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У ра ду се по ка зу је да је зна ме ни ти пи сац Гри го ри је Бо жо вић 
по се до вао лин гви стич ка зна ња, те да је у мно гим сво јим тек сто-
ви ма ука зи вао на од ре ђе на лин гви стич ка пи та ња. Гра ђа је екс цер-
пи ра на из Бо жо ви ће вих пу то пи са, ко ји бро је око 1.500 штам па них 
стра ни ца. У овим до ку мен тар ним об ли ци ма, по ред опи са до га ђа ја, 
љу ди, кра је ва и све га оно га што је ка рак те ри стич но за свет о ко ме 
пи ше, Бо жо вић нам пру жа увид и у го вор од ре ђе ног кра ја, сти ли-
стич ке осо бе но сти го вор ни ка, у ка рак те ри сти ке са ме ре че ни це, у 
бо гат ство и се ман ти ку по је ди них ре чи... У ски ци ра њу ди ја ле кат ских 
ка рак те ри сти ка пи сац ука зу је на очу ва ност па де жа, уло гу по ка зних 
за ме ни ца, на од су ство чла на у ре че ни ци, a пра ви и за ни мљи ве па ра-
ле ле из ме ђу го во ра раз ли чи тих ге о граф ских обла сти. С об зи ром на 
ра зно вр сност лин гви стич ких пи та ња ко ја се ја вља ју, при ме ном кри-
те ри ју ма лин гви стич ке ди сци пли нар но сти по ку ша ће мо да из вр ши мо 
кла си фи ка ци ју на лин гво сти ли стич ке, со ци о лин гви стич ке и си стем-
ско лин гви стич ке по гле де овог зна чај ног срп ског пи сца, ко је је он 
из но сио у сво јим пу то пи си ма по Ста рој Ср би ји по чет ком XX ве ка.

Кључ не ре чи: Гри го ри је Бо жо вић, пу то пи си, Ста ра Ср би ја, 
лин гви стич ки по гле ди, со ци о лин гви сти ка, лин гво сти ли сти ка.

Већ ско ро три де це ни је, од об ја вљи ва ња иза бра них де ла до да нас, де ло 
Гри го ри ја Бо жо ви ћа у фо ку су је ис тра жи ва ња не са мо исто ри ча ра и те о ре-
ти ча ра књи жев но сти не го и лин гви ста. У тим ра до ви ма по све ће на је за вид на 
па жња је зи ку овог књи жев ни ка, ње го вом сти лу, син так сич ким и мор фо ло-
шким ка рак те ри сти ка ма ње го ве ре че ни це, осо би на ма при сут них ди ја ле ка та, 
као и лек сич ким је ди ни ца ма ње го ве про зе1. Ме ђу тим, овим ра дом же ли мо 

* Рад је настао у оквиру пројеката Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора (ев. бр. 178020), који у целини финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

1 У ре че но се мо же мо уве ри ти уко ли ко са мо по гле да мо два збор ни ка са на уч них ску-
по ва по све ће них овом пи сцу, из 2006. и 2016. го ди не (в. ли те ра ту ру).
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да по ка же мо да је и сам пи сац по се до вао лин гви стич ка зна ња, те да је у мно-
гим сво јим тек сто ви ма ука зи вао на од ре ђе на лин гви стич ка пи та ња, на шта 
до сад у стру ци ни је би ло ука зи ва но. Сег мен те ко ји се од но се на лин гви стич-
ка и сти ли стич ка за па жа ња Гри го ри ја Бо жо ви ћа про на ла зи ли смо углав ном 
у ње го вим пу то пи сним оства ре њи ма, ко ја бро је око 1.500 стра ни ца, а на ста-
ја ла су у пе ри о ду из ме ђу два де се тих и че тр де се тих го ди на про шлог ве ка. 
У овим до ку мен тар ним об ли ци ма Бо жо вић је опи си вао раз ли чи те си ту а ци-
је, до га ђа је, љу де ко је је сре тао на сво јим пу то ва њи ма, и упра во су ти ју на ци 
они ко ји при па да ју раз ли чи тим кул ту ра ма, ве ра ма, ко ји го во ре раз ли чи тим 
је зи ци ма (Бојовићманић 2016: 41–47). Све ово до при но си ау тен тич но сти 
са мих до га ђа ја и по ступ ку ка рак те ри за ци је ју на ка. По ред исто риј ског, есе-
ји стич ког, по ли тич ког дис кур са, у отво ре ној фор ми пу то пи са мо же мо про-
на ћи и пра ти ти лин гви стич ки дис курс, ко ји је при су тан у ве ћи ни пу то пи-
сно-ре пор тер ских за пи са овог ис так ну тог срп ског пи сца и ду го го ди шњег 
ре пор те ра „По ли ти ке“, где су ње го ви за пи си углав ном и об ја вљи ва ни. На-
и ме, по ред опи са до га ђа ја, љу ди, кра је ва и све га оно га што је ка рак те ри стич-
но за свет о ко ме пи ше, Бо жо вић нам пру жа увид и у го вор од ре ђе ног кра ја. 
У тим се за па жа њи ма он нај че шће освр ће на сти ли стич ке осо бе но сти усме них 
ка зи ва ча, као и на сти ли стич ке осо бе но сти са мих на род них умо тво ри на 
да те обла сти, за тим на сто ји да ука же на ка рак те ри сти ке са ме ре че ни це, на 
про зо диј ске цр те, од но сно – ка ко би он ре као – на на гла сак и гла со у да ре, 
на бо гат ство и спе ци фич ност лек си ке, као и на се ман тич ку по за ди ну не ких 
ре чи итд. Нај ви ше из дво је них при ме ра од но си се на је зич ке ка рак те ри сти-
ке обла сти да на шње Ма ке до ни је, где се пи сац углав ном освр ће на со ци о-
лин гви стич ке еле мен те ко ји су ути ца ли на ста тус срп ског и ар на ут ског 
је зи ка, на њи хов ме ђу соб ни ути цај, про жи ма ње и по де лу.

По гле де Гри го ри ја Бо жо ви ћа на је зич ка пи та ња, при ме ном кри те ри ју-
ма лин гви стич ке ди сци пли нар но сти, мо же мо по де ли ти на лин гво сти ли-
стич ке, со ци о лин гви стич ке и си стем ско лин гви стич ке (гра ма тич ко-је зич ки, 
се ман тич ки) (ковачевић 2011: 198). Лин гво сти ли стич ка гле ди шта од но се 
се на из два ја ње да ро ви тих бе сед ни ка из по је ди них кра је ва и стил ских од-
ли ка њи хо вих го во ра, као и на осо бе но сти лек се ма ко је су у упо тре би, а 
за тим пи сац ука зу је и на не до стат но сти, али и на бо гат ство на шег је зи ка 
као на „не пре су шни из вор на ших на род них до ба ра“ (клс 2016: 829). Из но-
ше њем со ци о лин гви стич ких ста во ва Бо жо вић по ку ша ва да ука же на ка рак-
те ри сти ке на реч ја у кон тек сту исто риј ских окол но сти. У мно гим пу то пи-
си ма, Г. Бо жо вић као до бар по зна ва лац па и са вре ме ник мно гих де ша ва ња, 
пи ше о то ме ка ко су дру штве не при ли ке у да том тре нут ку и де це ни ја ма 
уна зад, ути ца ле на раз вој је зи ка, а пре ко је зи ка и на ду хов ни раз вој, тра ди-
ци ју, мен та ли тет. Бо жо ви ће ви по гле ди ко ји се од но се на си стем ско лин гви-
стич ка (гра ма тич ко-је зич ка, се ман тич ка) пи та ња ти чу се зна че ња по је ди них 
ре чи и из ра за, њи хо ве се ман тич ке и де ри ва ци о не ана ли зе, док се по је ди на 
од но се на ак це нат. Та ко ђе, при сут на су ње го ва за па жа ња о не ким гра ма-
тич ким ка те го ри ја ма, ко је из два ја као спе ци фич ност или ка рак те ри сти ку 
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у од но су на дру га на реч ја. Вр ло су број на и зна чај на Бо жо ви ће ва све до чан-
ства о то по ни ми ма у кра је ви ма ко је је по се ћи вао и опи си вао. Она за слу жу ју, 
због сво је број но сти, по себ ну па жњу (Бојовић 2018: 421–433). Сво је ста во ве 
и за па жа ња ко ја се од но се на лин гво сти ли стич ке аспек те го во ра нај ви ше је 
из но сио у пу то пи си ма по Ра су и Дре ни ци, ка да је био ме ђу му сли ма ни ма, 
у свом за ви ча ју (Ибар ском Ко ла ши ну) и Ме то хи ји, у Цр ној Го ри, Бо сни и 
Хер це го ви ни; со ци о лин гви стич ке је углав ном да вао у пу то пи си ма са про-
сто ра да на шње Ма ке до ни је и Ме то хи је, док је си стем ско лин гви стич ка пи-
та ња по кре тао у свим по ме ну тим пу то пи си ма, по себ но у они ма из Дре ни це 
и Ма ке до ни је (Ма ће до ни је).

