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Сажетак. У раду се на темељу обимне лингвистичке, етнографске, историог-
рафске и остале грађе те вишегодишњих теренских истраживања аутора, предочавају ос-
новни проблеми данашњег статуса и положаја српског језика на Косову и Метохији, њи-
хова историјска, социјална, културна и верска условљеност. Показује се да је, у следу
честих међуетничких криза и у ненаклоњеном му несловенском етнолингвистичком ок-
ружењу, српски језик подвргнут дуготрајном процесу дестабилизације који се првенстве-
но огледа у бројчаном редуковању његових корисника, сужавању функционалних могућ-
ности и, посебно, комуникацијској неравноправности до мере која узрокује перманентну
нестабилност етнолингвистичких идентитета, као и криптоглосно понашање говорних
представника. Наведени фактори негативно су утицали на његово донедавно надетничко
статусно обележје. 

Кључне речи: Српски језик, етнолингвистички, етнички, надетнички, конфе-
сионални, социолингвистичка ситуација, криптоглосија. 

Специфичност проблема српског језика на Косову и Метохији умногоме
одређује сам положај Покрајине као међупростора који карактерише уочљив ет-
новерски, културни и језички синкретизам, историјска и идеолошка подвојеност
његових житеља. Бројни подаци указују на то да зачетке егзистенцијалне неси-
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2 Текст је настао у оквиру рада на пројекту 178021 Опис и стандардизација савременог ср-

пског језика, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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гурности и функционалне стагнације српског језика у датом ареалу треба тражи-
ти у периоду османске управе која је, омогућивши територијално ширење албан-
ског етничког корпуса и присилно исељавање српског становништва, као и ет-
нојезичко и верско растакање остатка српске популације, из темеља изменила
демографску мапу Космета, утискујући у неприпремљено тле дотад сасвим туђе
верско-културне обрасце. Оваква констатација може се учинити некритичном
ако се има на уму да су представници Османског царства – султани, обласни за-
поведници и др., користећи се наслеђеним предностима завидног „стажа” српског
језика у дипломатској преписци,3 исти и сами користили, као и то да је, међу дру-
гим језицима, српски био редован наставни предмет одабраних припадника јани-
чарског корпуса (в. Ивић 2001:267; Ћоровић 2005: 241–242; Вукићевић 2000: 11;
Маринковић 2010: 280–298). С обзиром на раније српско-албанске везе и чиње-
ницу да се током средњег века српски, уз грчки и латински, користио као службе-
ни језик у канцеларијама албанских главара (Ћоровић 2008: 31; Вукановић 1998:
193; Шуфлај 1925: 206), Албанцима при Порти српски језик још најмање је могао
бити стран. Он ће за албанске вође постати непожељан тек када у османском за-
поседању Балкана сагледају прилику за сопствено територијално ширење, а оно,
сматрали су, може бити успешно само под условом елиминисања словенског
живља које је дотад насељавало подручје данашњег Космета. При тако замишље-
ном циљу, српски језик је као „највидљивија ознака етницитета” (Бугарски 2005:
71), нарочито након велике сеобе 1690. године, кад су косовскометохијску об-
ласт почела организовано запоседати албанска племена, постао ништа мања
сметња од хришћанске вере. То потврђују и спорадична одступања од уобичаје-
ног редоследа у поступку насилног преобраћања, па се, уместо албанизације која
је најчешће започињала исламизацијом, словенском становништву најпре наме-
тао албански језик. Као пример поменућемо област Горње Реке у суседној Запад-
ној Македонији (која је са Косметом чинила јединствен социо-културни и језич-
ки ареал) чији су словенски житељи, у настојању да сачувају православну веру,
невољно прихватили албански језик, сачувавши свој само на нивоу минималног
броја „културних маркера” (молитве, називи хришћанских празника). „Културни
маркери су веома блиски емблематичној употреби језика, односно употреби изо-
лованих речи и фраза без озбиљније компетенције говорника у датом језику. Ем-
блематична употреба језика нема комуникативну већ симболичку функцију
идентификације са одређеном етничком, религијском, родном, расном и сличном
заједницом” (Вучина Симовић, Филиповић 2009: 31).

