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и то у оном те рен ском, нај ва жни јем по љу де ла-
ња, у кру гу њи хо вог ин те ре со ва ња ба шти ни ла 
је ре ла тив но крат ко: код Бе ли ћа пр ву де це ни ју 
бри љант не на став но-на уч не ка ри је ре, а код Ре-
ше та ра сам крај XIX и по че так ХХ ве ка. 

Ако је су срет Стра хи ни ћа Ба на и Ста ри ша 
дер ви ша оце њен као нај леп ши људ ски су срет у 
књи жев но сти, он да је су срет Алек сан дра Бе ли ћа 
и Ми ла на Ре ше та ра у ди ја лек то ло ги ји нај ко ри-
сни ји и нај пло до твор ни ји су срет у јед ној ва жној 
је зич кој на уч ној ди сци пли ни. Ка да је 1900. го ди-
не све тлост да на угле да ла, на не мач ком је зи ку 
штам па на, Ре ше та ро ва књи га Срп ско хр ват ски 
ак це нат ју го за пад них го во ра,3 њен аутор је имао 
40 го ди на, а Бе лић пет на ест ма ње ка да је го ди ну 
да на ка сни је за по чео сла во до бит на ис тра жи ва ња 
го вор ног ком плек са ис точ не и ју жне Ср би је. Пр ва 
де це ни ја ХХ ве ка оста ће упам ће на по дра го це ној 
и пло до твор ној по ле ми ци дво ји це ве ли ка на, чи ја 
ће, по кат кад жу стра раз ме на ми шље ња око ра-
зних, по пра ви лу круп них пи та ња срп ске и хр ват-
ске ди ја лек то ло ги је во ди ти стал ним по ма ци ма, 
не рет ко круп ним ко ра ци ма у на у ци о на род ним 
го во ри ма. Ван ред но је по уч на та њи хо ва по ле ми-
ка, те ме ље на ис кљу чи во на на уч ним, струч ним 
осно ва ма, по кад што и оштра и бес ком про ми сна, 
али увек ака дем ска, го спод ска раз ме на ми шље-
ња, су че ља ва ње раз ли чи тих по гле да на ста тус, 
по ре кло, ево лу ци ју чи ње нич ног ста ња. Обо ји цу 

1. Срп ска ди ја лек то ло ги ја, као и мно ге дру ге 
ди сци пли не, свој по че так ду гу је Ву ку Ка ра џи-
ћу, не у мор ном пут ни ку ко ји је, за пи су ју ћи ка-
зи ва ња сво јих ин фор ма то ра, бе ле жио и је зич ке 
осо би не, пи сао о срп ским ди ја лек ти ма, уса вр-
ша ва ју ћи по сте пе но њи хо ву кла си фи ка ци ју. По-
сле Ву ка, у ери раз ма ха и успо на на у ке о је зи ку, 
ди ја лек то ло ги ју код Ср ба и Хр ва та ка рак те ри-
ше стаг на ци ја, јер Ђу ра Да ни чић и Ва тро слав 
Ја гић, дво ји ца нај ве ћих у дру гој по ло ви ни XIX 
сто ле ћа, ни су би ли ди ја лек то ло зи. Да ни чић је, 
до ду ше, оста вио Раз ли ке из ме ђу је зи ка срп
ско га и хр ват ско га, у ко ји ма је, ме то до ло шки 
по гре шно, ак ту ел но ста ње у што кав шти ни по ре-
дио са је зи ком ста рих пи са ца ча ка ва ца. По че так 
два де се тог ве ка до но си бо га ту ком пен за ци ју за 
про пу ште но, јер су го то во у исто вре ме на ди ја-
лек то ло шку сце ну сту пи ла два бу ду ћа ве ли ка-
на на у ке о на род ним го во ри ма: већ зре ли уче ни 
Ми лан Ре ше тар, еру ди та и по ли гло та, не при ко-
сно ве ни ауто ри тет у ви ше на уч них ди сци пли-
на, и мла ђа ни Алек сан дар Бе лић, „цен трал на 
лич ност на ше ди ја лек то ло шке на у ке“,1 во де ћи 
срп ски лин гви ста пр ве по ло ви не ХХ ве ка.

2. О зна ча ју ди ја лек то ло ги је као на уч не ди-
сци пли не бар код Ср ба до вољ но го во ри по да так 
да су дво ји ца нај ве ћих на ших лин гви ста, Алек-
сан дар Бе лић, члан свих сло вен ских ака де ми ја 
на у ка, и ње гов нај да ро ви ти ји и нај плод ни ји уче-
ник Па вле Ивић, члан осам, ме ђу ко ји ма Аме рич-
ке, Беч ке, Срп ске и Ру ске, би ли пр вен стве но ди-
ја лек то ло зи и исто ри ча ри је зи ка, у че му им се, и 
по во ка ци ји и по до ме ти ма, при дру жу је гла со ви ти 
Ду бров ча нин. За хва љу ју ћи пре све га овој трој ци, 
а и њи хо вим след бе ни ци ма, про шло сто ле ће се 
сма тра злат ним ве ком срп ске ди ја лек то ло ги је.2

3. Исто ри ја се по ста ра ла да Алек сан дра Бе-
ли ћа и Ми ла на Ре ше та ра ве жу по себ не ни ти. 
За хва љу ју ћи пр вен стве но, без ма ло ис кљу чи во 
њи ма дво ји ци, пр ва де ка да ХХ сто ле ћа оста је 
упам ће на као нај пло до твор ни је вре ме срп ске и 
хр ват ске ди ја лек то ло ги је уоп ште. Нај ва жни је 
ре зул та те, по пра ви лу обим них те рен ских ис-
тра жи ва ња об ја вљи ва ли су го то во исто вре ме но, 
с тим да је знат но ста ри ји Ре ше тар по дат ке на 
те ре ну по чео при ку пља ти не што ра ни је. Ста тус 
не при ко сно ве ног при о ри те та ди ја лек то ло ги ја, 

Слободан Реметић

МИЛАН РЕШЕТАР КАО ДИЈАЛЕКТОЛОГ

1 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је зи
ка. Увод и што кав ско на реч је, Но ви Сад (Ма ти ца срп ска), 
1956, 9.

2 „Из нај ма ње три раз ло га. Као пр во, по чет ком овог сто-
ле ћа до шло је до де фи ни тив ног уте ме ље ња ове на уч не ди-
сци пли не у срп ској лин гви сти ци, и то у оној фор ми ко ја је у 
пу ној ме ри зна чи ла аде ква тан при кљу чак нај са вре ме ни јим 
ис тра жи вач ким стре мље њи ма то га ран га по сма тра ним у 
европ ским и свет ским раз ме ра ма. Као дру го, у не го ва њу и 
раз во ју ове ди сци пли не то ком це лог 20. ве ка узи ма ли су уче-
шћа, у ве ћој или ма њој ме ри, нај по зна ти ји на ши лин гви стич ки 
по сле ни ци то га вре ме на. И као тре ће, оства ре ни ре зул та ти – и 
кван ти те том и ква ли те том – уве ли ко над ма шу ју оно што је 
у на ве де ном раз до бљу оства ре но код нас у глав ни ни дру гих 
ср би стич ких и уоп ште лин гви стич ких ди сци пли на“ (Ми лан 
Дра ги че вић, Сло бо дан Ре ме тић, Срп ска ди ја лек то ло ги ја на 
по чет ку XXI ве ка, Фи ло зоф ско-фи ло ло шке на у ке на по чет ку 
21. ви је ка – про бле ми и прав ци раз во ја, Збор ник ра до ва са на-
уч ног ску па, На уч ни ску по ви књ. 2, Ба ња Лу ка (Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Ба њој Лу ци), 2001, 143).

3 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tische Be to nung südwe
stlic her Mun dar ten, Ka i ser lic he Aka de mie der Wis sen schaf-
ten, Schrif ten der Bal kan com mis sion. Lin gu i stische Ab te i lung, I, 
Südsla vische Di a lektstu dien, Heft I, Wi en 1900, 4°, 222 ступ ца.
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че ка пре глед до та да шње оскуд не ли те ра ту ре 
о про зо диј ским при ли ка ма у што кав шти ни и 
углав ном успе шан по ку шај од ре ђи ва ња ти по ва и 
сте пе на но во што кав ског пре но ше ња, иден ти фи-
ко ва ња пу те ва на стан ка но во што кав ске по ли то-
ни је. Те жи ште ра да је на си сте мат ском по ре ђе њу 
ак це нат ских при ли ка у го во ри ма Ду бров ни ка, 
Пр ча ња и Озри ни ћа са Ву ко вим и Да ни чи ће вим 
ак цен том, уз не рет ке дра го це не оп сер ва ци је ве-
за не за при ли ке у дру гим што кав ским го вор ним 
ти по ви ма (Пје шив ци, По са ви на, ис точ на Бо сна и 
др.). И из да на шње пер спек ти ве гле да но, мо ра се 
ода ти при зна ње до бром од би ру го вор них иди о ма 
за по ре ђе ње. На јед ној стра ни ду бро вач ки, но-
во што кав ски го вор хер це го вач ко-кра ји шког ди-
ја ле кат ског ти па, а на дру гој ти пич ни пред став-
ник ар ха ич ног зет ско-сје нич ког ди ја ле кат ског 
ком плек са, са ста њем бли ским ста ро срп ском, 
тзв. ис хо ди шном дво ак це нат ском ин вен та ру, по-
ла зи шту ка сни јег но во што кав ског пре но ше ња, 
про це са не јед на ко оства ре ног у што кав ском го-
вор ном мо за и ку. Упо зна ва ње са при ли ка ма на 
про сто ру да на шње Цр не Го ре, пре све га у го во-
ру пр чањ ских ка то ли ка, ауто ру је зна чај но про-
ши ри ло ви ди ке, ука зу ју ћи на ре ла ти ви за ци ју 
су до ва о оштрој гра ни ци из ме ђу ча кав шти не и 
што кав шти не, ус по ста вља ној по нај ви ше упра-
во на про зо диј ској оси, јер се ис по ста ви ло да је 
стар(иј)а ак цен ту а ци ја има нент на и не ким што-
кав ским иди о ми ма. У ме то до ло шком по ступ ку 
око об ра де гра ђе уоч љив је зна ча јан по зи тив ни 
ис ко рак у од но су на Да ни чи ћа, ове рен, из ме ђу 
оста лог, срећ ни јим опре де ље њем за из ла га ње 
ак це нат ских при ли ка код гла го ла10 по вре ме ни-
ма, од но сно гла гол ским об ли ци ма (ин фи ни тив, 
аорист, рад ни гла гол ски при дев, трп ни гла гол ски 
при дев, пре зент, им пе ра тив, при лог вре ме на са-
да шњег, им пер фе кат) а не по вр ста ма. Мо но гра-
фи ју у ко јој пред ња че вр ли не ни су ми мо и шле 

је кра си ла спрем ност да, у кон тек сту не спор них 
ар гу ме на та у ру ка ма дру ге стра не, од у ста ју од 
ра ни је за сту па них ми шље ња, или, ка ко Дра го-
љуб Пе тро вић под се ћа да се Бе лић „че сто вра ћао 
ра ни јим те ма ма, упор но за сту пао сво ја уве ре ња, 
али и од њих с ла ко ћом од у ста јао пред си лом 
ја чих ар гу ме на та“.4 Исти епи те ти при ста ја ли би 
и Ми ла ну Ре ше та ру и за хва љу ју ћи упра во тим 
вр ли на ма ве ли ких по ле ми ча ра мо гао је Па вле 
Ивић по во дом Бе ли ће вог ра да Zum he u ti gen 
Stan de der ser bo kro a tischen Di a lek to lo gie, об ја-
вље ног 1910. го ди не, на пи са ти: „Овај рад пред ста-
вља за вр ше так и кру ну ди ску си је ко ја је тра ја ла 
од 1905. год. Оче ви дан је ве ли ки на пре дак пре ма 
Бе ли ће вим пр во бит ним схва та њи ма. Мо же се 
ре ћи да су кон цеп ци је у на у ци о кла си фи ка ци ји 
на ших ди ја ле ка та ево лу и ра ле од 1905. до 1910. 
ви ше не го у це лом ра ни јем или це лом ка сни јем 
пе ри о ду“.5 У тој слав ној де ка ди срп ске и хр ват ске 
ди ја лек то ло ги је на у ка је, из ме ђу оста лог, из Ре-
ше та ро вих ру ку, опет на не мач ком је зи ку, до би ла 
још два обим на де ла: Што кав ски ди ја ле кат6 и 
Срп ско хр ват ске ко ло ни је у ју жној Ита ли ји.7

