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ПРЕДГОВОРРАЗГОВОРИ О КУЛТУРИ 

ГОВОРА И ЈЕЗИКА

У еми си ја ма ‚‚Вре ме ра до зна ло сти“ Обра зов ног про гра-
ма Пр вог про гра ма Ра дио Бе о гра да, сва ког утор ка, уз 
ма ле и рет ке из у зет ке, го то во го ди ну да на, од ав гу ста 
1993. до ју ла/ав гу ста 1994. го ди не, је су и би ће еми то ва-
ни при ло зи из обла сти кул ту ре го во ра и је зи ка. По-
зна ти ју го сло вен ски и срп ски лин гви ста – фо не ти-
чар, осни вач и ди рек тор Ин сти ту та за екс пе ри мен-
тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра у Бе о гра ду, про-
фе сор Ђор ђе Ко стић, уз са рад њу и до го вор са но ви-
нар ком Пр вог про гра ма Ра дио Бе о гра да, Ели за бе том 
Ку жник-Ар се но вић, го во рио је сво ја раз ми шља ња, 
за па жа ња и при мед бе о ак ту ел ном је зич ком тре нут ку 
код нас и у све ту. На по себ но одо бра ва ње пу бли ке 
(мно ги су и лич но до ла зи ли у згра ду Ра дио Бе о гра да 
да би се рас пи та ли и по хва ли ли ру бри ке ‚‚Вре ме на 
ра до зна ло сти“), на и шла је се ри ја при ло га о сва ко днев-
ним аспек ти ма је зи ка и по себ но го во ра, као што су: 
го вор про фе си ја, те ле фон ски раз го во ри, го вор на отво-
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ре ном и у за тво ре ном про сто ру, псов ка и кул ту ра го-
во ра, итд. Про же те бо га тим на уч ним, али и из у зет ним 
жи вот ним ис ку ством про фе со ра Ђор ђа Ко сти ћа, ко ји 
је не дав но ушао у 86-у го ди ну жи во та, ру бри ке о кул-
ту ри го во ра и је зи ка че сто су пре ра ста ле уске лин-
гви стич ке окви ре и де лом по ста ја ле све до чан ство о 
жи во ту у на шем ве ку. Не кад, још и ви ше, по твр ђи-
ва ле су на ко ји на чин је зик и го вор као ‚‚пам ће ње на-
ро да“ чу ва и раз ви ја ис ку ства ве ка у са мом се би.

Књи га чи ји је рад ни на слов „Раз го во ри о кул ту ри 
го во ра и је зи ка“ за сни ва ла би се упра во на при ло зи-
ма об ја вље ним у еми си ја ма ‚‚Вре ме на ра до зна ло сти“ 
обра зов ног про гра ма Пр вог про гра ма Ра дио Бе о гра да. 
Мо же се за пра во ре ћи да је она већ го то ва, јер упо ре-
до са го вор ном, ра диј ском ва ри јан том, про фе сор Ђор-
ђе Ко стић при пре ма и пи са ну, ‚‚књи шку“, та ко да је 
38 од укуп но 45 ма лих есе ја, ко ли ко би бу ду ћа књи га 
тре ба ло да има – већ на пи са но. Сва ки текст за у зи ма 
3–4 ку ца не стра ни це (шлајф не), што до не кле на го ве-
шта ва и обим бу ду ће књи ге.

