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„Језик је хранитељ народа, докле год живи језик, 
докле га љубимо и почитујемо, њим говоримо и пишемо, 
прочишћавамо га, умножавамо и украшавамо, 
дотле живи и народ.” 

Вук Стефановић Караџић
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Драги ученици,

У рукама држите уџбеник који носи назив „Граматика за ученике 7. и 8. разреда”. 

У 5. и 6. разреду имали сте прилику да се упознате са неким областима ове науке. 

Овај уџбеник ће вас упознати са језиком као основним средством комуникације 

међу људима и његовим местом међу словенским језицима. Упознаће вас са  

настанком српског књижевног језика и његовим развојним фазама. 

Ова област се већ налази у Читанци 7. разреда, па ћу се због тога овом темом 

више позабавити у радној свесци. Да би тачно одговорили на постављена питања 

и успешно решили задатке, мораћете да користите и Читанке за 7. и 8. разред.

Језик је најсавршеније средство споразумевања, па ћу се позабавити 

елементима језика и граматичким системима. 

У 7. и 8. разреду акценат је на „реченици”, њеним деловима, врстама, функцији. 

Mного пажње ћемо поклонити култури језичког изражавања и правопису.

Већ у 1. разреду основне школе научили сте да читате и да пишете, 

па се ипак дешава да текст који сте прочитали нисте у потпуности разумели, 

или док сте писали састав нисте нашли одговарајуће изразе у свом речнику.

Градиво граматике мора свако да савлада, јер је препознавање и усвајање језичких 

закона, правила, познавање правописа део опште културе човека, она ће увек бити 

део вашег живота, јер било шта да радите, било чиме да се бавите у животу, 

увек ћете морати да се служите знањем које вам је овај предмет пружио.

Аутор
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О језику

„... Постоји говор који ће неко открити сутра, 
а можда нико неће ни покушати да га 

открије, али ти га већ сада мораш обухватити 
мислима.

Јер то је језик значења, а не дијалект назива.

Постоје културе гестова, дисања или вида.
Постоји време времена и простирање простора.
Постоји лепота лепоте. Постоји истина истине,

стварност стварног, воља воље и моћ моћи.
Постоји кретање кретања, размишљање

размишљања... постоји и љубав љубави, сине мој.”

цитат из песме М. Антића „Говор”
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ДИЈАЛЕКТИ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Људи имају веома сложен систем споразумевања. Како се развијао људски род, паралелно се развијао и 
систем споразумевања, то јест, језик.

Српски народ је створио свој језик који није био у потпуности исти на свим територијама где је живео.

Српски језик је распрострањен на великој територији и данас га говоре Срби у Србији, Црној Гори, Босни 
и Херцеговини, Хрватској, па и Срби у Мађарској.

▶◆◀

Сви Срби се добро споразумевају, иако се на основу одређених карактеристика њиховог говора може 
препознати из ког краја долазе.

Српски народни језик чини штокавско наречје са његовим дијалектима – данас екавског и ијекавског 
изговора.

То наречје се развило када су се Словени раселили из прапостојбине и населили Балкан.
У то време су се развила три наречја: штокавско, кајкавско, чакавско.

Називе су добили по упитној заменици за ствари:

  

Сваки начин говора који одступа од општег књижевног говора и који је, као такав, у извесним областима 
изражен у утврђеним облицима називамо дијалекат. 

ШТО? КАЈ? ЧА?
Међу разликама које су биле значајне за поделу на наречја и наречја на дијалекте, јесте изговор старог 

гласа (Ѣ) „јат”, који је био наслеђен из прасловенског језика.

    • Е  • реч, млеко, леп • ЕКАВСКИ

          • ИЈЕ • ријеч, млијеко, лијеп • ИЈЕКАВСКИ

                  • И  • рич, млико, лип • ИКАВСКИ

Ѣ
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Екавски и (и)јекавски су изговори књижевног језика, а икавски изговор одликује само дијалекте.