4. Ми лан Ре ше тар се у на у ку о је зи ку упи сао 
ка пи тал ним оства ре њи ма и пи о нир ским ко ра-
ци ма у не ким обла сти ма ди ја лек то ло ги је. Ин-
тен зив ним те рен ским ис тра жи ва њи ма углед ни 
Ду бров ча нин се, по на ло гу Бал кан ске ко ми си је 
Аустриј ске ака де ми је на у ка, ба вио из ме ђу 1897. 
и 1907. го ди не, а ре зул та те тих ис пи ти ва ња об-
ја вљи вао је углав ном у из да њу Бал кан ске ко-
ми си је и у ча со пи су Ar chiv für sla vische Phi lo lo-
gie. Ње гов за вид ни ди ја лек то ло шки опус чи ни 
ви ше те мат ских бло ко ва. Пр ви чи не углав ном 
обим ни при ло зи, ра до ви мо но граф ског ка рак те-
ра и оби ма, ко ји до при но се сти ца њу пред ста ве 
о што кав ском ди ја ле кат ском мо за и ку. На том 
по љу Ре ше тар пот пи су је и пи о нир ске по ду хва-
те син тет ског ка рак те ра и озбиљ не до при но се у 
упо зна ва њу што кав ских оаза у ди ја спо ри. Дру-
го по ље ин те ре со ва ња ве ли ког на уч ни ка ти че 
се ве о ма сло же ног пи та ња гра ни це ча кав ског 
и што кав ског на реч ја. Из у зе тан је Ре ше та ров 
учи нак у до ме ну исто риј ске ди ја лек то ло ги је, 
где чел на ме ста др же де фи ни тив ни до ка зи о 
из вор ном но во што кав ском ије кав ском про фи-
лу ду бро вач ко га го во ра и ста но ви шта о по ре клу 
шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та.

5. Са ми крај XIX ве ка обе ле жио је Срп ско хр
ват ски ак це нат ју го за пад них го во ра,8 „де ло ко-
је је отво ри ло но ве ви ди ке“,9 до тад нај о бим ни ји и 
нај зна чај ни ји рад из до ме на ди ја ле кат ске ак цен-
ту а ци је. Чи та о ца у увод ном де лу мо но гра фи је 

4 Дра го љуб Пе тро вић, Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња 
Алек сан дра Бе ли ћа (По во дом из ла ска из штам пе ње го вих 
Иза бра них де ла), Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и 
лин гви сти ку XLIV/1–2 (2001), 239.

5 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 40.

6 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, Ka i ser lic he Aka-
de mie der Wis sen schaf ten, Scrif ten der Bal kan com mis sion. Lin-
gu i stische Ab te i lung, VIII, Südsla vische Di a lektstu dien, Heft IV, 
Wi en 1907, 4°, 320 сту ба ца (са две кар те).

7 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta li ens 
Di a lekt, Ka i ser lic he Aka de mie der Wis sen schaf ten, Schrif ten 
der Bal kan com mis sion. Lin gu i stische Ab te i lung, IX, Südslvische 
Di a lektstu dien, Heft V, Wi en 1911, 4°, 402 ступ ца.

8 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tische Be to nung.
9 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је

зи ка, 37.
10 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tische Be to nung, 154–201.
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пред у зи ма них на ро чи то у Цр ној Го ри, за тим у 
Бо ки, Бо сни и Хер це го ви ни (нај ви ше дуж ли ни је 
Не ре тва – Бо сна), те ме сти мич но по Сла во ни ји 
и се вер ној Хр ват ској. Го во ри на про сто ру Ср би је, 
укљу чу ју ћи и про стор ње них да на шњих две ју 
по кра ји на, оста ли су из ван до ма ша ја Ре ше та ро-
вих ди ја лек то ло шких екс кур зи ја. Те рен Бо сне 
и Хер це го ви не је у том по гле ду имао још јед ну 
вр сту пред но сти. Пи са њу де ла зах тев ног на сло-
ва прет хо ди ла је, на и ме, из ра да пр вог кве сти о-
на ра за при ку пља ње је зич ке гра ђе на те ре ну.22 
Пр ве нац ове вр сте код нас са др жи 150 пи та ња, 
ме ђу ко ји ма пред ња че она син тет ског ка рак те-
ра, за ми шље на и фор му ли са на та ко да оба ве-
шта ва ју о ви ше је зич ких осо би на. Нај ви ше их 
је из до ме на фо не ти ке и мор фо ло ги је, а знат но 
ма ње из обла сти про зо ди је, син так се и лек си ке. 
Мањ ка во сти и не до ста ци ово га пи о нир ског по-
ду хва та, пред у зе тог пре Ре ше та ро вих те рен ских 

ни из ве сне сла бо сти. Са нај ви шег ме ста стру ке 
ука за но је на ме то до ло шки про ма шај око за јед-
нич ког тре ти ра ња11 име ни ца му шког и сред њег 
ро да,12 ста вља ња у исту ра ван ти по ва (отац и 
кри ло; свје док и вре те но и сл. Спи ску сла бо сти 
се при кљу чу је и од су ство тек сто ва, ре пре зен та-
на та го во ра ис тра жи ва них под руч ја. 

6. При год на на ме на ово га скром ног при ло-
га пру жа при ли ку, мо жда и на лог да се ука же 
на ру ку мај сто ра у до ме ну по мно го че му спе-
ци фич не и нео че ки ва не по ја ве. На про сто ру 
ис точ но бо сан ског ди ја лек та, у го во ру ка то ли-
ка Ва ре ша, Фој ни це и Кре ше ва Ре ше та ру ни је, 
на и ме, про ма кла јед на про зо диј ска нео бич ност: 
по ја ва крат ко у зла зног ак цен та на ме сту оче ки-
ва ног крат ко си ла зног. Он на во ди по твр де: o ̀бје,13 
ни ̀шта, вре ̀ћа, бра ̀тја, су ̀нце, o ̀рте ви (Нмн. од 
o ̏рат "Schacht"). Не ко мен та ри ше их („Ich kann 
aber nicht sa gen, in wel chem Um fan ge di es geschi-
eht“), али под се ћа на исто род не Шур ми но ве по-
твр де из са ра јев ског го во ра: не ̀ки̵, не ̀ка ки, не ̀који̵, 
ни ̀ка да, ку ̀т’а, го ̀споски̵, не ̀тја̵к, је ̀ти на („ље-
ти на“), ве ̀лики̵, на ̑јве ̀ће̵.14 Са истом по ја вом на 
истом те ре ну су о чи ће се и Да ли бор Бро зо вић 
пет и по де це ни ја ка сни је, при ку пља ју ћи је зич-
ку гра ђу за сво ју док тор ску ди сер та ци ју. Био је 
у не до у ми ци да ли у Фој ни ци чу је бра ̀та, ја ̀рца, 
гре ̀бље, ни ̀шта „али кад сам то чуо и од дру-
гих ис пи та ни ка и ви дио, да је и Ре ше тар те исте 
или слич не ри је чи на шао у Фој ни ци, мо рао сам 
вје ро ва ти сво ме уху. По ја ва је чак и ши ра не-
го што је чуо Ре ше тар“.15 Иста по ја ва уоче на је 
и у го во ру ви соч ких му сли ма на.16 У ре зул та те 
ди ја ле кат ске ин тер фе рен ци је, од но сно ути ца ја 
ино вер них су се да, но си ла ца ис точ но бо сан ског 
ди ја лек та, на го вор Ср ба, нај у пут ни је је књи жи-
ти тај „хи пе ру зла зни или се кун дар ни уз ла зни 
ак це нат“, ко ји Џе вад Ја хић на ла зи „и у срп ским 
го во ри ма у ро га тич ком кра ју и на Гла син цу“.17 
Не сум њи во је исто род ног по ре кла ова по ја ва у 
око ли ни Угље ви ка.18 Па влу Иви ћу су то „ге не-
тич ки не ја сни при ме ри са ` уме сто `̀  на пр вом 
сло гу (шу ̀ма, слу ̀ша̵)“.19 По ка за ло се, ме ђу тим, 
да на под руч ју ис точ но бо сан ског ди ја лек та има 
иди о ма у ко ји ма ни је ис тр ве на опо зи ци ја из ме ђу 
два ју ста рих крат ких ак це на та у при ме ри ма ти па 
око : шу ма, што је у го во ру му сли ма на Клад ња и 
су сед ног се ла Пла хо ви ћа до ве ло до фор ми ра ња 
ше сто чла ног про зо диј ског си сте ма.20 

7. До га ђај у на у ци у до ба по ја вљи ва ња сва-
ка ко је пред ста вљао Ре ше та ров Што кав ски 
ди ја ле кат,21 де ло ко је се по нај ви ше те ме љи на 
ре зул та ти ма ауто ро вих те рен ских ис тра жи ва ња 

11 Исто, 40–84.
12 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је

зи ка, 58.
13 Ак цен то ва не ди ја ле кат ске по твр де у ра ду се, из тех-

нич ких раз ло га, да ју ћи ри ли цом.
14 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tische Be to nung, 27.
15 Da li bor Brozović, Go vor u do li ni ri je ke Foj ni ce, Bosan-

skohercegovački dijalektološki zbor nik X (2012), 344.
16 Na i la Va lje vac, Go vor visočkih Mu sli ma na (ak ce nat 

i fo ne ti ka), Bosanskohercegovački dijalektološki zbor nik IV 
(1983), 301.

17 Dževad Jahić, Ijekavskoštakavski go vo ri istočne Bo sne, 
Bosanskohercegovački dijalektološki zbor nik VIII (2002), 188.

18 Ве се ли на Ђур кин, Лек си ка Угље ви ка и За бр ђа, Сом-
бор (Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Пе да го шки фа кул тет у Сом-
бо ру), 2006, 13.

19 Narečja, Je zik srp sko hr vat ski/hr vat sko srp ski, hr vat ski 
ili srp ski, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, Za greb (Ju go sla ven ski lek si-
ko graf ski za vod „Mi ro slav Krleža“), 1988, 73 (Da li bor Brozović, 
Pa vle Ivić).

