове епохе .- аор.

приАтх, партиципи остаклк, npl-ложк, али с друге стране могонивх,

ЛОТрОуДИЕХСА, Б(ЛИКХ1Н, 1:х Л\И Д CIMK.

Славослови]е св. Ъирилу, Методи}у и н>иховим ученицима

Koje се находи у бугарском Синодику цара Борила штампано je

у Лавровлэвво} кн>изи по снимку KOJH налазимо у спису проф.

Попруженка Синодикъ царя Борила, Соф1я, 1928 г.; и ту су се

сачували облици партиципа на -¡ь: просвЪфшомоу, потр8ждкш8 с«,

потрВждкилимь et ; али исп. пр-Ьложнкшомоу, оукраснкшнхь, оутвркдик-

1И1М\-К, В1ЛНК11.

Познату причу о iiHCMíH-bjfK чрхиоризца уракра Лавров штампа

по препису 1348 године, по KOJBM препису je Jarnti штампао та]

споменик на првом месту (Разсуждешя южносл. и рус. стар.), -

са вари]антама из преписа Московске духовне академи}е, KOJH

прение сто]и у Jarnheey издан>у на другом месту. Поре^ен>е пре

писа 1348 г. и преписа Московске духовне академи]е води за-

кл>учку да je Лавров чинеЬи тако поступио правилно: ова два

преписа претставл>а]у исту редакци}у. Као други паралелни
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Гп РлрчовиЬ

') Исп. Иорд. Иванова, Бълг. стар.2, 443—444 с.

текст Лавров наводи текст по препису Берлинског зборннкз

(код ^гиЪа на треЬем месту); сем тога, на страни ХЫП и д. свога

увода Лавров наводи варианте првог текста (1348 г.) по из-

дагьу Вилинског, ме^у ко]има и познати „моравизам" чсгирн дм»

Д1САТМЛ.1)

Као додатак Храброву спису Лавров штампа причу о про-

налажен>у пермске азбуке.

Стара кньижевна традишф огледа се доста слабо код Храбра

у извесним лексичким и морфолошким архаизмима: животе, «-

чать. 3 л. ]ед. аор., р-кшл, подоклышса (стари партицип), исксг

(варианта првог преписа); у препису Берлинског зборника: жи

вот*, искони, кнмоу л\иро\-, гшоноу, ради. С друге пак стране, на-

лазимо касни]е варианте: врачеваит, мнать, кннгкчна, испрьк.1.

облике аориста на -о^к.

Дал>е Лавров штампа неколико текстова од ман>е важности.

найме: одломак из списа Константина Философа и граматика „«

пиелиту* ", ко]'и се односи на питанье превода Св. писма, — према

издагьу ^гиЪа (РазсужденУя ) и причу о преводу Св. писма

према рукопису Хиландарског манастира 1482 г., одломке истог

садржа]а из Хронографа 1512 г., из Хронографа друге редакщф,

из Хронографа XVII в. Рум]'анцевског музе]а (Збирка Григоро

вича, бр. 7111 IV) и на]зад одломак „Сказашя о славянскихъ

книгахъ" ко]е ]е штампао под бр. 5 ^гиЬ у свому спису „Разсуж-

дешя".... О овим ситним текстовима не вреди много говорити.

Али на]веЬу пажньу скреНе на себе написание № прав-кн к-Ьр-к.

нзйцино* Константином* блдженымь фТлософомк ОуЧИТ(Л<ЛМк О К:;Ч

слов-Ьнскомоу /&зк)ко\- (у Зборнику 1348 г.), Лавров ]е у сво^ кььизи

о Тшрилу и Метод^у (Киев) истакао дубоку старину овог списа,

ко]а се огледа у ньегово] ]езичко] страни. Оспорава]уЬи погледе

Воронова, Лавров у ово] кн>изи доказу^е да ]еспис („написанн!"....)

поникао у IX веку. Заиста, кад прегледамо лексичку и морфо-

лошку страну овог списа, биЪе ]асно да ]е Лавров у праву. Да

не говоримо о облицима партиципа на -]ь ко]и се у овом спису

доследно употребЛ)ава]у (оставлк, йстлплк, вхплкциьса, очнцмьшл,

разорк, наставль, йложк, см-кшьсл, сложкшнима ел, реждь, рождьшжд,

рождкшиа, сякккоуилыннсА, сямнрк, оугождкшиук), можемо навести

као доказ старинског порекла овог списа облик прилтв, 3 л. ]ед.
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аориста, и изразе кctMS миром», етерк 5 пута, живота, нскрк,

ХОЛМА, irkciio гл., основание, вхзншцнкано ; измену ОВИХ СТарих

израза на}важни}и су архаизми — речи нскрк, рЪснота и вхзме-

пцккатн.

Разуме се, наш заюьучак не може поништити неколико но-

BHJHX израза и облика, ако узмемо у обзир да je спис сачуван

у рукопису половине XIV века: овамо иду вслнкх, клюдхш, клк-

ДГГСА, СХКОрХ (3 Пута), ПрНШКфИСА, ПрНШБфИБХСА, ЗОрИСТ ll.'l -о\";

исп. J Ф VI 272 с.

•Биографи]а Наумова штампана je код Лаврова у три ре-

дакци]е : на првом месту налазимо старей текст по рукопису Зо-

графског манастира (Пролог), на другом месту текст по руко

пису СреЬковиЬа (издао га je КовачевиЬ у Гласнику српског

учен, др., 63 кн>.), треЬи текст штампан je „по рукопису Београд-

ске народне библиотеке" — Лавров не наводи öpoj; сем тога

Лавров штампа одломке из службе св. Науму. И у на}стари}ем

од ових текстова (Пролог Зографског манастира) налазимо до-

ста новина у погледу морфологи}е и лексике: поусти, np-fcczi,

ложи, почи bis, оумр-k, г.длстк, дЛдл\а, аор. на -«х (четири пута),

оставление, вмнкк; стара кн>ижевна традиц^а огледа се слабо

(саураннти, ради, прн!тк), тако да не смемо много полагати на

географски назив Бшктком» (дат. множ. = Млеци).

Jouj касни]и je текст штампан на другом месту: аорист на

-o¡f —• (6 п.), партицип на -нк — bis, lUKoropxi bis, велика ; од старе

к^ьижeвнe традици}е остало je велин. О касни}ем пореклу ове

друге peflaKUHJe сведочи и то што се у n>oj говори о преводу

Св. писма са грчког на бугарски.

Joui je KacHHJa редакщф Наумове биографов штампана од

Лаврова на треЬем месту: у H>OJ се прича да je св. Ъирило умро

у дубоко] старости, да je Климент био архиепископ „на ilUv.ii: k

да се св. Методи}е вратио „с« дружиною" у Бугарску. Оваквом

садржа]у одговара ]език биографов штампане на овом треЬем

месту: еокорх bis, аорист на -ejf — 10 п., вмикх, клагодатк, H-fcKHH,

жнзнк; стара кн>ижевна традищф очувана je y изразима ипмонх,

В1ЛИИ и у облику остаклша.

И служба св. Науму je касни}ег порекла: колгарн, еолгарскаи

страна, жизнь bis, влагсдатк ter, аорист на -ex — 5 п., партицип

на -ик bis; CTapnje су црте — велни bis, свпричастникх, жикотх,

авлшемоу СА, изкавлнк ел.
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Одмах иза одломака Наумове службе Лавров штампа био-

графи]у св. Климента Охридског „«йкпа клы-аркска" по Зограф-

ском рукопису пролога бр. 47 — без вари]аната. Ова] спис, на-

равно, не може се доводити у везу са на]стари]ом епохом сло-

венске кнъижевности, иако су се у гьему очувале каткад старе

|езичке црте: иекрыша, тькмо, нгмлкин, животх, ради, слаклкша (али

— вслнкх Ыз, аорист на ©х — Ь13, врашвство, блюсти).

Доста старих особина налазимо у спису проглась скггог»

куаплим под насловом кЙЖ1наг© оу-чнтсли нашего Константина фи

лософа слово: исп. гредстк, вешоу мироу, р*кш(, живота, жнвоть, т-

прназнь, ывлышса, вхшоу, али — жнзш. Проглас ]е штампан по

рукопису Хиландарске библиотеке са вар^антама из рукописа

Хлудова и ПеЪког ]еван^ел>а. Одмах иза тога штампана ]е касни]а

прерада прогласа (д«лм м. ради) под насловом „предсловие еван

гельское Кирила", — без обележаваььа откуд ]е узето.

Кн>ига се завршава азбучном молитвом Константина пре

свитера (по рукопису Синодске библиотеке).

У допунама, у уводу, налазимо ]0Ш три мала текста: 1) као

допуна 13 глави Константинове биографов ]едан текст ко]и се

односи на натпис на Соломоново] чаши; 2) чланак о црквеним

саборима из номоканона (на]стари]а редакщф номоканона у

делу „Устюжская кормчая");1) 3) хронолошки чланак у коме се

помин>е св. Тжрило — по рукопису Барсова.

Ки>ига чи]и смо садржа] разгледали има сво^их мана; она ]е

ранена у журби; ред ко]им се штампа^у текстови случа]не ]е при

роде, не одговара никаквом принципу; гра^а ко]а би морала уЬи

у текстове находи се каткад у уводу ; више пута наводи се текст

по рукопису ове или оне библиотеке, али се не наводи бро] руко

писа; о другим манама юъиге исп. у критици Илинског (Вугапйпо-

51аУ1са II, 154—157). Али поред свега тога юьига почившег за-

служног слависте од велике ]е користи за нашу науку.

Београд, 24 VII 34. С. Кулбакин

]) Сада се може сматрати као утвр^ено да ]'е номоканон ко|'и се очувао

у „Устюжская кормчая" превод Метод^'ев ; то се види и по овом чланку о

Саборима: класфимин, влдефнлшедмцша, вллефнмни. тра, гпрш. токмо, снш». р-ким.

-—7' *~-~_ :—г—~
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13. — Сербский эпос. Переводы Н. БЕРГА, Н. ГАЛЬ-

КОВСКОГО и Н. КРАВЦОВА. РедЖция, исследование и koM-

меншарии Н. Кравцова. AkadeMia, Mockea-Ленинград, 1933. Сшр.

652 в. 8°, Цена IT50 р.

Знача] овога зборника народног епског песништва нашег на

руском ]езику, као и вредност н>егова за науку, и нашу, приказани

су у неколиким часописима нашим: у Прилозима проучаважу народ-

ног песништва, кн>. I, 2, од Вида ЛатковиЬа, у Руском архиву,

кн>. XXX—XXXI од потписанога, у загребачком Кжижевнику, св. за

фебруар о. г., у чланку Р. Ъор^евиЬа: Сощцална база српског

народног епа, па делом и у дневно] штампи нашо].

Приказу овом цил> je само да, уз допуну казанога у Руском

архиву, помогне редактору Кравцову у дал>ем оваквом раду

KOJHM нас je задужио, скреЬуЬи му пажн>у на омашке што су се,

и поред све добре спреме и н>егове и ранних руских преводилаца,

Н. Берга (г. 1847) и Н. Гал>ковскога (г. 1897), и поред довол>ног

познавакьа нашег }езика (макье, наших обича]а народних и схва-

тан>а) — поткрадале у прево^ен>у, иначе уопште успелом, а н>ему и

у обилатим коментарима уза сваку песму, какви би се могли поже-

лети само и за наша, нарочито школска издан>а народног песни

штва нашег.

Од 73* песме, колико их je у зборнику овом, задржаЬемо се

на онима само где, поред похвале уопште, има по нечему и да

се замери, да се упути на поправку. Тако:

2) JOBUH и duBcku сшарешина, у преводу Галжовскога; поред

друкчи^ег вишеман>е и натегнутога казиважа, због десетерачки

стихованога слога (на пр. место стиха 30: KOJH нема до мене }еднога

— Он тепер сосвем один остался; м. ст. 59: Да захрани одагнату

ма]ку — Он вернулся к матери с добычей; м. ст. 34: А од цара

и мога и твога — От царя и мужа укрываться; па и м. ст. ПО: Од

лакатах те до врх нокатах — Их до плеч веревками скрутила, итд.),

има омашака и због неразумеван.а наших прилика и ствари. Тако,

у тумачежима под 12) да}е се за царева друм (ст. 115: Када друму

царевоме до^е) погрешно об}ашн>е№е да je то друм од Беча до

Цариграда, док je то сваки, по данашн>ем, државни друм; затим

ce kupuuuja преводи и са извозчиК (ст. 250 и др.) и са шерговец

(232 и др.), a jouj више се колеба код речи товар, Koja y оба }езика

има више значежа те ce 6pKajy: на пр. за ст. 127: Кирици}е робу

му продале — дато je добро: Вес товар купил Иван за деньги, али

дал>е на пр. у ст. 118: Ъе hepajy шездесет товарах: — Шестьдесят



254 Лужнословенски филолог

возов товару с ними, и дал>е тако:... с возами..., те се види да

преводилац, зна}уйи само за транспорт колима, и не слути да се

у брдским куа]евима нашим Taj пренос не може вршити тако него

само копима натовареним, те да и шовар ту значи робу, управо

онолику количину робе колику може }едан кон> да носи ; исто je

тако више по руском него по нашем што се за Ивана, лудо ди}ете,

лудано (ст. 45), ни }едан пут у преводу не каже и да je млад,

мла^ан, Koje значен>е се за ту реч може наЬи и у Вукову Р]ечнику

под 3), него се стално преводи са: глуиын, немудрый, а место ове

друге речи баш би могао да до^е прави еквивалент молодец на

пр. у ст. 45: Жесток ли je лудани JoBane! Непога1>ан>е правога

значен>а код речи Koje их има]у више, и само покра]инских, види

се у преводу ст. 351: Намазаше Прахом и катраном— Вся рубашка

и в смоле и в дегте, где ирах значи баруш (у Вука под 3). Несхва-

тан>е целога става види се у ст. 227: Куд (како) Ъе (може) дива

(неосетл>ивог) несреЬа такнути!? (па да се он смилу}е Joeany и

не баца га у ]аму), KOJH je, место у тону чу^ежа певача и слу-

шалаца, дат као прета диву: Но беда и с дивом приключится!

Тако je (да ли само из естетских разлога?) изменена и слика у

ст. 315: Страшна дива у перчину биште (треби прстима од гада) —

изменена у: Диву чешет голову гребенкой. — У OBOJ ce песми т.

Кравцов могао уверити колицно мало вреде, поред сталне певачке

цезуре, оне по логичком cnojy, онако променливе (врло честе 6, 4:

Те госпожу CBOJy / измолише — ст. 7 и др., — па 8/2: Када друму

царевому / до^е — ст. 115—, па и 2/8: Брзо / дивски до^е старе-

шина ст. 209).

3) Милан-бег и Драгушин-бет и 4) Myjo и Али/а истичу две,

више склоности него доволно оправдана уверенна редакторова :

прву, да за сва имена лична у песми па и за floratyaje y вези

с н>има тражи историске личности и дога!>а}е KOJH би им послу

жили за подлогу; другу, да у поступцима }унака налази што

више трагова староверства, паганства, тотемизма и др. Тако, за

први пар имена зава^ене браЬе домишл>а се да би се могла прво-

битно тицати Милутина и Драгутина, синова крала Уроша, KOJH

су се отимали око престола, па ту дода}е произвольно тумачен>е

CBOJe : да су Милутина потстицала на борбу против Драгутина

властела „зато што je тежио апсолутизму" (нота 18); аа други пар

имена }унака и н>ихову сва^у каже да им Hnje на^ена историска

подлога, за дога^а} свакако не, али имена одговара]у nosHaToj

„бра^и" Хрн>ицама, Myjn и Али]и (Алилу) из Кладуше у ускочким
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песмама. И ова имена претставл>а]у ]едан од отиписаних парова

браЬе, историских личности, као Марко и Андри}а, синови Вука-

шинови, и Дмитар и Стеван (Богдан) ]акшиЬи и рани]и им углед

Мирча и Богдан у Влашко], и неисториски Предраг и Ненад, па

су, заиста, могли тако у народном песништву 13 и 14 века прет-

ставл>ати такав пар браЬе, и зава^ене, и крал>евска браЬа Драгутин

и Милутин а у доцни}ем се песмама из разлога верзификаторских

друго име скратило у Милан. За Милутина je y тумачеььима везана

joui ]една нетачност: (у ноти 21) каже се за злашне дукате да

су се почели ковати г. 1284 у Млецима па одмах и у Срби]и

под Милутином, а златне монете наше за Неман>иЪа ни}е било.

За тумаченэе староверским обича]има дала се редактору прилика

услед ]едне неприлике преводиоца, Гал>ковског. гЬему je, према

ужем значежу Koje реч сноха има у руском ]езику (жена, само сина

не и брата, братучеда и др.), било незгодно да Драгутин Милан-

беговицу и у руском зове снахом него je окренуо на сесшру, а редак

тор je мислио да су се они побратимили и посестрили, те да]е тума-

ченэа тога обича}а (нота 22) истичуЬи и уза]амну „размену крви" (ре-

заьье мишице и пи]ен>е крви), па везу)уЪи уз ту размену и размену

дарова (дар и уздар]е измену снахе и девера), доводи све то од

прастарог начина тргован>а, jom од размене природних продуката.

Иначе су обе споменуте песме, Koje су у основи неисториске,

и ако епске не и }уначке него „друштвене" и тако не везане ни

за Koje историски одре^ено време, преведене добро и тачно, без

грубл>их омашака, само с незнатном променом слике у ст. 66: На

демир се пенцер наслонио — Головой к окошку прислонился,

док се у оригиналу замишл>а пре наслан>анэв лактовима о банак

прозора окована гвозденим шипкама. Крупни]а je измена, без

потребе, учин>ена у песми о Myjy и Али}и, KOJH ce никако готово

и не зову браНом, иако су то стварно, по песми, него друговима

и побратимима. Ту je y Алойном прекору брату убици у ст. 49:

(A 6ntie ти по дружини фала) Ка (како) си ceoje очи извадио —

та поетска фигура сасвим попрожена у: Какти друга своего обидел!

5) Зми/у младожепу превео je сам редактор и показао колика

je штета за зборник н>егов што и другим веЬ преведеним песмама

HHJe поклонно толико пажн>е и стварн^е их поправл>ао и мен>ао.

hberoB ce превод одлику}е видно и веЪом тачношЬу и болим

уметничким изража]ем, ближим оргиналу и н>еговим лепотама.

Омашака има више у тумачензима него у преводу. Тако, у ноти

28 меша се змща („зми}") са зма/ем, од кога ce „pa^ajy и
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]'унаци" (Рел>а и др.). За мотив о пресвлачен>у ]унака каже да му,

можда, у основи лежи (наша народна) антропоморфизашца неке

животиьье или тотемизам. Више ]е склон да у н>ему види фоклорну

сшарину него литерарну поза]мицу. Томе прилагог>у]е и сво] текст

те у два пута, (дакле не случа]но!), исти стих 8 и 48: Тако н>ему

бог и среЪа даде — да^е овако: Так ему уж боги счастье дали!

У ноти 29 за крала будимскога тумачи да се то тиче, и у ово]

песми, крала ма^арскога у Будиму (об Офене), док ]е то, овде,

просто отиписано опште име за крала с обзиром на исто тако

отиписано име цара йризоенскога, а вероватно по сеЪанэу на

Будимле, облает давану на поучну управу „младом кралу",

наследнику престола. Готово ^едино место ко]е би показивало да

иреводилац ни^е добро схватио значение оригиналне фразе, било

би у ст. 179/180: Хазур да сте киЬени сватови! Хазур да си, млади

младожен>а!— ко]и у преводу почин>у са: Все готово..., као да чауши

]авл>а}у сватовима да ]е све (око младе) готово, а не да управо

Нэих и младоженьу опомин>у да буду готови за полазак.

6) Предраг и Ненад — доказу^е да }е и сам редактор увидео

веЬ колико ]е претерано тражити сваком личном имену у песми

епско] сеЪанэе на неку историску личност, те за Ненада напо.\\ин>е

како ]е свакако случало слаган>е с именом ^вана Ненада, крала

(управо: „цара") угарскога (управо: „ерпскога" у Угарско]) у 15

веку. Редактор ]е и овде, чини се, поредио превод ту*» с оригиналом

само кад би наишао на знатни]у ко]у нелогичност, иначе, ако се

давао какав такав смисао и чудней, он ]е оставлао превод на

миру па чак, идуЬи за н>им, како смо видели, давао и тумачен>а

произволна. Тако, све омашке, и тут^е, пада]у и н>ему на терет.

На пр. почетни стихови 1/3: Храни ма]ка два не]ака сина... На

преслицу и десницу руку (т]. сироту]ут1И, служеЬи, радеЬи под

на]ам преслицом и десницом руком) — остали су са смислом лулан>а

у наруч]у и цуцажа на колену: Мать лелеет двух своих малюток..

На коленях и руках качает; ст. 70: А ократко с горицом ]еднако

(да му спреми одело т]. без скутова и пешева, да не би кроз

гору идуЪи закачивало се) — изостао ]е, иако, види се, ни^е без

знача]а; ст. 73: Да ме жива мо]а жела мине (да се видим с братом

за живота) — изгубио ]е у преводу тон болне носталпф и звучи

као пркос: Так хочу я, значит, так и будет!; а ст. 160: (Штоме море

ти за рода питаш) Од мене се оженити неЬеш (т). немам сестре

да бих ти ]е дао за жену) — остао ]е овако и логички осакаЬен:

Не жених я ведь и не невеста (иако ]е бар младиЬ, момак за
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женидбу); стиховима 174/175: Да подерем (Moje) танане кошуле,

Да те видам (лечим) и да те зави}ам (ране) — дат je сасвим други

смисао: Дай — твою я разорву рубашку, Осмотрю, куда стрела

попала! — Из круга по Вуку „на}стари}иха неисториских песама

изостале су баш неке од на]лепших, као Bpaha и сесшра и Бог

HukoM дужан не осша/е, из разлога свакако не литерарних и

уметничких.

Другу трупу, названу по централнима у H>OJ kocoeckoM, почиже

врло добар превод7) Зидан>а Ckadpatta Бо/ани од Берга. Омашака,

више има у тумачежима. У ноти 27, говореЬи о Вукашину и Марку

и н>ихову проглашиван>у за кралеве (В. г. 1371 а М. г. 1374 „у

ПеЬи на сабору") и о супарницима н>иховим, и сувише се поводи

за непоузданим Троношким летописом, као и у ноти 38 у вези

са Скадром, и боравком н>иховим у н>ему. У ноти 39 у тумачен>у

празноверице о узи^иважу „Croje и Сто}ана" у темел>е граду, каже

да je она очевидно пореклом из преисториског примитивства

{„ первобытной эпохи"), али одмах дода}е да je ту празноверицу

„обновио феудализам, да би оправдао насшье". Jep редактор — и

то je }една н>егова не увек оправдана склоност — у песмама Koje

oiHKajy доба феудализма, све и ceja тумачи феудализмом. — У

преводу текста шепрпьа се нешто с возом, KOJH треба да значи,

и иншов и шовар, у ст. 30: Запрягай в возы коней скорее (Вата],

сине, кон>е у интове) а у ст. 31 Шесть возов добра бери с собой

(И понеси шест товара блага), исто понова и у ст. 42/43; дал>е,

kyjia HHJe само башня (ст. 73 и 88) него и твр^ава (крепость). Превод

je уопште врло успео.

8) Женидба knesa Лазара у добром преводу Галжовскога, с

чешЬим анжамбманима у стиховима (на пр. 49 50: Ведь сего дня

пятница, суббота Будет завтра, далше ж — воскресенье) и с

]едном груб.ъом омашком због шовара, KOJH иначе заиста значи

и магарца, осла (по Вуку под 2), у ст. 74 : За жу (сам) дао товар

и по блага — KOJH y руском гласи : За нее я дал осла и деньги !

— У тумаченэима, у ноти 46, према Троношком летопису Jyr

Богдан je с ]уговиЬима пласиран око Лесковца, али мешан и са

кесаром Богданом („.ГЪутицом") из jyжнe МаЬедони}е (Сера), с

цретпоставком да je учествовао у косовском 6ojy. За Варадин на

Дунаву у ноти 49 упуЬено je на Вараждин у Славонии. За кн>иге

сшаросШавне у ноти 48 узета je као прва и основна форма ова

последжа у реду промена Koje je хронограф претрпео у народном

етимологисажу од Шроцарсшвеш&а (трО]адика) преко царосшивниНа

]ужнословенскя фнлолог 17



258 Лужнословенски филолог

и царосШавних кн>ига ; према томе и с непотребним домишл>ан>ем

да то нису биле „каноничке кн>иге, можда, него оне с апокрифским.

причама, можда и секташке (богомилске?)".

9) Бановик Страхшьа. У новом преводу Кравцова, врло

пажливом — види се, и да н^е казано — али ипак не у свему

успелом. У тумачен>има, поред ман>их омашака (у ноти 60 за Мрамор

се каже да ]е „град на Морави", а за Чечан, с промашеном

„поправкой" на Чечак, да ]е то Чачак коде ]е „у средн>ем веку

називан Градацем"), ]една крупни]'а ко]а уираво уман>у]е лепоту

слици нашег средн>евековног витеза чи]е се „ноге до колена жуте

као у сокола", од злаШа ко]им су му украшене шаре на доколени-

цама, ]ер }е у ноти 64 дато ово погрешно тумачен>е за чакшире —

„панталоне, кратке, нешто изнад колена, оздо порубл>ене ширитом.

Кад се чакшире навуку, ноге до колена остану жуте (голе), стога

често упоре^у са соколом човека у чакширама". При прево^е1ьу,

види се, да преводиоцу ни]е у почетку било ]асно шта су шурн>а}еу

те их ]е у низу стихова од 50. где оне служе зета СтрахинэиЪа

просто изоставио и заменио шурацима, ^говиЪима: Угощали

Юговичей девять, Угощали они по порядку, Угощали стара Юг —

Богдана, Господаря они угощали... али их ]е доцн^е (ст. 169/270)

дао као „госпожи золовки". Само, дода}мо одмах, том пару

стихова ни]е добро пого^ен смисао, ]ер питан>е Зугово: Ал (или)

шурн^е тебе не дворише, Ал махану то] тазбини на^е? — тиче

се недостатка йочасши, дворбе а не ]ела и пиЪа, како би излазило

по преводу: Ил тебя золовки не кормили, У меня ли вышла

недостача? Преводиоцу као да ни]е био ]асан ни стих 58: ]а да

видиш друге 5акони]е! Оела, посластице), кад га да]*е овако:

Угощенье подает другой (слуга?) тут. У ст. 105/106: Од ^вора,

сине, до Сазли]е, До Сазли]е на Ьемер (на лук, на свод) Ьупри]е

— ]е омашка: От него, син, прямо до Сазлии, От Сазлии да

Криваго моста, а та] мост се зове Сазли]а и ни]е крив него на

лук (свод) изведен. У ст. 151, клетви матере: Зло ти вино

напоконэе (на кра^у кра]ева, „в конце концев") било (пресело ти!)

— дат ]е други смисао, више гутемплерски : Чтоб не пить тебе

вина бы больше! — Ст. 209/210, у ко]има Бановик говори о себи:

Призват (пу) слуге и казаку (]а) ]унак, Нека слуге кон>е оседла]у,

пренесеми су на ]уга: Слуг зови и говори юнаком Пусть скорей

они седлают коней. Ст. 227: Сву Ьу турску во]Ску уводити

(прошпи^унирати), промен>ен ]е у: Все турецкое обманем войско.

Она психолошки тако оправдана напомена старога ^га, искуснога
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познаваоца женског срца, у ст. 249/254: Ал ако je ]едну ноЬ

носили, JeÄHy ноЬцу с жиме под чадором, Не може ти више мила

бити (ни она теби ни, што je важнее, ти n>oj). Бог j' убио, па

je то проклето (тако je то бог „убио" и проклео, да) : Воли н>ему

него теби, сине, (више воли ibera него тебе, стога) Нека иде,

враг (1>аво) je однесао ! — ослаблена je, чак и „христи}анизирана"

донекле у преводу оваквом : Если ночь одну переночует, Под

шатром лишь ночь переночует, Так тебе женой, уж быть не может,

ПроНлянеШ ее госйод naeeku. Ти остав ее, зят, Влах — Алии, Пусть

она у бусурмана будет ! — Ослаблено je и оно психолошки тачно

опажан>е песниково за БановиЪа, 4HJa ce туга и срдитост окреЬе

на радост кад угледа хрта Карамана (ст. 299/300): А златан му

литар nosBCKyje (те бану) Мило било, разговори с' (развесели се,

и по Вуку под 2) бане — пренесено je на хрта, у преводу : Золотой

его звенит ошейник, Будто с баном говорит он хочет. — Иако je

преводилац, како и сам каже, пазио да му и време глаголско

одговара истом времену у оригиналу, омакло му се у ст. 363/365 :

Да сам (TJ. као што нисам) сада на Голеч планини, Да те видим

у царево} во]сци, Познао бих тебе и ^огина — те je место иреалне

хипотезе ставио перфекат : А как был я на Голеч планине, Увидал

тебя в царевом войске И узнал я тебя и гнедого... па je тако наста-

вио и дал>е, те и место презента у ст. 369: Позна}ем ти чело како ти

je — има : И узнал я твое лице сразу... понавл>а}уЬи исту непотребну

промену чела у лице и у ст. 573. — Ст. 383 : TBOJ тамничар (до^е)

на тамничка врата, HHJC преводилац осетио као елипсу него као

апозици]у те превео : А он — сторож у ворот тюремных. У. ст. 434

ону благословну негативну клетву дервишеву за СтрахинэиЬа :

СтрахижиЬу, (ти) ]'ада (не) допануо (да Бог да)! везану за стих

KOJH je за н>ом, преводилац je везао за претходни стих и пренео

на самога дервиша :Ведь беда со мною приключилась. — Уст.

