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САВА МРКАЉ 

[ЈАО...ТРИСТА ПУТА!]

Јао! јао! јао триста пута!
 Пала нам је, пала коцка љута;
  Море зала ов је свет! 
Лед и ватра, зрак, и гром, и вода, 
 Звери, змије, гад од разна рода, 
  Често век нам чине клет!

Зло је мучно садашње поднети, 
 Зло нас бивше пече у памети,
  Будуће већ једе нас. 
Дневне туге рађају сне ‘удне,
 А сни ноћни растуже нас будне. 
  Јесмо л’ без зла који час?

Човек, страва човеку ах! већа,
 Гони правду, што је свију срећа,
  Гони мир из света сав. 
Вук не ломи реч, ни веру своју; 
 Топ и картач не привезу к боју 
  Анаконда, рис и лав.
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СТАРАЦ

Сва ми тужном крепост оде,
 Стар сам, слаб сам, о незгоде! 
Једва лозна кап и шала
 Би сад мене разиграла 
Оде моја сва милота,
 Оде цвеће и красота; 
Цервенило и белило
 Из мог лица одлетило. 
Мора серце да ми герца,
 Јер на врати куца смерца, 
Које око увек суво,
 К о ј е  у в о  с в а к о м  г л у в о .
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ГДЕ ЈЕ РАДОСТ?

Сватко би довољан бити,
 Сватко радост наћи рад; 
Нитко не зна њу тражити,
 Странпутичи стар и млад.

Сребро, злато ов сабира,
 Затвора се с њим у зид, 
Жедан, гладан у њ не дира -
 О! тог ваља пожалит’!

Кад весео бити жели,
 Други целу игра ноћ, 
И кад свиће, н е в е с е л и ј
 С а д  с а м, каже, н е г  с и н о ћ .

Серце лозна кап разгали,
 Мисли онај, пак потом 
Тражи друштво, и у шали
 Одрон пије здрављу свом.

Код девојке тко нада се
 бити весел и блажен, 
Скоро тужан повраћа се
 Од девојке преварен.

Радост заман тражити је,
 Она иде уз жалост; 
Што истина ако није,
 Г д и  ј е,  рец’те ви, р а д о с т .
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ЈЕЛЕНИ ДИЈАКОВИЋ

Јутрос ми рече вила посестрима:
 „Жедниш ли, Сако, сам себека знати: 
 То немој све код своји’ брига стати; 
 Прематрај ‘од и туђим пословима!

Жедниш ли знати, радо л’ госта прима, 
 И што замучи пријан, док те прати: 
 У своја недра озбиљски се вати; 
 Ту кључ имадеш грудма дволичнима.

Сагревају сва серца исто семе!
 Мухамедском смерт стрела моја плећу! 
 Сад збогом! Гледе слатке сестрице ме.”

То нек је тако: сумљати се нећу,
 Да Ти, о Умна, све ме жалиш време; 
 Јер здравље желим Ти, дуг век и срећу.
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СОНЕТ ПРЕСЛАВНУ 
АРХИПАСТИРУ

Ограни, Звездо висока, ограни! 
 Већ дуго зебемо у чарној ноћи; 
 Нек Твој нам свјeт буде сад у помoћи, 
 О Сунце, о Овчару свеизбрани!

Кроза Те светли Сербима су дани: 
 Сви гледе свезу; не сме вук ни доћи; 
 Глас „ВЕРА! ЈЕЗИК!” ватра је тој злоћи. 
 Ал, мило Сунце, нам над главом стани!

Твој луг и с кладенцима чистим цвеће, 
 Та новост вечна, дух што с серцем пита, 
 Чест своју пролетњу пократит’ неће.

Зато је жећца к дивној пламенита 
 У млого душа путни’; но без среће. 
 Сад сјај, помози; крин ми дај без мита!
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МАДРИГАЛ ЗА НОВУ ГОДИНУ

Чак с Капеле ти, Вило,
 Кад реже оштра стужа? - -
Ал’ бесмертну мал’ Арфу ја не појем,
 Ни Митру горду придобитком чести, 
  Ни главу златна Мужа.

Узлетив к небу, избирај са знојем, 
 Желећи песму искану извéсти. 
  К том спора, иди прести;
А немо реци: Десница Ти света! 
 Свог Шедијуса љуби млога љета!
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ЗЕМУНЦИМА
када су довршивали славно уздигнута 
нова школска зданија

Глас древни, у дне ком се не верује наше, 
 Да Орфеј на Исменским бреговима 
 Чињаше звер и камен словеснима, 
 Атине оштроумне басна бјаше.

Ал’, о Земунци, ово дело ваше,
 Гле, исте басне чини истинскима! 
 Ко дође амо к Истра бреговима, 
 Имаде видит’, што не вероваше.

Сад ваши труди ето ће отворит’, 
 Где рачитељи могу настојећи 
 Одметат’ зверство, нарав злу покорит’.

Камења ето, од ког ће потећи
 Вам дуга слава; јер ће то говорит’, 
 Земуна док је; што ће пак све рећи!



С
ав

а 
М

рк
аљ

  П
О

ЕЗ
И

ЈА
   

16

БОЖИЋНА ПЕСМА

Дошла жељна већ кончина лета, 
Рожден Христос, Откупитељ света. 
Како јутром данак леп кад сване, 
Јарког сунца лице јасно гране, 
Церна тамност погибељне ноћи 
У подземне мора јаме поћи: 
Сад ће тако чезнут’ јазичество 
И његових капишта торжество. 
Престаће нам зепсти мила мати 
Да ће мож’ бит’ синка жертвовати. 
Човек с Богом помирит’ се буде, 
Кој ће опет у рај примат’ људе. 
Грех праоцев заглажден ће бити, 
Смерти ће се жало утупити. 
Адска врата биће разбијена 
Враг и сила њег’ва сакрушена. 
О милости Божије с висине! 
О до суза весеља причине! 
Рекао би’ Ева сад говори, 
Христу поздрав овакову твори: 
Сине Божји! да сам те родила, 
Чин ужасни кад сам учинила, 
Кад постадо несретна без краја, 
Кад изићи морадо’ из раја, 
О да сам те онда породила, 
К Судији би с тобом ишла била, 
Онде, гди он у јарости сташе, 
Кад се у гроб Едем претвораше, 
Кад престрашно ах! познања древо 
Зашушти ми лишћем зовућ: Ево!
Мојим када муња блеск очима, 
Кад громова чести треск ушима, 
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Кад су Божја уста прогласила 
Суд на конац, ког сам се страшила; 
Земља кад се сва потресе черна, 
Кад ме несвест обузе безмерна, 
Кад сам доле, да умрем, опала, 
Борити се с мојом душом стала, 
О да сам те онда породила, 
К серцу би’ те моме лригерлила, 
К Судији би’ с тобом ишла била, 
Ја би’  њему, Сине говорилa 
Не љути се, Оче, више на ме, 
Моли ти се родвен мном бог за ме. 
Пак би моје тада очајање 
Прешло мам у рајско радовање. 
Рекао би Ева да говори, 
Христу поздрав такову да твори. 
Што нам треба сада говорити? 
Какву поздрав Христу сатворити? 
Кад је Адам спрама рају сио, 
Плачућ кишу низ образ свој лио, 
Весел би он простио злом врагу
Што му Еву области предрагу, 
Да је Ангел наустио само: 
Рожден Христос, смећеш у рај амо. 
Ево рај нам већ отворио се,
Очевидно Христос родио се, 
Каква дакле буде наша радост, 
Како врућа душа наши’ сладост? 
Кад се роди жељен синак цару, 
Ил’ имањем земље Господару, 
Која ту се не учини слава? 
Колико се не весели глава? 
Рожден ево Христос цар преблаги, 
Христос мира слатког датељ драги, 
Ког нас свију верна чува рука 
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От чељусти пакленога вука,
Кој нас слабе силом својом Јачи, 
Кад се напаст на нас наоблачи, 
Христос свагда лепо и весело 
Сви’ добара оба света врело. 
Радостију нек узигра свима 
Чувствително серце у персима, 
Нека света сви предели кличу, 
Слава в вишњих Богу, нека вичу, 
Нек се чују песне и тимпани, 
Нек се воде игре и дивани, 
данас нек се добродјетељ сјаје, 
Тко год може убогу нек даје; 
Нитко данас код нас да не пости, 
Изобилно сватко да се гости. 
Гди је била омражња и вражда, 
Љубов сложна и мир нек се ражда. 
Нека пукне адски враг от једа 
Пуне видећ нас љубовног меда. 
Цвјетом љубве дјелми да кажемо, 
Дан с радости каквом празнујемо, 
Кој вам желим сретно празновати 
Многа лета здраво дочекати.
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БЛАЖЕЊЕ ДЕВОЈКЕ

Ти крадом љубиш мене! 
 Од љубавице твоје 
 Све стрепи серце моје, 
  Брез надежде за нас.

Те очи, лишца мéне, 
 Нек’ јада не зададу! 
 Да стар те љубим младу, 
  Нек’ пак поживи глас!
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МАТИ И КЋИ

М. Ти си била, драга кћери!
  Свију цура весељак, 
 Зашто падаш, каж’ матери, 
  Сваки дан у назадак?

 Могу л’ сузе уставити?
  Или коју моја кћер 
 Жељу има испунити?
  Ја сам мати, кажидер!

К. Зајсто има осам дана,
  Што ме таре зловољност, 
 Сваки пун је нови’ рана, 
  Оде песма и радост.

 Једна би ме одучила 
  Мој за шалу ов немар,
 Како би у мене била,
  Мајко, ствар, ах! једна ствар.

М. Је ли, душо, рубац каков, 
  Свилен, златом извезен? 
 Или можебит’ онаков
  Што си вид’ла драг перстен?

 Ил’ по моди оправица?
  Ил’ што прави наш керзнар, 
 Нови ћурчић од куница?
  Је ли, серце, таква ствар.
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К. То су, мајко, лепе ствари,
  Али, ах! не за ме сад, 
 Друга за њи’ када мари, 
  ‘Оћу ја да плачем тад.

 Перстен, куна и остало
  Јесу мален за ме дар, 
 Све ме то весели мало,
  Жељну докле нејмам ствар.

М. Да препише, њега зваћу, 
  Моје дете, што Лекар,
 Но јошт једно запитаћу, -
  Муж је можебит’ та ствар?

К. Како? - - ах не! - - но јест, Мамо!
  На стран’ ћурчић и Керзнар! 
 Надати се смем ли само?
  Муж јест, он ми јест та ствар.
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МОМ ШАЉИВОМ ЗНАНЦУ
да се не срами слушкињу Савку љубити,
кад су то исто млоги велики људи чинили.

Non sit ancillae tibi amor pudori. 
Ног.

Зашто је не би 
Герлио к себи?
 Серце вели,
 Она жели,
Пак срам да забрани луд? 
Рабиње младе 
Љубит’ се раде,
 Често била
 Љубов мила 
Витезовом славним свуд.

*
Храброг Ахила, 
Страх Грчки’ сила,
 Гану танка
 Лирнесјанка
Взором снежног лица свог. 
Рабе лепота, 
Цвет и дивота
 Гану сина
 Господина, 
Царе Теламоне, твог!
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*
Робињом плавом 
Накићен славом
 
Атрид плану
 Нит гди стану, 
Док не плати љубви дуг. 
Глед! Петар руски, 
Цар, јунак мушки,
 Катарини
 Тежакињи
Би до смерти веран друг.

*
Савчицу види, 
Пак се ти стиди,
 Њу изгубит’
 И не љубит’,
И не тражит’, бит’ њој драг. 
О! слатка ока! 
О! струка, бока
 И уста медни’!
 Цара вредни’! 
О! да можеш бит’ с њом наг.
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НОВА ПЕСНИЦА 
НЕКОМ ИЗАБРАНОМ ГОСПОДИНУ

Злато ти кити перстење руке, 
Дете ти гладно плаче од муке. 
Бедна ти жена по селу проси, 
Цурица даре од тебе носи, 
Влашком будалом тебе зовући, 
Пред својим драгим мерско псујући, 
Како јој велиш, да ће ти жена 
Због кашља бити маловремена, 
Да ћеш је моћи за се узети, 
Живити сретно с њом и умрети. 
О води живиш и круву сувом, 
Да туђем дадеш што тасту глувом 
Не пак да платиш дугове старе, 
Ил кући пошљеш две-три крајцаре. 
Купујеш турске сабље и пушке, 
И примаш женски од људи ћушке. 
Да ће те искат’ жена ти пише, 
Но није коме говорит’ више. 
Перстење продај, пак уже тражи, 
Јербо си бивол, даље не лажи.
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САВА МРКАЉ

САЛО ДЕБЕЛОГА ЈЕРА ЛИБО АЗБУКОПРОТРЕС                                                                                                                                    
                       

Благородном господину
Михајлу Којићу,

трговцу и грађанину пештанскоме,
љубитељу наука,

поштоваоцу и добротвору књижевника,
опште користи усрдноме жрецу,
посвећује ово своје дјелце аутор
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Предговор

Честим испуштањем дебелога јера ( ), Доситеј Обрадовић је 
први код нас почео смјерати нешто благодетно ново и у погледу пис-
ма нашег језика. Стојковић је други који је такође достојно судио ба-
цити на то своје бистро око. Ревносник рода свога, Текелија, оправ-
дано и разумно се слаже са Стојковићем. Али слатки Соларић, дика 
и милина српска, има већ и састав свога оштроумља: тамо гдје му се 
нешто чини сувишним то одбацује, а тамо гдје му нешто недостаје 
властеоски додаје. Дошеновић показује колико је корисно познан-
ство с истинским књижевником и научником (Gelehrter). Стопама 
Соларића, он заслужује сваку похвалу. – Има и других који, овдје 
или ондје, штогод о нашим словима размишљају, али их је опет мало 
који сене би побојали, нећу рећи нечега другог, него и сâмō дебело 
јер испустити1. Сви пишу готово онако како им се чини сигурније, 
неодговорније: неки пак и не виде, а опет пишу. – Најлакше је, до-
душе, остати при старом, али се поставља питање да ли је то уједно 
и најбоље! – Протресајући укратко нашу азбуку, моја је намјера да 
коначно пресијечем ту недоумицу. – Потпуно сам увјерен да нисам 
сишао с правога пута. Да ли би се пак ствар другачије морала из-
вести, нека о томе суде Соларићани, а не они који су слични Рафову 
преводиоцу.2 У Пешти, 16. септембра 1810.

С. М.

1  Лука Милаванов, другачије Георгијевић, мој друг и пријатељ, који се такође 
не либи о азбуци писати, овдје заслужује посебан спомен..
2 [Мркаљ овдје мисли на Јоакима Вујића (1772−1847), који је 1808. у Пешти 
објавио превод Рафова дјела с њемачког језика под насловом Естествословие 
(наша напомена, М.О.).]. Коментаре и драгоцјена објашњења урадио је 
Милош Окука.
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Шта су ријечи? Шта језик? Слова? И колико их мора бити у 
азбуци једнога језика?

Човјек себи представља разне ствари. Он мисли о њима, 
расуђује, умује, суди. Он може сам доносити закључке и о напретку 
и о нама самима. Ми о свему томе не знамо ни трунчице све док 
не упознамо знакове чијим се посредством то открива. Ти знаци 
могу бити различитих врста. Но од свих могућих најбољи су они 
које човјек својим артикулисаним гласом или звуком од себе даје и 
који се нашки називају ријечима. Цијели збир оваквих знакова, то 
јест цијели збир артикулисаних разликовних знакова којима човјек 
човјеку своје мисли саопштава, ми називамо језиком.3 Отуда успут 
закључујемо да је највећа могућа разумљивост основно начело 
једнога језика. Ко ово начело не забацује, тај се држи народног језика 
свога народа, или дијела народа, међу којим живи или пише. Онај 
ко нпр. за српски народ латинским или такозваним славјанским 
језиком говори или пише – што је готово једно те исто – очигледно 
гази прво начело. Он своје мисли не саопштава како треба, јер се 
или не разумије или сасвим мало разумије.

Мисли наше произлазе и састоје се од представа, схватања, за-
мисли (idea), а језик је, као што смо видјели, састављен од ријечи, то 
јест од разликовних исказа (terminus) или израза наших представа. 
Свака ријеч сложена је опет од једног или више простих гласова 
који такође своје знакове имају. И ови посебни знаци, то јест знаци 
простих гласова, називају се писменима, буквама. Неки их називају 
и словима. Као што су ријечи, дакле, знаци наших представа и мисли, 
тако су исто и слова знаци честица (дијелова) ријечи; једино што се 
ријечи тичу нашега слуха, а слова вида. 

Отуда произлази да је за један језик потребно онолико слова 
колико све његове ријечи имају гласова. Ако их је мање, онда нећемо 
моћи сваку ријеч записати нити је пред очи поставити. Ако је и 
напишемо, онда ће она морати бити састављена од већ постојећих 

3 Иначе, ријеч језик има код нас три значења. Најприје нам значи то што 
смо рекли, затим уд, дио тијела (Zunge), и најпослије способност, могућност 
говорења, нпр. кад кажем: Човјек има језик, умјесто: Човјек је рјечит.
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слова, налажући им, такорећи, туђу дужност и службу, за коју она 
нису ни постала да је обављају. Ако је пак више слова, онда она, осим 
што су непотребна, могу временом бити и штетна по језик. Исто 
тако као што и писцима причињавају главобоље  и дају им повода 
за којекакве празне измишљотине.

Но још једанпут: број слова, будући да су она простих честица 
ријечи очима видљиви знаци, равна се по језику коме су намијењена. 
Што језик више простих честица, више простих гласова има, то 
више мора бити и слова. И обрнуто. Као што сваком гласу припада 
да добије свој знак, тако исто не ваља да их има више од једнога. Јер, 
зашто једном простом гласу треба два или три знака? 

Другачије о ствари не ваља ни онда судити кад два или три 
гласа, осим својих сопствених знакова, имају још по један општи 
знак будући у њему нераздвојно повезани. Заиста, кад бисмо тако 
2, 3, 4... и више гласова све у један знак стрпали, онда би азбука 
напокон морала, као што већ доиста код Кинеза бива, потегнути 
књижевност на пакост и смутњу. 

