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ПосиловиЪев икавско^екавски говор.

У V кн>изи ]ужкослов. филолога ]а сам изнио, као на^ста-

ри]и мени дотада познат принтер да се код ]едног истог писца

ми]еша икавски и ]екавски говор, Бачванина Михаила РадниЬа,

ко^и ]е у оба сво]а опсежна д]ела, што их ]е издао г. 1683 у

Риму, ми]ешао оба говора, али опет тако да у кратким слоговима

одлучно превлаЬу]у икавски облици, док напротив у дугим сло

говима исто тако одлучно превла^у ]екавски, — дакле онако

како сам констатовао да бива данданас и у Жепчу у Босни и у

]абланици у Херцеговини. Него проучава^уни сада Цвщеш од кри-

иосши босанскога фрак>евца Павла ПосиловиЬа*) из Гламоча,

опазио сам да и он ми]еша икавски и ]екавски говор, и то баш

како каже натпис тога н>егова д]'ела — с ]екавским облицима у

дугим слоговима {цвщеш), а с икавским у кратким (крйиосши а не

крййосши), тако да сада то ми]ешан>е у томе см]еру можемо од-

макнути од кра]а XVII ви]ека (г. 1683) до кра]а ХУ1-ога када се

]е ПосиловиЪ родио. Цвщеш. ]е найме први пут штампан, и то

Ьирилицом, г. 1647 (Кики^еу^, Нгу. ЫЫ. 12), а други пут, дуго

послов пишчеве смрти (■)■ око г. 1653—58), опет истим словима

г. 1701; од првога издан>а чини се да се ни]е сачувао ни ]едан

егземплар — Кукугъевик га ни]е видио, а у Р;ечнику Югослав.

академи]е цитати су узети из другог издана, па сам и ]'а имао

само егземплар од г. 1701 што ми га ]е поза]мио проф. КолендиЪ

из Скопл>а Не може се дакле казати да ]е м^ешовити икавско-

]'екавски говор другога издала баш ПосиловиЬев, ]ер би могло

бити да ]е нама непознати издавач у ]езику ПосиловиЬеву штошта

ми]ен>ао према сво]ему говору; али опет, према ономе каква су

посмртна издан>а ДивковиЬевих Д]ела, ]а бих рекао да ]е у глав-

*) О н>ему в. КолендиЬев чланак у 206. кн>изи Цайа ]угославенске

академи]е.
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номе ]'език ПосиловиЬев остао без пром]'ене, а да ]е само у по-

]единим случа]евима ]екавски говор окретан на икавски, или можда

и наопако. Свакако, и овакво какво ]е изашло издание од г. 1701,

оно нам да]е ново св]едочанство за оваки м]ешовити говор ко}и

се без сумное оснива на ПосиловиЪеву изговору из кра]'а XVI

ви]ека, а можда ]е само нешто домеривай г. 1701.

Као што сам учинио за РадниЬа, тако Иу и овог пута за

ПосиловиЬа дати само оглед н>егова изговора, што ]е тим више

оправдано што, ко хоЬе да темел>ито проучи н>егов говор, треба

да узме и друго жегово Д)ело Насла^еш духовно од г. 1639 и

да на^е прво издание Цви]'еша. ]а сам дагле прегледао само првих

50 страна КолендиЬева егземплара ко^и ]е непотпун, тако да сам

морао узети стране 15—26 и 33 -86. ПосиловиЬ пише претежпо

икавски, нарочито у кратким слоговима пце сам ]а ме^у равно 240

прим]ера у ко]има се ]е могао узети и икавски и ]екавски облик —

не узимл>ем дакле оне прим]ере гд^е ]е * пред у или о (грщаши, ви-

дио итд.), ]ер ту и чисти ]екавци има]у и за Ъ — нашао да Поси-

ловиЪ само у 4 прим]ера има ]екавски изговор: човиек 35 (а 26

пута човик у разним падежима), лицв.шерац 44 (а лицвмирци 46),

некием 37 (а 2 пута ники), нейошребнишием (и йоШрибнишием) 83,

рачуна]уЬи дабоме и ова два посл>едн>а призера ме^у ]екавске,

1ер ]е код н>их е постало од стари^ега /е. Напротив, у дугим сло

говима превлаг^е, ако се бро]'е баш прим]ери, ]екавски изговор:

према 137 ]екавских облика ]а сам набрс^ио само 78 икавских,

али та] разм]'ер излази тако само стога што у |едно] много-

бро]но] категории случа]ева одлучно претеже ]екавски изговор.