Про фе со ру Ђор ђу Ко сти ћу је ве о ма ста ло до овог 
про јек та, по себ но до то га да он до би је, по ред го вор-
ног и свој пи са ни об лик, што ми је ја сно ста вио до 
зна ња још на по чет ку на ше са рад ње. На ро чи то му је 
ва жно да се као из да вач књи ге по ја ви упра во Ра дио 
Бе о град, ко ји је по ред те ле ви зи је, ме диј од пре суд-
ног зна ча ја у ши ре њу до бро из го во ре не (жи ве и на-
пи са не) ре чи, и са мим тим, је дан од пра вих на чи на 
обез бе ђи ва ња на ше је зич ке бу дућ но сти. Са сво је 
стра не, мо гу и же лим да до дам да сам сте кла ути сак 
да про фе сор Ко стић, и по ред од ре ђе не ‚‚ко ло кви јал-
но сти“ ко јом без ика квог пи са ног пред ло шка са оп-
шта ва сво је ми сли ди рект но у ми кро фон, а доц ни је 
пле ни па жњу слу ша ла ца, упра во у тим на шим раз го-
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во ри ма из но си са му бит свог огром ног и ши ром све та 
це ње ног на уч нич ког ис ку ства, би ра ју ћи де дук тив но, 
ве ро ват но и из пер спек ти ве жи вот ног до ба у ко ме се 
на ла зи, оне де ло ве ко је је прак са по твр ди ла, ко ји су 
ин те ре сант ни, ак ту ел ни и ва жни, и оне ко ји, до не кле 
ви зи о нар ски, на ја вљу ју раз вој (на шег и свет ских) је-
зи ка у бли жој и да љој бу дућ но сти. Што је мо жда и 
нај ва жни је, све то про фе сор Ђор ђе Ко стић са оп шта-
ва сво јим је згро ви тим и сва ком ра зу мљи вим је зи-
ком, ко ји нај бо ље пред ста вља ви сок ни во кул ту ре го-
во ра и је зи ка ко ји су у сре ди шту раз ма тра ња.

Ево и пре гле да са др жа ја књи ге по рад ним на сло ви-
ма ма лих есе ја (на ста лих пре ма ра диј ским при ло зи-
ма) ко ји би у њој тре ба ло да бу ду об ја вље ни:

– кул ту ра го во ра, 
–  про блем из бо ра књи жев ног је зи ка; раз ли ке из-

ме ђу го вор ног и пи са ног је зи ка,
–  ства ра ње но вих ре чи; је зич ко и по ли тич ко пла-

ни ра ње је зи ка,
–  би лин гви зам,
–  де фи ни ци ја и гра ни це је зи ка,
–  но ве по ја ве пре во ђе ња са хр ват ског на срп ски 

је зик,
–  бо гат ство је зи ка,
–  стра не ре чи, њи хо во усва ја ње и ши ре ње у је зи ку,
–  пи та ње бо га ће ња је зи ка и Ву ко ва ре фор ма,
–  је зик као би о ло шки део чо ве ка; на след ност је зи ка, 
–  рас пад је зи ка,
–  го вор на па то ло ги ја,
–  го вор на па то ло ги ја – бр зи го вор,
–  ко му ни ка циј ски и је зик би о ло шког би ћа чо ве ка,
–  па то ло ги ја гла са р; ак це нат јед но сло жних ре чи,
–  крат ко си ла зни ак це нат,
–  крат ко у зла зни аке нат,
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–  ду го у зла зни ак це нат,
–  ду го си ла зни ак це нат; за вр шни осврт на ак цен те,
–  го вор на отво ре ном и у за тво ре ном про сто ру,
–  го вор ни сти ло ви,
–  ци ви ли за ци ја го во ра,
–  кул ту ра го во ра,
–  го вор про фе си ја,
–  на род ни го вор,
–  те ле фон ски раз го во ри,
–  ви зу ел на есте ти ка и кул ту ра го во ра,
–  ис ти ца ње при су ства стра них ре чи у на шем је зи ку,
–  вр сте и број ре чи; ства ра ње и кре и ра ње је зи ка,
–  му зич ки еле мен ти по е зи је (или: за што не ма аме-

рич ке по е зи је),
–  кри за ма лих и ве ли ких је зи ка,
–  уче ње стра них је зи ка,
–  псов ке и кул ту ра го во ра,
–  раз го вор на са стан ци ма,
–  фо не ма – глас, ме ђу соб на ди стинк ци ја,
–  аси ми ла ци ја ма лих је зи ка и на ро да,
–  је зик Бран ка Ра ди че ви ћа,
–  је зик Ђу ре Јак ши ћа,
–  је зик Ла зе Ко сти ћа,
–  је зик Во ји сла ва Или ћа,
–  је зик Сте ва на Срем ца,
–  је зик Бра ни сла ва Ну ши ћа,
–  је зик Вла ди ми ра Де ди је ра, Пре дра га Ми ло је ви ћа 