Да је азбука недостатна, несавршена, кад за сваки глас свога 
језика нема одговарајуће слово, то не треба понављати. Недостатак 
се пак јавља онда када се пред очи поставља један прости глас 
сложеним словима или више гласова једним словом. Тако је нпр. 
њемачка абецеда недостатна будући да  означава помоћу sch, а  
и  чак помоћу једнога s.4*

Оно просто слово или знак који сaмо по једну честицу ријечи 
представља ја називам, кратко речено, јединозвучним словом. 
Многозвучним пак словима именујем онај знак који садржи двије, 
три или више ријечних честица заједно.

Звукопромјенљиво слово је оно слово које на било који начин 
означава час једну час другу честицу ријечи. Замјенљиво слово јесте 
оно које није једино у азбуци, које уобичава представљати исту 
честицу као и друго слово. Напокон, сложеним словом називам оно 
које се, премда означава само један глас, састоји од више других 
знакова. 

4  Мркаљ употребљава слова готице, а ми их наводимо у латиничној верзији 
савремене њемачке абецеде (М.О.).]
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И овдје нам за примјер може послужити њемачка абецеда. 
У њој су a, b, d... јединозвучна, x је многозвучно, будући да и  и  у 
себи садржи, c је звукопромјенљиво, јер час  а час  означава, k је 
замјенљиво, јер његов глас означава и q. И, на крају, sch је сложено слово.  

Јединозвучна слова су једина која морају бити у једној азбуци. 
Од замјенљивих слова само је једно потребно. Друга су, колико год 
да их има, сувишна. Јер слово, будући произвољно изабрани знак, у 
сваком погледу мора бити у могућности да прикладно означи свој 
глас. Њему никаква замјена не треба. Многозвучна слова су такође 
сувишна ако од писма нећемо правити загонетке, за које је могуће 
држати све скраћенице.5 Звукопромјенљива и сложена слова показују 
или недостатак и несавршеност азбуке, или немар и дријемање, или 
предрасуде и заблуде народног писца, или све то скупа.

Колико Срби требају слова за свој језик?

И ово мало што смо досад рекли о словима може нам бити 
довољно да протресемо нашу азбуку према постављеној намјери. 
Више од тога нам и не треба, осим да погледамо које врсте слова 
она има. Пошто то установимо, показаће се која су слова нашем 
језику потребна, која му недостају, а која могу бити сувишна, као 
и то која су исправнија од оних чија је употреба уобичајена. Ово је 
пак та наша азбука: 

                                 .  
Од ових наведених слова су:
1) Јединозвучна:            (у ведро, среда и у другима),   6 

                    (у та знамeн )  . 

5   Све по два н' – Тако је.
[Овдје није јасно на шта Мркаљ алудира. Ружић каже да је наведени знак 
„вероватно неуспео отисак упитника“. Ако је то тако, онда би се радило 
о удвојеним, истим словима, као нпр. у ријечи чиннити у тој Мркаљевој 
реченици (М.О.).]
6 По преосвештеном господину Караману, правладици далматинском, ѕ 
значи исто што и . Према томе, ово слово је двозвучно. Bibliothеca Slavica 
Fortunati Durich. Vol. I. pag. 104. et. 107. Ми не прихватамо његово мишљење и 

 стављамо међу јединозвучна слова.  
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2) Многозвучна су:   7       . Слово  у  и у 
другима, є у  и у другима, а  увијек  или њемачко је замјењује. 
Слова  и  очигледно су исто што и  , ја. И , ,  означавају исто 
што и , , . За  и  не треба ни да говоримо, види се да су то 
многозвучна слова. 

3) Звукопромјенљива слова су:   є      .  Да би се по-
казала читава ствар, биће нам довољно неколико потврда: град, осу-
дьен, моє, уведен, єсам, та молєнїѧ, приписати, мо, мїрѧнин, іогунство, 

паѵел, снод, ластавица, нашинац, стрнпутица, тьоро. – Ко је довде, док је 
читао, истовремено и на писање ријечи пазио, могао је наћи сваку 
звукопромјенљивост. Особито ваља примијетити како   представља 
час е, час је, а  њемачко i или ј. 

4) Замјенљива слова су:  є и ,  и ,  и ,  и ,    и ,  и . 
Исто се чита: езд (по 2-гом и 3-ћем броју), езд и ѣзд, злоба и ѕлѡба, рука 

и рка, милан, мїлан, млан и млан, явор и ѧвор. Но и то је тако само 
по нашем неисправном, готово свеопштем изговору словâ. Иначе, 
не стоје све горње замјенљивости. Тако, на примјер, већ јери ( ) 
није замјенљиво са ( ) зато што јери не ваља посматрати као  него 
као  или као мађарско ü. Наш будући Аделунг,8 Соларић, увијек 
се држи првога начела, не обазирући се на то што Дурић доказује 
друго, код словенских народа превазиђено начело.9 Он нпр. пише 

, nyiva сa  (oвако: -), које је, додуше, и добро, али само 
ако узмемо у обзир данашњи облик слова јери ( ).   

7  је постало од  и  кад су  ставили под  тако да је водоравни 
(horizontalis) дио  пао на . Стога је  исто што и , а не, како неки веле, 
што и  или . Bibl. Slav. Vol. I. pag. 109.
8  [Ријеч је о филологу Јохану Кристофу Аделунгу (Jochann Christoph Adelung, 
1732−1806), једном од важних кодификатора њемачког књижевног језика (в. 
литературу,  (М.О.).]
9 Bibl. Slav. Vol. I, pag. 110. 
[Овдје Мркаљ мисли на чешког слависту Вацлава Фортуната Дуриха 
(Václav Fortunát Durich, 1735−1802). Занимљиво је да је он његово презиме 
србизирао (Дурить = Дурић). Могуш и Вончина (1983) мисле да је ту Мркаљ 
под „utjecajem glasovne realizacije slavonskoga grafijskog sustava (ch = ć)“. То је 
сасвим могуће. Но ово је и примјер да је Мркаљ употребљавао диграме ть за 
фонему ћ у властитом (славеносрпском) тексту и прије него што је изложио 
своју реформу грађанске ћирилице. Уп. и мразовитьа на 10. страни Сала или 

 или  на 11-тој и др. Напомена наша, (М.О.).]
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То је баш исто као да ми не знамо читати словенске и црквене 
књиге! – Чудно! Па и не знамо, исто као што ни Јевреји јеврејске, 
ни Грци грчке. Позната су разна читања јелинских књига. Научници 
заиста показују да Грци не знају читати дјела својих предака. А ми, 
грчки ученици, да не заборавимо читати словенски, имајући толико 
загонетних слова? – Е да видимо. 

Ми знамо шта Нијемцима њихово слово u значи. Њега Грци 
пишу са  . Ми смо једанпут ставили  на  (oмикроново) чело 
горе и добили . Други пут смо  додали једну ножицу, и оно исто 

 се преобразило у . Трећи пут смо  избрисали код  и добили 
. Укупно, дакле, три јединозначна, замјенљива слова u. Па кад је то 

тако, нека ми се онда каже:
Да ли ми знамо читати словенски кад у Осмом Псалму готово 

сви појемо , умјесто ?
Како смо већ показали, слово і нама значи не само њемачко i 

него и j. Колико нас је онда који смо тога свјесни кад нпр. изговарамо 
  или  ? – Зар то не би ваљало читати: vecsernji, piszanje?10

Танко јер ( ) није слово11 него само умекшавајући знак. Да 
ли знамо добро изговорити  и слична слова кад се 
нађу заједно? – Сумњам. – Али доста питања, скренули смо са стазе, 
прешли смо преко дозвољене црте.

5) Сложена слова. Неко може помислити да ми немамо 
сложених слова као што је њемачко sch. Али, то није истина. Таквих 
слова у нас заиста има више него и у једног инојезичног народа. 
Сва наша слова могу омекшати или меки глас примити. А шта је 
онда то ако не нови сложени поредак словâ наше азбуке? – Ово 
исто својство нашег језика учинило је то да је свети Ћирило пао 
на дебело јер, да се, дакле, морао њиме задовољити. Видећи, наи-
ме, да слова која је за нас измислио подлијежу великој промјени, 
он је – да би спријечио збрку – додао један знак (речено ъ) који би 

10 Из овог се могу скратити и оне дјечици двије претешке напомене у 
Граматици господина Мразовића на 21. страни. 
[Ради се о књизи Руководство къ славенской грамматицы Аврама Мразовића, 
изданој у Бечу 1794. те у Будиму ²1800. и ³1821. Мркаљ захтијева изговор ових 
ријечи: вечерњи (večernji) и писање (pisanje) (М.О.).]
11 Одсад тако пишем јер сам упозорио да  не ваља читати као . 
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нас упозоравао да не може бити никаквог умекшавања тамо гдје 
он стоји. Излишна, свеца ми, довитљивост. Боље би свети Ћирило 
учинио био да нас је, умјесто многих других, непотребних слова, 
научио оним словима која постају умекшана. Тада му не би требало 
да разбија главу ни о танкоме јеру. – 

Код нас су најзнаменитија сложена слова . Ово 
посљедње, то јест , од неког времена има и свој властити облик 
(ћ) и назива се ђерв.12 Као и имена наших других слова, то име је 
неприкладно за срицање. Но ко нам брани да их промијенимо? – 

Ту су, дакле, свакаква могућа слова у нашој азбуци! – 
Јединозвучна слова, која она по нужди у себи садржи, не би морала 
бити ни звукопромјенљива ни замјенљива. Али шта друго показују 
многозвучна и сложена слова ако не час штетан вишак час недостатак 
и оскудност? – Идемо да видимо да ли се нашој азбуци може помоћи.

    потребна су нашем језику. 
 је такође потребно, али убудуће нека не буде ни 

звукопромјенљиво ни многозвучно већ једино равно њемачкоме е. 
 и  нам требају. Зар онда није могуће изоставити  кад већ 

имамо ?
 ће нам представљати то што Нијемцима представља њихово 

i. До сад је било звукопромјенљиво. Наметнувши му слитну (квачицу 
изнад словног знака), значило је исто што и њемачко ј. Нека то одсад 
више не буде, него нек і буде ј. 

         су нам потребна.
 или  ваља изоставити јер су замјенљива. Ја бих  задржао, 

а  пожелио бих сретан пут.
 је за стране ријечи.

За  сељани Срби не знају, али га мало уљуднији13* готово 
увијек изговарају. Зато га и употребљавам. 

Свакако су сувишна слова:  код  и ,  код  и ,  и код 
  и ,  код  и ,  код  и ,  код  и ,  код  и ,  (за српски из-

говор) код  и .

12 [Мркаљ га назива ћервом (М.О.).]
13 Да овако треба писати компаратив, може се дознати из његових падежа. У 
генитиву се нпр. каже улюдниіега човека.
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  и  не можемо изоставити. 
Кад смо  и  задржали, онда нам  и  нису потребни. Па ни 

, барем у такозваном простом језику. 
О дебелом јеру ( ) не треба ни да говоримо. Оно не представља 

никакав глас, оно није слово, и никад нисмо имали потребе за њим. 
Оно нам је прије служило за излишну опомену, која је била више 
штетна него корисна.

Но шта ћемо с танким јером ( ) кад ни оно слово није? Да ли 
га задржати или одбацити? – Што се мога мишљења тиче, требало 
би нам у некој форми изрезати слова  (као што имамо 

) па онда и танкоме јеру показати пут за дебелим. Тако би наша 
азбука добила 29 слова, међу којима ниједно не би било многозвуч-
но, звукопромјенљиво ни сложено. Онда би сва њена слова била 
јединозвучна. Она би управо дошла у ону савршеност која припада 
азбуци једнога језика. – Док то не учинимо, ваља нам, како свако 
види, сачувати танко јер. Тако ће се наша азбука састојати од 25 
слова, и то 24 слова за српске ријечи, 1-дно за стране ријечи те 1 
умекшавајући знак за ове или за оне ријечи. Цијело њено несавр-
шенство биће у томе што ће имати још 4 звукопромјенљива и сло-
жена слова. Но то је сасвим мало несавршенство ако узмемо у обзир 
чињеницу колико таквих слова има у нашој досадашњој азбуци. 
То ће се чинити још мањим кад увидимо да наша азбука више не 
садржи ни замјенљива ни многозвучна слова.

Задржали смо даклe:  .
Испустили смо: 14

Без обзира на све то, ова слова не желимо предати забораву. Она 
ваља свагда у Буквару да остану. Али не на досадашњем мјесту. Ја 
бих их овако поредао:

празвучна или сугласничка слова:

звучнопомоћна или самогласничка  слова:

14  [Овдје Мркаљ наводи 15 слова која је избацио из српске азбуке. Међутим, 
он је искључио укупно 19 слова која су била у употреби у тадашњој српској 
писмености. Овоме списку треба, дакле, додати и слова  (М.О.).]
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знак умекшавања: ;
многозвучна или сажета слова:

поновљива или замјенљива слова:
. 

Сугласничка слова се иначе могу поредати или по сродству, 
или по тврдоћи, или по мекоћи, или некако дугачије. Ако их по-
редамо по тврдоћи, онда  мора бити на посљедњем мјесту јер је 
најмекше од свих празвучних или сугласничких слова. 

Слова која смо избацили не треба учитељ одмах дјечици ка-
зивати него онда кад она што науче. Онда ће дјечица и сама запит-
кивати, а неће бити некаквог труда рећи да:

     значи    као     
      –           –       

       –           –        
       –           –        
       –           –       
       –           –        
       –           –       
      –            –       
       –           –       ,  итд.

Гле како се нашој азбуци може помоћи!15*

Неки одговори

Но већ чујем гдје неко запиткује:  А како ћемо разликовати падеже?
Како ћемо разликовати ријечи које имају готово исти глас? 

Како моћи разазнати кад ће нпр. бити значити казнити (schlagen), 
кад ли постојати (sein, da sein)? – Хахаха! – 

Како? Како? – И опет како? – И ја питам: Како Латин разликује 
своје падеже? Како разликује толике хомонимне ријечи? Како? Зар 

15 Довде смо свакако, а одавде пишемо новом азбуком.
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не из смисла и слагања ријечи, из контекста? Он нпр. пише est panem, 
est in officio. Прво значи: једе хљеба, а друго: јест у служби. Како се то 
без  распознаје? Не боји ли се Латин овдје збрке? – Нимало. И боље 
се, вјеруј ми, са својом браћом споразумијева него најревноснији 
бранитељ дебелога јера са својом.

Зашто и ми не бисмо могли разликовати кад бити значи 
казнити, а кад постојати? Због чега би овдје било потребно ы? 
– Зар знак распознавања не би било довољно то што бити казни-
ти (schlagen) долази само у акузативу, а бити постојати (sein) у 
номинативу? Ми велимо: Ја ћу га бити, ја ћу бити свештеник. Зар 
то није разликовно и разумљиво, управо онако како ваља? Све су 
то биле измишљотине писаца. Слова нису пронађена за то да служе 
за разликовање израза, него само да представљају њихове просте 
честице, притом не водећи рачуна о томе шта ти изрази значе. 

Допустимо да све то и није тако. Можемо ли словима одредити 
разлику у значењу ријечи? Хајде, покушај! Како ћеш то учинити? 
Ево ти задатак. Ми велимо:

,     sylvae,         des Waldes
,     sylvae,         die Wälder
,     sylvas,         die Wälder
,     ardent,        sie brennen
,     ardebat,      er brannte
,     pejus,          schlechter
,     superius,     broben.

Дакле, постоји више хомонимних ријечи него оних које би се 
словима могле разликовати. А хтјети оно што се не може постићи, 
зар то не показује премало соли у глави?

Шта нам користи да сад забацујемо слова на која смо се већ 
навикли?

Најприје то да наша дјечица због такве недостатне азбуке неће 
више по три, четири године изгубити док сирота науче само читати. 
Друго, да одсада нећемо говорити ; умјесто ,  умјесто , 
умјесто ,  умјесто  , и друга слична, наопако изврнута слова. 
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Нећемо, дакле, изговарати  умјесто , читаниіе умјесто 
читаніе,  умјесто ,  уста умјесто  уста.

Тако ћемо нашем језику, чувајући га од толике случајне 
промјенљивости, коначно почети да прибављамо сваку једнакост 
(unifomitas) како у изговору тако и у писању. Треће, да наша дјечица 
неће више морати цијелу граматику изучити прије него што стварно 
знаду писати. Пoзнато је да у нас онај ко није прешаo барем тзв. 
художнословје16 не умије ни своје име правилно написати. Од 
данас све наше правописање потпада под ово начело: Пиши као 
што говориш. И на крају четврто, да ћемо тако лакше научити 
толико потребну граматику српског језика, о чему ће бити ријечи у 
Језикопротресу, мојој сљедећој књижици.

Исправци

Знатна грешка јесте та да је на 7. страни, у 5. реду, испуштено 
 послије .17 Друге грешке не заслужују толико пажњу.

                                                                                                                                                                    

        

                                                                                                                                                    

16  Тј. језичка знања и вјештине (М.О.).
17  Ова грешка је овјде исправљена (М.О.).
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Славко Леовац

САВА МРКАЉ

Мркаљ је објавио 1810. године свој мали, али врло значајан спис 
Сало дебелога јера либо азбукопротрес, у којем је изнео свој пројекат 
нове српске азбуке. Тај његов пројекат новог правописа је, заиста, у 
већој мери утро пут Вуку Караџићу да изради и потпуније образложи 
свој правопис. У својој расправи, поред неких записа филозофско-
филолошке природе, карактеристичне за филолошка проучавања 
у XVIII веку („Језикословија не ваља да је сва повест, него треба да 
је и философија колико бити може”), Мркаљ посебно обраћа пажњу 
на конкретни језички материјал, на питања од изузетног значаја за 
нашу тадашњу језичку ситуацију. По томе што до сада знамо, Мркаљ 
је неке своје основне идеје преузео од емпириста и, нарочито, од Јохана 
Кристофа Аделунга (1732—1806), као што су језичка разумљивост, 
анализа азбуке, принцип: „Пиши као што говориш”. Мркаљева 
заслуга је у томе што је он нашао за те идеје конкретна решења 
у нашем језику и у свом правопису. Образлажући оправданост 
фонетског принципа, Сава Мркаљ показује могућности испуштања 
петнаест слова из старе азбуке и задржавање само двадесет шест 
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слова. Иако је задржао танко јер (b), ипак је био уверен да је то 
само привремено док се не створе („изрежу”, каже он) слова за дb, лb 
и нb. Вук ће, после њега, створити љ и њ, и од Мушицког ће узети 
ђ, а већ је имао ћ.

