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ПОЗДРАВНА РЕЧ
(Осврт на питање периодизације)

Имам част да у име Одељења језика и књижевности САНУ поздра-
вим учеснике научног скупа Периоɡизација нове срpске књижевносtи, 
pовоɡом 150. gоɡишњице рођења Павла Поpовића и да поздравим све 
присутне.

Овај научни скуп има, као што се из његовог назива види, два пове-
зана тежишта – један је на научном делу проф. Павла Поповића, редовног 
члана Српске краљевске академије, поводом сто педесете годишњице ње-
говог рођења, а други је на периодизацији српске књижевности, чему је 
Павле Поповић дао трајан допринос.

Периодизације спадају у основна питања историографије. Будући 
да се историографија бави, пре свега, процесима, личностима и догађа-
јима које описује и објашњава на позадини ширих временских одсека 
којима они припадају, историјске чињенице могу бити лакше сагледане, 
описане и протумачене ако се на рељефу историјског времена издвоје 
најважнији оријентири и границе, понекад јасне и очигледне, а понекад 
мање или више условне.

Условни могу бити и називи који се дају појединим периодима – 
било према томе колико су временски удаљени од садашњости, било пре-
ма доминантним личностима, теоријама, методама и догађајима, који су 
неки период изразито обележили. Већ је избор назива неког периода први 
корак у његовом тумачењу и вредновању, јер назив ставља у први план, као 
значајније од других, једно његово обележје и један критеријум виђења.

Из угла теорије научних револуција Томаса Куна то су називи на-
учних парадигми који су обележили поједине периоде, док су са стано-
вишта епистемолошке теорије Мишела Фукоа то доминантне епистеме 
у појединим периодима, као преовлађујући начин мишљења, поимања 
стварности, па и поглед на свет итд.

Академик Павле Поповић задужио је историографију српске књи-
жевности периодизацијом заснованом на комбиновању хронолошког 
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критеријума са другим релевантним критеријумима: народна, стара, 
средња (тј. дубровачка) и нова књижевност. Судбина те класификације 
у потоњем развоју науке о српској књижевности била је у великој мери 
условљена притиском идеологије и политике на науку, било да је реч о 
југословенству или о тзв. братству-јединству, зарад којег више није било 
упутно сматрати дубровачку књижевност делом српске књижевности, 
па чак ни – српском и хрватском књижевношћу истовремено, док је било 
допуштено, ако не и подстицано, назвати је делом хрватске књижевно-
сти, без обзира на чињенице које то не потврђују. Сличне појаве постоје и 
када је реч о историји српског језика па, у новије време, и српског писма, 
када се, нпр. најстарија ћириличка штампана књига на српском народном 
језику Срpски молиtвеник проглашава хрватским молитвеником.

Периодизација по природи ствари обухвата и питање утврђивања 
почетака државе, културе, књижевности, језика и писма..., а то су, по 
правилу, спорна питања, чије се решавање често више ослања на прет-
поставке него на непобитне чињенице, а најчешће и на једно и на друго. 
То је тако и када је, на пример, реч о присуству Срба на Балканском 
полуострву, и тековинама српске преднемањићке историје, и о српској 
глагољској писмености и др.

Одржавање овог научног скупа представља добру прилику да и та, 
као и сродна питања буду предмет нових увида и нове теоријске и емпи-
ријске аргументације, који ће, и ако не донесу коначна решења, доприне-
ти тачнијем и исцрпнијем сагледавању тог дела проблематике периоди-
зације српске књижевности.

Иако је овај скуп посвећен питању периодизације нове српске књи-
жевности, он би могао бити подстицајан за тражење одговора на питање 
о периодизацији историје књижевности уопште и о периодизацији цело-
купне српске књижевности. 

Више о поменутим и о многим другим крупним темама имаћемо 
прилику да сазнамо из реферата које ћемо чути на овом научном скупу, 
којем у име Одељења језика и књижевности САНУ желим плодан и успе-
шан рад.

Предраг Пипер,
секретар Одељења језика и књижевности САНУ



КОРЕЛАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ПЕРИОДИЗАЦИЈА 
КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА И ПЕРИОДИЗАЦИЈА 

КЊИЖЕВНОСТИ

АЛЕКСАНДАР М. МИЛАНОВИЋ*

С а ж е т а к. – У раду се анaлизирају постојеће периодизације развоја 
српског књижевног језика и развоја српске књижевности и траже корелације 
међу њима, како постојеће, тако и нужне. Тиме се истичу и добре и лоше 
стране постојећих периодизација, а на основу сравњивања културноисториј-
ских, друштвеноисторијских и лингвистичких критеријума нуди се и предлог 
нове периодизације новије историје српског књижевног језика (од 18. века 
до данас): српскословенска епоха – од 1690. до 1746. године; рускословенска 
епоха – од 1726. до 1768. године; славеносрпска епоха – од 1768. до 1847. го-
дине (орфелиновски период – од 1768. до 1783. године и доситејевски период 
– од 1783. до 1847. године); вуковска епоха – од 1818. до данас.