и Мо ме Ка по ра,
–  је зик Сте ва на Ра ич ко ви ћа,
–  је зик Ма ти је Бећ ко ви ћа,
–  је зик Ми о дра га Па вло ви ћа,
–  је зик Љу бо ми ра Си мо ви ћа,
–  је зик Де сан ке Мак си мо вић, 
–  је зик Ми ро сла ва Ан ти ћа,
–  је зик Иве Ан дри ћа.
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Ова ко по ре ђа ни на сло ви не пред ста вља ју ко нач ни 
рас по ред те ма у бу ду ћој књи зи, већ са мо њи хов пре-
глед. Та ко ђе, у еми си ја ма ‚‚Вре ме на ра до зна ло сти“ тек 
пред сто ји еми то ва ње по след ње се ри је о је зи ку до ма-
ћих пи са ца ра зних ге не ра ци ја, те су за то мо гу ће из-
ме не, та ко да иста ра диј ска ру бри ка, ка сни је есеј у 
књи зи, са др жи ана ли зу не са мо јед ног, не го је зика 
два или ви ше ауто ра, ком па ра тив но и слич но.

Београд, 1994. Ели за бе та Ку жник-Ар се но вић,
 но ви нар Кул тур не ру бри ке 
 Првог про гра ма Ра дио Бе о гра да

Претходни текст је писмо или, можда прецизније, 
до пис, који сам пре 22 године откуцала на писаћој 
машини – индиго-папиром умножено у четири ко-
пије – и дала: један, професору Костићу, други, задр-
жала за себе, а оригинал и прву, најбољу копију пре-
дала онима који су тада одлучивали о штампаним 
издањима Радио Београда. Никада нисам добила од-
говор ни од кога од последњих наведених те не знам 
да ли је то ико онда и прочитао. Не могу ни да се сетим 
да ли сам се, млада ја, „новинарка“ – како сам се ос-
мелила да себе потпишем, а коју су тада више знали 
(а и тако евентуално!) као „ону малу из Културе на 
Првом“ – уопште усудила да покуцам на нека врата 
и питам шта се дешава са мојим предлогом. Сећам 
се само да сам своју копију тог дописа ставила на 
врх уредно откуцаних и мени поверених, после сва-
ког нашег сусрета, професорових предавања и све 
то заједно онда у једну фасциклу, међу друге сличне 
које су чувале мени важне списе (каква срећа што 
тада нисмо у данашњој мери баратали компјутерима, 
телефонима, фолдерима и фајловима, дисковима и 
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екстерним носачима меморије… ко зна шта би било 
и да ли би се пред нама свима данас налазила ова, по 
мени, вредна и занимљива књига).

После оволико времена, не могу да се сетим ни за-
што нисмо урадили последњи део серије – недостају 
предавања/прилози о језику наших писаца (каква 
ште та!). Август ’94. је ваљда био преврућ, па је про-
фесору Костићу, тада осамдесетпетогодишњаку, би-
ло пренапорно… У септембру сам била на годишњем 
одмору… У октобру сам остала у другом стању… Ми-
слим да се нас двоје више нисмо ни чули. Годину да-
на касније, у јесен 1995, професор је преминуо. Било 
ми је жао, веома, и запекла ме је њему дата реч да ћу 
наћи начин да Радио Београд објави његов, практич-
но, научни тестамент о језику и говору.

