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Перманентна животна несигурност какву су у ближој и даљој про-
шлости подстицале окупацијске прилике, међуетнички неспоразуми и
озбиљне друштвене кризе, наметалa je словенској популацији на Косо-
ву и Метохији мању или већу потребу за прикривањем језичког иден-
титета. Таква потреба нарочито је дошла до изражаја крајем прошлог и
почетком овог века, када је српски језик постао средство идентифика-
ције људи непожељне националне припадности и када се због његове
употребе неретко губио живот. Циљ овога рада јесте да дату појаву, тер-
минолошки одређену као криптоглосија, опише те уз илустровање при-
мерима ближе објасни. У том смислу, на темељу материјала прикупље-
ног корелационим (уз примену првенствено анкетне технике) и методом
посматрања, предочавају се узроци, манифестације и надасве штетне
последице овог феномена.

Кључне речи: криптоглосија, англофона криптоглосија, нелингвал-
ност, криптохришћанство, комуникацијска изопштеност, језички иденти-
тет, етнонационални идентитет, језичко понашање, ставови према језику.

Под равноправношћу језика у оквиру шире заједнице подразу-
ме ва се у пр вом ре ду за кон ско ре гу ли са ње и, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри,
практично омогућавање њихове функционалне равноправности као
и комуникацијске једнакости језичких представника. Чињеница је,
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међутим, да и при сасвим задовољавајућим формално-правним ре-
шењима те најбољим намерама законодавца пуну једнакост језика
и њихових корисника у етнонационално хетерогеним заједницама
није лако остварити. Изостанак истинске комуникацијске равно-
правности Р. Бугарски види као директну последицу „razlike izme-
đu formalne i funkcionalne ravnopravnosti jezika“, следствено чему
неравноправност језичких представника гдекад може проистицати
чак из претходно остварене формалне равноправности језика (BU-
GARSKI 1997: 21).

С друге стране, свет обилује примерима свесног кршења људ-
ских и језичких права, како појединаца, тако група и целих народа.
Познато је да су бруталном поништавању идентитета других, међу
осталима, прибегавала или прибегавају и она друштва, можда и по-
највише она, која верују да су достигла највиши степен цивилиза-
ци је. У про це су на сил не акул ту ра ци је, де ца, на при мер, Ин ди ја на ца,
усе ље ни ка и дру гих иден ти тет ски не по жељ них гру па би ла су из ло-
жена најразличитијим врстама тортуре, почев од испирања уста
сапуном за изговорену реч матерњег језика (KRISTAL 2003: 120) до
ускраћивања хране, батинања и сл. Финска научница Т. Скутнаб-
-Кан гас ука зу је та ко на тра гич не слу ча је ве де це На ва хо Ин ди ја на ца
која су, будући одвојена од породице, свој језик заборавила, а ен-
глески притом никад нису научила, те су и израсла у нелингвалне,
односно људе без језика (SKUTNAB-KANGAS 1991: 360).

Казнени поступци какве представљају наведени и сијасет слич-
них примера имали су за циљ брзу и неупитну асимилацију мањин-
ске популације, без намере и њеног физичког елиминисања, мада у
периоду колонијалних освајања ни такви случајеви нису изостали.

Отворени атак на српски језик у следу којег је највидљивије ма-
нифестована функционална неравноправност српског језика и ко-
муникацијска изопштеност његових корисника на Косову и Мето-
хији имао је другачије мотиве и појавне облике, па, сходно томе, и
другачије последице. У исто време, пресију над српским језиком
прати, барем на први поглед, парадоксална чињеница да се он на-
шао под ударом групације која је, поред косметских Турака, у нај-
већем представљала корпус билингвала за које се не може рећи да
су српски језик учили под присилом, јер све да су се придржавали
уставних одредби (а нису), оне су их у подужем периоду такве оба-
везе практично ослобађале (в. БРБОРИЋ 2000: 223–230, 227).