Кључне речи: периодизација, историја српског књижевног језика, исто-
рија српске књижевности, српскословенски језик, рускословенски језик, сла-
веносрпски језик, орфелиновски језик, доситејевски језик, вуковски језик

1. Теоријско-методолошки проблеми периодизација развоја језика. 
У периодизацијама као специфичним, свесно максимално поједноста-
вљеним научним моделима подложним одређеној субјективности науч-
ника кључна је криtеријалносt при одређивању епоха, о чему су из угла 
наше лингвистике најутемељеније писали Александар Белић (1999) и Па-
вле Ивић (1998б).1 Тако Белић још 1958. године пише о инɡивиɡуалносtи, 
тј. субјективности при избору критеријума за издвајање периода и епоха:

„Свако овак[в]о изношење у знатној мери је индивидуално, 
јер је појмљиво да из множине чињеница које су од значаја за ра-
звитак језика морају бити изабране оне које су то у највећој мери, 
а то зависи од нашег схватања и осећања тежине самих чињеница“ 
(Белић 1999: 425).

1 Ирена Грицкат (1972: 18) сматра да су ове периодизације, као и друге у 
србистици, „свакако увек добро образложене“. Уп. и Милановић 2016а.

* Универзитет у Београду – Филолошки факултет
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И Ивић (1998б: 420) је, полазећи од структуралистичких поставки 
о системности језичких промена, писао о „очитим разликама у критери-
јумима, па према томе и у резултатима“ у постојећим периодизацијама. 
Износећи и даље у наведеним радовима јасну аргументацију о субјектив-
ности, али не и произвољности, при селекцији критеријума, обојица су, 
међутим, установили периоде развоја српскога нароɡноg језика, али не 
и књижевноg. При утврђивању прецизних критеријума за израду перио- 
дизација развоја и српскога књижевног језика и српске књижевности, 
ваљало би очекивати обострано, и лингвистичко и књижевнотеоријско, 
сагледавање значајних међусобних утицаја ових културних феномена бу-
дући да је литерарна продукција у прошлости подразумевала апсолутну 
доминацију књижевног језика као језика књижевности.2

Стога бисмо као за извеснима морали трагати и за корелацијама 
између промена у књижевном језику и промена у књижевности, што је и 
учињено у великом броју лингвистичких и књижевнотеоријских студија, 
али и за одразима тих промена у периодизацијама. Наш циљ је да у овоме 
реферату утврдимо те корелације, њихову тачност и функционалност, као 
и евентуалне пропусте у детектовању међусобних утицаја при анализи 
и категоризацији еволутивних процеса. Фокус у реферату стављен је на 
регистровање књижевних и стилских промена и појаву значајних књи-
жевника и њихових дела као индикатора промена у књижевном језику 
изнесених у двема најзначајнијим периодизацијама развоја српског књи-
жевног језика: Унбегауновој и Толстојевој.

2. Културолошки контекст периодизација. Битно је као индикатив-
ну нагласити чињеницу да су најзначајније периодизације развоја српског 
књижевног језика у његовој новијој историји написала двојица страних, 
руских лингвиста – Борис Унбегаун и Никита Иљич Толстој, док су такве 
периодизације развоја новије српске књижевности писали готово по пра-
вилу домаћи, српски научници од Јована Суботића до савремених тумача. 
Из те перспективе занимљиво је сагледати како је Павле Ивић (1995: 5) 
писао о одређеним предностима странаца над домаћим проучаваоцима: 
„Гледајући издалека, лакше се уочавају шири односи, појаве се лакше 
уклапају у контексте покрета или мода који превазилазе границе нацио-
налних средина.“ Остаје отворено питање зашто је моделовање развоја 
српскога књижевног језика странцима било ближе и изазовније од разво-
ја српске књижевности, а одговор можда најпре ваља тражити у сфери 
егзактности критеријума за утврђивање круцијалних иновација, као и у 
могућности њиховог тачног временског лоцирања, што условљава неоп-
ходност ширег културолошког контекста о којем је Ивић писао. Како се 
српски књижевни језик кроз читаву историју развијао у културолошком и 