Полазећи од чињенице да је „Спољашња судбина језика у тесној вези са
судбинама оних који тим језицима говоре, то јест са судбинама индивидуа и на-
рода” (Бодуен де Куртене 1988: 56), јасно је да су наведене околности нужно од-

3 Павле Ивић напомиње да је „писање српским језиком у првом столећу по паду Деспотови-
не достигло географску раширеност каква није забележена ни раније ни касније. Српски је постао
један од дипломатских језика у југоисточној Европи” (Ивић 1998: 65). 
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редиле смер такозване спољашње историје српског језика на Косову и Метохији
под османском управом, а дати спољашњи фактори могли су само неповољно
утицати на природу и динамику развоја самог језика, другим речима, на његову
унутрашњу историју. Следствено томе, за разлику од неких других крајева где је,
упркос исламизацији становништва, српски језик преживео османску окупацију
са мање израженим последицама, на косметском је простору крај османске упра-
ве дочекао знатно ослабљен и рањив у многим аспектима. Узроци таквог стања
су, у најопштијем, следећи: губитак елитног и најобразованијег слоја српског ста-
новништва,4 растакање српске популације те потпуно културно, привредно и еко-
номско сиромашење потлаченог живља, стални асимилацијски притисци, конач-
но, знатно касније (у односу на централни део српске државе) ослобођење од ви-
шевековног ропства. Наведене околности, поред свега, довеле су до верског и
етничког отуђења православног живља, као и до појаве верске, језичке, културне,
моралне и сваке друге мимикрије те настанка исламизованих етнолингвистичких
група са, до данас присутном, колебљивошћу етнојезичких идентитета.

Иако, дакле, заступљен и поштован у мери у којој је био потребан власти-
ма, на властитом животном простору, косметском нарочито, српски језик носио
је етикету „неверничког” (исламизовани Словени неретко су трпели увреде због
непознавања турског, в. Бацетић 2001: 159), а његов све мањи корпус говорника
представљала је углавном обесправљена раја. 

По ослобођењу Косова и Метохије 1912. године остало је наслеђе скоро
петстогодишње османске управе које се огледало у коренитој измени етнографс-
ке, верско-културне и језичке мапе Покрајине. Оно је било уочљиво присутно на
плану свакодневног друштвеног и културног живота српског народа, а на језич-
ком плану, поред изразито високог процента оријенталне лексике у говору кос-
метских Срба, фонетских и других специфичности проистеклих из контаката са
албанским суседима, њих је, као и остале изворно славофоне групе, посебно оне
у мешовитим насељима, карактерисао најчешће мимикријом мотивисани билин-
гвизам, другим речима, ситуативно прелажење с језика на језик истојезичних
учесника у комуникацији. „У Топличану су тако у раздобљу између два светска
рата одрасли мушкарци, нарочито старији, често и међу собом говорили арба-
нашки. Тога исто је било и код Срба у Штимњи, Мужичану и Косину” (Урошевић
1990: 109). Ипак, ове и многе друге датости нису морале бити препрека за отпо-
чињање новог живота и народа и српског језика, поготово ако се узме у обзир не-
сумњив полет тек ослобођених косметских Срба. 

4 С обзиром на то да се, према речима Д. Богдановића, око Пећке патријаршије – архиепис-
копског, потом патријаршијског средишта, дотад окупљао „велики број најобразованијих и најду-
ховнијих људи које је у средњем веку имао српски народ” (Богдановић 1990: 62) те ако се присети-
мо плејаде српских писаца који су стварали на овом простору – Владислава Граматика, Димитрија
Кантакузина, Данила Пећког, Данила Бањског, Јефрема и др., са сигурношћу се може рећи да је ср-
пски језик на данашњем Косову и Метохији до доласка Османлија био у пуном процвату.
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Навикли да словенску рају држе у апсолутној потчињености, албански бе-
гови тешко су се, међутим, одрицали дотадашњег статуса и политичких циљева
формулисаних одлукама Призренске лиге 1878. године. 

