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РЕЧ УНА ПРЕД

У овој књи зи из ла же се основ но школ ско гра ди во из 
гра ма ти ке, лек си ко ло ги је и исто ри је књи жев ног је-
зи ка, ускла ђе но са нај но ви јим про гра ми ма за ви ше 
раз ре де основ не шко ле. 

При руч ни ци као што је овај ну жно су ре зул тат 
из ве сног ком про ми са – из ме ђу, с јед не стра не, по-
тре бе да из ло же ни са др жај бу де те о риј ски ко хе-
рен тан и на уч но ва ли дан, и с дру ге – по тре бе да 
се при бли жи ђа ци ма на основ но школ ском уз ра сту. 
На дам се да у овом слу ча ју тај ком про мис ни је пре-
ви ше оште тио ни јед ну ни дру гу стра ну. 

Сва те о риј ска ре ше ња уте ме ље на су у на уч ној 
ли те ра ту ри, чи ји је се лек тив ни спи сак дат на кра-
ју књи ге. Ипак, гра ди во о за ме ни ца ма и за ме нич-
ким при ло зи ма об ра ди ла сам не што дру га чи је не го 
што је то уоби ча је но, из убе ђе ња да је при ступ ко ји 
ну дим јед но став ни ји и при хва тљи ви ји за школ ску 
прак су не го до са да шњи. 

С об зи ром на то да про грам за основ ну шко лу 
угла в ном са мо пред ви ђа ко је гра ди во тре ба об ра ди-
ти, али не и до ко је „ду би не“ то тре ба учи ни ти, пи сац 
сва ког уџ бе ни ка и при руч ни ка мо ра да се осло ни на 
сво ју про це ну и дра го це не са ве те ко ле га из школ ске 
прак се. Та ко је учи ње но и у овом слу ча ју.   

За хвал на сам ре цен зен ти ма и дру гим ко ле га ма 
ко ји су па жљи во чи та ли ру ко пис – на ро чи то проф. 
Љу бо ми ру По по ви ћу, Ми ро сла ву Ни ко ли ћу и Ива ну 
Клај ну. На рав но, од го вор ност за при мед бе ко је ни-
сам усво ји ла и за све евен ту ал не гре шке оста је мо ја. 

Ду шка Кли ко вац
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По ре кло срп ског је зи ка
Ди ја лек ти 
Раз вој књи жев ног је зи ка код Ср ба

О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
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ПО РЕ КЛО СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

Срп ски је зик при па да ин до е вроп ским је зи ци ма. 
Они су по ста ли од за јед нич ког пре тка – пра ин до-
е вроп ског је зи ка. Сма тра се да се тим је зи ком го-
во ри ло у III ми ле ни ју му пре н. е., у ис точ ној Евро пи 
или за пад ној Ази ји. Од ње га је на ста ло ви ше по ро-
ди ца је зи ка – сло вен ска, ро ман ска, гер ман ска и др. 
Од ње га во де по ре кло и не ки по је ди нач ни је зи ци 
– грч ки, ал бан ски и јер мен ски. 

Сло вен ски је зи ци су, ка ко се прет по ста вља, на-
ста ли од истог пре тка – пра сло вен ског је зи ка. Сто-
га су они, упр кос ме ђу соб ним раз ли ка ма, и да нас 
ви ше или ма ње слич ни по сво јој гла сов ној и гра ма-
тич кој струк ту ри, као и по реч ни ку. 

Сло ве ни су се из сво је по стој би не – ко ја се про-
сти ра ла од Бал ти ка на се ве ру до Кар па та на ју гу 
– у вре ме ну од II до VII ве ка ра се ли ли у три прав-
ца. Та ко се пра сло вен ски је зик рас пао на три гру пе 
сло вен ских је зи ка – ис точ но сло вен ску, за пад но сло-
вен ску и ју жно сло вен ску. Да нас тим гру па ма при-
па да ју сле де ћи књи жев ни је зи ци: 

(а)  ис точ но сло вен ској – ру ски, бе ло ру ски и укра-
јин ски;

(б)  за пад но сло вен ској – пољ ски, лу жич ко срп ски, 
че шки и сло вач ки;

(в)  ју жно сло вен ској – срп ски / хр ват ски / бо шњач-
ки (ко ји има ју исту ди ја ле кат ску осно ву и чи ји 
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се го вор ни ци ме ђу соб но ла ко раз у ме ју, али ко ји 
су про гла ше ни раз ли чи тим књи жев ним је зи ци-
ма), сло ве нач ки, ма ке дон ски и бу гар ски. У ову 
гру пу свр ста ва се и ста ро сло вен ски је зик – пр ви 
књи жев ни је зик Сло ве на. 

