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СЕЪАВЬЕ НА 1ЕДНУ ДЩАЛЕКТОЛОШКУ ЕКСКУРЗЩУ

С ПРОФЕСОРОМ БЕЛИЪЕМ

У првом периоду свога врло дугог и плодног научног рада

пок. професор БелиН ]е на)веЬи део времена посвеНивао нашо)

диалектологией. То ;е сасвкм разумл>иво, )ер пре н>ега и чувеног

норвешког слависта, проф. Олафа Брока, нико ни)е на терену

проучавао и научно обра^ивао наше ди^алекте. Све што се о н>има

непотпуно знало, знало се по Буку, првом нашем диалектологу,

я М лиЬевину. Зато )е проф. БелиКу, чим ]е дошао за наставника

српског ;езика на тадашньо) Велико) школи у Београду, прва

брига била да почне проучавати наше говоре у Срби]И. У току

три године он )е обишао свако село ^угоисточне Срби^е, марллшо

побележио све говорне особине тога кра^а и после двогодиппьег

сре^иваньа и научне обраде скушьене гра1)е 1905 об;авио )е сво)'е

капитално дело „Ди^алекти источне и ;ужне Срби^е", као I каигу

„Српског ди)алектолошког зборника", ко)и ;е он покренуо и ота-

да уре^ивао. Та кньига ]'е била не само откриЬе врло знача^них

особина дотле скоро непознатих говора и младог научника с врло

разви^еним слухом и смислом за ди]алектолошка испитиванъа и

бележевъа фонетских финеса, него ]'е послужила и као увод и

путоказ у дальа проучаваньа садашвьег стан>а нашега )езика и н>е-

гових говора. ]ср ни)'е се могло стати на ономе што су били дали

Бук и МилиКевиЬ. Али )е за та) тежак и одговоран посао требало

имати спрелших радника. Зато )е проф. БелиЬ, као оснивач наше

модерне ди)алектологи)е и н>ен наставник предузео да их створи

од сво)их првих ученика. Он се трудно не само да их теориски

упозна с природой ди)алектологи)е и прибш;жним станьем наших ди-

)алеката, веК и да их и практично, на терену, обучи у слушашу и бе-

леженьу говорних особина. А он )е у томе имао веЬ богато искуство.

Невол>а )е била само у томе што )'е он тада имао врло мало

ученкка копима )'е главни предмет био српскохрватски ;език,

света седам-осам, веЬином из Старе Срби^е и Македоктце, као

стипендисти. Што ;е )ош горе, само смо се нас дво^ица-тро^ица
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доцни^е бавили колико-толико и научним радом, поред других

давних послова.

Захвал>у)уЬи труду О. Брока и проф. БелиЬа, говори )>то-

источне Срби^е, ко)и припада^у тзв. Средаоштокавском ди^алек-

ту, били су детально и темел>но описани и проучени. Требало )е

иНи дал»е. Територи^ално и по архаичности на реду за проучававье

био Косовско-ресавски ди)алекат. О н>ему )е било прилично

података код Бука, МилиЬевиЬа и ^. ЖивановиЬа, али на^маае

о говорима у таданньем Крушевачком округу. Године 1903 Л>.

Сто^ановиН )е у 1агиНеву Архиву* об^авио кратак чланак, у ко)ем

)е изнео неколкко карактеристичних особнна овога говора, што

их )е он запазио, бавеНи се у Врвьачко) бан>и. Проф. БелкК ^е

овим чланком био потстакнут да провери и допуни податке изнете

у гьему и да истовремено уведе у ди)алектолошка испитивааа и

сво^е ученике. То )е требало да буде почетак проучаван»а Косов-

ско-ресавског ди^алекта, као врло важне копче у историском

развитку нашега )езика. И тако ]е у ма)у 1907 године пошао са че-

творицом сво)их ученика на терен, у Крушевачку Жупу и Расину.

Претреса)уЬи ових дана сво)е старе рукописе и белешке

на1)ем )'едну давно забачену и заборавл>ену бележницу, с ди^алек-

толошким подацима ко)е сам на том путу записао, као резултат

првог свога ди^алекатског нспитиваньа, под руководством нску-

сног наставника. Донника историска збивавьа и други послови,

ко)и су ме одстран>ивали од научног рада и бацали по целом свету,

учинили су да сметнем с ума ову бележницу. Нашавши )е баш

онда кад сам био позван да напишем чланак за ова) први бро)

Н. ]. после смрти проф. БелиЪа, одлучих се да напишем неколико

реди о ово) прво] ди^алектолошко) екскурзи^и.

