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Поглед на нсторијат 
ј е з ш о г  једннства

У  низу дискутабилних тема из области наше језич- 
ке проблематике најактуелнији је проблем јединства на- 
шег српскохрватског језика- То је акутан проблем о коме 
већ четири године расправљају наши лингвисти, књиже- 
вници. политички и културни радници. Расправа се води 
око тога да ли је српскохрватски језик један јединствени 
и недељиви језик, или су, пак, то два посебна језика срп- 
ски и хрватаки.

Позната је чињеница да се корени нашег језика на- 
лазе у заједничком словенском језику, који се после ве- 
лике сеобе Словена издиференцирао у три језичке групе. 
Јужнословенској групи припада и наш језик који се фор- 
мирао од IV до V II века на путу према Балканском по- 
луострву. Успут су се издиференцирали и наши основни 
дијалекти: штокавски, чакавски и кајкавски. Штокавси ди 
јалекат развијао се брже и захватио је широку говорну 
територију као језик Срба и Хрвата. Наравно Хрвати су 
говорили и чакавским и кајкавским дијалектом, али што- 
кавсжи је био експанзивнији, богатији и развијенији говор.

У  току X II века имамо српскохрватску рецензију и 
већ тада на основу истих рефлекса можемо се научних по- 
зиција говорити о јединству српскохрватског језика. Ре- 
зултати рецензије на целој говорној територији нашег је- 
зика потврђују то недељиво јединство, јер на подручју 
Рашке и Хрватскенема битних разлиаа ни у , фонетском, 
ни у морфолошком, ни у синтаксичком склопу. Једина је 
разлика у писму: хрватски споменици до половине X IV  
века писани су већином глагољицом, а српски ћирили- 
цом.



У  току XV, XVI и XV II века услед турске инвази- 
је имамо велику миграцију штокавског становништва ка 
Далмацији и Хрватској, те се границе штокавског дија- 
лекта, постепено шире на рачун чакавског дијалекта који 
потискује и сужава територију кајкавског дијалекта. Тако 
Срби који су били у саставу српских феудалних држава 
заузимају широки простор Далмације, Босне, Баније, Лике 
и Кордуна.

У  X V II веку наш први граматичар Бартол Кашић 
(аутор дела Institutiones linguae illiricae 1604) икао 
чакавац, путујући као миоионар установио је да ш токав- 
ским дијалектом говори већина народа у Славонији, Вој- 
водини, Босни, Србији и Далмацији, те је стога штокавски 
дијалекат препоручио за књижевни језик. Његовим схва- 
тањима придружио се и наш први лексикограф Јаков Ми- 
кол>а, аутор првог нашег речника Благо народа словинско- 
га - Анкона 1651. год.

Крајем X V II и почетком XVIII века Павао Ритер 
Витезовић истиче да је штокавски дијалекат најчистији 
и најраширенији говор, те га зато треба узети као заје- 
днички књижевни језик Срба и Хрвата.

Књижевни језик којим су рано у средњем веку пи- 
сали наши писци био је нашим народима тешко схватљив. 
То је старословенски, тј. дијалекат народног језика маке- 
донских Словена око Солуна. После српскохрватске ре- 
цензије већ од X III века у Хрватској преовлађује народни 
као књижевни језик, па се од XV до X V III века на том 
језику, а то је штокавски дијалекат херцеговачог говора, 
развија богата дубровачко - далматинска књижевност.

У  Србији, међутим, неколико векова остаје као књи- 
жевни језик - српскословенски језик као језик српскохр- 
ватске рецензије. Тек после 1690. шдине када је око 100.000 
Срба иод патријархом Арсенијем Чарнојевићем прешло 
у Војводину Гаврило Стефановић Венцловић покушава да 
пише дела чистим народним језиком. Ипак то је био са- 
мо покушај, јер половином X V III века под утицајем руских 
учитеља Максима Суворова и Емануела Козочинског у 
српској кшижевности доминира рускословенски језик, ко- 
ји се још више удаљава од народног језика. Зато је Ву- 
ков претеча Доситеј Обрадовић писао: „Која је нама ко- 
рист од једног језика којега у целом народу од 10.000 љ у- 
ди једва један како ваља разуме и који је туђ матери мојој 
и сестрама?" Ипак крајем X V III века у нашој књижевно- 
сти преовлађује словеносербски језик као језички мака- 
ранизам рускословенског и народног језика грађанске кла- 
се у Војводини.