Ју жни Сло ве ни су се, по сле за др жа ва ња у Па-
но ни ји и да на шњој Ру му ни ји, то ком VI и VII ве ка 
до се ли ли на Бал кан.

Ка ко се раз ви јао реч ник срп ског је зи ка (1): 
пра сло вен ске ре чи и ро ман ске по зајм ље ни це 

Сма тра се да је пра сло вен ски је зик имао два-
де се так хи ља да ре чи. Мно ге од њих чу ва ју се, с 
не што из ме ње ним ли ком, и да нас. Из ре чи као 
што су жи то, пше ни ца, раж, је чам, овас, про со, 
ти ква, ди ња, ре па, грах, ора ти, ко па ти, се ја ти, 
ко си ти, же ти, мле ти, бра ти, плуг, ра ло, срп, ко-
са, мо ти ка, ло па та, ви ле, жр вањ за кљу чу је мо 
да су се Ста ри Сло ве ни ба ви ли зе мљо рад њом; 
по ре чи ма кра ва, бик, сви ња, коњ, ждре бе, ов ца, 
јаг ње, ко за, ста до, на па са ти ви ди мо да су се 
ба ви ли и сто чар ством; ре чи ри ба, сом, шту ка, 
па стр ва, клен, уди ца, мре жа, вр ша, ости ука-
зу ју нам на ри бо лов; ре чи ву на, лан, ко но пља, 
тка ти, ши ти, кро ји ти, пре сти на из ра ду тек-
сти ла; ре чи ја бу ка, кру шка, шљи ва, ви шња, орах, 
ле шник на во ћар ство итд. Ста ри Сло ве ни су од 
ме та ла по зна ва ли же ле зо, мед (= бакар), олово, 
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сре бро, зла то, а пу то ва ли су ка ко коп ном (о че-
му нам го во ре ре чи пут, ста за, са о ни це, се дло, 
во зи ти, ја ха ти) та ко и во дом (ла ђа, чун, ве сло, 
кр ма). Од му зич ких ин стру ме на та би ли су им 
по зна ти гу сле, бу бањ, пи штаљ ка, сви ра ла; на 
њи ма се сви ра ло, а уз њих пе ва ло и пле са ло.

На Бал ка ну су Сло ве ни за те кли ста нов ни штво 
ко је је го во ри ло ди ја лек ти ма ла тин ског је зи ка и 
из тих ди ја ле ка та пре у зе ли су мно ге ре чи: бо си-
љак, ло вор, рот ква, ду ња, је гу ља, ма зга, мра мор, 
врт, ко но пац, са пун, уље, врч итд. 
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ДИ ЈА ЛЕК ТИ 

Ди ја ле кти и књи жев ни је зик

Ср би се слу же срп ским књи жев ним је зи ком, а за-
пи су ју га ћи ри ли цом (ко ја је њи хо во тра ди ци о нал-
но, а и зва нич но пи смо) и, у но ви је вре ме, ла ти ни-
цом. Сва ки књи жев ни је зик је нор ми ран – ње го ве 
осо би не про пи са не су и опи са не у од го ва ра ју ћим 
при руч ни ци ма (гра ма ти ка ма, реч ни ци ма и пра во-
пи су). Он слу жи као сред ство спо ра зу ме ва ња це ле 
јед не дру штве не за јед ни це, у свим обла сти ма жи-
во та, и у пи са њу и у го во ру.

По јам књи жев ног је зи ка тре ба раз ли ко ва ти од 
пој ма на род ног је зи ка, ко јим се, у сва ко днев ним 
не зва нич ним при ли ка ма, слу жи на род (под ко јим 
се тра ди ци о нал но сма тра пре све га се о ско и ма ње 
обра зо ва но ста нов ни штво).

На род ни је зик је по де љен на ди ја лек те. Њи ма се 
слу же го вор ни ци на огра ни че ној те ри то ри ји, го то во 
ис кљу чи во у го во ру – да кле, у не зва нич ним при ли-
ка ма и за сва ко днев не по тре бе (ма да има и при ме ра 
да су ди ја лек том на пи са на и не ка књи жев на де ла).