На основу тога којим гласовима је замењен глас „јат”, штокавско наречје се дели према развоју акцента и 
облику речи на:

старије штокавске дијалекте
 • призренско-тимочки
 • косовско-ресавски
 • зетско-јужносанџачки 

млађе штокавске дијалекте
 • шумадијско-војвођански (екавски изговор)
 • источнохерцеговачки ((и)јекавски изговор)

ЗАДАТАК

Покушај сам да закључиш када је замена Ѣ -ије, а када -је
млеко – млијеко
лепо – лијепо
сено –  сијено
брег – бријег
река – ријека

сена – сјена
сећање – сјећање
лето – љето
песма – пјесма
девојка – дјевојка 

?
•

 
• Призренско-тимочки
„Што ми ти па збориш саг туј за Калину?! Калина ће си дочека своју срећу... А ја си искам и тражим моју... 

Неје писано за мен' и за Калину...”             Стеван Сремац „Зона Замфирова” 

 
• Косовско-ресавски
„Мене је, велим, муж прошле године умрео, ево још сам у црнину, и овај тад месец дана није кући дошо. 

Мора бит да се онда тако пореметио. ”             Драгослав Михаиловић „Петријин венац” 

 • Зетско-јужносанџачки 
„Жалим зашто нијесам има прилике да пријед почнем писат, па да им могу у више и љепше врлине и мане 

објавит. треба чињет што користи народноме напретку и божјој правди. ” 
       Марко Миљанов „Примјери чојства и јунаштва” 

ЗАДАТАК

Прочитај наведене примере за дате дијалекте. ?
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РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ДИЈАЛЕКАТА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Сава

Куна

Сана

Драва

Дунав

Дунав

Тиса Бегеј Тамиш

Караш

Нера

Черна

Топлица

M

Дрим

Струма

Босна

Ј А
Д

Р
А

Н

С
К

О
 М

О
Р Е

Загреб
Пожега

Бања Лука

Сарајево

Мостар

Дубровник

Никшић

Подгорица Призрен

Врање

Пирот
Ниш

КраљевоУжице

Смедерево

Зајечар

Вршац

Нови Сад

Београд

Шабац

Приштина

Суботица

Ваљево

Крагујевац

ЛесковацНови
Пазар

Зрењанин

Призренско-тимочки
Косовско-ресавски
Шумадијско-војвођански
Зетско-јужносанџачки
Источнохерцеговачки

ЗАДАТАК

Помоћу географског атласа покушај усмено да формулишеш где се територијално 
простиру ови дијалекти.
Да ли си имао прилике да пролазиш кроз ове крајеве, или можда имаш родбину 
међу људима који говоре овим дијалектима (које су то територије и који дијалекти)? 

?

•
 • Шумадијско-војвођански (екавски изговор)
„Та ман те га дођавола, – вели госпоја Перса зевајући и заклањајући уста руком, – а шта већ нисмо 

пробали, и ди га нисмо шиљали, па ништа.”               Стеван Сремац „Поп Ћира и поп Спира”

 
• Источнохерцеговачки ((и)јекавски изговор)
„Србија је готово сва, осим ђекоји мали мјеста поред велики вода, брдовита; и сва је, осим жекоји 

камењака по великим брдима и мјеста куд су села и вароши зарасла у шуму, понајвише растову и букову... ” 
Вук Стефановић Караџић „Српска историја нашега времена”
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•
Старији штокавски дијалекти

ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКИ ДИЈАЛЕКАТ

• простире се између Тимока на северу, Призрена на југу, Бугарске на истоку и Албаније на западу
• чува стари полуглас   Ь
• јављају се два падежа: номинатив и акузатив
• гласа Х нема у изговору
• нема облика инфинитива
• има само један акценат
• чува се Л на крају речи

