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Да на 25. ок то бра 2013. го ди не, на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду 
пред ста вље не су две нај но ви је књи ге проф. др Ран ка Бу гар ског, об ја вље не 
2012. и 2013. го ди не. На пред ста вља њу су го во ри ли проф. др Ве ра Ва сић и 
проф. др Тврт ко Пр ћић, о књи зи Пор трет јед ног је зи ка, и мр Гор да на Ла лић 
Кр стин, о књи зи Сар ма ге дон у Ме со по та ма ни ји. Лек сич ке скри ва ли це. Сле де 
про ши ре не вер зи је при казâ ових књи га, ре дом ко јим су би ли из го во ре ни.

1. Пор трет јед ног је зи ка. Бе о град: Би бли о те ка XX век, Књи жа ра Круг, 
2012, 276 стр.

Ова књи га са сто ји се из че ти ри те мат ске це ли не: пр ва са др жи пор трет 
јед ног је зи ка, не ка да шњег срп ско хр ват ског је зи ка, дру га до но си ауто ро ве 
ме мо ар ске за пи се, док се тре ћа и че твр та ба ве уоби ча је ним жар гон ским и 
би бли о граф ским те ма ма. Због сво је те мат ске раз ли чи то сти ове че ти ри це ли‑
не би ће при ка за не у два де ла, под на сло ви ма Пор трет јед ног је зи ка, ко ји ће 
об у хва ти ти пр ву те мат ску це ли ну, и Ме мо ар ски део, ко ји ће об у хва ти ти пре‑
о ста ле, с на гла ском на дру гој це ли ни.

1.1. Пор трет јед ног је зи ка
Пр ви део књи ге Ран ка Бу гар ског – Пор трет јед ног је зи ка – под истим 

на сло вом као и књи га са др жи сле де ће де ло ве: Увод, пој мо ви и тер ми ни 
(9–20), II По глед спо ља (21–42), III По глед из ну тра (43–59), IV Би ланс (61–87), 
укљу чу ју ју ћи и спи сак ци ти ра не ли те ра ту ре. Пу но пра во да пред ста ви пор‑
трет јед ног – срп ско хр ват ског – је зи ка Бу гар ски је сте као као аутор књи га 
Је зик од ми ра до ра та (1994); Је зик у дру штве ној кри зи (1997), Је зик у кон-
тек сту (1997), Ли ца је зи ка – со ци о лин гви стич ке те ме (2001), Но ва ли ца 
је зи ка – со ци о лин гви стич ке те ме (2002), Је зик и кул ту ра (2005), Евро па у 
је зи ку (2009), Је зик и иден ти тет (2010), те ве ли ког бро ја ра до ва и са оп ште ња 
на ме ђу на род ним и до ма ћим на уч ним ску по ви ма, и као ис тра јан и по у здан 
са ста вљач Се лек тив не со ци о лин гви стич ке би бли о гра фи је СФРЈ/СРЈ – СЦГ/
Ср би ја 1967–2007. (2009). Бу ду ћи до бар зна лац прин ци па и мо де ла је зич ке 
стан дар ди за ци је, по зна ва лац је зич ких и из ван је зич ких чи ни ла ца стан дар‑
ди за ци је је зи ка по зна тих по ва ри јант ном, те ри то ри јал ном и на ци о нал ном 
ра сло ја ва њу, а по себ но као до бар по зна ва лац из ван је зич ких окол но сти ко је 
су се на нај не по сред ни ји на чин од ра жа ва ле на ста тус срп ско хр ват ског је зи ка 
и ње го вих стан дар ди зо ва них иди о ма, те на је зич ку по ли ти ку/је зич ке по ли ти‑
ке и на је зич ко пла ни ра ње, и ко нач но и као го вор ник упра во та квог је зи ка 
и та квих, ње му стра них, је зи ка, он је мо гао, уз ма ли број дру гих до ма ћих и 



стра них лин гви ста, ко рект но пред ста ви ти и ар гу мен то ва но ту ма чи ти чи тав 
низ ве о ма ва жних по да та ка, нео п ход них за раз у ме ва ње фе но ме на срп ско хр ват‑
ског је зи ка, с тер ми но ло шког, ти по ло шког и функ ци о нал ног ста но ви шта.

Ка ко ће чи та о ци раз у ме ти и вред но ва ти ста во ве и оце не ауто ра о пор‑
тре ти са ном – срп ско хр ват ском – је зи ку за ви си од то га да ли при па да ју они‑
ма „ко ји зна ју да срп ско хр ват ски је зик ни кад ни је по сто јао, осим као пу ка 
иде о ло шка кон струк ци ја” или они ма „ко ји ми сле да пи та ње по сто ја ња или 
не по сто ја ња срп ско хр ват ског, у про шло сти па и да нас, за вре ђу је озбиљ ну 
па жњу и ис пи ти ва ње за сно ва но на на уч ној ар гу мен та ци ји, а не на по ли тич‑
ким ста во ви ма или из ли ви ма емо ци ја” (стр. 9). Обра ћа ју ћи се дру гој гру пи 
чи та ла ца, не де ле ћи при том оне лин гви стич ки обра зо ва не од лин гви стич ки 
нео бра зов них, јер и јед них и дру гих има ка ко у овој та ко и у пр вој гру пи, 
Бу гар ски ну ди „јед но у ра зно род ним чи ње ни ца ма уте ме ље но и до след но 
аутор ско ви ђе ње да те про бле ма ти ке, уоб ли че но то ком дво де це ниј ског ис тра‑
жи ва ња и раз ми шља ња – и то не као не ка кав ко на чан и нео по зив суд, већ 
као при лог упо зна ва њу ове ак ту ел не и ви ше стру ко за ни мљи ве про бле ма ти ке” 
(стр. 10).

За раз у ме ва ње овог тек ста ва жно је увод но ауто ро во об ја шње ње о од‑
но су из ме ђу озна ке ‘срп ско хр ват ски је зикʼ (‘хр ват ско срп ски ,̓ ‘хр ват ски или 
срп ски ,̓ ‘срп ски или хр ват скиʼ) и озна че ног – суп стан це и струк ту ре тог је зи‑
ка, у пр вом ре ду, али и ње го ве упо треб не и сим бо лич ке вред но сти. При ло‑
же на та бе ла по ка зу је да се под срп ско хр ват ским од 1824. го ди не, ка да га је 
упо тре био Ја коб Грим, под ра зу ме ва је зик као ди ја си стем, од Беч ког књи жев‑
ног до го во ра (1850) књи жев ни је зик, а стан дард ни од по чет ка 20. сто ле ћа. 
Је ди но је у зна че њу ‘слу жбе ни је зикʼ од ре див и по че так и крај упо тре бе овог 
тер ми на: 1921–1991. У не по сред ној ве зи са по и ма њем тер ми на ‘срп ско хр ват‑
ски је зикʼ је и по и ма ње тер ми на ‘срп ски је зикʼ и ‘хр ват ски је зик ,̓ те ка сни је 
и ‘бо сан ски/бо шњач ки је зикʼ и ‘цр но гор ски је зик ,̓ у јед ним дру штве но‑по‑
ли тич ким и кул тур ним окол но сти ма као тра ди ци о нал них, на род них име на 
за ‘срп ско хр ват ски ,̓ а у дру гим као називā језикā ко ји се го во ре на од ре ђе ним 
те ри то ри ја ма, у од ре ђе ним др жа ви ма, од но сно као је зи ка од ре ђе них на ро да.

Ли ста ста во ва ко ји о ‘срп ско хр ват ском је зи куʼ по сто је у ши рој, не и лин‑
гви стич ки струч ној, али и у ужој, ака дем ској за јед ни ци, по ка зу је ко ли ко је 
зна ња о ти по ло ги ји је зи ка, прин ци пи ма и ме то да ма стан дар ди за ци је, ко ли ко 
је по да та ка о струк ту ри и суп стан ци не ког је зи ка по треб но има ти да би се 
та кви ста во ви усво ји ли и афир ми са ли, од но сно да би се на осно ву ар гу ме‑
на та оспо ра ва ли. На при мер, ако би се твр ди ло да је – „срп ско хр ват ски био 
и остао обич на фик ци ја, јер та кав је зик ни кад ни је у ствар но сти по сто јао 
осим као по ли тич ки на мет ну та уни та ри стич ка кон струк ци ја”, и то ме, из ра‑
зи то по пу ли стич ки, бли ско – „по што не ма Ср бо хр ва та, не мо же би ти ни 
срп ско хр ват ског је зи ка”, то би зна чи ло да се иг но ри шу мно ги по зна ти по‑
да ци о не по ду дар но сти на зи ва је зи ка и њим озна че них са др жа ја, да се не 
дво је лин гви стич ки пој мо ви је зи ка као ди ја си сте ма, књи жев ног и стан дард‑
ног је зи ка од слу жбе ног је зи ка. Или, твр ди ти да су „хр ват ски и срп ски у 
сва ком по гле ду пот пу но раз ли чи ти је зи ци” (стр. 18‒19), што се мо же пре не ти 
и на бо сан ски и цр но гор ски, зна чи ло би по ри ца ти вла сти то ко му ни ка циј ско 
ис ку ство.
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Дру го по гла вље (По глед спо ља) са др жи не ко ли ко оде ља ка: 1. Је зик и 
гра ни це, 2. Срп ско хр ват ски до Дру гог свет ског ра та, 3. Срп ско хр ват ски је зик 
у СФРЈ, 4. Је зик у уста ви ма, и 5. Је зик у ра ту. У пр вом одељ ку пред ста вљен 
је про блем утвр ђи ва ња је зич ких гра ни ца на ју жно сло вен ском ди ја ле кат ском 
под руч ју. Ка ко Бу гар ски ка же по зи ва ју ћи се на аме рич ку сла вист ки њу Ро нел 
Алек сан дер, те шко ће утвр ђи ва ња ди ја ле кат ских гра ни ца на том под руч ју 
по сле ди ца су то га што се го во ри нео сет но пре ли ва ју је дан у дру ги, те су се 
пр во из два ја ла са мо три је зи ка – сло ве нач ки, срп ско хр ват ски и бу гар ски, с 
не сум њи во до вољ ним бро јем струк тур них и суп стан ци јал них раз ли ка. Про‑
бле ма тич ним се по ка за ло из два ја ње ма ке дон ског је зи ка, чи ји су се ди ја лек ти 
до 1944. го ди не при кљу чи ва ли срп ским од но сно бу гар ским го во ри ма, но ти ме 
ни је ре ше но пи та ње раз гра ни че ња ана ли тич ких и флек тив них ис точ но‑ и 
за пад но ју жно сло вен ских ди ја ле кат ских иди о ма.