20 О то ме: Сло бо дан Ре ме тић, О ше сто чла ном про зо
диј ском си сте му у го во ру Клад ња и око ли не, Жи вот и де ло 
ака де ми ка Па вла Иви ћа. Збор ник ра до ва са тре ћег ме ђу на-
род ног на уч ног ску па Жи вот и де ло ака де ми ка Па вла Иви ћа, 
Су бо ти ца – Но ви Сад – Бе о град 2004, 651–660; Сло бо дан 
Ре ме тић, Про зо диј ске од ли ке бо сан скохер це го вач ких го
во ра, Го ди шњак за срп ски је зик и књи жев ност XXII/9, Ниш 
(Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу) 2009, 445–452. – Ми шље ње 
да ста ри крат ки уз ла зни ак це нат и ста ри крат ки си ла зни ни су 
из јед на че ни ни у прет ход но на ве де ним кра је ви ма, пре све га у 
про сто ру из ме ђу Кри ва је и Бо сне и у сли ву Фој ни це, где је пр-
во и за све до че на по ја ва, ве ри фи ко ва но је из ри чи том из ја вом и 
при зна њем Да ли бор Бро зо вић у ди ску си ји по во дом ре фе ра та 
Сло бо да на Ре ме ти ћа, Про зо диј ске од ли ке бо сан скохер це
го вач ких го во ра, под не тог на ме ђу на род ном на уч ном ску пу 
„Је зик у Бо сни и Хер це го ви ни“, ко ји је, у ор га ни за ци ји Ин-
сти ту та за је зик у Са ра је ву и Ин сти ту та за ис точ но е вроп ске 
и ори јен тал не сту ди је у Ослу, одр жан у Са ра је ву сеп тем бра 
2003. го ди не. Ис по ста ви ло се, да кле, да је ме ђу ди ја лек то ло зи-
ма од ре но меа ову по ја ву пр ви уочио упра во Ми лан Ре ше тар.

21 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt.
22 Mi lan Rešetar, Pi tańa o go vo ru pro sto ga na ro da. Iz da la 

Di rek ci ja bos.herc. ze malj skog mu ze ja, Sa ra je vo 1897, 1–22.
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9. Ре ше тар, да се под се ти мо, што кав ске ди ја-
лек те де ли на две гру пе: на за пад ну и на ис точ-
ну (ко сов ско-ре сав ску), али, у скла ду са сво јим 
по зна ва њем при ли ка на те ре ну, усред сре ђу је се 
на за пад ну, ко ју де ли на два под руч ја: за пад но-
што кав ско (с из у зет ком зет ског), на зи ва ју ћи га 
„хер це го вач ко-сри јем ским“ или се ве ро за пад ним 
ди ја лек том, и зет ско или ју го за пад но под руч је 
(без ду бро вач ког). У по де ли се ве ро за пад ног ди-
ја лек та, због ис пре пле та но сти при ли ка на то ме 
ши ро ком про сто ру, не вла да се пре ма суд би ни 
ја та, од но сно је кав ском, екав ском, икав ском из-
го во ру. У по себ ну, тре ћу гру пу се ве ро за пад ног 
ди ја лек та из два ја ју се икав ски иди о ми на за па ду 
под руч ја у сред њој и се вер ној Дал ма ци ји, Хр ват-
ском При мор ју, Ли ци и у за пад ним зо на ма Бо сне 
и Хер це го ви не.

10. Сте пен ис пи та но сти срп ског и хр ват ског 
ди ја ле кат ског ком плек са ни је та да пру жао упо ри-
ште за пре ци зно пред ста вља ње би ло ко је ва жни је 
је зич ке осо би не, за по вла че ње би ло ко је де фи ни-
тив не изо гло се. Сту ди ја не оску де ва ме сти ма вр ло 
си ро ма шног кор пу са по твр да за ва жну је зич ку 
осо би ну, а и то не рет ко пра ти из о ста нак ин фор-
ма ци је о ме сту бе ле же ња уоче не по ја ве. Суд би на 
ја та, тра ди ци о нал но је дан од нај ва жни јих сту бо ва 
ди ја ле кат ске ди фе рен ци ја ци је, чи ни цен трал но, 
гра ђом нај бо га ти је и нај зна чај ни је, нај бо ље об ра-
ђе но по гла вље књи ге.27 И по ред то га што „оста ле 
пар ти је“, по ре чи ма у из ра зу по сло вич но од ме ре-
ног, на уч ног ауто ри те та, „но се че сто пе чат слу-
чај ног“, сто ји и Иви ћев крај њи суд: „У сва ком слу-
ча ју овај рад ко ји је у сво је вре ме зна чио огро ман 
на пре дак у на у ци, за др жа ће сво ју вред ност као 
илу стра ци ја та да шњег ста ња на у ке и као ре пер-
то риј про бле ма“.28 Ка сни ја ис тра жи ва ња до не ће 
по дат ке ко ји из о штра ва ју пред ста ву о ди ја ле кат-
ском ком плек су, мо за и ку бо сан ско хер це го вач ког 
про сто ра. Нај о збиљ ни је ко рек ци је у том до ме ну 
вре ме ће до не ти упра во у до ме ну ре флек са ја та, 
аре а ла шћа ка ви зма и про зо диј ске ствар но сти.

ис пи ти ва ња, у пу ној су ко ре ла ци ји са сте пе ном 
та да шње (не)оба ве ште но сти о при ли ка ма на те-
ре ну. Кве сти о нар је по пу ња ва ла ло кал на ин те-
ли ген ци ја по на се љи ма Бо сне и Хер це го ви не, из 
че га про из и ла зи и ла ко уоч љи ва раз ли ка у ква-
ли те ту, пре ци зно сти за пи си ва ња и по у зда но сти 
ма те ри ја ла до би је ног из ру ку уче ног Ду бров ча-
ни на и ди ја лек то ло шком по слу не вич них ама-
те ра. По да ци до би је ни из ру ку ло кал не ин те ли-
ген ци је ни су ни ак цен то ва ни, док је Ре ше та ро ва 
гра ђа по пра ви лу у скла ду са оце ном да је он у 
до ме ну ак цен ту а ци је „ве о ма по у здан, јер ње го-
во му зи кал но и из вје жба но ухо до бро раз ли ку је 
и нај ма ње ни јан се ме ло ди је гла са“.23 О зна ча ју 
упит ни ка по ко ме су ама те ри при ку пља ли по-
дат ке из сво га ло кал но га го во ра пра ви суд је из-
ре као нај ме ро дав ни ји да то учи ни: „Ова бро шу ра 
за др жа ва зна чај као наш пр ви ди ја лек то ло шки 
кве сти о нар и као све до чан ство о ста њу на у ке у 
до ба кад је на ста ла“.24 Уз Иви ће ву оце ну до ме-
та јед ног пи о нир ског по ду хва та са мо опа ска да 
иза кор пу са пи та ња и њи хо во га ме то до ло шког 
устрој ства сва ка ко сто ји свест ње го вог са ста вља-
ча о сте пе ну је зич ке ком пе тент но сти оних ко ји 
тре ба да га по пу ња ва ју на те ре ну. Уза све то још 
са мо под се ћа ње да су та пи та ња „са ста вље на 
пре не го што се Ре ше тар пот пу ни је упо знао на 
ли цу ме ста са ди ја ле кат ском про бле ма ти ком“.25

8. Пр ви део књи ге, ин то ни ран по ле ми ком 
са Бе ли ћем, по све ћен је гру пи са њу срп ско-хр-
ват ских ди ја ле ка та. За мер ке мла ђем ко ле ги не 
ба шти не увек ста тус на уч не уте ме ље но сти. Пре-
ба цу је му се из о ста вља ње кај кав шти не из срп-
ско-хр ват ског ди ја ле кат ског, од но сно је зич ког 
кор пу са, ча кав ско по ре кло што кав ских ика ва ца, 
оспо ра ва се те за по ко јој је шу ма диј ско-вој во-
ђан ски ди ја ле кат на стао ме ша ви ном аутох то не 
ека ви це и са стра не (из ис точ не Бо сне) уне те 
ика ви це. Бе ли ћу се по себ но за ме ра не ги ра ње 
пре ла зног ка рак те ра при зрен ско-ти моч ке ди ја-
ле кат ске зо не. Ре ше та ру је сме та ло и да ва ње 
ста ту са по себ не је ди ни це ко сов ско-ре сав ском 
ди ја лек ту. Са нај ви шег ме ста стру ке већ је при-
ме ће но да су „за мер ке не јед на ке оправ да но сти: 
има слу ча је ва где Ре ше тар ни је до бро раз у мео 
Бе ли ћа, по не где је упао у про тив реч но сти (слу чај 
ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та), а с дру ге стра не 
Бе лић је доц ни је сам од у стао од не ких сво јих 
схва та ња, ов де кри ти ко ва них“.26 Уз при ме ре ну 
опа ску да „Ре ше та ро во гру пи са ње што кав ских 
го во ра не зна чи на пре дак пре ма Бе ли ће вом из 
1905“ Ивић на истом ме сту не про пу шта при ли-
ку да на гла си да је „по ле ми ка ко ја је ов де по че ла 
би ла ван ред но плод на за на шу ди ја лек то ло ги ју“.

23 Mir ko Deanović, Mi lan Rešetar 1. II. 1860. – 14. I. 1942, 
Lje to pis Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti za go di-
ne 1946–1948, knj. 54 (1949), 347 (не кро лог). – Не сум њи во 
из вр стан слу хи ста, све стан зна ча ја вла да ња и том стра ном 
је зич ких чи ње ни ца, као на став ник срп ско хр ват ског је зи ка, 
„увео је и но вост уче ња ак цен та, а па зио је осо би то на чи сто-
ћу и дух је зи ка и на сто јао је, да му ђа ци што бо ље упо зна ју 
по ви јест је зи ка и књи жев но сти“ (Исто, 342).

24 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 37.

25 Исто, 37.
26 Исто, 39.
27 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 59–90.
28 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је

зи ка, 39.
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го ди на по ка зу је да су шћен̏а̵д сти гла до Ни шић ке 
ви со рав ни“.34 Нај но ви ја те рен ска ис тра жи ва ња, 
пре све га сни ма ње го во ра срп ских из бе гли ца на-
кон по след њег ра та, из не дри ла су и по да так да „на 
ви ше мје ста, обич но на ком пакт ним под руч ји ма, 
гл. до ћи, про ћи, за ћи, на ћи и сл. има ју не јо то ва не 
об ли ке пре зен та (и им пе ра ти ва и аори ста)“. Реч 
је о по твр да ма ти па: мо̑мци до̑јy̵, ако по̑је̵ш, да 
до ̑јде̵, по ́јди и сл., у зе нич ком и ка кањ ском ре ги-
о ну, и до̑јде̵ш, да до̑јдy̵ и сл. у око ли ни Бу гој на.35 
Уста ље ност ова квих об ли ка у на ве де ним зо на ма 
да ле ко је од ки шо бра на Ре ше та ро ве опа ске: „Daß 
Ort ho do xe in di e sen Ge gen den eben falls naj dem usw. 
sprec hen würden, sche int nicht vor zu kom men“.36 

13. Ре ше тар ика ви зам у осно ви ре чи на тлу 
Бо сне ве же за ка то лич ке и му сли ман ске иди о ме, 
а да нас се зна за де се ти не срп ских икав ских се-
ла „не са мо у ку пре шком и ду вањ ско-ли вањ ском 
кра ју не го и у обла сти Бу гој на“, До њег Ва ку фа, 
Трав ни ка и Јај ца,37 што за јед но са дру гим осо-
би на ма, пре све га шћа ка ви змом и јед ним па ром 
афри ка та, на ме ће јед но озбиљ но пи та ње: да ли 
од су ство ин фор ма ци је о ви со ким до ме ти ма ди-
ја ле кат ске ин тер фе рен ци је у го во ру про стра них 
зо на на се ље них ми гран ти ма но си о ци ма хер це-
го вач ко-кра ји шког ије кав ског но во што кав ског 
ди ја лек та во ди за кључ ку да ути цај ино вер них 
су се да на го вор срп ског жи вља још ни је био та-
ко из ра зит или све до чи о не до стат ку по да та ка о 
при ли ка ма на те ре ну у до ба ис тра жи ва ња Ми-
ла на Ре ше та ра и ње го вих са рад ни ка из ре до ва 
ло кал не бо сан ске ин те ли ген ци је? Да ли је мо гу-
ће да су та мо шњи пра во слав ни Ср би, из ко лев ке 
не сум њи во до не те ли је пу мач ку и кли је шта 
ка сни је, тек на кон Ре ше та ро вих ис пи ти ва ња, по-
че ли на зи ва ти: ли је па маћ ка и кли је шћа, ли је па 
мач ка и кли је шћа, ли па мач ка и кли шта, ли па 
маћ ка и кли шћа и сл.? Ко нач ном од го во ру на 
ово пи та ње мо ра ће прет хо ди ти, са свим је из ве-
сно, озбиљ на ком плек сна ис тра жи ва ња. 

