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ЈЕ ЗИК И КУЛ ТУ РА, БИ БЛИ О ТЕ КА XX ВЕК
Ран ко Бу гар ски, Је зик и кул ту ра, Би бли о те ка XX век, Бе о град 2005, 288 стр.

је зи ке. Ве за из ме ђу кул ту ре и од го
ва ра ју ћег је зи ка ве о ма је чвр ста, јер 
они из ра ста ју за јед но и уза јам но се 
пот хра њу ју. Ипак, ова ве за ни је оба
ве зно кон стант на и не рас ки ди ва већ 
је под ло жна ва ри ја ци ја ма и про ме на
ма. Из овог угла ва жно је ауто ро во 
за па жа ње да је Бал кан ско по лу о стр
во кул тур но знат но хо мо ге ни је не го 
је зич ки.

Пр ви део књи ге са др жи и 
по гла вља „Је зич ка и кул тур на ра
зно ли кост чо ве чан ства“ (29–42), 
„По пу лар на ве ро ва ња о је зи ци ма и 
на ро ди ма“ (43–51). Бу гар ски за па жа 
да сту па њем на сце ну ве ли ких ци
ви ли за ци ја  це ли њи хо ви је зи ци по
ста ју бо гом да не све ти ње, бу ду ћи да 
су у нај чи сти јем ви ду ова пло ће ни у 
све тим књи га ма по је ди них ре ли ги ја. 
Ана ли зи ра ни су и сте ре о ти пи – упро
шће не мен тал не пред ста ве о да тим 
по ја ва ма, ве за не за ког ни тив ну ком
по нен ту ста во ва. Сте ре о ти пи мо гу 
да бу ду и исти ни ти и по зи тив ни, ва
жан је њи хов уку пан до при нос на шој 
ори јен та ци ји у ствар но сти, што не 
зна чи да се пот пу но бри ше раз ли ка 
из ме ђу чи ње ни ца и фик ци је, ем пи
риј ски по др жа них су до ва и ира ци о
нал них пред ра су да нео ба ве ште них. 
Цео ком плекс сте ре о ти пи ја тра жи 
ни јан си ра но ра су ђи ва ње, а не цр но
бе ло пре су ђи ва ње. У истом сми слу 
Бу гар ски се за ла же за дру га чи је на уч
но вред но ва ње на род не лин гви сти ке 
и на род не ан тро по ло ги је.

По гла вље „Пол и род у је зи ку“ 
(53–66) та ко ђе је по себ но на пи са но 
за ову књи гу. На при ме ру гра ма ти ке 
скла па ња бра ка у стан дард ном и књи
жев ном је зи ку, на ко јем је уоби ча је но 
ре ћи да је не ки му шка рац узео не ко га 
за же ну, док би  ис каз да је не ка же на 

Но ва књи га Ран ка Бу гар ског, 
ре дов ног про фе со ра оп ште лин гви
сти ке Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о
гра ду, на ста вља се ри ју со ци о лин гви
стич ких сту ди ја: „Лин гви сти ка о чо
ве ку“ (1975, 1983), „Је зик у дру штву“ 
(1986), „Је зик од ми ра до ра та“ (1995), 
„Ли ца је зи ка – со ци о лин гви стич ке 
те ме“ (2001, 2002), „Но ва ли ца је зи ка 
– со ци о лин гви стич ке те ме“ (2002), 
„Жар гон – лин гви стич ка сту ди ја“ 
(2003), ко ји ма тре ба до да ти и ауто ро
ва са бра на де ла у 12 књи га (Бе о град, 
1996–1997). Књи га „Је зик и кул ту ра“ 
са др жи но ви је со ци о лин гви стич ке 
тек сто ве, уоб ли че не у ко хе рент ну це
ли ну, из ши ре обла сти је зи ка и кул ту
ре, са осла ња њем на на уч ну ли те ра ту
ру из срод них ху ма ни стич ких и дру
штве них на у ка. Тек сто ви су на ста ли 
2003. и 2004. го ди не и но се пе чат то га 
вре ме на, а уз гред но има ју за циљ и 
афир ма ци ју ет но лин гви сти ке и ан
тро по ло шке лин гви сти ке као ди сци
пли на ко је се ба ве од но сом из ме ђу 
је зи ка и на род не кул ту ре. Ов де ће се 
ука за ти на зна чај ко ји књи га „Је зик 
и кул ту ра“ има за бал кан ску лин гви
сти ку и бал ка но ло ги ју у це ли ни.