Вук ће као наш реформатор језика и правописа пу- 
них педесет година водити борбу за победу народног јези- 
ка у књижевности и тиме* ће остварити епохално дело, 
културну револуцију - јер је за књижевни језик узео је- 
зик наших орача и копача, језик народне књижевности, 
који је најчиетији, најразвијенији, најмелодичнији и нај- 
правилнии - а то је из штокавског дијалекта млађи



херцеговачки говор. А  то је говор којим су писали и ду- 
бровачки писци. У  свом образложењу он каже: „Ово је 
нарјечје и у дубровачкијех списатеља и тако се само чрез 
њега можемо ујединити с нашом браћом латинскога зако- 
на, који с радошћу нама руке пружају. Ми сви ваља да 
се трудимо дотле да дотјерамо да нам наш језик у књи- 
гама буде толико једнак, да се свака књига може од сло- 
ва до слова прештампати од латинскијех слова словенски- 
ма, а од словенскијех латинскима, па ћемо онда —  и само 
онда бити један народ и имати један језик и једну књи- 
жевност“. Ето баш та Вукова мисао јасно и убедљиво го- 
вори о Вуковом схватању српскохрватског језика и књи- 
жевности.

Скоро идентична схватања о јединству српскхрват- 
ског језика пропагирао је и хрватски препородитељ Људе- 
вит Гај- Он је у хрватски књижевни језик увео штокавски 
дијалекат херцеговачког типа чак и на оном подручју где 
су доминирали чакавски и кајкавски дијалекат. Гај је тај 
подухват остварио понесен панславистичким идејама, а 
потпомогнут радом Драшковића, Деметра, Враза, Бабуки- 
ћа, Антуна и Ивана Мажуранића и  других хрватских или- 
раца. Гај је 1835. године штампао Новине хрватске са 
књижевним прилогом Даница и у Књижевном манифесту 
тражио је увођење заједничког књижевног језика са што- 
кавском ооновом.

Он каже: „Престанимо сваки за се, кано зли сус- 
једи само на свој млин воду вући, престанимо мислити да 
је текар сербски, или само далматински, или лестор хорват- 
ски. У  нас само један језик може бити књижевни". И идуће 
1836. год. Гај уводи штокавски књижевни говор као општи 
књижевни језик. Гај се определио за овај заједнички го- 
вор Срба и Хрвата из следећих разлога: што је тај 
говор био најраширенији на словенском југу, што је за- 
једнички и Србима и Хрватима, што је дубровачко - далма- 
тинска књижевност писана на том наречју и што су наше 
најлепше лирске и епске народне песме, као и остале врсте 
народних умотворина, створене на том дијалекту.

Таквом научном схватању придружио се и хрват- 
ски лингвист Вјекослав Бабукић, који је 1836. године нау- 
чно доказао предност и нужност штокавског дијалекта као 
књижевног језика Срба и Хрвата.

Вук је углавном одобрио Гајев рад на увођењу што- 
кавског наречја у књижевни језик. Међутим, пошто је било 
неких спорних питања у вези са графиком реформисане ла- 
тинице, Вук је 1850. године позвао хрватске представнике 
на договор да би заједничким снагама решили спорна пита- 
ња, како би и практично дошло до заједничког књижевног 
језика Срба и Хрвата - а што је била обострана жеља. Тај 
његов предлог је усвојен и 16. марта 1850. године састали су 
се у Вечу: Иван Мажуранић, Иван Кукуљевић, др Дими- 
трије Деметар, Винко Пацел, Стефан Пејаковић, Фрања 
Миклошић, Ђура Даничић и Вук Караџић, па су после ис-



