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БЕОГРАД-1950



ТЕКСТ КЊИЖЕВНОГ ДОГОВОРА

И ГЛАВНИХ ПРАВИЛА ЗА ЈУЖНО НАРЈЕЧЈЕ

Објављујемо овде текст Књижевног договора и Главних

правила за јужно нарјечје дословно онако како је то на

штампано у трећој књизи Граматичких и полемичких списа

Бука Стеф. Караџића (стр. 299— 303), а тамо пренесено из

Гајевих „Народних новина“ за год. 1850 (бр. 76).

књижЕвни договоP

Доље потписани знајући да један народ треба једну

књижевност да има, и по том са жалости гледајући, како

нам је књижевност раскомадана, не само по буквици, него

још и по језику и по правопису, састајали смо се овијех

дана, да се разговоримо, како бисмо се, што се за сад више

може у књижевности сложили и ујединили. И тако смо:

1. Једногласице признали, да не ваља Мијешајући на

рјечја градити ново, којега у народу нема, него да је боље

од народнијех нарјечја изабрати једно, да буде књижевни

језик, а то све а) зато, што није могуће писати тако,

да би свак могао читати по својем нарјечју, б) зато, што

би свака овакова мјешавина, каоно ти људско дјело, била

гора од којега му драго народнога нарјечја, која су дјела

божија, а в) и зато, што ни остали народи, као н. п. Ни

јемци и Талијани, нијесу од својијех нарјечја градили новијех,

него су једно од народнијех изабрали, те њим књиге пишу.

2. Једногласице смо признали, да је најправије н нај

боље примити јужно нарјечје, да буде књижевно, и то а)

зато, што највише народа тако говори, б) што је оно нај

ближе старому славенском језику, а по томе и свијема
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осталијем језицима славенскиjeм, в) што су готово све на

родне пјесме у њему спјеване, г) што је сва стара дубро

вачка књижевност у њему списана, д) што највише књижев

ника и источнога и западнога вјeрoзакона већ тако пише

(само што сви не пазе на сва правила). По том смо се

сложили, да се на ониjeм мјестима, гдје су по овоме на

рјечју два слога (sуllaba), пише ије, а гдје је један слог,

ондје да се пише је или e или и, како гдје треба, н. п.

бијело, бјелина, мрежа, донио. А да би свак лакше могао

сазнати, гдје су по овоме нарјечју два слога, гдје ли је

један и гдје треба писати је, гдје ли е, гдје ли и, замолили

смо сви остали г. Вука Стеф. Караџића, да би написао

о томе главна правила, која су доље приложена.

Ако ли когод из којега му драго узрока не би хтио

писати овијем нарјечјем, ми мислимо, да би и за народ и за

књижевно јединство најпробитачније било, да пише једнијем

од остала два народна нарјечја, којијем му је воља, али

само да их не мијеша и не гради језика, којега у народу нема

3. Нашли смо за добро и за потребно, да би и књи

жевници источнога вјeрoзакона писали х свуда, гдје му је

по етимологији мјесто, као што они вјeрoзакона западнога

пишу х, и као што народ наш обадва вјeрoзакона на много

мјеста по јужнијем крајевима говори.

4. Сви смо признали, да х у самоставнијех имена на

крају у род. мн. Не треба писати, јер му ондје ни по етимо

логији, ни по опћеноме народном говору, ни по староме

славенском језику, ни по осталијем данашњијем језицима

славенскијем није мјеста. Ми смо се опомињали, да ће се

наћи књижевника, који ће рећи, да би ово х само зато ва

љало писати, да се овај падеж разликује од осталијех, или

најпослије, да би ове разлике ради мјесто х ваљало писати

какав други знак. Али једно зато, што се у многијех ријечи

овај падеж по себи разликује (н. п. земаља, отаца, лаката,

Проваца и т. д.), а друго, што у нас има и другијех па

дежа једнакијех, па их у писању, никако не разликујемо, и

што оваковијех ствари има много и у другијех народа, —

Ми смо сви пристали на то, да се ни х нити икакав други
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знак на поменутоме мјесту не пише, осим само кад се из

смисла не би могло разумјети, да ријеч стоји у род. мн.,

да се назначе акценти (које ће нам ваљати чинити и у оста

лијем оваковијем догађајима).