У пу то пи си ма по Ра су и Дре ни ци, на ста лим два де сетих го ди на XX ве ка, 
Гри го ри је Бо жо вић ка да пи ше о кра ју у ко ме је ро ђен – о Ибар ском Ко ла ши-
ну, о сво јим зе мља ци ма, се ља ци ма, као бит ну ка рак те ри сти ку и осо бе ност 
из два ја об да ре ност бе сед ни ка.2 Као та кве пред став ни ке свог кра ја из два ја 
Јо си фа Ја ни ћа из Бр ња ка, а као пан дан ме ђу Ар на у ти ма – Бе ћир Во цу из 
Ме ља ни це (УЗ 1926: 32–36). Гри го ри је Бо жо вић на по ми ње да го во ри „са мо 
онај ко ме то иде од ру ке“, да се бе се ди стил ски. За обо ји цу ис ти че да су 
јед на ки у свом бе сед ни штву и да „јед на ко го во ре у сли ци као из Гор ског 
ви јен ца, у сти лу“. О бр ђа ни ну Јо си фу Ја ни ћу пи ше да је ро ђе ни бе сед ник: 
„Го во ри круп но и бр зо, а јед ним див ним је зи ком ко јим још рет ко ко го во ри 
у Ко ла ши ну: реч ник му је онај из Ву ко ве Збир ке и Да ни чи ће ве Би бли је. Био 
је то до ско ра наш нај бо љи гу слар, те је сав са де љан од де се тер ца и ста ри не, 
ни ка кав наш се љак та ко ле по и та ко опет па мет но не по зна је на шу про-
шлост...“ (исто: 33). Бо жо вић и у ин тер вјуу са Бра ни ми ром Ћо си ћем го во ри 
ка ко је Ко ла шин „од не го ван на де се тер цу, са бо га том усме ном ли те ра ту ром, 
са ју жним ди ја лек том“ и ка ко „Ко ла ши нац ду хов но жи ви од на род них пе-
са ма и пра во сла вља“ (П 2016: 1506), а јав ност упо зна је са чи ње ни цом да је 
је дан од тих Ко ла ши на ца и гу слар Ми ли ја, ко ји је опе вао Стра хи њи ћа Ба на.

О Дре ни ци, обла сти ко ја се гра ни чи са Ко ла ши ном, а сво је вр сна је 
при род на гра ни ца из ме ђу Ко со ва и Ме то хи је, пи ше да срп ски је зик чу ва ју 
још се ла по ред Ко ла ши на, и то у ма њој ме ри. А зна ло се да је ве ко ви ма 
уна зад и та област би ла срп ска. За се ла у ко ји ма се срп ски је зик још мо гао 
чу ти Бо жо вић је за бе ле жио да је „леп ши и звуч ни ји од ко ла шин ско га, ко ји 
је је дан од чи стих хер це го вач ких го во ра“ (УЗ 1926: 46).

С дру ге стра не, Гри го ри је Бо жо вић ука зу је на пре де ле на се ље не му сли-
ман ским ста нов ни штвом и из но си ми шље ње да, што се је зи ка ти че, из ме ђу 
пра во слав них и му сли ма на не ма раз ли ке. У обла сти Шта ви ца, у го во ру 
му сли ма на не мо гу се то ли ко че сто чу ти ре чи тур ског по ре кла за то што их 
они нај ма ње ко ри сте – они го во ре „ју жним на реч јем“, звуч но и сли ко ви то. О 
си ну но во па зар ског бе га го во ри као о Па зар цу са „див ним је зи ком на шим“, 

2 По себ но по гла вље мо гло би се по све ти ти и сти ли стич ким од ли ка ма пи са ца са вре-
ме ни ка Гри го ри ја Бо жо ви ћа, ко је је он чи тао и ко ји ма се вра ћао пи шу ћи о зна ча ју и од ли-
ка ма њи хо вих оства ре ња, али то мо же би ти и те ма по себ ног ра да и ис тра жи ва ња.
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а ка да ис ти че сле де ће: „ја ни сам чуо чо ве ка да леп ше го во ри наш је зик, нити 
опет сла ђе, кад поч не тур ски или кад ци ти ра ка кво га арап ско га му дра ца“, 
ја сно је да је тај чо век Му ла Ма не са Пе ште ри. Бо жо вић не са мо да не пра ви 
ни ка кву ди фе рен ци ја ци ју, већ афир ма тив но пи ше о на чи ну го во ра му сли-
ма на то га кра ја, ис ти чу ћи ње го ву по себ ност и ле по ту. 

Код Бо жо ви ћа по но во на ла зи мо за пи се о бр ђа ни ма из Ко ла ши на, али 
са да из оног дру гог – цр но гор ског. Оно што је Ко ла шин ци ма за јед нич ко, 
они ма из Ибар ског и они ма из Ко ла ши на у Цр ној Го ри, је сте та го вор нич ка 
ве шти на и спо соб ност. Бо жо вић го то во исту ре че ни цу по на вља и у пу то пи-
си ма По по стој би ни Му ја и Али ла, ка да пи ше о јед ној цр но гор ској осо би ни 
– „да се та мо у дру штву не го во ри но бе се ди и да бе се ди са мо онај ко му је 
то да но као год и гу сла ру“ (ППМИА 2016: 651). Оно што се по себ но ис ти че 
је су њи хов еп ски ак це нат и ис кле са на ре че ни ца ко јом се из ра жа ва ју. Те ма 
њи хо ве бе се де не мо ра би ти из у зет ног зна ча ја, већ сва ко днев на – о љу ди ма, 
до га ђа ји ма, али ор га ни за ци ја са ме ре че ни це у ком би на ци ји са рит мич ким 
ак цен том и ин то на ци јом чи не бе се ду уз ви ше ном и по себ ном. По ми шље њу 
Г. Бо жо ви ћа, на сва ова бо гат ства срп ског је зи ка ути ца ле су окол но сти у 
ко ји ма се жи ве ло, све што пра ти ге о граф ски по ло жај и усло ве жи во та на 
том под не бљу: „Та оса мље ност и зи ма, та ви си на и ше сто ме сеч но ог њи ште 
да ло је на ма де се те рац, при чу, за го нет ку и по сло ви цу, из де ља ло на шу ре-
че ни цу, ство ри ло му зи ку на ше га је зи ка“ (НД 2016: 904).