2 Наравно, увек уз напоредно присуство књижевне продукције и на српском на-
родном језику – в. Ивић 1998а.
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духовном окружењу које називамо Slavia Orthodoxa, руским лингвистима 
било је – барем у првој половини 20. века, док се историја књижевног је-
зика као дисциплина тек установљавала у србистици – лакше да издвоје и 
групишу развојне књижевнојезичке процесе који су се одвијали у ширим 
границама словенске православне културе. Развој новије српске књижев-
ности, нарочито после епохе барока, међутим, неупоредиво је мање био 
условљен овим словенским контекстом, а српски писци све више су се 
окретали несловенским узорима.

3. Периоди развитка српског књижевног језика. Обе наведене пе-
риодизације развоја српског књижевног језика износе периоде који под-
разумевају „округле године“, оне које се завршавају нулом. Борис Унбе-
гаун (1995: 21) није прецизно образложио критеријуме на основу којих 
је извршио периодизацију, па су и њене границе дате приближно, кроз 
формулације с прилогом оtpрилике:3 

„У развоју књижевног језика пре Караџићеве реформе може-
мо уочити три периода: 1º од 1690. до отприлике 1740. књижевни 
језик је српскословенски који наставља средњовековну традицију; 
2º од 1740. до отприлике 1780. књижевни језик је рускословенски 
или славенизирани руски којем почињу да конкуришу славенизи-
рани српски и, епизодично, књижевни руски; 3º током последњих 
двадесет година XVIII и почетком XIX века присуствујемо превази 
славенизираног и русифицираног српског као књижевног језика и 
покушајима да се он замени језиком сељака, лишеним свих цркве-
нословенских елемената.“
Толстој је делимично модификовао периодизацију свога претход-

ника тако да до 1740. и даље траје право српскословенско доба, од 1740. 
до 1780. време је владавине „славеносрпског књижевног језика на ру-
ској основи“, али га Толстој (2004: 78) дели на два потпериода: први, 
од 1740. до 1760, с продукцијом од само 13 штампаних књига, и други, 
од 1760. до 1780, са успоном издаваштва и објављених преко стотину 
наслова, док трећи период траје од 1780. до 1800, а аутор га одређује 
као „прелазни период од славеносрпског или, тачније, рускословенског 
књижевног језика на књижевни језик на народној основи“ (Толстој 2004: 
104). Док, по Толстојевом суду (2004: 158–162), током прва два периода 
није било конкуренције норми, у трећем периоду конкуришу архаична 
„славеносрпска“, новаторска „народносрпска“ и црквенословенска норма 
руског типа. Представници прве су „писци и преводиоци ода, лирских 

3 О практичности оваквог методолошког поступка в. Ле Гоф 2017. Он је чест и у 
историји српског књижевног језика: у пројекту Речника славеносрpскоg језика, под ру-
ководством Александра Младеновића, од почетка је био дат временски оквир од равно 
сто година, тј. од 1750. до 1850. године (ОС 2017: 11).
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песама, романа“ (П. Јулинац, Г. Трлајић, А. Везилић, М. Максимовић, Т. 
Аврамовић и др.), представници друге „писци и преводиоци драмских, 
природописних, историјских и других дела“ (Е. Јанковић, Н. Лазаревић, 
Ј. Мушкатировић, Ст. Рајић и др.), а треће „писци и редактори црквено-
поучних и хагиографских дела (Ј. Рајић, К. Живковић и др.).

4. Критеријалност периодизација. У обема периодизацијама као 
критеријум бира се функција различитих tиpова језика у српској кул-
тури, и то махом књижевних језика (српскословенски, рускословенски, 
руски, славеносрпски), али и оних који то нису били у тој функцији (срп-
ски народни), али су доприносили развоју писмености.4 Обе подразу-
мевају по три периода развоја од 18. века, с различитим границама, и 
у њима нема преклапања периода, већ се они хронолошки надовезују 
један на други.5 Можда би се овде могло говорити и о потенцијалној 
симболици броја три у овим, али и другим, периодизацијама.6 Толстој 
је у односу на Унбегауна нагласио значај славеносрпског језика, који је 
све до Вукове реформе конкурисао у српској култури рускословенском 
и српскоме народном језику,7 али је битније да је образложио и Унбега-
унове критеријуме за одређивање граница међу периодима, које је и сам 
прихватио.  Година 1690. представља, наравно, датум Велике сеобе Срба, 
која је условила огромне политичке, социјалне и културне промене у жи-
воту пресељених појединаца и читавог народа. И година 1740. преломна 
је такође била pолиtички јер аустријска војска тада напушта Београд, 
Турци долазе на обале Саве и Дунава, а Марија Терезија долази на власт. 
Коначно, и за 1780. годину као кључан издвојен је један политички до-
гађај (Марију Терезију на престолу наслеђује Јосиф II), који ће се убрзо 

