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1. Граматика је на у ка ко ја опи су је струк ту ру је зи ка, утвр ђу ју ћи ње го ве гла сов не, 
об лич ке, твор бе не и ре че нич не осо би не. Гра ма ти ка се обич но де ли на фо не ти ку (са 
фо но ло ги јом), тј. на на у ку о гла со ви ма, на мор фо ло ги ју – на у ку о об ли ци ма  ре чи, на 
твор бу  ре чи – на у ку о на стан ку но вих  ре чи и на син так су – на у ку о ре че ни ци. Као 
та ква, гра ма ти ка је пре све га опи сна (де скрип тив на) на у ка. Осим то га, гра ма ти ка 
је и скуп пра ви ла о је зич ким је ди ни ца ма (о гла со ви ма, о об ли ци ма, о ре чи ма, о 
ре че ни ца ма и њи хо вим де ло ви ма), па нас учи и пра вил но сти је зи ка, што је чи ни и 
нор ма тив ним спи сом.

2. Је зик је си стем зна ко ва ко ји је (го вор но и пи са но) сред ство оп ште ња, спо ра зу ме-
ва ња ме ђу љу ди ма. Је зи ком чо век са оп шта ва сво је ми сли и осе ћа ња дру гим љу ди ма. 
А то зна чи да је је зик дру штве на по ја ва, да је ње гов по ста нак ве зан за по ста нак и 
раз вој људ ско га дру штва. Као нај са вр ше ни је сред ство спо ра зу ме ва ња, он је ве зан за 
ми сао, па су ми шље ње, свест и је зик у стал ном је дин ству. Са уса вр ша ва њем ми сли, 
уса вр ша ва се је зик и, при род но, са уса вр ша ва њем је зи ка раз ви ја се и ми шље ње.

3. Као сред ство оп ште ња, је зик има ко му ни ка тив ну функ ци ју (од лат. com mu ni ca tio 
– са оп шта ва ње, оп ште ње). При то ме, по што је је зик си стем зна ко ва ко ји пре но си зна-
че ња (ми сли, осе ћа ња, са др жај по ру ка) ме ђу љу ди ма, ње го ва функ ци ја је и са знај на, 
ког ни тив на (од лат. cog ni tio – са зна ње) или зна чењ ски из ра жај на, екс пре сив на (од 
лат. ex pres si vus – из ра жа јан). А по што се је зи ком пре но се ис ку ства и зна ња из јед не 
ге не ра ци је у дру гу, је зик има и аку му ла тив ну функ ци ју (од лат. ac cu mu la tio – на го ми-
ла ва ње), тј. је зик при би ра и чу ва у се би тра ди ци о нал не кул тур не и ци ви ли за циј ске 
вред но сти за јед ни це ко ја да тим је зи ком го во ри. Ове три функ ци је су основ не ка да је 
реч о би ло ко јем при род ном је зи ку као ору ђу оп ште ња у јед ној за јед ни ци.

4. Одређену језичку заједницу чи не сви они љу ди ко ји у сво јој све сти и у сво ме го-
во ру (у је зич ком спо ра зу ме ва њу) има ју за јед нич ке све де ло ве јед ног је зич ког си сте ма 
(са ста ва), тј. сви љу ди ко ји у сво ме го во ру има ју исти гла сов ни, реч нич ки (лек сич ки), 
об лич ки и син так сич ки си стем. Бу ду ћи да су љу ди и њи хо ва дру штва на ста ја ли на 
мно гим ме сти ма Зе мље, при род но је што су, у дав ним вре ме ни ма, на ста ја ли раз ли чи-
ти пр во бит ни је зи ци (пра је зи ци) и њи хо ве гру пе. Ме ђу мно гим раз ли чи тим је зи ци ма, 
јед ну гру пу чи ни ли су и ин до е вроп ски је зи ци, по ро ди ца је зи ка ко ја је у да љем раз вит ку 
да ла сло вен ске, гер ман ске, ро ман ске, мно ге ин диј ске и дру ге је зи ке.

Сло вен ски је зи ци има ју мно ге за јед нич ке осо би не ко је и да нас по ка зу ју да су сва 
сло вен ска пле ме на у пре и сто риј ској епо си жи ве ла у за јед ни ци, ка ко на у ка ми сли, 
из ме ђу ре ка Од ре и Ла бе на за па ду и ре ке Вол ге на ис то ку. Сло вен ска је зич ка за-
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јед ни ца у ка сни јем раз вит ку рас па ла се на три ску пи не: ју жну, за пад ну и ис точ ну, 
па смо та ко до би ли три сло вен ске је зич ке гру пе: ју жно сло вен ску је зич ку гру пу; за-
пад но сло вен ску је зич ку гру пу, ко ју чи не: пољ ски с ка шуп ским (и сло вињ ским), че шки, 
сло вач ки и лу жич ко срп ски је зик, и ис точ но сло вен ску је зич ку гру пу, ко ју чи не: ру ски, 
бе ло ру ски и укра јин ски је зик.