11. Осла ња ње на по дат ке до би је не из ру ку 
та да шње ло кал не бо сан ске ин те ли ген ци је по-
вла чи ло је за со бом, по ка за ло се, две вр сте мањ-
ка во сти: а) из о ста нак по да та ка ре ле вант них за 
сти ца ње ди ја ле кат ске сли ке ис пи ти ва ног кра ја; 
б) на во ђе ње по да та ка сум њи ве ве ро до стој но сти. 
Са да на шњим при ли ка ма на те ре ну не рет ко је у 
ко ли зи ји и ве зи ва ње по је де них ди фе рен ци јал них 
ди ја ле кат ских цр та за при пад ни ке ка то лич ке и 
му ха ме дан ске ве ро и спо ве сти. 

12. Сво ђе ње афри ка та на је дан пар (ћђ) бе-
ле жи се у му сли ман ским и ка то лич ким иди о-
ми ма,29 а да нас се зна „да се нај ве ћа ком пакт на 
зо на гу бље ња твр дих афри ка та код Ср ба про те же 
од око ли не Как ња [...], од де сне оба ле ри је ке Бо-
сне па пре ко ви соч ког кра ја до Са ра јев ског по ља, 
Сред њег и, из гле да, све до ру бо ва Ни шић ке ви-
со рав ни“.30 Mu ta tis mu tan dis су и при ли ке у ве зи 
са ве зи ва њем шћа ка ви зма за го во ре му сли ма-
на и ка то ли ка: „Di e se šća–Sprec her sind aben so 
wie die i–Sprec her Kat ho li ken oder (in Bo snien und 
der Her ze go vi na) auch Mu ham me da ner, aber ke i ne 
Ort ho do xen“. Уса мље ни по је ди нач ни шћа ка ви зми 
мо гу се код пра во сла ва ца сре сти где су они у на-
гла ше ној ма њи ни и где као та кви ме сти мич но 
го во ре „wie die Mu ham me da ner“. Опа ска се илу-
стру је не ак цен то ва ним ли ком „zvižđati in Dre celj 
(Kla dan)́“,31 не сум њи во до би је ним из ру ку ло кал не 
ин те ли ген ци је. Сто го ди на ка сни је, ка да је го-
вор на ин тер фе рен ци ја, у кон тек сту не у по ре ди во 
сна жни је флук ту а ци је жи вља та мо шње ви ше-
кон фе си о нал не обла сти (ус по ста вља ње школ ског 
си сте ма, успон при вред них ак тив но сти и др.) ни у 
Гор њем ни у До њем Дре це љу, где је сни мље но бли-
зу сто са ти ве за но га го во ра из у зет но по у зда них 
ин фор ма то ра, шћа ка ви зам то га до ме та ни је по твр-
ђен. Аутор ових ре до ва сум ња да би се зви жђа ти 
мо гло чу ти и у го во ру му сли ма на окол них се ла. 
Да нас је, ме ђу тим, по зна то да по ста је ком пакт не, 
не рет ко про стра не, зо не Ср ба шћа ка ва ца, по то ма-
ка до се ље ни ка из ста ре Хер це го ви не, из вор них 
ије ка ва ца што ка ва ца ко ји ће „у но вом окру же њу 
вре ме ном по ста ти шћа кав ци ије кав ци или, пак, 
шћа кав ци икав ци. Ови пр ви по кри ва ју нај ве ћи 
дио не ка да шње Ви соч ке на хи је“.32 Нај ши рег ма ха 
и нај ду бљег по ни ра ња су у зе нич ком и ка кањ ском 
кра ју, где се го во ри: шћап̑, шћен̀е, при̑шћ, уш̀ћап, 
пи́шћат, мо̏жђани̵, звѝжђи̵ и сл.33 Обим на је-
зич ка гра ђа при ку пље на у го во ру ли ца ко ја су 
у по след њем ра ту при вре ме но на пу сти ла сво ја 
ог њи шта по ка зу је да је „пра ви шћа ка ви зам у при-
мје ри ма ти па шћап, шће не, уш ћап, пи шћа, го ди
шће, зви жђи пра во гра ђан ства сте као и у го во ру 
ви соч ких Ср ба, а је зич ка гра ђа при ку пље на ових 

29 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 131–132.
30 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри у свје тлу 

ди ја ле кат ске ин тер фе рен ци је (лин гви стич ки и со ци о лин
гви стич ки аспект), Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју 
и лин гви сти ку LII/1 (2009), 156.

31 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 135.
32 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 156.
33 Сло бо дан Ре ме тић, О  шћа ка ви зму ка кањ ских и 

зе нич ких Ср ба, Ју жно сло вен ски фи ло лог LVI/3–4 (2000), 
933–934.

34 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 156.
35 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 157; Сло-

бо дан Ре ме тић, О шћа ка ви зму, 934–935.
36 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 137.
37 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 154–155.
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о не до вољ но сти је зич ке гра ђе са мо де ли мич но 
убла жа ва бо га та збир ка тек сто ва49 ко је је Ре-
ше тар пре у зи мао од сво јих прет ход ни ка или их 
је сам при ку пио на те ре ну. По ма ло из не на ђу-
је чи ње ни ца да је крај њи ре зул тат не сум њи во 
ве ли ког тру да углед ног струч ња ка про пра ћен 
Иви ће вом опа ском да је „упр кос до ста де та љи са-
ној ди ску си ји лин гви стич ки ма те ри јал мо ли ског 
го во ра остао не до вољ но ис ко ри шћен за на шу на-
у ку. Оста ли су у сен ци глав ни про бле ми: ни ти 
је да та про ду бље ни ја ана ли за по ре кла на се ље-
ни ка, ни ти су из гра ђе њи хо вог го во ра из ву че ни 
за кључ ци о ди ја ле кат ском ста њу у пр во бит ној 
по стој би ни у ча су пре се ље ња“.50 

При ку пље на је зич ка гра ђа све до чи о ду бо-
ком и све стра ном упли ву ве ћин ског та ли јан ског 
окру же ња у све по ре жи во та и је зи ка мо ли шких 
ика ва ца: од по здра вља ња (углав ном на ита ли-
јан ском), име но сло ва до свих сег ме на та је зич ке 
струк ту ре.51

14. У вре ме Ре ше та ро вих те рен ских ис тра-
жи ва ња ни је се зна ло за се кун дар но Ѣ у ли ко-
ви ма ти па мер, ме ран (по све до че но у Жеп чу)38 
и у кла дањ ском кра ју (мер̑, приме ́ри, ме ́рђи ја, 
мјерно ̀ћа).39 Да је Ре ше тар у са мом Клад њу на-
шао по у зда ног са рад ни ка, ве ро ват но би стру ка 
та да са зна ла да се у го во ру та мо шњих му сли ма на 
го во ри дије ́те-ди ̏је та, од но сно де ́теде ̑та, као 
што је до бро оба ве штен о да ти ву јед ни не ђе ту 
у го во ру пра во сла ва ца из Звор ни ка,40 руб не зо не 
Бир ча, чи ји го вор ка рак те ри ше си стем: дије ́те, 
рет ко ђе ́те, а по пра ви лу; ђе ̑та, ђе ̑ту, ђе ̑том.41

15. По зна то је да сте пен ис пи та но сти срп ског 
ди ја ле кат ског ком плек са ка рак те ри ше не у јед на-
че ност, за што од го вор ност сно си ви ше окол но-
сти. Са др жај Што кав ског ди ја лек та као да је 
на го ве стио ду жу вре мен ску не за ин те ре со ва ност 
упра во за срп ске иди о ме на про сто ру Бо сне и 
Хер це го ви не и Хр ват ске. Иза чи ње ни це да рад 
на ис пи ти ва њу срп ских го во ра у две ма за пад ним 
ре пу бли ка ма ни у на ше вре ме ни је имао ста тус 
при о ри тет ног за дат ка до брим де лом сто је и по-
сле ди це „ор га ни за ци о не струк ту ре про ис те кле 
из (кон)фе де ра тив ног уре ђе ња бив ше за јед нич-
ке др жа ве“.42 Исто ри ја се по ста ра ла да Ср би у 
по след њој де ка ди ми ну лог сто ле ћа при вре ме но 
на пу сте про стра не обла сти у Хр ват ској и Бо сни 
ко је пре то га ни су је зич ки ис тра же не. Стру ка се 
на шла пред за дат ком да ис пи ти ва њем го во ра из-
бе гли ца вас по ста вља је зич ке та пи је про стра них 
зо на на тлу Бо сне и Хр ват ске. Скро ман сте пен 
ис пи та но сти за пад них срп ских го вор них иди о ма 
сто ји и иза нео ба ве ште но сти о до ме ти ма ди ја-
ле кат ске ин тер фе рен ци је на тим про сто ри ма, 
о ши ри ни и ду би ни упли ва го во ра ино вер них 
су се да у је зич ки си стем Ср ба, но си ла ца хер це-
го вач ко-кра ји шког ди ја ле кат ског мо де ла.43

16. Ам би ци ја са гле да ва ња што кав ског на реч-
ја у што ши рем кон тек сту од ве ла је Ре ше та ра и 
у ју жну Ита ли ју, да у обла сти Мо ли се, у Кру-
чу, Сти фи ли чу и Мун ди ми тру ис пи ту је икав ски 
го вор сло вен ске оазе, на ста ле до се ља ва њем са 
дал ма тин ске оба ле. Пре штам па ња обим не мо-
но гра фи је 1911. го ди не44 аутор пр ви из ве штај о 
мо ли ском го во ру об ја вљу је 1908. у ча со пи су An-
ze i ger der phi lo sop hisch-hi sto rischen Klas se беч ке 
Ака де ми је на у ка,45 а про ши ре ну вер зи ју истог 
тек ста го ди не 1907. у ду бро вач ком Ср ђу.46

Ње го ва обим на сту ди ја47 о ре зул та ти ма ис-
тра жи ва ња го во ра у мо ли шкој обла сти је „не 
са мо лин гви стич ки, већ и ет но граф ски и ис-
то ри ски рад“.48 Сам опис го во ра те ме љи се на 
скром ној ко ли чи ни чи ње ни ца. Оп шти ути сак 

38 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 74.
39 Сло бо дан Ре ме тић, О још јед ном не за па же ном екав

скоје кав ском бо сан ском го во ру, На уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не 11/2 (1982), 183.

40 Mi lan Rešetar, Der štokavischen Di a lekt, 173.
41 Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски срп ски го во ри, 162.
42 Сло бо дан Ре ме тић, Срп ски ди ја ле кат ски ком плекс 

– сте пен до са да шње ис пи та но сти и да љи за да ци, Срп ски 
ду хов ни про стор, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па, Би је љи на 
29–30. ок то бар 1998, Ба ња Лу ка – Срп ско Са ра је во (Ака де-
ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, На уч ни ску по ви, 
књ. 1, Одје ље ње дру штве них на у ка, књ. 1), 1999, 278.

43 О то ме де таљ ни је у: Сло бо дан Ре ме тић, Бо сан ски 
срп ски го во ри.

44 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta
li ens Di a lekt.

45 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta
li ens (Virläufeiger Be richt), An ze i ger der phil.-hist. Klas se der 
Aka de mie XV (Wi en 1908), 3–17.

46 M. Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, Срђ/Srđ VI/24 
(Ду бров ник 1907), 1105–1127.

47 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta
li ens Di a lekt.

48 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 187.

