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Мисли о прикугиъан>у диалекатског

материала.

Ове мисли по}авиле су се прво у руском преводу 1913 год.,

Изв"Бспя Отд-Ьлешя русск. языка и словесности, кн>. XVIII св. 1,

229—242, под називом „Письмо проф. А. И. Белича къ И. А. Бо-

дуэну-де-Куртенэ о сабираши д!алектологическаго матер1ала".

Oeaj необични облик, облик писма, добиле су те мисли због

тога што првобитно и нису биле намен>ене об]авл>иван>у, вей

претставл>а]у jeflaH део Moje преписке са уваженим лингвистом

и \ецтм од врло истакнутих диалектолога, г. J. Бодуеном-де-

Куртене, тада професором Университета у Петрограду, а данас

Варшавског Университета. Г. Бодуен-де-Куртене желео je да

проведе са мном ]едно време на диалектолошким екскурзи]ама

по Истри. Ja сам се радо одазвао H>eroBoj жел>и, и ми смо испи-

тивали за]еднички чакавске говоре лети 1911 год.; како су настале

кише, те je г. Бодуен-де-Куртене морао да прекине cBoj рад, то

сам му ja, на н>егову молбу, послао опширно писмо у KojeM сам

изнео главне црте свога метода у раду. Г. Бодуен-де-Куртене je

сматрао да je у интересу диалектолошких испитиван>а да се то

писмо oöjaBH, и то je учинио, 1912 год., додавши тексту писма и

мэли предговор у KojeM je oöjacHHo разлоге KojHMa се руководио

при издаван>у н>егову. Писмо je превео на руски М. Г. Долопко,

а г. Бодуен-де-Куртене je превод поправио и извршио редакци]'у

самога текста.

Доцн^е се оно подавило и на четком ]езику, али на српском

оно HHje било штампано. У своме кратком предговору г. Бодуен-

де-Куртене рекао je, ме^у осталим стварима, и ово: „И поред

" овог карактера (Tj. облика приватног писма), расправа проф.

БелиЬа има у себи врло драгоцена и незамешьива упутства и треба

да послужи као Botja (vademécum) сваком диалектологу KojH цени
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време и KojH не тежи неостварл>ивим цшьевима (tj". богайежу не

само диалектолог^е, него и фолклора, усмене кн>ижевности итд.).

Зато ja сматрам да je веома потребно да се то писмо наштампа

и да се са жеговим caдpжajeм yno3Hajy и сви други стручжаци, а

не само ja".

Како je ово руско издание постало готово неприступачно за

мла^е испитиваче, како се каткада у научно} литератури ставл>а

питанье о методима Koje сам применьивао при изучававьу, нарочито,

чакавских диалеката, сматрао сам да нене бити на одмет да o6ja-

вим ове мисли и на нашем jeanKy. Г. Бодуен-де-Куртене био je

л>убазан да ми стави на расположение српски текст мога писма

(наша се кореспонденщф водила, с Moje стране, на српском je3HKy,

са жегове — на польском), и ja га штампам у целини, без икаквих

измена.

Мени je врло жао што fey Вам овим доста дугим писмом

одузети сувише времена, а уверен сам да Вам нену мони ништа

ново саопштити. Али ja то ипак чиним, jep сте Ви тако желели.

Пре него што пре^ем на начин свога рада на самоме терену,

ja се морам задржати на неким сво]им погледима о диалекатском

материалу уопште ; jep увек и свугде, за све време свога рада, ja

сам се жима руководио, иако нисам био у станку да сав материал

Kojn сам прикупио увек онако однесем са терена како би према

жима у потпуности требало. У тим je случа}евима кривица била,

по неки пут, до незгодних прилика у кхцима сам радио, а опет, по

неки пут, и до мене, мога суб}ективног осекажа или сличног.

Ja сматрам да су народни диалекти HajMHCTHjn и нajдyбл>и

извор за познаваже и садагшьости и прошлости свакога je3HKa.