Ју жно сло вен ска је зи чка заједница

5. Пре не го што су се до се ли ли на Бал кан, они Сло ве ни ко ји ће у исто риј ским 
на у ка ма би ти по зна ти под на зи вом Ју жни Сло ве ни жи ве ли су у за јед ни ци, чи не ћи 
це ли ну у од но су на дру ге две гру пе Сло ве на (За пад них и Ис точ них), и би ли јед на 
је зич ка за јед ни ца ко ја је оста ви ла вид них за јед нич ких тра го ва у гла сов ном, об лич-
ком, твор бе ном и син так сич ком си сте му сва ког од по је ди нач них је зи ка ко ји су се 
у тој за јед ни ци офор ми ли. 

У то ку исто риј ског раз вит ка у кру гу ју жно сло вен ске за јед ни це фор ми ра ле су 
се две је зич ке за јед ни це. Пр во, фор ми ра ла се – за пад на је зич ка за јед ни ца, из 
ко је су се раз ви ли, као по себ ни на род ни је зи ци – је зи ци Ср ба и Цр но го ра ца, 
Хр ва та и Сло ве на ца и, на осно ва ма је зи ка пр ва три на ве де на на ро да, мно го ка-
сни је (в. т. 46), је зик Бо шња ка, ко ји су, и као књи жев ни је зи ци, да нас од ре ђе ни 
на ци о нал ним пред зна ком (на при мер, срп ски је зик, хр ват ски је зик, сло ве нач ки 
је зик итд.). Дру го, фор ми ра ла се – ис точ на је зич ка за јед ни ца, из ко је се раз-
вио је зик хри шћан ске цр кве свих сло вен ских на ро да, по знат у лин гви сти ци као 
ста ро сло вен ски је зик (ко ји се на зи ва у на у ци и тер ми ном ста ро цр кве но сло вен ски 
је зик), као што су се раз ви ли и је зи ци Ма ке до на ца и Бу га ра (тј. ма ке дон ски је зик 
и бу гар ски је зик).

Уз из у зе так ста ро сло вен ског, ко ји је, ствар но, био пр ви књи жев ни је зик свих сло-
вен ских на ро да, за сно ван на јед ном ју жно сло вен ском (ма ке дон ском) ди ја лек ту ко ји 
је ег зи сти рао у око ли ни грч ког гра да Со лу на, а ко ји је пре стао би ти жи ви је зик, 
на род ни је зи ци (или, тач ни је, по је ди ни иза бра ни ди ја лек ти тих је зи ка) на ве де них 
на ро да осно ва су и њи хо вих да на шњих књи жев них (стан дард них) је зи ка.

Дијалекти срп ског на род ног је зика

6. Срп ски на род ни је зик чи ни што кав ско на реч је с ње го вим ди ја лек ти ма, да нас – 
екав ског и ије кав ског из го во ра (в. т. 9–12, 13–16). То на реч је пр во бит но се на ла зи ло, 
по ства ра њу ју жно сло вен ског је зич ког про сто ра на Бал ка ну, у јед ној исто риј ској 
је зич кој за јед ни ци са ча кав ским и кај кав ским на реч ји ма хр ват ског на род ног је зи ка, 
ко ји јед ним сво јим ма њим де лом са др жи и што кав ско на реч је. У на у ци о сло вен-
ским је зи ци ма, па и у гра ма ти ка ма, лин гви стич ка за јед ни ца у ко јој су се на ла зи ла 
ова три на реч ја, од ко јих је што кав ски, то ком сво је исто ри је раз вио три из го во ра 
(екав ски, ије кав ски и икав ски), озна ча ва(ла) се тер ми ном срп ско хр ват ски је зик (нем. 
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die Ser bo-Kro a tische Sprac he, франц. la lan gue Ser bo-Cro a te, енгл. the Ser bo-Cro a tian, 
рус. сер бо-хор ват ский язык).1

На ве де на три на реч ја да те је зич ке за јед ни це у лин гви стич ким опи си ма на зи ве су 
до би ла по упит ној за ме ни ци за ства ри, ко ја у нај ве ћем де лу пр во бит но за јед нич ке 
це ли не је зи ка гла си што, а у дру га два знат но ма ња де ла – ча и кај. Ова раз ли ка 
ме ђу на реч ји ма да те је зич ке за јед ни це вр ло је ста ра.

Оста ле се раз лич не је зич ке цр те по ја вљу ју ка сни је, по сте пе но, и то нај ви ше у 
сред њем ве ку, у вре ме по сто ја ња фе у дал них др жа ва, чи је су гра ни це до при но си ле 
је зич ком раз два ја њу. С дру ге стра не, ка сни ји ве ли ки по кре ти ста нов ни штва, још од 
кра ја XIV ве ка, до во ди ли су до ши ре ња што кав ског на реч ја на ра чун ча кав ског и 
кај кав ског, до гра на ња што кав ског на реч ја на што кав ске ди ја лек те (ста ри је и мла-
ђе) или су до во ди ли до ме ша ња је зич ких цр та сва три на реч ја.