453/454 : Ти, соколе, Стрихин>иЬу бане, Твр^а ми je вера од камена !

не види се у преводу да се тиче Buuíeuike речи („вера" и по Вуку

под 2) него je дата фраза више са смислом религи/е : Ой ты,

сокол., Б. Ст.! Вот тебе моей кланюся верой. — У ст. 502, жел>а

чистунца БановиЬа да коььа не упрла блатом (глибом) : Да ja

мога кон>а не углибим, окренута je y страх: Чтоб кон>я в реке

не утопить мне. А ст. 592, KOJHM je БановиЬа „иштетио" (у л>утини

и наглости прекршио витешки ред учтивости те противника

нагрдио место да га поздрави лепо) : Копилане, царев хаинине !

(У Вука случа}но изостало али поменуто под хаинсшво у загради

17*
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као хаин — неверан човек), у преводу ]е баш загрдио: Недоносок,

царское говно ты ! Ст. 682 : Искрвави низ (дуж) йрса халине,

преведено ]е: Искровавил ниже йлеч одежу. Ст. 717: Ошинула

по белу кауку... не може бити: Да по беломе шурбану била, пошто

]е на глави БановиЪа, иако се у Вука за каук упуг^е на чалму.

— Познати стихови у завршном говору Страхин>иЬа бана Лугу и

ЛуговиЪима, 807/811: Не дам (вама) вашу сестру похарчити, Без

вас бих ]е могао сам стопити, Ал Ьу (т]. бих тиме у исто време)

стопит (изгубио) сву тазбину мо]у, (те онда) Немам (не бих имао)

с киме ладно пити вино, Но сам (стога, да не бих изгубио тазбину

и дружину) л>уби мо]0] поклонио (живот) — преведени су у другом

смислу сасвим: Погубить не дам сестру вам вашу, И без вас могу я

рассчитаться, С вами тож хочу я рассчитаться: Не хочу вина пить

с вами вместе, А своей я любе поклоню ся ! Уосталом, то ]е

место и у нас први протумачио како треба тек ]. ПродановиЪ

г. 1931 у кн>изи Наша народна кн>ижевиост (изд. С. Кн>. Задруге

„Савременик" кн.. II, стр. 214).

10) Како се завидно Милош с Вуком у добром осмерачком

преводу Гал.ковскога оне бугарштице што ]е об]авио Гил>фердинг

(Босна, Херц. и Ст. Срби]а). У тумачен>има ]е добро истакнуто да

Милош ни]е пореклом из Поцерине него с Косова, иако не баш

из Лишъана како се наводи по Троношцу; затим да ни}е био

Лазару зет али ипак „]'едан од ближих", можда, а по преданьу,

ко]е Ье бити тачно, и нижега порекла (ако не баш „на^ижега")

и мешовите народности (ако не баш „син влашанки"); само,

не може се Обилий узети за основну форму презимена а Ко-

билик за посталу после н>ега, утвргзено млаг^ега (из половине

18 в.), као накнадно „осмисленно" у вези са легендом о кобили

ко]а га ]е до]ила; а све без обзира на форму Койилик, на]вероват-

ни]е првобитну.

11) Цар Лазар и Царица Милица. У тумачен>у о видно]

контаминащф ове песме из две омакло се : као да ]е она саста-

вл>ена из два одломка неке веКе песме о Косову, док ]е редактор

иначе, сасвим оправдано, против теорбе о „епопе]и" косовско].

У преводу, ст. 81 : Цар ]е тебе мене (мени) поклонио — добио }е

други смисао: као да му се цар клажа, поздравл>а га: Посылает

цар тебе поклоны. Незгодно ]е некако и то што се у преводу Лазару

да]у две титуле за]едно (ст. 171): Где погиб наш славны княз ца?

Лазар. Ст. 92у93: За крст часни крвцу пролевати И за веру с бра

ком погинути, вероватно ни]е изоставио преводилац, Галжовски.
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12) Смрш Majke JyiOBuka у преводу редактора, Кравцова,

]една je од на]успели]их ствари, преводилачки и уметнички. JBÄHHO

je тешкоЪе задавала реч kpuou_e, kpuAO (и по Вуку код друге речи

под 2) као: Schoss), ко]а се разнолико да]е: у ст. 63: Баца]у

je у криоце ма}ци — Уронили матери на руки ; а у ст. 79 : А расла

си на криоцу моме — На груди мойей ты выростало. Смисао баш

и не квари, али слику ипак.

13) Царица Милица и Владеша во/вода, опет у добром препеву

Кравцова и с добрим тумачежима. С променом у преводу само

у алитерационо] клетви на Вука (ст. 52): Не видех га, не видло

га сунце! Чтоб ему и солнца не увидеть!

14—16) „Комади" BykoBU и (17) друга део ирве БогиишЪеве

бугаршшице у преводу Галжовскога, последжа у осмерцима. У ст.

3 („Кнежева вечера") : Сву господу (властелу) и господичиЬе

(властеличиЬе, мажу властелу) — межа у: Вся сидит господа

с сыновьями. У ст. 42 у исто} песми, у клетви Милошево): Jep

тако ме вера (верност, витешка реч) не убила ! у преводу као да

се више намеЬе смисао религи}е: Видит Бог, кланюсь я своей верой!

У ст. 48, опет ту, изостала je знача}на фраза : Исиод ckyuía (твога,

TBOJe порфире, под Kojy ce улизички увукао) nnje вино ладно, и

дато само : Пьет вино холодное с тобою, а то чини и он и сви

други ту. Ст. 57 : А ако ми Бог и cpeha даде — дат je овде добро :

Если ж Бог u счастье мне даруют, без „боги" као рани}е (као у

песми историско} а не „староверско}"?). Ст. 18/19 у бр. 16: До

Сазли]е на Ьемер fcynpnje, Од hynpnje до града Звечана — дат je

опет са погрешним раставл>ан>ем Сазли]е од Ъупри}е, Koja сад место

криве nocTaje железна : Ош Сазлии на Мост на Железный, От

Моста Железного к Звечану.

18) Женидба Крала Bykaiuuna почиже на]обилати}е заступл>ен

циклус о Кралеви^у Марку. С добрим тумачен>има и ре^им омашкама

у преводу. Ст. 57: у Момчила сабля есть с очами, остао je тако

полупреведен и без тумачен>а, да су те очи на балчаку или сечиву

профилактички орнаменатод урока, од злих очи}у. Уст. 61 : Отведи

его к озерам равним, требало je истакнуту реч обележити великим

почетним словом као особно географско име. У ст. 219 : Со стены

спусти kottei} холсшины, изменена je слика спуштан^а целе kpue

(„трубе" од 20 аршина, по Вуку под 2) платна; a jouj више у ст.

226 : Савезала (ми) косу за диреке (балван, ступац), KOJH гласи :

Волоса моя в колоду вбила!
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19) СмрШ Душанова, са промен>еном сликом у ст. 25/26 : Диже

(Вукашин) цара са свилна душека, Прислони га (цара) у (свс^е) на-

ручде свилно — сасвим окренутом у: А Вукашин поправлял подушку,

Он подушку и постель Стефана, Головой на груд его склонился.

20) Урош и Мрлачевики, с добрим тумаченьем а с неоправданом

променом Самодреже у Грачаницу. Ст. 18: ^р не сми]и од три

брати]енца (три брата, ме^у собом рог^ена али не и у крвном

сродству с н>им), дат ]е : Он боится трех своих же дядек. Слутн>а

крал>ице ]евросиме, кода нарочито добро познад'е обест Вукаши-

нових чауша, те стога психолошки сасвим оправдана у ст. 89 : Баш

канда су бабови (очеви) чауши — ослаблена ]е проширега>ем на

све: Не гонцы ли то стучат княжие? Сасвим ]е модернизована

и подемократисана слика о сусрету Марка, кралевииа, и чауша

(пажева) у ст. 93: А Марко их помилова руком (по образу, као

дечаке, „^ецу" како их и зове) — у: Жмет им руку Марко: „Как

дошли ви?". Ослаблен ]е и ст. 124: Не била ти мо]а храна (млеко)

клета! — у: Ти побойся моего проклятья! као што ]*е и ст. 178: За

]уначко питад'у се здравл>е — тобожним подачаважем у: За юнацкое

здоровье йили ; а без преке потребе (због слика ?) покварен у

готово бесмислен ст. 237 : Не имей ти Племени (а шта су му отац

и стричеви ?) и рода — она] : Не имао гроба и порода, како му

се, по предан>у, и „стекло".

21) Марко и вила Равио]ла. Ст. 7: ]едан другом бело лице

(образ) л>убе — сасвим ]е преведен на руски, и обича] : И в уста

целуются юнаци. За ст. 32 : По честитод' по Маиедониди, изостало

д'е потребно тумачен>е да се под Манедонирм разуме уопште цела

стара држава (крал>евина, царевина па и деспотовина и са Зетом

— ]ер и штампар Божидар Вуковин из Подгорице каже за себе

да ]е од македонских страна — па и са Херцеговином — дер се

и за манастир Завалу у нюд' каже то). — Плашл>ива напомена виле

Равио]ле Марку, да се не боди да не она утени, у ст. 104: Сад

Ъу доЪи, мили побратиме ! — непотребно ]'е промен>ена у позив

ободици д'унака (а Милош д'е рш неисцел>ен) : Вы за мной идите,

побратими! И стиху 114: И Тимок су воду пребродили (прегазили

по „броду" дашуки) — промеььена ]е слика у: А Тимок он бро

дом переехал.

22) Марко и Лзушица Богдан, с доста успелим преводом а с

нешто омашака у тумачежу. За Хрел>у (нота 132), колико се тиче

Душанова несара Хрел>е, дата су добра об]'ашн>ен>а. Надимак

Пазарац (па према н>ему, и Бошн>ак?) ниде пренесен на н> с другог
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Зунака (ОбилиЬа, како се ниже напомин>е) него je с тим именем

nocTojao и }едан доцнф витез, чи}и je гроб на^ен у Новом Пазару

(Jb. Сто}ановиЬа белешка у Прилозима за кн>ижевност, II, стр.

88) a KOJH се у JCAHOJ народно] песми о женидби Croje (Ocïoje)

РадуловиЪа (Ра}аковиЪа), забележено] у Босни (Босанска Вила,

г. 1891, бр. 1/2), наводи за]едно уз онога првога, с надимком

Бошжанин. Надимак Крилашица могао би бити и „по прилици на

грбу племиЬком" , кад бисмо га нашли у каквом правом „грбовнику"

а не у фалзификованим (A. Солов}ева чланак: „Постанак илирске

хералдике и породица ОхмуЪевиЬ у Гласнику Скопског научног

друштва, кнэ. XII 79-1 1 1 ). Презиме ОхмуЪевиЬ ни}е му познато у исто-

pnJH ни у правим народним песмама, а сасвим je промашило етимо-

логисан>е са охмаш — охме, т], ждребе и по томе дово^еже у везу са

КобилиЪем — Пазарцем, с кога би та] назив као прешао на Рел>у. Са

Милоша je, изгледа, заиста могао да npetje на Рел>у назив kouuAeuia

(пазарског), KOJHM га je нагрдила сестра Леке Капетана у тако назва

но} песми Вуково], пошто je Милоша веЬ нагрдила ма]ком кобилом.

— У ноти 134 биЪе да je штампарска грешка да je Душанов кесар

Богдан владао „от Срема (от Сереза?) до Вардара". — У преводу,

ст. 2 : Од Косова уз кршно (брдовито) Примор}е, промерен je y :

От Косова, красного приморья. Hnje схвачен добро смисао низу

стихова 52/54: Данас мисле и говоре л>уди: Да три бол>а не има

jyHaKa Од нас ове три српске BOJ воде (и то од свакога по}единце,

не тек у скупу), кад je преведено: Ведь идет молва об нас, что в

свете Нет такого силного юнака Кто бы вмесШ нас троих осилил !

Изменена je, изгледа, и слика у ст. 86/87: А йошеже (али, не мора

бити и: асуka и замахну н>оме и удари како би било по Вуку, него

само: дохвати руком за балчак и иовуче) сабл>у оковану, На Богдана

поглёда попреко — Koja у преводу (према Вуку ?) изгледа и сувише

комична: Вынул саблю острую и взглядом Меряет он поперек

Богдана. С доброЬудим Марком народни се певач xohe и да

нашали, али, да ли и овде?

23) Сесшра Jleke Каиешана, с више омашака у преводу.

Незгодно je y ст. 8 и 115: (Росанди нема друге у) Бутун земле

турске и kaypcke, штосе последней израз преводи са: ^ргщены

(Ни у Турок, и у некрещеных). Незгодно je] дошло што се при

облачен>у Марка (ха}де, да je бар при Росандином, Koja ce кити

и накитом од новаца) за ст. 45/46: И на ноге ковче и чакшире,

Сваки чифти (пар ковчи) од дуката жута (по вредности) — у

лреводу каже: Шаровари надевал и пряжки, Из монет различное
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убранство. Незгодно ]е и колебание у прево^ен>у разних судова

за пиЬе: чабар (Марков), чаша, купа — у ст. 60/65 и 159/160 узет

]е сосуд за оба прва, а у ст. 263/264 за другим и треЪи дата )е

чаша. Обрнута ]е слика у ст. 192/193: Како (Лека) дурбин на

око турио Позна Леко три српска ]унака — у: А как Леко

разсмотрел юнаков Он трубу (дурбин?) бросил на окошко.

Изгледа да преводиоцу ни]е ]асно кад сШолови значе столове

(астале, совре) а кад столице, те не гради разлике у преводу:

ст. 259/260: Столови (столице) му од би]ела сребра А ]абуке

(украси наслонима) од сухога злата — гласи : Все столы серебреные

в доме А на них узоры золотые; као и у ст. 272: Те са совре

(}едног за]едничког стола) купе подигоше — опет : Со столов

(у множини!) они снимали чаши, те изгледа као да ]е сваки

гост имао сво] засебан сто, као у ресторану. У том низу стихова

сасвим ]е погрешно схвачен ова] пар (263/264): Низа совру (дуж

целога стола, с обе стране, од „чела" до „заставе": од „врха"

до „дна") вино наточено (у све чаше редом, а) Уврх совре (на

„челу") ]'една купа (пехар веЪи и шири, тако да изгледа не да

сто]и него) седи — преведен ]е овако : А под ним (столом)

вино стояло в чаше Оедно] ! а) На столе была другая чаша. У

ст. 277: Нашли су га (Милоша) ]утру у ер^ели (кон>ушн>ици, и у

Вука али тек под хергела и без облика са #) извршена ]е ова

случа]на промена под утица]ем Ердела (у Вука, ипак, не са $):

Был он найден утром в Семиградье.

24) Дево}ка надмудрила Марка, с омашком у тумачен>у о ]анку

Хун>ади]у : да ^е служио у Срба за време БранковиЪа па одатле

побегао у Угарску, и са ослабл>еном сликом у почетним стиховима

1/5 : Сироту]е сирота дево]ка, Када руча (неки дан, онда тога дана),

она не вечера, Кад састави (истога дана) ручак и вечеру, Онда

]°Леруха (одела) недостало; Ал]е зато добре среЪебила — овако:

Сирота девица в белом свете. Вот приходит время всем обедать,

А беднашке нечега обедать; Иногда и ужинать-то нечем. Но

зато и выпало ей счастье. Низ стихова 33/35: Весела ]е (ма^а

дево]чина) пред н>их ишетала И господско коло изводила, По тро-

]ицу у двор уводила — просто ]е изоставл>ен.

26) Марко и Вуча Генерал, с неким омашкама у тумачек>има,

као у ноти 157 о Београду, за ко]и се не каже да ]е био у власти

деспота Стевана (од 1403 до 1427) а каже се да га ]е држао

(Стеван ?) Душан; у ноти 1 55 за Варадин (Петроварадин) исто

мешагье као и ран^'е 49 са Вараждином; за Теки;у (163) цркву
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(„текинку" Kpaj Петроварадина) и у тексту CTOJH Tokua; y ноти

164 за Нземадщу (Аустроугарску) домиииьа се да he бити неко

поле около Вараждина. Jeanea слика тамнице петроварадинске у

ст. 1 1/12 : Ъено лежи вода до колена А (у n>oj и над н>ом) }уначке

кости до рамена — ублажена je замипшанэем разних положа}а

осу^еникових, овако: Где вода стояла по колена, Если ж лечь, то

до плеча юнаку (и у ст. 40:... то до плеча доходит). У ст. 116/117:

Приключилась с нею (Велимировицом) лихорадка И трясла ее три

целых года — буквално je схвачена и протумачена у преводу

„тролетница" грозница. У ст. 254 : Изо тога, ценераловице, схваЪен

je временски предлог иза на руски начин као каузалан (из-за),

па je Taj стих, уз промен>ену интерпункци}у, везан за претходни

место за следеЬи, те je целом низу стихова 253/256: (И дaj мени

три товара блага), Што сам мога морио Шарина. (стоп !) Иза

тога, ценераловице, Ето тамо (се код вас налази) Милош од

Поцер}а, Па (да ce ja не мешам) ви како с н>име начините (споразум)

— промензен je смисао овако: Ведь не даром же томил я Шарца

Из-за мужа, Вучи генерала. Дай ещо ты Милошу подарки, Ты

сама уж с ним уговоришся. Слично погрешно схватан>е значен>а

предлогу имамо и у ст : 286/287 : Што их преже Вуча уенерале

Када иде од Беча (TJ. бечком) Ъесару — у : Тех, што муж твой

запрягал, как ехал В путь обратнюй ош владыки Беча. Погрешно

je преведен и стих 289 : Да} ми рухо (одело цело) Вуче иенерала

— са : Дай ещо мне Вучеву рубашку.

28) Женидба Mapka КралевиЬа, с добрим тумачелем за

ЗемлиЬа Степана и упуКиважем на босанске Земл>иЬе, слуге Радо-

слава Павловича из 15 века, и с напоменом за дужда да je узет

као тип блазиранога западк>ака, али и с пропуштеном приликом

за овде погодну напомену о демократисан>у, посел>ачиван>у осно-

вног феудалског песништва, за Koje ова песма да}е обилате примере.

У преводу неколике измене (ради прилаго^иван>а руским обича]има,

или из несхватанэа наших?), као у ст. 15/18: Ъе ja на^ох за мене

tjeBOJKy, Ontje нема за Ш при}ател>а (и обрнуто), што je дато:

Где себе я находил невестку, Теста друга там не находилось;

Где ж мне друга находить случилось Там себе не находил

невесты ; тако и у ст. 25 место : Ено за ше добра при}ател>а — А

отец ее мне будет другом ; па у 41 и 73 : Руке шире, у лица се

л>убе — Обнимает и в уста целует ; па и с обртажем целе слике,

у ст. 23: (Кад je — дево]ку — ви^ех) Око мене (као у несвести)

трава окрену се — у : Вкруг ее даже склонились травы; и у пару
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ст. 63/64: Немо] водит тушина Севера ВеЬ ]"ал брата ]али братучеда,

мудри савет материн тиче се само Севера а не и свих сватова,

како ]е по пр воду : Не води собой чужих ты сватов А возьми

племяников да братьев.

29) Марко йозна}е очину саблу, с добрим тумачен>ем, а с овом

веЪом омашком у преводу у ст. 106/107: Да ти можеш (т]. кад

би ти могао) дати (коме) агалуке, На]при]е (пре свега) би (н>их)

себе (за себе, себи) извадио (добио) — у : Прежде чем ты агалук

бы добыл, Уж наверно б' головы лишился.

30) Марко и бег КосШадин, с добрим тумачен>ем, а с овом

променом слике : у низу ст. 41/44 : А ти узе ]едно сирочади, Узе

ььега на ли]еву руку, Друго узе на десницу руку, Однесе их у

дворе за столе, ко]а се слика и у новир] писано] кнэижевности

потвр^е као обична на пр. у Б. СтанковиЬа драми Ташани кад

тутор, на повратку из цркве, уноси Ташанине дечаке, „хаииске

синове", на рукама у собу, да би показао колико их воли, и

пошту^е — а у преводу се упрошЬу]"е овако : А ты взял одну

тогда сиротку, Ты одну взял левою рукою А другую взял рукою

правой, В двор повел, за стол ты ее посадил; слично ]'е томе

промеььена и супротност по богатству измену сшарих (давнашн>их,

па и бивших) господара и нових (скорашн>их) у супросност по

годинама старости, измену сШарих (остарелих) и младих, штосе

нарочито истиче у последн>а два стиха 51/52: У тебя и молодые

были, Что собрать сумели много денег.

31) Марко и Филий Маиарин, с добрим тумачен>има у щима

се само неоправдано Зма] Огн>ени Вук одн. Вуче, стално зове

Буча, а Стари Влах из граница Срби]е пребацу]е неодре^ено у

Херцеговину и преводи као Лах Каменистый; у преводу ст. 149:

(Ъе погибох. . .) А код мога (г], за живота, поред заштите мога)

славног господара — дат ]е ман>е ]асно: (Погибну...) Близ тебя,

о Марко, мой хозяин !

32) Марко и Алил - ага, с ман>е поузданом напоменом за

Шашарске стреле да су за н>их Срби могли дознати тек после

Ба]азитова пораза код Анкаре (1402), а у преводу с изменом слике

у ст. 76: ВеЬ буздован меЬе преко крала (колена) — у: На плече

взял он топуз тяжелый: као и у ст. 150/151: Сна(х)а кад(ун)а

(жена Алил-аге, новога „побратима" Марку те и овоме „снаха",

да]е) кошул>у са златом (на ишараним грудима), Уз кошулу

срма]ли (срмом, сребрним и златним „шиком", жицом, везену) ма-

(х)раму, ко]е у преводу, иако су то „женски" дарови, да]е опег

.
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Алия - ara. Текст je y преводу и скраЪиван, можда и због недовол>ног

схватажа правога смисла турским речима (ст. 82 : МешЪему —

правничко знан>е параграфа, суЬеже — hem и заборавити) а нешто,

оправдание, и да се избегне досадно понавл>анэв.

33) Mapko и Мина од Косшура, превод Галжовскога с прерадом

редактора Кравцова; с добрим тумачен>ем о историском догаЬа}у

(год. 1380/81) ко]и je послужио за подлогу OCHOBHOJ песми, постало]

и по Серензену можда у 14 веку у МаЬедони]и (само не у онакво}

форми бугарштичко] каква нам je позната из БогишиЬева зборника,

jep je ова вероватно прерада неке десетерачке, и свакако jom без

мешан>а са „лута}уЬим мотивом" о враЬажу мужа на свадбу женину

као путника, калуфера) ; том тумаченьу требало je додати joui

}едно слагаже песме са историским догаЬа}ем а то je y факту :

да je Марко „првовенчану жену CBOJy ^лену, Ъерку Хлапенову",

после све несреЬе Kojy му je причинила, понова „узео" а заменицу

жену „Тодору Гргурову" предао тасту свом Хлапену, како je то

све забележио с нешто ирони}е „ди}ак Добре Радов у Поречи"

у запису под бр. 189 у Jb. Сто}ановиЪа Записима и натписима.

Тумаченэа у ноти 204 и 206 да су Арапи управо Татари а Кара-

Окан Анкара нису тако поуздана. У преводу само незнатное

омашне не}асности, као у ст. 76, 205, 299: И однесе из ризнице

(блага]не, касе) благо (новац) — Все добро расхитил из амбаров ;

у ст. 174: Пак он цару паде преко крила (колена, кад седи) —

И на груд упал он к Паязету ; ст. 216: Бол>ом Ьу те (ja) оженити

лубом — слободни}е : Ведь ты можеш на другой женится.

34) Mapko и 12 Арайа, с непотребним домишл>ан>има : ко су

Арапи у нашем народном песништву, Koja су завршена заюъучком

да су то претставници „црне расе" ; и с двема али знатн^им

омашкама у преводу: у ст. 32: Ти ли поста (начинио си се сам)

другим царем на земл.и'— : Или цар затем тебя поставил? и у ст.

41 : Паде шатор на сокола (}унака, TJ. на самога) Марка — с

погрешним схватажем да je последкьа реч у генитиву посесивном:

Пал шатор на сокола и Шарца (KOJH je био ван шатора, а соко

се у песми v не спомин>е).

36) Mapko и Муса, с добрим тумачен>има, уколико се за Мусу

може пре мислити на Ба]азитова сина него на Скендербегова

одметника а без обзира на разлагала J. ТомиЬа (Истори}а у нар.

несмама о Крал>евиЬу Марку, 1909), и с омашком да Новак ковач од-

говара баш Новаку Дебелаку. У преводу изостао je ст. 62: Полу

(половину косе, позади)стере (простире пода се), полом се по
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крива; ст. 105: (дреновина суха) Са тавана (куЬног, где се

оставл.а]у непотребне ствари) од девет година (лежан>а и су-

шен>а) — измен>ен ]е и ослаблен у : Что в лесу уж девят лет

стояло; напротив ст. 149: (сабл>ом Марко пресекао накован>,

па) ни трупина (пан> на ком сто]и накован?) здрава не остала

— изменен ^е и претерано покачан у: Ни кусочка целым не остался!

ст. 187: (ма}ка Арнаутка ме родила) Код оваца на плочи (стени,

камену) студено] — гласи: На плоту, на речке, подле стада;

и ст. 188/189: У црну ме струку зав^ала (место у пелене) А

купином (м. купинином) лозом (као бодгъикавом врвцом) поврала

(увезивала) — измен>ени су тако^е у: Мать плащом меня покрыла

черным, Пеленала дикою лозою ; у ст. 269 : Па ]е (главу Мусину)

баци Шарцу у зобницу — преведена ]е последн>а реч по спо-

редно] служби ко^у ]е зобница заиста имала, као путничка торба:

Положил ее в мешок дорожный.

37) Марко укида свадбарину , с нетачном напоменом у ноти

227 за Сервану да такве реке нема на Косову, без обзира на

Сераву код Сероша на Косову; и с омашком у преводу ст. 16/17

и 22/22 : (С ког си млада среЬу изгубила те се ниси удала :) Ил

са (због) себе, ил са (због) сво]е ма]ке (зле), Ил са (због) свога

стара родителе (злог, или неугледног те га нико неЬе за

„при]ател>а", или су и он и мати много пробирали ?) — преведени

су : Иль сама ты в горе, иль отец твой, Или мать твоя в беде

великой ?

38) Лов Марков с Туриима, у преводу редактора Кравцова,

за ко]и се каже да ]е дат „ред по ред", а ипак ]е изостао пар

стихова измену 70 и 71 : (И окупи Мурата везира), Поб^егоше по

пол>у дели]е Као врапци од копца по трн>у, (Стиже Марко Мурата

везира) ; а у ст. 84/85 : (Очи му се — Марку — б]еху узмутиле)

Ка у гладна у гори кур]ака : Кад погледа, канда мун>а сине —због

последн>ег порет^ежа с обзиром на Ба]азитов надимак (Илдирим-

муььа) пренесен други део описа са Марка на цара: Как у волка

что в лесу зеленом, Поглядел, как молния блеснула, (и спросил

его султан турецкий.)

39) Марко йи/е уз Рамазан вино, с обичним омашкама у

превог^ежу речи крило на йлече у ст. 48 и 66 : Бритку сабл>у на

крило намиче(ш) — На плече у Марка остра сабля; омашка ]е

и у преводу ст. 91 : (Гледа царе. . . има ли ко ближе — него он

— до Марка) Ал код Марка нигде никог нема — Никого не видит

он в палатке.
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41) Jypuuiuh Janko y добром преводу Берга, с тумачен>има

треба напоменути да je (у ноти 140) ]уришиЬ Jamro свакако

познати сеььски капетан и посланик аустриски султану у г. 1529,

као и (у ноти 231) да je султан свакако Суле}ман Величанствени,

а (у ноти 243) сумн>иво да je HejaKH Огн>ане — Вук Опъани. У

преводу je слика у низу стихова : Нит сам гладан а нити сам

жедан (А мене су желе — за женама — пролазиле Jörn како сам

nao у тамницу) ; Но je мене (мени) тама (мрак) досадила — скрашена

и ослаблена у ст. 25/26: Только стало горько и досадно Что

попался я к тебе в темницу ; незнатн^а je промена и у ст. 78/79

и 91/92 : И Ä3J мене сабл.у посталицу (неупотреблю вану) Нева^ену

(из корица CBOJHX) тридесет година — Да еще тупую дай мне саблю,

Тридцать лет неточеную вовсе.

43) Женидба ПойовиЪа Сшо/ана, с непотребним усил>аван>ем

да се сваком лицу у песми на^е „историски" траг, што се истиче

и у далим бро]евима (44 : Женидба Ъур^а Смедеревца, 45 : Лзушица

Богдан и Драги/а) датим у добром преводу.

46) Болани До]чин, у преводу редакторову а с истим усшъа-

вагъем, „исторификащф" Koje овде иде чак и до варадинског

капетана (Петра) Доци}а а брине се и о Или}и-ацами}и и о Дуки

што га боли рука, Koja су имена упала ту само као имена ради

сликовагьа леонинског. У врло успелом препеву поткрале су се и

неке омашке, као у ст. 58/59: Двори MOJH, (да бог даде да би)

огн>ем изгорели ! А када ми брже (тако брзо) прокапаете? — Иль

мои дворы уж погорели Что скроз крышу дождик пропадает?;

у ст. 71/72 и 78/79 где се говори о везу (шареном свилом на

платну „по tjepijeßy" — оквиру, раму, за вез -) окренуто je на

шивеже; ст. 171: Изнеси ми }едну крпу („трубу", цео „комад" од

20 аршина) платна (да би се неколико пута обавио жиме око

струка) — окренут je y : Принеси ты полотна кусок мне.