црпне дискусије израдили такозвани Бечки књижевни до- 
говор, који гласи:

„Доље потписани знајући да један народ треба једну 
књижевност да има и по том са жалости гледајући како 
нам је књижевност раскомадана не само по буквици, него 
још и по правопису, састајали смо се овијех дана да се раз- 
говоримо, како бисмо се, што се засад више може, у књи- 
жевности сложили и ујединили- И тако смо: 1. Једногласи- 
це признали да не ваља мијешајући нарјечја градити ново 
којега у народу нема; него да је боље од народних нарјечја 
изабрати једно да буде књижевни језик, јер ни остали на- 
роди као на пр. Нијемци и Талијани нијесу од својих најеч- 
ја  градили новијех, него су једно од народнијех изабрали те 
њим књиге пишу. 2. Једногласице смо признали да је нај- 
правије и најбоље примити јужно (тј. штокавско) наречје 
да буде књижевно и то:

а) зато што највише народа тако говори

б) што је оно најближе старому словенском језику и 
осталијема језицима словенскијем

в) што су готово све народне пјесме у  њему спјева-
не

г) што је сва стара дубровачка књижевност у ње- 
му писана

д) што највише књижевнике и источнога и западнога 
вјерозакона већ тако пише

Ако Бог да те се ове мисли наше у  народу приме, ми 
смо увјерени да ће се велике смутње књижевности нашој с 
пута уклонити и да ће се к правоме јединству много при- 
ближити.

Зато молимо све књижевнике, који управо желе сре- 
ћу и напредак народу својему да би на ове мисли наше при- 
стали и по њима дјела своја писали."

Беч, 28. марта 1850. године. Потписи.

Тако је Вуковом иницијативом и добром вољом хр- 
ватских црепородитеља дошло до јадинствене оснаве књи- 
жевн-ог језика Срба и Хрвата када је Вуково начело основе 
народног говора у књижевности и фонетског правописа по- 
сле толиких смутњи и сметњи коначно ипак победило.

Бечким књижевним договором начелно је било пос- 
тигнуто јединство нашег књшкевног језика, али то пуно је- 
динство није одмах остварено у потпуној мери. Док су Ср- 
би под вођством Вука и Даничића, прекинувши са свим тра- 
дицијама, стварали и дотеривали књижевни језик црпећи 
га из најчистијег говора - дотле се код Хрвата све до краја 
X IX  века некако одуговлачило са практичном применом до-



говора. Кочницу су представљали хрватски лингвисти 
Фран Курелац и Адолф Вебер Ткалчевић, који су се теш- 
ка срца одрицали традиције. Курелац је настојао да вешта- 
чки од наша три дијалекта створи језички макаронизам - 
југословенски језик, а Вебер се залагао за архаичне, већ 
изумрле облике деклинације, конјугације и синтаксе и ети- 
молошки пгавопис. Уједно био је и присталица неологизама 
и солецизама у нашем језику.

Упркос таквим схватањима било је много више фило- 
лога који су се од срца трудили да се незнатне разлике ук- 
лоне- Међу њима најзначајнији је даровити српски научник 
Ђуро Даничић (1825 —  1882), Вуков ученик и саборац, про- 
фесор славистике и лингвистике на Београдском лицеју и 
секретар Југославенеке академије знаности и умјетности у 
Загребу. Даничић је изврсно познавао наш језик. Он је на- 
учно доказао да је језик Срба и Хрвата један језик са три 
наречја и зато је тај језик назвао српскохрватски језик. 
Стога је целога живота настојао да тај језик што више при- 
ближи и изједначи узимајући као основу Вукову штокав- 
штину и језик народних умотворина.