Ме ђу раз ли ка ма ко је су би ле зна чај не за по де лу на на реч ја (и њих на ди ја лек те) 
на ро чи то се ис ти чу раз ли ке у де кли на ци ји (про ме ни имен ских  ре чи), у ак цен ту и, 
по себ но, раз ли ке у из го во ру ста ро га гла са јат (ѣ), ко ји је био на сле ђен из пра сло-
вен ског је зи ка. 

Из го вор ста ро га гла са јат (ко ји се у ћи ри ли ци обе ле жа вао сло вом ѣ, а у ла ти-
ни ци, нај ви ше за на уч не свр хе, сло вом ě) омо гу ћио је, то ком исто риј ског раз во ја, 
у са вре ме ним на род ним го во ри ма за ме ну 1) гла сом е: мле ко, ме сто, 2) гла сов ним 
гру па ма ије и је: мли је ко, мје сто и 3) гла сом и: мли ко, ми сто.

7. У тој исто риј ској је зич кој за јед ни ци ди ја лек ти што кав ског на реч ја на род ни су 
је зик Ср ба, Цр но го ра ца и Бо шња ка, као и јед ног де ла Хр ва та, док су ча кав ско и 
кај кав ско на реч је – на род ни је зи ци дру гог де ла Хр ва та.

С об зи ром на чи ње ни цу да је је дан од ви ше ди ја ле ка та што кав ског на реч ја – но-
во што кав ски ди ја ле кат – и у осно ви срп ског књи жев ног је зи ка, у овој књи зи, ко ја 
опи су је ње го ве гра ма тич ке си сте ме, у ње ном ди ја лек то ло шком де лу, опи су је се, у 
нај оп шти јим цр та ма – што кав ско на реч је са свим ње го вим ди ја лек ти ма.

Што кав ско на реч је и ње го ви ди ја лек ти

8. Што кав ско на реч је про сти ре се у це лој 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, ис точ но и ју го и сточ но од ње них ча кав ских и кај кав ских 
на реч ја. Се ве ро за пад ну и се вер ну гра ни цу што кав ског на реч ја чи ни ли ни ја од Ја-
дран ског мо ра до Дра ве: Но ви Ви но дол – Огу лин – Кар ло вац – Си сак – Бје ло вар 
– Ви ро ви ти ца, где се ово на реч је до ди ру је са ча кав ским и кај кав ским. Од те ли ни је, 

1)  Крат ка, ен ци кло пе диј ска де фи ни ци ја то га тер ми на гла си: „срп ско хр ват-
ски је зик, тер мин ко јим се у ге нет ско лин гви стич ком сми слу озна ча ва(о) 
је дан од ју жно слов. је зи ка у чи јем са ста ву су три на реч ја: што кав ско, 
ча кав ско и кај кав ско. Исти тер мин се ко ри сти(о) и као офи ци јел ни на зив 
за књи жев ни (стан дард ни) је зик Ср ба и Хр ва та ко ји је у 19. ве ку нор ми-
ран и ко ди фи ко ван на ба зи но во што кав ских ди ја ле ка та” (Ен ци кло пе ди ја 
срп ског на ро да, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2008, 1076). 



Живојин С. Станојчић Граматика српског књижевног језика

20

што кав ско на реч је ис пу ња ва сав про стор ка ис то ку из ме ђу ја дран ске оба ле (оста-
вља ју ћи ча кав ском са мо уза ни по јас на де лу оба ле од За дра до Оми ша и по ло ви не 
Пе ље шца, као и остр ва до Мље та и Ду бро вач ког при мор ја) и гра ни ца по је ди них 
др жа ва у овом ге о граф ском про сто ру са Ма ђар ском, Ру му ни јом, Бу гар ском, Ма ке-
до ни јом и Ал ба ни јом. Тим на реч јем го во ре и срп ске, од но сно хр ват ске на ци о нал не 
ма њи не у су сед ним др жа ва ма.

Пре ма то ме ко јим је гла со ви ма за ме њен ста ри глас јат (ѣ), што кав ско на реч-
је се де ли на А) екав ски, Б) (и)је кав ски и В) икав ски из го вор, а пре ма раз вит ку 
ак цен та и об ли ка – на ста ри је што кав ске ди ја лек те и мла ђе што кав ске ди ја лек те 
(но во што кав ске).

Што кав ско на реч је екав ског из го во ра

Ста ри ји што кав ски ди ја лек ти

9. 1) При зрен ско-ти моч ки ди ја ле кат за у зи ма про стор у Ср би ји из ме ђу При зре на на 
ју гу и Ти мо ка на се ве ру. Ис точ на гра ни ца му иде ју жно од За је ча ра др жав ном гра-
ни цом са Бу гар ском, ју жна гра ни цом из ме ђу Ср би је и Ма ке до ни је, ка При зре ну и 
Ђа ко ви ци, а за пад на и се ве ро за пад на – од гра ни це са Ал ба ни јом, ис под Де ча на и Ву-
чи тр на пре ма Ста ла ћу. Се вер на гра ни ца овог ди ја лек та на ла зи се на Рт њу и Ти мо ку.