У дру гом одељ ку (Срп ско хр ват ски до Дру гог свет ског ра та) при ка за‑
на је спо ља шња исто ри ја срп ско хр ват ског је зи ка, од но сно ди ја ле кат ског под‑
руч ја ко је је, за раз ли ку од са мих ди ја ле ка та, то ком ви ше ве ко ва би ло по ли‑
тич ки оштро по де ље но, а ње го ви де ло ви укљу че ни у две ве ли ке др жав не 
тво ре ви не, у ту ђе ца ре ви не, што се ди рект но од ра жа ва ло и на раз вој ре ги о‑
нал них књи жев них је зи ка и њи хов по тен ци јал да оства ре функ ци ју стан дард‑
них је зи ка и омо гу ће бо љу ко му ни ка ци ју ме ђу ет нич ки и кон фе си о нал но 
раз ли чи тим го вор ним за јед ни ца ма. Ка сни ја по ли тич ка зби ва ња ути ца ла су 
на то да се Беч ки књи жев ни до го вор (1850) са гле да вао као из раз уни та ри стич‑
ких те жњи јед не ет нич ке ску пи не, и са ме ди ја ле кат ски по де ље не, а не као 
јед на од фа за стан дар ди за ци је је зи ка, по сво ме ка рак те ру и до ме ти ма слич‑
на они ма кроз ко је су про ла зи ли мно ги европ ски је зи ци. И на спрам но то ме, 
за го вор ни ци се па ра ти стич ких иде ја, усме ре них у пр вом ре ду на до ме не 
из ван је зи ка, је зич ке раз ли ке на ни воу стан дард ног је зи ка ни су ви де ли као 
оче ки ван, али ни по че му не и из ра зи то ре дак, ре зул тат исто риј ских дру штве‑
но‑по ли тич ких и кул тур них раз ли ка, те су им упра во оне би ле основ за по‑
де ле дру га чи јег ка рак те ра и до ме та. Ка ко Бу гар ски по ка зу је, обе ове иде о‑
ло шке ма три це де ло ва ле су го то во исто вре ме но, од ра жа ва ју ћи се, ви ше или 
ма ње успе шно, и на са му је зич ку суп стан цу, у пр вом ре ду на лек си ку. Три 
де це ни је на кон Беч ког књи жев ног до го во ра иза шао је пр ви том Рјеч ни ка 
хр ват ско га или срп ско га је зи ка, као реч ни ка је зич ких и ет нич ких за јед ни ца 
у две раз ли чи те др жав не фор ма ци је, да би се на по ре до с тим ме ђу њи ма 
учвр сти ла по де ла по пи сму, а јед на ет нич ка за јед ни ца, по ли тич ки и те ри‑
то ри јал но по де ље на, по де ли ла и на осно ву двој ног при хва та ња ре флек са 
фо не ме јат. Скер ли ће во на сто ја ње да се из ја шња ва њем ис так ну тих срп ских 
и хр ват ских књи жев ни ка у ве зи са упо тре бом пи сма и из го во ром ре флек са 
ја та мо же по сти ћи ви ши сте пен хо мо ге ни за ци је стан дард ног је зи ка, Бу гар‑
ски не оце њу је као уни та ри стич ки већ као иде а ли стич ки по ку шај да се у да  том 
тре нут ку (1914. го ди не) ин ди ви ду ал но де лу је на нор ми ра ње и ко ди фи ка ци ју 
стан дард ног је зи ка, за раз ли ку не са мо од слу жбе не, др жав не, ин тер вен ци је 
у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, нај у оч љи ви је у са мом но вом на зи‑
ву је зи ка (срп ско‑хр ват ско‑сло ве нач ки), не го и од оних по ду хва та ко ји су у 
но вој др жав ној за јед ни ци срп ској го вор ној нор ми је зич ког стан дар да обез бе‑
ђи ва ли пред ност, очи глед но оспо ра ва ју ћи зва ни чан на зив. По сле дич но то ме 
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би ле су се па ра ти стич ке тен ден ци је у од но су на хр ват ску го вор ну нор му је‑
зич ког стан дар да, ко је су се вр ло бр зо укљу чи ле у по ли тич ке се па ра ти стич ке 
тен ден ци је, а свој вр ху нац до се гле у вре ме тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске.

У тре ћем одељ ку дру гог по гла вља (Срп ско хр ват ски је зик у СФРЈ) Бу‑
гар ски пр во са гле да ва по ло жај срп ско хр ват ског у од но су на дру ге је зи ке у 
Ју го сла ви ји. Ка ко ис ти че, тај је зик ни је у фор мал но‑прав ном сми слу био 
при ви ле го ван, али је ње го ва ко му ни ка циј ска моћ би ла да ле ко ја ча од мо ћи 
сло ве нач ког и ма ке дон ског је зи ка, као и је зи ка ве ћих на ци о нал них ма њи на, 
те је он оства ри вао функ ци је оп ште је зич ког стан дар да, над на ци о нал ног је зи‑
ка, али и функ ци је сред ства ме ђу на ци о нал не ко му ни ка ци је. У окви ру дру гог 
до ме на про бле ми углав ном ни су би ли ве ли ки, и ја ви ли су се ре ла тив но ка‑
сно, као по сле ди ца по ли тич ких су ко ба и по де ла. Ме ђу тим, на кон са мо јед не 
де це ни је од при хва та ња Но во сад ског до го во ра про бле ма ти зо ван је ва ри јант ни 
лик срп ско хр ват ског као оп ште је зич ког стан дар да, а основ не по став ке До‑
го во ра у Хр ват ској оспо ре не и од ба че не. Пр ва пре и спи ти ва ња и вред но ва ња 
Но во сад ског до го во ра мо гла су би ти из ве де на и у скла ду са уче њем о ела стич‑
ној ста бил но сти стан дард них је зи ка и о ути ца ју ре ги о нал них иди о ма на њих, 
по го то во на оне стан дард не је зи ке ко ји ма се ко ри сте го вор ни ци раз ли чи тих, 
прем да бли ских, а ду го вре ме на по ли тич ки раз дво је них, на ци о нал них за‑
јед ни ца. Са ста но ви шта је зич ког се па ра ти зма и све ја чег по ли тич ког, ко ји је 
сле дио на кон тих пре и спи ти ва ња, ре ле вант ни кри те риј за стан дар ди за ци ју 
је зи ка био је са мо на ци о нал ни, те су лин гви стич ке ин тер вен ци је углав ном 
и би ле усме ре не на по ве ћа ње раз ли ка из ме ђу упо треб них иди о ма стан дард‑
ног је зи ка. След до га ђа ја био је брз, сво је вре ме но и вр ло дра ма ти чан, а по сле‑
ди це ма ње да ле ко се жне не го што се прет по ста вља ло, ако се од ре ђу ју пр вен‑
стве но на осно ву ка рак те ри сти ка но во стан дар ди зо ва них иди о ма. Раз лог то ме 
ни је би ло са мо де ло ва ње нај ви ших по ли тич ких ре пу блич ких ин сти ту ци ја 
у ме ђу вре ме ну – из ме ђу „Де кла ра ци је о на зи ву и по ло жа ју хр ват ско га књи‑
жев ног је зи ка” и „Пред ло га за раз ми шља ње” и Уста ва Ре пу бли ке Хр ват ске 
из 1974. го ди не – не го то што су пред у зе ти лин гви стич ки по ду хва ти би ли 
не до вољ но уте ме ље ни не са мо у те о ри ји стан дар ди за ци је је зи ка не го и у 
са мој је зич кој прак си.

За на чин од ре ђе ња је зи ка у ре пу блич ким уста ви ма од но сно ка сни је у 
уста ви ма но во ство ре них др жа ва Бу гар ски у че твр том одељ ку ка же да је 
„прав но‑по ли тич ки и со ци о лин гви стич ки ин три ган тан ко ли ко и по у чан, 
бу ду ћи да је ту реч о раз ли чи тим, обич но крат ко ве ким и у по не че му крај ње 
нео бич ним ре ше њи ма, ка ква би се те шко мо гла и за ми сли ти у устав ним 
до ку мен ти ма ста бил ни јих зе ма ља” (стр. 32‒33). Прав но‑по ли тич ки и со ци о‑
лин гви стич ки ин три гант на би ла је фор му ла ци ја у ре пу блич ком уста ву Хрв ат‑
ске из 1974, ко ја је за не што ма ње од два де сет го ди на (1991. го ди не) у прав‑
ном сми слу по све уса гла ше на са прак сом у све ту – „У Ре пу бли ци Хр ват ској 
у слу жбе ној је упо ра би хр ват ски је зик и ла ти нич но пи смо” – а у со ци о лин‑
гви стич ком сми слу ис кљу чи ва ако се упо ре ди са оном из 1974. го ди не, ка да 
је хр ват ски књи жев ни је зик де фи ни сан као „стан дард ни об лик на род ног је‑
зи ка Хр ва та и Ср ба у Хр ват ској, ко ји се на зи ва хр ват ски или срп ски” (стр. 33). 
Пре ма по да ци ма ко је Бу гар ски на во ди и ко мен та ри ше ви ди се да је Ср би ја 
по чет ком де ве де се тих го ди на му ку му чи ла са устав ним и ње му под ре ђе ним, 
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а не у са гла ше ним за кон ским фор му ла ци ја ма. У уста ву из 1990. за др жан је до‑
та да шњи слу жбе ни на зив је зи ка, а ћи ри ли ци да та пред ност над ла ти ни цом. 
У За ко ну о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма (1991) да та је, у прав ном и лин‑
гви стич ком сми слу, не ја сна, ми сти фи ка тор ска и ма ни пу ла тор ска фор му ла‑
ци ја на лик оној у уста ву Хр ват ске из 1974. го ди не – „У Ре пу бли ци Ср би ји у 
слу жбе ној је упо тре би срп ско хр ват ски је зик, ко ји се, ка да пред ста вља срп ски 
је зич ки из раз, екав ски или ије кав ски, на зи ва и срп ским је зи ком (у да љем 
тек сту срп ски је зик)” (стр. 34). (У вре ме по сто ја ња Др жав не За јед ни це Ср би је 
и Цр не Го ре мо гло се де си ти да је зик по но во бу де пре и ме но ван; раз ма тра но 
но во ско ва но ре ше ње ко јим се на зи вом је зи ка јам чи рав но прав ност Ср ба и 
Цр но го ра ца ни је, ме ђу тим, сти гло да бу де и за кон ски фор му ли са но.) Устав‑
ним фор му ла ци ја ма је зи ка у Бо сни и Хер це го ви ни, те на кон Деј тон ског 
спо ра зу ма и у ње ним ен ти те ти ма ста ри сло же ни на зив је зи ка за ме њен је на 
два на чи на: у до ку мен ти ма Фе де ра ци је БиХ – бо сан ски је зик, хр ват ски је зик 
и срп ски је зик, а Ре пу бли ке Срп ске – је зик срп ског на ро да, је зик бо шњач ког 
на ро да и је зик хр ват ског на ро да. Ка ко Бу гар ски по ка зу је оба на чи на име но‑
ва ња су по ли тич ки ути ли тар на. Устав Цр не Го ре из 2008. го ди не, ко ји се по‑
след њи су о чио са про бле мом име но ва ња је зи ка про кла мо вао је: „Слу жбе ни 
је зик у Цр ној Го ри је цр но гор ски, ћи ри лич но и ла ти нич но пи смо су рав но прав‑
ни, а у слу жбе ној упо тре би су и срп ски, бо сан ски, ал бан ски и хр ват ски је зик” 
(стр. 37). Уста ви ни су оба ве зни да од ре ђу ју од нос из ме ђу на зи ва је зи ка и са‑
др жа ја на ко ји се тај на зив од но си, а ко ли ко су устав не фор му ла ци је ути ца ле 
на пла ни ра ње је зи ка Бу гар ски по ка зу је у тре ћем и че твр том по гла вљу.

Пе ти оде љак по гле да на је зик спо ља (Је зик у ра ту) за пра во је је дан по‑
глед уна зад. Бу гар ски по ка зу је да се из при ме ра из свих сре ди на мо гло иш чи‑
та ти не са мо шта се зби ва са је зи ком не го и шта се у зби љи сме ра, ис ти чу ћи 
ви ше пу та да су про ме не у је зи ку на ја ви ле по че так ме ђу на ци о нал них су ко‑
ба, рат и рас пад Ју го сла ви је. Бу гар ски нас под се ћа на при ме ре име но ва ња 
‘насʼ и ‘њихʼ – чет ни ци, уста ше, му џа хе ди ни, би зант ски бар ба ри, ге но цид ни 
ср бо мр сци, фа на ти ци џи ха да. Мно ги од тек сто ва, укљу че них у књи гу Је зик 
од ми ра до ра та, у вре ме об ја вљи ва ња ни су би ли на од го ва ра ју ћи на чин 
схва та ни, ни ти у ужој, лин гви стич кој, ни ти у ши рој за јед ни ци. Ћу та ње у том 
тре нут ку и ка сни је о том пе ри о ду до ве ло је до то га да су се со ци о лин гви‑
стич ка ис тра жи ва ња на не ки на чин са ма ис кљу чи ла из ак ту ел них лин гви‑
стич ких ак тив но сти, оста вља ју ћи ши рок про стор за она нор ма ти ви стич ки 
усме ре на.