У вези са косметским феноменом намећу се два проста питања.
Прво гласи: Да ли би континуирано угрожавана мањина (како се че-
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сто жели представити) уопште стекла прилику да угрози титулар-
ни народ и његов језик? Зашто, на пример, такву прилику нису сте-
кли Индијанци (иако би она у доброј мери представљала извесно за-
довољење правде) и бројне друге истински угрожене групе широм
европског и америчког континента? Нису зато што је, најпре, фи-
зичким десетковањем дате популације а потом присилном асимила-
цијом њиховог малобројног потомства и другим механизмима по-
ништавања идентитета, јачи свео њихов демографски потенцијал
на меру адекватну унапред омеђеном простору резервата који оне-
могућава свако национално „буђење“. Према томе, сувишна су би-
ло каква додатна објашњења прилике која се указала косметским
Албанцима. Друго питање би било: Зашто је албанска национална
мањина са таквом страшћу и одлучношћу атаковала на српски је-
зик? Одговор на исто такође не изискује посебан напор. Зато, наи-
ме, што је код Албанаца постојала пуна свест да се обрачунавају, не
са групом исфабриковане традиције и културе, већ са историјским
на ро дом ко ји се, за хва љу ју ћи упра во тој чи ње ни ци, упр кос све му, на
косовскометохијском простору одржао до данас. Притајена мисао о
српском језику као престижном који је једне подсећао на властито
по ре кло а дру ге, ни шта ма ње, на књи жев но-пре во ди лач ку, глу мач ку
и другу оствареност,1 мисао која је у периоду најбруталнијег теро-
ра над српским језиком, ту и тамо, израњала на површину, била је,
ко ли ко год из гле да ло про тив реч но, до дат ни им пулс да се у ин те ре су
замишљеног вишег циља са српским језиком засвагда „раскрсти“,
а тиме, у не малом броју случајева, и са властитим унутарњим, без
сум ње оме та ју ћим, „дру гим“. Ово ме у при лог иде чи ње ни ца да ве ћи-
ни албанских интелектуалаца и добрих познавалаца српског језика
никада није сметало континуирано подстицање језичке мимикрије
код самих Срба.

Ус по ста вља њем ме ђу на род не упра ве на Ко со ву и Ме то хи ји, јед на
од првих уредби Цивилне мисије УН предвиђала је равноправност
службене и јавне употребе албанског и српског, а у домену админи-
стративног управљања – и енглеског језика. Будући уверени да је,
с тач ке гле ди шта њи хо ве над ле жно сти и, по себ но, (не)за ин те ре со ва-
но сти за ре ша ва ње про бле ма, фор мал но обе ло да њи ва ње јед на ко сти
је зи ка са свим до вољ но, пред став ни ци до тич не ад ми ни стра ци је ни су
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се обазирали на чињеницу потпуне функционалне неравноправно-
сти српског језика, с обзиром да су изгоном његових корисника те
до краја спроведеном културно-образовном, информативном, еко-
номском и политичком изолацијом остатка говорне популације,
претпоставке за исту биле искључене. Практична легализација
функционалне неравноправности примарни ослонац је имала у ко-
муникацијској изопштености српских говорних представника, до-
тле да су ови за изговорену реч матерњег језика кажњавани смрћу.
„Nigde se ne može videti toliki strah među pripadnicima manjina od uz-
nemiravanja ili napada, i to samo zbog svog identiteta ili zbog jezika
kojim govore“ – истиче К. Болдвин (BOLDVIN 2006: 36), подсећајући
истовремено да су међународне власти, неспремношћу да „identifi-
kuju ili uhapse odgovorna lica“, практично одобриле прогон станов-
ништва (Ibid.: 21–22).