Копитар и Вук су одмах увидели значај Мркаљева списа и 
његових правописних решења. И они су му признали те заслуге. 
Сава Мркаљ, међутим, касније ће, неочекивано, покушати да се 
одрекне овог свога списа. Написаће 1817. године чланак Палинодија 
либо обрана дебелога јера (1817), у којем је настојао да покаже 
изве-сну неопходност употребе дебелог јер. Шта је стварни разлог 
овом Мркаљевом узмицању и чак негацији неких његових ранијих 
поставки, то не знамо, иако се претпоставља да су бедан живот и 
прогони којима су га, као монаха, излагали црквени главари, утицали 
такође да он напише Палинодију и ублажи свој незавидни положај и 
срџбу црквених отаца. Истраживачи су упозорили да је Мркаљ већ у 
својој расправи Сало дебелога јера... унеколико био недоследан, јер 
је мислио да треба ипак учити и слова која је иначе избацио, да се 
не би заборавила, као што је био, благо казано, непрецизан, пошто је 
рђаво схватио Аделунгово мишљење о вокалима и консонантима. Нову 
Мркаљеву недоследност и извесну збуњеност упознаћемо и у његовој 
аутокритици Палинодије, коју је написао и објавио у Новинама 
српским, исте, 1817. године.

Песничко дело Саве Мркаља је по обиму мало, али није 
безначајно. Написао је и превео двадесетак песама, од којих је десет 
објављено тек 1959. године. Раније, док није била позната свеска 
стихова из Архива САНУ, могло би се закључити да је Мркаљ, као и 
његов пријатељ Лука Милованов, писао песме сасвим успутно, да би, 
можда, показао оправданост неких својих теоријских размишљања. 
Међутим, Мркаљ је осећао и дубоку потребу да у неколико својих, 
доиста изворних песама, изрази неке своје дилеме и осећања.

Као што је утврдио један од нових испитивача, Мркаљева велика 
заслуга је у томе што је он „први прави песник српског јамба”, јер је 
од њега остало пет оригиналних песама у релативно чистом јамбу и 
два јампска превода. Уз то, Мркаљ је песмом Земунцила (1822) дао и 
„први сонет у јампском једанаестерцу”. Управо тај сонет, као и сонет 
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посвећен Мушицком (објављен 1839. године), показује Мркаљево ме-
трички сигурно певање у класичном облику сонета и у нашем, доста 
чистом народном језику. Сонет „Јелени Дијаковић на нову годину” 
(написан 1829), тонално је нежна, платонски љубавно-пријатељска 
песма, с неким суптилно изведеним елементима колоквијално дате 
посланице (Мркаљ је, уосталам, добро познавао и нешто преводио 
Хорација!).

Своје боље песме Мркаљ није написао у јамбу. Очито је традиција 
трохејског песничког казивања више одговарала песнику, посебно у 
моментима спонтаног певања. Тако, на пример, већ је песма Старац 
(написана пре 1833.) на Змајев начин лако казала тегобне ствари у 
осмерцима. Лексички и тонално она полази од искустава грађанске 
лирике, што се нарочито види у последњем катрену:

Мора срце да ми грца
 Јер на врати куца смртца, 
Које око увек суво
 Које уво сваком глуво.

Фатална је Мркаљева недовршеност: он је, зацело, показао 
далеко веће могућности него што је урадио. Поред неких субјективних 
слабости, сигурно је да су несређен и несрећан живот, а посебно 
његова тешка болест, учинили да су од њега као вредна остала два 
омања дела. У области филологије то је спис Сало дебелога јера..., а у 
песништву то је потресна песма „Састављена кад у горњокарловачку 
боловаоницу доспедох побеђен и остављен од свега света” (написана 
1825). Песма садржи три секстине, у десетерцима и седмерцима, који 
стежу и унеколико смирују јауке и уздахе једне очајничке исповести 
и самотничког вапаја. Песму отварају једноставно и чак грубо јауци: 
„Јао! Јао! Јао триста пута”, које убрзо зауставља мисао: „Море зла 
ов’ је свет”. Сада се та мисао развија, сада она отвара универзалне 
видове субјективних вапаја:

Зло је мучно садашње поднети 
 Зло нас бивше пече у памети
  Будуће већ једе нас. 
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Дневне туге рађају сне худне 
А сни ноћни растуже нас будне.
  Јесмо л’ без зла који час?

У трећој, последњој секстини, туробна питања, поређења и 
афоризми-слике згушњавају се, у начину старијег езотеричког 
говора, у симболе-поенте:

Човек, страва човеку, ах! већа
  Гони правду, што је свију срећа,
   Гони мир и света сав. 
Вук не ломи реч ни веру своју; 
Топ и картач не привезу к боју
   Анаконда, рис и лав.

После Орфелинове „Тренодије...” (1762), Венцловићевих 
пое-тских записа, ова Мркаљева песма није толико нова својим 
песничким сагледањима колико својом дикцијом и лексиком. 
Забележена у свесци једног болесника, она је дуго остала без 
светлости јавности, уклета као што је био и њен песник и један од 
пионира наше новије филологије.

(1978)
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Никола Грдинић

ДЕЛО САВЕ МРКАЉА 

Појави Саве Мркаља1 претходи дуг период језичко-
правoписних ратова. Још немамо исцрпан приказ идеологија 
скривених испод ових наизглед чисто филолошких питања. 
Разумевање друштвеног, односно културолошког, смисла 
правописно-језичких спорова неопходно нам је за тумачење 
Мркаљевог дела макар их само грубо и укратко осветлили, јер 
опредељивање за један од језика или писама имало је значење 
идеолошког, или управо политичког, избора.

Српскословенски језик (српска редакција старословенског) 
безотпорно је замењен рускословенским (руска редакција 
старословенског) првих деценија 19. века. Овај импортовани језик 
веома брзо се из црквене употребе проширио у администрацију, 
науку и књижевност. Разлоге ове брзо и лако изведене промене 
није могуће објаснити деловањем једног фактора. Може се рећи 

1  Интегрални наслов текста Николе Грдинића гласи: „Дело Саве Мркаља 
и питање односа према прошлости“. Претежнији дио тог текста, који овдје 
доносимо, носи поднаслов који смо овдје узели за наслов.
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да је главни разлог био притисак аустријске државе на Србе да 
прихвате унију с католичком црквом (у томе смислу Срби нису 
имали историјске среће да живе у нормалној држави; из једне верске 
државе прешли су да живе у другу верску државу); потом уверење да 
је рускословенски уствари неискварени стари словенски језик који 
се сачувао у руској цркви; слабљење српскословенске норме и знања 
језика. Рускословенски језик усвојен је отварањем руских школа, и 
употребом руских црквених књига. Треба указати да је појава шира, 
у томе времену је и код Румуна у употреби био рускословенски 
као књижевни и црквени језик, мада је био знатно удаљенији од 
њиховог вернакуларног језика. Заједно са рускословенским, Срби су 
прихватили и руску црквену ћирилицу, и то у времену када је (1720. 
године) Петар Велики извршио реформу језика и писма увођењем 
геометризоване ћирилице изведене из холандске минускуле. 
Рускословенски се у руској култури од тада постепено ограничава 
на црквену употребу, а књижевни језик се формира као мешавина 
руског говорног и рускословенског језика. Ове тековине руског 
развоја уводе се у српску културу нешто касније, средином (Захарије 
Орфелин) и ближе крају друге половине 18. века (Доситеј Обрадовић). 
Ситуација у српској култури битно се разликује од руске по статусу 
народног језика чија је употреба задобила изразито политичко 
значење. Чим су Срби ступили на тло Аустрије, јасно им је постављен 
захтев да прихвате унију са католичком црквом и у употребу уведу 
народни језик и латиницу. На тај начин су аустријске власти желеле 
да приближе Србе Хрватима и добију једнообразне поданике. Отуда 
је увођење народног језика у књижевност, цркву и администрацију 
добило значење прихватања уније. То не значи да српски писци, па и 
сами црквени великодостојници, нису употребљавали народни језик, 
већ да је његова употреба била ограничена на оне ситуације у којима 
се желело деловати у народу, а то је по правилу било у политички или 
дидактички оријентисаним списима. На пример, спев Јована Рајића о 
ослобађању Београда од Турака Бој змаја с орлови из 1791. године, или 
спев митрополита Стевана Стратимировића „Љубосава и Радован о 
васпитању”, који се дуго ширио у преписима док није објављен 1800. 
године као књига.
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Када српски просветитељски покрет уводи геометризовану 
ћирилицу и језик који је мешавина рускословенског и српског 
народног говора, то није само угледање на руску ситуацију, већ је 
и потреба проистекла из унутрашњег развоја. Прво, то је потреба 
да се пише свима јасним, разумљивим језиком у циљу образовања 
људи који нису школовани, али су писмени (по просветитељском 
утилитаристичком начелу да језик вреди онолико колико је 
користан). Друго, увођење говорног језика повезано је са рађањем 
националне свести која се од времена Доситеја Обрадовића све више 
идентификује са језиком а не са конфесијом. Језик је добио значење 
које раније није имао, а поготово га није имао у рускословенској 
фази. Ово је важно уочити, јер захтев за унијом иије био само верско 
питање, већ оно што бисмо данас назвали питањем националног 
идентитета. Ако се идентитет утемељује у вери, а не у језику, онда је 
промена језика лакше изводљива него промена вере. Тако је у новом 
књижевном језику – славеносрпском језику – и даље задржана руска 
компонента, али је тај језик био разумљив, свакако неупоредиво 
разумљивији од рускословенског. Могло би се рећи, посматрано из 
перспективе идеолошко-политичких сукоба, да је славеносрпски 
у себи спајао различите тежње: преко рускословенске компоненте 
задржала се веза са Русиојом и црквеним богослужбеним језиком, 
тиме и црквом која је била важна институција друштвеног живота. С 
друге стране, садржао је у себи просветитељским идејама мотивисано 
настојање писања разумљивим језиком; са треће – израз је буђења 
националне свести која се крајем 18. века јавља на модерни начин и 
код нас – сви који говоре истим језиком један су народ. Овакав спој 
традиционално-верске, просветитељско-утилитарне и национално-
будничке функције славеносрпског језика показује особеност 
историјског времена и сложеност процеса у њему. Просветитељски 
писци нису писали чистим народним језиком не због тога што то 
нису знали, већ због тога што нису хтели. Када се црква налазила 
под јаким притиском да уведе народни језик у званичну црквену 
употребу, митрополит Стратимировић нудио је као компромис 
увођење славеносрпског. То само показује значај рускословенске 
компоненте славеносрпског у свести људи тога времена.
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Увођење славеносрпског (за разлику од увођења 
рускословенског) и грађанске ћирилице није прошло без отпора 
и полемика. Сматрало се да је геометризована ћирилица због 
сличности са латиницом (грађена је по угледу на њу), знак 
приближавања католичкој цркви и унији. Затим, избацивање 
грчких слова из грађанске ћирилице схватано је као кидање веза са 
изворима православља. У томе се састојала идеолошка компонента 
отпора, ако се она може строго издвојити. У том контексту треба 
поменути полемички спис Глигорија Трлајића јер указује на још 
један важан аспект реформе, који такође није без идеолошке 
позадине, али се разликује по врсти аргументације. Његова кључна 
замерка увођењу грађанске ћирилице била је да се са њом уводи 
фонетски принцип у писмо (sic!), а да сви европски народи пишу 
етимолошким писмом, за шта је наводио примере из француског 
и немачког језика. Тако је, са грађанском ћирилицом, у српску 
културу уведен фонетски правописни принцип, али не до краја и 
потпуно; свакако не на онако радикалан начин на који ће то касније 
да се учини. Правописни фонетизам грађанске ћирилице можемо 
означити као умерен, или га назвати фонетско-етимолошким 
правописом, а онај каснији који су увели Мркаљ и Вук Стефановић, 
као крајњи, или екстремни.

У условима распрострањене употребе славеносрпског језика у 
књижевности и науци, а све ограниченије употребе рускословенског, 
притисак аустријских власти за увођење српског народног језика и 
фонетског латиничког писма није био мањи него у самим почецима, 
али је био понешто другачије мотивисан. Захтеви су и даље имали 
функцију унификације поданика, али од увођења рускословенског 
и славреносрпског и тежњу да се Срби у културном смислу одвоје 
од Руса, и тако прекину њихове везе са једном страном, а моћном, 
и конкурентском државом. У томе контексту је Јернеј Копитар 
изградио свој концепт културног развоја малих јужнословенских 
народа у аустријском царству које је требало да задовољи аустријске 
интересе, али и да омогући тим народима бољи развој. Био је 
аустријски патриота који је волео и свој словенски род, па је спајајући 
у себи оба тражио начин да се јужнословенски народи културно 
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развију у историјски задатим условима. Већ почетком 19. века он 
је имао изграђен програм намењен јужнословенским културама у 
аустријском царству. Копитар је прво покушао, безуспешно, да га 
спроведе међу својим Словенцима. По томе програму писменост би 
била на народном језику са фонетским правописом, а књижевност 
нека врста простонародне, више писмености него књижевности. 
Развијала би се на подлози и у духу народне књижевности. Потом 
би се књижевност поступно развијала, кроз време, према вишим 
облицима уметничког стварања. Матија Чоп, напротив, сматрао је 
да ће се словеначка култура брже развијати ако буде на свој језик 
преносила обрасце високе културе из страних књижевности, што 
је било приближно подударно са програмом српских просветитеља 
од времена Доситеја Обрадовића. Задржали су и свој, до данас, 
етимолошки правопис. Више успеха је Копитар имао са Србима. 
Присталицу оцртаног програма и сарадника у његовој реализацији 
пронашао је у Вуку Стефановићу. Да реализује овај концепт 
Стефановић је налазио сараднике међу младим људима који су се 
школовали у Бечу и Пешти. То није било лако, јер је у томе времену 
Вук Стефановић био непознат, неафирмисан, а нису сви школовани 
млади људи српског порекла желели или хтели да прихвате његове 
идеје и напусте писмо и већ стабилизовани славеносрпски језик у 
књижевној употреби. За остваривање замишљене културне реформе 
подстакао је, инспирисао, и припремио Саву Мркаља и Луку 
Милованова. То је био случајан сусрет, за време Стефановићевог 
боравка у Пешти, где је био на лечењу.

Мркаљ и Милованов израстају из просветитељског покрета. 
У томе времену је Обрадовић заједно са другим просветитељским 
писцима радио на изради уџбеника намењених будућој српској 
школи, односно најшире схваћеном просвећивању на вернакуларном 
језику каквим је сматран славеносрпски. Акција писања уџбеничких 
књига имала је организован, управо систематски облик. Од краја 18. 
па до краја прве половине 19. века објављене су књиге из физике (А. 
Стојковић), географије (П. Соларић), математике (Ј. Дошеновић), 
етике (Д. Обрадовић). У Пешти Мркаљ и Милованов критички 
расправљају заједно са другим студентима о језичким питањима, 
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посебно о изграђивању стручне терминологије у своме језичком 
медију. У таквој једној критичкој расправи о Дошеновићевој 
Численици, Мркаљ је сковао пуризам стотак за милион.2 За риму и 
римовање у првој половини 19. века употребљавали су се пуризми 
склад и складати, Мркаљ је имао свој пуризам сличност. Расправљало 
се и о правописним питањима – тражена су решења у оквирима 
грађанске ћирилице за њено усавршавње. Главни проблем је био 
како писати гласове специфичне за српски језик руском грађанском 
ћирилицом која за њих није имала посебне знаке. Тако је још Захарије 
Орфелин, уводећи грађанску ћирилицу, увео и графему ћ за гласове 
ћ и ђ. А од Орфелина па до Мркаља читав низ српских писаца уносио 
је понеку иновацију или побољшање у правописни систем. Мркаљу 
су били познати доприноси Доситеја, Дошеновића, Соларића. Њих 
је поменуо у предговору Сала... Из таквих размишљања и расправа 
које су вођене о језичким, правописним и књижевним питањима 
у оквирима грађанске ћирилице, Мркаљ и Милованов су после 
сусрета са Вуком прихватили идеје које су чули од њега, по свему 
судећи на различите начине, и не сасвим.

Обојица су написали књиге (тачно је рећи књижице) које 
је према плану требало објавити исте, 1810. године. Једна је била 
реформа правописа, друга – версификацијски приручник за будуће 
писање уметничке поезије на народну. Обе су биле припрема за 
културну промену. Њиховим истовременим објављивањем требало 
је да се оствари јаче дејство и лакше сломе отпори. Овај образац 
борбе – истовремено објављивање књига из различитих, а сродних 
области које стреме истом циљу – са успехом је поновљен у 1847. 
години (Даничић, Радичевић, Оточанин, Стефановић). Прво се 
појавила Мркаљева књига, а брзина којом је забрањена и тираж 
уништен био је изненађујући. Није се тако нешто очекивало 
после цензорске сагласности. Уосталом, књига се уклапала у 
аустријске државне интересе – новом азбуком Срби су се одвајали 

2  О томе у белешци „О Омиру и јелинским пјелима“: „На стр. 120 стотма, 
eine Milion, ако ваља јест моја ријеч, коју сам у Пешти сковао критизирајући 
с мојим друговима Доченовићеву Численицу“; наведено према: Сава Мркаљ: 
Песме и списи, приредио Жарко Ружић, Топуско, 1994. године, стр. 140.
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од православних Руса и приближавали католичким Хрватима са 
којима су делили исти језик. Ово колико је неочекивано, толико је 
вредно труда да се покуша објаснити.