Тре ће по гла вље (По глед из ну тра) са др жи пет оде ља ка; при ка зан је пр во 
сва ки од че ти ри је зи ка ко ји су се из дво ји ли из срп ско хр ват ског је зи ка, а за‑
тим је дат груп ни пор трет. Хр ват ски је зик по чео се кон фрон ти ра ти са срп‑
ско хр ват ским знат но ра ни је од ње го вог од ба ци ва ња од све че ти ри на ци о‑
нал но и те ри то ри јал но од ре ђе не за јед ни це. Ка ко Бу гар ски по ка зу је у но вим 
по ли тич ким окол но сти ма основ ни лин гви стич ки за да ци би ли су усме ре ни 
на ре струк ту ри ра ње нор ме, пр вен стве но пра во пи сне и лек сич ке, у скла ду 
са тра ди ци о нал ном хр ват ском нор мом, уте ме љи ва ном то ком дру ге по ло ви‑
не 19. ве ка, те ак ту а ли зи ра не у по след њим де ка да ма пр ве по ло ви не 20. ве ка. 
Став ве ћи не та да ак тив них је зи ко сло ва ца да су хр ват ски и срп ски два је зи‑
ка пот кре пљи ван је нор ма ти ви стич ким за хва ти ма ко ји ма се раз ли ка из ме ђу 
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хр ват ског и срп ског је зи ка по ве ћа ва ла. До се зи та квих за хва та би ли су, ме ђу‑
тим, ма њи и дру га чи ји не го што се оче ки ва ло; на и ме, ‘но во го во ромʼ се по ве‑
ћа ва ла и раз ли ка из ме ђу про пи са не и на ме та не и упо треб не го вор не нор ме 
у са мој хр ват ској за јед ни ци.

Про блем бо шњач ког је зи ка био је, ка ко по ка зу је Бу гар ски, ви ше струк, 
по чев од то га да ли при ли ком име но ва ња тре ба да ти пред ност на ци о нал ној 
или др жа во твор ној па ра диг ми – бо шњач ки / бо сан ски, ко ји мо дел стан дар‑
ди за ци је иза бра ти – онај ко ји би сле дио ста во ве де кла ра ци је о је зич кој то ле‑
ран ци ји и ко ји је се дам де стих го ди на про шлог ве ка ме ђу ва ри јант ном кон‑
флик ту су прот ста вио ‘бо сан ско хер це го вач ки стан дард но је зич ки из разʼ или 
онај ко ји би био усме рен на за себ но стан дар ди зо ва ње бо сан ског у од но су на 
хр ват ски и срп ски. Ни по се за ње за ори јен тал ним сег мен том бо сан ског кул‑
тур ног на сле ђа ни ‘бо са ни за ци ја̓  ни су би ли до вољ ни „за озбиљ ни је са мо стал‑
но об ли ко ва ње бо сан ског је зи ка, ко ји је та ко до да нас остао иди ом не ја сног 
про фи ла и нео д ре ђе них гра ни ца, укуп но не што бли жи хр ват ском не го срп‑
ском, али мањ кав у соп стве ној аутен тич но сти” (стр. 47). У ве зи са хр ват ским 
и срп ским је зи ком по ста ви ла су се до дат на пи та ња – да ли су стан дард ни 
хр ват ски од но сно срп ски исти у Бо сни и Хер це го ви ни и у Хр ват ској од но сно 
Ср би ји, и да ли та кви и тре ба да бу ду, што зна чи да се но ва нор ма ти ви стич ка 
ре ше ња пре у зи ма ју, или се они ипак од њих у не че му и раз ли ку ју те би их де‑
лом тре ба ло стан дар ди зо ва ти и на под руч ју Бо сне и Хер це го ви не. (По ку шај 
уво ђе ња екав ског из го во ра стан дард ног срп ског је зи ка у слу жбе ној и јав ној 
упо тре би у Ре пу бли ци Срп ској, што је и за кон ски би ло ре гу ли са но у пе ри о ду 
од 1996. до 1998. го ди не, из ра зит је при мер уни фи ка ци је стан дард ног је зи ка 
из по ли тич ких раз ло га.)

Слич ни про бле ми и слич на ре ше ња по ка зу ју се и у слу ча ју стан дар ди за‑
ци је цр но гор ског је зи ка, те је у ци љу раз ли ко ва ња од дру га три стан дард на 
је зи ка при бег ну то „на гла ше ној ди ја лек ти за ци ји, фол ко ло ри за ци ји и ар ха и‑
за ци ји” (стр. 48), су прот но прин ци пи ма стан дар ди за ци је, а на ду жи рок и 
ко му ни ка циј ским по тре ба ма. Ова ко усме ре на стан дар ди за ци ја ни је об у хва‑
ти ла са мо лек сич ки већ и фо но ло шки ни во, те се овај стан дард ни иди ом раз‑
ли ку је од дру га три по то ме што има две кон со нат ске фо не ме ви ше (Пра во пис 
цр но гор ско га је зи ка и рјеч ник цр но гор ско га је зи ка (пра во пи сни рјеч ник) (2009: 
39): „Фо не ми ś и ź глав но су раз ли ков но оби љеж је из ме ђу цр но гор ско га и 
оста ла три што кав ска стан дард на је зи ка (бо сан ско га, хр ват ског и срп ског). 
С об зи ром на то да чи не мар кант но оби љеж је цр но гор ско га са вре ме ног је зи ка, 
да су се одр жа ли у упо тре би као оп ште при сут ни цр но гор ски гла со ви, упр кос 
ви ше де це ниј ској ор то граф ској и ор то еп ској нор ми ко ја их је тре ти ра ла као 
ди ја ле кат ске, они су дио стан дард но је зич ке нор ме.”)

Си ту а ци ја у ве зи са срп ским је зи ком знат но се раз ли ко ва ла од оних у 
ко ји ма су би ли хр ват ски, а по себ но бо сан ски и цр но гор ски је зик, те је зна чај‑
ни ја ре стан дар ди за ци ја нор ме из о ста ла – „Све ово је на је зич ком пла ну има ло 
за по сле ди цу од су ство ме ра ко ји ма би се, у окви ру зва нич не др жав не по ли‑
ти ке, по др жа ва ле ди фе рен ци јал не тен ден ци је у са мом срп ском је зи ку” (стр. 
51). То ме је до брим де лом раз лог би ло то што је „са ста но ви шта екс пан зив-
ног срп ског на ци о на ли зма код сва три „но во ком по но ва на” је зи ка за пра во реч 
са мо о раз ли чи то име но ва ним ва ри јан та ма срп ског је зи ка” (стр. 52). По ка‑
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за тељ раз ли чи то сти по ста ло је пи смо, те је слу жбе на упо тре ба ла ти ни це 
устав но нај пре огра ни че на а по том и прак тич но уки ну та. На тај на чин зва‑
нич но је про кла мо ван, ина че не на у чан, став о је дин ству је зи ка и пи сма, и 
на ро да и је зи ка, а ти ме је, ваљ да, и уми ре на бо ја зан мно гих, а ме ђу њи ма и 
оних из уже струч не ака дем ске за јед ни це, да би сла бље њем упо тре бе ћи ри‑
ли це и ње ним гу бље њем не стао и сам срп ски је зик, а по сле дич но то ме и 
срп ски на род.

По след њи, пе ти оде љак, под на сло вом Груп ни пор трет Бу гар ски по чи‑
ње кон ста та ци јом „ка ко је у свим слу ча је ви ма на де лу био и остао иде о ло шки 
екс тре ми зам, јед не или дру ге вр сте, ма ни фе сто ван у ра зним об ли ци ма и 
сте пе ни ма, са по сле дич ним пре на гла ша ва њем сим бо лич ке функ ци је је зи ка 
као на ци о нал ног бар ја ка, уз за не ма ри ва ње ње го ве бит не уло ге у ко му ни ка‑
ци ји ка ко уну тар та ко и из ме ђу го вор них за јед ни ца” (стр. 53‒54). На осно ву 
ши ро ког и те мељ ног уви да у стан да ри за ци о не про це се то ком по след ње де‑
це ни је про шлог и пр ве де це ни је овог сто ле ћа, има ју ћи у ви ду огро ман број 
при ме ра, Бу гар ски на кра ју да је сле де ћи од го вор у ве зи са пор тре ти са ним 
је зи ком – срп ско хр ват ским – „у крај њем из во ду се мо же оце ни ти да је он 
успе шно пре жи вео све те на ле те – са огре бо ти на ма до ду ше, и ад ми ни стра‑
тив но по де љен, али су штин ски чи тав и функ ци о на лан” (стр. 55); овом кон‑
ста та ци јом, као и це лим тек стом по твр ђе ни су хро но ло шки по да ци о по и ма њу 
и упо тре би тер ми на срп ско хр ват ски је зик (стр. 15).

Че твр то по гла вље, под на сло вом Би ланс, са др жи шест оде ља ка. У пр вом 
се да је од го вор на пи та ње ка ко је зи ци по сто је да би се и оним лин гви стич ки 
не до вољ но обра зов ним чи та о ци ма омо гу ћи ло да схва те текст ко ји сле ди, те 
да евен ту ал но и из ме не сво је ста во ве у ве зи са прет ход ним де ло ви ма тек ста. 
Са жет од го вор на то пи та ње гла си – „је зи ци уисти ну по сто је као кон вен ци о‑
нал но при зна ти ен ти те ти у лин гви сти ци као и у људ ским дру штви ма, са мо 
са не ја сним гра ни ца ма ка ко екс тер но та ко и ин тер но. То зна чи да че сто ни је 
ни ма ло ла ко ис цр та ва ти ли ни је из ме ђу језикā, раз гра ни ча ва ју ћи их ме ђу соб‑
но, али и уну тар њих, раз ли ку ју ћи је зич ке ва ри је те те као што су ди ја лек ти, 
со ци о лек ти, ре ги стри и сти ло ви” (стр. 63); да кле, то ни је ла ко учи ни ти ни 
ка да су у пи та њу срп ски, хр ват ски, бо сан ски и цр но гор ски је зик. У не по сред‑
ној ве зи с овим пи та њем је пи та ње да ли се је зи ци мо гу пре бро ја ва ти. Од го вор 
Бу гар ског и при ме ри ко је на во ди по ка зу ју с ко ли ко се пред ра су да и са ка квих 
се иде о ло шких ста во ва овом пи та њу че сто при сту па, на при мер, ни ве ћи на 
лин гви стич ких обра зо ва но вих, а не са мо оних лин гви стич ких нео бра зо ва‑
них не про бле ма ти зи ра ста тус што кав ског, кај кав ског и ча кав ског као на реч ја 
или ма кро ди ја ле ка та, иако пр вен стве но на осно ву име на раз ли чи тим сма тра 
стан дар ди зо ва не иди о ме, као што на осно ву име на ви ше раз ли чи тим сма тра 
дру ги стан дар ди зо ва ни иди ом не го ди ја ле кат укљу чен у ње го во го вор но 
под руч је. На ред но пи та ње на ко је Бу гар ски да је од го во ре гла си – ка ко се је зи‑
ци име ну ју. Ко ли ко год да и мно ги дру ги при ме ри по ка зу ју да из ме ђу озна ке 
и озна че ног не по сто ји ну жна ве за, да је на зив кон вен ци о на лан, у слу ча ју 
име но ва ња је зи ка то се очи глед но не узи ма увек у об зир. На и ме, иако го вор‑
ни ци че ти ри стан дард на је зи ка – срп ског, хр ват ског, бо сан ског и цр но гор ског 
– не ма ју про бле ма у ко му ни ка ци ји, иако зна ју да као Бе о гра ђа ни, на при мер, 
бо ље раз у ме ју стан дард не је зи ке За греп ча на, Са рај ли ја и Под го ри ча на, не го 
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го вор Пи ро ћа на ца или Вра ња на ца, при хва ти ће да раз ли чи тим сма тра ју дру‑
га три стан дард на иди о ма, не пи та ју ћи се, при том, ка кав би био стан дар ди зо‑
ва ни иди ом њи хо вих ино ди ја лек тал них су на род ни ка, ни ти за што они са ми, 
баш као ни За греп ча ни, Са рај ли је или Под го ри ча ни не ма ју по тре бу да име‑
ну ју ва ри јан те ен гле ског или не мач ког је зи ка, на при мер.