КОСОВСКО-РЕСАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ

• простире се од Косова на југу до источног Баната на северу 
• Ѣ је свуда замењен гласом Е (несам)
• има само два акцента
• нема сугласника Х
• облик компаратива на -ши (новши)
• има само два акцента: дугосилазни и краткосилазни

ЗЕТСКО-ЈУЖНОСАНЏАЧКИ ДИЈАЛЕКАТ

• говори се у Црној Гори, Новом Пазару, Пријепољу, 
Сјеници

• јекавско јотовање (ђевојка, љето)
• понегде се чува глас Х
• аорист и имперфекат се употребљавају
• ијекавска замена ... (снијег)
• има само силазни акценат
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Шумадијско-војвођански дијалекат је постао 
основа српског књижевног језика екавског 
изговора.

•
МЛАЂИ ШТОКАВСКИ ДИЈАЛЕКТИ

Говори га северозападна Србија, Срем, Шумадија, 
већи део Бачке, Банат и Срби у Мађарској и Румунији:

• има четири акцента
• седам падежа
• глас Ѣ замењен је са Е, са више недоследности
• Х нема, ретко се чује 
• група -ао сажима се у -о (певао-пево)

„Ту је једнога дана имао прилике да види кроз баштенски плот Јулу како се зајапурила плевећи башту и 
да је чује како пева. Тако данас, тако сутра, еле, он се некако тако навикне, па му чудан дан кад не оде својој 
тетка-Макри макар на неколико тренутака, или кад Јуле нема у башти да је види или чује. Мало који дан 
да није дошао. Понесе зејтина и пола туцета бријача, па седи у башти и оштри бријаче, а певуца кроз зубе. 
Доносио је понекад и тамбуру; па кад Јула нешто запева, а он је прати тамбуром.

Спочетка се Јула као и женирала и љутила помало, јер јој се учинило да је Шаца исувише слободан. „Е, 
а откад то?!” питала се у себи Јула. Сутрадан кад је дошла и запевала, није чула тамбуру да је прати. Сад 
је видела да је јуче ваљда нешто љута била, јер, и напослетку, а зашто момак и да не пева у својој башти уз 
своју тамбуру. Данас се већ не би ништа љутила. Не жели баш, али не би јој ни неправо било. Тако мисли, 
а једнако копа мотичицом што јој је тата наручио код Орестија ковача. Копа и мисли. Учини јој се као 
да су залупила баштенска врата. Слуша. Нема никога, учинило јој се само. А тако би волела да чује мало 
тамбуру; нешто је расположена данас. Гледа у башту. Тишина; нигде никог. Ћарлија ветар, ваљда је он и 
залупио баштенска врата. Љуља се ластар и дрвеће и цвеће.”

Стеван Сремац „Поп Ћира и поп Спира”

ШУМАДИЈСКО-ВОЈВОЂАНСКИ ДИЈАЛЕКАТ
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Источнохерцеговачки дијалекат је постао основа 
српског књижевног језика (и)јекавског изговора.

У основи српског књижевног језика је шумадијско-војвођански  и источнохерцеговачки 
дијалекат.

ИСТОЧНОХЕРЦЕГОВАЧКИ ДИЈАЛЕКАТ

• говори се у источној Херцеговини, 
      северозападној Црној Гори и западној Србији
• заступљена су четири акцента
• има седам падежа
• јекавско јотовање (љепше)
• нема глас Х 
• замена Ѣ са -ије (бријег) или са -и
• дуго -а у генитиву множине

•

Филип Вишњић

„Ми видимо да пјесме јуначке и данас 
постају, зато мислим да неће бити сувише 
и о постању њи'овом штогођ рећи. Колико 
сам ја до данас могао дознати, јуначке пјесме 
понајвише спјевавају људи средовијечни и 
старци. По реченим мјестима, куд се данас 
јуначке пјесме највише пјевају, нема човека 
који не зна неколико пјесама (ако не читави', 
а оно барем комада од њи'), а има и' који и' 
знаду и преко 50, а може бити и на стотине.”