За то је могло бити више разлога. Мркаљев приступ 
правописном питању не само да је био радикалан, ако не и 
крајње радикалан у спровођењу фонетског начела, већ је био и 
необично постављен. Наиме, Мркаљ је написао реформу црквене, 
а не грађанске ћирилице. Своју књигу је написао славеносрпским 
језиком, али ју је објавио црквеном ћирилицом, мада су сви писци 
које помиње у предговору, а на које се надовезује, објављивали своје 
књиге грађанском ћирилицом и њу у мањем или већем степену 
реформисали. У 1810. години црквена ћирилица је била размерно 
ретка појава у употреби изван цркве и црквених књига. Нису је 
употребљавали писци круга коме је припадао и на које се позивао. 
Осим тога, већ је реформским увођењем грађанске ћирилице уведен 
фонетски принцип у правопис и избачена сва грчка слова која су 
постојала у црквеној ћирилици. Мркаљ је тако из писма избацивао 
оно што је већ било избачено. У грађанској ћирилици већ је постојала 
ситуација да се избације дебело јер. Доситеј га, на пример, није 
употребљавао у својим списима. А за његовим примером пошли су и 
други. Да је предложена реформа грађанске ћирилице, не би морао 
да избацује избачено, наслов списа би, додуше, гласио другачије, али 
би могао да спроведе реформу без сукоба са црквом, и забране, јер 
црква не би могла ефикасно да интервенише у нечему што није њен 
домен. Овако је испало да реформише црквено писмо у његовом 
последњем уточишту, где се још једино доследно употребљавало, у 
самим црквеним књигама. Када је Вук поновио Мркаљев реформски 
азбучни подухват (помињући га), учинио је то не као реформу 
црквене азбуке, већ као реформу која нема тачну адресу. Вук је 
Писменицу објавио народним језиком и грађанском ћирилицом. 
О разлозима употребе црквене ћирилице у Салу..., непотребном 
реформисању већ реформисаног, можемо се само домишљати. Када 
се посматра из перспективе дотадашњег реформисања грађанске 
ћирилице, Мркаљева реформа правописа не изгледа ни при-
ближно толико крупна или револуционарна као када се посматра 
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из перспективе црквене ћирилице. Црквена ћирилица је писмо 
рускословенског језика и оно је етимолошко. Грађанска ћирилица 
је писмо славеносрпског језика и оно је фонетско. Из перспективе 
грађанске ћирилице његово Сало... више је еволуција у низу сродних 
претходних промена (радикализација фонетског принципа; увођење 
тек неколико нових словних знакова). Из перспективе црквене 
ћирилице то је револуционарна промена (прелаз са етимолошког 
на фонетски правопис; избацивање чак 15 словних знакова, од којих 
је готово половина већ била избачена у грађанској ћирилици).

Други моменат на који би требало обратити пажњу јесте 
да Мркаљ реформише азбуку аустријских Срба у време Првог 
српског устанка у Турском царству. Аустријско царство показало 
је значајну осетљивост на појаву родољубља и солидарности својих 
православних поданика са Србима у Турској. Посебно је зазирало од 
могућности дизања устанка на својој територији. Важан сарадник 
у томе био им је српски миторполит Стеван Стратимировић 
који је преко црквених институција имао контролу над својим 
народом, ауторитет и информације. С једне стране, он је кришом, са 
прећутном сагласношћу, или без знања аустријских власти, помагао 
устанике, а с друге је осујећивао покушаје дизања устанка Срба у 
Аустрији. Био је важан и потребан аустријском двору. За помоћ у 
смиривању устанка Срба у Срему (Тицанова буна) био је одликован. 
Успео је код аустријског двора да издејствује помиловање за све 
вође устанка осим главног. Ако је могао да издејствује помиловање 
за побуњенике, зашто не би могао да издејствује забрану једне 
књиге која је противна интересима цркве? Као поуздан, заслужан 
и у будућности потребан, Стратимировић је ефикасно издејствовао 
забрану Мркаљеве књиге, и забрану штампања других књига на 
предложеном правопису. Тако ни Лука Милованов није објавио 
свој Опит слогомерја, јер је био написан реформисаном азбуком. И 
цео покушај није успео. Ова забрана није сметала Јернеју Копитару 
да у рецензији Српских новина 1813. године уз низ корисних саве-
та уредницима како да унапреде ниво својих новина, сугерише да 
их штампају Мркаљевом реформисаном азбуком и да изоставе у 
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називу новина реч „српске“, јер је непотребна.3 Изгледа да је забрана 
била последица комбинације погрешно изабраног приступа 
реформатора и неповољног историјског тренутка.

После Сала... најпознатији Мркаљев спис је Палинодија 
дебелога ь. Објављен 1816. године (дакле, после Вукове Писменице, 
1814). Основна интенција овога списа је даље усавршавање 
правописа на фонетским принципима. Гласови ће се бележи-
ти потпуније и тачније него у претходно предложеној рефор-
ми, а то значи и они гласови који учествују у формирању другог 
гласа али се не чују као такви. У овоме спису Мркаљ као да још 
радикалније примењује фонетски принцип писања полазећи од 
теоријских претпоставки о начину грађења гласова. Он је пошао 
од начина и места артикулације самогласника и сугласника, да би 
на следећем кораку приметио да опрека између њих није ни оштра 
ни јасна, већ да се поједини консонанти артикулишу делимично са 
примесама другог, вокалног начина, те да би отуда такве гласове 
двојног типа артикулације (консонантско-вокалног) требало 
бележити са придодатом графемом. За то се позивао на примере 
из правописа немачког и јеврејског језика. Да је основна интенција 
његовог списа виши, доследнији ступањ у примени фонетског 
принципа, показује и његово удвојено писање дугих вокала. Ови 
ставови могу да буду спорни, као што, уосталом, и фонетски 
правописни принцип може да буде у целини споран, односно 
неприхватљив, јер Аделунгов предлог да Немци уведу фонетско 
писмо није прихваћен, као ни Копитарево залагање за фонетски 
правопис код Словенаца. Битно је схватити претпоставке списа. У 
овоме спису Мркаљ је своје идеје изводио из филозофије језика, а 
у томе се експлицитно позивао на Мајера, као што се у претходном 
спису ослањао на Аделунга. Постојала је теоријска основа из које 
је предложене реформе изводио, а оснаживао их је компарацијом 
са правописима других језика. Мркаљеве идеје о правописној 
реформи нису изворне, као ни Копитарове или Вукове, већ су то 
идеје које су колале у томе времену, и јављале се код различитих 

3  Види: Сабрана дела Вука Караџића, О језику и књижевности, књ. 1, Београд, 
1968. године, стр. 254–255. Приредио Б. Николић. 
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аутора. У оба списа интерпретација, односно примена идеја на грађу 
свога језика, јесте Мркаљева. Оно што је било спорно у времену 
објављивања, особито за истраживаче у другој половини 20. века, 
јесте враћање у употребу дебелог јер, које је избацио у Салу... Мркаљ 
је ову графему избацио јер се не изговара; првобитно је у старом 
словенском писму служила за означавање неумекшаног консонанта 
на крају речи. Мркаљ је у Палинодији... предложио да се у оним 
ситуацијама у којима самогласнички начин артикулације учествује 
у фонетском формирању сугласника као примеса која се не чује (то 
онда није глас већ „приглас“), користи управо ова графема. Тако 
јој је дао нову функцију. Питање је зашто дебело јер када је у исту 
сврху могао да послужи било какав други графички знак. Проблем 
са дебелим јер је у његовом симболичном значењу, јер то није била 
само графема, већ и знак везе са најстаријим слојем словенске 
писмености, па се преко њега исказивао однос не само према цркви 
већ и према старини. Да би ситуација са значењима дебелог јер била 
разумљивија, треба упоредити Мркаљеву Палинодију дебелог ь са 
палинодијом Јована Хаџића, односно његовом песмом Палинодија 
деболог јер из 1824. г. Два су става битна: дебело јер је слово које 
постоји у свим словенским језицима и његовим изостављањем губи 
се веза са словенским светом. Друго, то је старо, древно слово (од 
почетка словенске писмености) које ће трајати вечно, царства ће се 
мењати и пропадати, певао је Хаџић, али ће оно трајати. Како год 
интерпретирали ове ставове, класицистичким начелима стварања 
или идеолошким опоредељењем, или са оба, слово тврдо или 
дебело јер, неспорно је садржало у себи јаке идеолошке конотације. 
Уосталом, и Мркаљ је у уводу Палинодије.... поставио питање због 
чега се дебело јер толико прогони, игнорише, откуда такав однос 
према једном обичном слову.

У вези са Мркаљевим односом према азбуци коју је 
реформисао треба указати, јер се веома ретко помиње, а нимало 
не анализира, да је Мркаљ на крају Сала... после списка избачених 
слова написао: „Ништа мање писмена ова не желимо предати 
заборављању. Она ваља свагда у Буквару да остану; но не само 
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на досадашњем месту своме.“4 Потом је навео низ слова из старе 
азбуке која ће се и даље учити у школи, а која ће се сада, после 
његове реформе, лакше научити. То да Мркаљ подразумева да ће 
се и после његове реформе и даље у школама учити стара слова 
избачена том реформом, показује његову идеолошку позицију, а 
не неспослобност за доследно мишљење. Он је био за реформу, али 
и за задржавање реформисаног у образовању, за чување традиције. 
Другачије речено, није био за потпун, радикалан раскид са ранијим 
писмом, и одбацивањем свега што на идеолошком плану то писмо 
конотира. Старо је требало да остане део културноисторијске 
свести. Када је враћао у употребу у измењеној функцији графему 
јер, удахњујући јој на тај начин нови живот, проналазећи јој место 
у новом систему писма, Мркаљ је могао бити руковођен ставом који 
је присутан у ранијем реформском спису да се не кида веза између 
старог и новог, односно да различита идеолошка и културолошка 
опредељења могу постојати напоредо, мада у различитим 
функцијама и хијерархијском поретку. Уз ново, продужава се 
трајање старог и тако чува континуитет. Питање може да се 
постави и другачије. Да ли је Мркаљ читаву концепцију другачије 
артикулације фонетског принципа у писму осмислио да би створио 
мотивацију за увођење старе графеме ради помирења са црквом, или 
је даље развијао своју концепцију из претходне књижице, а спорну 
графему увео као последицу сопственог уверења да елементима 
старог треба дозволити постојање напоредо са новим тако што ће 
им се изменити функција. По томе како је писао касније може се 
основно закључити да је реч о усавршавању писма са повећаним 
степеном уважавања традиције у односу на претходни спис. Наиме, 
од објављивања Палинодије... па до краја живота он је у правопису 
остао веран и доследан принципима које је у овом спису изложио. 
То јасно показује употреба тврдог јер и удвојено писање истих слова 
у његовом издању Гласа народољупца Лукијана Мушицког. Да, 
најзад, Мркаљеву Палинодију.... тумачимо као продужетак реформе 
на истим принципима, а не као оповргавање, одбацивање раније 

4  Сава Мркаљ: Сало дебелога јера либо азбукопротрес,у: Сабрана дела Вука 
Караџића, О језику и књижевности, књ. 1. Београд, 1968. године, стр. 296. 
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урађеног, као што се уопштено узима, можемо додатно поткрепити 
Мркаљевим ставом да једанпут урађено није заувек завршено већ да 
на томе треба даље радити у циљу усавршавања докле год и колико 
год се може. Луки Милованову замерао је што није ништа радио на 
усавршавању свога Опита..., од времена када га је припремио за 
штампу, па до смрти. О томе је писао Вуку у предсмртној белешци: 
„Чудо, да Лука од 1810. до 1828. године готово дјелце своје каткад не 
прегледа, не поправља, и дакле не усавршенствује и не уљуди бољма, 
и не углади; та природно је човеку, док је душа у њему, никада 
не мировати, увијек нешто, било што му драго, зло или добро, 
мислити, радити и приређивати, копкати и ђелкати, растварати и 
уништавати.“5

Треба нагласити – то као да до сада није примећено и довољно 
истакнуто – да је у овом кратком спису Мркаљ остао доследан 
фонетском принципу из Сала..., и да се с пуно више разлога може 
посматрати као продужетак или усавршавање раније започетог рада 
у Салу..., него као његово одбацивање. Смисао Палинодије дебелога 
ь није у одбацивању, негирању, покајању, већ је раније порекнуто 
изграђивањем новог тј. циљ списа није порицање ранијег већ је 
секундарна последица изграђивања новог. У досадашњој литератури, 
по свему судећи погрешно, и уопштено, узима се да је у овоме спису 
оповргао своју ранију књигу у тренуцима очаја, беде, и под притиском 
цркве, у нади да ће тако поправити свој положај. Није прихватљиво 
схватање да је спис нејасан, далеко испод нивоа логичке уређености 
и јасности ставова из претходне књижице, готово производ смућеног 
ума. Мркаљ је у Палинодији... предложио другачију примену 
фонетског принципа од оне изложене у Салу..., и разрадио однос 
према традицији. Старо може да постоји напоредо са новим, а да не 
сметају једно другом. То није био компромис, већ концепт.

Мркаљев однос према Стефановићевим идејама о језику, 
правопису и књижевности садржи више разлика него сличности. На 
првом кораку важно је указати на типолошку разлику између њих 
у начину мишљења. Природу те разлике објаснио је Мркаљ у једној 
белешци из 1833. г. упућеној Вуку: „Језикословље не ваља да је сва 

5  Сава Мркаљ: Песме и списи, стр. 141.
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повијест; него треба да је и Философија колико бити може“.6 Учинио 
је то у белешци у којој је објашњавао употребу пригласа, дакле појма 
који је увео у Палинодији..., а која јасно показује поседовање само-
свести о супстанцијалној разлици у приступу језику која је постојала 
између њих двојице. Мркаљ је више оријентисан према питањима 
идеалитета, а Стефановић према питањима прагматичног деловања 
и остваривања пожељних циљева. Разлика је, потом, у односу пре-
ма правописној и језичкој традицији. Мркаљ ни једног тренутка 
није био за њено потпуно одбацивање, попут Вука, већ је задржа-
вао стара слова у едукативном систему као део културноисторијске 
свести, а у реформи реформе вратио у азбуку стари словни знак 
тако што му је дао нову функцију. Мркаљ је прихватио идеју фо-
нетског правописа, али једанпут урађен посао није сматрао заврше-
ним већ је тежио његовом усавршавању и био спреман да иде даље 
од Копитаревих и Вукових идеја у примени изабраног принципа. 
Никако се није слагао са њима у питању књижевног језика. У 
једној сачуваној а недатираној, после Сала... насталој белешци, 
писао је да језик поезије треба да се разликује од говорног језика. 
Као пример употребе говорног језика у поезији наводи стих из 
неименоване песме: Љут је одмаглио строги Господар Снег. Реч 
одмаглити је колоквијализам, треба побегао, каже Мркаљ. А да је 
такав став према језику поезије исправан образлагао је позивањем 
на класично грчко песништво: „Познато је да је Грчки песмотворни 
језик са овим разлучен од говорнога Грчког језика; то јест: Грци 
два језика имају, један говорни а други Пресмотворски. Немецки 
језик мало згоља Песмотворски речи имаде, као нпр. Lenc. Више 
и је, како ми се чини, у Србском језику.“7 Да се ставови из његове 
белешке слажу са праксом показују његове песме писане народним 
језиком са словенизмима; као изузеци или посебни случајеви могу 
се посматрати песме на чистом народном и рускословенском језику. 
Пример прве врсте је песма Старац, којој су код прештампавања 
Мркаљеви савременици додавали у белешци да се пева на одређене 
познате мелодије, сматрајући, по свему судећи, да по врсти припада 
поезији која се писала и певала у нашим варошким и грађанским 

6   Ibid, стр. 136–137. 
7  Ibid, стр. 138–139.
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срединама (код нас је прихваћен израз „грађанска поезија“, 
у руском се назива „полународная“; у чешком „polulidova“), 
дакле као нека врста ниже писане књижевности, или популарне 
књижевности. Песме на рускословенском су упућене црквеним 
великодостојницима. Мркаљ је до краја живота у комуникацији са 
црквом употребљавао рускословенски језик. Према томе, Мркаљ 
је писао на три језика. Његов узор у поезији није била усмена, већ 
класична грчка и римска, односно немачка, италијанска, руска, 
српска, хрватска писана књижевност. Као редак пример његовог 
додира са усменом књижевношћу наводи се помињање виле 
посестриме у сонету Јелени Дијаковић.8 

Своја гледишта о поетском изразу у стилистичкој равни 
Мркаљ нам је оставио у једном занимљивом фрагменту критичке 
анализе поетског стила Лукијана Мушицког. Анализирао је стихове 
из Гласа народољупца у којима је појмове род, језик и вера Мушицки 
поетски разрађивао помоћу слика.