Али и поред неуморног рада Даничића књижевни је- 
зик Срба и Хрвата није се могао тако брзо изједначити, јер 
је исувише била велика моћ традиције, нарочито код Хр- 
вата. Хрвати су, бојећи се германизације и мађаризације, 
чистили свој језик често и претераним пуризмом, ковањем 
неологизама, и применом а у синтакси немачких и латин- 
ских конструкција, које не одговарају духу нашег језика. 
Ипак и поред свих несугласица, крајем прошлог века књи- 
жевни језици су се приближили. Велика заслуга за то збли- 
жење припада професору, филологу и лексикологу др-у 
Ивану Брозу и проф. Загребачког свеучилишта др-у Томи 
Маретићу. Броз је сакупио велику грађу за речник и издао 
Правопис у коме је прихватио Вукове правописне принци- 
пе, а Тома Маретић је као ученик Ђура Даничића прихва- 
тио лингвистичка начела свога професора и штампао многе 
радове из области нашег језика на Вуковим и Даничиће- 
вим основама. Најлепши плод његовог рада је Граматика 
и стилистика хрватскога или српскога језика у којој је на 
бази народних умотворина и Вукових и Даничићевих де- 
ла описао наш савремени језик и дао му потпуну слику. 
Тим путем језичког јединства ишли су и ЈБубомир Стоја- 
новић и др Александар Белић. •

Тако је постепено али сигурно и свесрдно текло збли- 
жавање српских и хрватских писаца и у језику и у сти- 
лу  све до слома Краљевине Југославије. После окупације 
наше земље, стварање НДХ, према старој пароли Divite et 
impera непријатељи свих боја су покушали да разбију и 
језичко јединетво наших народа. Усташе су силом настоја- 
ле да се хрватски језик вештачким баријерама издвоји и 
осамостали као посебан јужнословенски језик. И да би га 
што више удаљили од српског језика, створили су посебну 
терминологију, правопис, измишљали нове кованице, по- 
вампирили архаичне речи. Али у томе покушају нису ус-



пели- Братство и јединство наших народа сковано у ватри 
револуције ковало је и наш српскохрватски језик као не- 
дељиву целину, као спону потпуног зближења. Међутим по- 
што су се за један књижевни језик употребљавала два пра- 
вописа (Белићев и Боранићев), на иницијативу Летописа 
Матице српске у Новом Саду, постигнут је 1954. године Но- 
восадски књижевни договор најеминентнијих српских и 
хрватских језичких стручњака и књижевника.

Закључци тога договора само потврђују закључке 
Бечког књижевног договора и гласе:

1. Народни књижевни језик Срба, Хрвата и Црного- 
раца један је језик. Стога је и књижевни језик јединствен 
са два изговора: ијекавским и екавским.

2. У  називу језика нужно је увек у службеној упо- 
треби истаћи оба његова саставна дела: српскохрватски или 
хрватскосрпски језик.

3. Оба писма латиница и ћирилица равноправна су: 
зато треба настојати да и Срби и Хрвати подједнако науче 
оба писма.

4. Оба изговора, екавски и ијекавски, такође су у све- 
му равноправни.

Даље је одлучено да се изради један заједнички ре- 
чник савременог српскохрватског књижевног језика, заје- 
дничка терминологија и заједнички правопис. Све је то по- 
верено нашим највишим научним институцијама у  Београ- 
ду, Загребу, Сарајеву и Новом Саду.

Међу потписницима налазе се имена Ива Андрића, 
Александра Белића, Л>удевита Јонкеа, Михаила Стевано- 
вића, Јована Вуковића и многих других.

Правописна комисија је предала на јавну употребу 
нови заједнички правопис 21. фебруара 1959- године. У  уво- 
дној речи стоји: „Данашњој генерацији пошло је за руком 
да се сложи у правопису који ће вредети на целокупном 
подручју српскохрватоког језика. То је значајан датум у 
развоју наше културе.