Од го во ри на на ве де не пи та ња во де да ље Бу гар ског пред ста вља њу на цр та 
би лан са, ко ји ну жно на ла же и пред ста вља ње од но са из ме ђу це ли не и де ло ва. 
По зи ва ју ћи се на сво је ра ни је тек сто ве, Бу гар ски пра ти исто ри ју срп ско хр ват‑
ског је зи ка у по след њим де це ни ја ма – од лин гви стич ки јед ног је зи ка, а са 
со ци о лин гви стич ког ста но ви шта јед ног је зи ка са ва ри јан та ма (пре ма тек сту 
из 1989), он се јед ну де це ни ју ка сни је лин гви стич ки мо гао од ре ди ти као 
је зик ко ји се по ли тич ки оства ру је као ви ше стан дард них је зи ка раз ли чи тих 
на ци о нал них име на. Но ва си ту а ци ја ну жно је на ла га ла утвр ђи ва ње бро ја и 
ка рак те ра раз ли ка из ме ђу но во ство ре них стан дард них је зи ка. Те сти ра ње 
раз ли ка уоби ча је ним ме то да ма по ка зу је да фе но мен ви ше је зич но сти пот пу‑
но из о ста је, упр кос нео бич но ве ли ком бро ју ком би на ци ја – го вор ни ци сва ког 
од че ти ри стан дард на је зи ка мо гли би се тре ти ра ти као че тво ро је зич ни, а 
та мо где не ма усло ва за дво је зич ност или ви ше је зич ност не ма ни по тре бе 
за пре во ђе њем. И да ље, ако се у пра вом сми слу не мо же пре во ди ти с јед ног 
је зи ка на дру ги, та да их ни је мо гу ће ни кон тра сти ра ти. Кон тра сти ра ње срп‑
ског, хр ват ског или бо сан ског са цр но гор ским стан дард ним је зи ком на фо но‑
ло шкој ра зи ни из ра зи то је огра ни че но; прин ци пи стан дар ди за ци је овог ни‑
воа у цр но гор ском је зи ку ни су, на и ме, до след ни а упо треб на го вор на нор ма 
је из ра зи то не ста бил на. Раз ма тра ју ћи од нос це ли не (срп ско хр ват ски је зик) 
и де ло ва (срп ски, хр ват ски, бо сан ски, цр но гор ски), Бу гар ски на во ди не ко‑
ли ко по да та ка о њи хо вом пред ста вља њу у стра ној уже струч ној ли те ра ту ри 
и би бли о граф ској прак си. С об зи ром на то шта се све де ша ва ло и у ка квим 
усло ви ма су про гла ша ва ни но ви стан дард ни је зи ци би ло би ци нич но ре ћи 
да со ци о лин гви сти ка и ти по ло ги ја је зи ка од све га има ју не ку ко рист, јер се 
по но во су о ча ва ју са про бле мом пој мов ног и тер ми но ло шког од ре ђе ња је зи‑
ка и ва ри ја на та.

У ше стом одељ ку че твр тог по гла вља (За кљу чак: шта се де си ло?) Бу гар‑
ски твр ди да се са лин гви стич ког ста но ви шта, укљу чу ју ћи и ко му ни ка циј‑
ско, срп ско хр ват ски и на да ље мо же сма тра ти је зи ком, иако под тим на зи вом 
слу жбе но не по сто ји ни у јед ној од но во ство ре них др жа ва, те са мим тим из 
по ли тич ке пер спек ти ве тих др жа ва уоп ште ни не по сто ји. Из пси хо ло шке 
пер спек ти ве оце њи ван, да кле од стра не са мих го вор ни ка ње гов ста тус је из‑
ра зи то не ста би лан, при че му се, да ка ко, од нос го вор ни ка пре ма ње му мо ра 
про це њи ва ти и као ре зул тат де ло ва ња по ли тич ких фак то ра.

За кључ на на по ме на, из ве де на из при ка за тек ста Пор трет јед ног је зи ка, 
сво ди се на тврд њу да је овај текст с лин гви стич ког ста но ви шта по тре бан и 
зна ча јан за то што на јед ном, у до број ме ри екс клу зив ном, при ме ру по ка зу је 
и об ја шња ва фе но мен ста ту са је зи ка са лин гви стич ког, со ци о лин гви стич ког, 
по ли тич ког и пси хо со ци о лин гви стич ког ста но ви шта, као и ме то де и мо де ле 
стан дар ди за ци је је зи ка, ши ре ћи и ко ри гу ју ћи ти ме до са да шње ста во ве. На 
пи та ње ко ме је овај текст по тре бан, за ко га је ва жан, мо же се од го во ри ти да 
је по тре бан је зич ким струч ња ци ма, без об зи ра на то да ли се ба ве не ким од 
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пред ста вље них стан дард них је зи ка или не ким дру ги ма, као и они ма ко ји 
има ју моћ да ути чу на је зик, ње го ву упо тре бу, на ста во ве о је зи ку (да ка ко, 
и на ње го ве го вор ни ке).

Вера Васић
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1.2. Мемоарски део
Дру ги, ме мо ар ски, део књи ге Пор трет јед ног је зи ка мо же се сма тра ти 

до пу ном дру гог, ауто би о граф ског, де ла књи ге Је зик и иден ти тет (2010, при‑
ка за не у Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку 54/1, 2011), 
ко јим њи хов аутор про ши ру је свој лич ни и про фе си о нал ни ауто пор трет, 
ну де ћи но ве, за ни мљи ве и ши рој јав но сти сла бо по зна те де та ље из сво је 
плод не на став но‑на уч не ка ри је ре, ду ге пре ко по ла ве ка, де та ље не са мо о 
се би са мом, не го и о љу ди ма, ме сти ма и до га ђа ји ма ко ји су ту ка ри је ру чи‑
ни ли, и чи не, то ли ко плод ном. У слич ном на ра тив ном ма ни ру из ауто би о‑
граф ског де ла прет ход не књи ге, ме мо ар ски део ове књи ге ре а ли зо ван је кроз 
се дам по гла вља, раз ли чи тих те мат ских ори јен та ци ја.

У пр вом по гла вљу, Од по и гра ва ња је зи ком до лин гви сти ке – пре гршт 
лич них за бе ле шки, пе том у оп штој ну ме ра ци ји књи ге, Бу гар ски нас про во ди 
кроз соп стве ни лин гви стич ки раз вој или, ње го вим тер ми ном, лин гви стич ку 
он то ге не зу. Ту он то ге не зу још у де тињ ству по кре нуо је од нос из ме ђу зву ко ва 
и зна чењâ, а по себ но под ста кло екс пе ри мен ти са ње кре а тив ним по тен ци ја ли‑
ма је зи ка – у то вре ме, ње му нај бли жих срп ско хр ват ског и ен гле ског. Слу‑
же ћи се сво јим опро ба ним на уч но‑за бав ним сти лом, уз од лич но ода бра не 
и об ја шње не при ме ре и анег до те, аутор раз ма тра број не до ме не „вер бал не 
умет но сти”, по чев од пре во ђе ња и ли ме ри ка, пре ко ига ра ре чи ма и ша ла, па 
до ме та фо ра, сли ве ни ца и иди о ма, ко је га, ка ко ка же, не ће на пу шта ти кроз 
цео жи вот (стр. 94‒95). Тек из ове лич но ин то ни ра не рас пра ве, ко ја оди ше 
опу ште но шћу и на мо мен те бла гом нео збиљ но шћу, али у ко јој се на крај ње 
озби љан и ри го ро зан на чин об ра ђу ју кључ не те ме ве за не за те ме ље функ‑
ци о ни са ња је зи ка уз не за о би ла зан удео људ ског фак то ра, упу ће ни чи та о ци 
мо гу да схва те за што је јед на од основ них ауто ро вих пре о ку па ци ја то ком 
про те кле де це ни је и ви ше по ста ло упра во по и гра ва ње је зи ком, не што што 
се, ру ку на ср це, не укла па баш у ње гов ‘лик и де ло’, до тад до ми нант но пер‑
ци пи ран као по при лич но озби љан, ако не и строг. На и ме, у том по и гра ва њу, 
ње го вом ис тра жи ва њу и опи си ва њу кри ју се укр ште ни глав ни ви до ви на уч‑
ног ин те ре со ва ња Ран ка Бу гар ског као лин гви сте, оп штег лин гви сте, со ци о‑
лин гви сте и при ме ње ног лин гви сте, чи ју је су шти ну зна лач ки су бли ми рао 
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у сво јим ино ва тив ним и ори ги нал ним сту ди ја ма (у на став ци ма) о до ско ра 
си стем ски не при ме ће ним и не ис пи та ним жар го ни зми ма и сли ве ни ца ма у 
срп ском је зи ку, ко је су са да об је ди ње но до ступ не у књи га ма Жар гон. Лин гви-
стич ка сту ди ја, 2. из да ње (2006) и Сар ма ге дон у Ме со по та ма ни ји. Лек сич ке 
скри ва ли це (2013).

Сле де ћа два, ме ђу соб но на до пу њу ју ћа, по гла вља осве тља ва ју ауто ра из 
пер спек ти ве уни вер зи тет ског про фе со ра и пре да ва ча, па та ко у по гла вљу 
Јед на про фе сор ска ка ри је ра, ше стом у оп штој ну ме ра ци ји књи ге, чи та о ци 
са зна ју да ње го ва ака дем ска ка ри је ра по чи ње сеп тем бра 1958. го ди не, у За‑
во ду за уче ње стра них је зи ка у Са ра је ву, где се за по слио као про фе сор ен гле‑
ског је зи ка. Ме ђу тим, пра ва ака дем ска ка ри је ра Ран ка Бу гар ског, она уни‑
вер зи тет ска, те че од фе бру а ра 1961. го ди не до да нас, ка да је на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду иза бран за аси стен та за Ен гле ски је зик. Исте те го ди‑
не одр жа на је Пр ва кон фе рен ци ја не свр ста них зе ма ља у Бе о гра ду, до де ље на 
Но бе ло ва на гра да за књи жев ност Иви Ан дри ћу и пре ми јер но при ка зан до‑
ма ћи филм Љу бав и мо да, у чи јој је ен гле ској вер зи ји, што је по да так пре ми‑
јер но об зна њен у овом тек сту, глас глав ног ју на ка син хро ни зо вао ни ко дру ги 
не го све же по ста вље ни аси стент за Ен гле ски је зик. Ина че, тре ба ре ћи и то 
да су ова два по гла вља, као и на ред на три, са зда на око по писâ што до га ђа ја, 
што љу ди, што би бли о граф ских је ди ни ца, по во дом ко јих Бу гар ски ис пи су је 
број не ‘ин сај дер ске’ анег до те, ре ми ни сцен ци је, успо ме не и ко мен та ре. Све 
те цр ти це пру жа ју ин спи ра тив не, за бав не, нео бич но жи во пи сне и на да све 
по уч не ин фор ма ци је о то ме ка ко је на ста ја ла јед на из у зет но успе шна уни вер‑
зи тет ска ка ри је ра, али, из ме ђу ре до ва, и о то ме ка ко је функ ци о ни сао та да‑
шњи, а ве ро ват но та ко и да на шњи, свет ски лин гви стич ки еста бли шмент. Да 
би се чи та о ци мо ти ви са ли да за ви ре у ову на уч но‑до ку мен тар но‑ис по вед‑
но‑за бав ну књи гу, а, по мо гућ ству, и да је про чи та ју, у овом при ка зу би ће 
са мо на бра ја ни нај ва жни ји по пи си уз њи хо ве крат ке на јав не опи се, док ће 
сâмо от кри ва ње оби ља по ну ђе них ме мо ар ских де та ља из пр ве ру ке би ти 
пре пу ште но за ин те ре со ва ним чи та о ци ма и њи хо вој ра до зна ло сти.