4 „Унбегаунова периодизација је израђена на језичком материјалу и исказана лин-
гвистичким дефиницијама. Она води рачуна о ’типовима’ језика или језицима, ’подјези-
цима’ (по терминологији Б. В. Томашевског), који су у одређеном времену корелирали и 
мењали своју функционалну и формалну природу“ (Толстој 2004: 68).

5 У србистици постоји и другачија традиција, и то дуга, која подразумева принцип 
преклапања епоха тј. периода. На пример, периодизација српске књижевности из Цве-
tника Јована Суботића, настала средином 19. века, имала је три периода који се свесно 
нису надовезивали један на други (први од 12. до 17. века, други од 15. до 18. века и 
трећи од 18. до 19. века). Суботићеву периодизацију прихватили су Ватрослав Јагић и 
Стојан Новаковић, а Драгиша Живковић је високо вредновао.

6 На самим почецима развоја овог научног метода у нас, по три периода у пе-
риодизацијама развоја српске књижевности имали су Павел Јозеф Шафарик и Јован 
Суботић. Јозеф Добровски и Лазар Бојић, пре њих, имали су моделе са по два периода. 
О троделном моделу периодизације с метафором освита, зенита и сумрака, тј. младости, 
зрелости и старости, пише Слободан Грубачић у овоме зборнику. Ле Гоф (2017: 13) пак 
пише о симболици бројева четири и шест у традицији европских периодизација, и то 
према броју годишњих доба и броју животних доба.

7 И Ивић (1995: 11) запажа да Унбегаун „не наглашава довољно принципијелни 
значај језичког типа који се данас назива славеносрпским.“
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одразити и на културолошке промене које доноси Указ о tолеранцији 
релиgија (1781) и „просвећени апсолутизам“. Све наведено Толстој сма-
тра „историјском основом“ Унбегаунове периодизације, али је она пре 
свега заснована на политичкој историји. „Историјскокњижевну основу“ 
он препознаје само у чињеници да 1740. године Срби прихватају западни 
барок, углавном руским посредством (Толстој 2004: 68–69).8 Видљиво је 
дакле, да су при маркирању и временском ограничавању периода издво-
јени и нелингвистички фактори, али међу њима доминирају политичке, 
тј. „историјске“ промене, а само делом су као најзначајније селектиране 
и оне у књижевности.9

И ту, следећи анализу изнетих критеријума, долазимо до централ-
ног теоријско-методолошког проблема: Колико су периодизације развоја 
књижевног језика примењиве у науци о књижевности? Већ је Унбегаун 
(1995: 21) писао: „Ова хронолошка шема нам природно нуди план студи-
је. Додајмо да се овај план односи само на еволуцију књижевног језика; 
он не би, неизмењен, могао да се примени на проучавање саме књижев-
носtи“.10 Наведени тачан Унбегаунов аутокоментар периодизације из-
дваја потом и Толстој (2004: 57, ф. 9), али су оба истраживача у својим 
радовима наведене различите области, сферу језика и сферу књижевно-
сти, приближили посвећујући пуно пажње управо језику у књижевним 
делима, тј. језику књижевносtи.11 

5. Утицаји књижевних промена у периодизацијама развоја књижев-
ног језика. У Унбегауновој монографији, на чијем почетку је као водич 
кроз тумачења дата периодизација, налази се више битних напомена о 
језику српске књижевности, први пут изнетих у научној јавности управо 
у овом делу. Неке од њих могу бити од изузетне важности при новим 
периодизацијама, а овом приликом издвојићемо три. Прва: „Употреба ру-
скословенског се није одомаћила код Срба. Што се тиче књижевних дела 
у правом смислу, употреба изгледа не прелази седамдесете године XVIII 
века. У верској књижевности она је остала нешто дуже, захваљујући пре 
свега делатности Јована Рајића“ (Унбегаун 1995: 56). Ова тврдња доказу-
је да је селекција рускословенског језика такође била тематски и стилски 

8 „Ова нам периодизација исто тако делује оправдано и с историјскокултурне и 
историјскокњижевне тачке гледишта“ (Толстој 2004: 69).