„Вера и језик јесу (вели поета) сојуз Роду, јесу једно поље, 
јесу шлем, јесу штит, јесу појас. Што даље? Вера и Језик јесу (вели) 
птица роду; јербо су му сојуз, који, ’ненарушим лети’, (...) Сад није 
ли то раскош, који читатеља збуњује? Рекао би човек, да се поета 
с читатељем игра и титра. Али није тако. Поета је ћио списателну 
Роду истину, коју је или сам нашао или у књизи читао и научио, 
извјесно, брзо и живо читатељу изјаснити, па је њу с том намјером 
под различне врсте образа, који сви скупа никако не опсташе, 
поставио и тако читатеља само смео и збунио. И сама реч сојуз, 
другојачије добра, у пјесми мало ваља; јер оно, што ријеч сојуз значи, 
не долази под чувства.“9

Мркаљ је стил песме Мушицког процењивао из односа 
намераваног и оствареног деловања. Њено погрешно дејство 
објашњава погрешним принципима на којима је грађена. Прва 
грешка је мешање различитих принципа у грађењу текста. На 
рационалној основи је успостављена веза између појмова род, 
вера и језик, док су слике које треба да их објасне метафоре или 

8   Види: Вукосава Опачић-Лекић: Сава Мркаљ, Нови Сад 1978. године, стр. 161. 
9    Сава Мркаљ: Песме и списи, стр. 138–139.
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метафоре-симболи; једнима се делује на разум, другима на осећања, 
па се тако мешају два различита начина деловања на читаоца. Друга 
грешка је што су метафоре нагомилане, трећа грешка је повезана 
са другом, кумулиране метафоре за исте појмове су међусобо 
веома удаљене (штит, шлем, птица која лети, појас, итд). Таквим 
стилом постиже се супротно од онога што се жели. Бомбастичан 
је и збуњујући. У додатку цитиране белешке писао је: „Грације три 
сестре и за вавјек нераздружене другарице Зевсове (Јовишеве) су 
Еврвномине кћери, како што пише Хрвсип, а не Венерине што наш 
Лука на стр. 119. вели“.10 Из ових сажетих исказа могу се извести три 
става-захтева: а) доследност у извођењу слика и појмова у једном 
тону или начину; б) једноставност; в) тачност. Ови ставови могу се 
повезати са класицистичким начелима уметничког стварања.

Мада се Мркаљ са описаним стилом писања није слагао, 
употребљавао га је онда када је мислио да је то потребно, као у сонету 
упућеном Лукијану Мушицком сонет обилује сталним симболима 
емблематског типа као крин, сунце, сјај, светлост, овчар (пастир), 
звезда, који су такође нагомилани. Онда када је писао песме за које 
није пресудан социолингвистички аспект, Мркаљ је тежио једној 
другачијој врсти стилског израза, без метафорике и симбола, 
односно нагомилавања стилско-језичких израза пренесеног 
значења поменутог типа. Његово стилско опредељење могло би се 
приближно тачно описати у терминима као што су метонимија, 
контакт (веза), синтагматика, а насупрот терминима метафора, 
симултаност и парадигма. Због тога што је своме изразу одузео, 
или ускратио, једно подручје стилских поступака, и тако поставио 
ограничења, то је водило бујању и разради стилских поступака 
у једном ужем регистру као што су синтаксичке фигуре. У томе 
правцу Мркаљ је успео да створи занимљиве песничке структуре и 
особен израз, понекад и збуњујући за читаоца ненавиклог на такав 
тип поезије. Као илустрација Мркаљевих стилских поступака добро 
може да послужи лингво-стилистичка анализа Милоша Ковачевића 
најпознатије Мркаљеве песме с почетним стихом Јао, јао триста 

10  Ibid, стр. 139.
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пута.11 Језичка организација песме само је наизглед једноставна. 
Заснива се на преплету (мрежи односа) чији је основни принцип 
укрштање сличности са противношћу: еквиваленција облика који 
су семантички противни или обрнуто; асиндет и полисиндет у 
функцији убрзавања или успоравања; паралелизам семантички у 
опреци са синтаксичким. Реч је о „малим“ стилским средствима 
чије је дејство готово неприметно. У песми је употребљена само 
једна метафора „пала коцка љута“, која је обична, готово тривијална, 
јер се употребљава у свакодневном говору па се отуда и не осећа 
као таква. Проблем са разумевањем смисла на елементарном нивоу 
налазимо у последњем тростиху песме:

Вук не ломи реч, ни веру своју
Тон и картач не привезу к боју
Анаконда, рис и лав.

Трећи стих се чита као елиптични продужетак првог, а други 
је уметак, прекид (парентеза). Овај поступак јавља се на крају песме 
која је по композицији градациона. Приказ невоља се поступно 
појачава, од мањег зла ка већем. Овим синтаксичким поступком 
се кулминациона тачка песме на известан начин пригушује, 
семантички набој финала песме ублажава. То је у складу са основном 
интенцијом песме која се више обраћа интелекту него осећањима 
читаоца.

 За Мркаљеву поезију карактеристична је преокупација 
етичким питањима. Обично се садржаји Мркаљеве поезије 
повезују са садржајима његовог личног живота.12 Тачно је да 
се већина Мркаљевих песама може на тај начин објашњавати; 
он је и сам указивао на непосредни повод песме, понекад већ у 
наслову. Али одмах треба запазити да је у конкретним догађајима, 
транспонујући их у песму, тражио и истицао оно што је у њима 
трајно и општељудско. Тако, када пише песму своме познанику који 
се колебао да ли да своју љубав поклони слушкињи, он пише песму 

11   Ibid, стр. 139.
12   Вукосава Опачић-Лекић: Сава Мркаљ, стр. 150.  и даље.
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са позивом на Хорација, који је написао песму о љубави слободног 
човека према робињи, уплићући историјске примере – љубав Петра 
Великог према Катерини, јер тиме жели указати на оно што је 
вечито или типско у овој ситуацији – љубави између социјално (и 
правно) различито позиционираних бића одувек је било, и увек ће је 
бити. Тема јесте животна, али њена обрада је усмерена према ономе 
што је у њој универзално. Када парафразира или преводи псалме – 
њихов садржај је моралистички. Када су то песме о љубави младе 
девојке према старом човеку, или недостојне ванбрачне љубави 
којом се материјално и морално уништава породица, поново је 
тема моралистичка. Ако је песма дијалог мајке и ћерке за удају, 
опет је њена поента у сфери морала. Тема његове најпознатије 
песме Јао, јао, триста пута о злу у свету, варирана је, из другачије 
перспективе обрађена, у песми са насловом Где је радост? Када 
пише сонет захвалности Јелени Дијаковић, кључна мисао у њему 
је став да не треба гледати само себе и своје проблеме већ да треба 
обраћати пажњу и на потребе и проблеме других људи. Суштина 
песме није у изразу захвалности за бригу коју показује млада жена 
за његово здравље, већ у поменутом општем ставу и указивању на 
значај и корист која може произићи из таквог става. Тако је, иако је 
тема песме изведена из конкретне животне ситуације, њен садржај 
уздигнут на ниво општег. Мањи број његових песама је другачијег, 
забавног или пригодног карактера. Етичко питање није његова 
једина, али јесте главна преокупација, видљива у најбољим песмама.

 Са етичком ангажованошћу повезана је наглашена 
комуникацијска црта његове поезије. Он је у дијалогу са другим пис-
цима, људима из свог окружења (песма поводом неког догађаја) и 
песмама других песника. Међу песницима постојао је обичај писања 
песама једног другоме (посланице, поздрави, оде, песме честитке), 
или другим лицима. На објављене песме писале су се песме-одјеци, а 
понекад су се писале и песме-одјеци на песме-одјеке. Тако су писали 
и други песници његовог времена, као Лукијан Мушицки, који је 
поводом каквог догађаја у култури одмах писао оду са циљем да 
делује. Познат је његов циклус ода настао поводом и најмање вести 
о покушајима оснивања новосадске гимназије. Такав је Мркаљев 
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Сонет... Архипастиру (Лукијану Мушицом) као и Мадригал за 
нову годину, потом ода Кирилу Цветковићу, али и песме као сонети 
упућени Јелени Дијаковић и Земунцима, поводом подизања школе. 
Потом песме упућене „шаљивом“, па „непостојаном“ знанцу или, 
мање одређено, „неком изабраном господину“. Његове оригиналне 
песме често имају некакву адресу, упућене су неком и настале су 
поводом каквог догађаја. Другачија је по врсти његова комуникација 
са текстовима других песника које узима као подлогу, мотив, или 
цитат. Већином је то песник наглашавао у поднаслову, или мотоу. 
Када су то биле алузије објашњавао их је у коментарима. Последња 
два стиха у Мадригалу... су синтагме преузете из двеју песама 
Лукијана Мушицког. Тек из ових литерарних реминисценција 
постаје јасно коме је песма упућена и какав је њен смисао. Посебну 
групу чине његове песничке парафразе или прераде текстова других 
писаца. А као посебан случај јављају се две оригиналне песме (Мом 
шаљивом знанцу; Мом непостојаном знанцу) са мотом из Хорација. 
Мада разноврсне по типу односа према другом тексту, указују на пес-
никова начела стварања. Смисао ових песничких кореспонденција, 
с једне стране, са другим песничким текстовима, и с друге, са 
друштвом, најпре се може повезати са пишчевим просветитељским 
настојањима, класицистичким начелима књижевноуметничког 
стварања (обрада какве познате теме на нов начин) са песничком 
културом тога времена.

Постоји проблем књижевноисторијске карактеризације 
Мркаљевог песничког опуса. У његовом метонимијском стилу, за-
интересованости за етичка питања, обраћању патње на типско и 
универзално у реалним животним ситуацијама, миметичком по-
етичком концепту, критици приказивања нереалног – могу се пре-
познати начела класицизма. У залагању за употребу риме, сталних 
облика песме као сонет и мадригал, стиховном репертоару – стил-
ске карактеристике предромантизма. Моће се рећи да је то гото-
во општи проблем за све писце његовог времена. Јер је то време 
велике разноврсности – истовремено је постојало оно што можемо 
препознати као класицизам, предромантизам или романтизам. 
Различита поетичка начела и стилски поступци мешали су се не 
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само у времену већ и у делима писаца. Проблем није само у грађи 
већ и у начину на који овом проблему приступамо, јер упорно 
покушавамо да појаву опишемо и окарактеришемо појмовима 
помоћу којих се то не може на задовољавајући начин учинити.13 
Због тога, пре него од поетичких и стилских карактеристика 
класицизма и предромантизма које се у његовом делу мешају, 
полазимо од његове културолошке оријентације, као најопштијег 
оквира, јер је она недвосмислено јасна. Наиме, онога тренутка у 
коме је српска књижевност национализована у модерном значењу 
те речи, а то се десило са увођењем српског говорног језика у 
рускословенски, поставило се питање о начину изграђивања 
националне културе. Доситеј је на то питање програмски одговорио 
да ће се за подлогу развоја националне културе узети највреднија 
остварења европске књижевности. Тако би се национална култура 
изграђивала, метафорично речено, пресађивањем, претварањем 
страног у домаће. Треба нагласити: није реч о копирању, већ о 
превођењу страног тако да постане домаће. За овај покрет ће бити 
карактеристичне пуристичке тенденције, што јасно илуструје 
начин на који се настојао остварити циљ изграђивања националне 
културе на народној основи. Мркаљ, који је прихватао овај концепт 
у свом књижевном и уметничком стваралаштву, био је истовремено 
реформатор и сарадник  у процесу којим је са Вуком Стефановићем 
био постављен један сасвим другачији, управо супротан, концепт – 
развој на аутохтоној подлози, а то је значило усменој књижевности. 
То само показује комплексност историјског времена, и комплексност 
Мркаљеве позиције; истовремено је реформатор писма којим се 
уводи нови правац у културном развоју на самородним основама, 
и присталица концепта изграђивања културе и књижевности 
на страним обрасцима њиховом асимилацијом. Само се тако 
може разумети његова употреба јампског једанаестерца, сонета, 
мадригала, риме. Он је на свој језик преносио стране облике стиха 
и песме како би тако асимилацијом страних форми развијао и 
обогатио уметнички израз на националном језику.

13  О томе опширније у мом раду Идеја стадијалности, НССУВД, МСЦ, 2010. 
(у штампи)
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Програмски став – развој националне културе на подлози 
стране традиције њеном асимилацијом – у основи је класицистичког 
песничког усмерења, као и предромантичарског. Отуда између њих 
на нивоу културолошког опредељења нема опреке. Тако се може 
разумети спој класицистичког и предромантичарског у његовој 
поезији, јер је и једно и друго почивало на истом културолошком 
концепту. Треба напоменути да то није искључивало лексику, 
мотиве, понеки фразеологизам, па и употребу стихова пореклом 
из усмене књижевности (у више од једне Мркаљеве песме), али – 
усмена традиција није имала значај подлоге. Истинска опрека овоме 
усмерењу у изградњи националне културе био је програмски став 
који започиње са Вуком Стефановићем: национална култура треба да 
се изграђује на аутохтоној подлози, а то значи усменој књижевности. 
Писци прве генерације који су прихватили програм развоја на 
аутохтоним основама, за разлику од Мркаља, нису употребљавали 
јампске стихове, сонете, мадригале, класичне строфе, опкорачење, 
јер свега тога нема у усменој књижевности.

Најтачније би било рећи да је Мркаљ припадао културолошкој 
оријентацији асимилатора, у оквиру које је створио свој оригинални 
спој начела стварања и стилских поступака који су подржавали иза-
брани културолошки концепт. Његово опредељење за асимилацију 
романских уместо класичних облика било је опредељење за то шта 
ће се асимилирати, а не за начела стварања која ће бити другачија од 
оних која је имао. Другим речима, то да се у његовом делу преплићу 
класицизам и предромантизам било је могуће због тога што је за 
Мркаља од поетичких начела и стилских поступака важнији био 
избор културолошке оријентације.

(2010)
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Душко Певуља                                                                                                  

У ЗАЧАРАНОМ КРУГУ ПРЕЉУТЕ ЖЕЉЕЗНЕ СУДБИНЕ                                           
Један поглед на судбину и умјетничке особености дјела Саве Мркаља

1.

Године 2010. у српској култури, књижевној и језичкој науци на 
примјерен начин обиљежене су двије стотине година од објављивања 
филолошке расправе необичног наслова Сало дебелога јера либо аз-
букопротрес Саве Мркаља. Поводом овог значајног јубилеја одржа-
но је више научних конференција, публиковано неколико квали-
тетних и садржајних зборника радова, приређено више часописних 
темата те, по различитим серијским публикацијама, штампан знатан 
број студија и расправа о знаменитом спису, животу и раду његовог 
аутора. Издвојићемо овдје само неке од наважнијих књига које су 
се наведеним поводом појавиле. У Бечу је 2010. године одржан 
симпозијум под називом „На почецима српске филологије“ који 
је био посвећен двјестогодишњици поменутог дјела Саве Мркаља. 
Двије године касније објављен је зборник радова  Сало дебелога 
јера либа азбукопротрес (1810–2010), који су зналачки и по стро-
гим научним критеријумима приредили Гордана Илић- Марковић, 
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Ана Кречмер и Милош Окука1. Радови у овом зборнику посвећени 
су Мркаљевом најпознатијем дјелу, али и освјетљавању његове 
биографије, анализи пјесничког опуса те, што посебно истичемо, 
ширем контексту српске и словенске филологије крајем осамнае-
стог и почетком деветнаестог вијека. Градска библиотека из Новог 
Сада је истим поводом објавила књигу Сава Мркаљ2, у чијем првом 
дијелу су публиковани радови научног карактера, саопштени на 
„стручном састанку“ одржаном крајем  2010. године у Новом Саду, 
док су у другој цјелини прештампане Мркаљеве пјесме и аутогра-
фи појединих његових писама. У Бањалуци је, као посебан сепарат 
часописа за науку, књижевност и културу Крајина, штампан темат 
под насловом Два вијека Сала дебелога јера Саве Мркаља. Овај темат 
садржи: Сало дебелога јера, фототипски и у преводу на савремени 
српски језик, оригиналне Мркаљеве пјесме, као и неколико нових 
или већ објављених радова о њему3. Издвајамо овдје још само књигу 
Милоша Окуке Сало дебелога јера либо азбукопротрес Саве Мркаља 
у старом и новом руху, објављену 2010. годину у Загребу.4

1 На почецима српске филологије: Сало дебелога јера либо азбукопротрес 
(1810–2010), приредили Гордана Илић-Марковић, Ана Кречмер и Милош 
Окука, Беч 2012. године. 
2  Сава Мркаљ, уредник Драган Којић, Нови Сад 2010. године.
3  Два вијека од Сала дебелога јера Саве Мркаља, приредио Душко Певуља, 
Бањалука 2010. године. У Бањалуци је, поводом овога јубилеја, фототипски 
прештампано и дјело Опит настављења к Србској сличноречности и 
слогомерју или просодии Луке Милованова Георгијевића, које је такође настало 
1810. године. Ову књигу је 1833. године објавио Вук Караџић, пропративши 
је обимним предговором који се завршава сљедећим ријечима: „Но поред 
свију ови поменути (а и други оваки, које би ко нашао погрешака може се 
слободно казати, да је Лука био прави естетичерски мајстор начинити 
стихове; и самом овом, овако после смрти његове издатом књижицом, 
заслужује место међу првим нашим списатељима дојакошњега и данашњег 
времена, а да је којом срећом, од како је почео писати и књиге издавао, мога 
је бити први Српски класични списатељ“; Види: Вук Стефановић Караџић: 
Срби сви и свуда, приредио Душан Иванић, Андрићград 2014. године, стр. 28. 
Наводимо ове Вукове ријечи да бисмо показали колико се он одговорно и 
коректно односио према својим заслужним савременицима. Ово важно дјело 
за књижевнотеоријску мисао код Срба приредио је и корисним додацима 
опремио Видан Николић; Види: Лука Милованов: Опит настављења к 
Србској сличноречности и слогомјерју или просодији, Бањалука 2010. године.
4  Види: Милош Окука: Сало дебелога јера либо азбукопротрес Саве Мркаља у 
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Из наведених примјера, за ову прилику одабраних, може 
се видјети колико је јубиларна година била снажан импулс да се 
српска култура и филологија посвете дјелу једног од својих ис-
такнутих представника. Да ли је, међутим, тиме и скинута не-
правда заборава која је као какав злехуди печат овјерила Мркаља 
и његово дјело, нарочито његов најгласовитији спис? Одговор 
на ово питање не може бити потврдан. Може се само укратко ра-
справити питање зашто је то тако! Неправда која прати Мркаља и 
његово дјело институционализована је, верификована у уџбеницима 
и енциклопедијама, затим у школским програмима, на свим ниво-
има образовања. И када се истиче значај Саве Мркаља за српску 
филологију, нарочито науку о писмима (граматологију), он према 
некој необјашњивој закономјерности остаје „непризнати реформатор 
српске азбуке“. Аутор ове констатације, Владо Ђукановић, цитирану 
тврдњу поткрепљује са више упечатљивих примјера. Један од њих су 
ријечи упућеног књижевног зналца, Драгише Витошевића, који се о 
двјестогодишњици рођења Вука Караџића запитао: „[...] откуда Вуку 
та генијално-једноставна азбука? Нигде у свету није нашао пример за 
копирање! Али, кад читамо његова писма, видимо да и то потиче: из 
простог, здравог народног разума [...]“. На ово питање, недостојно 
репутације онога који га је формулисао, и на (нетачан) одговор који 
слиједи, Ђукановић одговара: „Нашао га је код куће, тачније у комши-
луку, у Будиму граду, а добро му је био познат тај пример за копирање. 
Нашао га је у Салу дебелога јера Саве Мркаља 1810. године, у коме 
између осталог пише: Отуда излази да за један језик треба онолико 
слова колико све његове ријечи имају простих гласова. Ако их је мање, 
онда нећемо моћи да запишемо сваку ријеч... Ако их је пак више, онда 
она, осим што су непотребна, могу с временом и да штете језику“5. 