Пи ва се, као сред њо ве ков на жу па, про сти ра ла на те ри то ри ји да на шње 
Цр не Го ре, док су ње ни ис точ ни де ло ви пот па да ли под област Ста ре Хер-
це го ви не. О Пи ви, за јед но са Не ве си њем, Гац ком и гор њим углом Сан џа ка, 
Гри го ри је Бо жо вић пи ше са по себ ним оду ше вље њем. По ме ну ту област 
Бо жо вић пред ста вља као је згро Хер це го ви не по мно го че му – по је зи ку, 
је зич ком бо гат ству и ње го вој му зи ци. То је ме сто где се још увек ства ра ју 
на род не умо тво ри не, где се „го во ри кроз сти хо ве и кри ла ти це“ (КЛС 2016: 
829). Он сма тра да је ре че ни ца у Пи вља на то ли ко бес пре кор на да би од мах 
мо гла да се штам па, по го то во ако се узме у об зир и чи ње ни ца да је ис точ но-
хер це го вач ки (тј. хер це го вач ко-кра ји шки) ди ја ле кат, за јед но са шу ма диј ско-
-вој во ђан ским, у осно ви ци срп ског књи жев ног је зи ка. У овим пу то пи си ма 
из Хер це го ви не на ла зе се осно ве Бо жо ви ће ве те о ри је о је зи ку тзв. бо го да них 
љу ди и бо го да них кра је ва. Шта би, за пра во, би ли бо го да ни кра је ви и бо го-
да ни љу ди, и шта Бо жо вић под тим под ра зу ме ва? „Пра вил ност на ше га је зи ка, 
ње го ва му зи ка, бо гат ство и све оно што чи ни да је дан је зик по ста не оди ста 
ве лик за књи жев ност, ту су се раз ви ли и ту се нај бо ље чу ва ју. Око Гац ка се 
нај леп ше го во ри срп ски у на шој зе мљи. Ту се пе ва а не збо ри, и као што се 
кроз му зи ку обе ло да њу ју нај та на ни ја рас по ло же ња, та ко ће те кроз не ве-
сињ ско и га тач ко го во ре ње ви ше по то ну и ње го вој на гла ше но сти раз у ме ти 
го вор ни ка но по непосрeдном зна че њу ре чи“ (УУ 2016: 1025). Из ово га се 
ја сно ви ди ми шље ње Г. Бо жо ви ћа да Не ве си ње и Гац ко као обла сти пред ста-
вља ју из во ри ште „пра вих ре чи и пра вил них ре че ни ца“. Гри го ри је Бо жо вић 
у пу то пи су Вред ност Не ве сињ ског по ља пред ла же пи сци ма, као од го вор ни ма 
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за раз вој срп ског књи жев ног је зи ка, да по се ћу ју овај крај ка ко би обо га ти ли 
свој реч ник и по ра ди ли на пра вил но сти ре че ни це. Он сма тра да је то неоп-
ход на фа за раз во ја на шег књи жев ног је зи ка да не би смо пи са ли „ин до-гер-
ман ском ме ша ви ном као Бу га ри“. Сво јим при ме ром ука зи вао је на кон ти-
ну и ра ни на пор да се на ша књи жев ност, а пре ко ње и је зик, учи не чи стим, 
учи не бо га тим и у по гле ду сти ла, мо ти ва, лек си ке. Осно ву свог та квог де-
ла ња ви ди у ин те лек ту ал ном ра ду ко ји да ти ра још од ра не мла до сти: „Вр ло 
сам ра но по чео да пи шем као и да чи там: ме ђу пр ви ма збир ке Ка ра џи ће ве 
и при по вет ке и пе сме, а за тим Ма та ву ља и Јан ка Ве се ли но ви ћа. Већ у осам-
на е стој го ди ни са вла дао сам био ру ски је зик и чи тао ру ске пи сце у ори ги-
на лу. На ро чи то До сто јев ског и Тур ге ње ва...“ (П 2016: 1507). Уко ли ко се пак 
за крат ко освр не мо на по гле де Ла зе Ко сти ћа на срп ски је зик, уо чи ће мо да 
он ну ди дру га чи је ре ше ње за бо га ће ње срп ског је зи ка. Ко стић на во ди, као 
је дан од на чи на, „гра ђе ње но вих, не до ста ју ћих ри је чи у ‘ду ху срп ског је зи ка’“, 
што и је сте у ду ху ње го ве по е ти ке и че сте упо тре бе нео ло ги за ма (ковачевић 
2011: 201).

Сво је лин гво сти ли стич ке ста во ве Гри го ри је Бо жо вић из но сио је и у 
пу то пи си ма по да на шњој Ма ке до ни ји. Ова за па жа ња ве за на су за обла сти 
око Го сти ва ра и Ку ма но ва и ве зу ју се за по че так XX ве ка. Иа ко је сма трао 
да је хер це го вач ки крај „бо го дан“, Бо жо вић се, жи ве ћи у Ма ке до ни ји не ко-
ли ко го ди на, уве рио да је и „ма ће дон ски реч ник ван ред но бо гат, те да уз 
хер це го вач ке об ли ке тре ба што ви ше ре чи увла чи ти из ма ће дон ског го во ра“ 
(П 2016: 1509). У пу то пи си ма Чу де сни ку то ви Бо жо вић из но си сво ја за па жа-
ња до ко јих је до шао при ли ком бо рав ка у се лу Дуф, у бли зи ни Го сти ва ра. 
Иа ко су Ду фља ни та да би ли го вор ни ци ар на ут ског је зи ка, Бо жо вић све до чи 
да је баш та мо чуо пе сме рет ке по ле по ти мо ти ва о Ко со ву, као и о Мар ку 
Кра ље ви ћу. По ред ово га, срп ски ути цај и срп ски тра го ви по го то во су очи-
глед ни у њи хо вој лек си ци. На при мер, срп ски су на зи ви они ко ји се од но се 
на оби ча је и ри ту ал не тре нут ке: дом, пра зник, Бог, Бо жић, Вас кр се ње, Све
ти. За тим, Ду фља ни и мо ли тве из го ва ра ју на срп ском – Го спо де, про сти 
ме не гре шна, Го спо ди, по дај и при дај, као и бо жић ни и ус кр шњи по здрав 
– Хри стос се ро ди, Хри стос вас крс. У овом пу то пи су за бе ле жен је и по да-
так да Ду фља ни има ју још не што што их ве зу је за срп ство и њи хо во срп ско 
по ре кло, а то је за ве ти на Св. Јо ва на Зим ског, ко ме пе ва ју на ар на ут ском, али 
са сле де ћим срп ским ре чи ма: Го спо ди по ми луј, Све ти Јо ван и Христ. У ју го-
за пад ном де лу ма ке дон ске обла сти, ка да је оби ла зио Ре сан, Бо жо вић за па-
жа осо бе но сти слич не они ма у се ве ро и сточ ном де лу, а ко је се од но се и на 
лин гво сти ли стич ка и на си стем ско лин гви стич ка обе леж ја: „А реч ник бо гат, 
бри так, сја јан: хер це го вач ки на гла сак и хер це го вач ки об ли ци за да ља на ша 
је зич на на пре до ва ња тре ба у Ма ће до ни ји да тра же име ни цу“ (УИ 1930: 321).

У пу то пи си ма По Ста ром Вла ху, Гри го ри је Бо жо вић упу ћу је, по оно ме 
ка ко се ње му чи ни, на не по сто ја ње на ших ре чи за мно ге пој мо ве: „Има мо 
бо гом да но сна жан је зик а књи жев ност нам је му та ва, јер све не ка ко ни смо 
у оном пси хо ло шком по ло жа ју и ду хов ној ди сци пли но ва но сти кад се из ра зи, 



174

уоб ли че ња ла ко на ла зе, не те шко ра ђа ју и као од ша ле ства ра ју. Је ди но су 
две вред но сти: на род на по е зи ја и де ло Св. Са ве“ (ПСВ 2016: 602). Он, та ко, 
ин ди рект но ну ди ре ше ње за по ме ну ти про блем при ства ра њу књи жев них 
де ла. Из два ја ју ћи на род ну по е зи ју и де ло Св. Са ве као пра ве и је ди не вред-
но сти на ше књи жев но сти, Бо жо вић упу ћу је ства ра о це на са ме по чет ке на-
шег књи жев ног ства ра ла штва. Они ко ји су од го вор ни за ства ра ње књи жев-
них де ла тре ба ло би да се вра те пра вим, истин ским вред но сти ма, они ма ко је 
су оли че не у на шем усме ном, али и сред њо ве ков ном ства ра ла штву. Бо жо вић 
кроз пу то пи се про вла чи раз ли чи те ди гре си је, па и исто риј ске, те та ко по-
ми ње Ха ми да Ма ла ги ћа из Хи сар џи ка, „са див ним хер це го вач ким го во ром 
и гла со у да ром“ (ПСВ 2016: 587). Као што се мо же при ме ти ти, пи сац по се-
ду је и од ре ђе на ди ја лек то ло шка са зна ња, и пи ше о њи ма и са сти ли стич ког 
аспек та. Као не ко ко је че сто бо ра вио на мно гим срп ским про сто ри ма, и 
на ла зио се у ди рект ном кон так ту са го вор ни ци ма из тих кра је ва, био је у 
ста њу да про дре у са му су шти ну на шег је зи ка, да ука зу је на ди фе рен ци јал-
не вред но сти на ших ди ја ле ка та, да се упо зна са бо гат ством срп ске лек си ке 
и та ко по ста не све стан ка кве све вред но сти наш је зик и на ша на реч ја са 
со бом но се. Ра до сав Ђу ро вић у свом ра ду о је зи ку Бо жо ви ће вих пу то пи са 
по Ста ром Вла ху кон ста ту је да „ста ро вла шки го вор при па да ис точ но хер це-
го вач ком ди ја лек ту, и то је не спор но, али се он пре ма ви ше ми кро и зо гло са 
ви со ког ди фе рен ци јал ног ран га мо же кла си фи ко ва ти као под ди ја ле кат ис-
точ но хер це го вач ког ди ја лек та“ (Ђуровић 2006: 171), чи ме се по твр ђу је Бо-
жо ви ће во прет ход но за па жа ње. О са мом ста ро вла шком го во ру Бо жо вић је 
по дроб ни је пи сао, о че му ће би ти ре чи у сег мен ту ра да ко ји се од но си на 
ње го ва си стем ско лин гви стич ка за па жа ња.