49 Mi lan Rešetar, Die ser bo kro a tischen Ko lo nien Südi ta li
ens Di a lekt, 235–322.

50 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 188.

51 „Нај при је се је њи хов из го вор, да та ко ре чем, по та-
ли јан чио: ка да их пр ви пут чу јеш го во ри ти, чи ни ти се да су 
Та ли јан ци, ко ји сла бо уми ју да го во ре на шки! Они на и ме не 
из го ва ра ју ви ше, као што ми из го ва ра мо, сва ки во кал ја сно и 
пот пу но, не го не ак цен то ва не во ка ле, осо би то ако су при кра ју 
ри је чи, из го ва ра ју сла бо и не ја сно, та ко да се не чу је до бро, ко ји 
је баш во кал, че сто се во кал уоп ће и не чу је; у то ме Кру ча ни 
иду да ље од Фи ли ча на и Мун ди ми тра на, јер су они у ја чој 
све зи са су сјед ни јем ита ли јан ски јем мје сти ма, па су за то и 
при хва ти ли та ли јан ски из го вор ви ше од оста ли јех, а и при ми-
ли су гдје ко ју та ли јан ску ри јеч, за ко ју су оста ли још са чу ва ли 
ста ру сла вен ску“ (M. Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, 1121).
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се ста ри на став ци хмо, хте (пи сах мо, пи сах
те). Рад ни гл. при лог м. р. у јд. увек се за вр ша ва 
на а или -ја: ре ка, ви ди ја, чу ја. Нај ду бљи уплив 
ин тер фе рен ци је у лек си ци се под ра зу ме ва,53 а 
„син так са се је при лич но одр жа ла не по ре ме ће-
на, али има и та по не ко ли ко ства ри, што ни је су 
ина че обич не у на ши јем што кав ски јем го во ри ма: 
пи та ју без рје чи це ли а ме ћу ћи скра ће не об ли ке 
на пр во мје сто н. пр. си га ви ди ја?; мје сто не ће да 
ре че итд. го во ре не ће ре че (без да) итд.“.54

19. Под се ћа ње на про зо диј ске при ли ке, с раз-
ло гом – на кра ју. „Али по ред то га, што су се у 
по гле ду из го во ра во кала̵ до ста по и та ли јан чи ли, 
у јед ној вр ло ва жној ства ри оста ли су пра ви Сла-
ве ни, то јест у ак цен ту: они на и ме има ју на ша два 
ак цен та, сла би (уз ла зни) и ја ки (си ла зни), и то 
од при ли ке на ис то ме мје сту, на ко јем га има ју 
обич но што кав ци“.55 Ре ше тар се на те ре ну су о-
чио и са че стом по ја вом дво стру ких ак це на та, 
ко је он обе ле жа ва „ме ћу ћи знак на оба сло га“ 
(до ̀бра ̏, је ̀зи ̏ка, же ̀не ̑, ле ̀ти̑м и сл.). По тој осо-
би ни Мо ли жа ни „сто је на оном ин те ре сант ном 
сте пе ну, гдје ста ри ја ак цен ту а ци ја пре ла зи у но-
ви ју“.56 Гра ђу за Оп ште сло вен ски лин гви стич ки 
атлас у Кру чу (Ac qu a vi va Col lec ro ce) су 1968. 
го ди не при ку пља ли Да ли бор Бро зо вић и Бру но 
Ме ри џи. У фо но ло шком опи су го во ра57 ко ји је, 
на осно ву та да при ку пље них по да та ка, ура дио 
Д. Бро зо вић, сто ји да ин вен тар про зо де ма об у-
хва та три ак цен та: акут,58 ду го си ла зни и крат-
ко си ла зни и не ак цен то ва ну ду жи ну и крат ко ћу. 
И шест де це ни ја на кон Ре ше та ро вог те рен ског 
ра да у Мо ли за ма „вр ло су че сти дво стру ки ак-
цен ти у ра зним ком би на ци ја ма“ (си ̏ни ̏ца,59 ре ̏сту ̏, 

17. На од су ству тур ци за ма и при су ству оних 
по зна тих што кав ских ино ва ци ја (при ме ри ти па 
дан, маст, пун, ву на, ре ка „ре као“, да „дао“ и сл.) 
Ре ше тар за кљу чу је да су ти ко ло ни сти пре шли у 
Ита ли ју кра јем, или у дру гој по ло ви ни XV ве ка. 
Аутор је убе ђен да су но во што кав ски икав ци до-
шли из ма кар ског при мор ја, ис кљу чу ју ћи ујед но 
мо гућ ност да се њи хо ва ко лев ка на ла зи ла на 
ча кав ским остр ви ма, као и на коп ну се вер но од 
Це ти не, где се, по Ре ше те ро вом уве ре њу, та ко ђе 
го во ри ло ча кав ски. Ти „чи сти икав ци“ ни су мо гли 
до ћи ни из ју жне („ју жно од Не ре тве“) ије кав ске 
Дал ма ци је. Ми шље ње да су пре ци мо ли шких ика-
ва ца што ка ва ца жи ве ли „бли зу ча ка ва ца“ за сни ва 
се на чи ње ни ца ма ти па цри ква, чри во, хи жа (ку-
ћа), на по твр да ма ј < *дј (пре ја, туј); је > ја у за
јат; а < ь у за ли, ма лин; вь >ва у ва зет (узе ти); 
лек сич ким по је ди но сти ма (не мач ке шка ре уме-
сто но жи це, рех тар „су дац“), као што сло вен ска 
тер ми но ло ги ја из до ме на во ћар ства (лек си ка у 
ве зи са смо квом, ма сли ном, ло зом) упу ћу је на 
при мор ски по јас. На ма кар ско при мор је упу ћу је 
и по да так да сло вен ски Мо ли жа ни, што је прет-
ход но уочио и др Смо дла ка, „ни ти го во ре да су 
Хр ва ти ни ти да го во ре ‘хр ват ски’; а да су до шли 
из сје вер не Дал ма ци је, они би си гур но зна ли за 
хр ват ско име, јер му је то ста ра ко ли јев ка“.52

18. Мо ли жа ни су чи сти икав ци. Од оста лих 
фо нет ских осо би на тре ба на ве сти чу ва ње фо не-
ме /х/ у свим по зи ци ја ма, звуч ни пар њак ц ка ко 
у до ма ћим (су нѕе) та ко и по су ђе ни ца ма (ли нѕ ун 
„плах та“), про гре сив ну аси ми ла ци ју су гла сни ка 
(сфит „сви јет“, сфет „свет“, с фа ми „с ва ма“), 
фо не ме т’, д’ (< јт, јд: пот’, изад’е). Не тре ба за бо-
ра ви ти ни „дра стич не во кал ске ре дук ци је“ ти па 
крав „кра ва“. Мор фо ло ги ја је по при ште чу ва ња 
ста ри не, ути ца ја ита ли јан ског окру же ња и чу-
ва ње тра го ва не ка да шње бли зи не са ча кав ци ма. 
Во ка тив је из јед на чен са но ми на ти вом (брат, 
бог „бра те“, „бо же“), ло ка тив с аку за ти вом (на 
сфит „на сви је ту“, на ру ку „на ру ци“), са чу ван 
је ста ри Гмн. (во лов, рук, гу сак), не ма про ши ре-
ња мно жи не јед но сло жних име ни ца м. р. (но жи, 
по пи), Д-И-Лмн. код свим име ни ца је на ами 
(дај јист во ла ми, је га ујиј зу ба ми, што ји маш на 
ру ка ми?). Ита ли јан ски ути цај сто ји и иза гу бље-
ња сред њег ро да, ко ји је за ме њен му шким (јим 
„име“). Дјд. им. ж. р. из јед на чен је са аку за ти-
вом (рец’ мо ју се стру „ре ци мо јој се стри“). Гмн. 
прид.-зам. де кли на ци је има за вр ше так -ихи, а 
Д-Л-Имн. -ими (до ови хи љу ди, с ови ми љу да ми). 
Аорист је иш че зао, а им пер фе кат, „са свим оби чан 
об лик“, гра ди се и од пер фек тив них гла го ла (је на 
[је дан] дид ста ри ре ча ше). У 1. и 2. л. мн. чу ва ју 

52 M. Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, 1114.
53 „Али гдје се нај бо ље ви ди, под ка квим су ја ким утје ца-

јем та ли јан ско га је зи ка, то су ри је чи и фра зе, и ми смо до и ста 
на При мор ју узе ли вр ло мно го ри је чи из та ли јан ско га је зи ка, 
али опет та мо их је мно го, мно го ви ше! осо би то за ап стракт-
не пој мо ве има ју вр ло мно го та ли јан ских ри је чи, док су на-
про тив за по љо дјел ство и уоп ће за те жач ки по сао, ко јим се 
нај ви ше ба ве, са чу ва ли го то во са ме ста ре сла вен ске ри је чи“ 
(M. Rešetar, Sla ven ske ko lo ni je u Ita li ji, 1124).

54 Нав. ме сто.
55 Исто, 1122.
56 Нав. ме сто.
57 Fonološki opi si srp sko hr vat skih/hr vat sko srp skih, slove

načkih i ma ke don skih go vo ra obuhvaćenih Opšte slo ven skim 
lingvističkim atla som, Sa ra je vo (Po seb na iz da nja ANUBiH, knj. 
LV, Odje lje nje društvenih na u ka, knj. 9), 1981, 393–398.

58 Под аку том се у ства ри кри је ге нет ски ду го у зла зни 
ак це нат, те је реч о аку стич ком аку ту, бу ду ћи да је „сва ки 
на гла ше ни ду ги уз ла зни слог аку стич ки акут“ (Jo sip Li sac, 
Hr vat ska di ja lek to lo gi ja 1. Hr vat ski di ja lek ti i go vo ri štokavskog 
narječja i hr vat ski go vo ri torlačkog narječ ја, Za greb 2003, 55).

59 По твр де, укљу чу ју ћи и ак це нат, из прак тич них раз ло га 
на во ди мо у стан дард ној ћи ри лич кој тран скрип ци ји.
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пре ци ма се оду жио озбиљ ним при ло зи ма, из ме ђу 
оста лог, из исто ри је и кул тур не исто ри је ста ро га 
Ду бров ни ка, гра да из у зет не и слав не про шло сти. 
Ње го ви су до ви о ду бро вач кој кул тур ној ба шти ни 
углав ном се сма тра ју ко нач ним. У том сми слу 
озбиљ не ко ри сти има и срп ска (и хр ват ска) исто-
риј ска ди ја лек то ло ги ја. Цен трал но ме сто ње го вог 
за ни ма ња за про шлост ве ко ви ма не рет ко је ди не 
сло бод не ју жно сло вен ске оазе сва ка ко при па да 
је зич кој про бле ма ти ци, а сти гао је ве ли ки на уч-
ник и да при ве де кра ју по сло ве сво га оца, од ко га 
је на сле дио бо га ту збир ку ста рих но ва ца Ду бро-
вач ке ре пу бли ке. Збир ку је рев но сно до пу ња вао, 
учи нив ши је нај пот пу ни јом ко лек ци јом те вр сте и 
на јав но сти дао Ду бро вач ку ну ми зма ти ку.65 На 
осно ву све стра ног по зна ва ња де ла ду бро вач ких 
књи жев ни ка и са др жа ја оста лих спо ме ни ка древ-
но га гра да, ме ђу ко ји ма сто лу ју сред њо ве ков не 
по ве ље, до би ја не из ру ку ду бро вач ких пи са ра, 
„срп ских ди ја ка“, ме ђу ко ји ма је, по ред при у че-
них стра на ца, би ло и пра вих Ду бров ча на, и то не 
са мо из гра ђан ског сло ја не го и оних из ре до ва 
вла сте ле, ве ли ки еру ди та се нај ком пе тент ни је 
и мо гао из ја сни ти о је зич кој про шло сти сво га 
род но га ме ста, да ју ћи ти ме ка пи тал ни при лог 
срп ској (и хр ват ској) исто риј ској ди ја лек то ло-
ги ји. Са вр ше на упу ће ност уче ни ка јед но га Пе ре 
Буд ма ни ја у та да шње го вор не при ли ке род но га 
гра да, на дру гој стра ни, на про сто се под ра зу ме ва.