47) Смрш MapkoBa, с добрим упутом (у ноти 271) и на рт

Орбелос на ушЬу Струме за Урвину, поред уобича]енога на Ровине;

с мантии омашкама у преводу, као у ст. 46/47 и понова у 58/59:

Свусугору врхом надвисиле И зеленим листом зачиниле (украсиле)

— KOJH су промек>ени у : Они сверху опустили ветки И листом

зеленым все закрыли; ст. 140: Према себи (издалека, CTOjetiH)

кнэигу (писмо обешено о грану) прочитао — промерен je y : Baca

взял и прочитал бумагу.

Циклус БранковиЬа, ]акшиЬа и Црно}евиЬа починье 6pojeM

48) Ъур^ева Jepuna, с чудном папоменом у ноти 276 да Максиму
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(владици) ини]е на^ен историски прототип" а ме^утим се дой

ное у ноти 302 зна за н>ега да ]е унук деспота Ъур^а Бран-

ковиЪа.

49) Облак Радослав у добром преводу Кравцова, с тако^е

чудном напоменом за Тодора од СталаЬа да ]е то можда и

котарски ускок Тодор од Задра, у песми несумн>иво Ъур^ева

круга и с вероватном историском основом; с променом уст. 90:

Да не држе в]еру у ^рини (да ]о) не веру]у речи) — Чтоб Ерине

больше не служили.

50) Во}вода При/езда, тако^е у успелом преводу редакторову,

с добрим тумаченэима, ко]има треба додати : да се стварни

кефали]а СталаЪа ни]е утопио него изгорео у граду, као и да се

име Проезда ]авл>а ]ош у 13 веку (у Босни, уз бана Нинослова)

а да ]е у време овога сталаЬкога херо]а био ]едан Проезда у

Новоме Брду и одликовао се приликом опсаде тога града од

Турака. Вероватно ]е случа]на (штампарска ?) омашка што се

СталаЬ бележи редовно у форми Сшалаша, а с рш ]едном таквом

штампарском грешком у ст. 30: Сталата не мог взят воевода

(м. воеводе)

51) Секула се йрешворио у змщу, не у змща („змеем"), како

]е у иначе одличном препеву т. Кравцова.

52) Женидба Влашика Радула, у преводу истога, са случа^ом

омашком у тумачен>има (г. 1373 м. 1474); с променом ст. 23: Хазур

(будите спремни!), свати, и хазур, ^ево^ка (м. вокатива: 1>ево]ко!

за одлазак) — Время ехать сватам уж к невесте (а она \е веЬ

предата сватовима); не зна^уЪи тачно шта ]е сшш]а (трпеза, софра,

скована од метала, овде од злата, па украшена инкрустаци]ама

од жице сребрне и златне у виду уплетене зми]е, ко]а у устима

држи алем камен драги), преводилац да]е нешто друкчи]у слику

уст. 56/59: Выносила золотую скатерть А на сктерти змея расшита,

Серебром и золотом расшита, А на ней вшит драгоценный камень;

у ст. 71: (се]е Радулове) Изн^еле злачено прстен>е — плурално

значегье збирне именице окренуто без потребе у сингулар:

Золотой они выносат перстень, као да оне све за^едно да;у снаси

само ]едан прстен (као младожен>а невести венчани прстен,

бурму).

53) СмрШ Десйошовика ]ове, у преводу Кравцова, ко]и ]е

као препевалац успео али као тумач побркао ствари: иако се и у

песми Максим назина братом .1овиним, а то ]'е заиста и био,

преводилац га, како се види у ноти 300 где се за ,1ову каже да
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je брат деспоту Вуку Огн>еном, сматра само за номиналнога

„брата" калуфера, оснивача Крушедола (нота 302); у тумачен>има

се ништа не Kasyje ни за матер ньихову „MaJKy Ан!>ели]у" иако

се у песми спомиже а и историска je личност.

54) Порча од Авале и Зма/огн>ани Byk y успелом препеву

редактора, с истом омашком о братсву Вукову с JoeaHOM (нота

310) и без знажа да je и Порча (нота 312) историска и Вуку

савремена личност (гроб му на Авали, знаосе доскора); с омашком

у преводу готово само у ст. 48: Ал да видиш (узвик певачева

дивл>енэа) два ]акшиЬа млада! — промерен у: Молодых он (Порча)

Якшичей увидел; с добро напеним kyeiuuHOM за машшраву, како

je могао и раните да преводи kondup и не мучи се чашом; добро

je и зобнаца оставл>ена тако.

55) Женидба Jakmuh Мишра, тако^е у преводу редакторову;

с чудном збрком у тумачен>у (нота 323) о JaicujHhHMa, jep, иако

се служио НоваковиЪевом расправом о н>има (у Летопису М. С.),

каже да су синови Ъур^ева во}воде JaKiue „Врешича" (од

Брезника?), „KOJH je био капетан Београда" (KOJH ни}е ни био

ЪурЬев), те „после ььегове смрти синови му остали у Београду"

а то НоваковиЬ не каже, jep ни]е ни истина; остало о н>има je

добро. У преводу се поткрала ова омашка у ст. 6/1 1 : (Не двори

га — Митар ]анка — да му HajaM плати) Beh да види (да би видео)

№>егову сестрицу, Да je види, и да je обл>уби (не тек да je воли

само). . . Не море je (н>у) младе ни видети, Камо л fce je }унак

обл.убити — окренуло се у: Увидал он Янкову сестрицу, Увидал

и полюбил ее он. (Девят лет он служил воеводе, Как пришла

десятая година) Не могла его (JaHKoea?) сес'тра не видеть Что

она юнаку полюбилась.

56) JakuiukuMa двори йохарани, од истог преводиоца, редактора,

с незнатни}им променама Koje смисао и не кваре толико, као: уст.

1 1 : Однесено благо из ризница — Унесли добро все из амбаров;

ст. 88: (Ево jyn3K njeea кроз чарши}у, Као да je од мог вила}ета,

те) Мину мене жела (зажелех се) брата мога — Я хочу спросить

его о братьях; ст. 93: (Изнеси ми да с напоем вина), А тако ти

до два брата жива (била!) — Как твоих живых поила братьев!;

ст. 94: Умах га je сестра познавала — Поняла сестра эту уловку;

ст. 127: Ил не маре, ил не 4yjy за те? — Или их совсем уж нет

на свете?; ст. 148: Поврати му жалост за срамоту — А за жалост

ему стало стыдно(Р); али и са знатн^ом изменом смисла у ст.

166/167: Боле fee те браЬа удомити (удати за бол>ега, у боли
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дом дати) Ъе (у коме) Ьеш бол>и пород изродити — Лучше бы

тебе за брата выйти(?) Чем такое породить потомство.

57) Диоба ]акшика, у преводу Берга с прерадом Кравцова;

с омашкОм у тумачен>у (нота 339) да Чекмек — Ьупри^а, ко]о\ ни

Вук у Р]ечнику ни]е знао дати правог об]ашн>ен>а, значи „мост

на реци Чекмеку", ко^е уопште нема код Београда; у преводу

]е у ст. 18 и 20 место Београда са Горььим и Дон>им градом узето

Ужице, зато што ]*е оно последнее споменуто, па случа^ом омашком

оба пута и као: нижний край Ужицы; ст. 37: Не чека] ме у двору

би]елу (него бежи пре него што дотаем) — промен>ен ]е у: В двор

свой белый и не жди — не буду!; слично несхватан>е оригиналне

фразе има и у ст. 49: Не смем во]на у двору чекати (него морам

бежати рани]е) — ко]'и ]е дат у онако променьеном смислу: Не

дождуся своего юнака!

58) ]акшиЫ кушщу лубе, у преводу редакторову; с омашком

у иначе и непотребном тумачен>у (нота 342) да }е отиписани „српски

цар Стефан" у песми то] „видимо" деспот Стефан Лазаревне;

а у преводу у ст. 58: Пак ти нисам за шу (аба]ли}у) казивалз

— ко]и ]е окренут на друго лице: Ничего о нем не говорил ты;

у ст. 64/65: Плести Ьу му (Богдану, Т]. н>еговом) кон>у (ще

г^ердане од дуката и бисера) усред гриве, Нека диче (ти т^ердани

у гриви) кралеве сватове — слика }е изменена у просто плетен>е

гриве: Заплету его коню я гриву, Он у краля будет славным

сватом; у ст. 88/90: Кам -му кон>и? (да Бог да, те) поклали их

вуци! Кам оруж]е? (да Бог да, те) однели (му) га Турци! Кам

од}ело? (да Бог да, те) остало му пусто (т}. немао сина ко]и

би га наследио)! — ова ]е клетва окренута као у неко изговара/ье,

оправданье недаван>а: Дать коней? Порезали их волки!; Дать

оружье? Отняли все Турки! Дать одежу? Вся произносилась! ст. 99:

Ти Ъеш себи болу наЬи л>убу — добио ]е супротан смисао

(штампарском омашком?): Не (м. ты) найдеш себе жены вернее;

а завршни 102 ст.: А ми смо се (и тако, чим смо се оженили) веЬ

растали, брате — протумачен }е доста добро паром: Со своей

мы матерью расстались, От тога так сталось это с нами!

59) Женидба Ъур^а Чарно]евика, у преводу редакторову, с

омашкама у преводу, као у ст. 9: Не би л кога угледао свога

— штампарском грешком вероватно: Своего коня (м. кого) я не

увижу ль? (у ст. 13 добро: Своего не видит никого он); ст. 42/43

и понова 55/56: Ако (Ива) може добра сво]а прегорети, Тако Ь

брата (мене, Ъурт^а) очима виг}ети — окренут ]е у: Как легко добро

1
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забыть на свете, Так хочу я видет брата Ива, Koje на}зад може

и тако да поднесе; ст. 64/65 и понова 71/72 и 77/78: Та и ти ли

моме брату до^е (у део, припаде, и ако mije н>егов), Моме брату

а у дугован>е (н>егово, за жегово д.)? — дати су доста HejacHO:

Моему ти брату тоже должен, Моему ты брату долгом должен?;

у ст. 76: И ты (кон>у Жераве, да Бог да, те) турске не минуо руке!

клетва се не види тако у преводу: Рук турецких тоже не минуеш!

(м. можда:... что бы не миновал?); у ст. 80/81: Волим (више)

брата него (ли) и градове, Her ли и тебе, танани Жераве — ни}е

у форми волим осе^ана компаративност, тесу дати: Люблю брата,

города люблю я, И тебе люблю я, стройный коник!; ст. 89: А и

крал>у од злата колаче (златне дарове послао) преводилац као

да ни]е разумео, те га просто изоставио као узгредан.

Циклус ха]дучких песама почин>е бр. 60: Опарина fioeak и

Анез Богосав, у преводу редакторову, врло успелом, с незнатним

променама ко]е не кваре прави смисао, као у ст. 3: А код Босне

(рек*-), код воде студене — дат: Над ключем воды студеной в

Босне (м. Босны?); и ст. 90: А кадар сам (смем, умем, могу) стиЬи

(гонити) и утеЬи — : Я готов бежать и дожидаться.

61) fioBok u PaduBoj upodajy Гру/ицу, у истом преводу, с

омашкама у ст. 66: На ногама ковче и чакшире (не шалваре,

Koje су за женске) — : На ногах шальвари и застежки; ст. 188:

Са сшрщем (Радиво]'ем) се у образ полуби — измен,en je y:

Целовал в лицо он посестрима; ст. 105/106: Ишао сам (¡есам а

не сам, без друштва, него баш напротив са друштвом ловачким)

у лов у планину, А сад овде никог не позна]ем (да би са мном

ишао у друштву у лов) — дат je: Сам ходил на лов я на планину,

А теперь я верно не умею.

62) Гру/ица и Арайин, тако^е у добром преводу редакторову,

с непотребним тумачен>има ко су Арапи у нашем народном песништву,

кад их и данас имамо насел>ених у Улцин>у; с омашком у ст. 47:

Xaj, tjeeoJKo, жалосна ти (теби, не номинатив!) MaJKa (да Бог да

била)5! — : Ой, невеста, бедная мать будеш!

Циклус ускочки почин>е бр. 65: Женидба Иве Голошрба, у

преводу редакторову као и два 6poja пред овим ме^у ха}дучким;

с омашкама у ст. 15: Од MyujKHJex пуно девет педи (раширених

шака) — : А длиной в девять юнацких локтей; у ст. 41: (Осим

Ъери Глумца Осман -are), Побратиме, (узвик певачев слушаоцу)

из турске Удбине — преставлен je Глумац Осман - ara као побратим

]]гжнословенски филолог 18
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Ивин: (. . Глумца О. -а.), Побратима в городе Удбине; ст. 63: А

десета факла (кита пера, пер}аница) окована — : А десятое огнем

горело; у ст. 119: Об]еси му златне кубурли}е (две, с обе стране

седла) — окренуто je на }еднину и на деминутив, без потребе:

Золотой он пистолет привесил; случало je свакако изостао стих

226: Акатане (кожаници, противнички) вранца (Му}иног) уплашили,

те зато зазире и не сме на Ива KOJH je nao.

67) Заручница Ива Селанина, из прве кн>иге Вукове као и

претходна, непоменута, обе у преводу редакторову, с овим изменама

и омашкама у ст. 52: А за треЬу (годину) била (бело рухо) не

носила (него црно) — : А на третий гребня не носила; у ст. 58/59:

Два девера под н>ом (невестом) кон>а воде, А четири над н>ом

са]фан (балдахин, нема у Вука) носе — : А под ним (крал>ем?) коня

держали двое, Четверо над ним держали полог; у ст. 78/79: Волим

(више) да сам (да бих била) сада погублена, Her (ли) да ме je

бане облубио — : А сама себя я погубила, Ах, зачем я бана*

полюбила!

68) Роисшво JankoBuha Сшо/ана, у преводу Галжовскога,

добром, са добрим тумачен>има; с омашком у ст. 55 и понова у

133, у}адикован>у Сто}анове матере: Снахе ^ле (н>у ja) заборавит

Hefty — : Люба Ела позабыть не может.

70) Bajo Пивланин и бег Jbyôoeuk, y истом преводу, с добрим

тумаченэима осем домишл>ан>а да je ЛэубовиЬ Ибрахим - бег

син везира ЪуприлиЪа, и с омашком случа}ном y ст. 97 : Шта he

мени Ришжански (из града Рисна) мачеви — : Христианские зачем

,мачи мне?

72) Хасанагиница, у врло успелом преводу Галжовскога, с

HejacHoiiifcy, по KOJOJ пре изгледа да се Хасан ara не мисли враЬати

у двор и род CBOJ него да агиницу тера из свог дома и рода, у

у ст. 12/13: В белый двор меня не жди ты больше, И ни в двор и

ни в семью родную!; и с променом Koja баш и не квари смисао у

ст. 47: Aj, тако те (ja) не желела, брацо! — : Ако, брат родной

меня жалееш.

Зборник се завршу}е добрим преводом редакторовим }едне

антиподне претходно}, 6pojeM 73) Маши неверница, из женских

песама Вукових.

Д. Koctuuh
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14.— KIPARSKy V. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus

dem Germanischen. Helsinki 1934. Annales Academiae Scientiarum

Fennicae B. XXXII, 2. VI + 329.

У низу дела посвеЬених истории страних речи у словенским

]езицима велика кн>ига Кипарског заузеЬе врло 3H34aJHO место.

Нема сумн>е да je ово дело у неком смислу завршетак и Kpaj

дуге научне еволущф }едног питан>а, Koje je имало велику

спещфлну литературу. Германске речи у прасловенском или опште-

словенском }езику има}у нарочит 3H34aj не само за истори}у сло

венских jesHKa, него и за истори}у прасловенске културе и пра-

домовине словенства. Не само германске речи, веЬ и иранске,

финске, келтске, балтичке речи и др. — све су оне rpaija за утвр^и-

ван>е почетака прасловенске историке. И што више студирамо ова

питажа, тиме она nocTajy сложение и тежа.

Кипарски je имао веЬи 6poj претходника. У уводу .он да}е

историку питажа. Можемо у неким ситницама да допунимо преглед

Кипарског (на пр., он не зна за дело проф. Шароволског у

„Зборнику у част проф. ДашкевиЬа"), али, у суштини, писац je

исцрпао целу литературу Koja ce односи на ова питан>а. Нзегова кри-

тичка анализа врло je оштра и тачна; писац много зна, и знаже гер

манских ]"езика да}е му могуЪности да тачное него што смо навикли

у делима оваке врете класифику}е стране речи. Найме, Кипарски

CTOJH на гледии!ту модерне упоредне лингвистике, Koja не допушта

ни изузетке ни случа}ности у }езичким законима. Само на овако

тачном основу можемо да доби}емо резултате KOJH нису суб}ективни

и хаотични, како je то био досада обича} у проучаважу страних речи.

Кипарски да}е каткада нове и понекад неочекиване ствари.

Можемо и код н>ега наЪи нешто што се не може сматрати као

дефинитивно решено, али да je н>егово дело нешто на]бол>е што

имамо у ово} области науке, у то не могу сумн>ати. Кад бисмо

имали монографи}е исте компетенци}е о словено-келтским, словено-

иранским и др. односима, били бисмо у стан>у да дамо нешто

дефинитивно о проблему прасловенске домовине и мн. др. Али

je OBaj идеал joiu далек.

Многе речи Koje су обично сматране као германске писац

npH3Haje за прасловенске (чедо, дуг, горазд, говШи, хлаи, kAades,

рус, хомуш и др.). Има речи Koje се налазе у и. -евр. сродству са

речима Koje су обично сматране као извор за словенски (jaôyka,

брада, брашно, брдо, цео, гроб, ива, koüiopa, kyu, ла/аши, лош, ла-

гаши, лан, луди, месо, мениши, мног, Mpkea, навь, илашно, руда и

18*
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мн. др.). Од назива народа у прародству с немачким речима имамо

Словене и Обре (Аваре). За ове и сличне речи у словенским и

германским ]езицима морамо тражити, ако ово ни]е праиндо

европско наследство, неке опште изворе ко]и нам ипак нису за

сада познати.

ТреЬа група речи у класификащф Кипарског садржи ове

речи, ко]е се обично сматра]у као примл>ене од германских на

рода, али ко]е су, по мишл>ен>у Кипарског, не немачког, веЬ

словенског порекла и нису узете од Германа, веЬ обратно: узелн

су их германски народи од Словена. Овакве су речи: крзно, Пля

сать, йук, срачица и др.

Засебну групу речи Кипарски види у речима ко]'е има]уьи

к, г не одговара^у индоевропском положа]у словенских ]езика, не

припада}у групи „сатем", него групи „кентум". На пр. реч „град"

обично се сматра као реч германског порекла због свога „»",

Кипарски одлучно уста]е против тог мишл>ен>а и тврди да речи

град, гуска и ел. нису узете из германског како се мислило

обично.

Поштовани писац, чи]е су заслуге неоспорне, у овом случа|у

ме нте убедио. }а мислим да ]е реч „град", ко]а има толико од-

говара^уЬих рефлекса у свима ]езицима источне Европе (мордовском,

осетинском, литавском итд.), узета из неког општег извора, као

што су данашн>е речи телеграф, радио узете из ]едног културног

средишта. Мени се чини да ]е на]вероватни]е да ]е извор свих тих

речи нека германска форма, нешто као „гард-", и пошто се Руси]а

звала код старих Шве^ана Гардарики, ]а сматрам да та реч

потиче од старогерманског „гард-".

Кипарски налази у словенском и у германским ]езицима

неколико речи, неколико назива културних предмета и произвола

ко]и има]у општи извор, али нису узети ]едан од другог. За

истори]у културних односа старих Словена ова] део н>егова рада

има несумнэив знача]. Овде иду ове речи: цата, шрешла, доска,

калежь, крижь (ово] речи Кипарски посве^е врло занимлив

есе]), меШа, олШарь, бресква и ]ош неколико.

Нису из германских, вей су из грчког ]езика узете речи

грьк, миса, йлоча, Плоска, румин, сак, сошона, субоШа, унгща. Исто

тако нису узете из германских ]езика, иако су сличне германским

речима, ове речи: хорува, хмель, хинова, корой, мьчь, и др. Порекло

тих речи Кипарски тражи на истоку: мьчь на Кавказу, корой из

неког индоевропског ]езика, хмель из неког турског ]езика итд.
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После тих глава писац прелази на словенске речи германской

порекла и на^ре да]е преглед оних речи ко]е су узете из гер

манских ]езика, али не у прасловенско доба. То су речи: алмужно,

бискуй, мних, стяг, варяг. Пошто ]е ових дана изишла расправа

г. Бруцкуса (у издан>у Семинара Кондакова у Прагу) у ко^ на-

лазимо потпуно ненаучно упоре^еже руског „варяг" са неким

источним „варцан" ко]е мора да служи као оригинал за руско

име твораца прве руске државе истичем нарочито да ]е Кипарски

навео ]ош ]еданпут доказе да }е руска реч варягъ порекла : да сев.

уаепп{*г ни]е само хипотеза него ]е факат, ко]и не оставл>а ни-

какве сумн>е односно н>ена порекла.

Сви ови есе}и, ко]е сам навео горе, претставл>а]у половину

кнэиге Кипарског. За човека ко]и ]е упущен у истор^у науке,

]асно ]е да у многом писац сто^и на правом путу и заступа

нове погледе: тако, на пр., ми смо навикли да сматрамо реч „мач"

(мьчь) као узету из германског. Кипарски врло ]асно и позитивно

доказу^е да ова] поглед н^е тачан, век да и за словенске и немачке

речи морамо каткад тражити неки општи извор, ко]и се налази,

можда у кавкаским ]езицима: диалект дидо- тас'а (5аЬе1), куанада

т1б>а (Оо1сЬ), тинди я7с7 (Оо1сп). ^а мислим да и у кавкаским д^а-

лектима ове речи нису оригиналне, и да ]е на целом истоку Европе

мач био наслеге неке врло старе културе. Грч. рйхшра припада

исто] групи, али нема непосредне везе са словенским и германским

речима.

После ових многобро^них претходних екскурза, писац прелази

на суштину свога дела ко]а претставл>а речи узете из германских

]езика. У уводу он каже да )е назив реке Висле познат у словенско]

форми (немачки с -к-, У1хе1 г. 1550) и узет ]е из словенског.

ВенеШи, у почетку немачки назив за Келте, постали су код Немаца

називом за словенске народе у доба када ]е I вей прешло у а".

Односи измену Прагерманаца и Прасловена почели су у првим

вековима нове ере, у чему се Кипарски слаже са Стендер-Пе-

терсеном. Писац мисли да ово] групи општесловенских речи

из германског припада]у (наводим само оно што има веЬи интерес)

ове речи: Буг (назив реке), глаз, хлЬв, кнез, нуша, йрешгьа, скош,

шлЪм, тын, Влах; те су речи, по мишл>ен>у Кипарског, прагер-

манског порекла. Доцни]е долази епоха готских речи. ,1ош до

кра]а IV века Словени су били у добрим и мирним односима са

Готима негде на ]угу данашн>е Руси]е. Речи готског порекла су:

блюдо, цЪсарь, Дуновь (не Дунав), гобино, хлЪбъ, хуЬогъ, хуса, кошьлъ,
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куйиши, кусиши, лЬкъ, лихва, осьлъ, йукъ, сшькло, шу^и, вълбондъ. На

Балканском Полуострву Словени су морали доЬи у додир са

неким германским племенима, од ко^их су узели речи: брады, бук

и букы, смокы, скуш, лик, *жсержзь, вино и виноград. У исто;

глави налазимо неколико пишчевих размишл>ан>а односно речи бук

и букы, смокы.

Врло^[велики ]е део, и посвеЬен словенским речима узетим из

западногерманских ди]алеката. До кра]а VI века у неточно] Не-

мачко] нема ни трага од Словенства. Са германским племенима, ща

су се преселила око 450 г. у Енглеску, Словени рш нису ступили

у додир. У легендама Лангобарда, ко]и су прешли на ]уг преко

источногерманске територи]е у V веку, исто тако нема никакве

белешке о Словенима. У Чешко] и у Моравско] Словени се налазе,

чини нам се, само после одласка Лангобарда, дакле после 568 г.,

и словенска насела ]авл>а]у се и на немачком западу тек после

600 г. Дакле, на}рани]а епоха у кор] су у словенске ]езике дошле

западногерманске речи, може бити почетак VII века. Од тог

времена па до кра]а VIII века (и ]Ош до 800 г. на]ман>е) тра]е

време кад су у општесловенски ]език дошле западнонемачке речи.

У то доба не може се више говорити о словенском пра]един-

ству, али врло ]е знача^о да су Словени, у смислу ]езика, културе

и, како би смо казали у модерном смислу, у национално] само

свести били ]ош у то време тако тесно везани ме1>у собом да су

речи ко;е су излазиле са ]едног кра]а ове западногерманске целине,

поста]але опште добро ньихова речника.

Овом културном и народном целином може се об^аснити да

су Словени у почецима сво^е кн>ижевности сачували свуда успо-

мену о сво]ем народном сродству и ^единству. Кипарски сматра,

као општесловенско благо, неколико речи узетих од западно

германских народа ко]их ]е бро] доста велики. Нарре ]е то

име Карла Великог, ко]е ]е постало код свих Словена називом

крал>а. Дал>е иду речи ко]е се односе на хришЬанску религ^у

(црькы, аоа, Христос итд.,) и велики бро] свако]аких културних

назива (мышо, йенез, йлуг, аила, исшъба, ремен, скриния, склязь,

вишез и- др.,).

Такав ]е садржа] дела Кипарског, ко^е претставл>а, како

чнталац види, велики корак унапред не само у чисто филолошким

питанзима него и у историки прасловенских културних односа.

Шта ]е словенска прадомовина ? Како се могло десити да Сло-

венство, ко]е ]е веЬ у VI веку заузело велике просторе, од Висле
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до Дона (ово je сигурно) и до реке Немана, а можда на исток

до извора Волге, сачувало cßoje племенско и културно ¿единство?

Шта je то што ми зовемо прасловенским ]езиком? Оваквих

питаььа ко]а ставл>а модерна наука на основу позитивних

резултата Koje je дало проучаван>е словенских ту^их речи, има

доста. Само строга данашн>а метода ньихова истраживак>а може

дати нетто шта he издржати критичку анализу, и зато ово дело

Кипарског, заслужу}е велику похвалу.

У изданэу академи}е у Упсали изишла je 1934 године кньига,

Koja има велики 3H34aj и за слависте: Collinder Björn. Die urger

manischen lehnwörter im finnischen (Srifter utgivna av kungl. Ht-

manistiska vetenskaps samfundet i Uppsala. Band 28. 1932—1934,

VIH + 254). Исто тако 1934 г. изишло je дело проф. M. Vastner'a:

Beiträge zur Historischen Völkerkunde Osteuropas. II Die ehemalige

Ausbreitung der Westfinen in der heutigen slavischen Ländern. Sitzungs

berichte Preus. Akad. d. Wissenschaften. Ph.-Hist. Kl. 1934 XVIII

356—440.

Надам се да fcy имати прилике да и о тим делима нешто

кажем.

А. Погодин

1. — НИКОЛА ПАПАСТЕРИ]У, професор гимнази]е, нека-

дашнэи професор BOJHC школе: Српско-грчки речник, део III,

издание Геор. В. Папагеорги}у, Атина. Стр. 663. Цена драхми 300

или динара 150.

Кад смо кн>игу добили, искрено смо се обрадовали, jep нам

се на корицама овог другог дела обеЬава да he ускоро изаЬи и

први део, грчко-српскохрватски речник, а нама су оба та

речника врло потребна. Али колико смо се у почетку обрадовали,

утолико je наше разочарен>е веЬе било кад смо летимице кньигу

прегледали. Ma да ja писац, то са корица овог речника дозна]емо,

joui 1929 године издао српско-грчки метод, без сумн>е да би за-

добио наше повереже, он у свом предговору на српском и грчком

jesHKy (стр. 3—4 и 5—6) истиче да je „србоук" што би требало да

значи српски васпитаник или како он то и грчки зове „oepßop.a9r|C";

али доста je да се прочита}у: поменути предговор, жегово „o6jam-

кьаваьье скраЬених речи у тексту" (стр. 7—8), па онда н>егов табеларни

преглед Ьирилске и латинске наше азбуке и грчка об}ашнэен>а како

се сваки наш глас изговара (стр. 12) и нajзaд она белешка на

стр. 659 где су му исправке штампарских и других грешака, на
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да се одмах, не улазеЬи у сам садржа] кн>иге, види да писац не

зна толико српски да би кадар био и кн>иге да пише на том

]езику, па ма то биле кн>иге као српско- грчки или грчко-српски

речник. Непрегледне су наслаге погрешака у овом речнику, ко]е ми

нити можемо све исправл>ати нити ]е то потребно. Примера ради

навешЪемо шта смо нашли само на прво] страни код слова А:

На првом ступцу об]ашн>ава реч абри (аЬг1), а те речи ни у

великом речнику ^гославенске академ^е нема, дал>е наводи реч

абсолуШан, Шна, Шно (аЬ5о1и(ап), (тако!), па абуланша (аЬиШЩ

и да]е ]0] грчко об]ашн>ен.е х^роирт610^ Па онда реч абцис

(аЬаз), а ни те речи нема ни у великом академиском речнику.

