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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

СО ФИ ЈА МИ ЛО РА ДО ВИЋ

КЊИ ГА О СПО ЉА ШЊОЈ СУД БИ НИ  
ЈЕД НО ГА ЈЕ ЗИ КА И СУД БИ НИ ОНИХ  

КО ЈИ ТИМ ЈЕ ЗИ КОМ ГО ВО РЕ

На ле ђи ма сла ве зе маљ ске 
с чу ђе њем се освр ћем на овај пут 

са ко га сам и ја мо гао да по ша љем 
чо ве чан ству 

од сјај зра ко ва Тво јих. 
И ако је по треб но 

да их и да ље одр жа вам – 
Ти ћеш ми то да ти. 

А ако не успем – 
зна чи, Ти си за то од ре дио дру ге. 

(Алек сан дар Сол же њи цин, Мо ли тва) 

Под овим се на сло вом за пра во на ла зи крат ко пред ста вља ње 
књи ге Ми тре Ре љић – Срп ски је зик на Ко со ву и Ме то хи ји да нас 
(со ци о лин гви стич ки и лин гво кул ту ро ло шки аспект), књи ге ко ја 
по мно го че му има ре ли кви јар ни ка рак тер. Нај о чи ти је по ја шње ње 
ре ли кви јар ног ка рак те ра име но ва не књи ге на ла зи се у сле де ћем 
за пи су ру ског но ви на ра Јев ге ни ја Ба ра но ва: „Ви кен дом, ка да на 
фа кул те ту не ма на ста ве, Ми тра се да на ау то бус и од ла зи пре ко 
ре ке, та мо, на ал бан ску стра ну. Све ове го ди не она ри зи ку је свој 
жи вот оби ла зе ћи јед но по јед но срп ско гро бље и па жљи во пре пи
су ју ћи у све ску име на и пре зи ме на оних ко ји су ту са хра ње ни. Ми
тра не сум ња да ће срп ска гро бља, ра штр ка на по це лом Ко со ву, 
уско ро не ста ти, али јед но си гур но зна: до кле год бу де жи во се ћа
ње на оне ко ји су не ка да жи ве ли на овој зе мљи, ова ће зе мља би ти 
срп ска” (текст од 22. апри ла 2013, http://ru ska rec.ru ).



Ова је књи га по пут стре хе нат кри ла на хи ља де жи во та стра
дал ни ка ко ји ма је по све ће на: Са се ћа њем на све про го ње не, уни
же не и усмр ће не због упо тре бе сво га је зи ка, при че му до да јем да 
је ово нај стра шни ја, али и нај при ме ре ни ја по све та ко ју сам ика да 
про чи та ла. Ва ља ло би је пре све га схва ти ти као опо ме ну да се 
мо же оста ти и без је зи ка и име на пре но што се оста не без гла ве, 
а оче вид но је да без пре ви ше раз ми шља ња и са ми се бе и дру ге 
обе зи ме њу је мо ко ри сте ћи, ре ци мо, по че сто у на пи си ма кон струк
ци ју не ал бан ци, ко ја се – јед на ко као и не ср би – не мо же сма тра ти 
име ном, бу ду ћи да пре фикс не го во ри са мо о оно ме шта не ко ни је, 
а ни ка ко о оно ме шта не ко је сте. Овим не, ко јим упра во вре ђа мо 
све оне ко је под ње га свр ста ва мо, мар ки ра мо са мо ме ша ви ну не
че га, па та ко сва че га – уз ја сно ста вља ње до зна ња да ни су ва жне 
ин ди ви дуе, већ са мо њи хов збир. 

Књи га Ми тре Ре љић на сво је вр стан се на чин на сла ња, на до
ве зу је на зна чај ну Књи гу о Ко со ву, зна ме ни те на уч не фи гу ре – ака
де ми ка Ди ми три ја Бог да но ви ћа, об ја вље ну у окви ру По себ них из
да ња Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, у Бе о гра ду 1986. го ди не, 
ко ју за кљу чу је по гла вље под на сло вом „Ко со во и ал бан ска на род
ност у но вој Ју го сла ви ји” и у чи јем По го во ру Д. Бог да но вић ка же: 

Ко со во је да нас већ оп шти на зив це ло га јед ног сло же ног про
бле ма, у ко ме се исто ри ја су о ча ва са на шим да ни ма. (...) За то је 
нео бич но ва жно, упра во нео п ход но, да се про блем Ко со ва раз ма тра 
у све тлу исто ри је: ак ту ел на по ли тич ка си ту а ци ја без то га ни је ра
зу мљи ва ни ти се мо гу схва ти ти пра ви сми сао и до мет ал бан ских 
на ме ра. Уо ста лом, по ло жај срп ског на ро да на Бал ка ну је и та ко од већ 
осе тљив да би се мо гао ту ма чи ти са мо у рав ни овог тре нут ка. (...) 
Бри ше се исто риј ско пам ће ње на ро да, пот ко па ва ју те ме љи ње го ве 
на ци о нал не све сти; на ње го ву са вест се на то ва ру је хи по те ка не по
сто је ћих или ту ђих кри ви ца. (...) У име пра ва ал бан ске на ци о нал не 
ма њи не на „са мо о пре де ље ње до от це пље ња” би ло би санк ци о ни са
но на си ље над ју го сло вен ским на ро ди ма и по га же но њи хо во пра во 
на са мо о пре де ље ње, пра во да жи ве сло бод но и су ве ре но у сво јој 
др жа ви, на сво јој зе мљи.