22. Већ је ре че но да је Ре ше тар, као и Бе лић, 
на сре ћу стру ке, по по тре би, су о чен са сна гом 
ар гу ме на та дру га чи јег ми шље ња, од у ста јао од 
сво јих ста но ви шта. Чи нио је то у ве зи са ста ту-
сом, од но сно ме ђу соб ним од но сом ча кав шти не 
и што кав шти не, око раш чла њи ва ња што кав ског 
ди ја ле кат ског ком плек са, око на стан ка по је ди них 
ди ја ле кат ских ти по ва, као и у дру гим слич ним 
при ли ка ма у ва жној на ци о нал ној је зич кој ди сци-
пли ни, ко јој су те ме ље упра во уда ри ли дво ји ца 
нај ве ћих: Алек сан дар Бе лић и Ми лан Ре ше тар. 
Уз ма ка и ме ња ња кур са у по гле ду је зич ке про-
шло сти род но га му гра да ни је би ло то ком пет 
де це ни ја ба вље ња пи та њи ма „та ко зва не ча кав-
шти не“ у го вор ном и пи са ном је зи ку Ре пу бли ке. 

o ̏ри ̏х, си ̀ди̑м, o ̑вца ̏ми, ре ̑па ̏ц „вра бац“, ру ́ка ̏ца, 
ко́ши̏ла, с пле̴ч’ȁми, ку̑пи̑м).60 У гра ђи ко ју су 
при ку пи ли Д. Бро зо вић и Б. Ме ри џи „у сло же-
ни ца ма је мо гућ stac ca to из го вор с три ак цен та:  
па ̏рку ́ч’eр̃ ‘пре кју чер’“.61

20. Кру гу те ма из ин те ре со ва ња углед ног 
Ду бров ча ни на сва ка ко при па да и ча кав шти на. 
У ње го вој пр вој рас пра ви о не ка да шњим и ак ту-
ел ним гра ни ца ма ча кав ског и што кав ског на реч-
ја62 пре по зна је се дух Ву ко вих и Ми кло ши че вих 
по гле да и уче ња, по ко ји ма су ча кав ци Хр ва ти, 
док су сви што кав ци ет нич ки Ср би. Ре ше та ро во 
ба вље ње ча кав шти ном тре ба по сма тра ти у кон-
тек сту ње го ве нај ва жни је, жи вот не те ме: пи та ње 
про шло сти го во ра род но га му гра да, те ме ко јом 
се кон ти ну и ра но ба вио од ра не мла до сти до по-
след њег да на ду ге и ви ше не го успе шне на уч не 
ка ри је ре. Ва жно је ис та ћи да се у тој пр вој рас-
пра ви „на ла зе и пр ви пут си сте мат ски из ло же ни 
по да ци о гра ни ци из ме ђу што кав ског и ча кав ског 
на реч ја [...] Дра го це на је ана ли за не ка да шње ра-
ши ре но сти ча кав ских осо би на у кра је ви ма ко ји 
су са да што кав ски“.63 Ре ше тар с пра вом за ме ра 
Да ни чи ћу што што кав ске ак ту ел не при ли ке по-
ре ди са је зи ком ча кав ских сред њо ве ков них спо-
ме ни ка (XIII–XVI век), али је и ње му с пра вом 
за ме ре но што „по ри че ди фе рен ци јал ну вред ност 
цр та ма ко је су не ка да би ле обич не у оба на реч ја, 
али их да нас на ла зи мо са мо у ча кав ском“.64 

У истом бро ју Ар хи ва об ја вљен је Ја ги ћев 
осврт на Ре ше та ро ве по гле де. Уред ник ча со пи-
са с пра вом из ра жа ва сум њу у ва лид ност су да о 
искон ским оштрим гра ни ца ма, прак тич но о ја-
зу из ме ђу што кав шти не и ча кав шти не. Ја ги ће ва 
кри ти ка ре зул ти ра ла је и из ве сним ре ви ди ра-
њи ма Ре ше та ро вих гле ди шта, че му је, до ду ше, 
по нај ви ше до при но си ло ње го во ис ку ство то ком 
ди ја лек то ло шких екс кур зи ја, ка мо спа да и већ 
по ми ња но (т. 5) упо зна ва ње ар ха ич них ак це нат-
ских мо де ла у го во ри ма Бо ке Ко тор ске. Ње го ва 
жи вот на пре о ку па ци ја вра ћа ће га још ко ји пут 
ча кав шти ни, углав ном у ве зи са – за ње га ја мач но 
нај ва жни јем пи та њем – од но сом ча кав шти на – 
ду бро вач ки го вор, где гла со ви ти Ду бров ча нин 
ни је ни шта ме њао то ком ду гог и слав ног жи вот-
ног пу та. Ис кљу чи во што кав ску ви зу ру ду бро вач-
ко га го во ра ви део је још 1889, па 1891. го ди не у 
већ по ми ња ном ра ду у Ја ги ће вом Ар хи ву и при 
то ме ми шље њу остао до по след њег ча са.

21. Ду ги и из у зет но плод ни на уч ни жи вот 
Ми ла на Ре ше та ра обе ле жен је, ка ко је већ ре че-
но, и кон ти ну и ра ним кре а тив ним ин те ре со ва-
њем за про шлост сво га род ног гра да. Стру ци и 

60 Fonološki opi si, 396.
61 Нав. ме сто.
62 Mi lan Rešetar, Die čakavština und de ren ein sti ge und jet

zi ge Gren zen, Ar chiv für sla vische Phi lo lo gie XIII (1891), 93–109; 
161–199; 361–388.

63 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 25.

64 Исто, 36.
65 Ми лан Ре ше тар, Ду бро вач ка ну ми зма ти ка I–II, Кар-

лов ци 1924, Бе о град 1925.
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увје ра вао о ис прав но сти те ми сли, јер из сва ке 
сту ди је што сам за тим у чи сто на уч не свр хе и са 
стро го на уч ном ме то дом по све ћи вао про у ча ва њу 
нај ста ри јих ду бро вач ких спо ме ни ка, – из сва ке се 
је све ја сни је ви дје ло да се у Ду бров ни ку, по што 
се по сла ве нио, ни је ни кад го во ри ло ча кав ски, 
јер пра ви ду бро вач ки го вор пред ста вља у сва-
ко до ба ду бро вач ка про за а ни ка ко ду бро вач ка 
по е зи ја а на ро чи то не она из XV и XVI ви је ка“.71 
Што из струч не нео ба ве ште но сти и не у пу ће но-
сти у про бле ма ти ку, што из (не)про зир них мо-
ти ва по ли тич ке при ро де, на „кри вој стра ни“ су 
се, да кле, све сно и(ли) не све сно на шли сви опо-
нен ти Ре ше та ро вом ми шље њу. Би ло је то вре ме 
ак тив но сти на оку пља њу ве ћи не што ка ва ца ка-
то ли ка у хр ват ску на ци ју, вре ме хо мо ге ни за ци је 
спро ве де не до брим де лом и уз по моћ при хва та ња 
Ву ко вог је зи ка, „нај ја чег по ли тич ког по те за ко ји 
је гра ђан ски За греб ика да по ву као“,72 им пре сив но 
му дро га ре ше ња, иза ко је га, по ре чи ма углед ног 
хр ват ског је зи ко слов ца, сто ји „на тје ца ње у кра-
је ви ма за ко је ни је би ло у по чет ку ја сно хо ће ли 
се оку пи ти око ове или оне на ци о нал не је згре“.73 
Ме ђу „кра је ви ма“ са ја ком про срп ском стру јом 
у то вре ме је пред ња чио упра во Ду бров ник, у 
ко ме, го ди не 1890. „ни је би ло ни јед ног Хр ва та“. 
Те го ди не је „у Ду бров ни ку и ње го вих 14 ‘од ло-
ма ка’ по пи са но 11.177 жи те ља, од ко јих је 10.327 
ри мо ка то ли ка, 546 пра во слав них, 1 уни јат, 225 
еван ге ли ста и 79 Је вре ја, при че му од њих 9.713 
‘го во ри у ку ћи’ с р п  с к и, 716 та ли јан ски, 19 сло-
вен ски, 2 ру ски, 52 че шки, 6 пољ ски, 285 не мач ки 
и 384 ма ђар ски“.74 Из не те чи ње ни це об ја шња ва ју 

У ча кав ским на тру ха ма у књи жев но сти по је ди-
них Ду бров ча на он је ви део ре зул тат опо на ша ња 
пе сни ка дал ма тин ских, плод тра га ња за „ви шим 
сти лом“. По ње му, нај кра ће ре че но, „ду бро вач ки 
пје сни ци че сто су пи са ли што ни је су го во ри ли“, 
ка ко сто ји у Ре ше та ро вом пи сму В. Ја ги ћу из 
Спли та 18. ок то бра 1890. го ди не.66 Сво ја чвр ста 
уве ре ња о је зич кој про шло сти род но га гра да Ре-
ше тар те ме љи на је зи ку по ве ља,67 за раз ли ку од 
Ја ги ћа, ко ји се при кла ња пе сни ци ма.68 О је зи ку 
сво га род но га гра да и ши рег за ви ча ја Ре ше тар, 
нај кра ће ре че но, ми сли исто у мла до сти и на 
са мом кра ју ду ге, бри љант не ка ри је ре. Кру на 
Ре ше та ро вог по лу сто лет ног ба вље ња ста рим (а 
уз то и са вре ме ним) го во ром род но га гра да сва-
ка ко је култ на сту ди ја Нај ста ри ји ду бро вач ки 
го вор,69 ње го ва при ступ на ака дем ска бе се да, ко ју 
је, уме сто ауто ра, спре че ног бо ле шћу да до пу-
ту је у Бе о град, у Срп ској кра љев ској ака де ми ји 
7. мар та 1941. го ди не про чи тао њен пред сед ник 
Алек сан дар Бе лић. У тек сту оби ма 45 штам па-
них стра на, на ко ји ће мо се још освр та ти у ово ме 
ра ду, дат је је згро ви ти са же так по лу сто лет ног 
кон ти ну и ра ног ба вље ња ве ли ког на уч ни ка је зи-
ком сво га во ље но га гра да. 