Г. Папастери]у каже да ]е реч из геометр^е и значенье ]о] грчко

гласи: етодр-ёуг), г| рйа ёх тсоу аиУТЕгауукёусиу ?\г\.$ еЬге бр^оупо?-

Авеш ]е обележио да ]е мушкога рода (<ц>о). Код речи ад

наводи израз „врате ада" грч. ябуш той тааоц. Код ада има израз

„сувоземна ада" ко]у грчки тумачи цле^ршпкц у^оо?. Има и реч

адвукаш. А код речи адеш има израз „по адето" грчки ката. тг,у

оиуг)9е1ау; иман адеш грч. аоуегёС^ш. Ову страну му завршава реч

ади\)ер написано Ьирилицом и латиницом тако, место ади^ар.

И тако бисмо могли ре^ати погрешке редом све до последнее

стране. Али каква би корист од тога била? Па ипак кад ништа боле

немамо, шта нам оста]е друго да кажемо него попут оне веселе

наше снаше: с н>им тупо, али без н>ега и тупо и зарублено!

Гл. ЕлезовиЪ
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I Филозофи]а и ]език

1. be.ïnli Александар, О знача!у прилога (адвераба) за ]езичку

систему индоевропских |езика. Глас CLVI (1933) 77—99.

У ОБО] врло интересантно] и поучно] расправи г. БелиЬ aaje анализу

употребе и функци]е прилога у индоевропским ¡езицима (на првоме месту

анализу српскохрватске rpatje) — ко|а баца светлост на структуру рани]"нх,

дофлексиских епоха у развитку индоевропског пра]езика. С. Н.

2. Б удим и p Милан, JCSHMKO осеЬан>е и ]'езичко знан>е. H J II

(1933) 30—45.

„Без знан>а, без научно основана знан>а, нема и не може бити правкл-

ног ]езичког осеЬан>а .... Природа и нужна сарадн>а измену ¡езичког осеЬаььа

и ¡езичкш знан>а као главних чинилаца наше свести тражи да наша средн>а

и виша настава поклони више него досад пажн>е ¡езичко] подлоги стручног

и општег образовала. Наставници ]езика развиЬе сво]е ]езичко ocehan>e про-

учава)'уЬи юъижевна уметничка дела, а наставници кн>ижевности усавршиЬе

CBOJe ]езичко знанье ако се на универзитетима упозна]у са знанием савремене

опште и специ]'алне лингвистике". Р. А.

3. Haler d-r A. Jezik kao stvaralacka aktivnost. ГлПД XIV (1933/4)

529-538.

Писац настав.ъа дискуси]у започету у „Hoeoj европи" о схватан>у гла-

сова у ]'езику као изража}ном средству нашег психичког збиван>а. Ocyfcyje

позитивистичка схватан>а ]езика и емпиризам у филозофи]и: „empirizam koci

svaki kulturni napredak, jer porice, i mora da poriâe, najvitalnije vrijednosli

covjeSanstva". J. в

II О прасловенском и словенским ]езицима

4. БелиК А. Оцена: Koszmieder Erwin, Nauka о aspektach czasownika

polskiego w zarysie. Proba syntezy. Wilno 1934. XVI -f- 240. Изашло у колек-

ци)и Rozprawy i materjati wydziatu [ Towarzystwa ¡przyjacióf nauk w Wilnie

Tom V, zeszyt 2. JO XIII (1933—34) 218—227.

Не слаже се с писцем ни у схватаьу глаголског вида ни у анализи

по]единих примера, веЬ да]е своja тумачен>а: „Ja уопште сматрам да су две

основне грешке код Кошмидера: 1) што он не oceha да сваки глаголскн

облик и сам за себе има CBOJ одре^ени вид... и 2) да та видска значен>а могу

давати са другим речима у реченици и видско значение целе синтагме (не

равно по смислу) Koje се не мора увек слагати са засебним, олре1,енич вид-

ским значением глагола KOJH учеству|е у то] синтагми. Tpefca погрешка К

у томе je што би он хтео да глаголски вид има временско значение. Ме-

Ьутим то се доказати не може!" Р. А.

5. Б(елиЬ) А. Оцена: Meillet A. Le slave commun, seconde édition revut

et augmentée avec le concours de A. Vaillant, professeur à l'École des langue^

orientales e à l'Ecole des Hautes-Etudes. Paris 1934. 538. 8°. J<1> XIII (1933-34) 18R

„Кнэига проф. Meje-a остала je углавном иста... Засада се друкчше

HHj'e ни могло радити, jep би за свако друкчше претстав.ъан>е прасловенског

]езика биле потребив нове и врло опсежне студи)'е". Р. А.
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6. БелиЪ А. Оцена: Gunnarsson Qunar, Recherches syntaxique sur la

Décadance de l'adjectif nominal dans les langues slaves et particulièrement dans

le russe, par. — Thèse pourt le doctorat, présenté à la Faculté de Lettres

d'Upsal et publiquement soutenue le 27 mai 1931 à 10 heures dans la salle At 1.

Stockholm, 1931, 154. 8°' JO XIII (1933-34) 211—218.

7. Erih d-r Ivan, Kultura Jezika u cehoslovackoj. NVj XLII (1933)

230-233.

Приказ публикаци]е о чешком кк>ижевном ¡езику: „Spisovna cestína a

jazykova kultura" Kojy je издао Prazsky linguisticky krouiek 1932 год.; на Kpajy

свога приказа писац наводи и кн>. F. Oberpflacera „Jazykozpyt" и F. Trávni-

ceka „Mluvnicé viucováni". P. A.

8. IleSié Fr. Оцена: Jerzy Kurnatowski, Kaszubi, ich rozwój kultiiralny

i gospodarczy (Warszawa 1929. Otisak iz „Prac dziahi gospodarczej polityki komu-

nalnej Zwiazku miast polskich. Str. 14) Прил. XIII (1933) 215. Белешка.

9. Колман О. Jörn нешто о речима на — Ute. H J II (1933) 13-19.

Написано поводом чланка Р. БошковиЬа, об]авл>еном у H J 1 275—278.

— Показу|е лепо какво je стан>е у погледу наставка ишше и — ucko y

чешком |езику. Р. А.

10. Кулбакин Степан, Оцена: Slavia, casopis pro slovanskou filo-

Jogii VII. Прил. XIII (1933) 153-158.

Кратка садржина свих чланака из области лингвистике, често са кри-

тичким напоменама. Б. м.

11. ПавлОВИ^ Д-р Mиливoj, Оцена: А. БелиЬ, О ABOJHHH y сло

венским |езицима (в. JO XII бр. 2). ГСкНД XII (1933) 297-299.

Кратак — и мало Hejacan приказ резултата до KOJHX je проф. А. БелиК

дошао у своме делу. Р. А.

12. ПОГОДИН А. Оцена: V. Kiparski. Die gemeinslavischen Lehnwörter

aus dem Germanischen. Helsinki 1934. Annales Academiae scientiarum Fennicae

B. XXXII, 2. VI +329. JO X1I1 (1933-1934) 275—279.

Излаже садржину дела — и на Kpajy вели да „дело Кипарског заслу

жу)е велику похвалу". Р. А.

13. Splavinski Ler-TadeuS, Kratak pregled rada na proucavanju

poljskog Jezika (predavanje na Kolarcavu univerzitetu odrzano 7-XI-1933). J<t> XIII

(193-34) 142-150.

14. Бар и ti X. Босилак. HJ 11 (194) 43-47.

Оспорава мишлен>е КостиКево (в. HJ I 171 ид.) да су речи ôocujbak и ko-

.iiiôd поза)мице из грчког, — друга посредством „арумунског, цинцарског ..." и

убедливо доказуае да je реч koAuôa поза)'мица „од старог становништва на

Балканском Полуострву", а име ôocuAdk да je „дошло к нама из Итали)'е

(basilico), али, дода)'е писац, — у }едно старо доба, пошто итали)'анско пред-

акценатско а у HOBHJHM поза]мицама не прелази више у о". Р. А.

15. Будим И p M. „Насушни хлеб" и „ceaidanu kpyx'. HJ II (1933) 6—9.

Б. сматра да je и ¡едан и други израз неправилан превод с грчког. Грчки

израз „артос епиусиос требало би превести са „данашн>и хлеб". J. В.

16. Будимир М. Грчка подлога кшижевних ¡езика. HJ 1Ь (1934)

230—240.
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Не прима ми1шъен>е A. Meje-a (Prace filologiczne 14, 517) да je „латински

глагол comprehendere историска полазна тачка за потон>е истоветне семан-

тичке промене у европским кжижевним ¡езицима. Наши изрази, вели писай,

схвашиши и ио)миШи, ко]и као и лат. comprehendere, нем. auffassen и begreifen^

noibCKO pojmovaé и мам. felfogás потпуно по CBOJOJ семантичко] садржинн

одговара!у грчком syllambanein, ко)е je по времену crapxje и по семантичко]

функци|и pasBHjeHHJe од латинског comprehendere^ . Р. А.

17. Bunc Stanko., Se nekoliko slovenskih ¡men za novce. HJ 11 (1934)

212-214.

Називи Koje писац износи jecy за: а) xuAodapky: jar, juricek, as, marko;

ciuoiuüHapky: metulj, sivec, mlinar, cikorjevec, cikorija, srbe, matilda; десешицу:

oraí и б) — за звечеЬи новац: nezka—динар, nezica—50 пара, bogec—50 дин.

Р. А.

III Етимолопце, истори}а речи, тумачеше речи,

збирке речи

18. Vaillant André, Serbo-croate Davon. Прил. XIII (1933) 77—81.

Oeaj архаизам у нашо] encKOJ поезди покушавали су да обjaсне веЬ

наученици XVII в.; ]едни су у M.I.- .«у видели име неког словенског бога рата

(због сличности са Mars, Mavors), а други императив глагола давориши, KOJH

je ме^утим нов и вештачког порекла. Код мла^их писана и лексикографа значи

давори узвик за бодрен^е или дивл>ен>е, док се у народно] поези]'и н>име нзра-

жава бол.

Ме^утим све то не Kasyje ништа о пореклу речи давори. Да би се оно

об]аснило, не сме се полазити од новших примера у ко]има je давори постало

клише, него треба потражити Hajcrapnja сведочанства ; то су: ЗораниЬеве

„Планине" (1 пут) и Дубровачки зборник од 1520 год. (2 пута). На први се

поглед види да сва три примера ynyhyjy на исти кра{ : далматинско npuMopje,

тако да се сама од себе намеке претпоставка да овде имамо посла са по-

за]мл>еницом из романског ди)алекта Далмаци]е. Питан>е je само, чему дааори

одговара. Посматра}уЬи речи као бла(в)др < ром.* beludreJaßOp < lauras, долази

писай до закл>учка да слов, групи -аво- у ром. одговара дифтонг аи; давори

претставл>а, дакле, *dauri. Ова] супонирани облик води, можда, порекло од

de(-)ore (исп. грчки jaura<ora) са значением „од сада", Koje je, нарочито у

поновленом облику, могло да доби]'е горе поменута значеша са различним

ни]ансама афекта. Б. И.

19. ВлаховиЬ Митар, Мушка ношша у Васо]евиЬима. ГлЕМ VIII

(1933)72-84.

Интересантан опис са потпуном терминолог^ом. За лингвисту je поучно

што су се народни изрази за по]едине делове ношн>е (премитач, куса, до пак-

тица, rali«;, ofi.iaia, пас, докол>ене, б]елаче, назупци, навршци итд.) чували тако

дуго док се одело изра^ивало код куЬе. Кад су одело почели да nspaljyjy

Tepsnje (осамдесетих година прошлога века, скоро сви н>егови делови губе

наша стара имена и замен,yjy се ту^им: цамадан, талаган, janynua итд.

Б. М.

20. BymoBMti Д. Речи: васелена, васиона и василена, н>ихова упо-

треба, значеже и порекло. HJ II (1934) 140—145.
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Одговара)'уЬи на питание ]'едног читаоца Н. |езика, да ли \е правилите

васиона (именица) или васиона (придев), В. говори о пореклу придева населени

( пасйони и василени), о употреби и супстантивизиран>у ових придевских речи.

1. В.

21. ВушовиЬ Д. О пореклу и значек,у речи пколач\ \\} II (1934)

240—241.

Об]ашн>ава порекло и говори о значен>има ове речи. Мисли да \е стара

словенска реч колая постала у означаван.у округлог хлеба, „ко\н ]е, можда, био

округао, г]. ко]и )е био као коло (исп. и имен, колут)". За значение речи у

изразима „на колаче скаче" у н. песмама, посто]е два тумачен>а: 1) колач до-

лази од турске речи %и1ас ко]а значи хваш, — и 2) кон> скаче у висину и

прави при покретима слике кружног облика. В. узима и допун>у]е ово друго

тумачееье. 1. В.

22. Ъорг)иЪ П. Око израза насущна. Н] II (1933)60-53.

Поводом мишл>ен>а проф. МаретиЬа да нам речи насушни не треба

поред свакидаиши. (.|ег. хлу].) и миипьеша ко)'е налази код проф. Будимира

<Н^ II 6—9) да су речи насушни и свакидаиши различите по смислу, Ъ. об]а-

и)н>ава порекло и употребу речи насушни. I. в.

23. ЪорЬиЬ П. О крал>у и цару. Щ II (1933/4), 170-17&

Поби]а разлоге д-ра Л. БакотиЬа ко]им се руководив да у своме пре-

воду Св. писма замени назив цар за библске владаре називом — крал.

Р. А.

24. Ъорг)иЪ П. Облик Мюсловен. гЦ II (1933/4) 200-201.

„Иако би облик ]уюсловенин био ближи старом Словении ь, ипак ]с,

изгледа, веН преовладао облик ко)и |е краЪи па зато и лакши за изговор...

Сем тога ни прост облик Словен не противи се духу српскохрватског ]'езика,

]'ер за имена народа ни]е данас везан ]еднински наставак ин, на пр. Грк, Та

либан, Француз, Хрват и ел.; а он се не )ав.ъа ни у множини ни у изведе-

ницама". Р. А.

25. Ъор1)ИЪ П. Именици академща и н>ене изведенице. Н^ 11 (1933/4)

246-237.

Показу]е како ]е постала реч академща, шта {е првобитно значила, и

кела све значен.а има у нашем |езику, а затим говори о значен>у од н>е (речи

академща) изведених речи: акаделичар, академац, академски, академик.

Р. А.

26. ВлезовиК Гл. Значение неких ту1>их речи употребл>ених од наших

класичних писаца. Н] II (1933) 47—50.

Говори о значен>у ових речи: алмаз, ибришим, лакерда, пачалуци)

серяща, шакум, шранбалос, шурбан и харбща. Р. А.

27. И. БОШКО. Щ II (1934) 134-136.

Име Бошко налази се у нашим споменицима веЬ од XIV века. Оно ]е прво

битно било име ко]е се одмила употребл>авало. Као облик за тепаме оно1е могло

постати од више имена (Бою]е, Божидар, Богдан, Боюслав, Божа): Бог+ько

или Бож+ъко > Божко > Бошко. Као самосшално име — Бошко, могло )е тако

рано постати „што ни^е тако блиско везано, као хипокористични облик, само

са |едним именом". — Бою]е \ъ наше старо име и налази се у вези са придевом
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богаш; Божидар je дословни превод грчког имена Теодор (беббшро;); Богдан

тако^е je начижено према грчкоме веобогос; Богослав je, вероватно, начшъено

угледашем на грчко име eeoKpfjc. P. А.

28. lv§i¿ d-r Stjepan, Primjer ucene pucke etimologije. NVj XLII

(1833/34) 179-187.

„Rijec hodocastvo u Stullija nije ¡zmisljena, a rijeci hodocasnik, hodoca-

stiti i hodoiaSce (u smislu „cascenje hodom", i njihove ¡zvedenice produkti su

t.zv. pucke etimologije. Ako ih se hocemo kloniti u danasnjem knjizevnom je-

ziku, mozemo ih zamijeniti rijecima: Bozji put, Bozji putnik, Ш na Bozji put,

bozoputnicko mjesto itd. (u duhovnickom smislu) ili rijecima ; poklonik, poklo-

niiki put, poklonstvo), iei na poklonicki put ili na poklon(stvo), pokloniSte itd. (u

obicnom knjizevnom slilu)". -P. A.

29. lie Si б Fr. lz savremenog zivota naseg jezika. HJ 11(1933) 69—72.

Тумачи речи : Зец (слов. 3ajeu) — назив воза KOJH иде од Железничар-

ске колони{е у Загреб, ируга — као назив за аушобус (у Црно) Гори), ./••,".>:.:-•

(= кицош, гигрл), (ßpakapuja (= фракари) — у Лэубл>ани, Дин итд., ¡соло я

„одвщачи" („зави5ачи"?) — „у казнионичком жаргону". Р. А.

30. Ile§¡5 Fr. Prag ili Praga. HJ (1934) 260-261.

Предлаже употребу другог облика — Praga, и то зато што je raj облик

(наравно, — РгаЛа) .код Чеха самих обичан"; Prag]e — немачки облик. Р. А.

31. IleSii Fr. Siovenacki „frakar". HJ II (1934) 283.

Допуна чланку наведеном под бр. 29. — Вели да je реч frakar постала

пре год. 1896.

32. КОСТИЬ Д. Име Београда. HJ II (1934) 213—214.

Име му je словенско и дато вероватно joui npe првих словенских

насел>еника у запуштеном Сингидунуму, по особини Koja ce н>има (Сло-

венима) чинила нарочито карактеристична : белини терена Београда KOJH je

(терен) захватао кра)'н>у терасу с падинама Авалина обронка над самим уилЧем

Саве у Дунав, где je данашк>и Горной и Дон>и Град. Забележено се налази

Hajnpe у 9 веку — у Жити}у Св. Климента. Р. А.

33. КосТиЬ Д. Прилог спортско] терминологии. HJ II (1934) 247—252.

Говори о речи ноголеш. Та сложеница, с правом вели писац, — не

вала, jep не значи „саму радн>у, игру у KojoJ ce лопта удара (баца, меЬе)

ногом", односно у KOJOJ — нога Mette лоту, него значи дал>ину до ко}е се

може ногом метати или (према "ногоступ) — игралишше или, на]'зад (према

вешромеш и ел.) — йравац kojuM ce лоиша меЬе итд. Р. *.

34. Кублакин С. Jom неколико речи о изразу „насушни". JO XIII

(1933-34) 161—162.

Доказу}е да je израз H4c*uiTkH*¡H „стара одлика Ъирилова превода".

Р. А.

35. ЛалеВИЙ М. С. О значешу неких речи и израза HJ II (1933)

78-81, HJ II (1934) 278-283.

Тумачи постанак и значен>а речи и израза : kpcüiuiuu се и uokpcmuOiu cet

у йричу, згрануш, с kou.a и Ьчноици ; бесШебезове, uckouHeula kokouiky, яа-

шшамиаши (у значек>у ишарати), йлочобаша, не зарезиваши nekoia, обрайш.

босшан, йуш за уши, осушиши nekoMe ouanke, kao йод мосш, kao y eocky.

I. В.
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36. Mayer A. Staroilirske studije. 12. Bosut. NVj XLII (1933) 46-48.

„U ilirskom Basant-, Basant- lako razaznajemo obicni ilirski sufiks —ant,

— ant. Osnovu ¿as— najbolje je povezati uz indoevr. kor. bhog „tekula voda,

pol ok", od kojega su dosad poznate izvedenice samo iz germanskog (*bak-ja,

baki : staronondski bekker, anglosaski bece, engleski beck, starosaski beki, m.;

stvnj. bah, zapravo bahn, srvnj. bach, sada Bach m. f.) i ¡z keltskoga (srednjeirski

bual „tekuca voda", Ьйаг „flux, diarrhoea" iz *bhog-Ia dot. -rá)... Indoevrp. o preslo

je u ilirski a, a bh u ilirsko b. Ovdje iznesena veza dokazuje, da je gutural u

indoevr. bhog bio palatalan, zto se iz germanskog i keltskog koji su centum-]e-

zici, nije dalo razabrati. Ako je ova etimolegija tocna, imademo novi dokaz, da

je starolirski jezik pripadao satem-skup'mi. ...Od istog ce korijena bili izvedeno

i ime rijeke Bosne, ilirski + Bos—Ь/i-sufiks". P. A.

37. Mayer Antun, Staroilirske studije. 11 Durmitor. NVj XLI (1933)

379-382.

Реч Durmitor не потиче, према изво^ен>у М., непосредно из стародал-

матског, него — из румунског; у средн>евеков. латин., па и у романским

)езицима, реч dormitar добила je значение греде, а ово значен>е „najbolje pristaje

nazivu brda, jer su brda kod raznih naroda uporectivana s gredama ¡ tako

nazvana". Из румунског Taj je назив прешао у слов, „иза нестанка полувокала".

Р. А.

38. Марган Д-р Владимир, „Хлеб наш насушни".Щ 11(1934)277-278.

Реч насушни, по мишл>ен>у М., „буквален je превод лоше грчке речи

eüuycuoc Koja je сама по себи та}на, а тако исто лош и буквален превод

нама досада ¡ош увек непознатог араме}ског оригиналног смисла."

Р. А.

39. Maretid T. Kritik ili kriticar i t. d. HJ II (1934) 99—100.

Одговор Р. БошковиЬу (HJ I 205—209). — Ocraje при свом твр1>ен>у да

су речи на ар односно на — ичар (kpuuiuiap, бошаничар и др. те врете,) —

германизам. Р. А.

40. МиЬовиЪ Д-р В. О хемиско! номенклатури. ГлПД XVI (1933)

782-788.

Да}е cßoje напомене о питан>у израде хемиске номенклатуре и терми-

нолопце, — ставл>а}уЬи примедбе А. Стано)евиЬу, KOJH je писао о овом пи-

талу у ГлПД XIII, 642-655.

41. МосковЛ)ввиЬ М. С. Бала, купалиште, купе.ъ, купатило, купка.

HJ II (1934) 234-238.

О пореклу, значен>у и распростран>ености тих речи.

42. МосковлевиЪ М. С. Постанак речи cpeha и развитак н>еног

значен>а. HJ II (1934) 271—273.

Развила се из значен>а сусреш; према томе, првобитно се морало реЬи

добра cpeha (TJ. добар сусрет), а затим je цело значение израза пренесено само

на именицу cpeha. Позива се на празноверицу да he неко бити „малерозан",

ако срешне овог или оног човека; тако je неко имао и cpefcy, ако срешне оно

или онога што да]'е cpehy. И.

43. Скок д-р. Петар, Из топономастике Jy-жне Срби]е. ГлСНД XII

(1933) 194-216.
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44. Стано}евиЬ А. Кроз ]едну нашу научну терминологи]у. ГлПД

XIII (1933) 642-655.

Истиче потребу — наглашену и пре у дискуси]н — да се npanarobaeajy

духу народног ]езика страни термини и изрази у хемиско] номенклатури, затим

тражи у)едначаван>е хемиске терминологи]е у наша два центра — Београду и

Загребу, и код разних стручних писаца. Сам мен>а изразе и врши одабирагье.

J. В.

45. Stojkovié d-r Marijan, Rog. ZbNÍ. XXIX (1933) 60-73.

Писац доказу]е да je рог одувек био симбол снаге и .wohn, али Je добио

и значен>е руге и срамоте. С тим у вези об]ашн>ава и изразе ко}и се код нас

чу]у као: натицати (наби]ати) коме рогове (за преварена мужа), продавати

коме рог за caefcy (кад се ко грдно превари), пухати у исти рог (слагати се),

дигнути рогове (осилити се), поломити коме рогове (срушити га) и ел.

А В.

46. ТановиЪ Стеван, Народне мере из околине Ъев^ели)'е. ГлЕМ

VIII (1933) 19-20.

Детадан опис свих мера Koje се у том Kpajy употребл>ава]'у са народним

називима за н>их (веянном обичним). Неколико ди]алекатских реченица са не-

савршеном транскрипци]ом (сшъжим, ptka, гърди- груди, газан и ел.).

Б. И.

47. Tudan Fran J. Kritik Hi kriticar HJII (1734) 133-134.

Писац je да се употреблава kputüuk; — мисли управо да би трепало

употребл>авати наставак ар односно ичар само онда када „рфч означава нет го

народу блиско, нешто више познато,.... нешто што je Befc постало koHkpe^no";

дакле : йолишичар, механичар итд., али : xucuiopuk, meopeSiuk итд. и, наравно :

caniBUHuk, kojiepuk, меланхолиН итд. В.бр. 39 ( Р. А.

48. áimíik Ante, Kljecane kecelje, zmija kljecan i si. NVj XLI (1933)

382-384.

Речи: Kljeiati — klj'eiam (.iarati pregacu'), kljecav (,§aren'), klincan, Ue-

cana, klecanica, kleéanik (,¿ilim sto je klecan'), kleíanje (,djelo kojijem se kleca'),

klecati — klêècLm (,tkati, ali onda kad se u pravo tkanje kaka sara utkiva ru-

kama'), kleiaíica (.otrovna guja, kamenarka ili grobarka'), kleían, kleéa, klecan,

kljeéast, kljeéatak, kljeika — „долазе од ри1ечи buijeui, или управо kAujeütka,

KOJOM Je била означавана четворокутна фигура (квадрат, ромб итд.) у ткан,у".

Рус *л*ш"шшыя(,имЪющ1й узоръ въ вид* кл'втокъ, четьреугольниковъ') ,кл*т-

чанка, кл^тчанина, клЪтчатина (.родъ полотна, тканаго клетками; употребляется

на рубашки'). Р. д.

IV Несловенски ]езици

49. Киселинови^ Ъ. J. Француски }език у I разреду гимнази|е.

ГлПД XIV (1933) 375-376.

Пише поводом чланка А. Мили^евиНа (в. бр. 53) и заступа супротно ми-

шлен>е: „Уколико се страни ¡език рани]е иочне, утолико се солиднее научи".

Мисли да je много лакше изговор савладати с малом децом. J. в.
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50. Mayer Antun, Najstariji germanski jezicni spomenik. NVj XLII

<1933 I 34) 68-71.

O HaJHOBHJHM тумачелима имена Harigasti и Teiwa у Неговском натпису.

P. A.

51. Mayer A. Grundriss der germanischen Philologie. NVj XLI (1933)

398-399. Белешка.

52. Milidevid А. Обрада—припрема чланака из живих }езика. ГлПД

XIV (1933) 127-131.

Писац дели обраду чланака из живих {езика у пет делова, и у пет та-

ч.п- а наглашава потребу и разви]а начин изво^ела сваког дела посебно, — то

су: 1) вежбан>е у коректном читан>у и лепом изговору, 2) вежбале у логичком

и стилском добром npeßoljetby, 3) вежбале у „свестрано] граматичко]' ана-

лизи", 4) вежбале у конверзаци]и и „при том истицале литерарних лепота"

к др. и 5) писале по диктату. J. В.

53. Milidevid Al. Francuski Jezik u I razredu gimnazije. ГлПД XIV

<1933) 252-254.

M. мисли „да француски ]език, Kojera су ортографи]а и изговор и др.

{чему се баш поставл>а]у темел>и joui при почетку учеша овога {езика) врло

тешки, не треба почилати у I разреду, jep je све поменуто несавладливо за

малишане I разреда, где ухо, мозак и претходна школска спрема joui нису

лриправлени да приме овако озбил>ну и тешку rpatjy; веЬ учеше фр. )'езика

треба неизоставно одложити за II разред". — По мом мишл>ен>у М. има право.

J. В.

54.' Milidevié Al. „Francuski jezik u I razredu gimnazije". ГлПД

XIV (1934) 541-543. -

Писац поново у полемици с КиселиновиЬем говори о почетку учела фр.

{езика у гимназии. J. В.

55. Musid dr. A. Recenice bojazni u grckom, latinskom i srpskohrvat-

skom jeziku. Rad 248 (1933) 183—212.

Сна три {езика показу]у у конструкции) реченица бо{азни извесна слагала:

1) Бо}азан, како у самосталном тако и у о глаголу бо!азни зависном облику;

язражава се у сва три }езика експликативном постулативном (прохибитивном)

реченицом (у грчком са ju'i [>п об], у лат. са л? [ne non], у ex. са да не) Koja

je постала од финалне. 2) У сва три {езика зависи од глагола бо]азни: а) инди-

ректно питале, б) об}ектна реченица (у грч. са шс, у лат. quod у сх. са да),

в) инфинитив (у лат. и accus. cum inf.).

Грчки и ex. слажу се сем тога joui y овим тачкама: 1) У оба {езика по

стала су од прохибитивних реченица суспикативна питан>а; у грч. и директна

и индиректна, у сх. само директна — б) зависна реченица бо!азни може бити

каузална реченица (у грч. са ¿m. у сх. са шшо). — Слагала Koja би била огра

ничена само на грч. и лат., односно лат. и ел. управо и нема.

Али сваки од поменута три {езика има и нарочитих конструкци{а ко{е се

у другима не налазе. Тако у грч.: од прохибитивних реченица са ^ поста}у

сем суспикативних и аамиративна питала; б) реченице бо)'азни ¡авл>а(у се и

у облику негативних хипотетичко-финалних експликативних реченица са бяшр

(шр) (UY); в) об{екат бо{азни може се изреЬи и партиципом. У лат. се а) у за-

висно{ реченици бо{азни ne поп може заменити са ut.; G) зависну реченицу

]ужнословенс1ш филолог 19
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бо]азни може чинити реченица са quin или quominus. Напослетку, у сх. може

об]ектна реченица 6о]азни бити без кон]'ункци]е.