Важније особине. – Овај ди ја ле кат у не ким сво јим го во ри ма чу ва ста ри по лу-
гла сник (ь), ко ји се у свим дру гим што кав ским ди ја лек ти ма раз вио у во кал а: дьн, 
ть ньк (у књи жев ном је зи ку: дан, та нак). Во кал но л да ло је у јед ном де лу овог ди-
ја лек та лу: плун, длуг, слун це, слу за, док је у дру гом де лу оста ло без про ме не: плн, 
длг, слнце, слза (у књиж. је зи ку: пун, дуг, сун це, су за). У јед ном де лу овог ди ја лек та 
ћ и ђ се из го ва ра ју као ч и џ: ку ча, ме џа (у књиж. је зи ку: ку ћа, ме ђа). Не ки го во ри 
овог ди ја лек та чу ва ју л на кра ју  ре чи: ка зал (за књи жев но је зич ки: ка зао), док се у 
не ки ма оно за ме њу је са ја: ка за ја (у књиж. ка зао). Про ме на па де жа вр ло је упро-
шће на – ја вља ју се, углав ном, два па де жа: но ми на тив и аку за тив2 (до шьл сас снау 
= до шао са сна хом; раз го ва ра о де те = раз го ва ра о де те ту). Су гла сни ка х не ма у 
из го во ру (стра о та за књиж. стра хо та, са мо уво, а не и ухо). Об лик ин фи ни ти ва је 
не стао, фу тур I се гра ди са ћу, ћеш, ће + пре зент: ће ра ди (за књи жев но: он ће ра-
ди ти). Има са мо је дан ак це нат, и то екс пи ра тор ни (удар ни). 

10. 2) Ко сов ско-ре сав ски ди ја ле кат за сту пљен је у цен трал ном де лу Ср би је, про-
сти ру ћи се прав цем ју го за пад–се ве ро и сток. За хва та под руч је од Ме то хи је пре ко 
Ко со ва и Ко па о ни ка, се ве ро и сточ ну Ср би ју, пре ла зе ћи де ли мич но и пре ко Ду на ва, 
у Ба нат. За пад на гра ни ца овог ди ја лек та иде пре ма се ве ру, ле во уз ре ку Ибар, до 
ње го вог уто ка у За пад ну Мо ра ву. Да ље се овај ди ја ле кат про сти ре пре ко Кра гу јев-

2) У на у ци о је зи ку тер мин за овај об лик је оп шти па деж.
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ца, на Ра чу Кра гу је вач ку, Сме де рев ску Па лан ку и Сме де ре во, укљу чу ју ћи се ве ро-
и сточ ни део Ба на та.

Важније особине. – Ње гов си стем ак це на та обич но има са мо два си ла зна ак цен та, 
ду ги и крат ки: јуна̂к, дев ôјка, моти ̏ка (тј. има та ко зва ну не пре не се ну ста ри ју ак-
цен ту а ци ју уме сто књи жев но је зич ке, пре не се не – но ве ак цен ту а ци је: ју̀нāк,  дèво̄јка, 
 мòтика) .  Међутим,  у  новије  време јавља с е  и  д уго узлазн и  акценат (рýка, глáва).  Стари 
глас јат (ѣ ) до следно с е  за мењуј е  вокалом е, чак и  у  об лицим а  падежа : ноге , земље , 
руке  уместо  књ иж ев ној езичког : нози , земљи , руци; те , тема , д обрема  уместо  књ и жев-
ној езичког тих , тима , д обрима ; мудреј,  здравеј  уместо  књ иж ев ној езичко г м удрији, 
 зд равији . С уг л асника х  – нема у  гл асовно м с истему ово г  диј алекта  (рана  уместо  књи-
ж ев ној езичког  храна) . Чест ј е облик  к ом па ратива на -ши:  новши,  црнши  (уместо  књи-
ж ев ној езичко г  новији , црњи) . Футур I се  гради по  обрасцу ће д а ради или ћ е пише.

Мла ђи што кав ски (но во што кав ски) ди ја ле кат

11. 3) Шу ма диј ско-вој во ђан ски ди ја ле кат за сту пљен је у нај ве ћем де лу се ве ро-
за пад не Ср би је, у Сре му, Шу ма ди ји, нај ве ћем де лу Бач ке и Ба на та (осим крај њег 
се ве ро за пад ног де ла Бач ке, где се го во ри икав ски, и крај њег ју го и сточ ног де ла Ба-
на та, ко ји је за хва ћен ко сов ско-ре сав ским ди ја лек том). Овим ди ја лек том го во ре и 
Ср би у Ма ђар ској и Ру му ни ји.