Со ци о лин гви стич ка за па жа ња Гри го ри ја Бо жо ви ћа мо гу се нај бо ље 
пра ти ти у пу то пи си ма по обла сти ма да на шње Ма ке до ни је и Ме то хи је. Под 
со ци о лин гви стич ким пи та њи ма под ра зу ме ва мо све што се од но си на за па-
жа ња о је зи ку у кон тек сту со ци јал них еле ме на та, о њи хо вој уза јам ној по ве-
за но сти у гра ни ца ма од ре ђе них ре ги о на или ад ми ни стра тив но-по ли тич ких 
фор ма ци ја (пре ма вахтин–головко 2004: 46–47). На да ље ће мо на сто ја ти 
да ука же мо на гра ђу екс цер пи ра ну из пу то пи сно-ре пор тер ских за пи са Г. 
Бо жо ви ћа, а ко ја осве тља ва дру штве но-исто риј ске ути ца је на је зик, али и 
ути ца је ге о граф ског по ло жа ја на је зич ке осо бе но сти. 

У пу то пи си ма по Ме то хи ји Бо жо вић при ка зу је до ку мен тар ну сли ку 
јед ног вре ме на про же ту исто риј ским чи ње ни ца ма, ње го вим ста во ви ма о 
је зи ку и, уоп ште, он сли ка це ло куп ну си ту а ци ју и окол но сти ко је су за де си-
ле срп ски на род на тој тра ди ци о нал но ње го вој зе мљи, а ко је су на од ре ђе ни 
на чин има ле ути ца ја на раз вој је зи ка. Не у јед на че ност го во ра на тлу Ме то-
хи је по сле ди ца је ути ца ја ви ше фак то ра. Сам ге о граф ски по ло жај (де лом 
на тро ме ђи Ср би је, Цр не Го ре и Ал ба ни је) био је по го дан за на се ља ва ње ста-
нов ни ка из окол них обла сти – Цр не Го ре и Ибар ског Ко ла ши на, али по го дан 
и за про жи ма ње је зич ких осо би на гра нич них ди ја ле ка та ко сов ско-ре сав ских 
и зет ско-сје нич ких или (на дру гом те ре ну) ко сов ско-ре сав ских и при зрен ско 
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ти моч ких – за њи хо ву ме ђу ди ја ле кат ску ин тер фе рен ци ју,3 те је Бо жо вић 
мо гао чу ти ме ша ви ну од ли ка зет ско-сје нич ких го во ра са ди ја лек том аре а ла 
на ко ме се на ла зио, а то је ко сов ско-ре сав ски. На и ме, Бо жо вић све до чи о 
тим раз ли ка ма док је бо ра вио у Го ра ждев цу: „Мла ди ко ји су про шли кроз 
вој ску го во ре пра вил ним ис точ ним го во ром. Они сре до веч ни и же не го во ре 
обич но пећ ки, а они нај ста ри ји јед ном ме ша ви ном цр но гор ских го во ра са 
ме то хиј ским и ко ла шин ским. Већ ја сан знак да су се ља ни ме шав но га по ре-
кла“ (ПР КИМ 2016: 553). Та ме ша ви на о ко јој Бо жо вић го во ри од но си се на 
го вор са не ким осо би на ма пре ла зних иди о ма, за раз ли ку од не ких дру гих 
го во ра све ре не Ме то хи је ко ји ма и ге о граф ски и лин гви стич ки при па да: „По 
не ким од ли ка ма бли жи је су сед ним цр но гор ским не го ко сов ско-ре сав ским, 
не са мо на под руч ју цен трал не Ср би је већ и на под руч ју се вер не Ме то хи је“ 
(Букумирић 2007: 349).

О дре нич кој обла сти, ко ја је опет гра нич на област, али из ме ђу обла сти 
Ко со ва и Ме то хи је, Гри го ри је Бо жо вић пи ше у дру га чи јем кон тек сту. Ов де 
се не ра ди о ме ђу соб ном ути ца ју срп ских ди ја ле ка та, већ о ути ца ју дру гих, 
не сло вен ских је зи ка, као о по сле ди ци исто риј ских окол но сти и де ша ва ња 
не по вољ них по срп ски жи ваљ. У овој дав на шњој срп ској обла сти, по чет ком 
XX ве ка го во ри се ар на ут ски. Ме ђу тим, са да је у фо ку су тур ски ути цај на 
Ар на у те ово га кра ја: „Али од до ла ска Дер виш-па ше на Ко со во, му сли ман-
ска про па ган да је ус пе ла да Ар на у ти не тре ба да го во ре је зи ком по ро бље не 
ра је. Од тог тре нут ка дре нич ки, као и оста ли Ар на у ти, по че ли су у свем гу-
би ти и сво је ар на ут ске од ли ке и све ви ше тур чи ти сво ју ду шу и мен та ли тет“ 
(УЗ 1926: 46). Ипак, и по ред ве ли ког ути ца ја Ту ра ка, али и по ред ар на ут ског 
ути ца ја, увек оста ју не из бри си ви тра го ви, они ко ји се од у пи ру по ку ша ји ма 
да се ства ри при ка жу дру га чи јим. Чи ње ни ца је да се у овом кра ју, ко ји је 
ве ко ви ма био срп ски, си ту а ци ја та да би ла пре о кре ну ла у ко рист Ар на у та и 
њи хо вог је зи ка, али оно што je пред ста вља ло срп ску лу чу је су име на се ла, 
бр да, по бр ђа, до ло ва, ре ка и кла де на ца, и ти су на зи ви на ста ви ли да све тле 
и у нај там ни јем мра ку. У це лој тој обла сти, је ди но се ло ко је не ма срп ско 
име је се ло Ћи рез, са име ном тур ског по ре кла ко је озна ча ва тре шњу (УЗ 
1926: 46). У при лог ово ме го во ре и то по ни ми екс цер пи ра ни из књи жев ног 
тек ста Г. Бо жо ви ћа, а чи ју мо ти ви са ност он ба зи ра на лин гви стич ким са-
зна њи ма ко ја је по се до вао и на на род ним пре да њи ма из кра је ва у ко ји ма се 
то по ни ми ја вља ју. „Гри го ри је Бо жо вић као пу то пи сац и при по ве дач иде 
ко рак да ље у ис пи си ва њу стра ни ца по све ће них опи си ма Ко со ва, Ме то хи је 
и Ста ре Ср би је, и до ку мен тар ним по ступ ком уво ди до га ђа је чи ји је све док 
био, име на љу ди са ко ји ма је био у кон так ту, то по ни ме са ко ји ма се на тим 

3 „Оту да се у де ло ви ма Ме то хи је и Ко со ва и дуж Ибра осе ћа јак ути цај зет ско-сје нич ког 
ди ја лек та (нпр. у на став ку ген. мн. за ме нич ко-при дев ске про ме не ко ја гла си -ије или -ија: 
мâли је дēцâ или мâли ја дēцâ), док у пре де ли ма дуж це ле ју го и сточ не грaнице ди ја лек та – 
да кле од Де ча на па све до За је ча ра – има мо до ста при зрен ско-ти моч ких на но са (оште ће ња 
де кли на циј ског си сте ма, ана ли тич ких кон струк ци ја у ком па ра ти ву итд.)“ (ивић 2001: 139).
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пу то ва њи ма су сре тао... За хва љу ју ћи ње го вим пу то пи сно-ре пор тер ским 
за пи си ма, ми смо у ста њу да на од ре ђе ни на чин ре кон стру и ше мо мно ге 
је зич ке сег мен те. Овај при лог об ра ди то по но ма стич ке гра ђе до при но си 
са гле да ва њу мно гих се ман тич ких аспе ка та то по ним ских струк ту ра, скри-
ве них на пр ви по глед. Та ко су, на при мер, ра све тље ни тер ми ни, ко ји су 
са чу ва ни у то по ни ми ма, а ви ше ни су део лек си ке на род них го во ра, па са мим 
тим су и не ја сне се ман тич ке са др жи не (ба буш, де бра, ру го во, кол, ко лас 
итд.)“ (Бојовић 2018: 421–433).