У присуству, дакле, УНМИК-а (United Nations Mission in Koso-
vo) и КФОР-а (Kosovo Forces), српски језик на Косову и Метохији,
уместо комуникацијског, постаје, пре свега, средство идентифика-
ције људи с циљем њиховог прогона, киднаповања и убијања. То
конкретно значи да су, као стварне и потенцијалне жртве, Срби пре-
познавани не само на основу њиховог несмотреног вербалног испо-
љавања већ и на основу мноштва других показатеља (или претпо-
ставки) идентитета – иконичног знаковља (амблема на одећи, на
пример), затим различитих симбола попут крста о врату, марке
аутомобила у којем би се затекли и сл. У, слободно се може рећи, ко-
лективном атаку на српски народ и његов језик – говорени, писани,
знаковни, поред Срба, страдали су и други, ако су се овим или ње-
му срод ним је зи ком нео пре зно по слу жи ли. Бу га рин, на при мер, ко ји
се огласио на матерњем језику убијен је „највероватније због тога
што су мислили да је у питању Србин“ – оправдавајуће је саопштио
тадашњи шеф Цивилне мисије Бернар Кушнер.2 Поједини пред-
ставници бошњачке популације на Косову и Метохији страдање
сво јих су на род ни ка та ко ђе об ја шња ва ју не срећ ном слу чај но шћу да
њи хов – бо сан ски је зик „ли чи на срп ски“. У ве зи са тим, ме ђу дру гим
сличне садржине, илустративна је изјава припаднице бошњачке за-
једнице из Пећи:3
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[1] После рата убијено је 54 или 57 Бошњака. Главни узрок ре-
пресије је језик. Многи Албанци мисле да је то српски, али
то није истина.4

У језичком идентитету виде првенствени узрок страдања својих
сународника и Бошњаци из Ђаковице:

[2] Ђаковчани су највише страдали. Зато што им је, претпо-
стављам, сметао наш језик... Шефћет Цановић, утицајни
члан СДА на нивоу Косова, узели га и још се ништа не зна о
његовој судбини... Настрадала је још једна Бошњакиња ко-
ја није знала албански. Њу су ликвидирали. Тукли су Алију
Кољеновића након рата мислећи да је Србин... Сметало је
свима да се говори на босанском упоређујући га са српским.5

С теоријске тачке гледишта, наведени примери представљају
необичне, условно речено, говорне догађаје, силом прилика ини-
циране с једне и сасвим неочекиване за другу страну. Примарно де-
кодирано значење примљене поруке своди се на идентификацију
енкодера, односно на појам српски, тачније Србин/Српкиња. Или,
посматрано са аспекта четири фазе интеракције које утврђује Б.
Стојковић (STOJKOVIĆ 2002: 30), она започиње и завршава се већ на
првом – нивоу узајамног опажања. Неодобравање језика, у првом
реду значи неприхватање Србина или, по извесним параметрима,
њему претпостављеног блиског. Уколико је искључена та блискост
(словенска, на пример, припадност), показана уверљива дистанци-
раност од свега што је српско, или пак, уколико се у односу на по-
једине делове словенске популације још увек рачунало на фактор
привлачења, онда је српски језик био мања сметња, односно могао
се ту и тамо толерисати. У прилог овоме је чињеница да су у, по
српски језик и народ, најпогубније време поједини Албанци јавно
проговарали српски. Српским језиком су се, такође без икаквих по-
следица, могли споразумевати, рецимо, Њујорчанин и Албанка
(пример смо својевремено забележили у приштинском Универзи-
тет ском на се љу). Раз лог је био прост: пр ви ни је знао ал бан ски ни ти
девојка енглески. Српским, пак, који је Американац колико-толико
научио претходно службујући у Босни, а млада Албанка у својој ку-
ћи, обоје су се како-тако служили. 

С друге стране, Србима, уколико је унапред био познат њихов
национални идентитет, ни познавање албанског често није било ни
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од какве помоћи. Прогнана Урошевчанка, привремено смештена у
избегличком кампу на Брезовици, о томе каже:

[3] Нема везе, мој тата је знао шиптарски па су га ранили... Зна-
чи, нема никакве везе, они су знали да си ти Србин и без обзи-
ра ако знаш албански, знају да си Србин и ту нема приче.