На кон од бра не док тор ске ди сер та ци је, ју на 1969. го ди не, на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, уни вер зи тет ска ка ри је ра Ран ка Бу гар ског на гло кре ће 
уз ла зном ли ни јом: до цент за Ен гле ски је зик по ста је 1970. го ди не, ван ред ни 
про фе сор 1974. го ди не, ре дов ни 1980. го ди не, а 1988. го ди не иза бран је и за 
ре дов ног про фе со ра за Оп шту лин гви сти ку, што је у на шим усло ви ма би ло, 
и оста је, пра ва рет кост. Ов де се оба ве зно мо ра ис та ћи и јед на ње го ва ак тив‑
ност ко ју на уни вер зи те ту на зи ва ју ‘раз вој на уч ног под млат ка’: то ком сво је 
пе де се то го ди шње про фе сор ске ка ри је ре Бу гар ски је ру ко во дио из ра дом 46 
ма ги стар ских ра до ва и 12 док тор ских ди сер та ци ја, нај ви ше из обла сти ан гли‑
сти ке, со ци о лин гви сти ке, оп ште лин гви сти ке, те кон тра стив не и кон такт не 
лин гви сти ке (би бли о граф ски по да ци о њи ма на ла зе се у збор ни ку Је зик у 
упо тре би. При ме ње на лин гви сти ка у част Ран ку Бу гар ском / Lan gu a ge in 
Use. Ap plied Lin gu i stics in Ho no ur of Ran ko Bu gar ski; в. ни же). По ред то га, био 
је члан ко ми си ја за оце ну и од бра ну пре ко 30 ма ги стар ских ра до ва и пре ко 
20 док тор ских ди сер та ци ја у зе мљи и ино стран ству, што укуп но чи ни ни 
ма ње ни ви ше не го око 110 ко ми си ја у ко ји ма је био мен тор или члан. Ови 
по да ци ре чи то го во ре са ми за се бе – ка ко о про фе со ру, та ко, по сред но, и о 
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кан ди дат ки ња ма и кан ди да ти ма ко ји су има ли, и има ју, част и за до вољ ство 
да с њим са ра ђу ју и ко ји би о сво јим ви ше не го по зи тив ним ис ку стви ма, и 
оним струч ним, и оним људ ским, без сум ње има ли шта да ка жу.

У на став ку, у по гла вљу Сли чи це са ака дем ских го сто ва ња Бу гар ски 
се бе пред ста вља као го сту ју ћег пре да ва ча и ба ви се сво јим ака дем ским го‑
сто ва њи ма. Ка ко их сам де фи ни ше, под овим пој мом под ра зу ме ва ју се „уче‑
шћа на на уч ним ску по ви ма, три би на ма или се ми на ри ма ко је ор га ни зу ју ви‑
со ко школ ске уста но ве, на уч ни ин сти ту ти и струч на удру же ња, пре ко ду жих 
(нај че шће јед но се ме стар ских или дво се ме стар ских) пре да вач ких ан га жма на 
из ван ма тич ног уни вер зи те та, до по је ди нач них пре да ва ња по по зи ву” (стр. 
121). У кон крет ном слу ча ју те жи ште је ста вље но на по то ње ту ма че ње, одн. 
на по је ди нач на пре да ва ња одр жа на то ком по след ње че ти ри де це ни је, по лич‑
ном по зи ву, из ван те ри то ри је бив ше Ју го сла ви је, у пе ри о ду од 1967. до 2004. 
го ди не. Пре да вач је с 30 пре да ва ња го сто вао на 24 уни вер зи те та ши ром 
све та, на не ки ма и ви ше пу та, го во ре ћи на те ме из обла сти ан гли сти ке, ср би‑
сти ке, оп ште лин гви сти ке и со ци о лин гви сти ке, при че му су се у по след ње 
вре ме по себ но из два ја ла ње го ва ком пе тент на и ува жа ва на ви ђе ња је зич ких, 
лин гви стич ких и ван је зич ких аспе ка та ста ту са до ско ра шњег срп ско хр ват‑
ског је зи ка и ње го вих од ско ра шњих из да на ка. Због пре сти жно сти ових уни‑
вер зи те та и њи хо ве ге о граф ске раз у ђе но сти сви они за вре ђу ју да бу ду по ме‑
ну ти по на о соб, на ве де ни пре ма др жа ва ма у ко ји ма се на ла зе: (1) Сје ди ње не 
Др жа ве: Уни вер зи тет Ко лум би ја, Њу јорк; Уни вер зи тет се ве ро и сточ ног Или‑
но ја, Чи ка го; Уни вер зи тет Ви скон си на, Ме ди сон; Др жав ни уни вер зи тет Пор‑
тлан да, Пор тланд; Уни вер зи тет Ва шинг то на, Си јетл; Др жав ни уни вер зи тет 
Оха ја, Ко лам бус; Уни вер зи тет Тек са са, Остин; Уни вер зи тет у Пит сбур гу; 
Ка ли фор ниј ски уни вер зи тет у Бер кли ју; Уни вер зи тет у Чи ка гу; Уни вер зи тет 
Нор тве стерн, Еван стон; Уни вер зи тет Кор нел, Ита ка, (2) Пољ ска: Уни вер зи тет 
у Вар ша ви; Уни вер зи тет Ада ма Миц кје ви ча у По зна њу; Ја гје лоњ ски уни вер‑
зи тет у Кра ко ву, (3) Аустра ли ја: Уни вер зи тет Ма кво ри, Сид неј; Уни вер зи тет 
Мо наш, Мел бурн, (4) Ве ли ка Бри та ни ја: Уни вер зи тет у Лон до ну; Уни вер зи тет 
у Окс фор ду, (5) Не мач ка: Уни вер зи тет у Мин хе ну, (6) Шпа ни ја: Уни вер зи тет 
у Бар се ло ни, (7) Аустри ја: Уни вер зи тет у Бе чу, (8) Фран цу ска: Уни вер зи тет 
Па риз – Сор бо на, и (9) Хо лан ди ја: Уни вер зи тет у Лај де ну. У свим на ни за ним 
сли чи ца ма, на сли ка ним и ов де с не ве ро ват ном оштри ном пам ће ња, чи та о ци 
мо гу са зна ти ка да је тач но Бу гар ски го сто вао на ком уни вер зи те ту, на ко ју је 
те му из ла гао, на ка кав је при јем на и ла зио и с ко јим се све лин гви сти ма су‑
сре тао то ком ових ака дем ских го сто ва ња, ко ја, на рав но, ни су би ла зна чај на 
са мо за ње га лич но, не го и за зе мљу чи ју је на у ку о је зи ку до стој но за сту пао.

На ред на два, та ко ђе ме ђу соб но на до пу њу ју ћа, по гла вља пру жа ју је дин‑
ствен увид у на уч но и стра жи вач ку и аутор ску стра ну Ран ка Бу гар ског, али и 
ње го вих ко ле га и бив ших сту де на та. По гла вље Ка ко су на ста ја ле мо је књи ге, 
осмо у оп штој ну ме ра ци ји књи ге, до но си крат ке ауто‑при ка зе ње го вих књи‑
га, у ко ји ма се при ка зи вач усред сре ђу је на от кри ва ње по за ди не и сво јих 
до ско ра не по зна тих, а мо жда и скри ве них, мо ти ва за на ста нак тих књи га. 
Укуп но је об ра ђе но 30 на сло ва, од че га је 20 аутор ских, по чев од пр ве, при‑
ре ђе не док тор ске ди сер та ци је Пред ло зи over, un der, abo ve, be low и be ne ath 
у са вре ме ном ен гле ском је зи ку (1969), па до ове нај но ви је, ко ја се упра во 
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при ка зу је – Пор трет јед ног је зи ка (2012); об ра да у ме ђу вре ме ну об ја вље не 
књи ге Сар ма ге дон у Ме со по та ма ни ји. Лек сич ке скри ва ли це (2013) си гур но 
ће усле ди ти као постскрип тум у не кој од на ред них ауто ро вих књи га. По ред 
ових 20, Бу гар ски сво ји ма с пра вом сма тра и 10 књи га ко је је уре дио и/или 
при ре дио, са мо стал но или у са рад њи с ода бра ним ко ле га ма. Бу ду ћи да се 
ови на сло ви по не што ма ње ве зу ју за ње го во име од аутор ских на сло ва, они ће 
ов де би ти по бро ја ни хро но ло шки, у ви ду под сет ни ка: (1) Н. Чом ски, Гра ма-
ти ка и ум (1972), (2) Е. Са пир, Огле ди из кул тур не ан тро по ло ги је (1974), (3) 
Је зик у дру штве ној сре ди ни, уре дио са В. Иви ром и М. Ми кеш (1976), (4) Б. Л. 
Ворф, Је зик, ми сао и ствар ност (1979), (5) Lan gu a ge Plan ning in Yugo sla via, 
уре дио са С. Хок сворт (1992), (6) О ен гле ском је зи ку (1999), (7) Lan gu a ge in 
the For mer Yugo slav Lands, уре дио са С. Хок сворт (2004), (8) Ви ше је зич ни свет 
Ме ла ни је Ми кеш, уре дио са П. Вла хо вић и В. Ва сић (2009), те две при ре ђе не 
ан то ло ги је тек сто ва у ча со пи си ма: (9) Је зик и дру штво, ча со пис Кул ту ра 
(1974), и (10) Пси хо лин гви сти ка, ча со пис Ра дио Бе о град, Тре ћи про грам (1980). 
У свих ових 30 ори ги нал них и са мо свој них ауто‑при ка за, (под)жа нр ко ји је 
Бу гар ски ов де уста но вио, чи та о ци ће са зна ти мно ге ин те ре сант не чи ње ни це 
лич не при ро де, прот ка не се ћа њи ма на љу де, ме ста и до га ђа је ко ји су оста‑
ви ли не из бри сив траг на на ста ја ње ових ори ги нал них, са мо свој них и, у 
пр вом ре ду, ко ри сних књи га. Ово по гла вље за вр ша ва се тек стом на дах ну тог 
го во ра одр жа ног 1972. го ди не, при ли ком уру че ња Но ли то ве на гра де, ко ја је 
Бу гар ском до де ље на за књи гу Је зик и лин гви сти ка (1972).