Као на]'важни]и резултат сво]их испитивагьа сматра аутор то што му je

успело рашчистити однос грчких суспикативних питала ça pf\ (директних и

индиректних) према прохибитивним реченицама са г-:, ч однос грчких адмира-

тивних питан>а са ji¿j према суспикативнима, а у}едно и однос сх. (директних)

суспикативних питан>а са да не према прохибитивним реченицама: сва та пи-

тан, а потичу од прохибитивних реченица. У латинском нашао je само траг

индиректним суспикативним питан>има са пе, ко]'а су ту постала од прохиби

тивних реченица. Б. М.

56. Musié d-r A. Grcki iterativni preterit s etv ¡ slavenski iterativni

kondicional. Rad 245 (1933) 73-88.

57. Прокофьев В. Оцена: Професор Душан Константинович: Ла-

тинска читалка са граматиком за V разред реалних гимнази{а, Београд 1932,

Изд. Задруге Професорског друштва, 29. Стр. 172. Цена 30 дин. — Латинска

читанка са хрестомати}ом и речником за VI разред реалних гимнази]'а, Београд

1935, Изд. юьижарнице „Ра}ковиЬ", Стр. 227. Цена 40 динара. — ГлПД XIV

(1933) 181-183.

П. д. lie повол>ан суд о уибеницима, после 'ита указу{е на помехе

недостатке. J. В.

58. Рог и h П. Прилог настави латинског ]'езика. ГлПД XIV (1933)

245-249.

VKasyje на р1>аву страну „граматизованьа", а истиче потребу и знача}

лектире; наглашава важност вежбан>а на часу у добром прево1зен>у и потребу

упуЬиван,а ученика у тачну и правилну употребу значеша речи. J. В.

V Старословенски ¿език и црквенословенски

59. Кул>бакин С. Оцена: Kurz Jozef. К. Zografskému evangeliu.

Slavia IX 3, 4 XI 3,4; v Praze 1933. JO XIII (1933-34) 233-242.

Излаже садржину рада К. и, на више места, исправ.ъа и допун>ава

К. — На кра|у оцене вели: „Завршава]уЬи сво|у оцену интересантне расправе

младог чешког слависте ja радо констату!ем да Je она писана с одличним

познаванием предмета и да садржи много тачних посматраша. Главна je

н>егова заслуга што je скренуо пажн>у на стварне разлике измену гю|единнх

делова Загр. кодекса. Р. А.

60. К ул> бак и H С. Frcek Jean. Euchologium sinaiticum, texte slave

avec sources grecque traduction française. Paris. 1933. (Patrología orientalis

tome XXIV — fascicule 5). JO XIII (1933-34) 229—231.

„Ово ce издание управо не може сматрати као потпуно ново издание,

jep HHJe ранено ни по рукопису, нити по фотографи]'ама; то се издание може

назвати у неку руку исправлено Га]тлерово издан>е". — Рецензент при

Kpajy cßoje оцене да)'е и ceoje поправке издашу Ф. Р. А.

61. Кул>бакин С. Оцена: Ильинский Г. А. Опыт систематической

Кирилло-Методиевской библиографии, под редакцией и съ дополнениями М. Г.

Попруженка и Ст. М. Романскаго. Българска академия на Наукигв. София,

1934. XL11I + 303. JO XIII (1933-34)227-229.
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„Ова{ рад изгледа да je маже или више потпун.

Друга je жегова особина и то врло важна, да он да}е систематски

преглед научне литературе о Ъирилу и Методи}у. Ja ce слажем с планом по

коме je ранена ова библиографф.

Р. А.

62. Кулбаки H С. Slorîski Stanistaw, Index verborum Euchologium

sinaiticum. Warszawa 1934. Стр. VIII + 152.

63. Meyer Karl, Allkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Co

dex suprasliensis. Verlag J. J. Augustion, Glückstadt und Hamburg 1935. Стр.

XII -f 302. JO XIII (1933-34) 231-233.

Указу]'е на разлике измену ¡едног и другог дела; замерке Koje чини

односе се углавном на Сложског. Р. А.

64. Кул>бакин С. Оцена: Лавров П. А. Материалы по истории воз

никновения древнейшей славянской письменности (Академия Наук Союза

советских социалистических республик. Труды Славянской комиссии т. I) 1940

Стр. L + 200. JO XIII (1933-34) 242-253.

„Кн.ига 4HJH смо садржа]' разгледали има CBOJHX мана; она je ранена у

журби; ред KOJHM се штампа}у текстови случа}не je природе, не одговара

никаквом принципу; rpalja Koja би морала уЬи у текстове находи се каткад

у уводу; више пута наводи се текст по рукопису ове или оне библиотеке,

али се не наводи 6poj рукописа. Али поред свега тога кжига почившег заслужног

слависте од велике je користи за нашу науку". Р. А.

VI Српскохрватски ¿език

а) Граматика и граматичка питаи.а

65. Б ел и tí А. Граматика српскохрватског jesHKa за први разред

среджих и стручних школа. Друго издаже. Београд 1933. Стр. 95.

66. Белий А. Оцена: A. Music, Znacenje i upotreba participa u srpsko-

hrvatskom jeziku. Rad 250 (1935) 127—157. JO XIII (1933-34) 195—202.

Износи CBOje мисли о „апозитивно}" и йредиНашивно] употреби при-

дева, а затим — о йаршицийима и глаголеkим йрилозима у нашем {езику

уопште. Р. А.

67. БелиЬ A. JBÄHO начелно питаже. HJ II (1932)1—6.

Говори о томе да ли се партиципи сад. врем, могу слободно употребл>а-

вати у нашем 1езику. Он noKasyje да би се то противило духу нашег народног

]'езика када се не би водило рачуна о ¡едном: прилози сад. времена значе

раджу Koja ce врши напоредно са другом раджом, ме^утим придеви сад.

врем. (TJ. партиципи) значе раджу Koja ce стално врши. „Пада]'уЬе" звезде

може значити „метеоре", али не може значити „звезде ко}е сада пада}у",

дакле, „naflajytíe звезде" значе „звезде Koje стално, Koje увек пада}у". Према

томе, партиципи нема}у у нашем ¡езику партиципско веЪ придесско значеже.

Зато се они могу употреблавати само када се у том значежу употребл>ава}у.

и.

68. Бели11 А. О промешьивости радног (прошлог) глаголског придева.

HJ II (1ЕЗЗ) 33-39.

19*
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Критике МаретиЬеву одредбу да су у придевско] служби обичн^и

нейрелазни глаголи неголи йрелазни (Огат. 1 81 II 569) и доказу]е да у овакво;

служби могу бити употребл»ени (едино глаголи ко|и значе сшапе, и то на

првом месту свршенош вида. Прави радни глаголи не могу имати придевску

службу. И.

69. БелиЬ А. Незнани ]унак. Щ II (1934) 100-102.

Поред тога што све више нейознаш. значи „непризнат", „мало чувен"

и ел. давашу првенства речи незнани пред реч]у нейознаши помаже и то што

)е незнани реч поези|е, све }е више реч вишег и одабрани|ег стила, па и при-

ста]е бол>е уз по|ам о )унаку ко)ему се име и родбина не зна, а ко]им се

отаубина дичи. Р. А.

70. ВукОВиЪ ^. Л. Гор]еши или юреШи у юьижевном ]езику ^екав-

ског нареч]а. Н.1 И (1934) 176-180.

Предлаже да се у кн>ижевном ]езику и|екавског нареч)'а — сем у речи

старешина — сш.ар]ешина спроведе доследна замена кратког * иза р са е, да

се, другим речима, пише: юреши, сшареши, окореши, речник, речица, решен*

и ел., и само — сшар}ешина, — „зато што само те речи . . . позна]'емо ]едино

у том изговору у свим и|екавским говорима". Р. А.

71. ВуковиЪ ]. Л. ,)ош о вокативу ]еднине неких именица мушког

рода. Н] II (1934) 238—241.

Написано поводом чланка М. С. Московл>евиЬа (в. бр. 83).

Московл>евиЬеву правилу о )еднакости вокатива номинативу, вели писац,

„могло би се додати и то да ]'е вокашив }еднак номинативу и код йонеких

оишших именииа на -ак и -аи као шшо су: мачак, иашак, гласак, шешак,

лисшак, облушак, брашац, ]араи и ел." и то зато што су те именице, по

мишл>ен>у В., обични]'е у том облику вокатива \а Правило Московл>е-

виЬево требало би употпунити „тим што би уз н>егова нека имена и презимена,

наша и страна, такав вокатив морала имати и нека географска имена: Градац,

Д. Лайац, Лисац, Ошочац, Преодац, Хан-Пиесок, Клада» и ел. Дал»е, ни]е

оправдано, вели писац, сматрати обичнфш облицима: йисару, йоглавару,

возару и ел., него йисаре, йоглаваре, возаре; било би бол>е, по мишл>ен>у В.,

и юейодаре, йасшире, севере, ивере, — затим: сиромаше, од Влах — Влачи.

Од имен, на -суз — }едино на е: угурсузе итд. Само, завршава писац, „не

знам да ли би било обични]"е гласе или гласу, Нее или йсу, . . . воле или волу,

овне или овну, доле или долу, чавле или чавлу, Курше или Куршу итд"; види

се ипак да ]е он за употребу првих облика. — Облике зма]е, Милоиге и ел.,

т]'. облике где иза непчаника имамо е к у — у юьижевном ]езику, вели, — не би

требало употреблавати. Р. А.

72. ВушовиЬ Д. О акценатским облицима човёка, човёку.. Щ

II (1933) 53-55.

Поводом )едног написа у Полишици у рубрици Да ли знайи где се

тврди да 1е неправилно чдвек-човёка, поред чдвек-чдвека, В., с правом, доказу]'е

правилност и ]едног и другог акцента у кн>ижевном ]езику. .1. В.

73. ВушовиЬ Д. „Хвала лейа!" и „хвала лёйо!" Н} II (1933) 81-84.

На питаье упуЬено Уреднишшву Нашег резака: „да ли ]'е правилнще

реЬи: „хвала лепа!" или „хвала лепо!" В. одговара „да ]е под]еднако правилно

и ]едно и друго", ]*ер су се ови изрази (В. то доказу|е) „развили у нашем

]'езику" правилно. 1. В.



Библиографи)а 293

74. ВушовиЪ Д. О узрочном значен>у свезице „йошшо". И} 11(1934)

103-105.

Поводом миишеъа проф. Т. МаретиЬа да ни]е добра свезица йошшо у

узрочном значек>у В. да]е мишл>ен>е да ни]е потребно и да се не може ова реч

уклонити из юьижевног ]езика. Налази се и код писаца ко]и се одлику}у добрим

народним ]езиком (В. да]е примере), а вероватно Ье се чути и у народу. В.

доказу]'е природно разви]'ан.е узрочног, преко временског, значеша ове свезице.

I. В.

75. Георги]'еви11 К. Решетарова оцена МаретиЪеве граматике.

ГлПД XIV (1933/4) 858-859.

Приказу]е Решетарову оцену МаретиЪеве граматике (Огат. 1 зШ... II из

дание) ко}а }е (оцена Р.) изашла у часопису 51ау1а, кн>. XI, 578—604. ]. В.

76. Ъор^иЬ П. О дво]аким завршецима неких тупица. Щ II (1934)

145-150.

Говори о облику оних именица у нашем )езику ко]е у грчком има)'у

наставак ютц;, тг)? и ц<;, а у латинском — Ша, 1а, агсаа: ]еван^елисш (евангелист)

и евангелиста, ]езуиш-]езуиша, йайЛрщарх-йашрщарха (и йаШрщарка) итд.

77. КОСТИК Д. Множина, обична и збирна. Н] II (1933) 72—76.

Поводом питан>а упуЪеног Редакции Нашег ]езика: „да ли и код других

упоредних облика за обичну множину и множину исказану именицом, као

лисшови (у юъизи) и лишке (на дрвеку или дрвешима?) има разлике у зна-

чен>има ? — показу|е, прво, ко]а ]е разлика измену горн>а два облика (лисшови

лишке), а онда — измену: гробле и гробови, снойови и снойле, войска и

во]ници, шруйле и шруйови; каме/ье и каменови, йрсшепе и йрсшенови, дрвеке

-дрвеша-дрвле итд. Р. А.

78. ЛалевиЪ М. С, Где, камо куд(а). И} II (1933) 19-24.

Говори о значен>у и употреби ових прилошких речи, ко]е се ме^усобно

различу у правилном кн>ижевном }езику. Где показу1'е место где се радн>а

врши, — али у говорима и у писан>у употребл>ава се и место прилога камо за

означаван>е цил>а кретан>а. Има три значена: упитно, односно и неодре^ено.

Прилог камо означава цил> кретан.а, — чешЬе у чакаваца и ка]каваца

а ре^е у штокаваца, ко]и га замен^у са куда или где, и где се одржава у

другим значензима.

Прилог куд (и варианте) има два значела: прво, старае, ]е значение

правца кретан>а, и друго, нов^'е, — показу1'е цил> кретак»а глаг. радше. „У оба

ова главна значена куд може имати упитни и неодре^ени смисао". Да]'е Л.,

дал>е, преглед значена у примерима. 1. В.

79. ЛалевиЪ М. С. Однос предлога према неким одричним речима.

Н^ (1933) II 84—87.

Говори 1) о условима раздва)ан>а ни од ко и шшо у заменици нико,

нишШо с предлогом: раздва]а се ако заменица има и заменички облик и зна

чение (ни од кога), а нови]ег 1'е порекла нераздва)ан>е, кад заменица има облик

заменички, али именичко значеше (у нишша); 2) да.ъе о „йредлозима йрема

неким одричним йрилозима" (нийошшо, ниуколико и сп.), 3) и о „йредлозима

према одричном ни ]едан" (ни у }едном граду, — и ся.). \. В.

80. ЛалевиЬ М. С. ^зик у уибеницима за српскохрватски )език.

Щ II (1934) 150-154.
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Указу|е на р1?аво стаже у погледу правилности ]езика у уцбеницима за

домаЬи ]език, осу!>у]е и непажжу оних ко]има се поверава преглед уибеника

и оних ко]и одобрава]у такве уцбенике. Износи примере грубл>их правописних,

граматичких и стилских погрешака. I. В.

81. МиЛ0]евиЪ Во]. Ж. ^дан прилог за неколико назива Н.К И

(1933/4) 209-210.

Предлаже да се као општи наставак „за сместишта" за стоку и живину

узме — арник: кдшрнйк, кдкошарник, живйнйрнйк, ювёдарнйк итд.

Р. А.

82. Московл>евиЬ М. С. „Ойкладионица' и тим поводом о име-

ницама на -ионица, -аоница. Н} II (1933) 76—78.

Све овакве именице се праве од Щрщних глагола . . ., стога не ва.ъа

реч ойкладионица, }ер ]е начижена од свр. глагола ойкладиШи се, веЬ место

|ье треба узети реч кладионица, ко]а ]е сасвим правилно начин.ена. Р. А.

83. Московл>евиЪ М. С. О уокаКуц ]'ес!п1пе пек1Н 1тешса тихкоя

гойа, пагос11о 1тепа 1 ргегтепа. Н^ II (1934) 105—107, 180—183.

На основу материала покупл>еног из неколико познатнх граматика,

указу]е на несталност правила о наставника за вокатив ]'еднине; на основу

тога материала и онога што сматра да ]е преовладало у говору — предлаже

сам правила. Сво] чланак писац завршава же.ъом да се да мишл>ен>е о жегову

предлогу правила за вокатив ту^их имена и презимена и неких наших презимена.

В. бр. 71. Р. А.

84. СтевановиЬ М. Употреба предлога йрема. Щ II, 273—276

Доказу]е да се предлог йрема употребжава не само с локатовом

и генитивом, него и с дативом. I. В.

85. СтеванОВиЬ Мих. Оцена: Д-р. Миливо] Павлович, Читанка

са граматиком српскохрватског ]езика за I, II, III и IV разред средн>их

школа. Поводом приказа г. М. С. ЛалевиЬа. ГлГЩ XIII (1933) 674—684.

Истиче позитивне стране читанака као уибеника и поби|а ]едну по ]едну

Л. замерку. 1. В.

б) Савремени кн.нжевни ^език

86. ВаЫс" VI. Ргес1ауаш'е о аксепш и йгигот гагге<1и. ГлПД. XIV

(1933/4) 793-798.

Чланак интересантан за наставнике домаЪег ]'езика. Б. ]е поделио пре-

даваже у пет часова (сати), — и све пет часова посвеЬено )е само теори]'и

о акценту. Оно што ]е на)'потребни]'е, а што ]'е на]'теже код деце постиЬи:

увежбаваже да бележе акценат по)единих речи (сво)' и кжижевни, како би

научили и познаваже и правилно изговараже акцената) долази тек после.

Да ли по градиву ]'езика ко]е треба да се обради у II разреду има довол>но

времена за то? Сумживо. Ми бисмо у II разреду почели са обичним вежбажем

у разликоважу акцентованих и неакцентованих, дугих и кратких слогова, па

бисмо се задржали на увежбаважу у разликоваъу акцената (узели бисмо

бо.ъу терминологи)'у), — и даже, идуЪи од лакшег ка тежему, показали бисмо

деци природу акцената, преношеже низлазних на предлоге и префиксе, бо]еЬи

се свакако да то не буде у II разреду претешко. У В.
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87. БелиЪ Александар, Граница слога и састав речи у српско-

хрватском ]езику. Глас СЬУ1 (1933) 99—123.

У сво]о] расправи Граница слога у српсковрватском }езику, об)'ав:ьено)

у Зборнику Б. ПоповиЬа (1929), утврдио )е проф. А. БелиИ да у српско-

хрватском 1'езику има дво|аке границе слога: а) психолишке или синтаксичке

и б) гласовне. У ово] сво^ расправи он одре^е вредност те две границе

■слога с лингвистичке тачке гледишта. — , Граница слога )е, вели проф. А. БелиЬ.

]'едан од онако исто важних чинилаца речи као што ]е и фонема. Чим се и

значение речи меша (задржава или губи) у зависности од промене гласовне

границе слога, она 1'е несумн>иво }едан од стварних елемената нашега }езика".

Р. А.

88. БелиЬ А. Позоришни ]език. Щ II (1933) 65—67.

Мора претставл>ати угледни говорни |език савременог юъижевног ]езика

у свима центрима нашим. Данас он то шн'е. На позориштима ]е да се о томе

лостара]у. Мора се створити ]едан тип тога ]езика ко}и мора показивати

савршенн тип говорног юъижевног ]'езика. И.

89. ВелиЬ А. ,|ош неколико речи о позоришном |езику. Н} II (1984)

97-99.

О погрешном изговору самогласника у позоришном ]'езику и потреби да

се грешке таквих изговора поправл>а]у на пробама и у позоришно] школи.

И.

90. БелиЬ А. Опет о позоришном |"езику. Н} II (1934) 129—132.

О погрешном изговору сугласника и акцената у позоришном ]езику и

потреби да се изради каква помоЬна кьига за практичну акцентуаци]у.

Р. А.

91. БелиЬ А. Дикц^а. Н^ И (1934) 161-163.

О односу измену интерпункци]'е и дикци]е, односно — односу измену

яаписаног или наштампаног текста и изговореног. — Интерпункщф мора бити

логичка, да читалац осети како ]е и шта }е писац мислио, а дикци]а мора

бити — йриродна; то, т]. йриродна дикци]а, нарочито истиче писац, „не значи

да она] ко говори или чити какав ту^ текст — треба да га чита ев о]'им обичним,

природним начином"... Он га мора изнеши оном дикцщом ко]а баш. шом

делу одювара. Р. А.

92. БелиЬ А. „Београдски стил". Щ II (1934) 193-200.

У]'едничени ]'език интелектуалних кругова београдских претставл>а бео

градски юъижевни ]език. У рухо београдског ]'езика заодева]'у сво] народни

]език и Лэ. НенадовиЬ, и Л. Лазаревне и ^. ДучиЬ и др. Нэихов ]език поста]е

„побеогра^ен" и утиче и сам на београдски стил и ]език као што од н>ега

прима утица]е. Београдски кньижевни )език и стил ]'есте синтеза наших на-

родних говора изведена у духу Вукова кн>ижевног ]езика. За та]' \е ]език

на]важни]е што он живи као народни ]език и тако се разви]'а, нема]'уЬи поред

себе неки паралелни народни ди]алекат. Отуда потиче и слобода и лакоЬа

ствараььа у н>ему. У ствари, сваки писац ко]и у Београду живи и ради, у за

висности од сво]е опште културе, уноси сво] део у та]' |език. На та| начин

поста)у индивидуални стилови београдских писана. Зато }е много правилни]е

говорити о 1'единственом београдском кн>ижевном )езику него о )единстве-

ном београдском стилу. И.



296 Лужнословенски филолог

93. БелиЬ А. О у|едначаван>у граматичких облика нашег кььижев-

ног 1езика. ЬЦ II (1934) 257-259.

У савременом юьижевном |езику има често дво]'них или тро]них облика.

Питаше )е како би се они могли у]едначити. Карацип ни]'е бежао од више

облика у кн.ижевном ]езику, ако их и сам народ употребл>ава. Али данас

када тако велика територи]а (сви кра]'еви у ко]има се говори Вуковим ]'езико\ч

учеству]е у стваранэу кьижевног ]'езика, колебан>а су у употреби облика }ош

многобро)'ни]а. Зато би требало наЬи начина да се н,ихов бро], бар за кн>и-

жевни ]език, ограничи. Два су начина за то: или да се утврди изоглосама,

купеки гра^у по народу, ко1и су облици на}обични]и, или да се утврди ко]'е

облике К№ижевници са добрим кн»ижевним ]езиком (т). у духу Вукову) на1-

чешне употребл>ава)у, — па да се ти облици и прогласе за обавезне осо-

бине юъижевног ]езика. И.

94. Б(елиЪ) А. ,1ош о ту^ицама. Н^ II (1934) 261—264.

Ставл»а принципско питан>е: зашто ]е тешко одмах у почетку прево-

дити тупице. Зато што стране речи, нема]уви непосредне везе са нашим ре-

чима, с шиховом етимологи]ом, обележава)и цго збир особина неког пред

мета, а домака би реч морала (чим ]е изведена) назвати предмет по неко/

и.егово)" особини. Тек у току времена и такве се речи одво)е од сво^их основннх

речи и почну да значе целокупност особина каквог предмета.

Треба чистити ]език од тупица тек онда кад за н>их има добрих сво)их

речи, а не вршити насилие над )езиком ствара)'уЬи само преводе и кошд'е туЬил

речи ко]и нису у духу нашег )езика. и.

95. ВукиЬевиЪ Милан, Против тупица. Щ II (1924) 226-228.

Уста)е против туЬица и, на кра)"у свога чланка, предлаже замену речи:

вулгарносш — реч]"у иросшашшво, Публика — „свеж уойшше", имйоноваши

— уливаши йошшован>е, администрацией — ,уйравна служба".

96. ВушовиЬД. О писан>у великих слова по нашем савременом

правопису. Щ II (1934), 205-208 и 266-268.

У неколико тачака тумачи и допун>у]е правописна правила о употреби

великих слова у извесним случа)'евима. У другом чланку В. побф миш.ъен-е

П. Муждеке ко]и у свои чланку (НЛ II 364—66) не прима н>егово мишл>ек>е

да се пишу малим почетним словом изрази за означаваже административних

^единица: срез врачарски и ел., београдски йашалук и ел. (Муждека: Срез

врачарски и ел., Београдски Пашалук и ел.). 1- в.

97. Жеже л> А. ^дан конкретан предлог за наставни план из на-

родног ]'езика са кн>ижевношЬу у вишем теча]у. ГлПД XIII (1933) 631—642.

Ми бисмо се могли сложити с писцем у основним лини]'ама у подели и

распореду градива из теори]'е и истори]е кн>ижевности. Али нам Ж- ни/е

образложио, зашто ]е испустио из свог плана читаво градиво из исторф

)'езика и ди]алектологи]е, — ми не бисмо могли то примити на ма с каквил

разлозима. — У првом пишчеву оделжу направили бисмо други распоред за

обраду )езика, учинили ]ош неке измене у пишчеву предлогу, и тако бисмо.

збила, дошли 1едном до доброг наставног плана. У в-

98. ^гфгпп М. „Оо5рос1а рго{езог". Ц) II (1934) 202-204.

Сматра да ]е то погрешно као што 1'е криво и погрешно реки „господ

Петрович" место „господа Петровивка". Код „господа професор", вели писай
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при Kpajy свога чланка, две су погрешке: „прво што се именица „професор"

употребл>ава за женско биЬе, друго, што се уз именицу мушког рода ставл>а

атрибут (апозици)а) женског рода". Р. А.

99. КостиЬ Д. Мало стилистике. HJ II (1934) 154.

Одговара на питание упущено Редакции Нашег ¡езика о исправности

„об]'ава": Цене наша] гумено] обуЬи и Наше цене гумено} oôyhu. Р. А.

100. ЛалевиЬ М. С. Неке особености шаховског ]'езика. HJ II

(1934) 210-212.

Говори о неправилно] употреби облика у шаховско) игри (узео сам

nimm., итд.) и об}аш(ьава психолошки поста|ан>е таквих неправилности.

J. в.

101. Mamuzid Dr. J. Оцена: Demarin Josip: Materinji jezik u sa-

vremenoj skoli. Teorija i praksa. Zagreb 1933. ГлПД XIV (1933)389—391.

M. да]'е суморан преглед садржа)'а, — налази да кн>ига, претставл>а]у^и

новост у „metodickoj literaturi aklivne skole u ñas", обухвата многа питан>а

наставе домаЬег ¡езика, делимично их добро осветл>ава, а делимично довол>но

обележава. J. В.

102. МоеКОВлев иЬ М. С. Мешаже предметака upe -к и/ж- код

неких речи. HJ II (1934) 136-140.

Речи о ко]има писац говори jecy : иредобиШи — йридобиши, upeduku

се — йридиЬи се, ире/слаши — Припаши, йреслава — ирислава, иресесши (у

грлу) — йрисесши, йрешвараши. се — йришвараши се, йрешой — йришой,

йреглавци — ириглавци. Р. А.

103. Muzdeka Р. О pisanju velikih slova po nasem pravopisu. HJ

II (1934) 264-266.

He слаже се с ВушовиЬем (в. бр. 100) да треба административне на-

зиве писати малим почетним словом; административни називи се има|у, по

ми!шьен>у М., подвести под по]ам речи установи. — То je ме^утим не-

тачно. В. бр. 100. Р. А.

104. Наш jeSHK, >зичке поуке. HJ II (1933,34) 27—31, 55-60,87—93,

117-124, 154-159, 185-190, 215-221, 252-255.

У oso] рубрици, рубрици под називом ,,.1езичке поуке", Уредништво

„Нашег ]езика" износи из наше текуче кн>ижевности и систематски исправла

неправилности у употреби речи, облика и реченица. Тако су у ово] II юьизи

изнесене и исправл>ене ове неправилности:

а) именице: десешина — и после десешине година (28), ра^а — аутор

у CBojoj patju говори (29), йошасш а — пошаст бол>шевизма (30), новина

— као дописник велике американске новине (31), утаначеже — не чека]уЬи

потврде... о ушаначен>у с везиром (56), врсш — то je }едина врсш литера

туре (57), узор — да се не чита и не држи узора Петрарка (59), йроведба —

ироведба закл>учка скупштине (59), saüopka — отворимо sauopky (59), сиодоба

— женска сиодоба (59), хасна (117), dojoM (\\K), уйораба (119), иншелеинцща

(119), upetja — имамо ме^у нашим йре^ама ли)'еп 6poj радника (119-120), адеш

(120), Bjepecuja, нишан (121), шинша (121), засада — а нарочито су такнули

правке засаде (121), йошрага (122), йарфим (122), завладавапе — но такво

завладавапе временом (122), йозорносш (\23),6ajpak (157), opaje — он he cßoje

opaje поредати (158), nauyuiak (158), громада (158), фела (158), доба (186),
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шодер (187), срйскохрваШшшина, нелашшина (188), изнимка (189), сжисао —

ни|е имао слисли за то (189), врата — да их уклони с враши}у (190), назор

(190), йоАрс (217), казан — да не плати велики казан (217), Паразита (218),

ло'}енща (218), .ус/За — од усшщу (218), йргша (219), аридика (253), инжегъери.

(253), бунишше (255), нафака (90), кашица (89), сеяаб (92), осебина (92),

сшру]а (93).

б) заменице: нишко (186), н»«ов (88).

в) придеви: досшашан (28), на]чишка (89), сшановиш (Щ дала — дала

]е н.егова заслуга што ]е .. . (118), йодобан — тьъму Подобии (118), изврсшмих

(119), лубойишлив (154), мрзао — мрзао дан (157), велебан (185), кудоредан

(186), малициозан (186), набожан (187), долпи (188), свеойшши (188), .кгд-А: —

жехка трава (189), наворан — дрхтале наворне руке (216), чгсАи (216), х^-

лисходан (218), ло/«к (218), лагахан (219), ра$г (220), Милиции (220).

г) бро]еви: седмеро (30), шро/е — ш^оу'е цигана (91).