„Эта политическая организация типа паннациональной ассамблеи с пред-
ставителями от всех территорий, населенных албанцами, стала первой инсти-
туциональной формой албанского национализма […] Призренска Лига
послужила не только сильным толчком к дальнейшему росту албанского на-
ционализма, но и стала символом великоалбанских настроений” (Пономаре-
ва 2007: 86–87). 

Отуд ће се српска држава одмах суочити с наоружаним одметницима и новим зу-
лумима над тек ослобођеним становништвом. Улогу качака, чије је име пред-
стављало синоним за одметништво, нешто касније ће, као што је познато, преузе-
ти балисти, а ове, коју деценију касније, сменити тзв. Ослободилачка војска
Косова, тако да је, по правилу извана подстицано, албанско одметништво комби-
новано с уличним демонстрацијама као начинима борбе до замишљеног циља
обележило цео XX век. Оно је истовремено значило даља, масовна и појединачна
исељавања српског становништва те, на тај и све друге начине, маргинализовање
његовог културног и језичког присуства. 

Након Другог светског рата, посебно од шездесетих година прошлог века,
стање на Косову и Метохији све више је подсећало на оно из најцрњих периода
османске владавине. О терору над српским становништвом, његовом духовном и
културном баштином, најбоље сведоче небројени апели епископа рашко-при-
зренског и будућег патријарха Павла, дечанског игумана Макарија, девичке игу-
маније Параскеве и других (в. Задужбине Косова 1987). Жалбе упућиване
Београду нису биле ништа мање ризичне по адресанта од оних упућиваних
својевремено султану, а неразумевање државних чиновника често изричитије од
оног на које су Срби наилазили код представника Порте. Жалбе су, дакле, као и
у османско време, писане само у крајњој нужди будући да су тадашње власти мо-
лиоце за помоћ лако проглашавале за српске шовинисте. Отуд Е. Пономарјова с
разлогом истиче: 

„Либерализация политического режима с конца 60-х гг. XX в. способство-
вала усилению сепаратистских настроений. Более того, официальный Белград
косвенно способствовал его развитию” (Пономарева 2007: 90).

И док су власти између два светска рата, захваљујући, пре свега, доброј ве-
ри и намери краља Александра, упркос тешкоћама и чињеним грешкама, доиста
настојале, и прилично успевале да на развалинама петовековне османске управе
оживе индустријско-привредну производњу, покрену друштвену и, особито, кул-
турно-просветну активност столећима тлачених косметских Срба, новом кому-
нистичком режиму пошло је за руком да поништи њихову муком извојевану сло-
боду и сведе их на мањину у сопственој држави. Такав статус српског народа
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рефлектовао се на статус и положај српског језика. Конкретно: 1) сходно непри-
нципијелним уставним одредбама из 1974. године које су омогућавале њихово
свакојако ишчитавање и примену, српски језик је у званичним актима, личним
исправама и сл. постао други, неретко безимени, а у судским и другим одлукама,
и сасвим изостављани језик; 2) штампана продукција – књиге, новине, часописи
и др. на српском језику редукована је до те мере да све време, на пример, излази
један једини дневни лист на српском језику; 3) школски уџбеници и приручници,
будући да подлежу опорезивању, вишеструко су скупљи од истих на албанском
језику; 4) креирањем наставних програма, укључујући и програм српског језика
и књижевности почесто се баве неупућени и недобронамерни Албанци; 5) топо-
нимијске ознаке на албанском језику већ тада се прекрајају и исписују на начин
да се једва препознаје њихова словенска основа итд.

Планска протеривања те масовне и појединачне ликвидације косовскоме-
тохијских Срба трају више од три столећа. 