Како тада – тако и много, много пута током две 
деценије за нама – увек много јаче када сам, прету-
рајући по својим папирима, наилазила на фасциклу 
са његовим текстовима. Кад год бих је отворила, ни-
сам видела откуцане речи, него професорове продор-
не, паметне, сјајне, строге, али добронамерне очи ис-
под густих обрва. Но, обесхрабрена првим одби ја њем, 
недовољно упорна или недовољно дрска, све мање 
сам знала коме да се обратим и поново понудим на-
црт књиге.

У оном старом допису, помињала сам и слушаоце 
који су звали и долазили у зграду Радио Београда 
безмало после сваког звучног појављивања професо-
ра Ђорђа Костића на нашим таласима, у емисији за 
којом и данас многи жале што је одавно нема, „Вре-
ме радозналости“. Сада морам да додам да су нају-
порнији међу њима долазили, таржили ме и налази-
ли, и питали кад ће књига, и пошто смо испратили 
20. век и начели године 2000. Веома би ме радовало 
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да је макар неко од њих ове, 2016. коначно дочекао 
ње но појављивање. У личном тону у којем пишем и 
истине ради морам додати, да је – ако нико други – 
дочекао мој супруг који ме је током целог овог дугог 
периода небројено много пута питао „кад ћеш да 
објавиш књигу професора Костића“.

Ипак, пресудна особа што је књига данас пред на-
ма и што смо у прилици да из ње учимо и да у њој 
уживамо – јер је за оба! – свакако је др Мирјана Со-
виљ, директорка Института за експерименталну фо-
нетику и патологију говора „Др Ђорђе Костић“ у Бе-
ограду, професорова студенткиња и блиска сарадни-
ца, којој сам рукопис поверила 2007. не би ли га ма-
кар Институт самостално објавио. Но, ни њој није 
било једноставно да погази професоров аманет да 
издавач МОРА бити Радио Београд као чувар срп-
ског и језика и говора. Тако смо дошли и до година 
2015. и 2016. и коначног познанства са одговорним 
уредником садашњег Издаваштва РТС-а Драганом 
Инђићем и његовог разумевања важности објављи-
вања ове књиге макар и 22 године од њеног настан-
ка. Радио-телевизија Србије и Институт за експери-
менталну фонетику и патологију говора „Др Ђорђе 
Костић“ сада су суиздавачи књиге „О култури гово-
ра и језика“, под упре вши на тај начин нашу свеко-
лику, нажалост, (о)падајућу културу – језичку и го-
ворну посебно. А не треба заборавити: „На почетку 
бе ше реч, и реч беше у Бога, и Бог беше реч…“. Корен 
нашег бића је на врху нашег језика.

У сваком случају, имала сам велику потребу да на 
почетку књиге – која је настала донекле и мојом за-
слугом, у време кад сам од Елизабете Кужник поста-
ла Елизабета Арсеновић (пола радијских прилога је 
било потписано једним, а пола другим презименом) 
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– допишем овај хронолошки запис и објасним заш-

то ћемо је читати у одмаклим двехиљадитим, година-

ма новог миленијума, кад смо је слушали крајем про-

шлог. И знам да се професор Ђорђе Костић задовољно 

и победнички смешка, негде. И хвала Вам, про фесоре, 

што сте ме у тих око сто сати сати током нашег јед-

ногодишњег дружења провели кроз узбуд љи ве лави-

ринте лингвистике, открили многе тајне језика, а слу-

шајући о Вашим и путевима и путовањима свуда по 

свету, осим, како сте рекли, Арктика и Антарктика, 

успела сам да у шаку свог бића ухватим и задржим 

последња зрнца истичућег 20. века која су у себи, 

ипак, сажела сву његову и блиставост и мрак.

У Београду, Ели за бе та Ар се но вић,
октобра, 2016. уредница Јутарњег програма 
 и емисије „Којекуда“ 
 Радио Београда 1
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ПРЕДАВАЊЕПИСАНИ И ГОВОРНИ 

ЈЕЗИК

Иако не из гле да та ко на пр ви по глед, или је то ма кар 
не што о че му се не раз ми шља мно го – го вор ни ци 
сва ког је зи ка у су шти ни су би лин гвал ни. Они ко ри-
сте оби чан, го вор ни (или раз го вор ни) је зик, али 
мно ги по зна ју и упо тре бља ва ју и књи жев ни, пи са ни 
је зик.