Ово je ствар уопште добро позната; али HHje довольно то само

знати. То треба ссенати и бити прожет тим основним погледом.

Jep диалекти могу бити и мутан, врло мутан извор за познаваже

jeflHor je3HKa и жегово проучаваже. Они су то, у ствари, врло

место у наше време, и ja мислим да нену погрешити ако речем: да

у данашже време развитка наше науке, Koja cTojn под сазвеж^ем

диалектолог^е, има врло много, управо, сувише злоуВошреба диа-

лекатским материалом. А то je све због тога што je диалектоло-

rHja, у главноме, данас у рукама на]маже и нajнижe образованих

филолога. Ме^утим диалектолоп^а пружа велике тешкоке и Haj-

бол>е, и нajвишe, и на}дубл>е образовании л>удима наше науке.

Како онда Mopajy бити страшно несавршени описи диалеката оних
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л>уди KojH готово ни писати не yiwejy ! Па чак и они Kojn су свр-

шили неке школе и Kojn 3Hajy помало шта je то je3HK, како ца\у

каткада накарадне слике онога што onncyjy. Како су страшни

описи неких, од Kojnx по неки HMajy joui и ту „oTOKaßajyfcy окол-

ност", како се у нас врло незграпно вели административним je

зиком, што су по ро^еньу из Kpaja Kojn onncyjy !

Овим не желим реви да je диалектолог^а управо цилъ данашн>е

лингвистике, али je за мене неоспорно да je она кьено прво и

HajcnrypHHje сретство. А да то она буде, потребно je да они

луди Kojn yirtejy да процене знача} }езичких црта са свих страна

— и npH6npajy Taj материал. Jep по неколико црта грубо забе-

лежених, чак по неколико црта и врло тачно забележених, без

познаван>а целокупног склопа некога диалекта не може озбшьноме

испитивачу ништа дати. Кад je вей наша данашжа наука дошла до

тога да се прави испитивач je3HKa, KojeMy Hnje стало до дебелих

кн>ига него управо до истине, не сме користити материалом неког

споменика (бар у гласовно-морфолошком правцу) Kojera у потпу-

ности не no3Haje и je3HKy Kojera не може одредити право место у

реду старих диалеката данога je3HKa, — онда je потребно да до

тога сазнан>а до^е и у погледу диалектолошког материала дана-

шн>ега je3HKa.

Ja због тога сматрам вейи део данашьье диалектолошке гра^е за

потпуно, или, бар у главноме, ништаван, jep он у венини aiy4ajeea

не може да задовол>и oeaj први захтев Kojn се мора ставити

сваком диалектолошком материалу пре ньегове употребе за научне

цшьеве: да се може према н>ему тачно одредити место и 3Ha4aj

jeflHOr говора према свима околним говорима. ВеЬи део данашьег

диалекатског материала претставла само „BanHjyfcy" потребу да

ce т\гац jaen права диалектолог^а, у пуном смислу те речи.

Из овога се види шта ja тражим од диалекатског описа. Он

мора дати йошйуну филолошку слику \ецног говора. У колико je

диалекат ограничен на ман>и 6poj места, у толико je могуяе бол>е

уЪи у све н>егове црте. }ецан такав опис, исцрпан, добар и потпун,

макар опис Taj не обухватао говор целога ]едног села или \ец,не

општине, вей само говор {едне породице или чак и само }еднога

лица, по моме мишл>ен>у, више вреди него више кн>ига данашн>е

диалектолопце по неког словенског народа.

Из овога излази први захтев ко\ч се сам намеЬе сваком диа

лектологу, да се ограничи у прво време свога рада на ]ецно место,

на ]'едно село. Ja сам увек практиковав да у ]едном месту останем

1»
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дотле (15—20 дана) докле не савладам толико црте н>егове да

н>име могу слободно говориШи. Можда Вам изгледа Taj захтев

чудноват: да посматрач и испитивач jeflHor диалекта научи н>име

говорити. Али то je потребно са врло много разлога, са много

гледишта.