То су флексивни завршеци са $ на кра]'у основе, найме локатив

множине именииД на -Ьх (3 прим]ера), па инстр. ]еднине те ген.,

дат., инстр. и лок. множине зам]еница и прид]ев2 на -Ъм, -Ьх, Ъм;

ту зам нашао 81 пут ]екавски изговор, а само 14 пута икавски,

при чему не бро]им мег^у икавске прим]ере облике н>им, н>их, н>има,

]ер, како ]'е познато, ту и нема никада ]екавског изговора. Ако

пак одби]емо ту категори]у, оста^у опет 53 зекавска облика према

64 икавска, дакле готово половица. Из тих ]екавских облика

(бро] уз прим]ер каже страну, бро] у заградама — колико се

пута односна ри]еч налази у разним облицима): биели[х] 50,

вриеме 52 а вриме (7), двие (3) а двиИ(3), диели 50 а дилиши(2),

диеше 63, гниездв 43 а шиздо (2), грихе м]есто гри]е[х] 36. 41.

48. 49 а гриха ит.д. (12), ниесв 58 а нисам (5), ииешелв 46, йодниешибБ,

иослие (4) а йосли (5), свиеш (27, узевши амо и свеш.8 85) а на
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свиШН 54. 82, шиело (6), Шиесно 46 а Шисан (1), 8мие 86, вмрие

(3 1'едн. аор.) 53 а вмриши (2); а само с икавским изговором:

виран {\),вионосш (ако]е впрносш, 1), (иесш) допила (1), шыв (1), зайо-

видиши (1), никаши (1), одришение (ако }е одрншеще, 1), осыче (1),

йокрийиши (1), Привара (т. ]. йрйвара, 2), йрийовидаши (1), йроци-

ниши (2), расиче (1), рыч (2), сагришиши (2), слнды (1), с/эыда (1),

ввридиши (4), циниши (1); не бродим пак у дуге икавске облике

йроливаши (1), ]ер ту ы може бити и примарно, а ни ген. множине

йдшрйба (2) и засйда (1), ]ер ]е та] падеж удешен према осталима

с кратким слогом (йдшрйба према йдшрйба итд.).

Сасвим ]е сигурно дакле да и ПосиловиЬ има много чешЬе

^екавски изговор у дугим слоговима неголи у кратким, па ]е с те

стране поучно да има 27 пута свиеш, само 2 пута свиш а 6 пута

свишовни (-Ани), 6 пута шиело а 5 пута шилесни а 1 пут шилесина.

Али веЬ из ово неколико прим]ера што сам ]а навео види се ]ош

нешто: при]е свега, и ПосиловиЬ на]више употребл>ава ]екавски

изговор у флексивним завршецима, а онда регби да га и он воли

на самом кра]у ри]ечи: двие (3) а двив (3), грихе т. \. грй)е[х] (4)

а гриха ит.д. (12), аослие (4) а йосли (5); овамо би приста]ало и

вмрие (1) а вмриши (2), па (1). По свему дакле може се

слободно реЪи да се ПосиловиМ и РадниЬ у главноме добро

слажу, само што би требало узети да ]е РадниЬ пошао у гро-

цесу ,,]екавизаци]е" сво]ега негда по сво] прилици чисто икавског

говора за ]едан корак дал^е од ПосиловиНа, што би н>ему, ко]и

за каквих 50 година мла^и од ПосиловиЪа, добро и приставало,

премда ]е та разлика ме^у н>има дворцом могла врло лако завис]ети

о разлици у говору кра}ева одакле су они били родом.