У по гла вљу Је дан осо бе ни жа нр: по ча сни збор ни ци ме мо а ри ста, уз соп‑
стве ну, уво ди и део на уч но и стра жи вач ке и аутор ске де лат но сти сво јих ко‑
ле га и бив ших сту де на та, кроз при ка зе, на на чин сли чан оно ме у прет ход ном 
по гла вљу, по ча сних, или при год них, збор ни ка, по зна ти јих у на шој ака дем‑
ској сре ди ни под гер ма ни змом ‘фест шрифт’. Бу гар ски раз ли ку је две њи хо ве 
вр сте: ‘од ме не њи ма’, ко ји се од но се на збор ни ке при год них ра до ва при пре‑
мље них у част ње го вих ко ле ги ни ца и ко ле га ши ром све та, у ко ји ма је штам‑
пан и ње гов при лог – укуп но има 23 та ква збор ни ка. Ве ћи про стор при пао 
је збор ни ци ма ‘од њи ма ме ни’, ко ји се од но се на збор ни ке при пре мље не у 
част ње му са мом – укуп но има чак три та ква збор ни ка, што је, ко ли ко се зна, 
из у зет но ре дак слу чај ова квог на уч ног и људ ског при зна ња у свет ским раз‑
ме ра ма: (1) Hi story and Per spec ti ves of Lan gu a ge Study. Pa pers in Ho nor of Ran ko 
Bu gar ski, уре ди ли О. Ми ше ска То мић и М. Ра до ва но вић (2000), (2) Је зик, дру-
штво, са зна ње. Про фе со ру Ран ку Бу гар ском од ње го вих сту де на та, уре ди‑
ле Д. Кли ко вац и К. Ра су лић (2003), и (3) Је зик у упо тре би. При ме ње на 
лин гви сти ка у част Ран ку Бу гар ском / Lan gu a ge in Use. Ap plied Lin gu i stics 
in Ho no ur of Ran ko Bu gar ski, уре ди ла В. Ва сић (2011). За сва три ова збор ни ка 
на во де се оп ште обла сти укљу че них ра до ва, те број и име на њи хо вих аутор‑
ки и ауторâ из зе мље и ино стран ства, уз не из бе жна лич на, па и ин тим на, 
раз ми шља ња и опа жа ња при ка зи ва ча–де ди ка та.

Прет по след ње по гла вље, под на сло вом При ме ње на лин гви сти ка у Ју го-
сла ви ји – се ћа ња јед ног ве те ра на, де се то у оп штој ну ме ра ци ји књи ге, до но си 
са жет, али са др жа јан, го то во про гра мат ски, пре глед раз во ја при ме ње не 
лин гви сти ке на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је и ње ног ста са ва ња у озбиљ ну 
лин гви стич ку ди сци пли ну, че му је Ран ко Бу гар ски дао не мер љив до при нос 
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не са мо у на шој та да шњој до мо ви ни, не го и ван ње. Те ма на зна че на у на сло‑
ву овог по гла вља раз ра ђе на је у окви ру се дам оде ља ка, ко ји, осим по след њег, 
но се сле де ће упит не на сло ве: Шта је уоп ште при ме ње на лин гви сти ка?, При‑
ме ње на лин гви сти ка или лин гви сти ка у при ме ни?, Ка ко је све по че ло?, Шта 
је да ље би ло?, Шта је АИЛА?, Шта сам ја ра дио у АИЛА‑и? и Епи лог. Иза 
ових пи та ња кри ју се, ло гич но, и од го во ри, па та ко чи та о ци пр во до би ја ју 
од ре ђе ње об у хва та при ме ње не лин гви сти ке и тер ми но ло шку ди стинк ци ју 
из ме ђу при ме ње не лин гви сти ке и лин гви сти ке у при ме ни, тер ми на ко ји 
Бу гар ски с пра вом сма тра при ме ре ни јим. У на ред на два одељ ка ски ци ра ни 
су љу ди, ме ста и до га ђа ји ве за ни за по чет ке, то ко ве, али и крај, при ме ње не 
лин гви сти ке на за јед нич ком ју го сло вен ском про сто ру: Дру штво за при ме‑
ње ну лин гви сти ку Ју го сла ви је осно ва но је 1973. го ди не у Но вом Са ду, с Ме‑
ла ни јом Ми кеш као ње го вом пр вом пред сед ни цом, пр ва кон фе рен ци ја, Је зик 
и дру штво, одр жа на је две го ди не ка сни је у Бе о гра ду, а по след њи кон грес, 
пе ти по ре ду, 1989. го ди не у Љу бља ни. Сле де два одељ ка у ко ји ма се Бу гар‑
ски освр ће на сво је од го вор не ру ко во де ће, ор га ни за ци о не и уред нич ке ак тив‑
но сти у Ме ђу на род ном удру же њу за при ме ње ну лин гви сти ку (фр. As so ci a tion 
In ter na ti o na le de Lin gu i sti que Ap pli quée; AILA), да би у Епи ло гу ве те ран при‑
ме ње не лин гви сти ке на на шим про сто ри ма упу тио ауто ри та тив ну по ру ку 
охра бре ња на до ла зе ћим ге не ра ци ја ма ис тра жи ва ча у овој обла сти. Због сво је 
дир љи ве упе ча тљи во сти по ру ка се ов де на во ди у це ло сти: „Али же лим на 
кра ју да на гла сим ка ко ови ко ји до ла зе ба шти не јед ну већ при лич но ду гу и 
бо га ту тра ди ци ју, из вре ме на ка да је при ме ње на лин гви сти ка на овом тлу 
чвр сто уте ме ље на и сте кла за слу жен углед, ка ко у ши рим ов да шњим кру го‑
ви ма та ко и у свет ској на уч ној јав но сти. Да на шњи и су тра шњи на след ни ци 
те за јед нич ке тра ди ци је, са да у не ко ли ко одво је них др жа ва, има ју на шта да се 
осло не и шта да на ста ве. Сви ма њи ма искре но же лим мно го успе ха у ра ду.” 
(стр. 210‒211).

Ме мо ар ски део књи ге Пор трет јед ног је зи ка за о кру жен је по гла вљем 
Нео би чан жи вот јед ног обич ног ин тер вјуа, по све ће ном ин тер вјуу ко ји је, 
на те му ста ту са до ско ра шњег срп ско хр ват ског је зи ка, Бу гар ски дао сплит ској 
ре ви ји Fe ral Tri bu ne и ко ји је, под ре дак циј ским на сло вом „Сва ки је на шки 
90 по сто ва шки”, об ја вљен сеп тем бра 2007. го ди не. По ред ин те грал ног тек‑
ста овог на из глед обич ног ин тер ву ја, са чи ње ног од ни за до бро сми шље них, 
про во ка тив них пи та ња и још бо ље про ми шље них, про во ка тив них од го во ра, 
чи та о це ће са че ка ти и са зна ње о нео бич но ве ли ком пу бли ци те ту ко ји је ин‑
тер вју до био, по себ но у ино стра ној кул тур ној јав но сти, с пре во дом на ви ше 
стра них је зи ка, с де ло ви ма пре не тим на не ко ли ко бло го ва и с број ним ци ти‑
ра њи ма у струч ној ли те ра ту ри, укљу чу ју ћи и ка рак те ри за ци ју „са да већ чу‑
ве ни ин тер вју Р. Б. из 2007. го ди не” (стр. 213). И сам за те чен та квим при је мом, 
ин тер вју и са ни ну ди не ко ли ка убе дљи ва, ма да са свим при род на и оче ки ва‑
на, ту ма че ња и об ја шње ња, се би и дру ги ма, то ли ког од је ка свог ин тер вјуа, 
чи је окол но сти на стан ка мо жда и је су нео бич не, али ње го ви ефек ти уоп ште 
ни су ни нео бич ни, ни не при род ни, ни нео че ки ва ни.

За кљу чу ју ћи при каз дру гог, ме мо ар ског, де ла књи ге Пор трет јед ног 
је зи ка, мо же се по но ви ти све оно што је ре че но у за кључ ку при ка за ауто би о‑
граф ског де ла књи ге Је зик и иден ти тет, али се ов де мо ра до да ти и сле де ће 
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за па жа ње: оба ова тек ста, по сво јој на ра ви у исто вре ме и на уч на, и до ку мен‑
тар на, и ис по вед на, и за бав на, пред ста вља ју код нас до сад не за бе ле жен при‑
мер ауто би о граф ско‑ме мо ар ске про зе с лин гви стич ком по тком, ко ју је, на 
на чин вре дан ди вље ња, ис плео је дан од нај и стак ну ти јих, нај про дук тив ни јих 
и нај ци ти ра ни јих на ших лин гви ста. Овим сво јим тек сто ви ма, је дин стве ног 
жан ра, са мо свој ног сти ла и, тре ба још јед ном на гла си ти, не ве ро ват не оштри‑
не пам ће ња, Ран ко Бу гар ски за ин те ре со ва ној чи та лач кој пу бли ци ну ди не 
са мо ви ше ди мен зи о на лан увид у сво ју ви ше не го успе шну и за вид ну ви ше‑
де це ниј ску на став но‑на уч ну ка ри је ру уни вер зи тет ског про фе со ра, не го да је 
и при мер мла дим на ра шта ји ма – на уч ном под млат ку, чи јем је раз во ју не се‑
бич но до при но сио, и до при но си, то ком чи та ве сво је ка ри је ре – ка ко тре ба 
да при сту пе из гра ђи ва њу соп стве не на став но‑на уч не ка ри је ре, из вла че ћи 
мак си мум из сво јих лич них и на уч но и стра жи вач ких скло но сти, спо соб но‑
сти и мо гућ но сти.

Пор трет јед ног је зи ка за вр ша ва се два ма уста ље ним по гла вљи ма у 
без ма ло свим ско ра шњим књи га ма Ран ка Бу гар ског: тре ћи део, жар гон ски, 
до но си по за ма шан улов нај све жи јих жар го ни за ма и сли ве ни ца, уз њи хо ве 
ис црп не по пи се, ва ља не ти по ло ги је и струч на об ја шње ња, ко ја су, за јед но с 
ма те ри ја лом из од го ва ра ју ћих по гла вља у ра ни јим ње го вим књи га ма, об у хва‑
ће на у нај но ви јој, го ре по ми ња ној, сли ве но ри јен ти са ној књи зи Сар ма ге дон 
у Ме со по та ма ни ји. Лек сич ке скри ва ли це (2013), чи ји при каз упра во сле ди, 
док се на са мом кра ју на ла зи че твр ти део, би бли о граф ски, с но вим при ло зи ма 
за зна ме ни ту и ду го го ди шњу Се лек тив ну со ци о лин гви стич ку би бли о гра фи ју 
СФРЈ / СРЈ-СЦГ / Ср би ја 1967‒2007 (2009, при ка за ну у Збор ни ку Ма ти це срп-
ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку 53/2, 2010), овог пу та за пе ри од 2010‒11. го‑
ди не, до пу ње ним но во от кри ве ним је ди ни ца ма из прет ход не три го ди не.
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2. Сар ма ге дон у Ме со по та ма ни ји. Лек сич ке скри ва ли це. Бе о град: Би бли о‑
те ка XX век, Књи жа ра Круг, 2013, 206 стр.

Књи га за го нет ног и ин три гант ног на сло ва, Сар ма ге дон у Ме со по та ма-
ни ји. Лек сич ке скри ва ли це, нај но ви ја је у ни зу књи га Ран ка Бу гар ског по све‑
ће них те ми жар го на и жар го ни за ци је. Ауто ро во ду го го ди шње ба вље ње овом 
те мом већ је обо га ти ло срп ску лин гви стич ку ли те ра ту ру зна чај ним при ло‑
зи ма у ви ду чла на ка, по гла вља у књи га ма и мо но гра фи ја ма, ме ђу ко ји ма се 
сва ка ко ис ти чу два из да ња Жар го на, пр во об ја вље но 2003, а дру го 2006. 
го ди не, оба у из да њу Би бли о те ке XX век и Књи жа ре Круг. Сар ма ге дон у 
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Ме со по та ма ни ји. Лек сич ке скри ва ли це тре ћа је ауто ро ва књи га ко ја је у це‑
ло сти по све ће на жар го ну, из у зет но жи вом и ди на мич ном је зич ком фе но ме‑
ну ко ји, ка ко аутор ка же, од ли ку ју „лек сич ка про дук тив ност и ино ва тив ност, 
гра ма тич ка флек си бил ност, се ман тич ка екс пре сив ност (на ро чи то у прав цу 
пе јо ра тив но сти и иро ни је), по том ме та фо рич ност и асо ци ја тив ност, те ху‑
мор но по и гра ва ње зву ком и зна че њем – не рет ко са са вим нео че ки ва ним, па 
и ап сурд ним ре ше њи ма ко ја упра во за то де лу ју ефект но” (Жар гон. Лин гви-
стич ка сту ди ја, 2. из да ње, стр. 21).