Разумљиво је да су предочене околности изнудиле потребу за
скривањем језичког идентитета, на исти начин на који је при осман-
ској власти силом прилика прикривана конфесионална припадност,
позната под називом криптохришћанство. Међу онима који су, оп-
ширније или у напоменама, писали о овом, у косовскометохијској
области нарочито раширеном феномену, поменућемо С. Скендија
(SKENDI 1967), О. Зиројевић (ZIROJEVIĆ 2003), А. Урошевића (УРОШЕ-
ВИЋ 2001), П. Бартла (БАРТЛ 2001), А. Турка (TURK 1973). У најкра-
ћем, реч је о томе да су исламизовани делови косметске (већином
албанске, али и словенске) популације јавно наступали као мусли-
мани и, у исто време, кријући настављали хришћански живот (кр-
штавали децу, венчавали се у присуству свештеника, обележавали
крсну славу и др.).

”The crypto-Christians lived in regions near those inhabited by Mo-
slems and professed Islam, but satisfied their consciences by practicing
Christianity in private. They emerged in periods of outbursts of anti-
Christian fanaticism. In the north the crypto-Christians were concentrated
in the Pashalik of Prizren; they were called laramanё (motley), and they
lived chiefly around Ipek and in the plain of Kosovo” (SKENDI 1967: 12).

Скривање словенске етнолингвистичке припадности, најочи-
гледније манифестовано почетком овога века, терминолошки смо,
користећи се управо наведеним термином, одредили као крипто-
словенство, а нелингвално понашање на јавним местима, као и све
мимикријом обележене билингвалне ситуације6 означили скупним
називом криптоглосија.

Термин криптоглосија (cryptoglossia) среће се у литератури ко-
ја првенствено долази с англоамеричког подручја, и то поглавито у
студијама и чланцима који се баве развојном психологијом деце, а
означава, пре свега, тајни језик (secret language) близанаца. Поред
овог, у мноштву расправа присутног термина, попут, на пример,
текста групе аутора на челу са М. Рутером (RUTTER, BOLTON et al.
1999), као синонимичан се користи и термин криптофазија (crypto -
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6 Не по сред но по до ла ску ме ђу на род них сна га тур ски је зик, на при мер, та ко -
ђе је био из ра зи то не по же љан у гра до ви ма Ко сме та.



pha sia), а ко јим углав ном опе ри ше К. Го те сман (Got te sman 2006), али
и други, како већ прецизирају Е. Нобл и Л. Соргер: ”The medical
terms for invented twin speech are idioglossia and idiolalia. Sometimes
it is called cryptophasia or cryptoglossia...” (NOBLE, SORGER 2003).7