Прво, наравно, када и сам човек говори |'едним диалектом, он

je прину^ен, пошто н>име и сам ствара и има сваки час потребу

за 6e36poj облика и речи, да у^е дубл>е у н>егов склоп него иначе;

а, друго, што je, по моме мишл>енэу, joui много важнее, докле

испитивач не говори добро диалектом Kojn ncnHTyje, н>егов he ce

o6jeKaT находити стално у чудноватом психичком стан>у Koje га

гони да CBoj je3HK поправл>а, удешава према je3HKy испитачеву.

Колико муке и труда треба да се л>уди, сел>аци HaTepajy да

говоре CBojHM обичним jeanKOM, а да га не кваре навлаш! Чак кад

човек и говори диалектом ььиховим, довольно je што je он стра-

нац, што je он „господин", па да сел>аци несвесно Metbajy CBoj je3HK

према неком уображеном, тобожшем варошком je3HKy. Напослетку,

када човек говори лепо je3HKOM дотичног Kpaja, н>егови су прет-

ставници према н>ему отворен^и, поверливи]и, интимней. А то je

све врло потребно када се проучава н>ихов диалекат. Jep je и диа-

лекат народни, je3HK жегов — }едан део н>егове душе.

Уче№е и привикаван>е да човек говори диалектом онога Kpaja

Kojera je3HK ncnHTyje — ja сматрам као увод у проучаван^е жегово.

Одмах други захтев KojH ja ставл>ам себи при проучаванъу

народних диалеката jecTe: да цео иосао око сшваран>а главних

говорних кашеюрща, око дефинисама свих ььегових и гласовних

и морфолошких црша свршим шу, на месту, на шерену. Диалекат

се проучава на терену, н>егов се материал, Kojn je jeÄHor дана

сабран, одмах прегледа, и ако се запазила нека знатн^а црта, за

н>ом се одмах трага. Ja сматрам да je врло и непрактично и нез-

годно бележити текстове, особине народне на терену, па их у онако

крн>ем облику како су записани дешифровати на неколико месеци

или година дойное. Ma како човек савеено и тачно бележио те

ствари на терену, оне му неНе моЬи дати правога одговора на

оправдана питала поводом н>их, ако нш>, на самом месту, одредио

све категорш;е у KojnMa се оне jaßjbajy. Ово Hnje само }едан тео-

риски захтев, ово je за мене аксиом. Може се добро описати диа

лекат само тако, ако се све иегове, и гласовне, и сантаксичке, и

морфолошке црте одмах утврде. Другим речима, поред je3HKa самих

oöjeKaTa главни предмет сталних испитиважа, прегледан>а и верифи
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коважа Mopajy бити записи испитачеви. Према томе, диалектолог

мора йрво обра^иван>е материала, наравно joui само филолошко,

пренети на сам терен. То тражи много времена. Према томр, jefluo

место не треба напуштати или треба се у ж толико враЬати докле

год нам не буду jacHe све н>егове црте, докле год се не узме од

жега све оно што он може дати. Наравно, ограничаваже материала

ствар je произвольна; jep ма колико и ма како ми проучавали неки

диалекат, увек йемо найи, и после тога времена, нових ирта. Али

бар оно да ce nâ што се назива граматичким склопом ]еднога говора

према познатим категори-jaMa. Ja обично када седим у jeflHOM месту

и KOHCTaTyjeM на 2—3 дана после свршеног посла да, према разго-

ьорима Koje стално водим са претставницима жеговим, нема за мене

нових црта —, онда обично прекидам далэи рад.

Овакав рад, по себи се разуме, условл>ен je двема стварима:

да испитивач зна добро шта хойе, и да je на лицу места снабдевен

свима помонним сретствима, нарочито помойном литературой ;

затим, што je joui важнее, да врло брзо и поуздано opraHH3yje

посао са лудима на терену.