Бо жо вић је убе дљи во нај ви ше сво јих со ци о лин гви стич ких ис ка за за-
бе ле жио док је бо ра вио на про сто ри ма да на шње Ма ке до ни је. Он је сво ја све-
до чан ства у ви ду пу то пи сно-ре пор тер ских за пи са ве за них за ову област об ја-
вљи вао у пе ри о ду од 1930. до 1940. го ди не. С об зи ром на то да је Гри го ри је 
Бо жо вић пу то пи се по Ма ке до ни ји пи сао и об ја вљи вао по чет ком XX ве ка, 
ка да Ма ке до ни ја као са мо стал на др жа ва још увек ни је по сто ја ла, али се тај 
на зив ко ри стио за ге о граф ску ре ги ју ко ју је она об у хва та ла, мо ра ју се има ти 
у ви ду со ци јал не при ли ке ко је су у то до ба би ле ак ту ел не – ка ко на по ли тич-
ком та ко и на вер ском или пак је зич ком пла ну. Пре са мог оса мо ста љи ва ња 
ове др жа ве, на род ни го во ри тог под руч ја сма тра ни су ју жним ди ја лек том 
срп ског је зи ка. У пу то пи су Низ го ле му (1930), Г. Бо жо вић нај бо ље осли ка ва 
та да шње при ли ке ко је се од но се на је зик ко ји је био у упо тре би, на ста ње у 
цр кви, али и при ли ке у ве зи са школ ством. Вр ло ја сно ис ти че да „сва ки Ма-
ће до нац ... го во ри је зи ком ко јим је и ра ни је го во рио“, је зи ком ко јим су го во-
ри ле Ка ра ђор ђе ве вој во де, по след њи по уки ну ћу Пећ ке па три јар ши је, вла ди-
ка ра шко-при зрен ски За ха ри је, сви они ко ји „ни су ни у сну са ња ли да су 
Бу га ри“. По ред је зи ка, цр ква пред ста вља дру ги фак тор и сто жер на ци о нал ног 
иден ти те та, те се и у том сми слу још увек ни шта ни је ме ња ло, слу жи ло се на 
„истом, ра ни јем сло вен ском је зи ку, по истим књи га ма ко је је Ру си ја и Ср би-
ја сла ла још до 1865. го ди не“. При ли ком усва ја ња је зи ка у ма ке дон ским основ-
ним и сред њим шко ла ма та ко ђе се по ста вља ја сна гра ни ца из ме ђу он да шњег 
њи хо вог на род ног је зи ка и си лом при ли ка на мет ну тог „бу гар ског жар го на“: 
„Или још бо ље, не ка до ђе у Ма ће до ни ју да ви ди и чу је. Не ка за ђе и по основ-
ним и по сред њим шко ла ма. Па не ка пре су ди: да ли ма ће дон ско де те лак ше 
усва ја књи жев ни го вор сво га на род но га је зи ка или је дан до ста да лек и до зла-
бо га ква рен и по ште ћен ју го сло вен ски жар гон бу гар ски, на ко ји би се да нас 
згра ња вао не са мо Бо тев и Ка ра ве лов, но и сам Ст. Ми ха и лов ски...“ (УИ 1930: 
299). Све ово већ ре че но по твр ђу је се још јед ном из Бо жо ви ће вог су сре та са 
си нов цем Ан дре ја Љап че ва, ко ји се на ци о нал но де кла ри ше као Ср бин, Ју
го сло ве нин, а о је зи ку, од но сно ди ја лек ту ко јим го во ри, ка же сле де ће: „Наш 
го вор ни је не ки дру ги сло вен ски је зик, но је јед но са оп штим срп ским је зи ком 
и то ли ко да лек од пра во га бу гар ско га. Не тра жи мо ни дру гу цр кву. Јер имамо 
ону исту, сво ју, ста ру“ (УИ 1930: 327).

По се бан про блем пред ста вља ју на ме та ње и ути цај ар на ут ског је зи ка, 
ка ко – као што је већ на по ме ну то – на про сто ри ма Ко со ва и Ме то хи је, та ко 
и на тлу та да шње по кра јин ске обла сти Ма ке до ни је. Мно ги су би ли усло вље-
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ни да би ра ју из ме ђу ве ре и је зи ка. Би ло је оних ко ји су ода бра ли да са чу ва-
ју ве ру, дру ги пак – је зик, а би ло је и оних ко ји су ус пе ли да по ред ве ре и 
је зи ка са чу ва ју и по нос (УИ 1930: 366–369). Ова кве дру штве но-по ли тич ке 
при ли ке, опи са не у пу то пи си ма, нај о чи глед ни је су на про сто ри ма Гор ње 
Ре ке, Ма вро ва и Ро сту ше (се ло Дуф), Ма ле Ре ке, Го ре, Сред ске... Гор њо ре чан-
ци су да ли је зик да би са чу ва ли ве ру, а Бо жо вић за пи су је: „Утвр дио сам да 
не ма ни пу них сто ти ну го ди на кад су они још го во ри ли срп ски“. Ме ђу тим, 
на осно ву овог све до че ња мо же мо прет по ста ви ти ко је су окол но сти ко је су 
ути ца ле на ова кву си ту а ци ју. Пре све га, ја сно је да се ра ди о ар на ут ском 
зу лу му и на ме та њу ар на ут ског је зи ка, те су „ве ру са чу ва ли и пре ко ње срп-
ско име“ (ЧК 1930: 148). За тим, ова ква со ци о лин гви стич ка си ту а ци ја мо же 
би ти ре зул тат и не ких дру гих окол но сти, као што је по тре ба усва ја ња ар на-
ут ског је зи ка ра ди лак ше тр го ви не и су жи во та са Ар на у ти ма. Али, ипак, 
ста нов ни штво по ме ну тих обла сти ар на ут ски је зик до жи вља ва као „знак 
њи хо ва ро бо ва ња и ра је то ва ња“, јер тра ди ци ја им је срп ска, пе сме пред ста-
вља ју пре вод са срп ског је зи ка, има ју мно го срп ских ре чи и у мо ли тва ма. 

Та ко је и се ло Дуф (код Го сти ва ра) – ка ко бе ле жи Г. Бо жо вић – срп ско, 
а го во ри ар на ут ски. И они су, као и Гор њо ре чан ци, са чу ва ли у из ве сној мери 
срп ску свест и срп ска пре да ња. Са мо је по ко ји ста рац знао да го во ри срп ским 
је зи ком и да за со бом оста ви све до чан ство да су сви срп ског по ре кла и да су 
не ка да сви го во ри ли са мо срп ски. Со ци о лин гви стич ке при ли ке у овом се лу 
по ка зу ју „да смо ми Ар на у ти ма пла ћа ли у кр ви и је зи ку, а не они на ма“ (ЧК 
1930: 154). Ука зу ју ћи на при су ство еле ме на та цр кве но сло вен ског је зи ка у 
Бо жо ви ће вом књи жев ном де лу, Дра ги ша Бо јо вић ис ти че да је „по себ но за-
ни мљи во при су ство све ште ног срп ског је зи ка у ал бан ском је зи ку. У пу то-
пи су Се ло Дуф пи сац оста вља све до чан ство о по ар на у ће ним Ср би ма у Маке-
до ни ји ко ји, иа ко го во ре ал бан ским је зи ком, чу ва ју ау тен ти чан све ште ни 
је зик. Та ко у пе сми за вре ме но ше ња кр ста је ди но је срп ски при пев све ште-
ног ка рак те ра Го спо ди по ми луј. Све оста ле ре чи су ал бан ске“ (Бојовић 2006: 
93–99).