Важније особине. – Ва жни је осо би не ко је овај ди ја ле кат одва ја ју од ста ри јих што-
кав ских ди ја ле ка та екав ског из го во ра је су: че тво ро ак це нат ски си стем (паWс, пеWвā м; 
пеZћ, рaZдник; вòда, капèтā н; ру́ка, прескáка ти) у ко јем ду ги не ак цен то ва ни во ка ли 
мо гу до ла зи ти са мо по сле ак цен то ва них сло го ва (јун̀ā к, рaZди]м), и  нова  де кл ин ација, 
тј.  пр омена са  г ен итивом  мн ожине на -а  (ђака,  кућа) и са  једним  о бликом за  датив,  
инс тру ментал и  л окатив  мн ожине на -има / -ама  (ђ ацима,  к ућама).  Н ек адашњи глас 
јат  з амењен је са е, уз  више  н едос ле дности, па има  о блике  му дрији,  н овији;  нисам,  
ниси (а не  му дреји,  н овеји,  несам,  неси); јат је  дало -и и у  п адежним  о бл ицима као 
што су:  жени,  мени, овим, оним.  Гласа х уг лавном  нема у овом  д ија лекту  (рана, леб 
 уместо  књи же вн оје зичког  храна, хлеб).  Група -ао  с ажима се у -о̄:  пево,̄  чито ̄( уместо 
 књи же вн оје зичког  певао,  читао).

12. Го во ри у са ста ву овог ди ја лек та има ју и сво јих по себ них цр та, па се он де ли на 
се вер но ср би јан ски под ди ја ле кат и вој во ђан ски под ди ја ле кат. Овај дру ги, са сво је 
стра не, са др жи срем ске, бач ке и ба нат ске под ди ја лек те. Раз ли ке ме ђу њи ма, ме-
ђу тим, не ути чу на це ли ну ди ја лек та.

У це ли ни сво јој (но во што кав ски) шу ма диј ско-вој во ђан ски ди ја ле кат по стао је 
осно ва срп ског књи жев ног је зи ка екав ског из го во ра, и то у пр во вре ме раз во ја, 
исто риј ски гле да но – у не ка да шњој Угар ској (нај ве ћим де лом у Вој во ди ни), а за тим 
и у се вер ној Ср би ји.
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Што кав ско на реч је (и)је кав ског из го во ра

13. Што кав ским на реч јем (и)је кав ског из го во ра го во ри се на ве ли ком ге о граф ском 
под руч ју – у це лој Цр ној Го ри, у за пад ном де лу Ср би је, у ве ћим де ло ви ма Бо сне и 
Хер це го ви не и у јед ном де лу Хр ват ске. Пре ма раз вит ку ак цен та и об ли ка, ово се 
на реч је де ли на – ста ри ји што кав ски ди ја ле кат и мла ђи што кав ски (но во што кав ски).

Ста ри ји што кав ски ди ја ле кат

14. 1) Зет ско-ју жно сан џач ки ди ја ле кат за у зи ма про стор ко ји на ју гу и ју го за па ду 
по чи ње од Ја дран ског мо ра (Пе раст–Ул цињ), на ју го и сто ку од гра ни це Цр не Го ре 
и Ал ба ни је, об у хва та ве ли ки део Цр не Го ре (Зе ту и пре де ле се ве ро и сточ но до иза 
Би је лог По ља) и за хва та ју жни Сан џак у Ср би ји.

Важније особине. – По ред ије кав ске за ме не ста ро га ја та: сни јег, сње го ви, овај ди ја-
ле кат има ак цен ту а ци ју ста ри јег ти па, ду ги си ла зни и крат ки си ла зни ак це нат, ко ји се 
мо гу ја ви ти и на уну тра шњим сло го ви ма, па и на кра ју  ре чи: трāвȁ, ли вȁда, утȏрник, 
ма да се у не ким ње го вим го во ри ма ак цен ти и пре но се без тон ске про ме не (се̏стра, 
трȃва). Вр ши се је кав ско јо то ва ње, па се уз ље то, ње жан ја вља ђе вој ка, ће рам, чак и 
пље сма, вље ра (за књи жев но је зич ко дје вој ка, тје рам, пје сма, вје ра). Не раз ли ку ју се 
ло ка тив, од но сно ин стру мен тал уз гла го ле ми ро ва ња и аку за тив уз гла го ле кре та ња: 
Жи вим на Це ти ње и Идем на Це ти ње; Сје дим пред шко лом и До ђи пред шко лом. У не ким 
од ње го вих го во ра чу ва се глас х. Аорист и им пер фе кат су у жи вој упо тре би.

Мла ђи што кав ски (но во што кав ски) ди ја ле кат

15. 2) Ис точ но хер це го вач ки ди ја ле кат је што кав ски ди ја ле кат (и)је кав ског из го во ра. 
Њи ме се не го во ри са мо у ис точ ној Хер це го ви ни (по ко јој је на зван у ди ја лек то ло-
ги ји), не го и у се ве ро за пад ној Цр ној Го ри, а у Ср би ји – у за пад ном де лу Сан џа ка и у 
за пад ној Ср би ји. Овом ди ја лек ту при па да ју и сви што кав ски го во ри Бо сне, као и сви 
ије кав ски што кав ски го во ри у Хр ват ској, укљу чу ју ћи и ду бро вач ки го вор (с ње го вим 
по себ ним осо би на ма). На за па ду се про сти ре све до ча кав ског и кај кав ског на реч ја 
(на не ким ме сти ма и до Сло ве ни је), а на се ве ру – до гра ни ца са Ма ђар ском.