На овом испитива&у провели смо 12 дана, од 26 ма)а до

6 )уна 1907 год., задржавши се на^више у варошици Алексан

дровну, седишту Жупскога среза, ко)и има централни положа) у

Крушевачком округу, због чега )е на^манье био изложен утица^у

околнкх ди)алеката. Пошто се Александровац налази усред вино-

родне Жупе, у ньему смо се задржали на^више не само због инте-

ресантности )езичког материала, веН и због — чувеног жупског

вина, ко]е ]е дрешило )език и нашим об^ектима кспитиванъа и

нама испитивачима. Проф. БелиЬ ]е плаКао све наше трошкове,

рачуна^уЬи у то и по два деци вина за ручак и вечеру. ВггдеЬи

* В1а1екю1оё15сЬе ЛИзсеПеп аиз Йег Оееепй уоп Угйа 1т Кгизеуасег

Кге1зе. АгсЫу Шг 51ау1зсЬе РЫЫо^е XXV, 212—218.
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како ми радо пи)уцкамо и густарамо дивно жупско вино, пристао

да нам плаЬа )ош по два деци!

Приликом обиласка села у Жупском и Расинском срезу

проф. БелиК нас ]'е упуЬивао какве л»уде треба да узимамо за

об)екте сво;их исплтнвагьа и каква питаньа да им поставллмо,

тако да из н>ихових одговора добл^емо потврду онога што жстчио

да сазнамо. }ош ми )е у свежо) успомени ]едан врло интелигентан

младий, чобанин Божидар Ву^ин, ко)и нас )е задивио сводим

смислом за )език. Био )е то ро^ени лингвист, тако да )е увек пога

шав шта ми хоЬемо да сазнамо, те смо без по муке сазнавали оно

што нам треба. У разговору с н>им забележили смо многе говорне

особине тога кра)а.

Штета )е што проф. БелиЬ нигде ни)е об)авио оно што )е

нашао приликом овога пута. Ако су н>егове белешке сачуване,

вал>ало би из н>их повадитн све што )е интересантно и об)ав! та.

Можда Ьу и )а то учинкти са сводим белешкама, а овде Ьу реки

само неколико речи о говорним особинама тога кра^а.

Све карактеристичне особине Косовско ресавског ди)алекта

овде се доследно чувашу, како фонетске, тако и морфолошке и

синтаксичке. Акценат с кра)н>ега слога увек се преноси, али ме

сто краткоузлазног има краткосилазни, нпр.: вода, нЬга, йщац,

седи (3 л.), през.). Али поред *,° и ' акц. нашли смо и четврта,

врло распростравъен дуги акценат, ко^и )е врло сличай чакавском

акуту. Н>егов тон се упочетку пенье као у дугоузлазног, а прикрашу

пада. Из техничких разлога овде Ье за вьега бита употребл>ен знак '.

Он свуда заменьу)е дугосилазни, чак и у )едносложним речпма,

нпр.: д61)е (дб!)ё), исйрйча (през.), йймшиш, грагъе, Ливй^е, решава

дуКан, зёле, десёши, нёма, йлош$н, лаЦа, Преда, ббр, не дЛ, град

и др. Дужина под акцентом и пред аим увек се чува, а после

ньега се скраЬу)е. Замена )ата са е доследно )"е проведена у свима

положа)има: бёло, на рёкё, вйдесмо, сшарё]'а, деде. Сугласник $,

(дз) добро се чува, нпр.: ввдно, ввонара, уневвёри, вид, вора и др.

Уопштаван>е завршетка именичке и придевске промене -ем место

-ом )е правило: у онём сокаку, с шём ]1лем и сл.

У акуз. мн., према ном., сугласници г, к и х замешени су са

з, ц и с, нпр.: крчазе, $аце, водице, ойанце, орасе.

У овом говору могу се напп примери употребе посесивног

датава место генитатава, нпр.; овб )е сйн Жйкё Дёсшем, нашем

учйшелу жена седы найолу.

М. С. МосковлевиН
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