Увод ни блок у пр ви део књи
ге: „О је зи ку у кул ту ри и дру штву“ 
пред ста вља сту ди ја „Је зик и кул ту
ра“ (9–28), ко ја се об ја вљу је по пр ви 
пут, а настала је на осно ву бе ле жа ка 
за курс ко ји је Ран ко Бу гар ски под 
истим на сло вом др жао у окви ру про
гра ма „Сту ди је кул ту ре и ро да“ у Ал
тер на тив ној ака дем ској обра зов ној 
мре жи у Бе о гра ду, школ ске 2001/2. и 
2002/3. године. Бу гар ски афир ми ше 
став да сва ки је зик на чел но од го ва ра 
по тре ба ма и мо гућ но сти ма кул ту ре 
чи ји је но си лац, па ни је оправ да на 
по де ла на при ми тив не и раз ви је не 
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узе ла не ко га за му жа био ма ње оче ки
ван. Ран ко Бу гар ски да ље при ме ћу је 
да се му шка рац не ким оже нио у гра
ма тич ком па де жу ин стру мен та ла, 
док се же на за ње га уда је (где пред лог 
и гла гол ја сно по ка зу ју да је у цен тру 
опе ра ци је опет му шка рац). За ни
мљив би би ло ис тра жи ти ка ко овај 
гра ма тич ки од нос функ ци о ни ше у 
ди ја лек ту, на при мер, на осно ву гра
ђе са ак ту ел них ет но лин гви стич ких 
те рен ских ис тра жи ва ња. Ја сно је да 
се кул тур ни обра сци стан дард ног је
зи ка не мо ра ју по кла па ти са кул тур
ним обра сци ма не ке ло кал не за јед ни
це.

У окви ру пр вог де ла књи ге сле
ди по гла вље „Је зик и иден ти тет“ (67–
77),  у ко ме Ран ко Бу гар ски ука зу је на 
то да тре ба раз ли ко ва ти уло гу је зи ка 
као обе леж ја иден ти те та од ње го ве 
функ ци је као но си о ца кул ту ре – где 
је је зик од фун да мен тал ног зна ча ја 
јер је упра во он основ ни фор ма тив
ни фак тор и пре но си лац кул тур них 
са др жа ј. Наредно по гла вље „Је зик и 
ма њи не“ (79–90) на ста ло је на осно ву 
пре да ва ња на се ми на ри ма ОЕБС о је
зи ку, обра зо ва њу и ма њи на ма у Тив
ту и на Ири шком вен цу 2003. године 
Ма њи не, сма тра Бу гар ски, по ред пра
ва на не го ва ње ет нич ке и кул тур не 
по себ но сти има ју и оба ве зу ло јал но
сти др жа ви у ко јој жи ве: ка ко се ове 
две ства ри не мо гу по сти ћи у окви ру 
јед ног је зи ка ви ше је зич ност се на ме
ће као при род но ре ше ње. Је дан је зик 
слу жи очу ва њу иден ти те та уну тар 
гру пе а дру ги – ко му ни ка ци ји из ван 
ње. Ин те гра ци ја ко ја под ра зу ме ва 
укљу чи ва ње у ши ру сре ди ну, али 
уз очу ва ње соп стве них је зич ких и 
кул тур них спе ци фич но сти, пра ви је 
на чин да се из бег не не срећ ни из бор 
из ме ђу аси ми ла ци је и ге то и за ци је. 
Ова ква је зич ка рав но те жа, по ред ума
њи ва ња ет нич ке на пе то сти, до но си и 
со ци оп си хо ло шку и оп ште дру штве
ну до бит та ко што мо но лин гвал ни 
ет но цен три зам пре о бра ћа у мул ти

лин гвал ну (и мул ти кул ту рал ну) то ле
ран ци ју.