Важније особине. – Ме ђу ва жни јим осо би на ма ово га ди ја лек та је нов, че тво ро-
ак це нат ски си стем од два си ла зна и два уз ла зна ак цен та, са ду гим сло го ви ма ко ји 
мо гу би ти са мо иза ак цен то ва них сло го ва: пје̏вāм, рȃдӣм, сјè дӣм, рá ди ти, [много] 
јунá кā. Овај ди ја ле кат има и раз ви је ну, но ву де кли на ци ју, тј. про ме ну име ни ца са 
но вим на став ком -а за ге ни тив мно жи не (ђá кā, ку̑ћā) и са јед ним об ли ком за да тив, 
ин стру мен тал и ло ка тив мно жи не: ђаци ма, кућа ма. Ста ри глас јат за ме њен је са ије 
и је: мли је ко, ди је те; пје сма, вје ра, али – у од ре ђе ним по зи ци ја ма – и са е: бре го ви (од 
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бри јег) и сa и: во лио (од во ље ти). Углав ном је ра ши ре но је кав ско јо то ва ње: ђе вој ка, 
ће ра ти, али се у го во ру Ду бров ни ка и Бо шња ка, од но сно Му сли ма на у гра до ви ма 
оно не на ла зи, па су ти об ли ци, на при мер: дје вој ка, тје ра ти, ка ко је и при хва ће но 
у оп штем књи жев ном је зи ку ије кав ског из го во ра. У нај ве ћем де лу ди ја лек та не ма 
гла са х, али се на ла зи у је зи ку Ду бров ни ка и му сли ман ског (бо шњач ког) ста нов ни-
штва: љ е̏б и хљ еб̏, рá на и хрá на, òра и òрах, што је уоп ште но за књи жев ни је зик. Гру па 
-ао са жи ма се у -о̄: пје̏вао > пје̏во̄. За вр ше так ин фи ни ти ва је -ти (-ћи) или -т (-ћ): 
чи та ти (до ћи), чи тат (доћ). Има са чу ван аорист у жи вој упо тре би, док се им пер-
фе кат на ла зи у ју жни јим и ис точ ни јим зо на ма ди ја лек та, а иду ћи ка се ве ру се гу би.

16. Овај но во што кав ски ди ја ле кат ије кав ског из го во ра, ко ји је још од кра ја XV и 
по чет ка XVI ве ка у Ду бров ни ку (са ње го вим хер це го вач ким за ле ђем) био осно ва 
та да шњег књи жев ног је зи ка, и на ко јем је на ста ла из ван ред на на род на по е зи ја, 
за слу гом Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа и ње го вих при ста ли ца у то ку XIX ве ка по стао је 
осно ва књи жев ног је зи ка ко јим да нас го во ри мо и пи ше мо, као јед ним од из го во ра 
књи жев ног је зи ка. С об зи ром на уло гу и хр ват ских или ра ца, ко ји су при хва ти ли 
Ву ко ве иде је о књи жев ном је зи ку (в. т. 24–28), овај се ди ја ле кат на ла зио и у осно ви 
не ка да шњег за јед нич ког књи жев ног је зи ка с на зи вом срп ско хр ват ски је зик, ко ји је 
био у упо тре би то ком XIX и XX ве ка. 

На по ме на. – Што кав ско на реч је икав ског из го во ра – да нас је на род ни го вор 
Бо шња ка и Хр ва та што ка ва ца углав ном на за па ду од ре ка Бо сне и Не ре-
тве, као и Хр ва та уз Са ву и Ку пу и ју жно од њих. Мо же се по де ли ти на три 
ди ја лек та: 1) по сав ски икав ски (у Сла во ни ји), 2) мла ђи икав ски (за пад на 
Хер це го ви на, дал ма тин ско коп но, за пад на и цен трал на Бо сна) и 3) истар-
ски икав ски (Истра). Иако је би ло за сту пље но у ста рој књи жев но сти (в. т. 
32), ово на реч је ниг де ни је узе то у осно ве мо дер ног књи жев ног је зи ка, али 
се у ње му мо же на ћи и по не ки об лик пре у зет из овог на реч ја. 

17. Тре ба ис та ћи, нај зад, да гра ни це ме ђу ди ја лек ти ма у на реч ју, као и гра ни це из-
ме ђу раз ли чи тих на реч ја, ни су чвр сто од ре ђе не. Та ко им се у ме ђу соб ном до ди ру 
и ме ша ју њи хо ве цр те, па се мо же го во ри ти и о тзв. пре ла зним го во ри ма по је ди них 
ди ја ле ка та, што је пред мет ди ја лек то ло ги је као по себ не лин гви стич ке ди сци пли не.