Дру штве но-по ли тич ке при ли ке ути ца ле су и на је зич ку си ту а ци ју у 
Ма лој Ре ци, ко ја пред ста вља пра ви из у зе так у том сми слу, те је Бо жо вић с 
пра вом ука зао на на род ко ји је му сли ман ске ве ро и спо ве сти, а одо лео је ар на-
у ће њу и тур че њу: „Ње ни му сли ма ни, Ми ја ци, не зна ју ни јед не ре чи ни тур-
ске ни ар на ут ске. На про тив, ма тер њи го вор упор ни је су чу ва ли од пра во сла-
ва ца. Они су да нас и све сни Ср би, и то не кри ју ни од ко га. Сва ко ће вам и на 
јав ном ме сту где има Ту ра ка и Ар на у та ре ћи да је Ср бин му сли ман ске ве ре“ 
(УИ 1930: 365). Је зик Ми ја ка у Ма лој Ре ци са чу ван је од грч ког, ал бан ског и 
вла шког ути ца ја, а са чу ва ли су га пе сма и же на ми јач ка (ОКДБ 1931: 458–461).

По тур че но ста нов ни штво из над Ро сту ше са чу ва ло је срп ски је зик, а 
про ме ни ли су ве ру: „Као зми ју ту кла је зла суд ба ов да шње га чо ве ка. Пре-
ту кли му кич му, а он се опет вла чио по зе мљи и остао жив. Час по ди жу ћи 
гла ву, час уви ја ју ћи се у клу бе да би не при ја тељ по ми слио ка ко је на из ди-
са ју. Не ко се тур чио, чу ва ју ћи је зик, не ко при мао дру ги да би са чу вао ве ру. 
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Сви да би се за бо ље да не са чу ва ло ово на ци о нал но оли че ње, овај ма на стир, 
као по след ња успо ме на, зад њи упор и под пор је да на ци ја ва ља да оста не 
жи ва“ (УИ 1930: 367). А у Де бру, за раз ли ку од Гор ње Ре ке и Ро сту ше, по ред 
ве ре и је зи ка, са чу ва ли су и по нос – ка ко пи сац уо ча ва.

По сма тра ју ћи ре тро спек тив но дру штве но-по ли тич ке при ли ке у на шим 
не ка да шњим ју жним обла сти ма, а за хва љу ју ћи за бе ле шка ма и са чу ва ним 
за пи си ма не ко га ко је упра во у тим кра је ви ма че сто бо ра вио, да нас мо же мо 
са гле да ти ко ре не не при ли ка ко је су ути ца ле на то да кра је ви ко ји су не ка да 
би ли на се ље ни ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом да нас то ви ше ни су. 
Иа ко од пе ри о да ка да су за пи си на ста ли ни је про шло – исто риј ски гле да но 
– мно го вре ме на, не што ви ше од 70 го ди на, већ у овом тре нут ку су вр ло очи-
глед не по сле ди це ру ше ња сту бо ва на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. Од-
у зи ма њем и не ги ра њем на ци о нал них вред но сти не ги ра се по сто ја ње јед ног 
на ро да и оних вред но сти ко је пред ста вља ју вр ло ва жан део на род ног би ћа.

Си стем ско лин гви стич ка за па жа ња при сут на у пу то пи си ма Гри го ри ја 
Бо жо ви ћа та ко ђе су мно го број на. Углав ном се од но се на осо бе но сти го во ра 
оних кра је ва о ко ји ма он пи ше и на чи јем је те ре ну бо ра вио. Ка рак те ри стич-
не цр те су очи глед но би ле вр ло фре квент не у упо тре би, те је мо гао ла ко да 
их уо чи, пре по зна и, на кра ју, да о њи ма пи ше. Нај ви ше из дво је них за пи са 
од но си се на се ман тич ку са др жи ну то по ни ма, ет но ни ма, по је ди них лек се-
ма из на род них го во ра, за тим на од су ство чла на, ка те го ри ју па де жа, при-
су ство по ка зних за ме ни ца итд. О мно гим то по ни ми ма оста ли су за пи си у 
књи жев ном де лу Гри го ри ја Бо жо ви ћа, чи ји се се ман тич ки аспек ти углав ном 
ба зи ра ју на лин гви стич ким са зна њи ма ко ја је по се до вао сам пи сац и на 
на род ним пре да њи ма у кра је ви ма чи ји су то по ни ми за бе ле же ни. То по но-
ма стич ка гра ђа об ра ђе на је у за себ ном ра ду (Бо јо вић Ј. 2018), те се ов де не-
ће мо по дроб ни је ба ви ти ти ме. При ку пље ни то по ни ми по ка зу ју у ко јој ме ри 
књи жев но де ло овог пи сца оби лу је оно ма стич ким по да ци ма, до ко јих мо жда 
и не би смо до шли по сред ством не ког дру гог из во ра.

Већ до бро по зна та со ци о лин гви стич ка по за ди на го во ра обла сти са да-
шње Ма ке до ни је по го то во је би ла ак ту ел на у пе ри о ду ка да су ови пу то пи си 
ства ра ни. Ат мос фе ра дру штве но и сто риј ских и по ли тич ких про це са огле да 
се, из ме ђу оста лог, у из два ја њу ма ке дон ског као за себ ног је зи ка. По ред кри-
те ри ју ма со ци о лин гви стич ког иден ти те та, ра ди се и о до ми нант ној струк-
тур ној по себ но сти и уда ље но сти од но во што кав ског ди ја ле кат ског сре ди шта 
(радић 2003: 125). Срп ске је зич ке осо бе но сти при сут не у овом го во ру нај-
ви ше до ла зе до из ра жа ја дуж се вер не гра ни це Ма ке до ни је, што ће се и по-
твр ди ти кроз ис ка зе Гри го ри ја Бо жо ви ћа. 

У пу то пи си ма Гри го ри ја Бо жо ви ћа ко ји се од но се на се ве ро за пад не 
де ло ве овог аре а ла оста ле су за бе ле же не пи шче ве оп сер ва ци је о го во ру по ме-
ну те обла сти. Три де се тих го ди на XX ве ка, у пу то пи су Ла за ро по ље Бо жо вић 
за пи су је да Ла за ро пољ ци „оте жу и пе ва ју кад го во ре. Не ма ју чла на, са чу-
ва ли су па де же у свим из ра зи тим ре че ни ца ма“ (УИ 1930: 362), а у пу то пи су 
Пре ко Ко зја ка бе ле жи: „У јед ном не так ну том ста рин ском го во ру ко ји ми ри-
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ше на ср бу ље, ко ји је ме кан као мо рав ски пра вил но га на гла ска, без чла на, 
без вар дар ске ме ша ви не са ста рим са да шњим вре ме ном: ’иду’, ’ка жу’“ (ККЉ 
2016: 1255). По сто ја ње чла на ко је је ка рак те ри стич но за ис точ ну ју жно сло-
вен ску гру пу је зи ка а ко јој при па да и ма ке дон ски, не сре ће се као од ли ка 
овог го во ра, те се та ко при бли жа ва осо бе но сти ма ка рак те ри стич ним за 
за пад ну гру пу, што исто ва жи и за ка те го ри ју па де жа.

Спу шта ју ћи се ка ју го за пад ним по гра нич ним кра је ви ма ма ке дон ске 
обла сти, осо бе но сти го во ра оста ју ско ро исто вет не. У се лу Љу бој на (оп шти-
на Ре сан), Бо жо вић за па жа да је је зик са чу ван од ути ца ја по ро ма ње них је зи ка: 
„чла на не ма, по ка зна за ме ни ца се упо тре бљу је нео бич но пра вил но као и у 
књи жев ном на шем го во ру“ (УИ 1930: 321). Да кле, на по чет ку XX ве ка, пре-
ма пи са њи ма Г. Бо жо ви ћа као не ко га ко је не ко ли ко го ди на и жи вео на тим 
про сто ри ма, од су ство чла на ис ти че се као упе ча тљи ва цр та за пад ног по ја са 
ма ке дон ске обла сти, штo је обе леж је не ка рак те ри стич но за ову ју жно сло-
вен ску гру пу је зи ка. По ред то га, и по ка зна за ме ни ца упо тре бље на „као у 
на шем књи жев ном го во ру“ не пред ста вља не што што је ка рак те ри сти ка 
ис точ не ју жно сло вен ске гру пе је зи ка, кон крет но ма ке дон ског. 