Очигледно је да се, типолошки шире посматрано, криптогло-
сија код близанаца може сврстати у ред феномена какав је тајни је-
зик грађевинских мајстора (бањачки, на пример, у западној Срби-
ји, или бошкачки у Средачкој жупи и Сиринићу), затим тајни језик
некадашњих варошких трговаца, жаргон лопова, затвореника и сл.,
те да, осим обележја „скривен“ у основи термина, има мало зајед-
ничког са криптоглосијом о којој у раду говоримо. Реч је, дакле, о
криптоглосији као језичкој скривености – тајновитости, насупрот
криптоглосији која означава скривање језика као таквог. Крипто-
глосија у првом случају представља карактеристику, како парова
(осим код близанаца она може постојати између другарица, девој-
ке и младића и сл.), тако и различитих социјалних, професионалних
те узрасних група, а у другом случају припада домену етничких од-
носа. За разлику од криптоглосије као језичке тајновитости о чему
литература пружа довољно података, манифестације последње ре-
ђе су предмет стручне обраде, а случај еквивалентан криптоглоси-
ји забележеној на Косову и Метохији почетком овог века у студија-
ма које се баве језичком неједнакошћу у свету, барем досад, нисмо
срели. Етнојезичка мимикрија војвођанских Немаца о којој говори
А. Крел (КРЕЛ 2009), ако у нечему и слична криптоглосији космет-
ских Ср ба, има ла је и прак тич не мо ти ве. „Нај ве ћи број ли ца не мач ке
националности која су се определила за останак у Војводини, лише-
них сопствене економске, политичке и културне елите, притиснутих
ни ма ло при јат ним ис ку стви ма, све сно се опре де ли ло за при кри ва ње
соп стве ног и јав но ис по ља ва ње ет нич ког (и је зич ког – прим. М. Р.)
иден ти те та оних ет нич ких гру па из не по сред ног окру же ња – ко је су
у том тре нут ку има ле по вољ ни ји дру штве ни по ло жај“ (Ibid.: 76–77).
„Ма сов но се из ја шња ва ју ћи као Хр ва ти“ (Ibid.: 77), они су у по сле -
рат ној Ју го сла ви ји се би исто вре ме но при ба вља ли ста тус на ро да.

Оно што, на кра ју ове кра ће ди гре си је, тре ба на по ме ну ти је сте
чи ње ни ца да су вој во ђан ски Нем ци (та ман као Вла си, Цин ца ри и др.)
по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка од лу чи ли да „стра те ги ју
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7 Где кад се го во ри и о крип то гра фи ји (тај но пи су) бли за на ца, па се на ин тер -
нет сај то ви ма чак на и ла зи на тер ми но ло шку ко ва ни цу твинтографија (пре ма
twin – бли за нац).



етничке мимикрије замене јавним испољавањем симбола етничког
иден ти те та“ (Ibid.: 72). За ни мљи во је да се то де си ло у пе ри о ду ко ји
многи оцењују као погубан по људска и језичка права мањинских
заједница у Србији. „Прво удружење грађана немачке национално-
сти ‘Die Donau‘, основано је 1992. године са седиштем у Новом Са-
ду“ (Ibid.: 73). Такође је довољно симптоматично да су у исто вре-
ме, или мало касније, Срби у отцепљеним републикама где су дотад
били конститутивни народ (Хрватска), па и они у сопственој држа-
ви (Космет), уколико нису изгнани, морали да прибегну, не само
привременој криптоглосији, већ, попут многих у Хрватској, и ет-
новерској конверзији.

Најкраћа, дакле, дефиниција криптоглосије о којој говоримо у
овом раду могла би гласити: свесно, најчешће егзистенцијалним
разлозима мотивисано, скривање језичког идентитета неочекива-
ним заменама језичког идиома, те скривање идентитета сопстве-
ног језика његовим преименовањем или прећуткивањем генетске
припадности истог. 

Током последњег атака на српски језик, славофони житељи Ко-
смета, у првом реду Срби, скривали су свој језички, па самим тим
и национални идентитет, углавном на два начина. Први је значио
нелингвалност, другим речима, уколико би се, по великој невољи,
нашли на јавном месту (на улици, у продавници) привремено су по-
стајали „неми“. Све што су могли да учине припадници међународ-
них снага било је да подрже ту немост:

[4] У почетку ми превоз нисмо имали, него су нас Французи во-
зили камионима. И онда, покрију цераду..., и онда су нам
нон-стоп говорили – немој да причате, немој да причате,
да се не би знало да се ту возе Срби.

Ту и тамо је било и другачијих довијања. Рачунајући, на при-
мер, да ће им употреба српског језика бити „опроштена“ због њи-
хове верске припадности, славофони Муслимани, односно Бошња-
ци из сеоских средина ослањали су се на женски део популације па
за потребе обављања нужних послова слали жене чија се традици-
онална одећа разликује од одеће српских жена. 