д) глаголи: а) найусшиши — найусшили кладе, одложшйи — „обло

жили пиле" (27—28) рисаши — рише судбину, йрошииаши — што га ыро-

шиче . . . Гацка Рщека (29), жриХвоваши се — и способност жршвоваюа се

йрожилаши се — и неспособност йрожилапа се (55), одолеши — у борби

са злом, ко]е ]е одолело цркву, крзлаши — X. ]е крзлао и сав]'етовао се

са . . . (57), йребеки — пошто су йребегли границу (57), зайрщечиши — да се

зайрщечи . . . гомилан>е иман>а (58), уники — унишао у куЬу (58), заинйигчиши

— а син заиншачио па неЬе да каже (58), исйослаши — тада сам исйослао

цео новац (59), овисиши — од жега ]"е овисило (60), судиши — судише ме

како знате (60), оседеши — оседеке га (87), сашреши (87), жн>еши (88), #ро-

дираши (89), асервираши (89), волиши (89), научаваши (90), заплати (91),

йануйги (91), уздржаваши (92), исиосшавиши (92), хрзаши (117), фа.шши —

фалио }е, ни1е требао то да учини (117), ойонашаши — стално ]е ойонаиию сваку

н>егову реч (118), венчаши се— пошто сг венчао богатом девоном (119), шрг-

баШи — ми шребало (120), исшавиши — он ]е исшавио суду све сво]е за-

хт\еве {1Щ,шшрикаШ(12\),обишаваШи—обично поградовимао5цйива/Х(121),

ухишиши — 1'уче ]'е ухикен К. (122), иовШориши — неколико пута йовшорио

(122), ошйушиши се — ошйушила се у сви]ет (122), найучиши — та} кра) Босне

био 1'е . .. найучен (123, заювараши — он }е заюварао свога брата за та} посао

(123), дозволиши (154), ожениши — С. ]е... оженио... кЬер... (155), насшо-

}аши — учителз се мора што више насшо}айХи да деца... (155), вребаши —

вребао на пега (155), йоредаши (158), иочишоваши (158), свршаваши — пошто

наш распуст свршава ... после БожиЪа (158), сразиши — и чим се сразг н>их

дво]'ица... (1851), нукаши (186), долоки се — он сг дологао висока положа]а

(186), сашиваши (187), йовакаши (188), обнашаши — уви]'ек )е обнаишо уредно

сво]' посао (188), исирииши (189), обнародоваши (189), глуловаши (215), арг-

сшавиши — иресшавила лонац (219), йосизаши (220), йроузрочиши (220), «одг-

лилеши — кад гуштери похмиле (220), йодучаваши (252), йодкрижаши (253),

йрежиши (254), иолщегаши (254), наужиши се (254), йрешсшаши (255);

р) дрхкала, йридржа]е, йрейоруча (30), дийса (през.) (56), а^к (57), с>'-

срекали (57), занишел (58), йочаж — йочал од Ивана . . . (59), лириши (59),

слелане — слелане пшенице (117), ьгедг — гледе уиошребе (117), ойравда-

]уки (121), фо (121), йризнава)уки (123), изгрижена (123), налазаху (155), вриш,

ллеви — жито се ерша и ллеви (156), исАа (през.) (156), обожа]ело (156),

раллали — како би кожи раллали (157), йочле (157), викевали (187), срсрг
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Ша]у (187), насийу']е (187), размакн>у']у (187), уйушше (190), завила (през.) (216),

ойрашка (219), йревака']у (220), йошиоможено (252), йочим.ье (253), разболео

(254), да замену досадан>е облике (255), вайща — през. (92) ;

Ь) прилози: коли, здушно (56), о йодну — пуст, мртав град о йодну (118),

нузгредно (89), евиденшно (93), изв]едлив. . . слуша)'у изв']едливо (120), на]кашне

(123), йоднийошшо (124) ^ очи — ^ очи тога дана (124), друкше (156), унушри

(221), сшално — као сшално знано (254);

е) предлози: йроши (92), йо — применен «о реонском стражару (56),

мириши йо парфиму (122), ^ — Пред — _у или йред кафаном (57), найрам

(123), ирама (185);

ж) свезице: да — и жали да се не чита . . . Петрарка (59), {едва да сам

га познао (216)

Напослетку, протумачени су ови изрази: Сшрадаши на нейравди (28),

далеко веки (29), умре на дифшерщи (30), како }е Горгон примила пресуду (56),

йредвео на йолиищу (57), не сшо']и да сам га... наговарао (58), обратив се на

пега (58), много нас \е муке кошшило (117), више него сигурно (118), йредузеши

йошребне кораке (119), али томе нще шако давно (122), ]а ти за то сто]'им

добар (156), носим се мишлу (156), делим тво}е мишлепе (157), он нема ни

нщмаш изгледа на усиех (158), и он /о/ се радовао (158), чуваши аосШелу

(185), да шо нще век рашна сШранка (187), изда}емо засебном кпиюм (188),

иза како сам шо рекао (189), йешнаесш Юдина стар (189), и зато се кака

исшера (216), ]е ли ке моки (217), йрекинути с политиком (218), шшедеши

с хлебом; како иде господине? (218), дубоко осведочен (219), она деца не зна

(252), ми смо йоносни на сао']е учителе (252), имали шшо за ]есши (252), да]

си.... труда (252), он носи одговорносш за... (253), с пила су сшигли чешири

калукера и два владике (255), на ратно'] нози (91). Р. А.

105. Наш ]вЗИК, Наша пошта. \\\\\ (1933/34)31-32,60—65,93-97,

124-129, 159-161, 190—193, 221-225, 255-257.

Рубрика у коМ уредници Нашег ]езика одговара]у сводим чита-

оцима на по]едина питан>а из области |'езика. Тако 1'е у ово] кн>изи 1-Ц гово-

рено: а) о именицама: крабула, завор (32), засунчики (64), рад и ред — о акц.

(93), точка (93), йредоиба (94), ниишн (95), милионер (96), йуница и шашша,

баба, шетка, шурак, снаха (126), глад (127), водич (159— 160), море — о акц.,

кашкавал (190), йрисуство и йрисушство, куфер и кофер (191), сорта (221),

лубанл и лобагьа, лавор и ловор (223), банка — о обл. дат. и лок. ]'д. (224),

месеи — о ген. мн. (256), шашшина — о акц. (256); — б) о глаголима:

йоирилиши, сачиниши (31), надойунити и надокнадиши, дойуниши и накна-

диши (32), одбраниши и обраниши, од']ушриши (62—63), ойонашати (63—64),

6ро}ати и бро]ити (94), нишаниши (96), уйослиши (124), снашриши, заврзи-

ваши (125), исиосшавиши се (127), требаши — о употреби лич. и безл. обл.

(128), сломити — о през., назваши (телефоном), бриши — брщаши (159),

налагати и наложиши (191), йройисаши и йрейисати (223), жвашаши и лсва-

Лашы (256); — в) о заменицама: о обл. си (31—32), шш и шшй (95), о обл.

свгл и сяелу, иоли, валш (125); — г) о придевима: найадан, знашижелан (32),

йанчевачки — йанчевачка гимнази]а (61), сшрог — о компаративу (63 и 255),

сремачки и сремички (од Сремчица) (93), шочан (93), шемелан (94), различай,

различит и разни (95), разболен, кисели купус и Аисго купус (124), веро-

у'гшая (веро)атан) и веровашан, 6ро']ни (126—127), разлукен и ражлукен (190),
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евангеличка и евангелисшичка вера (191), франкоианска и Франкопанова улица

(223), одушевлен — знач. (224); — д) о предлозима: с и са (224).

д) О реченицама: „када се децу пере" (94). На]'зад у Нашо] пошти се

об]ашн>ава]у правописна питан>а — на стр. 93, 94, 126, 224 (о писан>у великим

и малим почетним словима), 125 (подела на слогове), 191 (ставл>ан>е наведеног

знака), 255 (о саставл>еном и одво]еном писан>у речи: у очи и уочи, у 1ушру

и у]ушру (255). Р. А-

106. Радивс^евиЬ Павле „Први )ануара или први ]"ануар". \Л} II

(1934) 114-116.

Поводом чланка М. Решетара (в. бр. III). Сматра да ]е израз йрви /а-

нуар 1933 краЬе казано йрви }е дан, месец ]е ]ануар, 1933 или, — йрви у>,

]ануар ]е, 1933, а израз — йрви \ануара 1933 да 1е — йрви, ]ануара, 1933. —

Сам писац ]е за упо требу првог израза. — зато што га осеЬа „као нешто

течни)е, музички]е, природное и тачное". Р. А.

107. Ке§е!аг М. Рт ]апиага Ш рт щпиат. Н^ II (1934) 68-69.

Мисли да ]'е правилно прво: йрви ]ануара; друго \е — йрви )ануар, по

мишл>ен>у Р., германизам („пеи1е 154 (1ег егз!е ^пиаг"). В. бр. 106 и 108.

Р. А.

108. Ке§е*аг М. Оегташггш и Ьго]еп]и. Щ II (1934) 169-170.

Одби]а примедбу П. Радиво]евиЬа (в. бр. ПО) ко^и вели да 1*е нешто

усилено када се врши подела у изразу „први ]'ануара" на дане и месеце

с тежн>ом да се истакне логична веза ме^у (делом) даном и целином (месе-

цом). Према одговору Р., увек се уз бро] дана узима месец у генитиву

„1933-Ье". — (Хта|е при свом твр^еьу да }е „први )ануар" германизам, т}.

сматра да треба увек да ставл>амо месец у генитив, као што ставл>амо го

дину у генитив.

Други германизми ко)е Р. овде наводи ]'есу: „фршал на два, йола два,

шри фршала на два итд. и „дв^е и четврт киле, пет и по динара" (нем. ет

\г1ег1е1 г*е», па1Ь гч*е\, с1ге1 У1ег{е1 гч/е\; гч/е\ ет \/1ег1е1 КПо, 1йп1 ет па:ь Отаг).

Р. А.

109. Цар М. Антологи]а ружнога. И] II (1934) 9—12.

Примедбе о кривом употреб.ъаван»у и погрешном писан>у речи : офан-

зива, ревандикаища, елеманшарносш, имананшно, амбмм, сйиришуелно, кон-

сейсща и речи: комоцща, иле]ада и скониеншрисаши.

Р. А.

ПО. Цар Марко, ^зик и кьижевна проза. ЛМС 335 (1933) 1-5.

Одобрава]'уЬи покрет лингвиста окуплених око нашег ]езика да одбране

наш кн>иж. )'език од „опасних инфилтраци]а" к.О]е су се после рата и народног

у)'един>ен>а у н> увукле, поздравлю нарочито н>ихов мозив за сарадн>у кн>ижев-

ницима ко)"и добро зна]'у кньиж. )'език. По н>егову мишл>ен>у прошло ]е у нашо]'

кн>ижевности време „десетогодишшег бесконачног лутан>а и веянном ]'аловог

млатараи.а", оних ко]и су говорили о „укочености и укалуп.ъености ]"езика

В. КарауиЬа и Ъ. ДаничиЬа. На добрим ]е писцима да воде рачуна о развитку

]езика и (ъегово] фразеологии, али да истовремено, позна]уЬи дух }езика

Вука и Даничика створе нов за]'еднички кн>иж. ]език у ко]и треба да у^е „оно

што ]'е на обема странама добро и за за]едничку литературу корисно." То Ье

бити у првом реду задатак наших прозаиста, као што ]е био случа] у Италии

после у]'еди!ьенза од 1870 год. и другде. Б. N.
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в) Ди]алекти

111. Ile§ii Fr. Nesto о Jelsi па Hvaru i o jelsanskom govoru (To-

pografske i jezicke beleske). J4> XIII (1933-34) 151-161. P. A.

112. МилетиЬ Д-р Бранко, Изговор српскохрватских гласова.

СДЗ V (1933) 1-160.

Први покуша] да се утврди српхр. кшижевни изговор на основу веЬег

6poja об]еката (35) из различних наших xpajeea. Посматраььа су контролисана

и допуьена експериментално-фонетским методама (вештачко непце, метода

бо]'адисан>а, апарат Гренцепов и Еткинсонов, рендген, кинематографски снимци

артикулаци]'е усача). На)'важни]'и су резултати: 1) српскохрв. в je лабиоденталан

и простру]ан глас, а не билаби(алан и експлозиван као што тврди г. Фринта;

2) српскохрв. ///, (t, н нису чисто дентални или интердентални гласови као

што се обично мисли, него денти-алвеоларни, иако je врх ]'езика за време

н>ихове артикулаци{е видл>ив; 3) српскохрв. ч, jí, иако се артикулише више

напред (ка предьим алвеолима) много je ниже од просечног ч и у. у другим

словен. ]ез. због заокрупьава№>а и истуранза усана ; 4) ч и ^ су лаби]ализовани,

коронални, — A, fj су нелаби|ализовани, дорсални гласови ; 5) губитак гласа х

зависи од ьегове природе и 6) српскохрв. вокали нису ни потпуно отворени

ни потпуно затворени, али су ипак ближи отвореним.

Артикулациона база српскохрв. гласова показу]е ове важне црте: 1) ]език

артикулше хоризонтално (као и у осталим словен. ]езицима и у франц. jes.);

2) гласови KOJH се граде врхом ]езика има]у главно место артикулаци]'е више

напред неголи у осталим словенским ]езицима;3) при артикулащф коне, усне

суделу]у врло мало (сем при артик. гласова ш, ж и нарочито ч, jt) и 4) раз

личие интонаци]е утичу на природу вокала: под ' акц. je вокал затворени]и

неголи под '""' акц.

Резултате CBOJHX испитиван>а писац пореди са резултатима сличних

(експерименталних и неексперименталних) испитиван>а у осталим словенским

]езицима. Д. В.

113. ПавловиЬ д-р Миливо], Извешта] о ди]алекатском испи-

тиважу у Пологу и Срецко]. ГСкНД XII (1933) 253—255.

Говори о тетовском говору и о говору Сретечке Жупе:

„Према CBOJHM основним особинама, тетовски говор je средшештокав-

ског типа: врло доследно у место незала * и ]'едан полугласник ь место

ъ и ь, iiaijaciiHJe су карактеристике. Ме^утим, дебарско-кичевска миграциона

CTpyja оставила je свога трага у HOBHJOJ фази формиран>а овога ди}алекта;

тако je у асе. s. f. уопштен, морфолошким путем, облик номинатива са а, а

тако исто и наставак ец и ok, са е-о место некадан>их полугласника. На Taj

начин, у истим речима и напоредо, имамо у корену стари)е особине, а у на-

ставцима и у елементима, ко]e ¡езичко ocehaibe схвата као наставке, црте

унете с jyra: на pyka., со iycka, мыла, а : свешец, üeüioku... Taj утица] с jyra

нарочито се огледа у третиражу л на кра)у слога, Koje у Тетову да]е врло

кратко v ...

„Као што je становништно Сретечке Жупе разнолико, тако се и у го

вору овог малог Kpaja запажа]у мешавине и утица]и са више страна. Пре

свега h — $ стабилисани су, не noKasyjy лабилност артикулаци]е каква je

карактеристична за средн>ештокавске говоре, — и у томе су имали посла
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потомци ]едне ]ако намножене породице из НикшиНа, као и досел>еници из

Ъаковице и са Косова; рефлекс назала х je y; полугласник се чува у коре ну.

а у другим случа]'евима je уопштено e односно о са целим слоговима, мор-

фолошким путем — свешец, pywk, uecok; осим ових nojaua, унето Je, тако^е

са говором досел>еника из тетовског и кичевског Kpaja, и г и я место л на

кра]у с.юга... Осем ових особина, osaj говор има joui и других характери

стика, као умекшаваьье Koje je у извесним сл\ чашппма добило веома изра-

зит вид — сн>ег, йлапине и др." Р. А.

114. Стевановиг! Михаиле, Источноцрногорски дфлекат. —

С картом уз текст. J<t> XIII (1933-34) 1-129.

г) Текстови стари и нови, издан>а; шихова критика,

порекло итд.

115. В(ушовий) Д. Како треба разумети неке стихове у народно)

песми. HJ II (1934) 183-184.

Тумачи стихове у песми Женидба бега Jby6oeuha (Вук, VII 273, 1900):

„... Смрзнути (кон>и) се од меЬаве бране, А зажели очи обадви]'е . . ."

Смрзнуши je облик трпног придева (а не начин неодре^ени, како претставл>а

н-лдм читалац HJesuka), a зажели je прошасти придев од гл.зажеши-зажмем

(вал>да he бити зажмем) у значен>у зашвориши, сшиснуши (a unjo то какав

облик од зажелети, као што je мислио поменути читалац). „Дакле, цело место

у roptboj песми треба разумети: koH>u ckopo смрзнуши (прозебли) бране се

од меЬаве, а (уз то) затворили оба ока". J. В.

116. B(ymOBHh) Д. Значение неких стихова у народним песмама. HJ

II, 214-215.

Као одговор на питан»е )'едног читаоца, тумачи стихове : „Pt>OM кап'о

док му je колена" (Вук II 289, 1895) и: „На Косор се во]'ска окупила, | Па

отале BOJCKa najaeujia И Морачу воду прегазила" (Вук V, 162).

Први стих значи: „У р^и (у беди, у несреЬи и ел.) пропадало цело

жегово потомство . . .", а у другом примеру гл. на]авиши значи уйушиши се.

Hebe бити сасвим добро В-Нево твр^ен>е да глагол на]авити „najMeujfrie

значи: нашераши, нагнаши (обично стоку), на пр.: Отален je овце Hajaauo..."

итд. У овим и сличним примерима реч на]авиши, у значен>у прелазнога гла

гола, не значи нашераши него нанесши (чобан иде пред овцама, а оне jase

за н>им): ако овце jase, онда их чобан води идуЬи пред н.и.ма. Тако имамо

обично у употреби и на}авиши воду: навесши, довесши воду (на пр. каналом).

У непрелазном значежу на]авиши значи, као што je и В. протумачио, „упу-

тити се" у извесном правцу, — али у веЬем 6pojy и у извесном реду.

J. Б.

117. Б (у ill OB И ti) Д. JeflaH погрешно схвачен стих народне песме.

HJ II (1933/4) 284.

Исправлю у ¡едно! читанци погрешно протумачене стихове: „Мисли

мисли проигуман Васо ... | мисли мисли све на }едно смисли . . . ", — ту je

Мисли мйслй (мислити мисли), а не: Мисли, мисли (мисли, мйслилЯ), како je

писац читанке схватио. ¡. В.

118. Dokumenti za nase podrijetlo hrvatskoga preporoda (1790—1832).

Skupio ¡ uvodom propratio d-r Franjo Fancev. Grada za povijest knjizevnost:

hrvatske, knjiga XII (1933). XLVI + 320.
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Издала их je ^гославенска академи]а у Загребу у спомен стогоди-

хрватскога пренорода. — Нису, како у наслову CTOJH, сви документи из

год. 1790—1832, него je првих шест из времена пре год. 1790, а ти су узети

„да би оби.ъежавали везу измену онога што je y цил>у изгра^иваи>а хрватске

препородне идеологов чин>ено веЬ и npnje год. 1790 и онога што tse ce y исту

сврху учинити за ври)'еме од год. 1790 до 1830. Jep, вели Фанцев у своме

уводу, задатак ових Докумената..... Jeer показати, да су се главни цил>еви

хрватског „илирског" препорода од часа до часа манифестирали веЬ ¡едно

столеЬе рани}е, и у разним пригодама као црвена нит (зашто баш црвена?})

провлачили у н>ему мислима и жел>ама на]приje по]единих хрватских радника

а затим и конкретизовани у неким управо провиденци)'алним (I) потхватима и

¡авних установа". Заиста — „увод у JîokyMeHula писан... да се покаже да се

и у данашн>е време наставлю ВитезовиЬева великохрватска идеологи)'а (исп.

Jugoslovenski istoriski casopis, Godina I св. 1 и 2 (1935) 162. P. A.

119. Костив Д. Jom .i и дна бугарштица из 18 века у Ерлангенском

зборнику. J4> XIII (1933-34) 165-170.

Износи ]едну песму Koja je y Ерлангенском зборнику дата као чиста

осмерачка (Е. 36. 65, бр. 116). Ту песму, Koja ни}е могла постати пре 1697,

jep ce тиче граничарског неуспелог напада на БихаЬ, г. К., према неколико

парова стихова, KOJH чине ¡едну логичку и синтаксичку везу, окреЬе на веро-

ватно првобитно joj стих бугарштички, ynyhyjyhn joui на неке песме Koje су

из бугарштичког стиха окренуте у силабички осмерачки. С обзиром на чланак

Т. ВукановиЪа (Прилози И, св. 1) и на чланак М. С. ЛалевиЬа (Прил. II, св. 1)

показу}е процес силабизиран>а бугарштичког стиха и код тужбалица. Р. А.

120. М. Г. Оцена бр. 122. HVj; XLII (1933/34) 223-224.

„Knjiga prof. Fanceva bice osobito za nase srednjoskolske profesore izvan

Zagreba i uopce za sve obrazovane Hrvate, koji se zanimaju za povijest hrvat-

skoga kulturnog i nacionalnog /'¡vota, dobra prirucna knjiga, u kojoj ce naci

sabrane manifestacije narodne svijesti i nastojanja oko ¡zgradnje bolje narodne

buducnosti u decenijama prije ilirskog pokreta". В.бр. 118. P. A.

121. Решетар Милан, Бернардинов лекционар и н>егови дубро-

вачки преписи (Српска крал>евска академи]а. Кн>. XCIX. Филозоф и фило-

лошки списи, кн>. 23). Београд 1933. Стр. 129.

Студи{а има два главна поглавл>а: JlekyuoHap и пегови dyôpoeanku ире-

ииси и Je3U4He йром]ене у дубровачМ,ом йрейису. У првом делу говори писац:

1. О лекци|ама и уопште лекционарима код наших католика и нарочито у

Дубровнику (§ 1—5), 2. О Ражинину лекционару (§ 6—8), 3. О Ла}пцишком

лекционару (§ 13—21). 4. О Дубровачком лекционару (§ 13—21). На Kpajy

овог поглавда je „Характеристика и оцена дубровачких преписа" (стр. 26—34).

„Пром)'ене" су груписане према обично)' грал\атичко} деоби: I Графика

и ортографи|а (§ 26-30), II Гласови (§ 31—59), III Облици (§ 60-83), IV Син-

таксичке особине (§ 84—90) и V Речник (§ 91—114). Затим: VII Значение je-

зичких npoMJena у преписима (§ 115—119), VII Прилози: 1. Молитве Koje у

Б (Бернард, лекц.) нису преведене (стр. 109), 2. Важнее рубрике Koje су у

Д (Дубров, лекц.) пона]више сасвим слободно преведене (стр. 115), 3. Разне

леюще (стр. 119) и VIII — Табле I— II: репродукц^'а две стране рукописа

Д (Дубров, лекц)..

Оцену о овоме раду проф. Решетара донеЬемоу XIV кнь. JO. P. А.
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122. R e Se tar Milan, Autorstvo pjesama Raninina zbornika. Rad 248

(1933) 93-148.

HL-IIII ryiyliii потанко метричке, ]езичке, а донекле и правописне особине

песама забележених у т.зв. Ран>инину зборнику, долази писац до заюьучка да

су од 75 безимених писама (т|. од песама ко]е нема]'у ни МенчетиЬева ни Др-

жнЬева акростиха) у 1-вом делу Зборника (PI) вероватно свега 3 МенчетиЬеве

(оне што се у Р. налазе меЬу Менч. песмама), а све остале да су ДржиЬеве.

Сложени]а je ствар у другом делу Зборника; за н> се може засада

на]више на основу метрике реЬи да у н>ему треба одво]ити четири трупе (од

KOJHx je прва сигурно ЧубрановиЬева, а друга, можда КристиЬева), Koje croje

ли-i.y пет скупина помешаних песама. Осим за ону прву трупу и за неколико

песама у тим скупинама, за Koje знамо 4nje су (МенчетиЬеве итд.) тек he

детал>ни]е проучаван>е ььихова садржа]а и облика можда, бар донекле, пока-

зати чм ii- су; али ]едно, мислим, може се eeh сада peí ni : тешко he ce меЬу

н>има iia!,!i ]ош Koja МенчетиЬева или ДржиЬева.

Пошто ови резултати знатно отступа)у од оних ко]'има се руководно

Jarnh при издаван>у Н-ге кшиге Старих писаца (он je сем. }едне песме М. Кри-

стиЬеве сматрао да су све песме у P II Менч. или ДржиЬа сматра писац, да

je за темел>ни}е проучаван>е песама у Р. 36. апсолутно потребно да се 11-га

юьига „Старих писай," понова изда не дира}уйи у ред песама ко}ега се држе

сами рукописи. Б. И.

123. ЪороВиЪ. В. Посланица бугарског патриарха JeBTHMHJa тис-

менском архимадриту Никодиму. ]Ф XIII (1933-34) 162—165.

flaje текст те посланице, Kojy je г. Ti. нашао у рукописном зборнику

манастира Никол>ца код Би{елог Пол>а. Р. А.

124. Fancev d-r Franjo, Nova poezija Splicamna Marka Marulica.

Rad 245 (1933) 1-73.

Писцу je успело доказати да се анонимна поези]а у ЛуциНеву „Вртлу"

не сме приписивати искл>учиво Марули^у, jep Mehy н>има има 10 Менчети^евих

и 1 ДимитровиЬева песма.

Насупрот томе 7 песама из „Молитвеника", KOJH се чува у Jyrocn. ака-

, M'AI un. су несумн>иво Марули^еве, а }ош ве^и 6poj M. песама садржи „Хварска

песмарица": превод песама св. Бонавентуре и других 14 песама од Kojmc су

4 потпуно нове. Ова констатаци}а Je важна, jep нам показу)е да ce M. y свом

кнэижевном раду служио и делима старее црквене кн>ижевности, а об)ашн>ава

и жегову сразмерну вештину у версификации, Kojy je показао доцни]е у JyflHTH.

Б. И.

125. Шерови^ П. Записи и натписи на разним старинама у коста)-

ничким црквама. ГИДНС VI (1933) 356-336.

Додатак и исправци записима об!авл>еним у V и VI кн>изи Старих српских

записа и натписа. Б. М.

126. Simiik Ante, Toboznja hrvatska narodna pjesma u ceskoj gra-

matici J. Blahoslava. ZbNZ XXIX (1933), 90-93.

Песма Kojy je JaH Блахослав (1523—1571) забележио у CBOJOJ чешко}

граматици као оглед хрватског „диалекта" словенског ]езика, претставл>а у

ствари малоруску песму. Д. В.

127. Stefanie" Vj. Jedan primjerak prve slovenske stampane knjige

ГлПД XIV (1933) 361-365.



Библиографи^а 305

У вези са 450 годишн>ицом од штампаеьа „Misala ро zakonu rimskoga

dvora", за Kojy писац мисли да je не само код нас, него уопште у Словена

прва штампана кн>ига, oiwcyje ]'едан од ретких примерака те кн>иге, KOJH ce

налази на Крку у архиву Фран>евачког самостана. ШтефаниЬ да]е само спо-

.ъашн>и опис и преглед рукописна забелешке. J. В.

д) HcTopiija српскохрватског jeaima

128. БелиЬ А. Оцена: Unbegaun Boris, docteur es lettres, Les

débouts de la langue littéraire chez les serbes, Paris, 1935. 83. 8°. Travaux

publiés par Г Institut d'études glaves. - XV. JO XIII (1933-34) 191—195.

„Кн>ига Унбегаунова Je добар прилог проучаван>у нашег кн>ижевног |езика

у XVIII веку, али се не може реЬи да су у n>oj сва питала о н»ему под]'еднако

исирпно и добро ставлена. Писац ни]е видео везу говорног ¡езика са гра^ан-

ским ¡езиком KOJH се помин>е у трактату Теодора ]анкови^а Мири]евског. Тако

исто и знача] тога трактата и иде]а ко]е се у н>ему износе — нису добили оно

осветл>ен>е и оно место у развитку погледа на наш кнэижевни |език ко;е

им припада". Р. А.

129. Vanino M. Dalmacija zahtijeva biskupe vjeste hrvatskom jeziku

g. 1604. CrS 6 (1933) 89-96.

Писац да]'е са изводом у нашем ¡езику и латински оригинал мемориала

KOJH Je упутио можда Петар КатиЬ, призренски бискуп, 1604, папином поткан-

целару Кардиналу Монталту. Саставл>ач мемори]ала или споменице, како je

н>ен издавач назива, бранеЬи право наших Далматинаца на бискупе сво]е крви

и ¡езика, а не млетачке, позива се и на чиженицу да Je млетачки говор веЬи-

ном непознат нашем народу у Далмаци}и. Занимливо je да се народни }език,

ко]и се назива илирским, не разливе од старо-црквенословенског 1езика

српскохрватске редакци)е на коме се служила миса и остала служба а за

ко}и писац мемориала напомин>е познату легенду да je на та} ¡език, „in illy-

ricam linguam", блажени JepOHHM превео Свето писмо. На кра{у овога малог

мемориала писац предлаже 14 учених духовних лица Koja би могла добити

владичину столицу у тадаш»ьо]' млетачко]' Далмацией. Ь. П.

130. Решетар Милан, Дубровачки зборник од год. 1520.(Српска

Крал>евска академи]'а. Кн>. С. Филозоф. и филолошки списи, кн>. 24). Београд

(1933) Стр. V 11+296.

Проф. Решетар нам да}е студи}у о споменику Kojn je он 1926 године

издао под називом: Либро од мнозщех разлога.

И она (в. бр. 125) има два дела: Садржа] 36opnuka и Jesuk 36opmika. —

У првом делу писац насто|'и да покаже „одакле je и KOJHM je путем сваки

чланак ушао у 3", а у другом делу — износи ]езичке особине зборника, —

HcnopetjyjyhH их с особинама дубров, прозних споменика KOJH cyo д Зборника

стари]и. — И о OBOJ студи}и Р. донеЬемо оцену у XIV кн>. JO. P. А.

131. Recetar Milan, Jezik Marina Drzica. Rad 248 (1933) 69-240.

Износи „чисто граматичке по)аве" ДржиЬева ]езика, — распоре^ене

према граматичким категори]ама ; о графици и оршографщи и мешрици — не

говори, док о лексичко) страни говори „само уколико се и како се облик

ту^инака мен>а у Д-ha".