23. У жуч ну по ле ми ку око пи та ња да ли је 
пр ви ду бро вач ки је зик што кав ски или ча кав ски, 
а у кон тек сту Ми кло ши че ве те о ри је, по ко јој су 
сви што кав ци Ср би, а ча кав ци Хр ва ти, „са срп ске 
стра не“ „уплео“ се и 29-го ди шњи Ми лан Ре ше-
тар, као пр ви струч њак ко ји је у јав но сти пра вио 
раз ли ку из ме ђу је зи ка ста ре ду бро вач ке по е зи је 
и про зе. У за дар ском Срп ском ли сту 12. ју на 
1889. го ди не он са мо у ве ре но пи ше: „ста ра пи-
сма ду бро вач ке ре пу бли ке и нај ста ри је ства ри 
са ста вље не про зом у Ду бров ни ку у сред ње до ба 
на ше књи жев но сти пи са не су чи сто што кав ски, 
[...] и са ми нај ста ри ји пје сни ци пи шу што кав ски, 
осим не ки јех ча кав ски јех осе би на, ко јим су хтје-
ли да раз ли ку ју свој пје снич ки го вор од го во ра 
про стог пу ка, а узе ли из ча кав ски јех књи га. [...] 
Ду бров ча ни ни је су ни кад би ли ча кав ци, јер је 
срп ски је зик до шао у не гда ро ман ски Ду бров ник 
из ста ро га За ху мља и ста ре Тра ву ни је, гдје се је 
уви јек са мо што кав ски го во ри ло“.70 Да се ра ди ло 
о пи та њи ма ис кљу чи во на уч не про ве ни јен ци је, 
ова кав по че так би са сце не ве ро ват но скло нио 
по тре бу да љег по ле ми са ња, што се, у вр тло гу 
упле те них по ли тич ких по бу да, па и по ли тич ких 
стра сти, не ће де си ти, те ће Ре ше тар оно што је 
ре као у мла до сти прак тич но до слов це по но ви-
ти и на кра ју слав но га и ча сно га пу та, од но сно 
под се ти ти да се, што је ре као на са мом по чет ку, 
и то у тек сту по ле мич ке при ро де, ипак „све ви ше 

66 А го ди ну да на ка сни је он пи ше у истом то ну: „Сви су 
се пје сни ци XVI. ви је ка по во ди ли за два ма нај ста ри је ма, Ш. 
Мен че ти ћем и Џ. Др жи ћем, а ова су опет ко је шта за и ма ли у 
Ма ру ли ћа, јед но да иду за њим и у је зи ку, а дру го да се бар 
до ње кле ода ле че од го во ра про сто га пу ка“ (Ми лан Ре ше тар, 
И опет о „ча кав шти ни“ у оп ће а на по се о „ча кав шти ни“ 
у Ду бров ни ку, Но ва Зе та III/1 (Це ти ње 1891), 6).

67 „Што се нај при је ћи ри лич ки јех ли сти на ти че, то се ја 
све ви ше увје ра вам да су оне у глав но ме она ко пи са не ка ко што 
се је го во ри ло срп ски баш у са мо ме Ду бров ни ку“ (Исто, 4).

68 „Док проф. Ја гић ви ше вје ру је пје сни ци ма не го ли ли-
сти на ма, ја ви ше вје ру јем ли сти на ма не го ли пје сни ци ма“ 
(Исто).

69 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, Глас 
Срп ске ака де ми је на у ка CCI, Оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка, 
но ва се ри ја 1 (1951), 1–47.

70 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, 6.
71 Исто, 7.
72 Па вле Ивић, Срп ски на род и ње гов је зик, при ре дио 

Ми ло рад Ра до ва но вић, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад (Це-
ло куп на де ла Па вла Иви ћа V, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа), 2001, 192.

73 Da li bor Brozović, Na pu to vi ma našeg je zi ka i na u ke o 
je zi ku, Ko lo, n. s. I (CXXI) / 10 (1963), 613.

74 Дра го љуб Пе тро вић, Срп ски је зич ки за пер ци, Бе о-
град 2013, 48.
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не мо же друк чи је ту ма чи ти не го та ко да су са мо 
јед ни пи са ли ка ко су го во ри ли а да дру ги ни је-
су, а та да ми слим да се ни ча сом не мо же би ти 
у дво у ми ци пред ста вља ли по е зи ја или про за 
пра ви ду бро вач ки го вор дру ге поло ви не XV. ви-
је ка и пр ве по ло ви не XVI“.78 Исто та ко је до ка-
зао да пи са ри и пре пи си ва чи слу жбе них до ку-
ме на та „углав но ме пи шу што кав ски за то што 
се је та ко го во ри ло у Ду бров ни ку а не из об зи-
ра на су сјед не што кав це ко ји ма су Ду бров ча ни 
пи са ли“.79 На истом ме сту Ре ше тар ду хо ви то80 
при ме ћу је, пи та: „Ако да кле н. пр. ча кав ског зач 
не ма ни је дан је ди ни пут у не ко ли ко сто ти на ду-
бро вач ких ори ги на ла и при је пи са што су пи са-
ни за 300 го ди на, то је си гу ран знак да га ни је 
ни је дан Ду бров ча нин го во рио, па се не мо же 
ни ка ко вје ро ва ти да су га то ли ки ду бро вач ки 
пи са ри и пре пи си ва чи за та ко ду го ври је ме са-
вје сно са кри ва ли а да се ни је ни јед но му од њих 
ни је дан пут из ма кло то ча кав ско зач што су га 
Ду бров ча ни то бо же го во ри ли а Мен че тић и Др-
жић чак та ко че сто пи са ли!“.81 Овој бри љант ној 
ела бо ра ци ји про бле ма у це ли ни до да јем лич ну 
сум њу да је Ва тро слав Ја гић из са мо на уч них 
по бу да код Ши шка Мен че ти ћа и Џо ре Др жи ћа 
ста вљао знак јед на ко сти из ме ђу је зи ка ко јим су 
пи са ли и је зи ка ко јим су го во ри ли. 

26. На кра ју освр та на Ре ше та ро во ба вље ње 
је зи ком род но га гра да – под се ћа ње на нео бич ну 
суд би ну тек ста ње го ве при ступ не ака дем ске бе-
се де, пре све га ње но га кра ја, ко ји је вер но пре нет 
у Го ди шња ку СКА,82 где су штам па ни ње ни ода-
бра ни из во ди, док је у тек сту бе се де штам па не у 
це ли ни,83 из про зир них раз ло га, из о ста вљен тај 
„спор ни“, за вр шни, а у ства ри нај ва жни ји па сус, 
чи ји са др жај нај пла стич ни је до ча ра ва по за ди ну 
то ли ког ин те ре со ва ња за те му бе се де, од но сно 

по за ди ну Ре ше та ро вог кон ти ну и ра ног ба вље ња 
„ре ше ним пи та њем“, че стог, не рет ко и екс тен-
зив ног, на пр ви по глед не по треб но до тан чи на 
по дроб ног по на вља ња већ прак тич но са оп ште ног, 
ње го вог освр та ња на ста во ве и те зе мно гих уче-
сни ка у рас пра ва ма, од ано ним них и не до ра слих 
озбиљ ној на уч ној про бле ма ти ци до истин ских 
на уч них ауто ри те та, ка кав је, при ме ра ра ди, био 
„па три јарх сло вен ске фи ло ло ги је“. 

24. Ре а гу ју ћи на рас пра ву Мар це ла Ку ша ра 
из 1889. го ди не,75 на при лог ак тив ног след бе ни-
ка хр ват ске пра ва шке стру је, у ко ме се твр ди 
да је пр во бит ни ду бро вач ки го вор био ча кав ски 
икав ски, Ре ше тар свој текст, у ко ме је, до тан чи на 
пре ци зно, оспо рио прак тич но све Ку ша ро ве „ча-
ка ви зме“, по чи ње ре чи ма: „У лањ ском про гра му 
ду бро вач ке гим на зи је проф. М. Ку шар на штам па 
рас пра ву, ко јој је име ‘Ча кав ске осо би не у да на-
шњем ду бро вач ком ди ја лек ту’. Ја је од мах ра-
до и пом њи во про чи тах, али по ред ри је чи проф. 
Ку ша ра остах при сво јој, би ва да у Ду бров ни ку 
ни ти је би ло ни ти има ча кав шти не“.76 На кра ју 
рас пра ве, у ко јој је ар гу мен то ва но и так са тив но 
по био све Ку ша ро ве на во де, Ре ше тар при твр ђу-
је свој основ ни суд: „Из ово га сли је ди да ље да 
до и ста са да шњи ду бро вач ки ди ја ле кат, не са мо 
не пот кре пљу је ми сао да се је у ста ри је до ба у 
Ду бров ни ку го во ри ло ча кав ски, већ на про тив 
сво јом чи стом што кав шти ном да је јак ар гу ме нат, 
ко ји по твр ђу је ми сао да се у Ду бров ни ку уви јек 
го во ри ло што кав ски – а то сам, уфам, до ка зао у 
тре ће му ди је лу сво је рад ње о ча кав шти ни, ко ји 
ће иза ћи у иду ћој све сци Ја ги ће ва ар хи ва“.77

25. У  тек сто ви ма по пра ви лу по ле мич ке 
при ро де Ре ше тар је убе дљи во до ка зао по ре кло 
„пје снич ких ча ка ви за ма“ у де лу ду бро вач ких 
пи са ца. „Оче вид но је да кле“, пи ше он, „да су ти 
пје снич ки ча ка ви зми би ли са свим нео бич ни 
Ду бров ча ни ма што су у до ба пр вих пје сни ка 
про зом пи са ли ори ги нал не ства ри, док су их пје-
сни ци ја ко упо тре бља ва ли, и то је та ко чврст за-
кон да не ма ни јед ног пје сни ка до сре ди не XVI. 
ви је ка, па чак ни Гун ду ли ћа, ко ји н е  б и  и м ао, 
сад ви ше а сад ма ње, тих пје снич ких ча ка ви за-
ма, као што обр ну то не ма н и  ј е д  н о г  ори ги-
нал но га про зног са став ка, ко ји би их и у  н а ј -
м а  њ о ј  м ј е  р и  и м а о. Та ве ли ка и на чел на 
раз ли ка ме ђу по е зи јом и про зом не мо же ап со-
лут но би ти слу чај на, то јест не мо же ап со лут но 
би ти да су у исто ври је ме с в и  Ду бров ча ни ко ји 
су ма шта пи са ли про зом са свим за не ма ри ва ли 
те пје снич ке ча ка ви зме, а да су их с в и  пје сни ци 
у оби ла тој мје ри упо тре бља ва ли – та се раз ли ка 

75 M. Kušar, Čakavske oso bi ne u današnjem dubrovačkom 
di ja lek tu, Pro gram č. k. ve li kog državnog gim na zi ja u Du brov ni ku 
za školsku go di nu 1888–9 (Du brov nik 1890), 3–7.

76 Ми лан Ре ше тар, Ча кав шти на у Ду бров ни ку, Но ва 
Зе та II/11 (Це ти ње 1890), 3.

77 Исто, 37–38.
78 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, 25.
79 Исто, 8.
80 Ре ше тар је еле гант но и ду хо ви то по би јао ми шље ња и 

истин ских ауто ри те та о уче шћу ча ка ва ца већ при ства ра њу 
сло вен ског на род ног на се ља Ду бров ни ка, те о ри ју о до се ља ва њу 
ча кав ске ком по нен те на тај те рен. До но си о ци ча кав ског го во ра 
из Дал ма ци је по Ва ја ну су, нпр., би ли тр гов ци, по Бе ли ћу – по-
мор ци и ри ба ри, а по Хен ри ку Ба ри ћу – рад ни ци и за на тли је. 
По не ки ма (Ја гић, Ив шић) ча кав ци су ду бро вач ки ста ро се де-
о ци (Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор, 37–45).