      
Вук Стефановић Караџић „Изабрана дела”                                     
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Предраг Степановић 

Говори Срба у Мађарској
(одломак)

„Један од првих сакупљача српске дијалекатске грађе по Мађарској био је сам Вук Стефановић 
Караџић, који је нашао верног присталицу, следбеника и сарадника у лику Адама Драгосављевића. 
Адам Драгосављевић је рођен у Бремену (Beremend), а учитељевао је у Шиклушу (Siklós) од 1824. и 
у Мохачу (Mohács) од 1827. до 1830. године. Барањску дијалекатску грађу коју је за то време сакупио 
ставио је на располагање Вуку Караџићу, а овај је један њен део и уврстио у свој речник.

Говоре Срба у околини Будимпеште, изузимајући неколико напомена Вука Караџића, први 
помиње Александар Белић у чланку Неколике белешке са екскурзије по околини Будима и Пеште 
(Босанска вила XXV, 1910. године). На својем путовању Белић је посетио Сентандреју, Збег, који 
посебно помиње, Помаз, Калаз, Чобанац, Ловру и Чип. Он је установио да се у свим овим насељима 
говори источним наречјем, али се при том могу наћи и црте карактеристичне за јужно, односно 
западно наречје. Посебно помиње Чобанац, где се очувао стари акценатски систем, као и низ облика 
на основу којих се може утврдити косовско-ресавско порекло чобаначког говора.”

СЕНТАНДРЕЈА

ЗАДАТАК

Којим дијалектом говоре Срби у Мађарској? Ко је све проучавао говоре Срба 
у Мађарској? Наведи имена.
У чему се разликује чобаначки говор од говора у осталим местима? ?

•

szerb7-ТК.indd   28szerb7-ТК.indd   28 2014.08.11.   20:09:182014.08.11.   20:09:18



29

ЗАДАТАК

У којим местима је Павле Ивић сакупљао језичку грађу?
Зашто се у говору Ловрана задржало неколико карактеристичних црта ијекавског говора? ?

„После Белића се нико није бавио српским 
дијалектима у Мађарској, све до пролећа 1960. 
године, када је тронедељно путовање Павла 
Ивића прекинуло полувековну паузу. Резултате 
свог испитивања Ивић је објавио у Прилогу 
реконструкцији предмиграционе дијалекатске 
слике српскохрватске језичке области (Зборник 
за филологију и лингвистику 4-5, Нови Сад, 
1961-1962. године). Поред хрватских насеља, 
Ивић је сакупљао грађу у Чобанцу, Сентандреји, 
Калазу, Помазу, Чипу, Ловри и Стоном Београду, 
али у наведеном раду он саопштава искључиво 
резултате његовог истраживања по хрватским 

насељима. Тек касније, 1966. године, Ивић 
објављује чланак О српском говору у селу 
Ловри (Studia Slavica Hung, XII, Budapest) у 
којем на основу анализе говора ловранских 
Срба долази до коначног закључка да је реч 
о западновојвођанском типу говора у којем 
се налазе и источнохерцеговачки ијекавски, 
тачније, јекавски елементи, што указује на то 
да је у току сеоба дошло до мешања дијалеката, 
па иако се оно завршило преовладавањем 
екавског, говор Срба у Ловри и другим насељима 
у околини Будимпеште је задржао неколико 
карактеристичних црта ијекавског типа.”

ПОМАЗ БУДАКАЛАЗ

•
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Павле Ивић 

О српском говору у селу Ловри
(одломак)

„(...) Село Ловра (мађарски Lórév), Чепелског 
острва, има претежно српско становништво 
које се у свакодневном животу обично служи 
својим локалним говором. Тај говор припада 
штокавским говорима са новом акцентуацијом 
(такву акцентуацију има и већина српских говора 
других места у околини Будимпеште која сам 
посетио; Сентандреје, Помаза, Калаза, Чипа и 
Збега, једино у Чобанцу акцентуација је старија, 
косовско-ресавског типа)...