]ужнословенски филолог 20
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Изневши особине Д. ]'езика, Решетар на стр. 207—208 да/е ова)' закл>учак:

„Из ове анализе Д-fceea ¡езика произлази да у погледу граматичких особина

нмл прилично велика разлика Met>y шеговим п]'есмама и н>еговом прозом, и да

та разлика iiajjase изби(а ме^у Pjesnima luvenim (без бр. 25 и 26 што припада

Tirent) с ¡едне стране а говором дубровачких гра^ана у н>еговим комеди)"ама

с друге стране, по чему се може слободно утврдити да све оно што има

у njecMaMa а нема у говору Д-Ьевих Дубровчана не припада народному ду-

бровачкому говору Д-fceea времена него — будучи да се све то налази и у

п]'есника тога и стари}ега времена — да припада само дубровачкому кн>и-

жевному ¡езику што су га дубровачки ш'есници XVI ви/ека, а ме^у ¡ыша и

сам Д., баштинили од првих (нама познатих) п|есника из друге половице

XV ви]'ека". — Ми Ьемо и о ово} студи)'и проф. Решетара донети оцену у

наредно) кн>изи JO. р. А.

132. ai m Ci k Antun, Lidové povidky jihomakedonské. NVj XL11

(1933/34) 71-73.

133. Шмаус Д-р А. Дело Досите]а ОбрадовиЬа. Мисао XV (1933)

315-318, 287-297, 445-460.

На стр. 454—455 говори се и о flocHTejeey утилитаристичком схва-

таньу ]езика.

tj) Метрика

134. Тохол> Сава. Оцена: Драг. Костив. Старост народног епског

песништва (в. JO XII бр. 99), ГлПД XIV (1933) 173-176.

Рецензент да]е преглед резултата до KOJHX je К. дошао у ceojoj pa-

справи и призна]е вредност расправе. J. В.

VII Речници стари и нови српскохрватског ]езика

(српскохрв. и ког страног ]езика)

135. Dukat d-r Vladoje, Richter — Ballman — Fröhlichov rjecmk,

Прил. XIII (1933) 1-12.

Ова) речник настао je из практичне потребе: услед тога што су Илирци

прихватили шток. ди|алекат за кн>иж. ]език, постао je народни {език и код

Хрвата „орган ¡авнога живота" ça KOJHM ce морао упознати сваки образо-

вани човек. Речник обухвата две велике свеске осмине (илирско-нем. део

370 стр., а нем.-илир. 400 стр.), а изранен je врло р^аво, на брзу руку и од

л>уди KOJH нису довольно познавали сх. ]'език; не треба се, дакле, чудити да

je ускоро потиснут болим речницима и данас потпуно заборавл>ен. Први део из-

радио je Балман (писцу иначе непозната личност), а други углавном Р. Фре-

них, познати преводилац БабукиЬевих „Основа" и писац уибеника „илирског"

¡езика.

Сам речник ни}е оригиналан. Првом делу служио je као главки извор

ВолтиЬев „Ричословник" из кога су речи просто пренете (често и са погре-

шним тумачежима) само што да}е више синонима; у wan.oj мери служио се

Б. Вуковим и СтулиЬевим речником.

При састав.ъашу другога дела служио се О. Вуковим речником, Paje-

вом „Даницом" (нарочитом збирком речи додатом прво] кжизи), граматикама
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БрлиЬа и ЛаносовиЬа, словеначким речником Мурковим и руским(!) речни-

цима Неут-а и Schmidta, СолариЬевим и ]ош неким другим делима, а на Kpajy

je додао оно што му je самом „на ум пало". Иако писац истиче да ce ни]е

служио СтулиЬем, Белостенцем и JaM6peuiHheM, ипак je и из №>их узео по

Kojy реч. Вредност Ф-ове гра^е зависи од извора: где му je извор добар, ту

му je добра и rpat,a, и обрнуто. Сам он mijV довол>но познавао наш }език да

би могао просудити Koja ¡e реч добра и жива, а ко]а ни]е. И писац и прика-

зивач речника слажу се у томе да Je рад „rudis indigeslaque moles".

Б. M.

136. ЕлезовиЬ Гл. Оцена: Никола Папастери]у, Српско-грчки речник,

део III. Издание Геор. В. Папагеорпцу. Атина 1935, стр. 663. Цена драхми 300

или динара 150. J<P XIII (1933—34) 279-280.

Врло неповолно.

137. Maret id Т. Rjecnik hrvatskoga Hi srpskoga Jezika. Na svijet izdaje

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Obraduje. — Svezak 48 (1933),

Od poutjecati — predivast.

138. Павлович Драголуб, Оцена: Vanino D-r Miroslav, Leksi-

kograf Jakov Mikalja. Прил XIII (1933) 197-198.

Кратак приказ.

139. XaмпepлJ. 3. Оцена: К. Ъор^евиЬ, Речник немачко-српски и

српско-немачки. ГлПД XIV (1933) 276—277.

Писац тврди — не на водеh и нигде примере — да речник Ъ. садржи

MHOroöpoJHe недостатке и погрешке. J. В.

VIII Биографи]е, аутобиографи]е и ел. rpatja

140. БелиЬ Д-р Александар, Вук КарауиЬ, Београд 1933. Стр.

31 (Библиотека Коларчевог народ ног универзитета, к*, бр. 6).

Предавайте одржано на Народном универзитету Или}е М. Коларца. —

У шему je проф. А. БелиК изнео, популарно, наравно, оно схватаже о Кара

циЬу и шегову раду Kojejejoui 1910 год. изнео у CBOJOJ расправи: О Вуковим

погледима на српске диалекте и кьижевни }език (Глас 82). Р. А.

141. Б(елиЬ) А. Оцена: Д-р Милош Тривунац, Вуков докторат (са

два факсимила), из Страног прегледа, прво и друго полго^е 1934, бр. 1—4

Београд, 1935 15'8°. Jct> XIII (1933-34) 189-191.

Не мисли као Т. да je докторат Вуков редовни по форми, а почасни

по суштини, него мисли да je докторат KOJH je Вук добио и по праву Koje

Äaje и по облику — редовни докторат. Р. А.

142. В(елиЬ) A. JyÖwiej К. ЬЬича, проф. Крак. Универзитита. ]Ф

XIII (1933-34) 182- 183.

Поводом шесдесетогодишн>ице од ро^ен>а К. Нэича.

143. БелиЬ А. + Jan Михал Розвадовски. J<D XIII (1933-34).

Некролог.

144. БелиЬ А. Вук КарациН. СКГл XXXVIII (1933) 576—599.

145. Burian Vaclav, Poizvedovanje mladega Kopitarja za srbo-

hrvatsko narodno poezijo. JO XIII (1933-34) 129-142.

20»



308 Лужнословенски филолог

Увод. Први трагови оси]анизма код Словенаца. Копитар у Л>убл>ани.

Копитар у Бечу. . П. Ъ.

146. Va ni no d-r M i rosi a v, Leksikograf Jakov Mikalja S. I. (1601-

1654). VP 2 (1933) 1—52.

На основу архивске гра^е, особито гра^е из архива римске пропаганде,

приказу]'е живот и рад J. Микал>е.

В. расправа знатно проширу}е наше досадашгье знан>е о животу и

раду Микалину. Р. А.

147. G al i пес Franjo, Jura] Habdelic kao knjizevni ugled i izvor

Mulihov. NVj XLI1 (1933/34) 39—46.

Наводи места из ХабделиЬева дела „Prvi oca nasega Adama greh" и

Мулихова дела Poseí apostolski на основу KOJHX ce ]асно види да je Мулих

„realan nastavljac i nasljedovac Habdelicev". P. A.

148. Дробн>аковиЬ Бориво]е, Библиографи]'а радова наших ет-

нолога.-1У д-р Милован Гаваци. ГлЕМ VIII (1933) 127—129.

149. Dukat Vladoje, Belostenec-Bilostinac. NVj XLII (193334) 306.

150. M. Г.Оцена: Varano, Leksikograf J. Mikalja. NVj XLI (1933) 397-398.

Да)'е, на основу расправе В., curiculum vitae J. Микал>е. P. A.

151. НоваковиЬ д-р Милета, Преписка измену Сто]ана Нова-

ковиЬа и Владимира КариЬа. Бр XXVII (1933) 175—190.

Об}авлу|е 9 писама Koja je НоваковиЬ 1888 г. писао из Цариграда

КариНу, ко]'и je (КариЬ) те године био у Београду.

152. ПоповиЬ Павле, Mapoje МажибрадиЬ, дубровачки лесник XVI

века. Глас CLVI (1933) 1-41.

„Вести о H>eroBoj породици, тако и вести о н>егову животу; дал>е,

вести о н>еговим при}ател>има — све, наравно, архивски. Напослетку" — о

гьеговим песмама.

153. Сли]епчевиЬ ТэОКО, riajcnje, архиепископ nehKH и naTpujapx

српски као jepapx и кжижевни радник. Бог VIII (1933) 123—144 и 241—283.

Износи на основу об)'авл>ене rpat>e и литературе Flajcnjee живот и рад.

На стр. 266—283 говори о Жити)'у и Служби цару Урошу. П. "Ь.

154. Стано]евиЬ Ст. и А. Солов}ев, Koje je године умро Св.

Сава. Глас CLVI (1933) 159-171.

Закл>учак: „Morao je умрети само 14 janyapa 1235 год. Свака друга

комбинаци]'а je искл>учена".

155. Ча)к(ановиЬ) В. Оцена: Ст. Димитр^евиН, Св. Сава у на

родном верован,у и предан>у. Бог VIII (1933) 284—285.

Рецензент истиче велику вредност Димитри}евиЬеве rpatje и за питан>а

из истори]е религи}а. То су, на пример, подаци о животин>ским празницима,

0 мешовитим жртвама у стоци и плодовима, о жртви веригама. П. ь.

IX Библиографи]а

156. Библиографи]а за 1932 г. расправа и дела из словенске и индо-

европске филологи}е Koja су изишла у Jyгocлaвиjи. JO XII, стр. 290—317:

1 Филозофф и je.iiiK (290); II О прасловенском и словенским {езицима (291);
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III Етимологи|е, истори]а речи, тумачеже речи, збирке речи (291—297); IV Не

словенски ]езици (297-299); VI Српскохрватски ¡език: а) граматика и грама-

тичка питагьа (299—304), б) савремени кн>ижевни }език и правопис (304—308),

в) ди|алекти (308), г) текстови стари и нови, издак>а; н>ихова критика, порекло

итд. (308—311), д) истори]а српскохрватског |езика (311), tj) метрика (311—312);

VII Речници стари и нови српскохрватског ]езика (српскохрв. и ког страног

]езика (312—313); VIII Биографов, аутобиографи]е и ел., граЬа (313—314);

IX Библиографи]а (314); X О становништву, насел>има, шихову пореклу

(314—315); XI Различно (315-316); XII Словеначки ]език (316-317).

157. М. Г. Rad Jugoslavenske akademije knj.248. NVjXLII (1933/34) 304.

Белешка.

158. Петровий Петар Ж. Библиографи]а за 1932 годину (етно-

лошких радова). ГлЕМ VIII (1933) 120-127.

X О становништву, насельима, н>ихову пореклу

159. Kojakovié d-r Vlaho, Dubrovnik u privatnom zivotu. Dubrov-

nik 1933. Стр. 51.

160. КостиЬ Д-р Мита, Из истори]е колонизаци)'е ¡ужие Срби|е.

ГСкНД XII (1933) 235-243.

На основу „штампаних података, и нове архивске rpahe", исноси у

кратком прегледу, истори]'у босанско-херцеговачких мухауира на територи]и

данашн>е Jyacne Срби]е а делимично Албани}е и Анадола од времена окупайте

Босне и Херцеговине до наших дана. Р. А.

161. ПЭВЛОВИЬ С. И. Ша]'кашка 1848-1849. ГИДНС VI (1933)

294—311.

Нема везе са лингвистиком. Б. М.

162. РадуловиЬ Или}а, Би]ело Поле. ГСГД XIX (1933) 27-41.

На стр. 35—39 говори писац о становништву у Би]елом Пол>у.

Становништво Би]елог Пол>а чине: Срби, Турци, Арбанаси и Цинцари.

По полису од 1 априла 1931 године било je y Би]елом Пол>у 696 домова са

3093 становника. Од ових }е православних домова 274 са 1143 становника,

муслиманских домова 420 са 1940 становника и католичких 2 дома са 10

становника. Р. А.

163. Стано]евиЬ Маринко, Антропогеографски преглед Тимочке

Кра]ине. Бр. XXVII (1933) 62-88.

Говори, на основу досада об]ав1ьене литературе, о исел>ава!ьу стано-

вништва из Тимочке Кра]ине. Р. А.

164. Stojkovid d-r Marijan, Podgora u XVII stoljecu. ZbNZ

XXIX (1933) 95—145,

Опширан етнографски опис села Подгоре у средн»о/ Далмаци]'и. За

нас je од нарочитог интереса она} део студи}е о ]'езику подгорских записа

„крштеььа и венчан>а" из XVII в. KOJH су писани на штокавском икавском

нареч}у. д. В.

165. Ча]к(ановиЬ) В. Оцена: Зборник за етнографи}у и фолклор

Срби}е и суседних области. Кн>ига I. Бог VIII (1933) 285—286.
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Рецензент се задржава на подацима М. ВлаховиЬа о Средачко] Жупн

и С. К. РистиЬеве о Скопл»у ко]има се norep^yje порекло крене славе од

култа предака. П. Ъ.

166. Шмит Д-р P. HajcTapnJH попис становништва Новог Сада.

ГИДНС VI (1933) 190-193.

Велика веЬина становника има српска имена. Б. М.

XI Различно

167. Baud VI. Jugosloveni u Majerovu Leksikonu. ГлПД Х1Н (1933)

611-619.

Писац noKasyje грубе погрешке у Лексикону кад се говори о Словенима.

а посебно о ]ужним, што показу]е кра]'н.у несавесност, непознаван>е ствари,

тенденциозност и р^аво расположена према нама код немачкнх писана

речника. I. В.

168. БелиЬ А. Ш ме^ународни лингвистички конгрес у Риму. HJ II

(1934) 108-114.

Писац, Küjii je био учесник на овом конгресу, говори о организаций

конгреса, излаже како je текао рад на н>ему и истиче знача]' конгреса за

развитак лингвистике. Р. А.

169. Б(елиЪ) А. Други славистички конгрес у Варшави и Кракову.

JO XII1 (1933/34) 183—189.

Говори о предаванэима Koja су одржана и рефератима KOJ'H су прочитани

у l ceKUHJH Koja je посвеЪена ¡езику. Р. А.

170. Deanovié d-r Mirko, Odrazitalijanskeakademije „degli Arcadi«

preko Jadrana. Rad 248 (1933) 1—99.

Показу)е како су се од Kpaja XVII в. оснивале академи}е у нашим

кра}евима: AkadeMUja ученик исйразних (degli Oziosi Eruditi) — у Дубровнику,

Degli Incaloriti — у Задру, AkadeMUja cAoeuncka - у Сплиту, Accademia

dei Risorti — у Копру, dei Virtuosi — у Пирну, degli Intraprendenti — у Ровин>у,

Academia Operosorum и Accademija Emonia — у Лзублани и L'Arcadia Parteno-

Epidauritana degl Intrepid! — у Дубровнику. — Од 27—99 стр. говори о

дубровачко} академии Испразних (Akademia degli Oziosi Eruditi). Члановн

акад. били су: Игнат. Бор£иА, (Injacio Dzordzi), Capo Ц. БуниЬ ВучиЬевиЬ,

Петар КанавеловиЬ, Баро Бетер^, Нико Mapnja Антица, Игн>ат ГрадиЬ, Ло-

довико Морено, CTHJCIIO КлашиК Qirolamo gigli и Франо ВитушиЬ.

У кругу чланова ове академи]е поникла je почетком 18 в. мисао да се

изради латинско-тали|анско-хрватски речник (.in lessico di tre lingue: latina,

volgare e slava" а после и граматика, па су академици Taj задатак поверили И.

БуниЬу, Ъ. Мати]ашевиЬу и И. НаталиЬу Алетину. Мати}ашевиН Je почео да

сабира rpafcy за речник — и то je све, што се зна о том послу (стр. 33).

Акад. испразних престала je живети тридесетих год. 18 века. Р. А.

171. ЕлезовиЬ Гл. Hcropnja Битоъског вила}ета. Бр. XXVII (1933)

290-245.

172. ZÍC N. Vrela i prinosi — Zbornik za povijest isusovackoga reda

u hrvatskim krajevima. NVj XLII (1933) 222-223.

Приказ III свеске тога зборника vrela i prinosi. P. A.
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173. Ко m bol d-r M i ho v i l, Talijanski utjecaji u Zlataricevoj lirici.

Rad 248 (1933) 212—251.

Нема везе ca лингвистиком. Б. M.

174. КостиЪ Д. Оцена: Сербски эпос. Переводы Н. Берга, Н. Галь-

ковского и Н. Кравцова. Редакция, иследование и коментари Н. Кравцова.

Академ1а,Москва-Лен>инград, 1933. Стр. 652 в. 8°. Цена 17-50 p. J<D XIII (1933—34)

253-275.

Рецензент поволено суди о проводима, нарочито редактора Кравцова

и у допуну CBOAie реферату у Руском архиву овде износи омашке ко}е су

учинили преводиоци и коментатор — и да|е поправке. Р. А.

175. Mayer А. Оцена: Tentor M. Latinsko i slavensko pismo. NVj

XL1 (1933) 390—391.

„Можемо одмах казати, да исте врлине KOJHM ce одлику]е прво дело,

ресе и ово („Pismo i postanak alfabeta,"...) друго, а то су темеъита знан-

ствена подлога, познаван>е литературе, jacHoha y излагаьу".

Р. А.

176. Mamuzic d-r Hija, llirizam i Srbi. Rad 248 (1933) 1-92.

Нема везе ca лингвистиком. Б. M.

177. МоСКОВЛ>евиЬ M. С. „Родна pe4b".HJ II (1934) 24—27.

Приказ садржине часописа за последнее три године.

178. Perkovié d-r M. „Ñas jezik". HJ II (1934) 285-290.

Похвалне речи Уре^ивачком одбору „Нашег }езика". — Чланак je штампан

и у листу „Novo doba", бр. 147 (1934).

179. Sykora d-r Greta, O zivotu epskih pesama na otoku Visu. Прил

XIII (1933) 12-28.

Испиту)'уЬи живот епске noesnje на )'ужнодалА1атинском острвл>у (на

Вису по сопственим посматран>има, а на осталим на основу об]авл>еног матери-

¡ала) долази писац до закл>учка да се ова острва деле на 2 трупе: у прву

иду Брач и Хвар; оба су под утица ¡ем Сплита и околине и у н>има има врло

мало епских песама. У другу трупу иду Корчула, Ластово, Мл>ет, Шипаш,

Вис; она croje под утица]'ем )'ужног примор|а, нарочито Боке и у н>има се

чува много више епских песама, али и оне су, по речима пишчевим, декадентке

„малогра^анске". За ди]'алектологи]у претставл>а известан интерес об]'авл>ена

песма о бану ДелончиИу (TJ. Деренчину). На жалост, у том правцу резултати

не могу да задовол>е: или je об]'екат био непоуздан или писац ни]е обраЬао

довол>но лажное на ¡езичке особине. НавешЬу само неколико карактеристич-

HHJHX примера (бро)еви у [] односе се на стихове):

[4] бане, а [72] 6она-к.ао што бисмо и очекивали, jep на Вису ä> 0;

[16] дон данас, а [57] дан данас; [71] ио, а [72] иол; [96] плацем, а [98] илачем

(oöoje = плачем). За ш каже писац да се чу|'е „неки палатални глас с", а за

ч -h. Он ме^утим обично пише с (caje [2], нисша [25], xajace [25, 64] и др.),

али има и доста примера са ш (шШи]е [9, 10], иаша [39, 80], ирошла [101],

нашла [102, 104] итд.). ж Je ме^утим увек забележено са ж. ч бележи се

редовно са ч, али имамо и [41] Турции поред [82] Турчин. За прелаз 5>у

има свега )едан пример: [4] луу'-ако HHJC омашка ("бохемизам ?). Да редакшч'а

ни;е вршена са доволно пажше види се нарочито лепо по томе што стих
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[103] об]авл>ен на стр. 23 гласи: бих CBOJUM дрогом све граде обашла, док

чеши стих на стр. 27 гласи: и да би с драгим све граде обашла.

Б. М.

180. CraHOJeBHti Ст. Студи}е о српско) дипломатици: XVIII Канце-

лари]е. XIX Наредба за писаше повел>а. Глас. CLVI (1933) 41—77.

Показу}е 1) када су основане и како су биле уре^ене прве српске

државне канцелари]е и 2) по чи(им су наредбама издаване повел>е и када се

и у коп i м повел>ама налазе белешке о н>има (наредбама за издавайте повел>а).

Р. А.

181. Стано]евиЬ Д-р Ст. Нови Сад. ГИДНС VI (1933) I-IV.

О просветном, културном и националном раду Срба у Новом Саду:

„Нови Сад je увек поштено и несебично служио народу, н>егове су заслуге

за српску културу велике, н>егов je удео у борби за ослобо1,ен>е и у}един>ен>е

знатан. Нови Сад je стога заслужив у пуно] мери признание и захвалност

целог Срлског народа." Р. А.

182. Tentor d-r Mate, Latinsko i slavensko pismo. Zagreb 1932.

Стр. XII + 21 6.

Килим je писана „за ширу образовану публику".

Словенском писму посвежей je релативно мали део кшиге — 55

страна. Излагаьье посвеЬено словенском писму допун>у]е се малим главама

о противницима словенског писма и о знача]'у Ъирила и Методи]а. Излагайте

je и сувише кратко чак и површно. Писац се служио на]нови]им научним

радовима. Има ситних нетачности. С. К.

XII Словеначки ]език

(Израдио A. l'.ii.-ijuu-i

183. Б ел И h А. Оцена: Fran Ramovs, Dialektoloska karta slovenskega

jezika. MCMXXI, 72 стр. Ben. 4°. JO XIII (1833 -34) 202-210.

У оцени се говори и о Рамовшовим радовима: Über die Stellung des

Slovenischén im Kreise der slavischen Sprachen, об)ав.ъеном у Миколину, Збор-

нику (Mélanges de Philologie offerts à M. J. J. Mikkola, prof, de Philologie

slave à l'Université de Helsinki, 1932) и Karta slovenskih narecij v prirocni

izdaji, N;i svftlo dala Akademska zalozba v Ljubljani, 1935.

184. J. С. Оцена: Nasi onstran meje, uredil in izdal Peter Pavlovic.

Ljubljana 1933. - 8° str. 102. (Наши изван граница). ГлПД XIV (1933) 395-397.

Писац приказу)е и топло препоручу}е ову кн>игу ко]а садржи шест

чланака о Словенцима под Итали]'ом, Аустри}ом и Манарском. J. в.

185. Breznik Anton, О casnikarski slovenscini. DS XXXXVI (1933)

72-82. (Bleiweis), 141-146 (Levstik), 200-206 (Anton Tomsic), 255-263,312-320

(Jurcic), 420-424) Ivan Zelcznikar), 524—527 (Od 1. 1892—1918).

186. Breznik Pavel, Tuja lastna ¡mena v slovenscini. LZ LUI (1934)

572-573.

187. Bun С Stan k o, O „frakarjih" in drugo. ZiS XIV (1933) 684-685.

188. Debeljak Anton, Grm-grom. ZiS XIV (1933) За — Izvor sloven

skega ¡mena. ZiS XIV (1933) 264-265. - Jezikovni paberki. ZiS XIII (1933) 452.

— Kurje оЦо. ZiS XIV (1933) 33. Nas mue gré z mucem v mue. ZiS XIV
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(1933) 573. — O metulju. ZiS XIII (1933) 411. — Prevedenke vslovanskih jezikih.

ZiS XIV (l 933) 67-68. — Slovenska granica. ZiS XIV (1933) 461. — Sonce ali

solnce? ZiS XIV (1933) 40-41.— Stara imena z Balkana. ZiS XIII (1933)712-713.

- Tuja lastna imena. LZ LIII (1933) 383-384. — Tulen, ne tjulenj. ZiS XIII (1933)

720. - Uloga ali vloga? ZiS XIV (1933) 683. - Usci-osec. ZiS XIV (1933) 124.

— Váljanec, ne valjénec? ZiS XIV (1933) 12.— Zaposlen ali zaposljen? ZiS XIV

(1933) 181.

189. Dolar Anton, Fiksiranje knjizne i/rekein sola. P LV (1933) 10-12.

190. Erjavec Fran, Nekaj misli k pouku slovenscine v visji narodni

soli. SU XXXIV (1933) 6-11.

191. IleSii Fran, Etimologija imena reke Pesnice. CZN XXVIII (1933)

153-158.

192. Jezik, Nas. LZ LIII (1933) 314-317, 383-384, 572-573.

193. (K), Jezicni plevel. ZiS XIII (1933) 612—613.

194. Kelemina Jakob, Hajdina (Toponomasticni prikaz). CZN XXVIII

(1933) 113—118.

195. Kelemina Jakob, Pravne starine slovenske v filoloski luci. QMDS

XIV (1933) 52—94.

196. KoStiál Elza, Laubach-Ljubljana. ZiS XIV (1933) 623.

197. „Kórica— Golica", pv XXXHI (1933) 131.

198. Kos Milko, K postanku ogrske meje med Dravo in Rabo. CZN

XXVIII (1933) 144-153.

199. Kos Milko, Slovenska imena mesecev iz dobe okoli 1567. GMDS

XIV (1933) 141-142.

200. Kos Milko, Zgodovina Slovencev öd naselitve do reformacije.

Kosmos. 1933. Jugoslovenska knjigarna, Ljubljana. 4°, 256.

201. Kovaíií Fran, Referat: Dvorník Fr., Les Légendes de Constantin

et de Méthode vues de Byzance. Prague 1933. Str. IX+439.

202. Leben StankO, Pozabljeni slovenski pregovori. Vodnikxwa pratika

1933, 49-50.

203. Logar Janez, Slovenski slovar. Ob desetletnici Pletersnikove

smrti. Mentor XXI, (1933) 37-41.

204. Mark i ë Mihael, Izenacenje slovanskih crkopisov. E V-VI (1933)

116—133.— Nekaj pomembnejsih slovanskih etimologij. E V—VI (1933) 201-217.

205. Materin3£ina in tuji jezik. p LIV (1933) 124.

206. Melik Anton, Referai: Ramovs Fran, Dialektoloska karta slo-

venskega Jezika. GV IX (1933) 208—209.

207. Möderndorfer Vinko, Koroske uganke in popevke. Mohorjeva

knjiznica 61. Celje, 1933. Str. 64.

208. Mrkun Anton, Dobrépolje in okolica. Prva knjiga: Narodne

pesmi. Napeve zapisal Francisek Kramar. Zal. in izd. dobrodelno drustvo „Varstvo"

v Ljubljani. 1933.

209. Pregovori, Slovenski, reki in prilike. Zbrala Fran Koc-

bek in Ivan Saselj. Mohorjeva knjiznica 72. Celje 1933. Str. 252+(2).



314 Лужнословенски филолог

210. PreSern Jakob, Imenoslovje okrog Begunscice in Stola. PV

XXXIII, 39—42, 73-76, 94-98, 115-121.

211. Pudob A., Slovenska imena. 2iS XIV (1933) 290-291.

212. Rozii Valentin, PolozajnemskemanjsinevJugoslavijiinpolozaJ

Slovencev v Avstriji. Iz govora v senatu Kraljevlne Jugoslavije dne 26. marca

1933 v nacelni proracunski débat!. Beograd 1933.

213. RUS Joze, Slovenstvo In vislanski Hrvatje 6-10. stol. E V-VI

(1933) 31-45.

214. Savnik Roman, Referat: G. Werner, Das Deutschtum des Uber-

murgebietes (Prekmurje). Qeogr. Jahresbericht aus Oesterreich, XVII. Rand.

1943, str. 76—90.

215. Skok Petar, Studije o Jugoslovenskom slovarju na osnovi fol

klore i geografije. E V-VI (1933) 46-63.

216. SaSelj Ivan, Bog v slovenskih pregovorih in prilikah. Ml XIV

(1933), 233, 273, 314, 351.

217. §edivy Jan, Referat: Sborník prací I. sjezdu slovanskych filóloga

v Praze 1929. Svazek II. ¿ZN XXVIII (1933) 52-55.

218. Sola, Jezikovna. Mentor XXI (1933) 94, 118, 143, 167.

219. To m i nee Ivan, O pregibanju lastnih ¡men iz zapadno-evropskih

jezikov. LZ LII1 (1933) 314—317.

220. Tominec Ivan, Referat: Ramovs Fran, Dialektoloska karta slo-

venskega jezika. LZ LHI (1933) 52-58.

221. Turna Henrik, Beneska Slovenija. PV XXXIII (1933) 81-84,

109-115.

222. UredniStvo Ljubljanskega zvona, Degeneracija in dialekf

LZ LUI (1933) 575-576.

223. Zupanid Niko, Znacenje nekih starih geografskih i etnickih

imena na Balkanskom Poluostrvu. E V—VI (1933) 98—112.