Под оном првом погодбом ja не разумей стручну спрему или

joui бол>е HajcTpy4HHjy KOja се може имати у области даних говора;

ja то не разумей овде због тога што je то, по моме мишл>ежу,

conditio sine qua non за сваки успешней диалектолошки посао.

Вен ja под тим разумей нajближи цил>: испитиваже самог даног

диалекта или посао Kojn одмах за жим долази, испитиваже различ-

них обима диалекатских црта, граница] жиних итд. Научни пак

цил> диалекатском испитиважу може бити различай: може бити

ограничен само неким цртама, неким деловима граматичким или

сл. Али он може бити само тада у потпуности извршен, ако се

неки говор испита и према унутрашжим, cßojHM цртама и према

пружажу тих црта у околним говорима.

Организоваже рада на самом терену — посао je пун тешкойа. Ja

не знам да ли игде треба толико уронена такта и обазривости ко

лико у томе послу. Ja нену ни да говорим да je, бару нашим KpajeBHMa,

чак и у CpÖHjn, потребна препорука властима, школама итд. То je зато

потребно да човека уро^еници макар само и виде са претседни-

ком општине, свештеником или учител>ем. А то je потребно и ради

тога, да би човек везао познанство или пр^ател>ство са неколико

купа. Ja обично са собом водим, за све време екскурз^е, Koja

Tpaje неки пут по месец дана, по jeflHora интелигентног уро^еника,

било наставника гимназ^е, било учител>а сеоске школе, било ^ака,



б А. БелиЬ

студента или сл. Наравно, тиме се знатно пен>у и трошкови око

„изучаванэа" диалеката, али такви л>уди CBojHM личним познанствима,

уроЬеничким говором, разумеван>ем онога што je испитивачу по

требно, затим, нщзац, и по неким саопштен>ем ceojuM — могу

знатно олакшати човеку посао. Да бих те пратиоце везао за посао

Kojn радим, ja им поред целокупног трошка ÄajeM и каткад на

граду за напоре и сл.

Месну интелигенщ^у ja употребл>авам само ради уливала

поверен>а месном становништву према себи ; иначе она ми je, сем

изузетних случа}евэ, само сметала. Место н>еном кривицом ja

сам морао напустити посао тамо где ми je била у изгледу добра

жетва. И ja обично, ако лени претставници xofce пошто пото

да ми „помажу", морам раните да их поучим како да nocTynajy: прво,

не CMejy ником реНи да сам дошао ради диалекта; jep то страшно

утиче на прост свет; веп му Mopajy реЬи да купим o6H4aje, старе

приче, па их бележим да се не изгубе и сл. Само у случа{евима

када претставници локалне интелигенци}е претставл^у и добре

диалекатске типове, ja их молим да се тобож разговара{у са дру-

гима, да бих других говор записао, a ja, у ствари, бележим само

нзихов говор. JeflHOM сам тако водио }едног таквог човека уза се

6"—7 дана и само од н>ега бележио материал, а он je био уверен

да je само Moj „чичерон".

Чим доЬем у неко село йрва ми je дужност да наЬем добре

диалекатске типове. Jep нису сви претставници неког говора довольно

типични. То има, наравно, ceojnx дубоких разлога; али то ме се

овде сада не тиче. За мене je само неоспоран факат да има л>уди

Kojn говоре само CBojHM диалектом и код Kojnx ипак Taj (едан }едини

диалекат, управо, je3HK HHje изразан, HHje типичан. Ja не говорим

о л>удима Kojn су се мало мешали (а вен данас ко се HHje мешао?),

вей о онима Kojn целог века свог нису нигде по свету били или су

juin тако млади да нигде нису ни могли бити. Ja одмах после раз

говора Kojw не бележим, са л>удима и женама, утвр^ем, у kojoj he

се /суки у селу типично, разговетно, са старим особинама jeanKa

(исп. ниже) говорити, и онда тражим све начине да се таквим

куЬама приближим. Jep мени су потребни дво}аки типови : \ецни

Kojn he ми давати материал и други Kojn he га верификовати за-

]ецно са ином. Поред тога што ja таквом верификован>у са стране

уроЬеникове eepyjeM тек онда када се са различних страна уверим

да je тако, мени je ипак врло потребно да се упознам са оним

што они ocehajy као особину свога говора.
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Све типове са кс^има почнем да радим, a Kojn су уопште