Осим ПосиловиЬа и РадниЬа требаЪе у погледу на ми]ешан>е

оба изговора проучити и остале старее писце, нарочито босанске,

у ко]их такога ми]"ешан>а уопЬе има. Досада ]е то учинио само

за ДивковиЬа пок. Ъ. Ъор^евиЬ у сво^ студили о н>ему у Гласу

\А\ и ЫН, али ова ствар ни]е рашчишЬена ни за ДивковиЬа, ]ер

]е Ъор^евиЬ код изра^иважа имао при руци од три д]ела Див-

ковиЬева само ]едно (велики Наук крсйцански са Сшо чудеса)

у оригиналном изданьу, па ]е зато н>егов приказ овога м^ешажа

код ДивковиЬа у Гласу Ы1, 89 и д. непотпун, ]ер ирим]ере из

Бес]еда узимл.е из другога издан>а од г. 1704 а мали Наук Кр-

сш/ански, не знам зашто, н^е за ова] посао уопЬе ни употребио,

премда га ]е имао у издан>у од г. 1682, ко]'е ]е дакле старее од

другог издажа Бефда. Ако се дакле о^лонимо само на велики
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Наук крисшщански са Сто чудеса, по Ъор^евиЪу излази да ]е

ДивковиЬ, ко]и ]е из тузланскога кра]а у девероисточно]' Босни,

ютово чист ]екавац, само што има као и други ]екавци (н. пр.

Дубровчани) йри- (1 пут йриейросша), йрид, йрико, исйовид]'еши,

зайовидиеши и сидиеши (уз сиедиеш), па онда редовно гди уз

гдие (5), овди, онди, вазди (3), доли, годи, а онда ]ош 20 при-

М]ера у 9 разних формащф — све у кратким слоговима, ко]им

1]рим]ерима не прибра]ам грихоша (5), ]ер, како ЪорЬевиЬ добро

каже, како ДивковиЬ ни]е изговарао х, то ]е управ гоиоШа са и

м]есто * пред о, дакле као у дио, видио итд. Напротив у дугим

слоговима у томе ДивковиНеву д]елу имамо само (наи)йри (5) уз

редовно (наи)йрие, шило (1) уз редовно шиело и одришиши (3) уз

одриешиши (1); дакле, колико у томе ДивковиЬеву д]елу има ми-

]ешан>а оба говора, и у н>ему икавски су облици и апсолутно и

релативно многобро]ни]и у кратким слоговима неголи у дугим.

Исто Ъе то бити и у оригиналном издан>у Бес/еда; бар у оном

комаду што ]е из н>ега Ъор^евиЬ ирештампао у Гласу Ы11, 121—133

има 19 разних икавских облика у кратким слоговима а ни ]'еднога

у дугим, премда ]е 69 прим]'ера с дугим *, од ко]их ]е 31 прим]ер

у флексивним завршецима. Ъор1>евиЬ, добивши доцни^е у руке

прво издание малога Наука крсш.]анскога, у додатку (Глас 1Л1,

111 и д.), навео ]е све разлике ме^у жим и изданием од г. 1682,

али нам то не помаже за ова] посао: знамо само гд]е ]е позни]и

издавач, ко]и ни^е био готово чист ]екавац, као што \е био Див-

ковиЬ, зами]енио ко]и ^екавски облик ДивковиНев сво^м икавским

(нема ни ]едан случа] да ]е наопако зами]енио икавски облик ]е-

кавским!), али не знамо ко]и су икавски облици првога издан>а

остали без пром]ене; само се види да ]е издавач од г. 1082 врло

често узимао икавске облике м]есто ]екавских: Ъор^евиЬ

\е набро]'ио 212 случа]ева, од ко]их су 124 у кратким слоговима

а 88 у дугим, по чему би се рекло да ]е ]еднако волио икавски

изговор и у кратким и у дугим слоговима, а можда и био чист

икавац.

Ова] оглед из ПосиловиЪева говора да]е нам дакле нов доказ

да ]е квантитет слога врло важан моменат за развитак старога

* у нашем ]езику, нарочито што се тиче „]екавизаци]е" негда

чисто икавских говора, ]ер \а и за ПосиловиЬев м|ешовити говор

узимлаем оно исто што сам у.'ео за РадниЬев, то]естдо]е то не-

кад био чисто икавски говор ко^е почео прелазити у ]екавски, и то

на]при]е у дугим слоговима гд]'е ]екавски изговор ]аче избила.
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Него тиме неЬу да речем да су на та] начин постали сви ]'екавски

говори, — напротив, у томе погледу \а оста]ем чврсто при томе

да се ]е наш ]екавски изговор развио непосредно из старога *,

дакле из вокала за ко]и се данданас узимл>еда]'е при кра]у ,пра-

славенске периоде" гласио као 'е.

М. Решешар.
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