Оде љак  „Евро па и је зи ци“ 
(91–101) про ши ре на је вер зи ја из ла га
ња на кон фе рен ци ји „Је зич ки иза зо
ви Вој во ди не Евро пи“ 2004. године, а 
већ је об ја вљен у збор ни ку ра до ва са 
исте кон фе рен ци је. Бу гар ски да је по
јед но ста вље ни при каз од но са из ме ђу 
европ ских је зи ка кроз но ви ју исто
ри ју пре ко три сук це сив на и де лом 
пре кло пље на мо де ла. Пр ви мо дел на
зи ва мо ду лар ним (овај мо дел пру жа 
сли ку ко ег зи стен ци је ауто ном них и 
раз гра ни че них ен ти те та с јед на ким 
пра ви ма на жи вот): ово је ти пич ни 
европ ски ро ман ти чар ски и на ци о на
ли стич ки обра зац не при ко сно ве ног 
„све тог трој ства“ је зи ка, на ци је и др
жа ве с кра ја 18. ве ка. Сре ди ном 20. ве
ка на сце ну сту па екс пан зив ни мо дел, 
ко ји на гла ша ва пред но сти ве ли ких 
је зи ка. По чет ком 21. ве ка афир ми ше 
се и тре ћи – ин тер ак тив ни мо дел, 
ко ји под ра зу ме ва уза јам но де ло ва ње 
и са рад њу го вор ни ка ра зних је зи ка 
на рав но прав ним осно ва ма (пу тем 
члан ства у европ ској за јед ни ци).

У ра ду „На ци о нал ност и је зик 
у по пи си ма ста нов ни штва“ (103–
114), спе ци јал но на пи са ном за ову 
књи гу, Ран ко Бу гар ски ука зу је на од
но се на ре ла ци ји ет нич ки иден ти тет 
– ма тер њи је зик. На осно ву ста ти стич
ких по да та ка  по пи са ста нов ни штва, 
Бу гар ски при ме ћу је  ве ли ку дис кре
пан ци ју у од но су ет нич ки иден ти тет 
– ма тер њи је зик ме ђу Вла си ма. Уоче
но је да се ова дис кре пан ци ја у но ви
је вре ме сма њу је; на и ме, го вор ни ци 
вла шког  са да укљу чу ју по ред 37 000 
са мих Вла ха и 15 000 љу ди ко ји су се 
на по пи су из ја сни ли као Ср би, али са 
дру ге стра не 3000 Вла ха из ја вљу је да 
је њи хов ма тер њи је зик – срп ски. У 
пе ри о ду од 20 го ди на број го вор ни ка 
вла шког као ма тер њег је зи ка – ви ше 
је не го пре по ло вљен. Ту ма че ње ових 
ста ти стич ких по да та ка зна чи ло би 
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да је на де лу је зич ка и ет нич ка аси ми
ла ци ја, али се код ова квих ет нич ких 
гру па (ко је по ка зу ју ве ли ке осци ла ци
је на по пи си ма) те шко мо гу из во ди ти 
по у зда ни за кључ ци. Овај се про блем 
на Бал ка ну мо же илу стро ва ти и мно
штвом дру гих при ме ра, од ко јих су 
про бле ми ве за ни за ром ски ет ни ци
тет нај у па дљи ви ји. 

По след њи рад у пр вом де лу 
књи ге на сло вљен је „Ка ко смо ор га
ни зо ва ли при ме ње ну лин гви сти ку 
у Ју го сла ви ји“ (115–121) и пред ста
вља пле нар но пре да ва ње на кон гре су 
Дру штва за при ме ње ну лин гви сти ку 
Ср би је и Цр не Го ре 2003. године, а об
ја вљу је се по пр ви пут.  И текст „Ен
гле ски као до дат ни је зик“ (123–133) 
на стао је од пле нар них пре да ва ња на 
струч ним ску по ви ма на став ни ка ен
гле ског је зи ка (об ја вљен и у ча со пи су 
Phi lo lo gia 2, Бе о град).