„В отсутствии научно обоснованных аргументов, необходимых для под-
крепления территориальных претензий, единственным способом реализации
великоалбанской идеи стало освоение обозначенных территорий путем их
албанизации. Осуществлялось это различными способами: колонизацией
(механическим притоком) и поселением албанцев на неалбанских территори-
ях, насилием над христианским, коренным населением и его принудительной
высылкой, албанизацией этнических групп исламского вероисповедания и т.
п., вплоть до проведения стратегии интенсивной рождаемости, объявления
так называемой ’демографической войны’ (Пономарева 2007: 91). 

Насиље је попримало трагичне размере приспећем сваког новог окупатора коме
су се Албанци по правилу приклањали и користили прилику за несметан прогон
словенског, пре свега, српског становништва. Ипак, највећи егзодус Срби ће до-
живети почетком јуна 1999. године по доласку тзв. међународних снага, када је
безмало за неколико дана две трећине, ионако малобројне, српске популације
прогнано са Косова и Метохије а током ове и каснијих година убијен огроман,
прецизно још неутврђен, број косметских Срба и припадника других „некоопера-
тивних” заједница. Пропорционално овоме, и српски језик – стандардни и говор-
ни, укључујући и његову писану баштину – уништене библиотеке (црквене,
школске, факултетске, приватне), записе, натписе и др.,5 сасвим је избрисан са
отприлике две трећине косметске територије. Остатак српског језика који је на-
ставио да живи у гетоима, функционално и комуникацијски је обесправљен, а у
мери у којој је био потребан албанским и протекторским властима, постао је
средство порицања српског идентитета (њиховог, на пример, преименовања у Ко-
соваре), објект свакојаке манипулације и загађивања на свим нивоима језичке
структуре (в. Рељић 2002: 146–149; 2010: 253–264; Дилпарић 2010: 235-289;
Дилпарић, Станковић 2010: 291–333).
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Присилно исељавање и физичка ликвидација Срба, Горанаца, Муслимана,
затим славофоних Рома и појединачних припадника осталих народа – Чеха,
Мађара, Руса, Македонаца, Хрвата, Албанаца и других који су се служили српс-
ким језиком, први је узрок драстичног сужења територије и бројчаног редуко-
вања корисника српског језика. Други фактор који је битно утицао на проценту-
ално умањење српских говорних представника као и сужење територије на којој
се српски језик назива својим именом јесте преименовање српског језика у бо-
шњачки, односно босански у срединама с муслиманском популацијом. Ко-
ристећи термин преименовање, имамо на уму ставове низа аутора, попут П. Пи-
пера (2005), В. Гудкова (2001), Б. Брборића (2001), М. Ковачевића (2007) и број-
них других, као и властити увид у „функционисање” такозваног босанског језика
међу староседеоцима Космета исламске вероисповести (Рељић 2009: 39–52). На-
име, осим имена, у српском књижевном језику, тачније и према речима Г. Нещи-
менко „его региональной редакции” (Нещименко 2003: 96), којим се служе као
средством официјелног општења, припадници поменутих заједница ништа про-
менили нису. Језичко преименовање, уз све друго, рефлектовало се на плану де-
финисања постојеће социолингвистичке ситуације у том смислу да се, поред већ
постојећих типова диглосије, нужно издваја и привидна (лажна) бидиглосија,
односно битриглосија, карактеристична за муслиманске староседеоце који су
усвојили ново име језика, као и католичке Јањевце а у чијим вербалним реперто-
арима, насупрот локалним идиомима – нашинском, горанском, јањевачком, на
позицији Н- варијетета (в. Фергусон 1983) номинално егзистирају босански и хр-
ватски језик. Коначно, језичка преноминација произвела је низ додатних пробле-
ма у оквиру група којима је иста наметнута. Будући да код знатног дела старосе-
делачког становништва језичко преименовање није било вољан, већ страхом и аг-
ресивном пропагандом изнуђени чин,6 оно је проузроковало поделу косметских
Словена исламске вероисповести на присталице и противнике етнојезичког пре-
именовања, што је потом резултирало и дубљим идеолошким подвајањем зајед-
нице. Овоме се може додати језички трансфер бројних Рома њиховим укључи-
вањем у албанске или бошњачке школе, као и одустајање од српског језика оних
Албанаца који су стицали образовање на српском језику и исти користили за пот-
ребе, како јавног тако и приватног општења. Осим наведених, скренућемо пажњу