▶◆◀

Чињеница да је у будимпештанској околини 
сачуван врло изразит шумадијско-војвођански 
говорни тип, и то упркос снажном приливу 
досељеника из других крајева, има огроман значај 
за историју шумадијско-војвођанског дијалекта. 
Из овог, наиме, произилази да је још крајем 17. 
века тај дијалекат био увелико формиран и да је 
поседовао чак и многе језичке особине познате 
из његових данашњих говора. Ово сведочанство 
хармонира са подацима које нам пружају 
писани споменици, нарочито језик коморанског 
протокола, Венцловића и војвођанских писаца 
18. века.” 

ЛОВРА

•
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РАЗВОЈ 
КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

У „Читанци за 7. разред” у поглављу „Почеци 
словенске писмености” можете да прочитате 
све о настајању српског књижевног језика. 
Граматика ће се позабавити само најважнијим 
развојним периодима. 

Први књижевни језик Словена је 
старословенски језик. Био је богослужбени и 
књижевни језик у српским средњовековним 
земљама још од 9. века.

Његов настанак се везује за два мисионара 
Ћирила и Методија који су у 9. веку ширили 
хришћанство међу Словенима у Великој 
Моравској.

Ћирило и Методије долазе у Моравску 863. 
године и ова година се узима као година када су 
Словени примили писменост.

Ћирило и Методије су створили први књижевни језик Словена – старословенски језик.
Старословенски језик је и званично постао богослужбени језик поред хебрејског, грчког и латинског.

ЗАДАТАК

Прочитај у Читанци 7. разреда како су се Ћирило и Методије изборили код папе 
да одобри богослужење и на старословенском језику. ?

Ћирило и Методије
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Прво словенско писмо је глагољица.

Глагољицу је саставио Ћирило по угледу на 
грчко писмо.

Глагољица је имала 38 знакова, од тога 36 
слова и 2 диграма (слова од 2 словна знака). 
Свако слово је имало своје име, а глагољица је 
назив добила по глаголу „глаголати” који значи 
„говорити”.

Настала је према грчком свечаном писму. 
Постоје два основна типа глагољице – обла и 
угласта. Свој процват је доживела у Хрватској у 
14. и 15. веку. 

Прва штампана књига глагољицом је 
„Мисал” из 1483. године. Ћирило и Методије 
су глагољским црквеним књигама ширили 
хришћанство у Великој Моравској од 863. до 
885. године.

•
Глагољица

ЗАДАТАК

Прецртај у свеску нека глагољична слова. ?

Башчанска плоча
Глагољични писани споменик. 
Пронађена је на острву Крк, 
а потиче из 1100. године.

  Да ли знаш?  
За бројеве нису постојали 

посебни знакови, па су глаго-
љична слова означавала и 
слова и бројеве.

Глагољица
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Прва ћирилица

Први ћирилични текстови писани су старословенским језиком. 
Ћирилица је имала више од 40 слова.

•
ЋИРИЛИЦА

ЗАДАТАК

Стара ћирилична слова препиши у свеску. ?

Ћирилица је друго, млађе писмо. Настала је 
крајем 9. века. Добила је назив према словенском 
просветитељу, Ћирилу (Константину).

▶◆◀

Сматра се да је саставио Климент Охридски, 
најпознатији од Методијевих ученика. Настала 
је на основу грчког уставног писма. Допуњена 

је новим знацима за гласове којих није било у 
грчком језику.

▶◆◀

Првобитна ћирилица имала је више од 40 
слова.

Ћирилица је једноставније писмо, па је 
потисла глагољицу из употребе.
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Самуилов натпис 

Најстарији споменик писан 
ћирилицом је бугарски натпис из 

943. године и Самуилов натпис 
из 993. године.

Самуилов натпис 

•
ПИСАНИ СПОМЕНИЦИ

Црноризац Храбар је живео крајем 9. 
и почетком 10. века. Он је написао прву
филолошку* расправу** на словенском 
језику, ћирилицом „Слово о писменима”. 