9 Из овога угла плодотворно би било даље повезивање са различитим периодиза-
цијама новије српске историје (Љушић 1998: 9–32).

10 Ваља истаћи да Унбегаун овде није употребио термин pериоɡизација, већ хро-
нолошка шема, у преводу Михаила Поповића (Унбегаун 1995: 21), тј. хронолошка схема 
у преводу Људмиле Јоксимовић (Толстој 2004: 57).

11 На стилску раслојеност књижевних језика, очекивано с обзиром на даљи развој 
лингвистике, већи акценат је ставио Толстој. Посебно је при томе, попут Ирене Грицкат, 
указивао на значај проучавања језика српске публицистике и журналистике, али и на 
језик српске историографије.
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условљена, и да су га у световној књижевности истиснули славеносрп-
ски и српски народни језик. Друга Унбегаунова напомена: „Књижевност 
у правом смислу [српска – прим. А. М.] не користи руски“ (Унбегаун 
1995: 63). На ову тврдњу надовезао се касније Толстој, препознајући 
праву функцију руског језика међу тадашњим Србима, а то је функција 
исtоријскоg сtила. И трећа: „Народни језик се ипак убрзо јавља у књи-
жевности и, што је занимљиво, у почетку је прихваћен само у поезији“ 
(Унбегаун 1995: 74). Раздвајање језика српске поезије и прозе у 18. веку 
овде је изведено јасно и прецизно. Толстојева истраживања, као и радови 
многих српских историчара књижевног језика, углавном су потврдили 
ове Унбегаунове пионирске тврдње.12 Обојица руских истраживача као 
кључне личности епоха издвојили су, вођени вредносним критеријумима, 
исте књижевнике, чијем језику је посвећено и највише простора: Гаври-
ла Стефановића Венцловића, Ђорђа Бранковића, Јована Рајића, Захарија 
Орфелина и, посебно, Доситеја Обрадовића.

6. Књижевнојезички и графијски анахронизми у периодизацијама. 
На трагу рецепције постојећих периодизација развоја српске књижевно-
сти, можемо констатовати да строги хронолошки приступ и у периодиза-
цијама развоја књижевних језика ствара велике теоријско-методолошке 
потешкоће при типолошком одређивању језика веома значајних писаца, 
и то оних чији опуси представљају књижевнојезички анахронизам. Они 
се, наиме, неретко налазе на самим границама епоха или их прелазе, као 
у случају Гаврила Стефановића Венцловића, који је на српскословен-
ском језику стварао све до 1746. године, у време када је на простору 
његовога књижевнога и пастирскога деловања већ сасвим превладао ру-
скословенски језик. Слично је и с појавама графијског анахронизма, као 
у случају Мркаљеве реформе црквене ћирилице у доменима грађанске 
културе 1810. године, у време када је међу световњацима коначну победу 
већ извојевала „гражданица“, или пак у случају Стеријиног залагања за 
црквену ћирилицу у збирци Даворје средином 50-их година 19. в. (1854).

7. Промене стилских формација у периодизацијама. При сагледава-
њу корелација између периодизација књижевног језика и књижевности 
нову потешкоћу увиђамо и на нивоу односа између стилских формација 
и типова књижевног језика. Није, на пример, довољно испитано да ли 
се сасвим исти славеносрпски језик, на синхронијској равни, тј. у једној 
тачки пресека, јавља у делима писаца чија дела тумачи књижевности 
сврставају у различите стилске формације: барок, рококо, класицизам, 
сентиментализам, предромантизам и сл. У овоме смеру више него кори-
сна полазишта историчарима српскога књижевног језика нуде пре свега 
студије Драгише Живковића (Милановић 2015) и Милорад Павић (Мила-

12 Уп. нпр. Белићево, Толстојево и Ивићево сагледавање Унебагуновог дела.
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новић 2016). Евидентно је да су књижевни историчари издвојили много 
више стилских формација у периоду 18–19. века но што су то учинили 
историчари језика, али би коначној верификацији књижевнотеоријских 
разматрања о статусу стилских формација у доброј мери морали допри-
нети и лингвисти.