старом и новом руху, Загреб 2010. године. Када је ријеч о реафирмацији Мркаљеве 
поезије треба споменути да је Слободан Ракитић 2011. године објавио Антологију 
поезије српског романтизма у којој је Мркаљ заступљен са шест пјесама, што је 
половина његовог оригиналног пјесничког опуса. Пјесничко дјело Саве Мркаља, 
које „није обимно, али је значајно“, Ракитић је са тврдим поетичким разлозима 
сврстао у предромантизам; Види: Слободан Ракитић: Антологија поезије српског 
романтизма, Београд 2011. године, стр. 532.
5 Владо Ђукановић: „Сава Мркаљ – непризнати реформатор српске азбуке“, 
у: Сава Мркаљ: Сало дебелога јера либо азбукопротрес, фототипско издање, 
Панчево 2013. године, стр. 27. 
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Након овог запажања и Мркаљевих ријечи, Ђукановић закључује: 
„Нема сумње [...] да је Сава Мркаљ први од Срба написао,  (а вероват-
но и схватио) да сваки глас треба да има само једно слово. Немојмо 
заборавити, он је ово написао 1810. године, у време када нико није 
имао довољно знања да озбиљно размишља о реформи азбуке, упркос 
томе што је већ било оних који су на реформу помишљали. У време 
када код Срба писмених људи није било ни приближно онолико ко-
лико данас има неписмених. У време кад не постоји Србија. У време 
кад не постоји лингвистика као наука, век и нешто више пре него што 
ће се у светској науци појавити концепт фонеме“6.

Судбину иновативних реформаторских захвата Саве Мркаља, 
који ће дугорочно постати један од темеља националне културе, 
најтачније је дефинисао књижевни историчар Јован Деретић: „Вук је 
тријумфовао а са њиме и Мркаљеве идеје, али не више као Мркаљеве 
него као Вукове“7. Овоме парадоксу најмање је допринио сам Вук 
Караџић, који у погледу реформе правописа није прећутао Мркаљеве 
заслуге: „Г. Сава Меркаило, желећи да би се та буна утишала и да би 
сви учени Србљи, који сербски писати желе, на једнаке мисли дошли 
и сагласили се, предузео је то и издао на свиет која се међу Славенски 
писмена Сербскоме језику потребна, која ли нетребају, и која јошт 
недостају [...] Ово рјешење Г. Меркаила [...] је тако истинито, и тако 
јасно да га Сербљин који здрав разум има, и безпристрасно судити оће, 
мора одобрити [...] Ја сад овдје имајући за намјерење успјех Сербскога 
књижества не могу друге Азбуке употребити него Меркаилову, јербо 
за Сербски језик лагша и чистија неможе бити од ове [...]“8.

6  Исто, стр. 28. 
7  Јован Деретић: Доситеј и његово доба, Београд 1969. године, стр. 198. 
8 Вук Стефановић Караџић: „Меркаилова азбука“, у: Сава Мркаљ: Песме и 
списи, приредио Жарко Ружић, Топуско 1994. године, стр. 193.
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2.

Објављена у Будиму 1810.  године, чувена књижница Саве 
Мркаља  Сало дебелога јера либо азбукопротрес, невеликог је обима 
и садржи свега осамнаест страница малог формата. Своме аутору 
она ће прибавити углед неоспорног језичког зналца,  упућеног у 
савремене европске расправе (филолошке и филозофске) о суштини 
језика и могућностима његовог проучавања, док ће му, истовремено, 
у властитој средини и националној култури, поред уважавања и 
признавања учености, донијети муке и омаловажавања која ће 
Мркаља учинити једном од најтрагичнијих личности цјелокупне 
српске културе. Иновативност Мркаљевих рјешења на плану српске 
граматологије, младалачка смјелост и одлучност у супротстављању 
језичкој стварности с почетка деветнаестог вијека (у вријеме обја-
вљивања знаменитог списа аутор има само двадесет седам година), 
рјечито су свједочанство о формату једне личности која би, да се 
остварила у пуној мјери својих очигледних могућности, припадала 
кругу најистакнутијих појединаца српског народа. С друге стране, 
отпор на који су наишле Мркаљеве идеје, прије свега од митрополита 
Стефана Стратимировића, илустративан је показатељ духо-вног 
стања српског народа на размеђи осамнаестог и деветнаестог 
вијека, затим примјер непомирљивости различитих концепција у 
обликовању његове духовне судбине, која ће обиљежити цијелу 
прву половину деветнаестог вијека, без могућности да се те 
опречности синтетизују у неко „средње рјешење“, најпримјерније 
карактеру, историјској судбини те геополитичком положају српског 
народа. Због свега тога, однос према реформи ћириличког писма, 
изложеној у Салу дебелога јера либо азбукопротресу, и судбина Саве 
Мркаља, далеко превазилазе оквире једног филолошког спора, 
представљајући, на симболичком плану, усуд располућености којим 
ће у доброј мјери бити обиљежена средишња путања нововјековне 
српске културе. Напуштање постојећих духовних и културних 
образаца и критика савремених прилика, снажно обиљежавају и 
дјело Доситеја Обрадовића, кога Мркаљ, као претходника на плану 
залагања за реформу језика, помиње на почетку Сала дебелога јера, 
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али и значајног Доситејевог претечу, Захарију Орфелина, чија је 
судбина у неким елементима подударна са Мркаљевом.

3.

Сава   Мркаљ  рођен је  у  Сјеничаку на Кордуну 1783.  године.  
У родном мјесту завршио је основну школу, а богословију у Карловцу 
(1798). Као „учитељ јуности личке“, радио је у Госпићу двије године, 
прецизније два школска течаја (1799–1801). У Загребу успјешно завр-
шава двогодишње студије философије (ранг гимназијски), а онда се 
уписује на студије философије и математике у Пешти, гдје долази у 
везу са Вуком Караџићем и Луком Миловановим. У овом граду, 1810. 
године, објављује свој чувени спис Сало дебелога јера либо азбуко-
протрес. Радикалношћу реформе српског ћириличког писма коју је 
предложио, Мркаљ је на себе навукао одиозност црквених власти. Да 
би, колико-толико, ублажио ове нападе, замонашио се у манастиру 
Гомирје 1811. године. Због сукоба са манастирском братијом лишен 
је монашког чина 1813. године. Дванаест наредних година Мркаљевог 
живота нису довољно познате. Овај период унеколико је рекон-
струисан захваљујући истраживачким напорима Жарка Ружића. 
Између 1813. и 1825. године Мркаљ борави у Карловцу, Новом Саду, 
Мачви, Банату и Далмацији. На основу доступних података, може се 
закључити да је ријеч о периоду лутања и безуспјешних потрага за 
егзистенцијалном сигурношћу. Посљедњих осам година Мркаљевог 
живота у знаку су потпуног душевног слома и најцрње животне 
агоније. У Карловцу је 1825. године ножем ранио наставника коме 
је држао часове латинског језика, након чега је смјештен у војни за-
твор у Глини. Наредне године Мркаљ тражи да поново иде у неки 
манастир, а митрополит Стратимировић његову молбу одбија. Године 
1827. смјештен је карловачку болницу. Од 1830. па до смрти (1833), 
Мркаљ борави у бечкој душевној болници. Посјећује га Вук Караџић, 
коме повјерава на чување свеску пјесама у рукопису.

Година 1817. једна је од најважнијих у стваралачкој био-
графији Саве Мркаља. Тада он у Новинама Србским Димитрија 
Давидовића објављује текст Палинодија либо одбрана дебелог ъ, 
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у којем се одриче својих реформаторских идеја. Непун мјесец дана 
доцније, Мркаљ објављује и ненасловљени текст, коме Жарко Ружић 
даје наслов Преобреженија противу Обране. Исте ове године, Мркаљ 
Давидовићу шаље и неколико својих пјесама које ће бити објављене 
тек претпосљедње године његовог живота. О ономе што ће мотивисати 
Мркаља да Новинама Србским  пошаље своје пјесме Жарко Ружић каже 
сљедеће: „Судбина је хтјела да баш та насретна Палинодија обележи 
срећан обрт у његовој оријентацији ка песничком стварању. Десило се, 
наиме, да му је аутор непотписаног Одговора на Палинодију [...] заме-
рио због писања ууста, пуута, додајући: ’Збиља, кад би г. Меркајл писао 
какве стихове, или би му уста у род. млож. била двојесложна реч, или 
тројесложна, или четворосложна?’ [...]  Испровоциран тиме, а мислећи 
да је Одговор писао у коме, поред осталог, каже: ’Пришиљам вама од 
мене састављени неколико песмица, да видите и какве стихове пишем.’ 
То је било након његове [...]  критике Палинодије. Међутим, Одговор 
на Палинодију није писао Давидовић, већ Вук, који је овога у мају 
замењивао и игром судбине – оном једном реченицом – у изгубљеном 
сараднику на језичком пољу изазвао песника. Песме, дакле, нису могле 
затећи Вука, већ Давидовића, који их, на жалост, није објавио, већ је 
то учинио уредник Србског родољубца Василије Чокерљан, и то тек 
1832. године, када су Мркаља у бечкој душевној болници напуштале 
психичке и физике снаге“9.

Из овдје наведених главних биографских података може се 
сагледати колика и каква је била животна драма Саве Мркаља. Та 
животна и стваралачка драма се, међутим, најбоље виде из ријечи 
самог овог несрећног човјека: „Зашто ја овако мало знам? и зашто 
ја не ради ’у пољу Књижества Српског? Прељута жељезна судби-
на и страшно гоненије, силно гоненије, које би најтврђе градове 
и читаве земље освојити могло, не допустише ми напредовати, па 
онда ни радити знаменито људски, чим једино Списатељ ваља да 
је задовољан“10. Посљедњи чин ове драме садржан је у Мркаљевој 
поруци Вуку Караџићу, написаној пред сам крај живота: „Још знам; 

9   Жарко Ружић: „Песник и списатељ из Сјеничака“, у: Сава Мркаљ: Песме и 
списи, приредио Жарко Ружић, Топуско 1994. године, стр. 8.
10 Сава Мркаљ: Песме и списи, стр. 141.
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али не могу више писати“. Поводом ове реченице Жарко Ружић 
примјећује: „Порука је једноставна, са суптилном, непатетичном 
интонацијом. Тек да знамо да је у гроб однео песме које физички 
није могао на белину папира преточити. Остаје нам да жалимо што 
је судбина прекратила његово певање“11.

 „Поносан на своје знање и незадовољан њиме“,12 Мркаљ 
је осјећао да може много више да уради, сматрајући да се према 
власитом дјелу стваралац мора односити критички одговорно. У 
благој покуди Луки Милованову Георгијевићу потврђује се управо 
та врста самосвијести иманентна само највећим ствараоцима: „Чудо 
да Лука од 1810. до 1828. године, готово дјелце своје каткад не пре-
гледа, не поправља и, дакле, не усавршенствова и не уљуди бољ’ма, 
и не углади,  та природно је човеку, док је душа у њему, никада не 
мировати, увијек нешто, било што му драго, зло или добро, мисли-
ти, радити и прерађивати, копкати и ђелкати, стварати, растварати и 
уништавати“13. Да је ова свијест обиљежје највећих духова, без обзи-
ра на то шта и колико су стигли да опосле у своме животу, свједоче 
тестаментарне ријечи највећег српског пјесника, Петра Петровића 
Његоша, изговорене пред Матијом Баном: „Не жалим што ћу умрети, 
али жалим што нисам у моме животу ништа знаменито учинио. Тако 
је хтела моја зла судбина, која ми је од почетка до краја ужасна била“14.

„Неукротив, а кротак као јагње“15, уз то „човек слабог здравља 
и крхке психичке конституције“16, Мркаљ је био реформатор без ре-
форматорске  издржљивости. Он није имао оне продорности коју 
је у себи носио његов савременик Вук Караџић, који је у предговору 
Писменици записао: [...]  „мене је истинска ревност к роду моме обо-
дрила, и принудила ме да зажмурим и да једанпут тумарим главом 
кроз трње, макар на ону страну сав подеран и крвав изашао; само 
нека се зна стаза којом би се други могао лакше усудити да пође“17.

11 Жарко Ружић: „Песник и списатељ из Сјеничака“, стр. 9. 
12  Исто, стр. 6.
13  Сава Мркаљ: Песме и списи, стр. 141.
14 Матија Бан: „Подаци о Петру Петровићу Његошу“, у: Мемоарска проза 
XVIII и XIX века, приредио Душан Иванић, Београд 1989. године, стр. 119.
15 Жарко Ружић: „Песник и списатељ из Сјеничака“, стр. 6.
16  Јован Деретић: Доситеј и његово доба, стр. 200.
17  Вук Стефановић Караџић: Срби сви и свуда, стр. 53.
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4.

Обимом невелики стваралачки опус Саве Мркаља, који је зна-
лачки приредио Жарко Ружић, објављен је 1994. године у књизи 
под насловом Песме и списи. Приређивач је на прво мјесто у књизи 
ставио Мркаљеву поезију, оригиналну и преведену (укључујући 
прераде и препјеве), затим краће текстове, међу којима се налази и 
један број записа/фрагмената који до тада нису били објављивани 
и, напосљетку, што је прилично необично, као „додатак списима“, 
главну Мркаљеву филолошку расправу: Сало дебелога јера либо 
азбукопротрес, као и за њу везане текстове: Палинодија либо од–
брана дебелога јер и Предложеније противу Обране. Ова, иначе до-
бро конципирана књига, садржи још и истраживачки утемељен 
и интерпретативно занимљив предговор, хронологију са био-
библиографским подацима, селективну (старију и новију) литера-
туру о Мркаљу, корисне приређивачке напомене о свакој јединици 
унесеној у књигу те, на крају, и кратак поговор. Поред набројаног, 
на четрдесетак страница Ружић доноси и фрагменте из бројних и у 
различитим временима написаних текстова о Сави Мркаљу: од Луке 
Милованова, Јернеја Копитара и Вука Караџића до Јована Деретића, 
Милорада Павића, Павла Ивића и Александра Младеновића. На ос-
нову савјесно размотрених резултата раније рецепције Мркаљевог 
дјела, те на основу сопствених истраживања, Жарко Ружић је по-
казао колико је необична судбина дјела ученог српског језикословца 
са почетка деветнаестог вијека подударна са његовим жељезним жи-
вотним путем. Иако је Мркаљево укупно дјело објављено тек 161 
годину послије његове смрти, он је један од ријетких српских писаца 
старијих раздобља (предромантизма, сентиментализма, класици-
зма, барока) који је данас доступан „цјелокупним својим сачуваним 
опусом“18. Из  дијела књиге  Песме и списи у којем  су  фрагментарно 
приказани видови рецепције Мркаљевог опуса може се закључити 
да је ријеч о аутору који у српској филологији има статус једног од 
најобрађиванијих. Међутим, након Мркаљеве смрти, у временском 

18  Душан Иванић: „О сабраним дјелима Саве Мркаља“, Знамен, број 1, 1994. 
године, стр. 194.
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распону већем од једног вијека, није било тако. Прве и веома висо-
ке оцјене о Салу дебелога јере изрекли су Мркаљеви савременици: 
Јернеј Копитар,19 Вук Караџић и Лука Милованов20. Касније ће се 
његов допринос, али „Вуковој реформи“ српске ћирилице, истицати 
у једнакој мјери у којој ће се и подразумијевати, што дословно значи 
– прећуткивати. 

У првим историјама српске књижевности (Павла Јозефа 
Шафарика из 1865. и Стојана Новаковића из 1871.) Мркаљ 
и његов главни спис се само узгредно спомињу. У текстови-
ма књижевноисторијског карактера Јована Ристића („Новија 
књижевност у Срба“) и Јована Суботића („Неке черте из повестни-
це сербског књижества“), који доносе приказ српске књижевности 
првих деценија деветнаестог вијека, не наилазимо на помен 
Мркаљевог имена. 