Ова књи га је по де ље на у три те мат ске це ли не. Пр ва се ба ви сли ве ни ца ма, 
дру га је по све ће на су фик сал ним име нич ким жар го ни зми ма, а у тре ћој је да та 
Се лек тив на со ци о лин гви стич ка би бли о гра фи ја.

Те ма пр вог де ла књи ге је су, да кле, сли ве ни це. То су ре чи ко је су на ста ле 
„сли ва њем две ју ре чи или њи хо вих де ло ва у но ву це ли ну, че сто али не и оба‑
ве зно мо ти ви са ном пре кла па њем њи хо вих фор мал них сег ме на та, при че му 
та ко до би је на сли ве ни ца нај че шће и се ман тич ки пред ста вља ком би на ци ју 
де ло ва ко ји су ушли у њен са став” (стр. 17‒18). На при мер, реч фи гу ар, ша љи‑
ви на зив за фи ћу (За ста ва 750), на ста ла је ком би но ва њем де ло ва две ју осно ва, 
фи ћа и ја гу ар, при че му је од пр ве осно ве узет пр ви део, а од дру ге осно ве 
њен дру ги, за вр шни део: фи(ћа) + (ја)гу ар. Овај твор бе ни по сту пак је ре ла‑
тив но нов у срп ском је зи ку и, ма да је на стао под ути ца јем ен гле ског, вр ло бр зо 
се ра ши рио у ра зним ре ги стри ма. По сто је ћа ли те ра ту ра о твор би ре чи у 
срп ском је зи ку га не ре ги стру је и упра во је Ран ко Бу гар ски пр ви уочио ову 
по ја ву, име но вао је тер ми ном сли ва ње, опи сао и уста но вио твор бе не мо де ле. 
Пр ви ње гов рад о сли ве ни ца ма об ја вљен је 2001. го ди не у ча со пи су Је зик 
да нас, а го ди ну да на ка сни је на шао се и у ауто ро вој књи зи Но ва ли ца је зи ка. 
Со ци о лин гви стич ке те ме (2002). На кон то га, усле ди ли су ре дов ни при ло зи 
о овој те ми, увек обо га ће ни но вим сли ве ни ца ма ко је је аутор у ме ђу вре ме ну 
при ку пио.

Од 2001. го ди не, ка да је Бу гар ски об ја вио пр ви рад о сли ве ни ца ма, њи‑
хов број је уде се то стру чен, што је за и ста не ве ро ва тан по раст за са мо де се так 
го ди на. За ни мљив је и по да так о тем пу ра ста при ку пље не гра ђе. Ка ко аутор 
ка же, за при ку пља ње пр вих сто ти нак сли ве ни ца, тре ба ла му је ско ро це ла 
де це ни ја док је на ред них три сто ти не при ку пио за са мо че ти ри го ди не. Пре ма 
ње го вој про це ни, „да нас се већ мо же оквир но ра чу на ти са не ких 100 но вих 
сли ве ни ца сва ке го ди не” (стр. 94), што са мо по се би пред ста вља им по зан тан 
успех јед ног твор бе ног по ступ ка ко ји до пре два де се так го ди на ни је ни по‑
сто јао.

Пр ви део књи ге са сто ји се од че ти ри по гла вља и До дат ка. У увод ном 
по гла вљу де фи ни ше се и илу стру је по сту пак сли ва ња и да је пре глед по сто‑
је ће тер ми но ло ги је. Ка ко се овај твор бе ни по сту пак ра ши рио и у дру гим је‑
зи ци ма у ко ји ма га ра ни је ни је би ло, за ни мљив увид пру жа ју и при ме ри из 
не мач ког, ру ског, ма ђар ског и дру гих је зи ка ко је аутор да је у овом по гла вљу. 
Ка ко Бу гар ски при ме ћу је, не ке сли ве ни це су из ен гле ског у срп ски је зик 
„уве зе не” као це ли не ко је го вор ни ку срп ског је зи ка ни су мор фо ло шки раз ло‑
жи ве (нпр. фан зин и бранч), али је по сте пе но усво јен сам твор бе ни обра зац 
ко ји је убр зо по чео да се ко ри сти и у твор би но вих, не по зајм ље них сли ве‑
ни ца, чи ме је „отво рен је дан осо бен и кре а ти ван твор бе ни про цес до ско ра 
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прак тич но не по знат у срп ском је зи ку, а да нас по свој при ли ци нај жи вљи од 
свих на чи на гра ђе ња ре чи” (стр. 24).

Дру го по гла вље до но си по де лу по под руч ји ма у ко ји ма су сли ве ни це 
за бе ле же не. Ту се на пр вом ме сту на ла зи омла дин ски жар гон као на ро чи то 
бо гат из вор кре а тив них сли ве ни ца. Од мно го број них при ме ра, на ве шће мо 
са мо не ке: ку ла стич но, бру ка стич но, пљу га ре та, њам бур гер, ке шо ви на. Ово‑
ме је вр ло бли зак и школ ски жар гон из ко га нам до ла зе до са ђин ство, про фа-
ра он, кре дар и гнев ник. Мно ге де чи је уста но ве, игре, еми си је и сл. ко ри сте 
ша љи ви ка рак тер ових ко ва ни ца у сво јим на зи ви ма (шко ли гри ца, Сме ху ри ћи, 
за ба ван ту ра), а за њи ма не за о ста ју ни штам па ни и елек трон ски ме ди ји, ка ко 
у на зи ви ма еми си ја (Roc ku men ti, Уз бу дил ник, Пет ка за ње), та ко ни у на сло‑
ви ма но вин ских тек сто ва или ру бри ка (НИН тер вју, ста зе и бло га зе, Афо-
ри зни ца). Мо жда су про сеч ном чо ве ку нај у оч љи ви је оне сли ве ни це ко је се 
ја вља ју у ре ги стру ре кла ма, из ко јег пам ти мо ја фа сти чан, рас ФОР Да ја, 
pro ve RE NA ULT, али по уоч љи во сти си гур но не за о ста ју ни оне из по ли тич‑
ког жи во та, као што су ма фи ја ве ли зам, при хва ти за ци ја и Vu ko war. У свим 
овим те мат ским ре ги стри ма сли ве ни це се ја вља ју са ма ње‑ви ше кон стант ном 
уче ста ло шћу то ком по след њих пет на е стак го ди на. За ни мљи во је, ме ђу тим, 
то што се њи хо ва упо тре ба ши ри и на ре ги стре у ко ји ма их ра ни је ни је би ло 
или их је би ло у за не мар љи вом бро ју. Та ко се од ско ра ја вља ју и у на зи ви ма 
ло ка ла и уста но ва, умет ни чих гру па, при ред би, про је ка та, из ло жби и ча со‑
пи са, као на при мер Ме со по та ма ни ја (ре сто ран у Но вом Са ду), Ter ra to ri ja 
(из ло жба скулп ту ра на отво ре ном), Хор ке стар (ан самбл хор ске му зи ке из 
Бе о гра да) и др, али и у на сло ви ма књи га (Су мо ре ске, Слат ка ма ла че до ви шта, 
Шко ло кре чи на). Ово по гла вље за кљу чу ју при ме ри сли ве ни ца на ста лих у де‑
чи јем го во ру, оних на ста лих као ре зул тат при ме не на род не ети мо ло ги је или 
као очи ти лап су си.

У тре ћем по гла вљу да та је мор фо ло шка ана ли за при ку пље не гра ђе на 
осно ву твор бе ног мо де ла ко ји је при ме њен при ли ком гра ђе ња. Бу гар ски је уста‑
но вио да та квих мо де ла има се дам и за сно ва ни су на то ме ко ји део ула зних 
осно ва уче ству је у твор би. Пр ви, про то тип ски мо дел је сте онај код ко јег се спа‑
ја ју пр ви део пр ве и дру ги део дру ге ре чи, нпр. спа гу ар (спа(чек) + (ј)агу ар; 
де ло ви осно ва ко ји се пре кла па ју би ће под ву че ни). Ако, пак, у гра ђе њу сли‑
ве ни це уче ству је це ла пр ва реч и дру ги део дру ге ре чи, ра ди се о дру гом 
мо де лу: бра то ри (брат + (м)ато ри). Тре ћи мо дел је обр нут у од но су на прет‑
ход ни – спа ја ју се пр ви део пр ве ре чи и це ла дру га реч, као у ка та стра шно 
(ка та стр(офал но) + стра шно). У слу ча је ви ма где се у сли ве ни ци обе осно ве 
мо гу „ин те грал но иш чи та ти” јер до ла зи до пот пу ног пре кла па ња фи нал ног 
де ла пр ве и ини ци јал ног де ла дру ге осно ве, ра ди се о че твр том мо де лу: кре дар 
(кре да + ре дар). Код пе тог твор бе ног мо де ла та ко ђе до ла зи до пре кла па ња, 
али ов де то пре кла па ње ни је ли не ар но на твор бе ном ша ву не го се осно ве 
ком би ну ју та ко да се јед на осно ва или не ки њен део уба цу је усред дру ге осно‑
ве. При мер овог мо де ла би ла би сли ве ни ца фи ло бло ги ја, код ко је је у ду жу 
осно ву, фи ло ло ги ја, умет ну та кра ћа, блог. У ше сти мо дел Бу гар ски свр ста ва 
оне сли ве ни це чи је се сли ве нич ко по ре кло не мо же пре по зна ти ако не ма гра‑
фич ког ис ти ца ња, као на при мер ре ПРЕ Си ја. По што су ова кве сли ве ни це 
хо мо фо не с јед ном од осно ва, то њи хов сли ве нич ки ста тус чи ни не пре по‑
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знат љи вим у го во ру па се при бе га ва ви зу ел ним сред стви ма. По след њи мо дел 
за сно ван је на по не што дру га чи јем кри те ри ју му јер у ње га спа да ју ме ђу је зич‑
ке сли ве ни це, на ста ле ком би но ва њем срп ских и нај че шће ен гле ских еле ме‑
на та, што се мо же илу стро ва ти реч ју чи ке ти на (енг. chic ken + срп. пи ле ти на).

Све ре ги стро ва не сли ве ни це су раз вр ста не по мо де ли ма и по том у окви‑
ру сва ког мо де ла из ли ста не по под руч ји ма, што пру жа вр ло за ни мљив увид 
у про дук тив ност по је ди них твор бе них обра за ца у раз ли чи тим ре ги стри ма. 
На кон опи са свих твор бе них мо де ла сле ди ди ску си ја ре зул та та до би је них 
овом мор фо ло шком ана ли зом. У ауто ро вом кор пу су пр ва два твор бе на мо де‑
ла по кри ва ју око 60 од сто гра ђе, при че му је дру ги мо дел нај за сту пље ни ји 
и при ме њен је код ско ро тре ћи не сли ве ни ца.

Че твр то по гла вље чи ни реч ник свих за бе ле же них сли ве ни ца, ко јих са да 
има пре ко 1000. Реч ник је абе цед но устро јен а за сва ку од ред ни цу да те су 
осно ве од ко јих је сли ве ни ца на ста ла, мо дел по ко јем су ско ва не и те мат ско 
под руч је у ко јем су за бе ле же не. Ова ква об ра да лек сич ке гра ђе и њен си сте‑
мат ски лек си ко граф ски при каз дра го це ни су за сва ко га ко се ба ви не са мо 
сли ве ни ца ма не го, из ме ђу оста лог, и мор фо ло ги јом, нео ло ги јом и се ман ти ком.