Та ко ђе, ова књи га ста је у низ у ко ме су се на шли, на при мер, 
ви ше том ни збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па Ко со во 
и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма, одр жа ног на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Ко сов ској Ми тро ви ци 2009. го ди не, као и Реч ник 
го во ра се вер не Ме то хи је, ау то ра Ми ле те Бу ку ми ри ћа, об ја вљен 
од стра не Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ 2012. го ди не. 

Мо но гра фи ја ко ју пред ста вљам са сто ји се од де сет це ли на: 
„Увод”, „Дру штве но и сто риј ски ко ре ни про бле ма”, „Сла во фо не 
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за јед ни це на Ко со ву и Ме то хи ји – по ре кло, ет но ни ми и лин гво
ни ми”, „Ти по ло ги ја про бле ма”, „Те ри то ри јал но рас про сти ра ње и 
број ко ри сни ка срп ског је зи ка”, „Функ ци о нал на не рав но прав ност 
је зи ка и ко му ни ка циј ска из оп ште ност сла во фо них го вор них пред
став ни ка”, „Со ци о лин гви стич ка си ту а ци ја – де фи ни ци ја”, „Иден
ти тет”, „Ста во ви пре ма је зи ку”, „Уни шта ва ње пи са не је зич ке ба
шти не”, уз ко је иду и за кључ не на по ме не, из у зет но бо гат спи сак 
ли те ра ту ре и из во ра, као и илу стра тив ни при ло зи. Кор пус је за
чуд но ве ли ки и ра зно вр стан, на чи њен те ко ри шћен и са вла да ван 
та ко да се ау то ру мо ра ис ка за ти сва ко по што ва ње, до дат но има
ју ћи у ви ду ри зик са вла да ва ња те ре на на ко ме се ра ди ло и сло же
ност ко му ни ка ци је са но си о ци ма ло кал них иди о ма. Књи га Срп ски 
је зик на Ко со ву и Ме то хи ји да нас не по сред но све до чи о раз ли чи
тим на чи ни ма по ти ски ва ња, за то мљи ва ња, за га ђи ва ња, са ка ће ња 
и уни шта ва ња срп ског стан дард ног је зи ка и ње го вих на род них 
го во ра (ме ња ње по сто је ће ди ја ле кат ске ма пе) на про сто ри ма ју жне 
срп ске по кра ји не у но ви је вре ме, уз све де но да ту дру штве ну и 
кул тур ну исто ри ју ово га про бле ма, те о ра зно ли ким на чи ни ма 
до ви ја ња припадникa срп ских и дру гих сла во фо них за јед ни ца на 
Ко со ву и Ме то хи ји да сво је ло кал не иди о ме и нор ми ра ни срп ски 
је зик у ње го во ме и усме но ме и пи са но ме ли ку са чу ва ју, али и о 
не у спе си ма и по ра зи ма ко ји су не ми нов ни у то ме скрај њи ва њу и 
при кри ва њу је зич ко га иден ти те та – све са же љом да се не ка ко 
пре тек не и пре тра је до мир ни јих и си гур ни јих вре ме на. На рав но, 
то је исто вре ме но и при ча о по ло жа ју ет ни ку ма и кул ту ре, о ста
њу де ла на ци је и кул тур не ба шти не, јер се – пре ма Н. И. Тол сто ју 
– је зик сма тра нај и зра зи ти јим по ка за те љем ет нич ког иден ти те та; 
он је, исто вре ме но, и „огле да ло на род не кул ту ре, на род не пси хо
ло ги је и фи ло зо фи је”. И ако су го вор и је зик уи сти ну „кул тур на 
смо тра на ро да”, ка ко је за пи са ла Иси до ра Се ку лић, он да на Ко со ву 
и Ме то хи ји већ го ди на ма тра је или отво ре но или ве што при кри
ва но на си ље над том смо тром, уз јед на ко по губ но не чи ње ње — из 
функ ци о нал не не рав но прав но сти и ко му ни ка циј ске из оп ште но
сти, за ко је број не при ме ре у сво јој књи зи на во ди Ми тра Ре љић, 
срп ски је зик би мо ра ле из ба вља ти др жав не ин сти ту ци је, бу ду ћи 
да на уч не и кул тур не уста но ве и по је дин ци из стру ке чи не го то во 
све што је у њи хо вој мо ћи, а за то што из о ста ја ње дру штве ног ста
ра ња ко је је по ми њао про фе сор Па вле Ивић оста вља ве ли ке дру
штве не за дат ке за у век не до вр ше ним. 