Ве о ма су број ни за пи си о Ми ја ци ма, те мо же мо за кљу чи ти да је Гри-
го ри је Бо жо вић у сво јим пу то пи си ма ве ли ку па жњу по све тио и ми јач ком 
го во ру. Он за па жа да Ми ја ци, „као сви пла нин ци, си ро ви ји и све жи ји“, ка да 
го во ре – пе ва ју, упо ре ђу ју ћи их на тај на чин са Хер це гов ци ма. По сто је гра-
ни це из ме ђу на реч ја на овом про сто ру, а нај ве ће раз ли ке уо ча ва ју се у по гра-
нич ним де ло ви ма, где је је зик нај ви ше из ло жен ути ца ју је зи ка са ко ји ма је 
у не по сред ном кон так ту, што је и по твр ђе но у на у ци4, а на шта и Г. Бо жо вић 
на сто ји да ука же: „Не сум њи во су нај ар ха ич ни ји на ши го во ри код на се ља 
по крај грч ке ет нич ке гра ни це од Стру ме из над Се ре за до Пре спе и Ја бла-
ни це, с оне стра не Охрид ско га је зе ра. Али су ти го во ри у сво јем исто риј ском 
ока ме ња ва њу пре тр пе ли из ве стан ути цај грч ко га, ал бан ско га и вла шко га 
је зи ка“ (ОКДБ 2016: 458). Ме ђу тим, на за па ду ма ке дон ске обла сти, тач ни је 
у Ма лој Ре ци, одр жа ва се ми јач ки го вор из ван свих дру гих ути ца ја, и као 
што је већ на по ме ну то, Ми ја ци су свој го вор чу ва ли упор ни је од пра во сла-
ва ца. Бо жо вић, за тим, на во ди не ке ка рак те ри сти ке њи хо вог го во ра, као што 
су: ми је – ми; ви је – ви; деј че – де вој че; ја бо у ка – ја бол ка, али ука зу је и на 
мо гу ћу се ман тич ку по за ди ну ет но ни ма њи хо вог пле ме на: „Ме ђу тим то име 
је ве ро ват но до шло као на ди мак на сме шљив што Ми ја ци го во ре ’ми је, вије’ 
ме сто ’ми’ и ’ви’. Или још ја мач ни је од ’ми, ми је’, то јест ’ми из ово га пле-
ме на’“ (УИ 1930: 346). Бо жо вић по том на во ди и њи хо во ау тен тич но све до-

4 „U sa vre me noj bal ka ni sti ci je ši rom pri zna to da je pod ruč je gde se da nas pre se ca ju al ban-
ska, ma ke don ska i grč ka gra ni ca, bi lo i je ste sa da cen tar po ja ve i di stri bu ci je je zič kih ino va tiv nih 
pro ce sa ko ji su do ve li do ta ko zva ne bal ka ni za ci je je zi ka bal kan skog je zič kog sa ve za (русаков
–соБолев 2008: 14). Ka ko tvr di J. Lind stedt: „Cen tar bal ka ni za ma se na la zi, ka ko se či ni, ne gde 
ma lo ju žni je od Ohrid skog i Pre span skog je ze ra gde su se sre li grč ki, al ban ski, ma ke don ski, aru-
mun ski i rom ski je zik” (linDsteDt 2002: 332 пре ма maKarova 2016: 1–16)”.



180

че ње: „Ми ја ци сво је пле мен ско име обич но об ја шња ва ју пре го ње њем са 
Бр сја ци ма: „Ми сме ја ци, ја ки – Ми ја ци; а ми (по) бр зи и (по) ја ци (од вас) 
– Бр сја ци“ (исто). Ка да по ми ње Бр сја ке, да је са мо прет по став ку се ман тич-
ке по за ди не по ме ну тог ет но ни ма и ну ди за ни мљи во об ја шње ње: „Бр сјач ко 
име је вр ло ста ро и по зна то и из спо ме ни ка. Прем да је по ко ре ну чи сто 
срп ско, опет га је те шко об ја сни ти. Ми ја ци у том име ну нај ра ди је ви де 
бр сјач ку осо би ну пла хо ви то сти и бр зи не на кав гу и бој. Па и они са ми. Ме-
ђу тим, мо гло би се нај леп ше на га ђа ти да им је то на ди мак као до брим пла-
нин ским пе ша ци ма или про сто као пла нин ци ма. Пре ма то ме, њи хо во би 
име зна чи ло: гор шта ци, пла нин ци, шу мља ни; љу ди из шу ме, са пла ни на“ (ЧК 
1930: 186–187). Бо жо вић та ко ђе на сто ји да ука же на то да је го вор две жу пе 
из над При зре на, пра во слав не Сред ске и му ха ме дан ске Го ре, нај слич ни ји и 
нај бли жи ми јач ком го во ру, на по ми њу ћи да су им, по ред го во ра, и но шња, 
пре зи ме на и се ла слич на, а „пе сма му зич ки нај бли жа“ (ОКДБ 2016: 460).

На стра ни ца ма пу то пи са ко је нам је овај зна чај ни срп ски пи сац оста вио 
мо гу се про на ћи ре до ви по све ће ни по ја шња ва њу, от кри ва њу, под се ћа њу на 
мно ге ре чи не ја сне се ман ти ке, или на оне ко је су већ по ста ле ар ха ич не, 
мање по зна те. Ка да у Реч ни ку СА НУ по тра жи мо од ред ни цу бе са, ви де ће мо 
да она озна ча ва „да ту реч ко ја се сма тра као све ти ња“.5 У пу то пи су По љу
ља на бе са, об ја вље ном 1928. го ди не, Г. Бо жо вић вр ло по дроб но опи су је шта 
је то бе са, ко је и ка да да је, на чин на ко ји се то чи ни... О лек се ми бе са Бо жо вић 
пи ше да зна чи исто што и „на ша ве ра“, док би у бу квал ном сми слу она 
озна ча ва ла „твр ду реч, за ри ца ње, за кле тву, обе ћа ње, ве зу, за вет“. Оно што је 
вр ло ин те ре сант но је сте то да нам пре до ча ва раз ли ку из ме ђу гра ђе ња и 
ве зи ва ња бе се: „Кад бе су да је по је ди нац, он да он чи ни, гра ди бе су, а кад 
пле ме или ви ше њих – он да се бе са ве же“ (ЦИР 1928: 142). Ова се ман тич ка 
ни јан са у упо тре би лек се ме бе са не мо же се про на ћи у реч ни ку, иа ко се као 
из раз уз да ту од ред ни цу на во ди „ве за ти, гра ди ти, чи ни ти бе су“. По ред 
ово га, Бо жо вић нам пре до ча ва да код Ар на у та по сто ји и гла гол бе со ји ти, 
што би опет од го ва ра ло на шем ве ро ва ти, али ве ро ва ти у да ту бе су. Од име-
ни це бе са, као ње не де ри ва те пи сац упо тре бља ва име ни це бе сник6 и не бе сник 
– „Са мо бе сник мо же би ти муж и ју нак, а не бе сник је обич на ку ка ви ца 
и ни ко го ви на зла“ (исто), об ја шња ва ју ћи да су бе сни ци „они ко ји сво ју 
реч твр до чу ва ју“. Упра во се овим при ме ром из пу то пи са Г. Бо жо ви ћа и у 
РСА НУ по твр ђу је по ме ну то зна че ње. Сам на чин скла па ња бе се из гле дао 
би ова ко:

„А ки је бе се? (Има ли бе се.)
По: ће бе са! (Да, ево бесe.)
Бе са-бе с? (Бе са бе са, бе са над бе са ма.)
Бе са-и-зо тит! (Бе са бож ја, го спод ња.)“ (исто).