Срп ски ди ја лек ти

Срп ске ди ја лек те де ли мо, нај пре, по то ме ко јим је 
гла со ви ма за ме њен не ка да шњи глас јат. Он је у не-
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ким ди ја лек ти ма за ме њен гла сом е (нпр. цвет, цве-
то ви); ти ди ја лек ти на зи ва ју се екав ски. У дру ги ма 
је за ме њен гла сов ним гру па ма ије или је (цви јет, 
цвје то ви); они се на зи ва ју (и)је кав ски. Нај зад, не-
ки ди ја лек ти су икав ски – у њи ма је глас јат за ме-
њен гла сом и (цвит, цви то ви). 

Срп ске ди ја лек те де ли мо још на ста ри је и мла-
ђе. Они се раз ли ку ју пре све га по ак цен ти ма и де-
кли на ци ји: мла ђи ди ја лек ти има ју че ти ри ак цен та 
и си стем од се дам па де жа, а у ста ри ји ма то ни је 
слу чај. 

Ди ја лек ти ко ји ма го во ре Ср би је су сле де ћи:

(1)  екав ски:
(а) мла ђи   – шу ма диј ско-вој во ђан ски;
(б)  ста ри ји – ко сов ско-ре сав ски;

              – при зрен ско-ти моч ки.
(2)  (и)је кав ски:

(а) мла ђи   – ис точ но хер це го вач ки;
(б)  ста ри ји – зет ско-ра шки 

                 (зет ско-ју жно сан џач ки).

По ред то га, је дан ма њи број Ср ба го во ри икав ски.
Сви ди ја лек ти срп ског је зи ка при па да ју што кав-

ском на реч ју – у њи ма упит но-од но сна име нич ка 
за ме ни ца за ства ри гла си што/шта. Што кав ским 
на реч јем се го во ри у Ср би ји, Цр ној Го ри, Бо сни и 
Хер це го ви ни и у ве ли ком де лу Хр ват ске, та ко да 
је оно на род ни је зик и дру гих на ро да осим Ср ба – 
Цр но го ра ца, Бо шња ка и јед ног де ла Хр ва та.
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Штокавски дијалекти приказани су на следећој 
слици (адаптирано из: Павле Ивић, Српски народ и 
његов језик, СКЗ, Београд 1971, стр. 332−333).

У основу српског књижевног језика ушла су два
дијалекта: источнохерцеговачки (који је (и)јекав-  
ског изговора) и шумадијско-војвођански (који је 
екавског изговора).
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РАЗ ВОЈ КЊИ ЖЕВ НОГ 
ЈЕ ЗИ КА КОД СР БА 

Пр ви књи жев ни је зик код Ср ба: ста ро сло вен ски

Кад су се по сле се о ба на шли на но вим те ри то ри ја-
ма, Сло ве ни су че сто би ли из ло же ни кул тур ним и 
вер ским при ти сци ма окол них на ро да. На ро чи то су 
у те шком по ло жа ју би ли За пад ни Сло ве ни, ко ји су 
се на шли на уда ру Фра нач ке и не ких гер ман ских 
др жа ва. Сто га је кнез Рас ти слав, вла дар Ве ли ке 
Мо рав ске (да на шња ју го и сточ на Че шка), за тра жио 
од ви зан тиј ског ца ра да му по ша ље ми си о на ре ко ји 
би хри шћан ство ши ри ли на сло вен ском је зи ку. Ви-
зан тиј ски цар 863. го ди не ша ље Кон стан ти на (или 
Ћи ри ла, ка ко је на зван кад се ка сни је за мо на шио) 
и Ме то ди ја, уче не Со лу ња не. 

Да би мо гли про по ве да ти хри шћан ство ме ђу 
Сло ве ни ма, они су пре ве ли Би бли ју и дру ге цр кве-
не књи ге с грч ког је зи ка на ди ја ле кат ко јим су го-
во ри ли Сло ве ни из око ли не Со лу на и ко ји је та да 
био вр ло до бро ра зу мљив свим Сло ве ни ма. Да би 
из ра зи ли пој мо ве за ко је у сло вен ском је зи ку ни су 
мо гли на ћи ре чи, Ћи ри ло и Ме то ди је су узи ма ли 
грч ке ре чи или, че шће, ства ра ли но ве сло вен ске 
ре чи по грч ком ка лу пу. Из грч ког су пре у зи ма ли 
и ре че нич не кон струк ци је. Та ко су ство ри ли пр-
ви књи жев ни је зик Сло ве на, ко ји да нас на зи ва мо 
ста ро сло вен ски. Ње га су за пи са ли пи смом ко је је 
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Ћи ри ло са ста вио на осно ву грч ког и не ких дру гих 
пи са ма – гла го љи цом. 