И ако би по не ко од је зи ко зна ла ца мо жда мо гао и друк чи је 
са гле да ти или пак ре ши ти по ко ји од про бле ма раз мо тре них у овој 
књи зи, при хва та ју ћи или од ба цу ју ћи не ке од ар гу ме на та, сва ка ко 
ће књи га о ко јој је ов де реч по ста ти јед на од оних по ко ји ма ће се 
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у бу дућ но сти ра чу на ти вре ме у срп ској со ци о лин гви сти ци и лин
гво кул ту ро ло ги ји.

Ау тор књи ге је по шао од ста ва Бо ду е на де Кур те неа да је „спо
ља шња суд би на је зи ка (је) у те сној ве зи са суд би на ма оних ко ји тим 
је зи ци ма го во ре, то јест са суд би на ма ин ди ви дуа и на ро да”, и тај је 
став лајт мо тив – ба рем та ко ау тор ово га све де но га пре гле да сма тра 
– чи та во га тек ста књи ге о срп ско ме је зи ку на Ко со ву и Ме то хи ји 
на ших да на. Она нам ка ле и до скоп ски от кри ва ка ко се у вре мен ском 
зја пу (тер мин М. Ре љић) – ви ше ве ков ном кул тур ном, ду хов ном и 
ма те ри јал ном стр мо гла вљи ва њу сти гло од го то во без за зор не мул
ти лин гвал но сти до крип то гло си је, али не оне ко ја по сто ји да дру ги 
не би ушли у наш осо бе ни ко му ни ка ци о ни круг, већ оне ко ја би ва 
неп хо дан – али не увек и до во љан (за шта се стра шне по твр де мо гу 
на ћи у књи зи С ду шом на го товс, пи са ној од стра не исто га ау то ра) 
– услов пре жи вља ва ња. И прем да се чи та о цу мо же учи ни ти, па и 
на осно ву ово га крат ког пред ста вља ња ње но га са др жа ја, да ова 
књи га не што са свим дру га чи је по ру чу је, она је по ми шље њу пот
пи сни ка ових ре до ва – са свим не двој бе но – и при ча о ви ше ве ков ној 
тра ди ци ји су сре та ња, раз у ме ва ња и пре пли та ња раз ли чи тих на ро
да, те њи хо вих је зи ка, кон фе си ја и кул ту ра, при ча ко ја се од ви ја ла 
мно го пре но што смо се на сва ком ко ра ку по че ли „су да ра ти” са 
ре чи ма као што су, ре ци мо, то ле ран ци ја, мул ти кул ту рал ност, ши
ре ње ин тер кул тур них од но са, а ко ја је у се би са др жа ла све то, уче
ћи нас да за су жи вот раз лич но сти пун раз у ме ва ња и са у че ство ва ња 
ни је ну жно по зна ва ње и из го ва ра ње ре чи ко је уче но зву че и чи ја 
се су шти на по ку ша ва на у чи ти за кон фе рен циј ским сто лом – ка ко 
то ка же Ми тра Ре љић, или пак на тзв. ра дио ни ца ма, а за сно ва них 
на ста кле ним но га ма тру лих и крат ко ве ких ком про ми са, већ не што 
мно го су шта стве ни је и ду бље уте ме ље но у људ ском ка рак те ру.

Увек нај те жи и нај де ли кат ни ји по сао би ва на ла же ње ме ре, 
па осо би то ме ре објек тив но сти ка да се же ли раз мр си ти клуп ко 
ко сов ско ме то хиј ских ет но је зич ких и вер ских иден ти те та, а ту је 
ме ру Ми тра Ре љић још – и су штин ски и стил ски из ван ред но – под
у пр ла ре чи ма као што су ра њи вост срп ског је зи ка, ма лак са ва ње, 
пре ли ва ње ет но је зич ких иден ти те та, и та квим из бо ром лек се ма 
осли ка ла ста ње срп ско га је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји да нас бо ље но 
би ло ко јим тер ми ни ма хер ме тич но га је зи ка са вре ме не лин гви сти ке.*

* Овај текст пред ста вља са же так ре чи из го во ре не на про мо ци ји књи ге 
одр жа ној у До му кул ту ре у Гра ча ни ци 26. мар та 2015. го ди не. Књи гу су као су
и зда ва чи об ја ви ли Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, у окви ру сво јих По
себ них из да ња (Оде ље ње исто риј ских на у ка, књ. 30), и Фи ло зоф ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у При шти ни, а она но си 2013. го ди ну, ка да је при мље на у штам
пу, иа ко је за пра во из штам пе иза шла на са мом по чет ку 2015. го ди не.