довольно типични, ja испиту]ем са различних страна, нарочито са

гледишта jeeunkoia осекала Koje у жима треба развити до пуне

свесносши. Велики део, иначе добрих диалекатских типова, за

то je просто неспособан ; али често се наилази на тако захвалан

материал да ce ja и сада када Вам ово пишем сенам cbojhx младих

и старих филолога-сел>ака, дево}чица од 12— 13 год., младийа од

17—20 год. или joui младих, и, на]зад, старших л>уди — Kojn су

за кратко време тако улазили у ствар да су у реченице, Koje сам

ja на н>ихову диалекту саставл>ао, готово са апсолутном поузда-

ношну уметали ону реч или она] облик Kojn су у н>има недоста]али,

a Koje сам хтео имати. Ja се са великим задовол>ствои сенам,

нарочито, малишана и дево}чица kojh су после дужих вежбан>а

са мном одлазили кунама и сами проналазили нешто у своме

^езику што су мислили да ми ваша саопштити. Овде би се могло

говорити о потреби, Kojy често истичу диалектолози, да се ]"езичке

црте бележе од претставника неког говора различног узраста: од

деце, младиЬа, д- BojaKa, л>уди и жена средн>ег доба и, на}зад,

стараца и старица. Али то je, у толико} мери, потребно само онда

када ce HcnHTyje искл>учиво диалекат ]едног места, ]едног села; а када

ce HcnHTyjy диалекти веЬих географских обима, онда je довольно

назначити да се не,ки облици напоредо употреблава]у. По цело-

купноме развитку )езичких црта даних говора биЬе jacHO Koje су

црте тих говора Hoenje, a Koje старее. Тако Ьемо ту мойи у син-

тези пратити оно што би нам, често врло тешко изводшиво, испи-

тиван>е диалекта сваког села на нарочито по узрасту одре^еним

типовима пружало у анализи.

Према томе ja, готово увек, прибирам диалекатски материал

TpojaKo.

I.) Бележим црте je3H4Ke из разговора за Koje flajeM сам

тему ; гледам да су разговори и о пол>у, и о куйи, и о општини, и

о обича}има, о светковинама, о „старом" „добром" времену, о лека-

pnjaMa и сл., jeflHOM pe4jy, о свему што се може са н>има довести

у везу и у чему може бити карактеристичних облика, речи, гла-

сова и сл. Ако су женске, ja говорим о справл>ан>у jêna, ако су

деца, о деч]им играма, о польским радовима, сеоским сплеткама,

различним локалним дога^има и сл. Тек после овога долазе на-

родне приче, загонетке, пословице и сл. У н>има обично има мало

типичной; народче песме врло ретко узимам, jep je у н>има знача}них

ствари за мене врло мало. Бенином flajeM награду ceojuM об]ектима
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за народне oÖHMaje,- приповетке и сл. и об^авим одмах „цену" од

комада. И тако се растрче деца по селу тражеви л>уде и жене

KojH би сами дошли да ми што ncnpHMajy или, joui чешке, моле

их да н>има «cnpHHajy, а они после, за награду, мени препричава^у.

Овог лета на Гробнику то сам био тако успешно организовао да ме

je сваког дана, после свршеног посла, после вечере, чекал* групица

причяча, да ми донесе ceoje нове, често сасвим безнача}не приче.