5 Библиотека, на пример, Катедре за славистику са импозантним бројем квалитетних књига
на Филолошком факултету у Приштини у целости је уништена. Размере страдања црквених књиж-
них фондова делимично илуструје податак да је само у приштинској цркви Светог Николе заједно
са црквом изгорело 90 старих свештених и црквених књига (штампаних у Русији, Грчкој и другде),
међу којима и једна рукописна из XVIII века. Треба подсетити да су неке од сагорелих књига биле
и преко сто година старије од цркве, саграђене иначе 1830 г. Поменућемо, такође, да је, међу број-
ним црквеним рукописима, уништењем манастира Свете Тројице код Мушутишта, 1999. године
страдао и рукописни Апостол на пергаменту из XIV –XV в. Ктиторски пак натпис над улазним две-
рима храма Богородице Одигитрије из 1315 г. у Мушутишту, до темеља уништеног 1999. г., спадао
је према мишљењу Љ. Фолића „у ред најлепших и најстаријих епиграфских споменика” (Фолић
1999: 2).
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на две важне околности које су водиле ка деградацији српског језика означеног
насловом рада.

Будући да су у акцији протеривања српског становништва, изузев дела Ко-
совске Митровице, без Срба остали сви косметски градови, сужавање територије
на којој се српски језик чује истовремено је пратила својеврсна рурализација ср-
пског језика, другим речима, он је измештен из средине која му неопходном „ин-
фраструктуром” (бројношћу и покретљивошћу становништва, развијеношћу
школства, средстава за масовну комуникацију итд.) може омогућити правилан
развој (Јовић 1983: 41). Нестанак феномена званог „језик града” о чему је Б. А.
Ларин, на пример, писао још 1928. године (в. Ларин 1977, Халидеј 1983; Магнер
1983; Јутронић-Тихомировић 1983, 1984, Пипер 2008б, Јерофеева 2009 и др.),
осим што сам по себи представља неуобичајену и по језик посебно штетну поја-
ву, исходовао је новим проблемима у пренасељеним гетоима који су, без икаквих
кадровских, економских привредних и културних претпоставки, претендовали да
преузму улогу урбаних центара.

Међу првим уредбама Цивилне мисије УН нашла се и она о равноправнос-
ти службене и јавне употребе албанског и српског језика.7 Будући уверени да је,
с тачке гледишта њихове надлежности и, посебно, (не)заинтересованости за ре-
шавање проблема, обелодањивање уредбе сасвим довољно, протекторе ни нај-
мање није узнемирило то што је већ почетком јула 1999. године с јавних места у
градовима и највећем броју косметских села нестало и последње српско слово.
Тачније речено, чак нису скривали да им је тиме посао олакшан (што је мање би-
ло Срба, то је остајало мање локација за макар формално обезбеђивање, а неста-

6 За разлику од досељеника који су ново име језика прихватили и као чин солидарисања с
босанскохерцеговачким саистоверницима и који преименовањем језика нису изгубили поуздање у
исти, за многе староседеоце (реч је о људима који се одвајкада служе јужнометохијским говорима и
српским књижевним језиком и којима је ијекавска замена јата потпуно страна и често непремости-
ва препрека), преименовање језика неретко je представљало само прелазну фазу ка бржој језичкој
асимилацији, што се показало превођењем властите деце у албанске школе. Као илустрацију наво-
димо сведочење Ифете Јакупи, Босанке удате за Албанца: Ђаковчани су највише страдали. Зато
што им је, претпостављам, сметао наш језик… Шефћет Цановић, утицајни члан СДА на нивоу
Косова, узели га и још се ништа не зна о његовој судбини… Настрадала је још једна Бошњакиња
која није знала албански. Њу су ликвидирали. Тукли су Алију Кољеновића након рата мислећи да
је Србин… Сметало је свима да се говори на босанском упоре/ујући га са српским… Дешавало
се да наставници прате /аке до кућа. Двије године су дјеца учила на матерњем. Сада нема на-
ставе на босанском. Ученика има, али су се њихови родитељи опредјелили за наставу на албан-
ском (Alem, 24. Januar 2004, br. 119). Овом процесу који се последњих година одвија у присуству и
под покровитељством страних протектора, успешно се одупире становништво Горе. Непоко-
лебљивост у погледу очувања имена свог језика, упркос свим притисцима, може се објаснити при-
суством високог степена језичке свести, на чему би Горанцима многи могли позавидети.