5. Сви смо једногласице пристали, да се пред р, гдје

оно само собом слог чини, не пише ни а ни е, већ само р

нека стоји (н. п. прст), и то а) зато, што народ тако го

вори, b) што књижевници источнога вјeрoзакона сви тако

пишу (осим једнога, двојице), с) што и Чеси тако пишу, d)

што су и многе славенске књиге глагољскијем словима тако

писане, д) што се сад доказује, да ни у староме славенском

језику на овакијем мјестима није требало писати јерова ни

код р ни код л, јер су ова оба слова на овакијем мјестима

била самогласна, као и у Санскриту. -

Ово смо дакле за сад свршили. Ако да Бог, те се ове

мисли наше у народу приме, ми смо увјерени, да ће се ве

лике сметње књижевности нашој с пута уклонити, и да ћемо

се к правоме јединству много приближити. Зато молимо

све књижевнике, који управо желе срећу и напредак народу

својему, да би на ове мисли наше пристали, и по њима

дјела своја писали. - • -

У Бечу 28. ожујка п. н. 1850.

Иван Кукуљевић, с. p.

Др. Димитрије Деметер, с. p.

И. Мажуранић, с. p.

Вук Стеф. Караџић, с. p.

Винко Пацел, с. p.

Фрањо Миклошић, с. p.

Стјепан Пејаковић, с. p.

Ђ. Даничић, с. p.

гЛАВНА ПРАВИЛА ЗА ЈУЖНО НАРЈЕЧЈЕ

Као што је много пута напомињано главна је разлика

у језику нашему у изговарању онијех гласова, који се у

славенском језику пишу са словом Ђ; и по томе изговарању

језик се наш дијели на три главна нарјечја, тј. источно,

јужно и западно.
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У источноме се овај слог изговара као е н. п. вера,

семе, колено, дед, девојка, дете, сено, бело, лепо, несам,

сејати, смејати се, желети, волети, видети, вршети, где,

овде и т. д. Овако је у многијем ријечима и у данашњему

славенском језику е мјесто Ђ, н. п. песокљ, млеко, а особито

послије р, н. п. врема, пре (прекраснЊић), предљ, престолњ,

И Т. Д.

У западноме се изговара свуда као и, н. п. вира, симе,

колино, дид, дивојка, дише, сино, било, липо, нисам, сијати,

смијати се, желити, волити, видити, вршити, гди, овди

И Т. Д. .

У јужноме пак изговара се од више руку:

1. Гдје се у источноме и у западноме на овијем сло

говима глас не отеже (него или се изговара оштро са

знаком “ или ", као н. п. сеница и саница, diе Меise и се

ница и саница, die Laube, или само полако без икакога

акцента, као н. п. уверити и увирити), ондје се изговара

као је н. п. вјера, сјеме, пјевати, цвјетови, бјежати, сјеница,

увјерити, и т. д.

2. У овоме догађају кад је овај слог послије д, л, н

и т, онда се свуда (као и у славенскоме и рускоме језику

што ми читамо) претвори л у љ а н у њ (н. п. Љето, њедра),

а по многијем мјестима (као н. п. у Херцеговини и у Црној

гори) д у ђ, а т у ћ, н. п. јед, ђевојка, ђеца, виђети, овђе,

онђе, врћети, лећети, ћерати, и т. д., по некијем пак мје

стима, особито к западу (као у Дубровнику и у Босни —

особито по варошима) ова се два слова не претварају, него

се говори: дед, дјевојка, дјеца, видјети, овдје, ондје, вртјети,

летјети, тјерати, и т. д., и за ово могло би се рећи, да је

грађански или господски говор јужнога нарјечја, који ми

Велимо, да би требало узети за књижевни језик у свему.

народу нашему. -

3. Послије р изговара се у овом догађају као е, н. п.