Дру ги део књи ге на сло вљен 
„О на шем је зи ку“ ба ви се ак ту ел ним 
пи та њи ма српско хр ват ског је зи ка и 
стан дард них је зи ка на ста лих рас па
дом ју го сло вен ске за јед ни це. Чи не 
га сле де ћи при ло зи: „Је зик и ет ни ци
тет у Са ра је ву“ (137–146) пр во бит но  
об ја вљен на ен гле ском је зи ку („Lan
gu a ge and et hni city in Sa ra je vo: So me 
re col lec ti ons and ob ser va ti ons“ [у] Stu
dia Ro ma ni ca et An gli ca Za gra bi en sia 
XLVII–XLVI II, Za greb, 2002–2003). 
Сле ди „Срп ско хр ват ски и ен гле ски: 
не ке со ци о лин гви стич ке па ра ле ле“ 
(147–160) та ко ђе пр во бит но об ја
вљен на ен гле ском је зи ку („Ser bo
Cro a tian and En glish: So me so ci o lin gu
i stic pa ral lels“, [у] Ger ma noSla vi stis he 
Beiträge – Festschrift für Pe ter Red her 
zum 65. Ge brurt stag, München, 2004). 
Рад „Срп ско хр ват ски је зик – ре зи
ме зби ва ња“ (161–178) пр ви пут се 
об ја вљу је ин те грал но, а кра ћа вер зи
ја је штам па на на ен гле ском је зи ку 
(„What’s in a na me: The ca se of Ser bo
Cro a tian,“ [у] Re vue des Étu des Sla ves 
LXXX/1, Pa ris 2004).

Ду хо ви то на пи са не „Сли ков
не ме та фо ре у раз го вор ном је зи ку“ 
(179–208) ба ве се ког ни тив ном се ман
ти ком корпуса око 120 лек се ма из сва
ко днев ног жи во та. Сле де два при ло
га у ко ји ма Ран ко Бу гар ски на ста вља 
сво ја со ци о лин гви стич ка ис тра жи
ва ња жар го на: „Срп ски жар гон из
ме ђу лек си ко на, гра ма ти ке и сти ла“ 
(209–219), ина че ре фе рат штам пан 
у збор ни ку На уч ни са ста нак сла ви
ста у Ву ко ве да не 33/1, Бе о град, 2004, 
и „Жар гон ске но во сти“ (221–241), 
ко је се ов де об ја вљу ју по пр ви пут 
а са др же три на ест до са да не а на ли
зи ра них жар гон ских су фик са (овим 
при ло гом број жар гон ских фор ма
на та по пео се на 58) и но ве при ме ре 
жар гон ских „сли ве ни ца“  од но сно 
„блен ди“ (ти па: огро ман тан, зло би
сти, Ко па ка фа на и сл.).

Дру ги део књи ге са др жи и че
ти ри ин тер вјуа ко је је Ран ко Бу гар
ски дао у пе ри о ду 2002–2004. године 
ча со пи си ма и днев ним но ви на ма Вре
ме (Бе о град), Мо ни тор (Под го ри ца), 
По ли ти ка (Бе о град), Днев ник (Но ви 
Сад) и Нин (Бе о град), у ко ји ма од
го ва ра на пи та ња но ви на ра на те му 
жар го на, за шти ти ћи ри ли це, је зич ке 
по ли ти ке, на ци о на ли зма у је зи ку.

Тре ћи део књи ге је на ста вак би
бли о гра фи је ју го сло вен ске со ци о лин
гви сти ке (прет ход ни су об ја вље ни у 
књи га ма „Ли ца је зи ка“ и „Но ва ли ца 
је зи ка“) а по кри ва го ди не 2002–2004.

Ипак, нај ва жни ји до ме ти но
ве књи ге „Је зик и кул ту ра“ ти чу се 
кон се квен ци ан тро по ло шког обр та 
у ху ма ни стич ким на у ка ма, по себ но у 
лин гви сти ци. Као и прет ход ним сво
јим сту ди ја ма, Ран ко Бу гар ски оку
пља и си сте ма ти зу је раз ли чи те иде је 
ра су те па на шој ет но лин гви стич кој 
и со ци о лин гви стич кој ли те ра ту ри, 
ре фор му ли ше и де фи ни ше не ја сне 
ста во ве да јући им им ду бљи сми сао 
и ши ри зна чај.

Би ља на Си ки мић