Ста ро сло вен ски је зик се про ши рио по сло вен-
ском све ту, а Ср би су бо го слу же ње на ње му при ми-
ли ве ро ват но то ком X ве ка. 

Ка ко се раз ви јао реч ник срп ског је зи ка (2): 
по зајм ље ни це из грч ког – гр ци зми 

Ре чи грч ког по ре кла су у на шем је зи ку са чу ва-
не и до да нас. То су апо стол, ан ђео, је рес, па-
три јарх, ка лу ђер, мо нах, ма на стир, ће ли ја, ико-
на, та мјан, ман ти ја, ли тур ги ја… Наш је зик је 
на ста вио да при ма ре чи из грч ког и ка сни је, јер 
је узор срп ској сред њо ве ков ној кул ту ри би ла 
ви зан тиј ска кул ту ра. 

Кра јем IX ве ка Ћи ри ло ви и Ме то ди је ви уче ни-
ци у Бу гар ској ства ра ју дру го сло вен ско пи смо 
– ћи ри ли цу. Сва ко сло во у ћи ри ли ци има ло је 
сво је име, а од име на пр ва два сло ва (аз и бу-
ки) из ве ден је на зив азбу ка. Ста ро сло вен ска ћи-
ри ли ца има ла је ви ше сло ва не го да на шња; на 
при мер, по сто ја ла су сло ва Æ („тан ко јер“) и X 
(„де бе ло јер“) – ко ја су озна ча ва ла тзв. ме ки и 
твр ди по лу глас, Y („је ри“) – ко је је озна ча ва ло 
тзв. твр до и, ¤ и * – ко ја су озна ча ва ла но сно е, 
одн. о, Q („јат“) – ко је је озна ча ва ло не ку вр сту 
гла са е и слог ја и др. 
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У срп ским зе мља ма не ко вре ме се пи са ло и гла-
го љи цом и ћи ри ли цом, али је ћи ри ли ца, као јед-
но став ни ја, а и слич ни ја грч ком пи сму, до XII ве ка 
са свим по ти сну ла гла го љи цу и уста ли ла се као тра-
ди ци о нал но срп ско пи смо. 

Ста ро сло вен ски је зик за пи си ван је пра во пи сом 
ко ји је био раз ли чит од да на шњег: ре чи се ни су 
одва ја ле јед на од дру ге, ни ти су ре че ни це обе ле жа-
ва не ве ли ким сло вом на по чет ку и тач ком на кра ју. 
Та кав на чин пи са ња на зи ва се кон ти ну и ра но пи-
са ње. Ма ње це ли не одва ја не су тач ком или две ма 
тач ка ма у сре ди ни ре да. По чет на сло ва тек сто ва 
– тзв. ини ци ја ли – би ла су ве ћа од оста лих и по не-
кад укра ше на. 

У по чет ку је це ло куп на књи жев ност би ла цр кве на 
– на ме ње на вер ским по тре ба ма. Књи ге су пре пи си-
ва не ру ком, јер штам па ри ја још ни је би ло. Од ста-
ро сло вен ских тек сто ва на пи са них на срп ском тлу 
са чу ва ни су Ма ри ји но је ван ђе ље, Тем нић ки нат пис, 
Гр шко ви ћев од ло мак и Ми ха но ви ћев од ло мак. 

Срп ска ре дак ци ја ста ро сло вен ског – 
срп ско сло вен ски 

Вре ме ном се срп ски на род ни је зик (тј. ње го ви ди ја-
лек ти) ме њао и све ви ше раз ли ко вао од књи жев ног 
– ста ро сло вен ског је зи ка. Сто га су пре пи си ва чи цр-
кве них књи га по че ли не хо ти це у тек сто ве уно си ти 
осо би не сво јих го во ра – пре све га гла сов не, али и 
оне ко је су се ти ца ле об ли ка ре чи. Та ко је, у XI или 
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XII ве ку, ство ре на срп ска ре дак ци ја ста ро сло вен-
ског је зи ка или срп ско сло вен ски је зик. Он је слу-
жио по тре ба ма цр кве, али и срп ске сред њо ве ков не 
др жа ве. Као књи жев ни је зик на ста вио је да слу жи 
Ср би ма све до пр ве по ло ви не XVI II ве ка.