7 „По конституции Республики Косово, вступившей в силу летом 2008 г., в самопровозгла-
шенном государстве функционируют два официальных языка – албанский и сербский, а на муни-
ципиальном уровне могут использоваться в качестве официальных языков турецкий и цыганский
[…] Во многом такой правовой мультилингвизм может быть охарактеризован как декларативный,
поскольку не всегда соблюдается в реальной практике, что отмечается и в результатах полевых мо-
ниторинговых исследований, регулярно проводимых международными организацияви… ” (Кату-
нин 2010: 103, 115).
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нак заједно са њима и српског језика ишло је ’на руку’ нечасној савести, јер се, у
крајњем исходу, желело представити да их ту није ни било).8 У таквим окол-
ностима, са несумњивим њиховим уделом, припадници такозваних међународ-
них снага сматрали су сасвим споредном чињеницу потпуне функционалне не-
равноправности српског језика, с обзиром на то да су изгоном његових корисника
те до краја спроведеном културно-образовном, информативном, економском и
политичком изолацијом остатка говорне популације, претпоставке за исту биле
искључене. Нашавши се у изолованим селима, српски језик суочио се са бројним
проблемима међу којима су најуочљивији следећи: 1) мешањем придошлих с
месним говорима, па градских и различитих сеоских идиома, затим неприрод-
ном, али стицајем околности нужном прилагођавању градских говора сеоским
итд., настајали су својеврсни језички амалгами, тј. интерферентни продукти, не-
пожељни како за стандардни језик, тако исто и за идентитетску специфичност
појединачних аутохтоних говора; 2) губитак социјалне аутолокализованости које
је према речима П. Пипера „упоредиво са губитком физичке равнотеже (изопш-
тење је, као што је познато, облик најтеже казне у многим културама)”(Пипер
1997: 20), нужно је имао за последицу и губитак, слободније казано, језичке рав-
нотеже, испољаване у првом реду на плану семантизације одређених речи и изра-
за; 3) недостатак развијеног школства, средстава информисања, привредних, кул-
турних и других установа и институција, свега што стимулише језички развој, до-
вело је до тога да су се функционалне могућности српског језика, будући да је
мало шта имао да „опслужује”, превасходно исцрпљивале у сфери људске не-
среће; 4) свеприсутна свест о општој, па и језичкој угрожености, потискивала је
рационално и у први план истицала емоционално вредновање свега, у том смислу
и језичких чињеница од чега је српски језик имао мало користи. Следствено
(сходно) томе, вербалне реакције на српски језик добрим делом се крећу од су-
перлативних попут најлепши на свету до самосажаљивих потврђиваних речима
патња и сл.; 5) у контексту таквих суочавања, најважнија – комуникацијска је-
зичка функција почесто је у сенци, на неодмерен и непродуктиван начин промо-
висане, симболичке функције српског језика.

Оно по чему ће се памтити „језичка политика” удружене међународне и
привремене албанске власти свакако су тортуре и убиства Срба, Муслимана, Го-
ранаца и других, почињена због изговорене речи српског језика.Дате околности