пред, преко, претопити, срећа, врећа, ждребета, јастребови,

и т. д. Истина да сам ја у Тршићу још у дјетињству слушао

рјечиш, грјешник, грјешница, али у Дубровнику и у Црној гори

говори се грешник, грешница, и т. д. Овако су и Руси у да
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нашњему славенском језику на овакијем мјестима пометали е

мјесто ђ, као што је мало прије напоменуто.

4. Гдје се у источноме и у западном нарјечју на овијем

слоговима глас отеже (са знацима“ или ), ондје се свуда

изговара као ије н. п. дијете сијено, бијело, лијеп, нијесам,

ријеч и т. д.

Тако се по овијем правилима говори, које многи наши

књижевници још никако не могу, да разумију, н. п. дијете и

дјетета (или ђетета) и дјеца или ђеца), лијепо и љепше

и љепота, вријеме и времена и временит, сијено и сјенина,

прелазити и пријелаз, преполити и пријетоп, преварити и

пријевара, и т. д.

Као што се каже, да никакога правила нема без изнимке,

тако се и против овога правила налази неколико ријечи, у

којима се слогови изговарају као је мјесто ије, и то је у

род. Мн. код онијех ријечи, које су у имен. (номинат.) из

говарају са је, н. п. дјело дјела, мјесто мјеста. Вјера вјера,

здјела здјела, и т. д. Ако би се нашла још која ријеч, да

се гдје и у имен. (номинат.) овако изговара, у оној не би

нико погријешио, кад би написао ије мјесто је.

5. Пред самогласнијем словима и пред ј, (по сла

венскоме пред а и ко) изговара се као и, н. п. вијати, си

јати, смијати се, Биоград, изио (изјела), видио (видјела)

и т. д.

Кад помислимо, да сваки књижевник закона источнога

зна или да мора знати, гдје би по славенскоме језику ва

љало писати ћ, а тако сваки књижевник Закона западнога,

да зна или да мора знати, гдје би по дојакошњему писању

Многијех ваљало писати č, а уз то сви да знаду или да Мо

рају знати, с какијем се гласом, која ријеч у народу изго

вара, онда се слободно може рећи, да сваки одмах без ика

кога учења може знати, не само како се која ријеч по Ју

жноме нарјечју изговара, него и у онијем ријечима, гдје се

* или č изговара као ије, на којему је слову и какав акценат,

н. п. по слав. л#к, по источ. лек, по запад, лак, а по јуж.

лilјек, тако слав. лšчити, источ. лечити, запад. личити, јуж.

лијечити; тако гдје је год у источноме нарјечју на е и у за
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падноме на и знак“, ондје је у јужноме оштри (“) на и, а

гдје је у источноме на е и у западноме на и знак", ондје је

у јужноме мало слабији () на е.

Осим назначенијех овдје мјеста још се у јужноме

нарјечју изговара ије (мјесто и у обадва друга нарјечја): 1)

у имена придав. (адјект.) и у заимен. (проном.), која се као

и она склањају, у род. мн., н. п. добријех, нашијех, овијех

и т. д. 2) у овијех ријечи мушкога и средњега рода у твор.

једн. (инст. синг.), и у дат. твор. и сказ. мн. (датив. инст.

и лок. пл.) сва три рода, н. п. добријем човјеком, дјететом,

добријем и добријема људима, женама, селима и т. д. У

нашијем народнијем пјесмама јужнога нарјечја, гдје је од

Два слога ваљало начинити један, ондје се на пређашњијем

мјестима изоставља и, па остаје само је, као н. п. дјете,

инјездо, бјело, у овијем пак падежима изоставља се је, те

остаје само и по изговору другијех нарјечја, н. п. ових, тим,

а и у говору по најјужнијим крајевима (као н. п. у Дубров

нику и у Црној гори) кад би ко рекао н. п. добрим, добрих,

добрима, не би било ништа особито, за то мислим, да би

књижевници, који би вољели у овоме не држати се јужнога

нарјечја, могли (за сад, док се не би што друкчије у дого

Вору одредило) и у прози писати или само овако (добрим

добрих, добрима), или мијешати и једно и друго (добрим и

добријем, добрих и добријех, добрима и добријема), као н п.

што се говори и пише мојега и мога, моме и мојему и т.д.

Вуk Стеф. Караџић
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