8. Нови књижевни жанрови у периодизацијама (путопис). Такође, и 
појава нових жанрова у књижевности, наведимо само пример путописа, 
несумњиво је условљавала књижевнојезичке промене и ширење фонда 
изражајних средстава, што је феномен који је био запостављен у типо-
лошким истраживањима минулих књижевних језика која су развијана у 
оквирима Новосадске школе, али је наглашен у лингвистичким радовима 
Никите Иљича Толстоја (Милановић/Бјелаковић 2016) и Ирене Грицкат, 
као и у књижевнотеоријским студијама Драгише Живковића (Милановић 
2015). Наравно, нови жанрови се рађају и другим сtиловима, који се још 
увек нису били осамосталили као функционални стилови (развијени тек 
у стандардном језику), и то у оквирима науке, првенствено историје и 
филологије, као и публицистике: у часописима, дневним новинама, ка-
лендарима, алманасима и др.

9. Позиција преломних година у периодизацијама. Навешћемо још 
један дискутабилан аспект периодизација књижевног језика и књижев-
ности који није довољно наглашен у србистици. Мислимо на статус у 
периодизацијама оних година које су давно издвојене и потом у многим 
радовима готово канонизоване као „преломне“ за развој српске културе, 
на пример: 1726. и 1733. као година отварања првих рускословенских 
школа код Срба, 1741. као године објављивања првог српског дела на 
рускословенском језику (Жефаровићеве Сtемаtоgрафије), 1768. као го-
дине првог дела на славеносрпском језику (Орфелинов Славеносрpски 
маgазин), 1783. као године прве објаве доситејевског језика (Доситејев 
Живоt и pрикљученија), 1818. као централне године Вукове реформе 
(његов Срpски рјечник), 1847. као године неформалне победе Вукових 
књижевнојезичких начела (Песме Бранка Радичевића, Раt за срpски је-
зик и pравоpис Ђуре Даничића, Нови завјеt Вука Караџића и Горски 
вијенац Петра Петровића Његоша) и сл. Нити једна од ових симболички 
значајних година није издвојена као гранична у периодизацијама, очито 
у жељи аутора да се као употребне, практичне у педагошкој делатности, 
издвоје године које се завршавају нулом. Па ипак, приметно је и даљој 
дискусији подложно да рускословенско доба у периодизацијама почиње 
годином 1740. као годином непрецизираног продора барока, а не 1726. 
или 1733. годином, када почиње друштвено прихватање нове редакције 
кроз отварање школа Максима Суворова и Емануила Козачинског, или 
пак да године 1760. почиње славеносрпско доба, што је осам година пре 
Орфелиновог Славеносрpскоg маgазина, часописа који се обично узима 
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као референтан за почетак славеносрпске епохе;13 да, коначно, није издво-
јена чак ни 1783. као година штампања Доситејевог дела Живоt и pри-
кљученија и програмског књижевнојезичког текста Писмо Хараламpију, 
једног од централних језичких програма у целокупној српској култури.

10. Доситејев и доситејевски језик. Наведена 1783. година уводи 
нас у нови проблем периодизација. Унбегаун није препознао значај и 
специфичности Доситејевог језика. Описује га само као „народни“ (што 
је блиско Ивићевом одређењу „доситејевски народни језик“). И Толстој 
(2004: 124) описује Доситејеву „употребу језика блиског народном у 
свим сферама и жанровима.“ Ипак, он истовремено указује и на Доси-
тејеве лексичке славенизме, те рускословенски утицај у морфологији, 
творби речи и синтакси (Толстој 2004: 127). Тема укрштања народног и 
књишког на значају је нарочито добила од тренутка када је Ивић (1991) 
језик Доситеја Обрадовића и његових следбеника издвојио у посебан тип 
књижевног језика који је именовао као ɡосиtејевски језик, што у доброј 
мери корелира и с Толстојевим издвајањем епохе 1780–1800. као епохе у 
којој другима конкурише новаторска „народносрпска“ норма. За будуће 
периодизације значајно је да се језик Доситеја и доситејеваца сагледава 
данас и као континуитет и као дисконтинуитет: у овом изразу је видљив 
снажан и теоријски формулисан заокрет ка народном језику, али уз исто-
времено задржавање постојеће, славеносрпске графије и ортографије, као 
и славенизама у творби речи, вишој лексици и синтакси. У концепцији 
доситејевског језика као посебног tиpа у односу на славеносрпски језик 
акценат је на дисконтинуитету који у сферу развоја књижевног језика 
уноси фонолошка и граматичка основица, база, која је готово у целини 
из народнога језика.