Ме ђу тим, наш је је зик у том сми слу из у зе тан. У 
сва ком на ро ду ко ји има раз ви је ну кул ту ру по сто ји 
књи жев ни је зик, а исто вре ме но и сва ко днев ни го-
вор ни је зик. То ни су два је зи ка, али ни су ни иден-
тич ни. Под књи жев ним се под ра зу ме ва је зик ко ји се 
на ла зи у ли те ра ту ри, по е зи ји, по зо ри шним ко ма ди-
ма, итд. Тај је зик има сво ју тра ди ци ју ко ја се раз ви-
ја ла кроз це лу на ци о нал ну исто ри ју. Го вор ни је зик 
је ишао па ра лел но са књи жев ним, и он се раз ви јао, 
али сво јим сме ром, кроз ди ја лек те и ло кал не го вор-
не ка рак те ри сти ке, пра те ћи сва ки да шњи жи вот на-
ро да и ње го ве по тре бе.

(посебности српског језичког развоја)
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Књи жев ни је зик се ства рао за јед но са на ста ја њем 

дру штве не гру пе ко ја се из два ја ла по сво јој оп штој 

кул ту ри и обра зо ва њу. Из те гру пе, ко ја је при па да-

ла вла да ју ћим сло је ви ма и по вла шће ним кру го ви ма, 

по ни кли су знал ци, фи ло зо фи, пе сни ци и при по ве-

да чи ко ји су се по све ћи ва ли пи са ном је зи ку, чи не ћи 

вр хун ску ин те ли ген ци ју на ро да. Кон ти ну и тет јед не 

књи жев но сти од ра жа ва се у кон ти ну и те ту тог ин те-

лек ту ал ног сло ја, што је је зик књи жев но сти во ди ло 

све ви шим об ли ци ма из ра жа ва ња. На ро чи то у по е-

зи ји, фи ло зо фи ји и на уч ним ис тра жи ва њи ма, на род-

ни је зик при хва та књи жев ни је зик оног тре нут ка ка-

да по чи ње да се ши ри пи сме ност и ка да књи га по чи-

ње да вр ши сво ју уло гу об у хва та ју ћи све чла но ве јед-

ног го вор ног под руч ја, тј. јед ног на ро да.

Го то во све раз ви је не зе мље, и на Ис то ку и на За па-

ду, има ју ја сно раз дво јен књи жев ни и го вор ни је зик. 

Ср би ја је у том сми слу из у зе так. Све до кра ја XIV ве-

ка и она је ишла сто па ма оста лих на ро да, ства ра ју ћи 

књи жев ни је зик пре ко свог плем ства ко је је би ло по-

ве за но са цр квом и дво ром. Тај књи жев ни је зик об у-

хва тао је и пре во де ли те ра ту ре са дру гих је зи ка, на-

ро чи то са грч ког и ла тин ског. У XV ве ку је до шло до 

рас па да срп ског цар ства. Све до XIX ве ка, срп ски на-

род је био под оку па ци јом Тур ске им пе ри је, а ње го-

во плем ство раз би је но и уни ште но. На род је мо рао 

на раз ли чи те на чи не да се бо ри за свој оп ста нак, а 

раз вој књи жев ног је зи ка је био пре ки нут. По сто јао 

је ока ме њен у го то во ис кљу чи во хро ни чар ском ра ду 

цр кве не ин те ли ген ци је оног до ба. Је ди но је део Ср ба 

ко ји је пре шао Са ву и Ду нав и по ве зао се са Аустро-

у гар ском, да бра ни хри шћан ство и Евро пу од тур ске 

на је зде, имао из ве сне при ли ке да пре ко ци вил них и 

цр кве них ор га ни за ци ја на ста ви раз вој књи жев ног 