Овај део књи ге са др жи и је дан до да так ко ји је аутор на сло вио „Не ке 
дру ге скри ва ли це” и у ње му се на јед ном ме сту мо же на ћи ажу ри ран, об је‑
ди њен и си сте ма ти зо ван спи сак ра зних „вер бал них екс пе ри ме на та” ко је је 
то ком го ди на при ку пио. Кроз број не до се тљи ве и ду хо ви те игре ре чи ма, 
чи та лац ће се при се ти ти мно гих ми лих и не ми лих до га ђа ја из бли ске про‑
шло сти и кре ну ти на пу то ва ње по ра зним сфе ра ма дру штве но‑по ли тич ке 
ствар но сти, од Пре де ла сли ка ног оча јем до Ко сту ра окру га Ме ди сон. Успе‑
шно ево ци ра ње до га ђа ја ко ји су би ли ин спи ра ци ја за ове скри ва ли це умно‑
го ме је олак ша но чи ње ни цом да аутор да је кон тек сту ал не ин фор ма ци је 
не о п ход не за њи хо во де ко ди ра ње.

Дру ги део књи ге по све ћен је, као што је већ ре че но, су фик сал ним име‑
нич ким жар го ни зми ма. У ње му су се на шли но во на ста ли жар го ни зми за бе‑
ле же ни на кон штам па ња 2. из да ња ауто ро вог Жар го на (2006). Ти ме је овом 
књи гом пр во бит ном кор пу су од 2750 лек сич ких је ди ни ца при до да та но ва 
гра ђа од око 750 но вих су фик сал них твор би, при ку пље них у по след њих се дам 
го ди на, чи ме њи хов број са да из но си 3500. Аутор бе ле жи но ве при ме ре за 
ско ро све из вор но жар гон ске или жар го ни зо ва не су фик се, али уоча ва и вр ло 
за ни мљи ве тен ден ци је у њи хо вој фре квент но сти. Не ки су фик си ис по ља ва ју 
све ма њу уче ста лост јер су, прет по ста вља се, иза шли или из ла зе из мо де, док 
су не ки дру ги то ли ко уче ста ли да се њи хо ва упо тре ба гра ни чи са по мо дар‑
ством. Док су у ра ни јим ауто ро вим сту ди ја ма о жар гон ским су фик си ма убе‑
дљи во пред ња чи ле име ни це са су фик сом -ак / -њак / -љак (као у при ме ри ма 
но вак, ко жњак, бу вљак), у по след ње вре ме му се опа сно при бли жио су фикс 
-ијá да. Та ко по ред већ уве ли ко одо ма ће них ги та ри ја де, ко ба си ци ја де и гу са-
ни ја де, са да има мо и там бу ри ја ду, штру дли ја ду и де да мра зи ја ду. Овај су фикс 
је то ли ко фре квен тан да је за слу жио по себ но по гла вље у овом де лу књи ге 
док су сви оста ли су фик си об ра ђе ни у дру гом по гла вљу.

Су фикс -ија да је у дру гом из да њу Жар го на (2006) пред ста вљен са 98 
ре чи ко ји ма је у овој књи зи до да то чак 119 но вих су фик са ци ја. Се ман тич ком 
ана ли зом аутор је из дво јио не ко ли ко зна че ња. Нај за сту пље ни је је оно где 
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су фикс озна ча ва не ку вр сту су сре та, ига ра или дру же ња, ти пич но пра ће них 
так ми че њем, као у при ме ри ма сред њо шко ли ја да, вр ти ћи ја да, жон гле ри ја-
да. Не ма ње уче ста ли су и при ме ри у ко ји ма до ми ни ра зна че ње „про дај на 
из ло жба”: швар гли ја да, бун де ви ја да, ви шњи ја да. И не ке фор мал ни је ма ни фе‑
ста ци је по не ле су на зив с овим су фик сом: Бу га ри ја да, Зве зда ри ја да, Еуро и-
ја да. Оста ла за бе ле же на зна че ња су: „ве ли ка ко ли чи на или по на вља ње не‑
че га” (бил бор ди ја да), „за плет, гу жва, за вр зла ме” (бу сплу си ја да), „по спрд на 
ка рак те ри за ци ја не ког до га ђа ја или по на ша ња” (џи бе ри ја да), „при ред бе у 
спо мен на не ку лич ност” (Ну ши ћи ја да).

Оста ли жар гон ски су фик си, њих 64, да ти су у дру гом по гла вљу, по ре ђа‑
ни по фре квент но сти. Услед про стор ног огра ни че ња, по ме ну ће мо са мо не ке. 
По сле су фик са -ија да, сле де ћи по фре квент но сти је -ак / -њак / -љак, за бе ле жен 
у мно гим но вим ре чи ма од ко јих ће мо на ве сти са мо не колицину: пот ко жњак 
(чо век ко ји се уми ља ва), пре сњак (љу би тељ пре сне хра не), не у год њак (не згод‑
на си ту а ци ја). Ту су за тим и ‑џи ја (муф та џи ја, гре ба тор), -аш (пре ко пло таш, 
чо век ко ји за ви ру је у ту ђе дво ри ште), -ер (мо бер, осо ба ко ја прак ти ку је мо‑
бинг), -ка (би сер ка, глу па ча) и дру ги.

Тре ће по гла вље у овој це ли ни са др жи још је дан лек си ко граф ски при лог 
– абе цед ни спи сак при ме ра име нич ких жар го ни за ма – устро јен по фре квент‑
но сти су фик са у кор пу су. За сва ки су фикс на ла зи мо абе цед ни спи сак за бе ле‑
же них ре чи и по да так о фре квен ци ји. На и ме, осим по да тка о укуп ном бро ју 
за бе ле же них ре чи за сва ки да ти су фикс, на ве ден је број ре чи са да тим су фик‑
сом у кор пу су ко ји је при ку пљен до дру гог из да ња Жар го на (2006) и број 
но вих при ме ра при ку пље них од та да и об ра ђе них у овој књи зи. Ове ста ти‑
стич ке ин фор ма ци је дра го це не су за пра ће ње сте пе на фре квент но сти да тих 
су фиксâ и утвр ђи ва ње трен до ва у њи хо вој про дук тив но сти. На кон овог 
реч ни ка су фиксâ сле ди ди ску си ја у ко јој се, из ме ђу оста лог, кон ста ту је ка ко 
су фикс -ак / -њак / -љак још увек во ди по бро ју за бе ле же них су фик са ци ја али 
за хва љу ју ћи „ста рој сла ви” јер је „по о дав но пре шао свој зе нит, док га онај за 
њим (-ија да) убр за но су сти же па се мо же оче ки ва ти да ће уз ка рак те ри стич ну 
ме диј ску по др шку у до глед но вре ме из би ти на че ло та бе ле” (стр. 187). Ана‑
ли зи ран је и при ра штај оста лих су фик са у пра ће ном пе ри о ду од ко јих су не ки 
удво стру чи ли свој би ланс у по след њих шест го ди на, док су не ки вр ло сла бо 
про дук тив ни. Ово по гла вље, и ујед но дру ги део књи ге, за вр ша ва се ауто ро‑
вим лич ним из бо ром нај е фект ни јих ре чи у кор пу су.

За вр шна, тре ћа це ли на књи ге до но си нај но ви ји при лог Се лек тив ној 
би бли о гра фи ји со ци о лин гви сти ке ко ју аутор са ста вља већ ду жи низ го ди на 
и ко ја је у по чет ку во ђе на за под руч је СФРЈ, по том за СРЈ и СЦГ, а од 2007. 
го ди не са мо за Ср би ју. Она об у хва та ра до ве ју го сло вен ских ауто ра штам‑
па них у Ју го сла ви ји, је дан број ра до ва ју го сло вен ских ауто ра пу бли ко ва них 
у ино стран ству као и ра до ве ино стра них ауто ра об ја вље них у ју го сло вен ским 
пу бли ка ци ја ма. Ов де је спи сак ажу ри ран но вим ра до ви ма из ове ди сци пли‑
не об ја вље ним у пе ри о ду 2011‒2012. го ди не и до пу њен не ким би бли о граф‑
ским од ред ни ца ма из прет ход них го ди на ко је се ни су на шле у ра ни јим по‑
пи си ма. Ова би бли о гра фи ја је од не про це њи вог зна ча ја сва ко ме ко се ба ви 
со ци о лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма али и они ма ко је за ни ма исто ри ја 
ју го сло вен ске лин гви сти ке.
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Ова ко де таљ на, ар гу мен то ва на и бо га то при ме ри ма пот кре пље на сту‑
ди ја о жар го ну је вре дан до при нос не са мо срп ској већ и свет ској на у ци о је‑
зи ку. На и ме, жар гон је као област на уч ног ин те ре со ва ња че сто не пра вед но 
за по ста вљен. Раз ло зи за то су, ве ро ват но, ви ше стру ки. Пр ви ле жи у чи ње‑
ни ци да, на жа лост, по сто ји увре же но ми шље ње ме ђу мно гим лин гви сти ма, 
на ро чи то кон зер ва тив ни јим и пре скрип ти ви стич ки на стро је ним, да жар гон 
ни је по го дан за на уч но ис тра жи ва ње, да се ра ди о не че му што је по сво јој 
при ро ди нео збиљ но и не до стој но и да, као та кво, не при па да стан дард ном 
је зи ку па са мим тим ни је вред но да бу де пред ме том озбиљ не лин гви стич ке 
ана ли зе. Ова књи га Ран ка Бу гар ског, као и прет ход не ње го ве сту ди је о жар‑
го ну, опо вр га ва ово ста но ви ште на нај де ло твор ни ји мо гу ћи на чин – мно штвом 
при ме ра ко ји нај бо ље све до че о то ме ко ли ко је жар гон про дук ти ван и кре а‑
ти ван сег мент је зи ка ко ји се мо же про у ча ва ти на раз ли чи тим је зич ким ни‑
во и ма. Је зич ке по ја ве ко је на ла зи мо у жар го ну мо гу би ти за ни мљи ве не са мо 
они ма ко ји се за ни ма ју за лек си ко ло ги ју већ пру жа ју оби ље ма те ри ја ла и за 
ана ли зе у дру гим лин гви стич ким ди сци пли на ма, као што су фо но ло ги ја, 
гра фо ло ги ја, мор фо ло ги ја, се ман ти ка, праг ма ти ка, сти ли сти ка, итд. Аутор 
по сма тра ове по ја ве кроз јед ну со ци о лин гви стич ку при зму, ко ја нам омо гу‑
ћа ва да жар гон са гле да мо не у изо ла ци ји не го у ужем и ши рем дру штве ном 
кон тек сту.

Дру ги раз лог због ко јег жар гон ни је че ста те ма лин гви стич ких ана ли за 
ле жи баш у ње го вој ви ше слој но сти. Упра во услед те ком плек сно сти, жар гон 
ни је ла ко про у ча ва ти. Пре све га, он је по сво јој де фи ни ци ји, а ово се на ро‑
чи то од но си на омла дин ски жар гон, за тво рен за оне ко ји не при па да ју да тој 
дру штве ној гру пи, што у мно го ме оте жа ва при ку пља ње ма те ри ја ла и до ла‑
же ње до по у зда них ин фор ма ци ја. Дру га ње го ва ка рак те ри сти ка је да је вр ло 
ди на ми чан, ино ва ци је су кон стант не а ре чи и из ра зи се бр зо ши ре али и 
бр зо за ста ре ва ју, што зна чи да се гра ђа мо ра при ку пља ти без пре стан ка јер 
су про ме не у овом је зич ком ре ги стру бр зе, спон та не и не пред ви ди ве те ла ко 
мо гу про ма ћи па жњи и нај мар љи ви јег ис тра жи ва ча. Но, срп ски жар гон имао 
је сре ћу да га од ин хе рент не му ефе мер но сти спа си ис тра жи вач као што је 
Ран ко Бу гар ски, чи ја еру ди ци ја, све стра ност и не пре су шна ду хо ви тост чи не 
ову књи гу не са мо по уч ним не го и за бав ним шти вом. Не ма сум ње да ће сва‑
ког чи та о ца уве ри ти да је „екс пе ри мен ти са ње ре чи ма је дан од при јат ни јих 
на чи на са зна ва ња све та” (стр. 97).
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