Kњи жев ни је зик код Срба

18. Осно ве да на шњем срп ском књи жев ном је зи ку по ста вље не су и утвр ђе не упра во 
у XIX ве ку. За ње го ву осно ву узе то је нај ра спро стра ње ни је на реч је – што кав ско, и то 
не сви ње го ви ди ја лек ти, не го са мо, у пр вој фа зи Ву ко ве ре фор ме – но во што кав ски 
ди ја ле кат ије кав ског из го во ра, а убр зо за тим и но во што кав ски ди ја ле кат екав ског 
из го во ра (тј., са свим пре ци зно ре че но, шу ма диј ско-вој во ђан ски го вор то га ди ја лек та). 
На те ме љу на род ног је зи ка ко ји се про сти ре на нај ве ћем де лу ових ди ја ле кат ских 
те ри то ри ја на стао је оп шти, за јед нич ки срп ски књи жев ни (стан дард ни) је зик. 
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По де фи ни ци ји ко ја ва жи и за дру ге та кве је зи ке, и срп ски књи жев ни је зик је го-
вор ни и пи са ни је зик ко јим се чла но ви срп ске је зич ке за јед ни це слу же као оп штим у 
сва ко днев ном ко му ни ци ра њу, у шко ли, на у ци, пу бли ци сти ци, ра ду – у кул ту ри уоп-
ште – а ко ји је за сно ван на утвр ђе ним фо нет ским, мор фо ло шким и син так сич ким 
обра сци ма. Ти обра сци чи не нор му књи жев ног је зи ка. Нор ма је укуп ност пра ви ла ко ја 
су оба ве зна за све оне ко ји тим је зи ком го во ре и пи шу у јав ној упо тре би. По ста вљен 
на на род не осно ве, срп ски књи жев ни је зик пред ста вља ве ли ку кул тур ну те ко ви ну, 
чи је је ства ра ње за по чео, и у ве ли кој ме ри за вр шио, Вук Сте фа но вић Ка ра џић, а на-
ста ви ли ње го ви са рад ни ци и при ста ли це ве ли ке ње го ве ре фор ме (в. т. 28–30).

Уво ђе њу но вог књи жев ног је зи ка у XIX ве ку, при род но, прет хо ди ла је ду га кул-
тур на исто ри ја у ко јој се раз ви ја ла књи жев ност, и уоп ште пи са на де лат ност, на 
ста ри јим и ста рим књи жев ним је зи ци ма на шег на ро да. А и са мо ства ра ње но вог 
књи жев ног је зи ка на осно ву на род них но во што кав ских ди ја ле ка та у XIX ве ку део 
је кул тур не исто ри је срп ског на ро да. 

Срп ски књи жев ни је зик до ства ра ња мо дер ног је зи ка у XIX ве ку

19. Вре ме до Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. – У ра ном сред њем ве ку, као и код свих сло-
вен ских на ро да, књи жев ност код Ср ба би ла је пр вен стве но цр кве на, пи са на на 
књи жев ном је зи ку на ста лом на ста ро сло вен ском је зи ку, с пр вим пи смом – гла го љи-
цом, ко ја је ка сни је за ме ње на ћи ри ли цом. На тај су је зик, ина че осно ван на јед ном 
ди ја лек ту ма ке дон ских Сло ве на ко ји су жи ве ли око Со лу на, пр ви сло вен ски про-
све ти те љи, учени Солуњани Ћи ри ло и Ме то ди је, у IX ве ку пре ве ли са грч ког је зи ка 
цр кве не књи ге. И Ср би су, у то ку ка сни јег ја чег раз вит ка хри шћан ства, при ми ли 
ста ро сло вен ски као књи жев ни је зик. То ком вре ме на уно си ли су у тај је зик по не ку 
осо би ну на род ног је зи ка. Ти ме је на стао нај ста ри ји срп ски књи жев ни је зик, по знат 
у на у ци као ста ро сло вен ски у срп ској ре дак ци ји (или срп ско сло вен ски је зик).

Тим књи жев ним је зи ком пи са на су цр кве на и све тов на де ла од кра ја XII ве ка (из 
ког је вре ме на чу ве но Ми ро сла вље во је ван ђе ље), па све до пр ве по ло ви не XVI II ве ка, 
ка да је тим је зи ком пи сао још Га ври ло Сте фа но вић Вен цло вић (1680 – око 1749).

Срп ско сло вен ски је зик је имао ви ше на род них је зич ких осо би на у де ли ма прав-
не са др жи не, у ра зним по ве ља ма, да ров ни ца ма, уго во ри ма и пи сми ма сред њо ве-
ков них вла да ра. А по не кад је чак је зик та квих де ла у осно ви био на род ни с при ме-
са ма ста ро сло вен ског.