[5] Јер, у почетку смо имали страшан проблем. У почетку се
стварно није смело и... једино су смеле да говоре жене на-
ше.

На питање да ли зато што су албански екстремисти имали ви-
ше респекта и самилости према женама, други саговорник преци-
зира:
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[6] Не, него препознатљивије су биле по ношњи, јер жене на-
ше носе ношњу и онда су смеле, јер неће нико на њих да на-
срне.

(По ношњи су, дакле, знали да нису Српкиње?)
[7] Да, да.
Положај српског језика и његових корисника првих година ме-

ђународног протектората можда најбоље илуструје понашање,
истина ређих, али надасве часних албанских трговаца који су, кри-
шом услужујући Србе, стрепели како за живот купца тако и од од-
мазде која их је саме чекала уколико се њихово „недело“ открије. Та
стрепња очитовала се у наглом прекидању дијалога (ако би у дотад
празну продавницу ушао неко од продавчевих сународника), потом
дрхтавом исписивању цене намирница на каквом папирићу или ди-
гитрону и кријућем показивању исте.

Други уобичајен начин прикривања националног идентитета
подразумевао је употребу туђег, најчешће енглеског језика. Исходи
англофоне криптоглосије бивали су различити. Понекад је, на при-
мер, посезање за туђим језиком било од слабе користи, као у мо-
менту јавног усмрћивања професора Драгољуба Башића, на чији је
идентитет скренуо пажњу аутомобил марке Застава, у којем се за-
текао. Накнадни покушај да властити живот заштити уз помоћ ен-
глеског језика, којим је иначе одлично владао, био је узалудан.8 У
многим другим приликама енглески је некако пролазио:

[8] Па, оно раније кад је било, две – двехиљаде треће године,
кад је било тешко кретање и све... Ми који смо знали бар
делимично енглески језик, значи, споразумевали смо се на
тај начин што смо користили енглески језик. Понашали се
као Енглези, или тако нешто.

Као Енглези су се гдекад понашали и људи запослени у међуна-
родним организацијама, иако су у односу на друге били у далеко
повољнијем положају. О томе наш информатор из Гњилана каже:
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8 Про фе сор При штин ског уни вер зи те та Дра го љуб Ба шић лин чо ван је (на кон
ду гог му че ња и пре би ја ња уз по кли че НА ТО! и Смрт Ср би ма!, пу ца но му је у
гла ву) у цен тру При шти не 28. но вем бра 1999. го ди не на о чи глед при пад ни ка
КФОР-а и УН МИК-а, ко ји ни су ни по ку ша ли да се су прот ста ве ма си и за шти те
му жи вот. Бу ду ћи од ли чан по зна ва лац ен гле ског је зи ка (пре да вао је на Бер кли је -
вом уни вер зи те ту), по ку шао је да и уз по моћ тог је зи ка за ва ра зло на мер ни ке, али
је ње гов пре по зна тљив (За ста вин) ауто мо бил на сил но за у ста вљен мо ло то вље -
вим кок те лом. Све до че ње о стра да њу про фе со ра Ба ши ћа мо же се на ћи и у мо јој
књи зи С душом на готовс, Ко сов ска Ми тро ви ца: Град ска би бли о те ка „Вук Ка ра -
џић“, 2005.



[9] Дешавало се да људи прикривају своја имена, без обзира
што су радили у неким хуманитарним организацијама. И
иду њих двоје, на пример, Срби су, они говоре на енглеском.

О количини страха и тој најновијој улози енглеског језика нај-
бо ље го во ри по да так да су и они ко ји су, оста ја њем у ку ћи, из бе га ва-
ли опасне и понижавајуће ситуације, у својој подсвести на енглески
језик ипак рачунали као на могућу меру заштите. Као илустративан
наводимо делић сна професорице из Ораховца који је, одмах након
буђења, сама забележила (24. фебруар 2003). 