11. Личност књижевника као симбол епохе. Међе између књижев-
нојезичких и књижевних периода често су у многим културама, па и у 
српској, симболички представљене именима најзначајнијих личности 
епоха: „Цео овај проблем, као што смо и изложили у претходном теориј-
ском делу, требало би решавати тако што би се периоди означили нашим 
националним одредницама (Доситејево доба, Вуково доба)“ (Живковић 
1994: 34). У складу је с таквом традицијом и наслов значајног Михајло-
вићевог речника, формулисан као Посрбице оɡ Орфелина ɡо Вука (Ми-
хајловић 1982, Михајловић 1984), а овај период обухвата и Доситејево 
стваралаштво. Ако у обзир узмемо да су Доситеј и Вук већ одређени 
као међаши и у лингвонимима ɡосиtејевски и вуковски језик, а да се 
ɡосиtејевски данас делом схвата и као завршна фаза у вернакулариза-
цији славеносрпског језика, онда у таквом гледишту увиђамо одсуство 

13 Уп. Ивић (1995: 11): „Орфелинова разматрања у Славеносрpском маgазину 1768. 
била су увод у свесно признавање језичке мешавине као целисходног изражајног медија 
српске књижевности.“

Александар М. Милановић



145

термина орфелиновски језик као празнину у систему.14 Орфелиновским 
језиком би се могао именовати старији и у морфологији и синтакси ру-
сификованији тип славеносрпског језика у односу на ɡосиtејевски је-
зик. Он је био заступљен не само у Орфелиновом опусу него и делима 
других славеносрпских писаца до појаве Доситејевих дела (1783).15 На 
предложени систем складно се надовезује термин вуковски језик, чиме се 
ствара хронолошки и парадигматски низ: орфелиновски – доситејевски 
– вуковски језик.

12. Лингвистичке основе периодизација српске књижевности. Ко-
лики је значај с почетка придаван лингвистичком аспекту књижевних 
периода у традиционалним хронолошко-филолошким периодизацијама, 
најбоље сведочи пример Павла Поповића, чији дужи цитат због преци-
зног увиђања језичких и графијских параматера преносимо у целини. 
Три од четири епохе прецизно су одређене кроз језик и писмо, а само уз 
народну књижевност језик није прецизиран будући да се подразумева:

„Српска књижевност може се поделити у четири велике обла-
сти. Прва је књижевност старог периода или сtара књижевносt. 
Она обухвата време од краја XII до краја XV века, и продужује се, 
и ако у врло слабој радњи, и даље преко граница Средњега Века; 
та је књижевност у ћирилици и на језику старословенском, српске 
реценсије, а развија се у источним и западним крајевима српским. – 
Друга је нароɡна књижевносt. Она обухвата усмену књижевност, 
која води порекло од Средњега Века, дакле од старог периода, а 
траје кроз све периоде даље, све до данас. – Трећа је књижевност 
средњег периода или среɡња књижевносt. Она обухвата време од 
краја XV до пред крај XVIII века. Књижевност ова развијала се у 
западним крајевима; у Дубровнику поглавито („дубровачка књи-
жевност“), где је писана латиницом, и нешто иначе нпр. у Босни, 
где је писана специјалном ћирилицом (босанчица); она је на на-
родном језику. – Четврта је књижевност новог периода или нова 
књижевносt. Она обухвата време од краја XVIII века до данас. Та 
је књижевност писана ћирилицом у источном делу нашег народа, 
и писана латиницом у делу западном; она је у главном на народном 
језику“ (Поповић 1931: 6).
Иако је одбацивао механичку примену концепта да је језик књи-

жевног дела једини критеријум за његово вредновање и инсистирао на 
14 Доситејевски језик неретко се у савременој литератури одређује као наредни 

степен развоја славеносрпског језика.
15 Језички израз у делима славеносрпских писаца пре Доситејеве појаве јесте до-

ста хетероген, и не увек сасвим у складу с Орфелиновим, али га типолошки уједињује 
руска, тј. рускословенска морфолошка и синтаксичка основа и обиље творбених и лек-
сичких славенизама који не подлежу пуризму.
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естетичкој критици, чиме је превладавао ограничености „филолошке 
критике“, Павле Поповић је посегао и за језичком аргументацијом, го-
тово јој се вратио, при стварању модела развоја целокупне српске књи-
жевности. Из даљег развоја погледа на еволуцију српске књижевности, 
у којем не запажамо битније рушење основа Поповићеве периодизације 
осим оног које је стизало с идеолошко-политичке позиције, видљиво је 
да је укрштање литерарног и филолошког (лингвистичког) критерију-
ма дало у његовој периодизацији, као и генерално у његовој историјској 
критици, значајне резултате, који су у будућности послужили као основа 
савременог контекстуализовања дубровачке књижевности.