Иницфли на кра|у реферата и бележака означу}у писце:

Б. М. = Б. МилетиЬ

Д. В. = Д. BymoBHlî

J. В. = J. ВуковиЬ

П. Ъ. = П. ТЬор^иЬ

Р. А. = Р. Алексий

С. К. = Ст. Кулэбакин
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Акценат: измене и померанца ак

цента у српскохрв. )ез. 186

Балканалоги]а : потреба балканоло-

ги]е 185

Библиограф^а за 1933 год. : (скра-

Ьенице 281):

I Филозофи]*а и |език 282

II О прасловенсколфзику и сло

венским |есицима 282—284

III Етимолог^'е, истори}а речи,

тумачен>е речи, збирке речи

284-288

IV Несловенски )езици 288—

V Старословенски |език и цркве-

нословенски

VI Српскохрватски ]език:

а) Граматика и граматичка пи

тала

б) Савремени кьижевни |'език

в) Диалекти

г) Текстови стари и нови, из

дала; н>ихова критика, по-

рекло итд.

д) Истори]а српскохрватског

]езика

Ъ) Метрика

VII Речници стари и нови српско

хрватског ]'езика (српокохрв.

и ког страног )*езика)

VIII Биографов, аутобиографи)'е и

сл. гра^а

IX Библиографи]'а

X О становништву, насел>има,

Нэихову пореклу

XI Различно

XII Словеначки ]език

(Инициали реферата)

Библиограф^'а радова о Ъирилу и

Метод^у 227—229.

Библиографи]'а о св. Клименту 252.

Библиография о св. Науму 251.

Библиографи]а о св. Тшрилу 243 ид.

Бугарски ]'език:

тенденщ^е у развитку данашьег

бугарског }езика 186

губл»ен>а ъ у чъг или о у 1/ог ди-

)"алектима западне Бугарске 186

Бугарштица из 18 века у Ерланген-

ском зборнику 165-170

Глаголски вид: ствараше системе

глаголског вида 186

значен>е глаголског вида 218 ид.

видска вредност глаг. вида 221 ид.

гл. вид у польском ]ез. 218 ид.

свршени и несвршени вид 222

временско значен>е глаг. вида 225

Глаголска система: постанак пра-

словенске глаколске системе 186

Гласовни закони 184

Ди|алекат места Бобошчице и Дре-

нов1-ана у 1'ужно] Албании 185

Дон>олужички )'език: за]едничке осо-

бине дошолуж. и по.ъског ]ези-

ка 186

Заменице : знача]' заменице те, ли за

сродство 1'езика 184

спа]ан>е у руском ]езику енклитичне

зам. са глаголом у 1'едну реч 185

I, }а, ]е: значение и употреба 215 ид.

иж1. мж(. кж«: употреба 215; дода

ваше » ]а, ]е придевском необр.

облику 215

1ъпъ зьпъ, ]ъпъ у западнослов. }е-

зицима 186

Западно]ужнословенски пра|език

204 и д.

Зографско ]еван1)ел>е: питание нехо-

могености кодекса 233—242

облик грлдд-грлдд 237 ид.

р.к сл-Ьдх и в* сл-кдх 237 ИД.
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Мењање јаког полугласника 237

сложена придевска деклинација

237, 240

облик ген. мн. ин. дьн» 237

-бвити: авити 237

лексички варијанти 237

аорист типа Ъыдокг 239

марфолошке особине 240

гласовне особине 240

вьсе: все 241

шЪ, ж* итд. и шю, жю 241

ч, ц, ж, ш м групе шт, жд 240

сажети обл. ингвфскога 242

Источноцрногорски дијалекат 1 — 1 22:

Увод 1-6

I Фонетика 6—61 :

Вокали 6-28:

Полугласник 6—18

Лабијализација вокала а и ь"

18—21

Замена старог вокала * 21—28

Сугласници 28—58:

Природа гласова ј и в — Не-

сложни звуци / и ц 28—32

Јотовање 32—38

О сугласницима А и ђ 28-39

Прелаз пискавих сижу шуш-

таве ш и ж 39—42

Сугласник л 42—45

Сугласник х 45—48

Сугласници ф и џ 48—49

Неколико ситнијих гласовних

промена 49—51

Промена задњенепчаних суглас-

ника у вези са наредним вока-

лима у наставку за основу

51-53

Једначење сугласника по месту

образовања 53—54

Испадање и отпадање консо-

наната 54—55

Уметање сугласника 55—56

Звучни консонанти на крају

речи 56—57

Метатеза и дисимилација 57—58

Сажимање вокала 58—60

Вокално р 60

Партикуле 60

II Морфологија 61—96:

Именице 61—72:

Заменице 72—76

Придеви 76—81

Бројеви 81—84

Глаголи 84—91

Непромешьиве речи 91—96:

Прилози 91—95

Предлози и свезе 95—96

III Синтакса 96-128:

Употреба предлога уз падеже

96—110

Конгруенција 110—115

Именице и заменице 115—118

Глаголски облици 118—123

Начин везивања реченица и по-

јединих речи 123— 281

Језик : Схватање језика као е\*руеш,

а не ёруоу 183.

Јелшански говор 151—161.

Јужнословенска језичка заједница

203 и д.

Јужнословенски језици: узајамни од-

носи међу јужнословенским језн-

цима 284 и 9.

Кајкавски дијалекат. Постанак хр-

ватског кајк. дијалекта 206.

Караџић Вук: „Полоника" код Вука

Ст. Караиића 170—178.

Вуков докторат 189—191.

Књижевни језик код Срба до Вука

Караџића 191-195:

Грађански језик 194

„Простонародни" у школама у Вој-

водини 193

Рускоцрквени језик 191 ид.

Славеносрпски језик 193 ид.

Конгрес: Други словеначки конгрес

у Варшави и Кракову 183—189.

Копитара Јернеја: Интересовање за

народну поезију 130—142

Латиница: увођење у српске школе

у Војводини 193.

Летописне приче о Ћ. и М. 246

Македонизми у тракиским гово

рима 185
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Написано правки etpt 25

Народне песме: превод на руском

Н. Берга, Н. Га.ъковског и Н. Крав

цова 253—257

Н>ич К.: Jyбилej К. ЬЬича 182- 183

,О писменЪхъ" 249 ид:

Панонске биографи)'е Тшрила и Ме-

тоди]'а 243 и 9.

Партикуле: значение партикуле же

215

Партиципи: значен>е и употреба

195-202

Полугласници: губл>ен>е 185

Полски )'език: говор становника села

Старожреби 184

за]едничке речи дон>олужичког и

по.ъског |езика 186

кратак преглед проучаважа по.ъ

ског ]езика 142—150

критери)уми за поделу гласова у

польском ¡езику 186

прасловенске речи у пол>ском

¡езику 184

Посланица бугарског патриарха Jee-

тими]'а еписемском архимандриту

Никодиму 162—165

Похвала Тпирилу и Методи|у 244

Пра]ужнословенски }език в. ^жно-

словенски ]'език

Превод Ъирили и Методи]а 187—188

Придеви у словенским ]'езицима: при-

девски вид (сложени и прости при-

девски вид) 211—218

порекло сложеног облика 212 и д.

значен>е одре^ености и неодре^е-

ности 212 и д.

сложени придевски облик у старо

словенском 21 в и д.

губл>ек>е придевског вида у сло

венским ¡езицима 217

Прича о преносу мошти]у св. Кли

мента 248

Прича о смрти св. Ъирила 248

Реченица: дефиници]а реченице 184

класификаци]'а сложених реченица

184

Речници: Српско-грчки речник 279—

280

Розвадовски Михал Jan: некролог

180-182

Романски ди]алекти: о конзерватив-

ности романског ди]алдкта Далма-

unje 183

Руски }език: праруски /език 186

потребе проучаван>а извесних пе

риода руског ¡езика 187

Сина}ски еухологи}: издан>е Фрчеко-

во 229-231

издание Га]тлерово 229 и д.

„Index verborum" С. еухологи]а

231-233

Словачки ди]алекти:

порекло источнословачких дщале-

ката 187

¡ужнословенске особине у словач-

ком 187

Словеначки ]'език:

библиографи]'а за 1933 г.

проучаван>е словеначкога |езика

202 и д.

словеначки ди]'алекти 202 и д.

класификаци]а словеначких ди]а-

леката 207 и д.

Рамовшова класиф. слов. ди]але-

ката 208 и д.

Словенска филологи)'а : лен предмет

и обим 185

Старословенски споменици: издание

П. А. Ловрова 242—252:

Синодик пара Борила 249

„Сказаше о славянскихъ книгахъ 250

Слово на прЪнесеше Климента 248

Служба св. Науму 251

Службе Тшрилу и Методи]у 246

Солунска легенда 249

Супрасал»ски кодекс: речник Maje-

ров 231—233

Топономастика код Словена 186

Нирилица: употреба у Во]водини

194 и д.

Фонема 184

Фризиншки одломци 207



II Регистар речи

almaz 285

almuzno 277

akademac 285

akademija 285

akademik 285

akademski 285

akademicar 285

amblem 300

az 284

autobus 286

auffassen 284

baba 299

banja 287

begreifen 284

Belostenec 308

Beograd 286

Bilostinac 308

bestebezove 286

biskup 277

bla(v)6r 284

bljudo 277

boges 284

Bogoje 285

bogur 299

Bozidar 286

bonda 158

bosiljak 283

Bosut 2fJ7

Bosko 285

brada 275

bradbi 278

brasno 275

brdo 275

breskva 276

brojni 299

Bug 277

buk 278

bukbi 278

car 285

cata 278

ceo 275

ctsarb 277

cikorija 284

cikorjevec 284

crkbi 278

cedo 275

Davori 284

daska 276

dug 275

Dunovb 277

Durmitor 28

elemantarnost 300

èjnouoioç 161, 287

felfogás 284

frakar 286

frakarija 286

glaz 277

gobino 277

govfeti 275

gorazd 275

grad 276

grob 275

gromada 297

grbk 276

gulac 285

guska 276

harbija 285

Harigasti 289

hinova 276

hlap 275

ЫЪЬъ 277

hltv 277

hmelb 276

hodocasnik 286
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hodoèastiti 286 kufer 299

hodocasce 286 lagati 275

homut 275 lavor 299

boruga 276 lajati 275

hristos 278 lakerda 285

hudogb 277 lan 275

ibrisim 285 Itkb 278

Iva 275 lik 278

imanantno 300 lihva 278

iskrâ 98 líse 101

istbba 278 lobanja 299

jabuka 275 lovor 299

jävör 284 los 275

Jelsa 155 luban;a 299

Jelsa 154 IJudi 275

Jelsônski 154 Marko 284

Jugosloven 285 Matilda 284

Jugoslovenin 285 mac 277

jur 284 rneniti 275

juricek 284 meso 275

kalezb 276 meta 276

kladez 275 metulj 284

kljecan 288 misa 276

kljecane (kecel/e) 288 mimar 284

knez 277 mnih 277

kolac 285 mnog 275

koliba 283 mrkva 275

kolo 286 mrok 158

komocija 300 тьсь 276

comprehendere 284 mbito 278

konsepsija 300 iiavb 275

korop 276 nadoknaditi 299

kotora 275 nadopuniti 299

kotblb 277 najaviti 302

kofer 299 nakrâj 101

krabulja 299 nalagati 299

kralj 285 naloziti 299

krizb 276 namojsum 94

kritik 287, 288 napadan (prid.) 299

krzno 276 naprik 94

krstiti se 286 nasüm 94

kup 275 nasusni 161, 283, 285, 286, 287

kupaliste 287 nasjsstbnbi 286

kupalilo 287 nastampati 286

kupelj 287 nezica 284

kupiti 278 nezka 284

kupka 287 neznani (junak) 292

kusiti 278 nepoznat 292
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nisan 297, 299 revandikacija 300

novina 297 remen 278

nogomet 286 rog 288

ñuta 277 ruda 275

obran iti 299 rumin 276

odjutriti se 299 rus 275

oltarb 276 saciniti 299

onomônje l.r>8
sak 276

opkladionica 294 sermija 285

oponasati 299 syllambanein 284

orac 284 sivec 284

озь!ъ 278 shvatiti 284

ofanziva 300 skljazb 278

paiz 153 skoncetrisati 300

pacaluci 285 skot 277

penez 278 skrâj 99

pila 278 skrinja 278

Pitre 153 skut 278

Flama 151 Sloven 285

Píame 151 smokbi 278

Plamjani 151 snaha 299

Plamusi 151 snatriti 299

platno 275 sorta 299

pljasatb 27ü sotona 276

plejada 300 spirituelno 300

ploska 276 spodoba 297

ploca 276 sracica 276

plocobasa 286 srbe 284

plug 278 sreca 287

pojmiti 284 stjag 276

pojmowac 284 stina 158

pokrstiti se 286 stbklo 278

pop 278 svagdanji 283

poprimiti 299 svakidasnji 285

potraga 297 svit 158

posast 297 subota 276

poito 293 sTfem 277

predodzba 29!) ákuritod 158

preginja 277 surak 299

prepisati 2!)ü takum 285

provedba 297 tasta 299

propisati 29!l Teiwa 289

pruga 286 tetka 299

puk 276, 278 tan 277

púnica 299 tovôr 158

razlican 299 tranbalos 285

razlicit 299 tresnja 276

razni 299 tudi 278
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turban 285

udija 158

ukrâj 100

ungija 276

uporaba 297

ustanova 297

vaseljena 284

vasiljena 284

v as il jen ¡ 285

vasiona 284

vasioni 285

varjag 277

verojetan 299

vaeringr 277

vino 278

vinograd 278

vitez 278

Vlah 277

vblbondb 278

závor 299

zàzeti 302

zasada 297

zasuncici 299

zee 286

snatizeljan 299

zgranut 286

*жсег*гь 278

]ужнословенски филолог 21



Ill Регистар писаца

Аделунг 170

Александров 247

Алексий Р. 282-312 passim

Анастаси]евиЬ Д. 162

АндриЬ Ник. 137

Арним фон 136, 186, 233, 233

Артимович А. 183

БабиЬ Вл. 294

Ба]'амонти J. 131

БакотиЬ Л. 285

Балщ'е Л. 186

Бали*; Вл. 310

Балман (Ballman) 306

Бантке 145, 170—175

Барбулеску И. 186

ЬариЪ X. 283

Барсов 244, 252

Бартоли 183

БелиЬ А. 6, 10, 11, 172, 175-6,

180—226, 282—312 passim

Белостенец 307, 308

БенетовиЬ М. 151, 160

Бен>и Т. 149

Берг Н. 253-275, 311

БерчиЬ 247

Бетера Баро 310

Б]'еловски А. 144

Б]ерн Колиндер (Björn Collinder) 279

Блахослов J. 304

БогишиЬ Б. 167, 261, 267

Бро^инзски 175-176

БоЬански 243, 244, 249

Бонаце Ант. 138

Борковски Д. 145

БошковиЬ Р. 283, 287

БранковиЬ Ъ. 192

Брежник П. 312

Брезник А. 312

Брентан 136

Брикнер А. 147—149, 180, 181, 207

БрлиЬ Т. 167

БрлиЬ И. 307

Бругман К. 215

Бруцкус 277

Будимир М. 161, 282, 283

БуниН И. 310

БуниЬ С. 310

Бунц С. 284, 312

Бурфн В. 129-142, 307

Вазов И. 187

Bajan А. 173, 189, 282, 284

Вфгарт М. 185, 187, 188, 239, 241

Baje J. 187

Ванино М. 305, 308

Василев Ст. П. 187

BeJK ван 188, 234, 235, 236, 238, 242

Вендел X. И. 190

Вернер Г. 314

Видиц Фр. 134

Вилински 250

Вирт П. 186

ВитушиЬ Фр. 310

Владислав граматик 243

ВлаховиЬ М. 284

Водник 130, 132, 133, 134, 135

ВолтиЬ 306

Воронов 247, 248, 250

Врховец Макс. 138, 141

ВукановиЬ Т. 167

ВукиЬевиЬ М. 296

ВуковиЬ J. 282—312 passim

ВушовиЬ Д. 284—302 passim

Га|тлер 229-232

Галинец Фр. 308

*
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Галжовски 253-275, 311

Геземан Г. 165

Георги]'евиЬ Г. 293

Гертнер X. 150, 184

Гете 131, 135

Гфм Г. 226

Ги.ъфердинг 248

Гинекеи вал J. 184

Глазер 207

ГрадиЬ И. 310

Григорович 250

Грим J. 162, 176

Гринентал О. 184

Грицак Е. 186

Гунарсон Д. 185, 211-217, 283

ДаничиН Ъ. 197, 199

ДашкевиЬ 275

Дворник Фр. 313

ДеановиЬ М. 311

Дебел>ак А. 312

Демарин J. 297

Денис Мих. 130, 131, 132

Дилс 237

Димитри]евиЬ Ст. 308

Длуска М. 186

Добжицки Ст. 146

Добрацки Гутх. М. 143

Добровски J. 145, 130-137, 171—172,

176

Долар А. 313

Дорошевски В. 149, 184

ДржиЬ М. 305

Дробн.аковиЬ Б. 308

Дукат Вл. 132, 303, 308

ДучиЬ J. 295

Ъор^евиЬ П. 176

ЪорЬевиЬ К. 307

Ъор1>еви»1 Р. 253

ТЬор^иЬ И. 310

Ъор^иЬ П. 161, 285, 293, 308, 310

ЪуровиЬ Д. 186

ЕлезовиН Гл. 279-280, 285, 307, 310

Енгел Jox. Xp. 134, 135, 136

Ерих И. 283

Epjaeeu Ф. 313

Ecrepajxep X. 149, 150

Жежел> А. 296

ЖефаровиЬ X. 192

ЖупаниЬ Н. 314

Заборовски Ст. 142

Завилинзски Р. 146

Закотник J. 130, 134

Залески 176

Зибрат 227

Зилин>ски 150

Zic H. 310

Зупан 138, 140

Зупанчич 133, 134. 136

Иванов J. 249

ИвшиЬ Ст. 286

Илешич Фр. 134, 145-161, 283, 286,

301, 313

Илински Г. А. 227-229, 290

^блон>ска—Турска X. 149

Jarnfc В. 129, 136, 138, 172, 234, 236,

249, 250

JaMÖpeujHh 307

JaHKOBHh—Мирж'евски Т. 193

JaHOB J. 150

JatfaanHH M. 296

JeBTHMHJe 162-163

.{одловски Ст. 149

^линац 192

Калина А. 146

Калужн,ацки Е. 163

КанавеловиЬ П. 310

КарациЬ 1, 40, 132, 137, 170-192, 201

217, 306, 307

КариЬ Вл. 308

КарлиЬ П. 151-152, 160

Карлович J. 144, 147

Карцевски С. 187

КатиЬ П. 305

Катошихин 211

КачиЬ-МиошиЬ 132, 135, 136, 137, 191

КевиЬ 247

Ke.-ie.wmm J. 313

КидриН Фр. 130, 131, 132, 134, 135, 13(5

Кипарски В. 275-279, 283

КириловиЬ Д. 193

КиселиновиЬ Ъ. 162, 288

КлашиЬ С. 310

КлемендевиЬ 150, 184

Климент 245, 252

Клих 149

Кнапски 143

21*
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Кн.e но И. 185

Ковалник П. 187

Ковач М. 131

КовачевиЬ 251

Ковачич Фр. 313

Кодов Хр. 185

Козачински Ем. 192

KojaKOBHh В. 309

Колман О. 283

Комбол М. 311

Конечна X. 185

Константин пресвитер 252

Константинов 249

Константинович Д. 290

Копитар J. 129-142, 171, 172, 207,

307

Копчишски 143, 171, 175

Кос М. 313

Косинэски Вл. 146

КостиЬ Д. 165-170, 253-275, 286,

293, 297, 303, 306, 311

КостиК М. 309

Кохановски 143

Коцбек Фр. 313

Кошмидер 149, 218-226, 282

Коштиал Е. 313

Кравцов 253—275, 311

Крин>ски А. 144, 147

Крул (Król) 144

Кулбакин С. 227-253, 282, 283, 286,

2ЕО, 291, 312

Курашк]евич В. 149, 150

Курилович 149

Курипечич Б. 129

Курнатовски J. 283

Кухарски А. 172

Курц J. 187, 233-242, 290

Лавров П. А. 242—252, 291

Лазаревич Л. 295

ЛалевиН М. С. 169, 286, 293, 297

Ланг П. 229

ЛаносовиЬ 307

ЛатковиЬ В. 253

Лебен Ст. 313

Лескин 197, 199, 240

Линде 145, 170-171, 173-174

Линхарт А. 130, 131, 132

ЛовриЬ Ъ. 131, 135

Лос J. 148, 150, 174, 181

Луцерна К. 131

Лэапунов Б. М. 242

ЛэубиЬ П. 153

МажибрадиЬ М. 308

Мазон А. 185

Majep A. 287, 289, 291, 311

Majep К. 231-233

Ма]'евски 170

Малевец Гр. 132, 137

Малецки М. 149, 153, 155, 156

Мал>иновски Л. 146, 147, 148

Малоцки Ант. 146

МамузиЬ И. 311

МамузиЬ J. 297

Марган В. 287

Маргули)ес 233

МаретиЬ Т. 217, 285, 287, 307

Маркич Мих. 313

МарулиЬ 304

Мати]'ашевиЬ Ъ. 310

Маслиновски 181

МатковиЬ П. 129

Матушак С. 146

Медерндорфер В. 313

Meje A. 186, 189, 215, 282, 283

Мелик А. 313

Mesgninen Franja 143

Методи]'е 242 и д.

Микальа J. 308

Миклошич Фр. 133, 146, 207

Микола 203, 312

Милевски Т. 150

МилетиН Бр. 283—304 passim

Милер J. 131, 136

МилиЬевиЬ А. 288, 289

Мило]евиЬ Boj. Ж. 294

МиЬовиЬ В. 287

Мищфвич 176

Младенов Ст. 185

Морено Лод. 310

Морон> Б. 150

Московл>евиЬ 287—311 passim

Мошин>ски К. 150

Мркун А. 313

МрозиНзСки 144, 155

Мронге Ц. 145

Муждека П. 297
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Мулих 308

Мурзиновски Ст. 142

Мурко М. 129, 131, 188, 207, 307

МусиН А. 195-202, 289, 290, 291

Мушицки 140, 171 175

Нандриш Г. 186

НаталиЬ А. И. 310

Наум 251

Начов 249

НенадовиЬ 1Ъ. 295

Неринг Вл. 145, 147

Нестор 211, 246

Никодим 163

НиколиЬ .Ь 186

Новак Л>. 187

НоваковиЬ М. 308

НоваковиЬ С. 192, 308

Нэедзв]'едовски 144

гЬеминен 150

Нэич К. 146, 148, 149, 150, 181, 182-

183, 307

Оберпфлацер 283

Облак В. 202, 207

ОбрадовиН Д. 191, 193, 194, 306

Обрембска^абложска А. 149

Омерса Н. 131

Орфелин 192, 193

Осфн 130, 132, 143

Отремпски 149

ПавиЬ 131

Павлович Драг. 307

ПавловиЬ М. 283, 294, 301

ПавловиЬ С. И. 309

Палаузов 247

Папагеорги]'у В. 307

Папастерф Н. 209, 307

ПаркошевиЬ ^. 142

Паул К. 170, 171

ПерковиЬ М. 311

Петерсен Стендер 277

Петровски Ник. 129, 140

ПетровиЬ П. 309

Погодин А. 275-279, 283

ПоповиЬ Б. 295

ПоповиЬ П. 308

Попруженко 227-229, 249, 290

Похлин М. 130, 131

Прешерн .). 314

Пр^ател, И. 130, 135, 138

Прокоф]ев В. 290

Пудоб А. 314

Пшиборовски '. 145

РадуловиЪ И. 309

Радиво]евиЪ П. 300

Радман Фр. 131

РфЬ ^. 192, 193

Рамовш Фр. 202—210, 312, 314

Ранковив 137, 140

Ратченко 244

Решетар 1, 6, 26, 38, 293, 300, 303,

304, 305

Рифвич 3. 186

Ровински 1

РогиЬ П. 290

Рожич В. 314

Розвадовски 148, 149, 150, 180-182,

307

Романски 227-229, 185, 290

Роспонд Ст. 149, 170-180, 186

Рудзижска М. 187

Рудницки 149, 150, 186

РужичиЬ Г. 187

Рус .1. 314

Савник Р. 314

Свидерска-Конечна X. 149

Севаст]анов 245

Сикора Гр. 311

СкерлиЬ .Ь 190

Скок П. 156, 183, 185, 287, 314

Скот В. 131

Славве]ков П. 187

Сли]'епчевиЪ Ъ. 308

Сломшек 134

Слоьски Ст. 231—233, 291

СолариЬ 307

Солов)ев А. 308

Сосир 183

Сперански М. Н. 247

Сплавиььски Лер 182, 185, 283

Срезн>евски 207, 247

СреНковиЬ 251

Станислав }. 187

Стано]'евиЬ А. 287—288

Стано]евиЪ М. 309

Стано]евиЪ Ст. 308, 312

СтевановиЬ М. 1-129,294,302
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СтефановиЬ-ВенцловиЬ Г. 192, 193

Стибер 3, 149, 186

Сто]'ановиЬ Лзуб. 170, 175, 176, 199,

201, 202, 263

CroJKOBHh M. 288, 309

Стойки Смало С. 186, 187

СтулиЬ 307

Суворов М. 192

Сухецки X. 146

ТановиЬ Ст. 288

Ташицки В. 150

Твардовски 143

Тени)ер Л. 186, 207

Тентор М. 311, 312

Томашевски А. 149

Томинец 314

ToMHh J. 267

Томсон 236

Тохол, С. 306

Травничек Ф. 283

ТресиН ПавичиЬ А. 154

Тривунац М. 189-191, 307

Трубецко] Н. 187

Тума X. 314

ТуЬан Фр. 288

ТюровиЬ В. 162-165, 304

Ъурчин М. 131, 133, 135, 136

Улашин X. 149, 185

Унбегаун Б. 187, 191-195, 305

Фанцев 152, 159—160, 302, 303

Фасмер М. 279

Фатер Jox. Сев. 190

ФериЬ Ъ. 131

Философ Константин 250

Флорински 207

Фолкмар H. (Volkmar Nikolaus) 143

Фортис Алберт 131, 132, 135, 137

Фортунатов 241

Франк 248

Францев 172, 174

Франчишек Крамар 313

Фрелих Р. 306

Френкел Е. 185

ФрушиЬ Д. 141

Фрчек Jan 229-233, 290

ХабделиЬ J. 308

XajM (Heym) 307

Халер А. 282

Хам J. 186

Хануш Jan 146

Хаперл J. 3. 307

XejtjaHKa-Пилатова J. 149, 150

ХекторовиЬ П. 129, 167

Хердер 131, 133, 134, 135, 136

Хлудов 246, 252

Хорак J. 188

Храбар 249, 250

Храбец Ст. 183

Храсте М. 151, 155, 157

Цар М. 300

Цефлски Хип. 145

Ча]'кановиЬ В. 308, 309

ЧрнчиК 247

Шамре] J. 187

Шаровол>ски 275

Шашел> И. 313, 314

ШашиН В. 159, 160

Шедиви J. 314

ШеровиЬ П. 304

Шиларски В. 143

Шимчик А. 288, 304, 306

Шлегел Фр. 136

Шмаус А. 306

Шмит 307, 310

Шобер Ст. 149 ид.

Штаделман Г. 139

ШтефаниЬ Bj. 304

Штрекел, К. 129

Шурмин Ъ. 141

Шчепкин 233
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Све рукописе вала слати проф. А. БелиЬу, Београд, Франкопанова 30

или ]'едном од уредника, са ознаком да ]е за ,1ужн. филолог.

^жнословенски филолог излази засада два пута годишгье у свескама

од 10—16 штампаних табака или у |едно! кн>изи од 16—25 штампаних табака.

Годишн>а ]е претплата 100 дин. како за Кралевину ^гослави}у тако

и за иностранство. Старее године (од 4 св.) — 100 дин.; свеске засебне

(т]. 11 1-2, VII 1—2 и II 3—4, VII 3—4, X 4), свака по — 50 дин. Од прве

кн>иге остао ]е мали бро| примерака и може се добити само када се купе

све досадашн>е кн>иге (I—XIII).

Претплата се шале или редакщф, Франкопанова ул. бр. 30 или кн>и-

жарима: Геци Кону, С. Б. Цви1ановиЬу и Ф. Баху у Београду.

Главно сковариште кнэига ^жнословенског филолога: кн>ижарница Геце

Кона у Београду.



НАШ ЛЕЗИК

Изда]е Лингвистичко друштво у Београду

УРЕЪУ.)Е ОДБОР Власник: А. БЕЛИЪ

Изашле су досада три юьиге за 1932, 1933 и 1934 год.

Популарни часопис за расправланье о чистоЬи и правил-

иости нашег юъижевног ]езика.

Излази ]еданпут месечно, а десет бро]ева чине ]едну кн>игу.

— Годишььа претплата дин. 30. По^едини бро] дин. 4. —

Претплата се шал>е администрации, Српски семинар, соба

бр. 5, чековни рачун бр. 54818, а рукописи секретару Уре-

^ивачког одбора д-ру Радомиру Алексину, Српски семинар,

соба бр. 3, Универзитет у Београду.

А. БЕЛИЪ:

(цмцнтшг ниешг кип
Издавачка кн>ижарница Геце Кона.

Београд 1934. Цена дин. 40.

1. Милош С. Московлевик : Акценатски систем по-

церског говора

]език Петра ЗораниЬа

Прилози проучаван.у

гЬегошева ^езика

]език Матине Антуна

РелэКОвиЬа

Источноцрногорски

ди]алекат

Поруцбине слати на адресу:

Универзитет, Српски семинар, соба бр. 3.

2. Го]ко С. Ружичик :

3. Данило В. Вушовик:

4. Радомир Б. Алексий:

5. Михаиле С*. Сшевановик
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