На исти на чин на ста ле су дру ге ре дак ци је ста-
ро сло вен ског – бу гар ска, ма ке дон ска, ру мун ска, 
хр ват ска, ру ска и че шка. Све те ре дак ци је за јед но 
на зи ва ју се цр кве но сло вен ски је зик.

Од XII ве ка раз ви ја се и срп ска ћи ри ли ца, раз-
ли чи та од ћи ри ли ца ко ји ма су се за пи си ва ли дру ги 
сло вен ски је зи ци.

Срп ско сло вен ски је зик упо тре бља вао се пре све-
га као бо го слу жбе ни је зик (у цр кве ним об ре ди ма и 
књи га ма). Нај зна чај ни ји ру ко пис пи сан на срп ско-
сло вен ском је зи ку, а и јед но од нај ва жни јих де ла 
срп ске кул ту ре, је сте Ми ро сла вље во је ван ђе ље. На-
пи са но је кра јем XII ве ка, има пре ко 350 стра на и 
укра ше но је са око три сто ти не ми ни ја ту ра и укра-
сних ини ци ја ла.

На срп ско сло вен ском је зи ку пи са на су и жи ти ја 
(жи во то пи си, би о гра фи је) – нај ва жни ји жа нр та да-
шње књи жев но сти. Пр во са чу ва но срп ско жи ти је 
је сте Жи ти је све тог Си ме о на, ко је је на пи сао све ти 
Са ва. Срп ско сло вен ским је зи ком пи са ни су и ра зни 
нат пи си, а на ње га су пре во ђе ни и не ки ви зан тиј ски 
за ко ни ци. 

Упо ре до са срп ско сло вен ским је зи ком, у пи са њу 
се ко ри стио и на род ни је зик – али не чист, не го са 
при ме са ма књи жев ног, срп ско сло вен ског је зи ка. 
На ње му су пи са ни тек сто ви пре вас ход но прав не и 
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тр го вач ке на ме не: по ве ље, ори ги нал ни срп ски за-
ко ни ци, уго во ри, по слов на пи сма итд. На та квом 
је зи ку на пи сан је и За ко ник ца ра Ду ша на, до не сен 
1349. го ди не, ко ји од ре ђу је пра ва и оба ве зе вла сте-
ле и за ви сних се ља ка на це лој те ри то ри ји срп ске 
др жа ве. На је зи ку бли ском на род ном пи шу се од 
XV ве ка и ви те шки ро ма ни и ле то пи си. 

Пи са ње на срп ско сло вен ском и на род ном је зи ку 
на ста вље но је, али у знат но ма њем оби му, и по сле 
па да срп ских др жа ва под тур ску власт. За ни мљи во је 
да је од кра ја XIV до по ло ви не XVI ве ка, за хва љу ју-
ћи угле ду сред њо ве ков не срп ске др жа ве, срп ски био 
је дан од ди пло мат ских је зи ка у ју го и сточ ној Евро пи: 
њи ме су се у сво јој ме ђу на род ној пре пи сци слу жи ли 
тур ски, као и ма ђар ски и ру мун ски вла да ри. 

Од сре ди не XVI до кра ја XVII ве ка у кра је ви ма 
под тур ском вла шћу пи сме ност та во ри: књи жев ни 
рад углав ном је огра ни чен на цр кве не по тре бе и 
одр жа ва се са мо по цр ква ма и ма на сти ри ма. Жи-
вљи књи жев ни рад од ви ја се са мо ме ђу Ср би ма у 
дру гим под руч ји ма.

Ка ко се раз ви јао реч ник срп ског је зи ка (3): 
по зајм ље ни це из тур ског – тур ци зми 

С вла да ви ном Ту ра ка у срп ски је зик ушле су и 
ре чи из њи хо вог је зи ка. Да нас упо тре бља ва мо 
те ре чи че сто и не зна ју ћи да су стра ног по-
ре кла: пар че, кај си ја, џи ге ри ца, ра ки ја, ма ра ма, 
ча ра па, чи зма, тор ба, ја стук, ду шек, ку ти ја, 
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