13. Закључци и предлог. У периодизацијама развоја српског језика 
с једне стране и развоја српске књижевности с друге није утврђено до-
вољно релевантних корелација: нити у једној од периодизација паралеле 
међу постојећим периодизацијама нису ни повлачене, иако су књижевне 
промене биле генератори књижевнојезичких промена и обратно, нарочи-
то у епохама просветитељства и романтизма. У Унбегауновој периодиза-
цији из 1935. смене стилских формација и рађања нових жанрова експли-
цитно се и не спомињу, а тај теоријско-методолошки недостатак касније 
у периодизацији и другим студијама исправља Никита Иљич Толстој. 
Несумњиво тачан, неупитан Унбегаунов суд да се периодизације разво-
ја књижевног језика не могу неизмењене применити у периодизацијама 
књижевности ваља само допунити коментаром да лингвистички крите-
ријум, тј. тип књижевног језика који доминира у књижевности, може у 
периодизацијама књижевности као ɡоpунски бити више него валидан, 
што на најбољи начин доказују и континуитет и дисконтинуитет које у 
српску културу напоредо уносе истовремене појаве и победе романтизма 
и вуковскога књижевног језика.16 Позитивне ефекте примене лингвистич-
ких критеријума препознајемо пре свега у традиционалној хронолошко-
-филолошкој периодизацији Павла Поповића, који је све четири „велике 
области“ српске књижевности описао, између осталог, и прецизним лин-
гвистички одређењима типа (књижевног) језика и писма који доминирају 
у литерарним остварењима. 

Коначно, периодизације књижевног језика и књижевности све 
више с правом одбацују старија хронолошко-филолошка мерила и пре-
лазе на типолошка, при чему се мора делимично превредновати статус 
појединих књижевних опуса као лингвистички хибридних, нпр. статус 
Славеносрpских хроника Ђорђа Бранковића, у којима се укрштају одлике 
српске и руске редакције (Кречмер 1999). У периодизацијама књижевног 
језика то се пре свега мора огледати у фокусирању на специфичности 
сtилова и жанрова, а не само књижевних језика, што би у примени као 

16 Милорад Павић (1979: 21) годину 1847. сматра и годином победе српског ро-
мантизма.
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допунско мерило могло помоћи и функционалнијим и прецизнијим пе-
риодизацијама књижевности.

До тог, надамо се скорог тренутка, предлог прецизније периоди-
зације развоја типова књижевних језика код Срба могао би почивати на 
уважавању утицаја највећих иноватора у српској култури и значаја језика 
њихових дела као прекретничких, уз истовремено поштовање и друштве-
ноисторијских (сеобе) и културноисторијских фактора (отварање школа). 
Узимајући наведене критеријуме у обзир као лингвистички и културо-
лошки релевантне, могли бисмо издвојити четири епохе и два периода 
у новијем развоју српских књижевних језика, од 18. века до данас, са 
селектираним годинама које су објашњене у раду:17

српскословенска епоха – од 1690. до 1746. године; 
рускословенска епоха – од 1726. до 1768. године;
славеносрпска епоха – од 1768. до 1847. године:
орфелиновски период – од 1768. до 1783. године;
доситејевски период – од 1783. до 1847. године;
вуковска епоха – од 1818. до данас.
Овај модел периодизације враћа се Суботићевом, у којем постоје пре-

клапања епоха. Два временска одсека израженијег преклапања у употреби 
различитих типова књижевних језика, односно њихове конкуренције:

а) 1726–1746. конкуренција између повлачећег српскословенског и 
надирућег рускословенског језика;

б) 1818–1847. конкуренција између повлачећег доситејевског и на-
дирућег вуковског језика.

Наравно, све оштре границе у овој периодизацији, као и свакој дру-
гој, ваља схватити искључиво као симболичке тачке на линијама српских 
књижевнојезичких континуитета и дисконтинуитета, односно као нужно 
методолошко зло изабранога научног модела.
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Aleksandar M. Milanović

CORRELATIONS BETWEEN PERIODIZATIONS OF LITERARY 
LANGUAGE AND PERIODIZATIONS OF LITERATURE

S u m m a r y

In the work, existing periodizations of development of Serbian literary 
language (Unbegaun’s and Tolstoy’s) and development of Serbian literature 
(mainly Popović’s but also Živković’s and Pavić’s) are analyzed and corre-
lations between them are looked for, both existing and necessary ones. Thus, 
both good and bad sides of the existing periodizations are highlighted, and, 
based on reconciliation of culture-historical, social-historical and linguistic 
criteria, proposal for the new periodization of modern history of Serbian liter-
ary language (from the 18th century until today) is offered.
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