У целом овом великом материалу ко]и пред MojHM очима

пролази ja се трудим да 4yjeM специфичне звуке, акценте, облике,

синтаксичке конструкш^е и бележим их одмах у бележнике ; мени

je jacHa увек само она реченица Kojy 4yjeM, иначе целокупност

садржине неког описа, oÖHMaja, неке приче или сличног — за мене

се губи. Таквим начином ja сам забележио HajBHiiie ствари и Haj-

лепших, али морам приметити да je он и на}тежи. Verba заиста

volant и треба напрегнуте пажн>е да се све 4yje и да се све, иоле ва

жнее, забележи. Потпуне текстове ja не бележим радо, jep се у жима,

готово по правилу, дикци}а, па чак и изговор, мен>а, удешава. И за

синтаксу и за све друге особине нajлeпши je извор — говор, разговор.

2.) Ja редовно у питан-има, Koja imje тешко удесити, прелазим

целу граматику диалекатску. Из слободно записаних облика, Ба

сова ja од прилике видим, на што треба нарочито обратйти пажн>у,

и у ком правцу треба ceoja питан>а давати. Када се питан>а брзо

да1у, и када имамо добре об}екте пред собом, та се граматика у

готово потпуном облику може пописати за 2—3 дана. Иако се том

приликом каткада и не добила много новога или типичног, ипак се

могу вей видети главне особине. Оно што je добивено радом по

првоме начину, овде се попун>ава; а чим се утврди какво разми-

моилажен>е, онда се одмах дал>е трага и тражи.

3.) Сав тако добивени материал ja подвргавам crporoj критици

уро^еника. То прегледан>е и верификоваже материала Tpaje дуже

него н>егово бележен>е. Jep поводом свакога звука, свакога облика

HacTaje разговор о томе где jouj тога има; надовеза}у се читави

разговори у KojHMa се на разне начине дотична реч понавл>а, и

тако се }авл>а могунност да се права форма дотичног облика на}зад

утврди несумживо. Taj поновни рад обично je врло плодоносан, и

ja сам често имао прилике да за време н>егова TpajaH>a забележим

доста нових ствари.

Али не треба мислити да су ово неки нарочити методи и да

их ja вршим увек са другим л>удима. Све ово Tpoje неки пут, наро

чито када се утврде основне ствари, врши се готово у исто време, и
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са истим л>удима. Главно je да сваки облик, да сваки глас npotje

кроз ове три инстанци]е. Па када се све ово сврши, ja опет на

ново, и то што више, бележим засебних црта из слободно во^ених

разговора, причала и сл. Па опет, ако je нешто ново, оно се подвр-

гава поменутим начинима утвр^иважа и провераважа, и тако редом.

Наравно, ово je Moj поступак у на}грубл>им цртама. У ствари,

сваки je метод добар Kojn води ка утвр^иван>у тачних факата.

Ради утвр^иванза гласовног образовала, физиолог^е гласова и

акцената ja са CBojHM об}ектима вршим различие огледе, док не

до^ем до жел>ене тачности. Или нпр. за чакавски диалекат ja сам

морао готово за сваки други облик да тражим нарочито диалекат

3aKojnje вероватно било, према н>еговим гласовним и морфолошким

особинама, да се у н>ему дотична црта запета могла очувати и сл.

Да споменем нпр. да сам gen. plur. у чакавском диалекту морао тра-

жити на првом месту у оним говорима ко'\н никад не MeH>ajy чакав

ски акут, ни под KojHM погодбама (таква je у Хрватском npHMOpjy ба-

карско-трсатска диалекатска трупа) ; за чувавъе разлика у акцентима

придевским ja сам морао узети нарочито каставски говор (у Истри),

Kojn ja сачувао необично лепо синтаксичку употребу неодре^еног

и одре^еног облика и т. сл. Али на што о свему томе овде толико

говорит када Ви све то добро знате.

Када тако утврдим црте jeflHora говора, онда доб^ам осно-

вицу одакле дал>е идем, и сав доцн^и посао, ако су нови диалекти

вев испитаног диалекатског типа, много je бржи и лакши. Али и

ту се мора применити сва обазривост као и у почетку. Често нове

црте околних говора гоне човека да се врати у први говор итд.