5 РСА НУ: бȅса ж (алб. besё) а. да та реч ко ја се сма тра као све ти ња.
6 РСА НУ: бȅснӣк м онај ко ји за да је, ко ји др жи бе су.
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У опи са ном оби ча ју скла па ња бе се уо ча ва се из раз бе сабе с, где се у 
за гра да ма да је пре вод из ра за – „бе са над бе са ма“. И у РСА НУ про на ла зи мо 
исто зна че ње, са мо уз по твр ду при ме ра Г. Еле зо ви ћа.7 

У пу то пи су Ко ла шин ске ра зу ре раз от кри ва нам се у са мом на сло ву реч 
ко ја се, иа ко по зна та, да нас рет ко мо же чу ти. Уме сто лек се ме ра зу ра мно го 
се че шће упо тре бља ва ју ре чи ра зор, про паст, по гром. Вр ло је ве ро ват но да 
је ова лек се ма фре квент ни ја на под не бљу где ју је Гри го ри је Бо жо вић, очи-
глед но, и за бе ле жио: „Око Кра ље ве Го ре, по стој би не Ми ћа Глу шче ви ћа, 
ко ја је гра ни ца из ме ђу пље ваљ ске на хи је и бе ло пољ ско га Ко ла ши на, ја мач-
но је по ста ла реч ра зу ра“ (ППМИА 2016: 647). Пи сац та ко ве ру је да би се 
ње но зна че ње и те жи на нај бо ље мо гле осе ти ти уко ли ко се она чу је „из уста 
оних ко ји су је пре жи вља ва ли, ко ји су ту ра зу ру ви де ли и осе ти ли“ у Ко ла-
ши ну: „Она је нај бо ље обе леж је на ше га жи во та под Тур ци ма, и нај гро зни-
ја. Она је ја ча од ин ва зи је, од сред ње ве ков но га ’ино пле ме но га на ше стви ја’, 
од гра бе жа и па ље ви на, од из го на и про го на ста нов ни ка. Јер со бом зна чи 
све то за јед но и у до дат ку још оно кад брат на бра та уда ри; кад ве ре у крв 
за пли ва ју; кад дин и крст укр сте ма че ве на жи вот и смрт; још бли же и вер-
ни је: кад Ди на рац уда ра на Ди нар ца... као си ла на би је са, ка ко је то де се те-
рац укле сао! (...) Реч ра зу ра зна чи ра зор, ра зо ре ње, по гром, про паст, слом, 
са мо све то бр же, пла хо ви ти је, не ми ло срд ни је и пу сто шни је“ (исто).

Сли ка Ста ре Ср би је, пре вас ход но, али и још по не ких срп ских кра је ва, 
три де се тих и че тр де се тих го ди на XX ве ка отрг ну та је од за бо ра ва у пу то пи-
сно-ре пор тер ским за пи си ма Гри го ри ја Бо жо ви ћа. У за бе ле шка ма из Ра са, 
Дре ни це, Ибар ског Ко ла ши на, Ме то хи је, Цр не Го ре, Хер це го ви не, Ма ке до-
ни је са чу ва на је сли ка жи во та љу ди из тих кра је ва, љу ди раз ли чи тих на цио-
нал но сти и кон фе си ја. У спе ци фич ним усло ви ма су жи во та мно го број них 
на ро да, ни је дан по ку шај њи хо вог исли ка ва ња не пред ста вља лак за да так. 
Бо жо вић је, ужи вља ва ју ћи се у тре нут ке њи хо вог би ти са ња и оп ста ја ња, имао 
слу ха да чу је, очи да ви ди и ру ку да за бе ле жи жи ву реч, пре да ња, до га ђа је, 
ствар не ли ко ве, те да нам пред ста ви ви ше ди мен зи о нал ну сли ку дру штва, 
пре све га, Ста ре Ср би је из раз ли чи тих угло ва. И за и ста, ње гов књи жев ни 
опус мо же би ти из вор мно гих ет но граф ских и ет но лин гви стич ких ис тра жи-
ва ња, јер се у ве ли кој ме ри за сни ва на за бе ле же ним пре да њи ма, они ма ко ја 
упу ћу ју на на род ни жи вот и тра ди ци ју. 

За по тре бе овог ра да из дво ји ли смо са мо оне пу то пи се, тач ни је де ло ве 
тих пу то пи са, у ко ји ма пи сац из ла же сво је ста во ве и за па жа ња ко ји се ти чу 
је зи ка, тј. на род них го во ра. На осно ву свих по да та ка екс цер пи ра них из пу-
то пи сне гра ђе Гри го ри ја Бо жо ви ћа мо же мо још јед ном по твр ди ти да је, пре 
све га, пу то пи сна гра ђа овог пи сца про же та ни зом лин гви стич ких оп сер ва-
ци ја. У из дво је ној гра ђи, на шта смо у ра ду ука за ли, мо же мо пра ти ти три 
стру је у окви ру лин гви стич ких за па жа ња пи сца – лин гво сти ли стич ку, со-

7 РСА НУ: изр. бȅсабȇс: бе са над бе са ма, ча сна реч. – Бе са-бе с, ако ти до ђем та мо, ви-
де ћеш ти! (КМ, Ел. Г. 3).



ци о лин гви стич ку и си стем ско лин гви стич ку. Оби ље по да та ка ко је нам пру-
жа ју пу то пи си раз вр ста ли смо у по ме ну те три гру пе ме то дом лин гви стич ке 
ди сци пли нар но сти. По ку ша ли смо да из ди фе рен ци ра мо за па жа ња Гри го-
ри ја Бо жо ви ћа ко ја се од но се на ње го ве те о ри је о је зи ку, ње го вој ле по ти, 
бо гат ству и звуч но сти у раз ли чи тим кон тек сти ма. Мно ги пи сци, ко ји су 
ути ца ли на раз вој срп ског књи жев ног је зи ка, има ли су сво је те о ри је о ње-
го вом бо га ће њу. Чи та ју ћи књи жев но де ло Гри го ри ја Бо жо ви ћа, мо же мо се 
упо зна ти са иде јом пи сца о то ме ка ко да се наш је зик и књи жев ност, са гра-
ђе ни на чвр стим те ме љи ма усме не и сред њо ве ков не књи жев но сти, на до гра-
ђу ју у по гле ду мо ти ва, раз ви ја ју у по гле ду лек си ке и уса вр ша ва ју у по гле ду 
сти ла. Он, та ко ђе, гло ри фи ку је по је дин це, оне бо го да не, њи хо ву об да ре ност, 
ле по ту и стил го вор нич ке ве шти не. Вр ло је до бро био упо знат са осо бе но-
сти ма је зи ка кра је ва у ко ји ма је бо ра вио, та ко да је, по ред со ци јал них при-
ли ка ко је су ути ца ле на раз вој је зи ка, мо гао да ука же и на раз ли чи то сти 
ме ђу на род ним го во ри ма. И оно што мо жда но си нај ве ћу вред ност је су 
оно ма стич ки по да ци при сут ни у пу то пи си ма и при по вет ка ма Гри го ри ја 
Бо жо ви ћа, ко је је он за пи си вао укљу чу ју ћи све по треб не ин фор ма ци је до-
би је не на те ре ну, јер су сво је вр сна срп ска та пи ја. И као што је Ла за Ко стић 
пе сник-фи ло лог, за Гри го ри ја Бо жо ви ћа, на кон свих ових за пи са, а има их 
у ње го вом опу су још, мо же мо ре ћи да је пу то пи сац-фи ло лог и да се и ње му 
мо же при пи са ти сле де ћа ре че ни ца: „он је зик ни је ана ли зи рао је зи ка ра ди, 
не го због ње го вих естет ских и умјет нич ких мо ћи“ (ковачевић 2011: 207), 
при че му ве ру је мо да би Бо жо вић до дао оно што је по не кад у раз го во ри ма 
ис ти цао – и због не ких но вих ве ли ких име на и но вих де ла.
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LINGUISTIC COMMENTS OF GRIGORIJE BOŽOVIĆ 

S u m m a r y 

The paper explains that the famous writer Grigorije Božović had linguistic knowledge 
and in many of his texts raised various linguistic issues. The material was excerpted 
from Božović’s travel writing, which is around 1500 pages long. These documentary 
forms, in addition to offering descriptions of events, people, regions and everything else 
found in the world that Božović writes about, also provided insight into the vernacular 
of a certain region, stylistic features of speakers, syntactic characteristics, the wealth of 
semantics of certain words, etc. In sketching the dialectal features the writer points to the 
fact that some cases were preserved, to the role of demonstrative pronouns, to the lack 
of article in a sentence, but he also makes interesting parallels between the vernaculars 
of different geographic areas. Having in mind the diversity of linguistic issues that 
occur in the material, we will apply the criterion of linguistic disciplinarity to classify as 
linguostylistic, sociolinguistic and systemic-linguistic the views of this significant Serbian 
writer who wrote travelogues about Old Serbia at the beginning of the 20th century.
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