[10] ... Нађем се у центру Ораховца, који је сав у неком блату.
Ходам, отежано, јер ми ноге заглављују у то блато. Дола-
зим до киоска који има услужни телефон. Ту ради једна де-
војка... Обраћам се девојци на енглеском (иначе га слабо гово-
рим на јави) и молим је да ми каже где је зграда ОЕБС-а.
Она се осмехује, зна да сам Српкиња, и показује ми зграду
… преко пута. Крећем ка тој згради, а група младих Шип-
тара ми је све ближе...

Да је агресија албанских екстремиста првенствено била усмере-
на на припаднике српског народа, потврђује већ поменути начин
заштите којем су прибегавали Муслимани и Бошњаци са подручја
Средачке жупе. Ово свакако не значи да је припадништво неком
другом етнонационалном идентитету представљало гаранцију си-
гурне употребе српског језика; мноштво је примера који показују да
је он био и остао непожељан сам по себи. С друге стране, треба по-
менути и поступке оних Албанаца који се нису уклапали у опште-
прокламовану „језичку политику“. Своје неслагање са њом (макар
исказивано само у одсуству сународника) појединци су манифесто-
вали и тако што су, препознавши притајеног корисника српског је-
зика, с албанског сами прелазили на српски.

[11] Значи, било је доле у једној продавници, ја сам окренуо на...
енглеском и он је приметио да сам Србин и, каже, кажи
кој број, баш је било питање за патике неке сам купово.

Криптоглосија која је последњих неколико векова, с времена на
време, то јест од једног до другог рата, од једне до друге албанске
побуне или иностране окупације, у овој или оној форми, мањем или
већем степену, била саставни део језичког понашања косовскомето-
хиј ских Ср ба, а ко ја се у нај дра стич ни јем ви ду ма ни фе сто ва ла кра јем
прошлог и почетком овога века, има своје видљиве и далекосежне
последице. Индикативна је оцена још крепког осамдесетшестогоди-
шњака из Готовуше у Сиринићкој жупи који, осим као партизански
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учесник, Други светски рат памти и по шамарима због употребе ма-
терњег језика.

[12] Видите, код нас је мртав српски језик зато што је био
петсто године под Турака... Дођу Бугари, терају нас да го-
воримо бугарски, дођу Шиптари, терају нас да говоримо
албански, дођу Турци... Никад нисмо могли да говоримо као
што треба.

Ако и не прихватимо крајње песимистичан став информатора у
погледу живота и смрти српског језика на Косову и Метохији, мо-
рамо се сложити да су чести периоди изопштавања српског језика
– његово затварање у куће, коришћење у грчу и страху, као и њего-
во неприродно, односно присилно замењивање туђим језиком – у
великој мери негативно утицали на језичку компетенцију говорних
представника.

У истој мери, последице криптоглосије манифестују се на пла-
ну двеју основних функција језика, најважније – комуникацијске и,
према речима П. Пипера, скоро подједнако важне симболичке функ-
ци је, а као бит ног чи ни о ца ста бил но сти стан дард ног је зи ка, „ко ји је
уз за ста ву, грб, хим ну, ет но ним и не ка дру га обе леж ја ет но кул тур ног
(само)идентификовања такође једна од важнијих одлика национал-
ног културног идентитета, поготову у релативно малим народима,
где постоји већа опасност од постепеног губљења националног
идентитета, а тиме и суштинске промене породичног и личног
идентитета“ (ПИПЕР 2010: 69). По мишљењу Р. Бугарског, „Две по-
менуте функције језика у принципу се складно допуњују и прожи-
мају унутар једне националне групације. Али, када је реч о опште-
њу између више таквих група (...) ствари стоје битно другачије, и ту
може доћи до поремећаја у равнотежи ових функција“ (BUGARSKI