То се мо же ви де ти и у јед ном при ме ру из За ко ни ка ца ра Ду ша на (XIV век):

О зла та рѣ хъ. Зла та ра оу жо у па хъ и оу зе мли цар ства ми ниг дѣ да нѣ стъ; раз вѣ 
оу тръ го вѣ хъ, гдѣ сть по ста ви ло цар ство ми ди на ре ко ва ти.
(Ст. Но ва ко вић, За ко ник Сте фа на Ду ша на, Бе о град 1898, 133)

20. Раз ви так срп ско сло вен ског је зи ка у прав цу књи жев ног је зи ка са ви ше цр та 
на род ног, као и мо гућ но уво ђе ње на род ног је зи ка у књи жев ност, па и у све тов-
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ну ад ми ни стра тив ну ко му ни ка ци ју, ме ђу тим, пот пу но су спре че ни па дом срп ских 
сред њо ве ков них др жа ва под тур ску власт. По сле XV ве ка књи жев ни рад био је 
ско ро пот пу но огра ни чен на цр кве не по тре бе, па се та ко код Ср ба пи са ло и да ље 
на ста ро сло вен ском је зи ку срп ске ре дак ци је.

Кра јем XVII ве ка, по сле уче шћа у ра ту Аустри је про тив Тур ске, ве ли ки део срп-
ског све штен ства, с на ро дом, мо рао је 1690. г. из бе ћи на се вер пре ко Са ве и Ду-
на ва, у та да шњу Угар ску. Пред во ђе ни па три јар хом Ар се ни јем III Чар но је ви ћем, 
ка лу ђе ри и све ште ни ци пре не ли су и књи ге за цр кве не по тре бе и на ста ви ли свој 
књи жев ни рад у ју жној Угар ској (да на шњој Вој во ди ни и де лу Ма ђар ске). По тра ди-
ци ји, они су пре пи си ва ли цр кве не књи ге и пи са ли срп ско сло вен ским је зи ком. Али 
су у но вим, друк чи јим усло ви ма дру штве ног жи во та по че ли пи са ти и ори ги нал на 
сво ја де ла, нај ви ше ре ли ги о зно-по уч ног ка рак те ра. Ме ђу њи ма су нај по зна ти ји Га-
ври ло Сте фа но вић Вен цло вић, Јо ван Ра јић (1726–1801), пи сац епа Бој зма ја с ор ло ви, 
и За ха ри ја Ор фе лин (1726–1785). У но вим окол но сти ма мо гло се оче ки ва ти да ће 
на род ни је зик све ви ше ула зи ти у књи жев ност.

21. Ме ђу тим, дру штве не при ли ке ни су би ле по вољ не за та кав пра вац раз вит ка књи-
жев ног је зи ка. У зе мља ма под хаб збур шким вла сти ма ни су се ис пу ња ва ла обе ћа ња 
о пра ви ма ко ји ма су Ср бе, као на јам ни вој ни ре сурс, вла сти Ца ре ви не хте ле да 
при ву ку за од бра ну сво јих гра ни ца од Тур ске. Срп ски пр ва ци сма тра ли су да су у 
Аустриј ском цар ству из ло же ни по ли тич ким, вер ским и кул тур ним при ти сци ма, па 
се, да би се њи ма од у пр ли и са чу ва ли од по ка то ли че ња и уни ја ће ња, они обра ћа ју 
пра во слав ној Ру си ји за по моћ у цр кве ним књи га ма. На по зив срп ског ми тро по-
ли та, 1726. го ди не до ла зи ру ски учи тељ Мак сим Су во ров и у Кар лов ци ма отва ра 
„Сла вјан ску шко лу”, ко ја је ра ди ла пет го ди на. За тим до ла зи (1733) Ема ну ил Ко за-
чин ски с не ко ли ко ру ских учи те ља, с ко ји ма осни ва „Ла тин ску шко лу” – и спре ма 
све ште ни ке и учи те ље за срп ске шко ле.

Та ко се у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка у на шим кра је ви ма ства ра шко ла у ко јој се 
не гу је ру ско сло вен ски цр кве ни је зик, ко ји је, за пра во, био ру ска ре дак ци ја ста ро сло-
вен ског је зи ка. Пред крај пр ве по ло ви не XVI II ве ка тај је зик у слу жби књи жев ног 
је зи ка Ср ба по ти ску је до та да шњи срп ско сло вен ски је зик. Чак и пи сац као што је 
Јо ван Ра јић, ко ји је, ка ко смо ви де ли, имао и де ла пи са на на род ним је зи ком, та да 
пи ше ру ско сло вен ским, па и он да шњим ру ским књи жев ним је зи ком.

То се мо же ви де ти у јед ном од лом ку из ње го ве Исто ри је ра зних сла вен ских на-
ро дов (1794):

Хо тя убо Сла вя нъ сла ва и про цвѣ та ла по бѣ до но сны мъ ихь ору жї е мъ рас про-
стра ня е ма на Вос то цѣ, и За па дѣ и Сѣвѣ рѣ; од на къ пре жде не же Рим скїя Про-
вин цїи на па ство ва ти на ча ли, вь се мъ име ни не свѣдо мы бы ли. Пер вый Про-
ко пїй Ке са рї скїй Ус ти нї а на им пе ра то ра вре ме на и во й ны опи суя, въ бра не хъ 
Го то въ вос по ми на нїе тво ри тъ сла вен ско го Име не.
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