Као пјесник, Сава Мркаљ из таме полузаборављености из-
лази након што је Владан Недић, 1959. године, објавио  рукопис-
ну збирку пјесама коју је Мркаљ „најкасније 1833.“ дао на чување 
Вуку Караџићу. Од тог тренутка примјетан је знатнији интерес за 
Мркаља као  пјесника  и његов статус у српској поезији, затим за 
контекст српске поезије предромантичарског раздобља, у које на-
кнадно бива уврштено једно од његових најзначајнијих дјела, те и 
за Мркаљев главни спис из области српске граматологије. Часопис 
Књижевност 1984. године објављује темат посвећен Сави Мркаљу 
у којем се налазе текстови неких од најистакнутијих проучавалаца 
српског језика и књижевности.21 

19 О Мркаљевом чувеном дјелу Копитар, поред осталог, износи и сљедећу 
похвалу: „На ових 18 страна има више језичке философије него у каквој 
дебелој граматици. Тако бистар граматички ум нисам наипао и израиљу [...]“; 
Сава Мркаљ: Песме и списи, стр. 192.
20  Лука Милованов у писму Вуку од 23. јуна 1818. године, поводом Мркаљевог  
Сала дебелога јера каже: „Он (Мркаљ – Д. П.) какогод што је онда због своје 
тананости  метафисическе мени љубави и почитовања достојан био,  и јест, 
тако и у свему томе, што о дебеломе јеру разлаже због своје Нананости 
Филологическе то исто заслужује“; Сава Мркаљ: Песме и списи, стр. 191.
21 Ту су, поред других, и ови текстови: Јован Деретић: „Сава Мркаљ као 
језички мислилац“; Милорад Павић: „Стилска позиција Саве Мркаља“; Павле 
Ивић: „О месту Саве Мркаља у историји српске културе“; Митар Пешикан: 
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Сава Мркаљ је, према Јовану Деретићу, „трагични јунак 
српске језичке реформе“22. Међутим, захваљујући радовима Јована 
Деретића, Павла Ивића, Милке Ивић, Милоша Окуке те, у новије 
вријеме, нарочито истраживањима Александра Младеновића, до-
минантни став о Мркаљу као Вуковом претходнику, као некоме ко 
је само „утро пут“, „отворио простор“ Вуковој језичкој реформи, ра-
дикално је оспорен. Након  текстова наведених аутора, Сава Мркаљ 
је у српској филологији добио оно мјесто које му је, с обзиром на 
велике заслуге, и припадало. А наговјештај промјене односа пре-
ма Мркаљевој улози у српској језичкој реформи антиципирао је 
Меша Селимовић у својој књизи За и против Вука, у чијем другом 
поглављу читамо и сљедеће ријечи: „Желећи да поједностави азбуку, 
Мркаљ предлаже да се оставе слова: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, i (као ј), к, 
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х (...) ц, ч, ш, ћ (перва) већ постоји, а Дь, ль, нь 
требало би нам писмена [...]  под каквим нибуд обликом изразити, 
пак танком јеру онда казати пут за дебелим. Азбука треба да има 
29 слова и сва да буду „јединозвучна“, и тада ће бити савршена. И 
ето, углавном цео систем наше азбуке и фонетског правописа је ту, 
у осамнаест страница тог значајног, прилично заборављеног дела. 
Требало је да се узме јота (коју је Мркаљ назначио), да Мушицки 
оживи старо Венцловићево ђ, да Вук споји л и ъ (љ) н и ъ (њ) и 
дода џ (за стране речи), и велики посао је завршен: једноставна 
азбука, за народ, може да замени стару, црквено-патрицијску. Зар 
онда Мркаљ није стварни творац наше поједностављене азбуке и 
фонетског правописа?“23. 

„Мркаљева реформаторска замисао у светлу укупног развоја нашег писма“ те 
Амфилохије Радовић: „ Религиозни лик Саве Мркаља“; Књижевност, Београд 
1984. године. 
22  Јован Деретић: „Сава Мркаљ као језички реформатор“, Књижевност, књига 
77, Београд 1984. године, стр. 552. 
23  Меша Селимовић: За и против Вука, Београд 1979. године, стр. 14. 
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6.

Сава Мркаљ је – према ономе што се на основу досадашњих 
истраживања може поуздано тврдити – написао укупно 25 пјесама: 
13 оригиналних и 12 преведених. Судбина овог опуса, вријеме које 
је протекло између настанка појединих пјесмотвора и њиховог 
штампања, ријечју, пјесничка судбина Саве Мркаља, вјероватно 
је најнеобичнија у читавој српској књижевности. За вријеме 
пјесниковог живота објављене су његове три оригиналне и пет пре-
ведених пјесама; три оригиналне и једна преведена пјесма објављене 
су у годинама непосредно послије Мркаљеве смрти (до 1840.). 
Најбоља Мркаљева поетска остварења  постала су доступна чи-
таоцима тек 1959. године, када је Владан Недић објавио рукописну 
збирку коју је аутор повјерио Вуку Караџићу на чување. Ова свеш-
чица је садржавала шест оригиналних (од чега је само једна раније 
била објављена) и исто толико преведених пјесама. Милош Окука 
је 1975. године у сарајевском часопису Живот, као додатак своме 
тексту „Кратак преглед пјесничког опуса Саве Мркаља“ први пут 
објавио „Божићну пјесму“24, док је прва Мркаљева пјесма, настала 
1805. године, објављена тек 1984. године у београдском часопису 
Књижевност. Ако се сведе „завршни рачун“ након  набрајања ових 
чињеница, дође се до закључка који није разултат површне рачуни-
це, већ потврда судбинске уклетости. Прва Мркаљева пјесма, „Ода 
Кирилу Живковићу“, епископу пакрачкоме, настала у коауторству 
са Павелом Докторовићем, објављена је 197 година након настан-
ка. Најбоље Мркаљеве пјесме, оне из његове рукописне пјесничке 
књижице, настале у посљедњих десетак година његовог живота, 
публиковане су 126 година послије његове смрти. Коначно, свих 
двадесет и пет Мркаљевих пјесама, за које се до сада зна, заједно 
штампане тек 1994. године, у књизи Песме и списи, дакле 161 годину 
по упокојењу овога пјесмотворца.

24 Види: Милош Окука: „Кратак преглед пјесничког опуса Саве Мркаља“, 
Живот, број 7−8, Сарајево 1975. године, стр. 99–107. 
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Са објављивањем главних Мркаљевих пјесама и његовог са-
браног  пјесничког  опуса, измијењена је слика српске пјесничке 
традиције, а посебно српског предромантизма, коме поетички 
припада ова поезија. О предромантичарској стилској формацији 
Мркаљ је имао изграђен став, који је као готово све што је оста-
вио, фрагментарно саопштен, узгредно, али са прецизно формули-
саним схватањима.  У писму упућеном Димитрију Давидовићу из 
Далмације, 26. марта 1821. године, објављеном у Новинама Сербским 
исте године, Сава Мркаљ износи властито пјесничко вјерују, блиско 
поетичким препознатљивостима предромантичарске школе. Због 
занимљивости запажања вриједи овдје цитирати највећи дио тог, 
иначе невеликог писма: „У пјеснама налазе се двије ствари, од који’ 
једна ми је толико мила, колико што ми је друга мрска и неугодна; то 
јест: Сличност и Баснословија (Грчака и Римска). На Баснословију 
мрзим; она ми је као трн у оку. А да је заиста садашње употребљење 
Баснословије непристојно и невриједно, и неблагоразумно, сваки ће 
ми ваља онај допустити, који се добро и збиљски опомене, да је она 
или већ одавно издерата, и сљедователно сад празна и смијешна, 
сад мртва; или не доста познана, и због тога тавна и мрачна; или 
дивија и неблагоображена, коликогођ и времена она, у којима је из-
мислише; још да је нашем Ришћанском Закону, добрим уредбама и 
наравима супротивна, и на саблазан; јер коме нијесу позната гадна 
и злочинска дјела Грчкије и Римскије Богова?

Сличности што се дотиче, надам се, да и у том право имам; 
зашто је ш њом (да друго ништа не речем) дражесна једна красо-
та више, и једно згодно срецство, лакше допасти се Читатељу и 
Слушатељу, и превући њи’ прије на своју страну. Што је сличност 
потешка Спјевцу, то не може њему служити за одговор и оправдање; 
та красно удожество теготе своје нужно имаде“25. 

Резолутно саопштена, изнесена Мркаљева схватања имају 
снагу програмског карактера, упркос сажетости и неразрађености. 
Истанчаним пјесничким нервом Мркаљ у рими види „једну кра-
соту више“, посебно због тога што су читаоцу пјесме испјеване у 
римованим стиховима пријемчивије. Стваралачким осјетилом он 

25 Сава Мркаљ: Песме и списи, стр. 126.
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примјећује да се захтјевност „ставки“ искупљује љепотом исказаног: 
„та красно удожество теготе своје нужно имаде“.

Разрађен манифест предрмантичарске пјесничке школе 
представља оглед Јована Дошеновића под насловом „Предисловије 
о пјеснотворству“, предговор његовој пјесничкој збирци Лирическа 
пјенија (1809).  Дошеновић саопштава пажљиво осмишљен пјеснички 
програм. Залаже се за то да поезија у српском народу има онај ви-
соки статус који ужива код других европских народа, при чему 
Дошеновић посебно истиче примјер италијанске књижевности. 
Наглашава главне задатке поезије и мапира њен могући темат-
ско-мотивски регистар. Најзад, заговарајући, попут Мркаља, за 
риму и строгу организацију стиха, Јован Дошеновић импера-
тивно захтијева: „Знати у целом ретку свагда речи све согласно 
спојити, да изрекавши једну, друга већ сама прелијева се на уста 
за первом, и тако све једна за другом да се вежу слаткогласно“26. 
И Сава Мркаљ и Јован Дошеновић наведене ставове уобличавају 
на основу теоријског промишљања пјесничког стварања, али и 
властитог пјесничког искуства. Служи на част и њима и српској 
поезији што су изложени принципи високо постављени и 
захтјевни, иако је ријеч о времену у којем новије српско пјесништво, 
с почетка деветнаестог вијека, трага за својим облицима и аутен-
тичним путањама.

С друге стране, не треба да изненађује то што Мркаљ, 
оцјењујући роман Милована Видаковића Љубомир у Јелисијуму, у 
епистоли упућеној Вуку Караџићу, поред оштрих и изразито нега-
тивних критичких опаски о овом дјелу, износи књижевнотеоријске 
ставове који су ближи поетици класицизма: „Најприје дакле што 
мислим о Љубомиру у Јелизијуму? Мислим вам оно, што сам тамо 
неђе пред три године у кући овдашњег неког брадатог чиче о њему 
изрекао, а то јест,  да је изрод у књижеству Српском. Та претполо-
жимо да овај тобожњи Роман има сва преимућства оније најбољије 
у прози писаније Романа, да састављач његов знаде Српски, пак да 
је достојни Поета наш, не разорава ли опет сваки подобни роман 

26 Јован Дошеновић: Сабране песме, приредио Душан Иванић, Београд 
2005. године, стр. 125.
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границе Поезије и Прозе, од обадвију нешто имајући, а ни једна, ни 
друга не будући; Књижество древније не знаде за ту наказу, и међу 
новим народима сами су Нијемци, код који она учини срећу. Али 
Нијемци научени сад исповиједају, да књижеству њиовом то не тво-
ре чести.  Они умствују овако: Двоструке су душевне човечије силе, 
горње и доње. К силама горњим говори Проза, к доњима Поезија. У 
Поезији је намјера највиша најмогућниј степен живости, кој зато 
увијек сопственим родом сагласности потпомажен бива, намјерја 
Прози јест настављење, увјерење, млого пута и гибање. Но код нас, 
(продужују Нијмци), дигоше те границе у нова времена, и такопоста-
де Поетическа проза, ниједнострана ствар, слута мазги подобна, која 
високи степен живости од Поезије, а корак од Прозе имаде,  или која је 
изнутра Поезија, изван пако проза.  Могли би је трпити, кад би се реда 
свога држала, и само на оне предмете простирала, који дејствително 
и потпуно спадају к доњим силама. Али је неисправљиво, када се пое-
тическа Проза у предјеле разума украда, кад оће да нас наставља и 
увјерава. Кроз то приближавамо се  к вукусу средњи времена, кад чак 
истинита повијест предмет Поезије и доњи сила бијаше [...]  За по-
етическу Прозу ништа се више не иште, него плодовита уобризателна 
сила, ту пак тко нејма? Онај увијек највећма, кој је више душевне силе 
најмањим послом забављао и обрадио“27.

Сава Мркаљ се опредјељује за предромантизам, а овдје изнесена, 
класицизму ближа становишта, више су израз књижевноисторијске 
ситуације у којој су се укрштала различита поетичка стремљења, 
утицаји и опречне оријентације. Да је Мркаљева стилска позиција 
преовлађујуће предромантичарска, потврђују то и сљедеће ријечи 
Милорада Павића:  „Својим језичким назорима, својом песничком 
праксом и теоријским разматрањима везаним за њу, Сава 
Мркаљ укључио се у токове српског предромантизма и тога су 
били свесни још његови савременици. И то не само пријатељи, 
него и противници.  Нико други до Лукијан Мушицки, који 
је предводио школу српског класицизма у време Мркаљево, 
написао је 1817. године следеће речи: Чудне се моде нове увукоше 
у србске нам књиге.  Као представнике те нове књижевне моде 

27 Сава Мркаљ: Песме и списи, стр. 128–129.
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Мушицки је именовао два предромантичара – Павла Соларића и 
Саву Мркаља, додавши да за њима устопице иде и Вук Караџић“28.

7.

Књижевноисторијски значај Мркаљеве поезије далеко 
надмашује оквире једне стилске формације: „Зачуђујући је распон 
Мркаљеве поезије према традицијама српског пјесништва. Она се 
прима као спона образаца 18. вијека с врхунаца српске романтике, у 
неким пјесмама Ђуре Јакшића и Лазе Костића. Између Орфелиновог 
„Светованија наученаго младаго челавека“ и тема гоњеног пјесничког 
јунака код Јакшића, или јакшићеве еротске и винске поезије, налазе 
се Мркаљеве пјесме „Гдје је радост“ и „Блажење девојке“, док његови 
сатирични стихови („Нова песница“) кореспондирају са грађанском 
поезијом или познијим пјесмама Николе Боројевића“29. Значајан 
је Мркаљев допринос и развоју српског стиха. Како је својим 
истраживањима показао Жарко Ружић, Сава Мркаљ је „први 
песник јамба у српској поезији, творац првог сонета у јамском 
једанаестерцу и претеча остићевског једанаестерца“30. Однос 
између Мркаљевих укупно написаних и антологијских пјесма,31 
њихов велики књижевноисторијски значај и допринос развоју 
српског стиха једног од најмањих опуса у српској пеозији, у знаку 
су великих парадокса. А, парадоксалније од свега што је везано за 
аутора Сала дебелога јера јесте животна ситуација и стање потпуне 
душевне растројености у којој настају његове највредније пјесме. То 

28  Милорад Павић: Историја, сталеж и стил, Београд 1985. године, стр.115.
29  Душан Иванић: „О сабраним пјесмама Саве Мркаља“, стр. 141.
30  Жарко Ружић: „Песник и списатељ из Сјеничака“, стр. 5.
31 Милорад Павловић у своју Антологију српског песништва (прво издање 
Београд 1964. године), уврштава Мркаљеву пјесму „Састављено кад у Горњо-
Карловачку боловаоницу доспедо побеђен, и остављен о свега света“ под 
насловом „Море зала ов је свет“. Младен Лесковац у друго издање своје 
Антологије старије српске поезије (Нови Сад – Београд 1964. године) уврштава 
три Мркаљеве пјесме. У новије вријеме, Петар Милосављевић у  Антологију 
српске поезије – средње доба (Београд 2004. године) уврштава двије  Мркаљеве 
пјесме.
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најбоље потврђује потресни пјеснички опис (или крик!) душевног 
стања у коме се налази када пише своју најбољу пјесму – коју су 
проучаваоци Мркаљевог опуса различито насловљавали – а који 
гласи: „Састављено, кад у Горњо-Карловачку боловаоницу доспедо 
побеђен, и остављен о свега света“. Независно од доминантне стилске 
оријентације и књижевноисторијског значаја и позиције, Мркаљев 
пјеснички опус, а нарочито његова најпознатије пјесма, представљају 
језички моћно уобличену и свеукупно умјетнички убједљиво 
остварену универзализацију личне трагичне судбине те њено 
транспоновање у трагично осјећање свијета и живота у њему.  Тим 
осјећањем прожете су готово све његове малобројне пјесме. И када 
се у њима пројаве назнаке елементарних животних радости, њима 
се одмах, поступком контрапунктирања, супротставља трагизам као 
доминантна извјесност људског битисања. У овој пјесми, најчешће 
објављиваној под насловом „Јао...триста пута!“, свијет је за Мркаља 
„море зала“ које је у временској оси свеприсутно, у прошлости, 
садашњости и будућности. Зло је присутно дању, ноћу, а ни у 
сновима човјек га није поштеђен. У пјесми „Где је радост“ примјетно 
је варирање у основи истоветене пјесничке мисли – истина без 
реторичке силине претходно поменуте пјесме – према којој срећа 
измиче човјеку: „Нитко не зна њу тражити / Странпутичи стар и 
млад.“ Међутим, анализирајући Мркаљев „религиозни лик“, на основу 
његових умјетнички најуспјелијих пјесмама и разноврсних списа 
који су нам од њега остали, митрополит Амфилохије Радовић тачно 
примјећује да, према Мркаљу, „није зло у битију, оно је у демонској 
прелести и човјековом пристанку на прелест“, што значи да оно није 
„коначна реалност која тријумфује над животом и свијетом“32.

На основу свега тринаест оригиналних пјесама Саве Мркаља 
(од којих је једна настала у коауторству), практично је немогуће 
осјенчити његов аутентични пјеснички лик. Назнаке неких мо-
тивских упоришта које га везују за претходну српску пјесничку 
традицију (Захарија Орфелин) и за пјеснике који ће стварати у 
деценијама послије Мркаљеве смрти (Петар Петровић Његош, Јован 

32 Амфилохије Радовић: У почетку бијаше слово, Цетиње 2010. године, стр. 
178.
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Стерија Поповић, Ђура Јакшић и Лаза Костић), само нам оцртавају 
обрисе једне потенцијално велике пјесничке фигуре која је, нажа-
лост, остала само као неостварена стваралачка могућност.