Али све се то по себи разуме, као можда и све друго што сам

овде написао. Стално прочитаваже cßojnx бележака, Koje врши испи-

тивач, гони га да „удубл>ава" eeoje испитиван>е, да проналази нове

црте, и да им oflpeîjyje 3Ha4aj и домаша}. Све je то могуве докле

се одржава непосредни додир са тереном, са земл>ом. Иначе,

донное, све je узалуд.

Зато ja и мислим да би ce jouj CTpy4HHja испитивала морала

вршити на самом диалекатском терену. Не само голим ухом, као

што ja чиним, него и справама, Koje се све више усавршава]у, треба

вршити дал>а испитиван>а. Али се и тада не би смела та испитиван>а

ограничити само на физиологи]у или акустику гласова, као што се

сада чини. Све ве се то моЬи учинити само тако, ако они ко\п

данас CToje на челу наше науке и баве се различним одел>цима

женим, CHtjy и захвате са овога извора што дубл>е и више могу.
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Joui ну ]едно приметити. Овако како ja велим да треба вршити

оваква испитиван>а и како их сам вршим, посао je врло заморан и

доста скуп. У onaj мах кад се посао врши, мора се вршити врло интен

сивно. Зато, бар мени, са потпуном свежином и eHeprnjoM, могуне

je радити Taj посао без прскида Hajenme месец дана. Ви сте тачно

рекли у jeflHOM писму да сваки д§н таквога рада треба рачунати

у седам дана другога рада. И то je права истина.

Ja сам овде био доста опширан и говорив сам ствари ко|е

су многима познате. То сам учинио због тога што нисам знао

шта Вас из мога начина рада нарочито HHTepecyje. Али, наравно,

овим joui ни приближно HHje исцрпено питание о диалектолошком

раду. Диалектолог, поред знан>а, мора имати много добрих особина.

Мора бити самосталан и мора се дов^ати различним начинима да

доке до снога што xohe. Нарочито мора бити стршьив и хладно

примати све „неуспехе" Kojn га буду сналззили. Истина, тешко je

сачувати хладнокрвност онда када се човек, тако репи, находи

лицем пред CBojuM oöjeKTHMa, у мору диалекатском, па ипак ништа

не може да цобщч за себе. То каткада бива, као што и сами знате.

Али ja се свему томе ништа не чудим, вей идем дал>е

Из овога што сам досад рекао Ви видите да сам ja говорио

о своме раду, у главноме, на чакавском терену; то сам учинио за

то што Вас HajBHuie iiHTepecyjy чакавски диалекти наши и што се

ja câM н>има у овом тренутку на]више бавим. Али то вреди у пот-

пуности и за све друге говоре. Само не треба мислити да се диа-

лекатским испитиван>ем {езичкога материала говора ще све што

се уопште може реви о развитку неког говора. Ту, наравно, до-

лазе питан>а о насел>има, о колонизации и истории, што се не

може утврдити на основу je3HKa, вен другим путем. Све то, за-

jeflHo са je3HKOM, ще завршну слику о развитку и кретан>у jeflHor

говора. Али то не иде у задатак овог писма KojeMy je био цил> да

донекле замени вашу жел>у, Koja се неочекиваним стилем прилика

ни]е остварила: да за]едно са мном порадите у довольно} мери на

проучаван>у чакавског говора на лицу места.

Давно je век време да завршим. Ja мислим да je у приби

рай^ je3H4Ke rpahe ово на]тежи посао. Али зато се н>егове тешкоие

стоструко искуплю оним дубоким знача{ем Kojn има посматран>е

живога je3HKa и искуство до Kojera човек том приликом долази ; а

да и не говорим о ÄyÖoKoj вредности нових знан>а за проучаваже

развитка некога jesHKa.

У Београду, октобра 1911. А. Велик.
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