Наука о језику утврдила је у X IX  веку да је народ- 
ни језик Срба и Хрвата један језик, па су стога неки срп- 
ски и хрватски филолози 1850. године скдопилИ у Бечу 
књижевни договор да би наш језик приближили, сложили 
и уједначили. Оно што је започето Бечким књижевним 
договором настављено је 1954. године у Новом Саду.“

Тако је званично добром вољом наших језичких 
стручњака књижевника и јавних и културних радника, а 
било је преко 90 потписника^од 1960. године прихваћен на 
целој говорној територији српскохрватског језика нови пра- 
вопис. До тада је у западном подручју био у употреби Пра- 
вопис Боранића, а у источном подручју Правопис др-а А. 
Белића. Између тих правописа није било неких великих ра- 
злика, које би представљале камен спотицања правописној



комисији. У  интересу братства народа и јединства језика 
и правописа, обе стране су у неким питањима попустиле и 
нађено је компромисно решење, а тамо где га није било, 
дозвољени су двојаки облици, тзв. језички дублети са на- 
дом да ће само време одлучити који је облик бољи и пра- 
вилнији.

Међутим време је донело нешто ново чему се ретко 
ко од нас могао надати. Оно што је деценијама великим ум- 
ним напорима грађено од читаве плејаде наших научника, 
сада се беспоштедно руши. Негирају се научне истине срп- 
ских и хрватских научника светског гласа, настоји да 
овим средствима да се „докаже“ што се научним истинама 
не може доказати.

Одштампан је и посебан Хрватски правопис у тира- 
жу од 40-000 за школске потребе. Ћирилица, као равнопра- 
вно писмо, у западном подручју нагло одумире.

Симптоми сукоба осетили су се још 1965. године на V 
конгресу Савеза словистичких друштава у Сарајеву. Кас- 
није долази до несугласица између Матице хрватске и Ма- 
тице српске око даљег издавања Речника српскохрватског 
књижевног језика. 16. априла 1971. године Управни одбор 
Матице хрватске дефинитивно одбацује Новосадски књи- 
жевни договор, под изговором да је тај договор био средство 
„језичке неравноправности и наметање српског књижевног 
језика екавског типа.“ У  вези са тим хрвтаски линвист др 
Људевит Јонке лично је повукао свој потпис са документа 
Новосадског договора. Он свим силама инсистира да се што 
пре штампају хрватека граматика и речник. Његов је став 
потпуно контрадикторан ставу пре десетак година када је 
писао: „Нови правопис јача братство и јединство наших на- 
рода јер је хрватскосрпски језик јединствен по гласовима, 
акцентским, обличним и синтаксичким особинама, а има не- 
ких лексичких разлика, тли у тао незнатној мери да ни то 
не нарушава његово јединство".

Упркос свим тим тежњама, чињеница је да српскохр- 
ватским језиком говоре народи Србије, Црне Горе, Босне и 
Херцеговине и Хрватске. Делити тај јединствени језик на 
српски и хрватски бесмислица је, а писати тај назив са цр- 
тицом (српоко-хрватски) значи признати два посебна јези- 
ка- Међутим, по својој структури то је један недељиви је- 
зик који се развија више од 1000 година на истим основа- 
ма, које представљају јединствену структуру јер има:

1. Потпуно идентичан гласовити систем од 30 гласова

2. Исте гласовне промене

3. Четвороакценатски систем

4. Исти систем деклинације
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5. Исти систем конјугације 151



6- Исту синтаксу, а то је дух језика
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7. Исту лексичку основу

Наравно има и мањих разлика, које су неминовне 
с обзиром на различите друштвено - политичке и култур- 
не прилике у историјској прошлости наших народа. Те раз- 
лике на прсте можемо избројати, те је у вези с тим речено: 
,.У расправљању око ових не тако битних разлика често се 
уноси више субјективизма и емоције, него стварног позна- 
вања и стручне објективности".

У  овој ситуацији ми морамо бити доследни научним 
истинама и поштоваоци Бечког и Новосадског договора, ма- 
да, тенденције иду још и даље, на даљем распарчавању је- 
зика са жељом да се издиференцирају вештачким путем 
црногорски и босански језик, правопис и књижевност, али 
у томе немају успеха. Новосадског договора нису се одре- 
кли Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија са Војводи- 
ном и Косовом и Срби у Хрватокој.

На крају можемо закључити мишљу да је језик мост 
споразумевања који спаја, а не раздваја народе, а сруши- 
ти тај мост значило би покидати везе, гледати се преко воде 
„као зли сусједи" (Гај).
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