1997: 23). 
У конфликтним околностима тај поремећај се испољава не са-

мо у изостанку међудопуњујуће равнотеже између двеју функција
него и у сасвим неочекиваним манифестацијама симболичке функ-
ције језика, како у оквиру језичког колектива, тако и у извангрупном
смеру. Наиме, свеприсутна свест о угрожености српског језика на
Косову и Метохији код његових је српских корисника активирала
одбрамбене механизме на, не баш срећан и по језик користан, начин
(умножавање стереотипа, суперлативизација, погрешна самоиден-
тификација – „Не бих волео да научим албански језик зато што сам
Србин“ и сл.) који је, истовремено, изменио основну сврху симбо-
лич ке функ ци је. Ње но пре че сто и тран спа рент но ис ти ца ње у окви ру
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вла сти тог ко лек ти ва у да том је слу ча ју пред ста вља ло тек пси хо ло шку
компензацију због угроженог комуникацијског потенцијала језика.
С друге стране, важна намена симболичке функције да репрезенту-
је језик изван језичког колектива, омогући му упоредивост у равни
„свог“ и „туђег“ у најпозитивнијем смислу, из наведених разлога је
сасвим изостала.

Криптоглосија, без икакве сумње, оставља последице на плану
пси хич ког раз во ја и здра вља, ка ко по је ди на ца та ко и је зич ке за јед ни-
це у целини, а њено продужено трајање води ка слабљењу отпорно-
сти исте и коначном њеном диференцирању на оне спремне да се
по ви ну ју по сто је ћем ста њу и дру ге ко ји то ни су. Ста во ви и по на ша ња
који проистичу из такве ситуације, колико год били супротставље-
ни, израз су подједнаке безнадежности; једне, наиме, карактеришу
сада нешто измењене форме језичке и сваке друге мимикрије, а дру-
ге ирационално и неделатно величање свог и ниподаштавање ту-
ђег, углавном језичког, етносног и свега другог што носи албанску
ознаку.

Трансформисање ставова и понашања једног дела косметских
Срба огледа се у томе да се, уместо англофоне криптоглосије или
просте заћутаности, данас све више њих присећа некад наученог
или приученог албанског језика, у чему не би било ничег лошег да
ситуационо језичко прекључивање није мимикријски мотивисано.
Јер, док је деценију раније масовно скривање иза енглеског језика
значило очување голог живота, дотле данашње посезање за албан-
ским, чак и у сасвим безопасним ситуацијама које не имплицирају
скри ве ност срп ског иден ти те та и у ко ји ма ал бан ски са го вор ник (по ли -
цајац, службеник) сам започиње дијалог на српском језику, попри-
ма карактер интересног прилагођавања где језичко приклањање
сигнализира спремност и на другу врсту културног прилагођавања
и могућег конвертитства.

Данашња привидна спремност Албанаца да охрабре коришће-
ње српског језика, подстакнута искључиво политичким интересом
и сазнањем да су посао у највећем обавили, славофоне житеље Ко-
смета, Србе поготово, тешко да може ослободити криптоглосије,
јер њихову опрезност диктира животно искуство. Они су, наиме,
прилично свесни да би при свакој следећој ескалацији насиља, а
она је овде увек очекивана, за изговорену српску реч изнова следи-
ла и драстична казна.
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S u m m a r y

Mitra Reljić

CRYPTOGLOSSIA AS PART OF LINGUISTIC PRACTICE
OF THE SLAVOPHONE POPULATION OF

KOSOVO AND METOHIJA

Due to frequent interethnic crises, territory occupations and other similar
life circumstances, the Slavic population of Kosovo and Metohija, particularly
the Serbs, have been too often forced to disquise their linguistic and national
identities. In terms of its range of practice and of aspects of manifestation, this
phenomenon, here referred to by the term cryptoglossia, was especially evident
in the early post-conflict period at the end of the 20th and the beginning of the
21st century. The paper discusses the causes, different aspects of manifesta-
tion, and consequences of the phenomenon, illustrating them with a number of
examples taken from our study material. 
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