* филологија – наука чији је задатак да опише језичке чињенице; наука о језику
**  расправа – доказивање неке мисли помоћу чињеница

Самуилов натпис

Вуканово јеванђеље

Слово о писменима
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Књиге су се тада шириле преписивањем. 
Преписивачи су уносили особине свог 
говора у текст, што је сасвим разумљиво, јер 
су они говорили народним језиком. Тако 
је старословенски језик попримио неке
особине народног говора, па је на територији
српских земаља настала српска редакција
старословенског језика – српскословен-
ски језик, први српски књижевни језик.

Овај језик је настао у 12. веку и био је у 
употреби све до 18. века.

▶◆◀

Најзначајнији ћирилични споменик српске 
писмености из 12. века. Настало је по наруџбини 
захумског кнеза Мирослава, брата рашког великог 
жупана, Стефана Немање. Ова књига је превод грчког 
јеванђелистара. Књига је написана на пергаменту, 
словима уставне ћирилице, украшена је са 300 
минијатура и иницијала* у боји и злату. Рукопис се 
до  1896. године нлазио у Хиландару, када је поклоњен 
Александру Обреновићу приликом његове посете 
Атосу.Данас се чува у Народном музеју у Београду.

•

Мирослављево јеванђеље

•
ПРВИ СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

* иницијали – почетна слова у писаним 
рукописима која су посебно обликована, 
истакнута величином. Иницијали се 
обично налазе у минијатурама.

Најстарији нама познати писани спо-
меник на српскословенском је „Миро-
слављево јеванђеље”.
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Целокупна средњовековна српска књижев-ност написана је српскословенским језиком, првим 
српским књижевним језиком, почевши од Светог Саве и Стефана Првовенчаног, Теодосија и Доментијана, 
архиепископа Данила II, Константина Филозофа, па све до Гаврила Стефановића Венцловића.

У средњовековној књижевности постојали су:

• текстови намењени за богослужење који 
су писани литургијским стилом

•

• житија, повеље и друга оригинална дела

Најстарија богослужбена књига 
пронађена у Мађарској, у селу Ловра. 

Теодосијево „Житије 
Светог Саве” је биографија 
о животу Светог Саве, која 
је написана сликовито и 
реалистично.

Житије Светог Саве

Ловрански кодекс
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•

Српскословенским језиком, са много елемената 
народног језика, писани су: Повеља Кулина бана, Повеља 
Стефана Првовенчаног, Душанов законик из 1349. 
године, који је најзначајнији је правни документ писан 
ћирилицом.

„Тристан и Изолда” је постало једно од најраширенијих 
песничких предања средњовековне Европе.  У овом делу 
је пажња наизглед усмерена на судбину једне љубави, а у 
ствари акценат је на ризичном путовању једног витеза, 
који кроз разне борбе, опасности и изазове успева да 
покаже да је суштина ствари честитост и савршеност 
на свим пољима живота, укључујући физичку борбу и 
задобијање бесмртне љубави.

• преводна књижевност: витешки романи „Роман о Троји” и „Тристан и Изолда”, итд.)

Душанов законик

Тристан и Изолда
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Све редакције старословенског 
језика (српска, руска, бугарска...) 
у науци су познате под именом 
црквенословенски језик.

▶◆◀

Најездом Турака у 15. веку и падом 
српске средњовековне државе прекинут 
је вишевековни културни развој Срба.

▶◆◀

Цркве и манастири су били једина 
места где се одвијао књижевни рад.

Вихор историјских дешавања натерао је Србе да се селе и да напусте своја огњишта. Године 1690. 
многе српске породице кренуле су у Велику сеобу под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића на 
просторе данашње Војводине и Мађарске.

•
Велика сеоба Срба 1690. године

Манастир Студеница

•

Паја Јовановић  „Сеоба Срба”
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