81 Исто, 8.
82 Го ди шњак СКА L за 1940 (1941), 189.
83 Ми лан Ре ше тар, Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор.
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и мор фо ло шким ка те го ри ја ма сто ји иза ду го 
за сту па не хи по те зе о ме ша ви ни с икав ци ма. 
Икав ске те о ри је де це ни ја ма се др жао и Алек-
сан дар Бе лић, убе ђен да су икав ци на под-
руч је Ср би је до шли из ис точ не Бо сне, ко ја је 
сво је вре ме но би ла икав ска.89 Ис тра ја ва ње на 
та квом ми шље њу те ме љи ло се, по ка за ће се, и 
на по гре шној пер цеп ци ји, од но сно иден ти фи ко-
ва њу не за ме ње ног ја та (вред но сти е ̣) во ка лом 
и.90 Са Бе ли ће вим ми шље њем ни је се са гла сио 
Ре ше тар, ко ји је у ср би јан ско-вој во ђан ским 
ика ви зми ма пре по знао ре зул та те ана ло шких 
уоп шта ва ња и фо нет ског про це са, од но сно гла-
сов не аси ми ла ци је, по себ но апо стро фи ра ју ћи 
слу ча је ве ти па си ја ти, гри ја ти.91 Ре ше та ро-
ву те о ри ју при хва та ју П. Ивић и И. По по вић, 
с тим да је Ивић ме то до ло шки бо ље по ста вља 
пот кре пљу ју ћи је и ре зул та ти ма до ко јих се до-
шло на кон по ле ми ке дво ји це ве ли ка на.92 Упра во 
на кнад на те рен ска ис тра жи ва ња, обе ле же на и 

ис тра ја ва ње по је ди на ца на те о ри ји о ча кав ској 
осно ви је зи ка Ду бро вач ке ре пу бли ке. Го ди не 
2004. по но во је об ја вљен аутен тич ни за вр ше-
так те чу ве не рас пра ве: „Ја (...) још уви јек твр-
дим, као што сам твр дио пред 50 го ди на, да се 
у Ду бров ни ку ни је ни ка да го во ри ло, ни у ње му 
ци је лом ни у јед ном ње го вом ди је лу дал ма тин-
ским ча кав ско-икав ским го во ром не го уви јек 
са мо хер це го вач ким што кав ско-је кав ским. Из 
те објек тив не кон ста та ци је ја са да не из во дим 
ни ка квих да љих за кљу ча ка, јер су ме ни Ср би 
и Хр ва ти је дан на род под два име на, па ја за то 
не ћу ни ка ко ре ћи да се у Ду бров ни ку ни је го во-
ри ло хр ват ски не го срп ски, али ко му су Ср би и 
Хр ва ти два на ро да, тај ће мо ра ти при зна ти да је 
Ду бров ник по је зи ку уви јек био срп ски“.84 

27. Ре ше та ро ви су до ви о ста ром ду бро вач-
ком го во ру са свим су, нај кра ће ре че но, у скла-
ду са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ду бро вач ко га 
го во ра на син хро ној рав ни, ове ре ним, из ме ђу 
оста лог, тру дом ње го вог про фе со ра Пе ре Буд-
ма ни ја85 и не та ко дав но об ја вље ним обим ним 
Рјеч ни ком ду бро вач ког го во ра.86 За хва љу ју ћи 
тру ду агил них Ду бров ча на одав но се зна за кон-
ти ну и тет но во што кав ског ије кав ског ди ја лек-
та у Ду бров ни ку и ње го вој око ли ни. Зна се и 
да се „го во ри Ду бро вач ког при мор ја из два ја ју 
вр ло из ра зи тим цр та ма од сво га хер це го вач ког 
за ле ђа“ и да „нај ви ше спе ци фич но сти има го вор 
са мог гра да Ду бров ни ка и су сед ног Цав та та“.87 
Зна се и то да иза мно гих, углав ном нај ва жни јих 
осо бе но сти, ди фе рен ци јал них у од но су на коп-
не но за ле ђе, сто ји ви ше ве ков ни ути цај иди о ма 
ро ман ске про ве ни јен ци је, због че га се те цр те 
на зи ва ју адри ја ти зми ма. Ра ди се о осо би на ма 
по зна тим при мор ским ча кав ским али и што кав-
ским го во ри ма, о по ја ва ма као што су: скра ћи ва-
ње ду гог во кал ног р (цр ̏ква, кр ̏в); из го вор ду гог 
а као ао (јао̑, храо́ на); фи нал но м > н у на став-
ци ма (гле ̏да̵н, ру ́ко ̵н); про ди ра ње ј на ме сто со-
нан та љ (ује, бо је); гру па шк (< чк) у слу ча је ви ма 
ти па ма ̏шка, ду ̀бро вашки̵ и сл.88

28. Ми лан Ре ше тар је стру ку озбиљ но за ду-
жио и до при но сом у рас пра ва ма око ре ша ва ња 
јед ног од нај ве ћих про бле ма срп ске исто риј ске 
ди ја лек то ло ги је, од но сно о по ре клу шу ма диј-
ско-вој во ђан ског ди ја лек та. Ви ше пу та, а и са 
нај ви шег ме ста, из ла зи ло се са ми шље њем да 
је реч о ре зул та ту ме ша ви не чи сто екав ске 
ком по нен те (ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та) 
с ије кав ском или икав ском. Ије кав ска те о ри-
ја ра но је на пу ште на, док по ја ва во ка ла и на 
ме сту гла са ѣ у не ким фо нет ским си ту а ци ја ма 

84 Ми ро слав Пан тић, При ступ на ака де миј ска бе се да 
Ми ла на Ре ше та ра о нај ста ри јем ду бро вач ком го во ру и 
њен (нео бја вље ни) за вр ше так, Жи вот и де ло ака де ми ка 
Па вла Иви ћа. Збор ник ра до ва са тре ћег ме ђу на род ног на уч-
ног ску па Жи вот и де ло ака де ми ка Па вла Иви ћа, Су бо ти ца 
– Но ви Сад – Бе о град 2004, 32.

85 Pe ro Bud ma ni, Dubrovački di ja le kat, ka ko se sa da go
vo ri, Rad JAZU LXV (1883), 155–179.

86 Ми ха и ло Бо ја нић, Рас ти сла ва Три ву нац, Рјеч ник ду
бро вач ког го во ра, Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник XLIX 
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Ду бров ни ка је што кав ски ије кав ски са ка рак те ри стич ном 
ме ло ди о зно шћу, усло вље ном ак цен том, ду жи ном сло га и 
бо јом из го во ре них гла со ва. При па да че тво ро ак це нат ском 
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87 Па вле Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је
зи ка, 138.
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IV (ур. Ст. Ста но је вић), За греб (Би бли о граф ски за вод), 1929, 
1076 (А. Бе лић); А. Бе лић, Пе ри о ди за ци ја срп ско хр ват ског 
је зи ка, Ју жно сло вен ски фи ло лог XXIII (1958), 9–10.
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30. Ми лан Ре ше тар, еру ди та и по ли гло та, 
не при ко сно ве ни ауто ри тет у ви ше је зич ких 
ди сци пли на, оста вио је, нај кра ће ре че но, ду-
бок траг (и) у срп ској (и хр ват ској) ди ја лек то-
ло ги ји. Круп ним сло ви ма у стру ку се упи сао 
и по опре де ље њу да се нај че шће ба ви круп ним 
те ма ма, син те за ма ка да за њих ни је би ло до-
вољ но прет ход них по је ди нач них ис тра жи ва ња. 
Ње го ви ра до ви но си ли су пе чат до га ђа ја у до-
тич ној на уч ној обла сти. Ис пи ти ва ње ак це нат-
ских си сте ма у нај ар ха ич ни јем (пр чањ ски) и 
нај про гре сив ни јем (ду бро вач ки) што кав ском 
иди о му ба ци ло је но во све тло на од нос ча кав-
ског и што кав ског на реч ја. За Ре ше та ра је ве зан 
и пи о нир ски на пор око утвр ђи ва ња гра ни це из-
ме ђу што кав ског и ча кав ског на реч ја. Из у зе тан 
је до при нос углед ног Ду бров ча ни на у до ме ну 
исто риј ске ди ја лек то ло ги је. Вре ме је по твр ди ло 
ис прав ност Ре ше та ро вих по ла зи шта око ге не-
зе шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, а ње го ви 
су до ви о је зич кој про шло сти Ду бров ни ка сма-
тра ју се ко нач ним. У ви ше не го успе шном до ка-
зи ва њу о ис кљу чи во што кав ској ви зу ри је зи ка 
род но га гра да, у по ле ми ци са са вре ме ни ци ма, у 
ди ску си ји ду гој по ла сто ле ћа, увер љи во је оспо-
рио ми шље ње и нај у глед ни јих ауто ри те та, ме ђу 
ко ји ма и по став ке В. Ја ги ћа, А. Бе ли ћа, А. Ва-
ја на, С. Ив ши ћа, Х. Ба ри ћа и др. По че так ХХ 
сто ле ћа оста је упам ћен и по из у зет но плод ној и 
кон струк тив ној раз ме ни ми шље ња М. Ре ше та ра 
и А. Бе ли ћа о ва жним пи та њи ма са вре ме не и 
исто риј ске срп ске (и хр ват ске) ди ја лек то ло ги је. 
За хва љу ју ћи тој, по мно го че му по уч ној по ле ми-
ци дво ји це ве ли ка на, кон цеп ци ја о кла си фи ка-
ци ји срп ских и хр ват ских ди ја ле ка та уз на пре-
до ва ла је од 1905. до 1910. го ди не ви ше не го у 
це лом ра ни јем или це лом ка сни јем пе ри о ду.

вред ним от кри ћи ма и из не на ђе њи ма, до не ла су 
нео бо ри ве по твр де ис прав но сти Ре ше та ро вог 
(и Иви ће вог) ми шље ња. По ка за ло се, из ме ђу 
оста лог, да је ме ђу реч је Дри не и Бо сне од у век 
би ло ије кав ско, а от кри ће (на тлу се ве ро за пад-
не Ср би је) про стра не обла сти фо но ло шке ин-
ди ви ду ал но сти ста ро га гла са ѣ у осно ви ре чи, 
са прак тич но свим ика ви зми ма шу ма диј ско-
вој во ђан ског ти па, от кло ни ло је све сум ње у 
аутох то ни раз ви так то га ди ја лек та.93 

29. За име на дво ји це ве ли ка на ве за ни су прак-
тич но и по че ци срп ске ди ја ле кат ске лек си ко гра-
фи је. Свест о зна ча ју лек сич ког бла га, о по ли се-
мич но сти до бро ода бра них лек се ма на нај бо љи 
на чин је ове ре на за вр шним по гла вљи ма њи хо вих 
ве ли ких сту ди ја. Алек сан дар Бе лић је у ре ги стру 
на кра ју чу ве них Ди ја ле ка та ис точ не и ју жне 
Ср би је на 110 сту ба ца до нео 6209 ре чи, кор пус 
зна лач ки ода бра них чи ње ни ца, „ис ко ри стив (чак 
и као по ла зна осно ва) за азбуч ник бу ду ћег, об-
је ди њу ју ћег ди ја ле кат ског реч ни ка при зрен ско-
ти моч ких го во ра“.94 Le xi ka lische Ein gentümlic
hke i ten štokavischer Mun dar ten, по след ње, III 
по гла вље Што кав ског ди ја лек та, оби ма 93 
ступ ца, до но си бо га ту збир ку ре чи из на ро да, 
ко је је Ре ше тар при ку пио на те ре ну или, пак, пре-
у зео из већ по сто је ћих из во ра. „Лек сич ку гра ђу, 
ко ју је ту са брао, Т. Ма ре тић уно си у Рјеч ник 
Ака де ми је (по чев ши од сло ва М)“.95 О ње го вом 
од но су пре ма овом сег мен ту је зич ке струк ту ре 
све до чи и за вр шних ше зде се так сту ба ца сту ди је 
Срп ско хр ват ске ко ло ни је у ју жној Ита ли ји. 
Ште та је што прак са са ре ги стри ма, од но сно из-
бо ром лек сич ких чи ње ни ца, ни је по ста ла вер ни 
пра ти лац ди ја лек то ло шких прег ну ћа бар ве ћи не 
срп ских и хр ват ских ди ја лек то ло га. 

93 О то ме, са ре ле вант ном ли те ра ту ром о це лом про-
бле му де таљ но у: Сло бо дан Ре ме тић, О не за ме ње ном ја ту, 
на ро чи то: 60–68.

94 Не дељ ко Бог да но вић, Лек си ка у Бе ли ће вим Ди ја-
лек ти ма ис точ не и ју жне Ср би је, Го ди шњак за срп ски је зик 
XXVI/13, Ниш, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, 2013, 105.

95 Mir ko Deanović, Mi lan Rešetar, 346.