8 Цинизам са каквим су се према приштинским Србима, на пример, опходили припадници
Британског контингента КФОР-а (не и многи Ирци те поједини Шкоти из његовог састава) најбоље
илуструје податак да су „бригу” за њихове животе исказивали тако што би им делили пиштаљке
којима је, у случају напада, требало да „дозову” помоћ, иако „спасилаца” често ни на километар
удаљености није било. Та пиштаљка коју су поједини Срби, таман као деца кључ (да га не изгубе),
носили о врату, била је њихово једино „одбрамбено” средство, у исто време кад су Албанци распо-
лагали арсеналима наоружања сваке врсте. Вишеструко су била индикативна обележавања српс-
ких станова налепницама на којима је крупним словима писало THIS FLAT IS UNDER THE KFOR
PROTECTION, најпре зато што су живо асоцирала на време „жутих трака”, а онда и стога што,
осим лакшем детектовању жртве, ничему другом нису служила.
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водиле су ка томе да малобројни, по градовима и селима заточени корисници ср-
пског језика, из страха за голи живот, уколико би се изнимно нашли на улици, и
дословно заћуте, другим речима, постану нелингвални. Не само говорени, већ и
језик писани и знаковни (натпис на одећи, фабричка етикета, марка аутомобила
и сл.) представљао је ништа мањи ризик по особу непожељне националне припад-
ности. Поменуту ситуативну нелингвалност, као и страхом изнуђено прикривање
идентитета славофоних житеља Космета употребом каквог туђег, најчешће енг-
леског језика9, веома раширено у првим годинама протектората, терминолошки
смо одредили као криптословенство, односно криптоглосија.10 

Криптоглосија (в. Рељић 2011: 241-254) која је последњих неколико веко-
ва, с времена на време, то јест од једног до другог рата, од једне до друге албанске
побуне или туђинске окупације, у овој или оној форми, мањем или већем степе-
ну, била саставни део језичког понашања косовскометохијских Срба а која се у
најдрастичнијем виду манифестовала крајем прошлог и почетком овога века, има
своје видљиве и далекосежне последице. Чести периоди изопштавања српског је-
зика – његово „затварање” у куће, коришћење у грчу и страху, као и његово не-
природно, односно присилно замењивање туђим језиком, у великој мери нега-
тивно је утицало на језичку компетенцију говорних представника. Ништа мање,
последице криптоглосије очитују се на плану двеју основних функција језика –
комуникацијске и симболичке, будући да она доводи до поремећаја у равнотежи
истих (в. Бугарски 1997: 23). Наиме, пречесто и транспарентно истицање симбо-
личке функције у датом је случају представљало тек психолошку компензацију
због угроженог комуникацијског потенцијала језика. С друге стране, важна наме-
на симболичке функције да репрезентује језик изван језичког колектива, омо-
гући му упоредивост у равни „свог” и „туђег” у најпозитивнијем смислу, из наве-
дених разлога је сасвим изостала. Криптоглосија, без икакве сумње, оставља пос-

9 Исходи англофоног прикривања етнојезичке припадности бивали су различити. Понекад
је, на пример, посезање за туђим језиком било од слабе користи, као у моменту јавног линчовања
(у Приштини, 28. новембра 1999) професора Приштинског универзитета Драгољуба Башића на
чији је идентитет скренуо пажњу аутомобил српске фабрике „Застава” у којем се затекао а који је
присилно заустављен молотовљевим коктелом. Тако је професоров покушај да властити живот за-
штити уз помоћ енглеског језика, којим је као некадашњи предавач на Берклијевом универзитету
иначе одлично владао, био узалудан. У многим другим приликама енглески је некако пролазио.

10 Термин криптоглосија (cryptoglossia) среће се у литератури која првенствено долази с ан-
глојезичког подручја, и то нарочито у студијама и чланцима који се баве развојном психологијом
деце, а означава, пре свега, тајни језик (secret language) близанаца. Поред овог, у мноштву распра-
ва присутног термина, попут, на пример, текста групе аутора на челу са М. Рутером (Rutter, Bolton
et al 1999), као синонимичан се користи и термин криптофазија (cryptophasia) а којим углавном
оперише К. Готесман (Gottesman 2006), али и други, као идиоглосија (idioglossia) и идиолалија
(idiolalia) (Noble, Sorger 2003). Гдекад се говори и о криптографији (тајнопису) близанаца, па се на
интернет сајтовима чак наилази на терминолошку кованицу твинтографија (према twin – близа-
нац). Очигледно је да се, типолошки шире посматрано, криптоглосија код близанаца може сврста-
ти у ред феномена какав је тајни језик грађевинских мајстора (бањачки, на пример, у западној Ср-
бији, или бошкачки у Средачкој жупи и Сиринићу), затим тајни језик некадашњих варошких
трговаца, жаргон лопова, затвореника и сл., те да, осим обележја „скривен” у основи термина, има
мало заједничког са криптоглосијом о којој је овде реч.
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ледице на плану психичког развоја и здравља, како појединаца тако и језичке
заједнице у целини, а исто тако на формирање негативних ставова према свему
што носи албанску ознаку – језику, народу, култури. Коначно, потреба прикри-
вања језичког идентитета била је један од кључних разлога присилног или вољног
одустајања од српског језика (или барем његовог имена) припадника староседе-
лачке муслиманске популације, Рома и др.

Упркос процентуалном свођењу српског становништва на свега нешто ви-
ше од 10% укупне косметске популације и чињеници да у стотине села у којима
су коју деценију раније живели, Срба више није било, 1999. године они су, у
мањем или већем броју, још увек били присутни у свим областима Покрајине,
што значи да се и српски језик могао чути на најширем подручју Косова и Мето-
хије. У прилог српском ишла је и чињеница да су, како је поменуто, тај језик као
свој користили и припадници других заједница – сви Муслимани и Горанци, сви
православни и знатан број муслиманских Рома, затим многи Албанци, Турци, па
Цинцари, Чеси, Мађари, Руси, Пољаци, Словенци те многи други. Концентрација
припадника различитих народа који су се служили српским језиком нарочито је
била приметна у косметским градовима попут Косовске Митровице и Приштине.
Поред могућности да се образују на матерњем језику, многи су Турци у Пришти-
ни своју децу слали у српске школе а неретко и стварали на српском језику – пи-
сали поезију и сл. Исто се може рећи за немали број Албанаца, поготово оних ко-
јима је српски језик и књижевност било професионално опредељење. Српски је-
зик, дакле, без обзира на његово деценијско потискивање и покушаје
маргинализовања, све до 1999. године у неким је косметским срединама, будући
основно средство међунационалног споразумевања, у извесном смислу, још увек
имао статус надетничког идиома. Редуковањем броја корисника и његовим ели-
минисањем са већег дела косметске територије, пре свега, изгоном из градских
центара, он се све више своди на етнички (српски) а, узме ли се у обзир корпус го-
ворника, и на „конфесионални (православни)” идиом.
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Митра М. Релич

СЕРБСКИЙ ЯЗЫК В АРЕАЛЕ КОСОВО И МЕТОХИИ: 
ОТ НАДЭТНИЧЕСКОГО ДО 

„КОНФЕССИОНАЛЬНОГО”11

Резюме

На основании обширного лингвистического, историографического и пр. материа-
ла а также многолетних полевых исследований автора, в работе приводятся к сведению
основные проблемы сегодняшнего статуса и положения сербского языка в Косово и Ме-
тохии, их историческая, социальная, культурная и религиозная обусловленность. Оказы-
вается, что в ряде частых междуэтнических кризисов и в неблагосклонном ему неславян-
ском этнолингвистическом окружении, сербский язык подвергнут длительному процессу
дестабилизации, что в первую очередь проявляется в численном сокращении его пользо-
вателей, сужении функциональных возвожностей и, особенно, коммуникационной не-
равноправности до степени, обусловливающей постоянную нестабильность этноязыко-
вых идентичностей и криптоглоссное поведение представителей речи. Умалением числа
пользователей и его вытеснением с большей части косметской территории, прежде всего,
из городских центров, сербский язык все более получает признак этнического (сербско-
го), и даже „конфессионального (православного)” идиома. 

Ключевые слова. Сербский язык, этнолингвистический, этнический, надэтничес-
кий, конфессиональный, социолингвистическая ситуация, криптоглоссия.

11 Рад je примљен 16. октобра 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 19. децембра 2012.