Умјесто закључка

Ваља се на крају вратити наслову овог текста и Мркаљевим 
ријечима у којима властиту судбину именује као жељезну. Ријеч 
је о пјеснички сликовитој и ванредно тачној квалификацији. 
У овоме раду смо указали на неколико парадокса којима је 
пресудно обиљежена та судбина. Аутор Сала дебелога јера либо 
азбукопротреса, у којем је изложена реформа српског ћириличког 
пи-сма, у једном тренутку животне обеспућености, одрекао се 
свог најзначајнијег дјела. Да ли је тиме одредио будућу судбину 
властитог опуса и статуса у историји српског језика, књижевности 
и културе? Његово реформаторско дјело најприје је приписивано 
Вуку Караџићу, да би затим, и када је изричито наглашавано да је 
Мркаљ реформатор српског ћириличког писма, он ипак остајао 
у сјенци свог великог савременика. Изгледа да је са филолошким 
исто као и са животним неправдама: много их је лакше учинити 
него исправити. Смисао књижевне и језичке историје јесте у 
ревалоризацији  и реинтерпретацији једном установљених судова. 
Ако нису у тој непрестано преиспитивачкој  позицији, онда ове 
научне дисциплине не заслужују ни да се називају тако. Када је ријеч 
о Сави Мркаљу, требало би непрестано инсистирати на ономе на 
шта је указао Јован Пејчић: „Када се [...] развитак и усавршавање 
ћирилице културноисторијски посматрају, није оправдано мислити 
да је Мркаљ претходник Вуков, већ, напротив – да је Вук настављач 
Мркаљеве азбучне реформе“33.

 Дистинкција, рекло би се на први поглед, неважна, а заправо 
– суштинска.

(2018)

33 Јован Пејчић: Критика као избор и разговор са Црњанским, Београд 2016. 
године, стр. 36.
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Жарко Ружић
О ПЕВАЊУ И ПЕСНИЧКОЈ ВЕШТИНИ

[...] 
ОД КЛАСИЦИЗМА КА ПРЕДРОМАНТИЗМУ

У Мркаљевој поезији огледају се утицаји класицизма 
и предромантизма. То се лепо види из његових принципа 
изражених у два писма (Вуку 1817. и Давидовићу 1821.), од којих 
је друго својевремено објављено. На  питање Вуково шта мисли 
о Видаковићевом Љубомиру у Јелисијуму, Мркаљ 1817. године 
одговара да је тај роман „изрод у књижеству Србском“ не само због 
тога што је слаб и што аутор не зна српски већ и због тога што, 
као и остали такви романи „разорава границе Поезије и Прозе, од 
обадвије нешто имајући, а ни једна, ни друга будући. Књижество 
древније[х] не знаде за ту наказу“. Затим се ослања на „научене 
Нијемце“, које цитира: „Двоструке су душевне човечије силе, горње 
и доње. К силама горњима говори Проза, к доњима Поезија“, чија 
је „намјера највиша најмогућниј степен живости“. Размицањем 
граница настала је „Поетическа Проза, ниједнострана ствар, слуга 
мазги подобна, која високи степен живости од Поезије, а корак од 
Прозе имаде, или која је изнутра Поезија, извана пако Проза“.
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Овде Мркаљ конкретно помиње Ј. К. Аделунга (1732–1806), 
али први део цитата представља рефлекс Лајбниц – Волфовог учења, 
из кога је израсло Баумгартеново (1714–1762) рационалистичко 
учење о „горњем“ и „доњем“ степену ума, из првог настају наука, 
логика и филозофија, из другог „сензитивни“ облици изражавања, 
односно подручје естетике, дакле и поезија, која спада у лепе умет-
ности, чије су слике „живе“. Додајмо да „живост“ поезије истиче и 
Лесинг, који такође инсистира на разграничењу облика уметности.

Све нам то сведочи да је Мркаљ имао увид у немачке спорове о 
дотичним проблемима, посебно о роману, који се тамо тешко рађао 
и био потцењиван. Писмо Вуку настало је десетак година након 
Аделунгове смрти, управо у доба цветања европског романтизма. У то 
време код нас нико није испољио тако квалитетну информисаност о 
споровима из области теорије романа, прозе и поезије. Видаковић ће 
крајем 20-тих година назвати роман „поетическим измишљенијем“, 
а затим ће Стерија у својој рукописној Реторици написати да роман 
као „измишленије спада у поезију“, као што ће у Роману без романа 
пародирати тип видаковићевског романа.

У објављеном писму Димитрију Давидовићу 1821. 
године Мркаљ се, међутим, изјашњава против класичног мита 
(„баснословије“), а за риму („сличност“). Зато није случајно то што 
је сва његова поезија римована, заједно са преводима и препевима, 
изузев краће Флакове 26. оде у књ. I. Он је римовао чак и неримовани 
„Глас Народољубца“ Лукијана Мушицког, и то под изговором да га 
преписује „по својему обичнијему начину“. Све то показује да је 
Мркаљ гравитирао од класицизма ка предромантизму.

ИЗВОРНЕ ПЕСМЕ

Мркаљевих 13 изворних песама могу се груписати у четири 
скупине, као што је то у овом издању учињено. Прву скупину 
карактерише крик над „морем зала“, трагање за изгубљеном 
радошћу и самоаналитичко понирање у људску природу. Друга 
група изражава похвале заједници и појединцу за напоре у области 
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културе, уз надања лична и колективна. Песмама треће групе 
заједничка је тема љубави, како платонске тако и чулне. Ту је и једна 
песма покуде, намењена „неком изабраном господину“.

Примећено је да Мркаљеве песме садрже „грђу“ за његов 
живот. Додајмо да је та грађа у исто време универзална и, што је 
важније, оригинално транспонована у облик песме. Мркаљевој 
поезији и песничкој вештини могли су да завиде најпризнатији 
песници његовог времена, па и после њега.

Песма [Јао... триста пута!], објављена тек у наше време, не 
осваја нас простим криком над злом, већ личним виђењем зла и 
особеностима поетског израза, нпр. у првој строфи:

   Јао! јао! јао триста пута!
         Пала нам је, пала коцка љута;
     Море зала ов је свет!
   Лед и ватра, зрак, и гром, и вода,
          Звери, змије, гад од разна рода,
      Често век нам чине клет!

Овде привидна реторичност има поетску функцију, која се 
остварује спонтаношћу израза, синтаксичко-стилским и лексичким 
квалитетима, дражима архаичности, необичним понављањима, 
кумулацијама и конотацијама. Све је то посебно графички уобличено 
у помацима, нарочито трећег – најкраћег и најефектнијег стиха, са 
којим кореспондира шести стих. Узмимо и другу строфу:

   Зло је мучно садашње поднети,
         зло нас бивше пече у памети,
                Будуће већ једе нас.
   Дневне туге рађају сне ’удне,
         А сни ноћни растуже нас будне.

   Јесмо л’ без зла који час?
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Овде се уметнички поступак, поред осталог, одликује 
паралелизмом савремених одредаба „садашњег“, „бившег“ и 
„будућег“ зла, хијазмом и реторским питањем на крају.

У трећој секстини песник на непоновљив начин доводи у везу 
крвожедне животиње са човеком:

   Човек, страва човеку ах! већа,
          Гони правду, што је свију срећа,
                  Гони мри из света сав.
   Вук не ломи реч, ни веру „воју;
          Топ и картач не привезу к боју
    Анаконда, рис и лав.

У првом тростиху човек се као извор зла именује, у завршном 
делу је присутан имплицитно, и то у истом негативном смислу, који 
се остварује особеним поетским супротстављањем, на чијем крају 
стоји функционално опкорачење у последњи стих.

Песма је испевана у неуобичајеној комбинацији петоиктусног 
трохеја (десетерачког) са женском клаузулом и четвороиктусног 
(седмосложног) са мушким завршетком, и то у секстинама са 
римом ааьссь, где се ь налази на крају покраћеног трећег и шестог 
стиха. То је стари метрички поступак познат под општим називом 
rhytehmus tripertitus caudatus, у коме краћи стихови имају функцију 
истицања путем неочекиваног покраћивања не само броја слогова 
већ и „стопе“, а наш је песник мајстор за проналажење мушке риме.

У једној песми Мркаљ пева о „странпутичењу“ човека у 
тражењу радости, коју не налази ни у богатству, ни у забави, ни 
у љубави. Песма је једноставан израз ауторовог дубоког поимања 
испразности и супротности у људском животу. Зато је песник овако 
завршава:

   Радост заман тражити је;
          Она иде уза жалост,
   Што истина ако није,
           Г  д  и   ј е,   рец’те ви,   р  а  д   о  с  т.
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Није ли то антиципација Његошеве „чаше меда“ која се не 
испија без „чаше жучи“? Анексна рима уз песничку слободу (није 
– гди је) и уз спационирано истицање има посебну еуфоричну и 
семантичку вредност.

Поменимо и двокатренску песму „Блажење девојке“, која је 
испевана средином треће деценије 19. века, а објављена 1959. године. 
У њој се изражава стрепња од љубави младе девојке:

    Ти крадом љубиш мене!
          Од љубавице твоје
    Све стрепи серце моје 
          Брез надежде за нас.
    Те очи, лишца мене, 
          Нек’ јада не зададу!
          Да стар те љубим младу,
                Нек’ пак поживи глас!

Испевана је у ретком проиктусном јамбу са женском и мушком 
римом у посебном систему, који повезује први стих једног катрена 
са првим стихом другог катрена, а затим и њихов четврти стих: аbbc 
аddс. На тај начин рима а и с остварујући rhythmus quadripertitus. 
Укажимо и на прозодијски суптилну дистинкцију „мèне“ и „мéне“.

У песми се огледа укрштање праваца. Да је нађена непотписана, 
закључили бисмо да ју је испевао Васа Живковић, аутор „Младе невесте”, 
настале две деценије након Мркаљеве песме. Ево првих двају катрена:

    Радуј се, млада нево!
           Већ чарне твоје власи
           Од мирте венац краси,
                 Зелене мирте сплет.

    Кићени свати вичу:
           Одби се вита грана
           Од плавог јоргована,
                 Одби се с граном цвет.
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Изузев што се не римује почетак двају катрена, са Мркаљевом 
песмом повезаност се огледа у метричко-ритмичкој структури и 
оној општој тоналности која се обично јавља уз троиктусни јамб.

Осврнимо се и на песму „Мом шаљивом знанцу“, у којој 
песник испољава другу страну свога сензибилитета. Мркаљ полази 
од Хорацијеве идеје да није срамота „љубити“, као и од два-три 
његова примера, а остало припада нашем песнику. Хорацијев мотив 
љубави према робињи, уз нешто примера, послужио је само као 
подстрек за нову песму, у којој су додати не само нови примери 
него је изражен и друкчији сензибилитет. Због тога се Мркаљу, 
који је иначе умео да изванредно преноси метар оригинала, овде 
наметнула комбинација других размера, који представљају веома 
успелу опозицију Хорацијевом сафичком женском римом, на 
пример у првој децими:

    Зашто ја не би
    Герлио к себи?
          Серце вели,
          Она жели,
    Пак срам да забрани луд?
    Рабиње младе
    Љубит’ се раде,
          Често била
                     Љубов мила
    Витезовом славним свуд.

Једино пети и десети стих симетрично налазе сазвучје и 
поенту у мушкој клаузули, и то у систему aabbc ddеес, у коме 
једносложне клаузуле у завршници претходних тирада краћих 
стихова, праћених антикаденцама, остварују посебне ефекте. 
Тако песма представља карактеристичну творевину у којој 
се позајмљени мотив развија новим примерима, друкчије се 
доживљава и другом техником стиха уобличава.
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ПРВИ ПРАВИ ПЕСНИК СРПСКОГ ЈАМБА И ПРЕТЕЧА
КОСТИЋЕВСКОГ ДЕСЕТЕРЦА

 Често се заборавља да српски уметнички јамб постоји и 
пре Лазе Костића, који га је у облику драмског петоиктусног (де-
сетерачког) стиха афирмисао. Штавише, налази се и костићевски 
организован јампски десетерац. Изванредно изграђен у комбинацији 
са једанаестерцем јавља се код Мркаља, и то у препеву 14-ог (односно 
15-ог) псалма са црквенословенског језика на српски, псалма који, 
како је запазио Амфилохије Радовић, није случајно одабран, јер 
језгровито садржи „сву библијску етику“.

 Мркаљ се држао изворника, али га је препевао у облику пе-
тоиктусног (петостопног) јамба  у коме алтернирају једанаестерци 
са женском, двосложном римом и десетерци са мушким римовањем. 
Извео је то у 13 стихова, од којих седам у костићевском типу 
јамба. Препев почиње познатим питањем, које Мркаљ даје у два 
јампска једанаестерца, да би их даље сменио паровима десетераца 
и једанаестераца у алтернирању:

  
   Ко стоји, Творче ој, у твоме двору?
        Ко л’ сели там’ у твоју свету гору?

                                                              *        *
   Ко ’оди чист и делат’ правду скор;
          Ком истинит свак серца изговор,
   Чиј језик вешт – не ласти ни у чему,
          Ко пакости не плете искрењему,
   Ни доносе на тушу прима чест.
          Пред њиме ништа је тко лукав јест;
   Преславан пак, ко ’с живог Бога боји,
          Закуне ли с’, код клетве он опстоји,
   Он не меће на вишак сребра свог,
          Нит мита узимље на недужног.
          Ко твори то, прекретње руше л’ тог?
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 Овде ваља истаћи три значајна феномена. Прво, цезу-
ра је укинута, односно померена иза четвртога слога, тако да је 
почетак другог полустиха добио узлани ритам. То је учињено не 
само у десетерцима већ и у једанаестерцима. Друго, иако римован 
(парном римом), захваљујући песничком језику и ритму, стих 
остварује говорну тоналност. Треће, свих седам десетераца имају 
мушку клаузулу, која је у пет стихова обележена акцентованом 
једносложеницом, а у два дужином на затвореном слогу (скор – 
изговор, свог – недужног).

 Тај јединствен препев успео је и поетским преношењем 
смисла и оригиналношћу јампске метричко-ритмичке структуре. 
Штета је што у своје време није објављен, а данас без њега се тешко 
може замислити антологија превода и препева на наш језик.

 Занимљиво је то што је Мркаљевом препеву претходило 
Лукијаново преношење истог псалма са црквенословенског у „ра-
змер Хорацијев“, односно у алкејску строфу (1822. године), и то на 
рускословенском језику. Није ли то био разлог што се Мркаљ по-
духватио препевавања на језику који је народу разумљивији? Уз то 
да покаже и предност римовања над неримованим стихом. Није 
ли то можда и разлог што су Мркаљеве песме остале необјављене? 
Ово тим пре што је препеву наведеног псалма доделио прво место 
у рукопису. Подсетимо, с друге стране, да је из исте збирке објављен 
сонет посвећен Мушицком...

ПРВИ СРПСКИ СОНЕТ У ЈАМПСКОМ ЈЕДАНАЕСТЕРЦУ

Мркаљ је 1822. године испевао сонет „Земунцима”, први српски 
сонет у јампском једанаестерцу, који је, нажалост, све до 1959. године 
остао у рукопису. Инспирисан подизањем школског здања, песник 
у свечаној тоналости необично инвентивно супротставља древној 
„басни“ (миту) остварено дело, где прâви „рачитељи“, тј. љубитељи 
(знања, мудрости) могу да се напајају у борби против зла. При томе 
се садржина синтаксички самосталних катрена супротставља, да би 
се у исто тако самосталним терцетима извео закључак.
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Сонет је испеван у петоиктусном (петостопном) јамбу са 
женском римованом клаузулом талијанског типа аbbа аbbа сdс dеd. 
Сви акценти падају, међутим на парне слогове, изузев два, и то на 
почетку трећег и дванаестог стиха, где су замењени дужином. Строг 
распоред акцената на парним слоговима, као и у препеву наведеног 
псалма, настао је под утицајем немачког јамба. Ево првог катрена:

   Глас древни, у дне ком се не верује наше,
          Да Орфеј на Исменским бреговима
           Чињаше звер и камен словеснима,
           Атине оштроумне басне бјаше.

 Аутор у напомени пише да је први стих у „хиперметру“, 
што значи да је дужи за једну стопу, дакле у шестостопном јамбу 
(у јампском тринаестерцу). У другом и четвртом стиху цезура је 
укинута, а у трећем пада иза четвртог слога.

 У завршном терцету налазе се два ефектна опкорачења са 
каденцом на цезури:

   Камења ето, од ког ће потећи
          Вам дуга слава; јер ће то говорит’,
          Земуна док је; што ће пак све рећи!

 У првом опкорачењу пренета је енклитика, што је особина 
класицистичке поетике.

 У јампском једанаестерцу испеван је и „Сонет или сагласица“, 
објављен под тим насловом 1839. године, али из рукописне верзије, 
нађене међу осталим песмама 1959. године, излази да је то сонет 
„Преславну и млогопожељену Архипастиру, када се приближаваше 
к Епархији својој, путујући из Доњи Карловаца“. Уместо тога описа 
испод објављеног наслова пише у загради „Месеца Јунија 1828. у гор. 
Карл.“ Тада је песник био у болници, а владика на путу за Карловац. 
У рукописној верзији се не помиње име Мушицки, већ „Овчар“. 
Осим тога, у њој, као и у осталим песмама, налазимо екавске облике 
(са једним изузетком и једним цитирањем речи Мушицког), док се 
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у објављеној верзији јавља графија јата. Јамб је у штампаној верзији 
дотериван на три места, од чега двапут непотребно. Чудно је то што 
се у објављеној верзији јавља лексема „сојуз“, уместо „свеза“, као 
што је у рукопису сонета.

Све то, до чега сам дошао у најновијим истраживањима, на-
води ме на нови закључак – да интервенције у објављеној верзији 
1839. г. не потичу од Мркаља. Наслов „Сонет или сагласица“ такође 
не одговара, али пошто је ушао у употребу, треба да се задржи 
само прва реч, којој додајемо битан део изворног наслова: „Сонет 
преславну Архипастиру“.

На питање да ли је Мркаљ сонет у посланицу Мушицком 
саставио из личних или родољубивих преокупација, са сигурношћу 
се може прихватити ово друго. На то нарочито упућује његова 
позната нам ангажованост у борби против унијаћења у Далмацији, 
при чему се служио и „Гласом Народољубца“, дакле пре него што 
ће средином треће деценије века доспети у невоље. Додајмо томе 
да је римовани облик те песме посветио својим сународницима у 
Загребу.

[...]

ПРЕВОЂЕЊА И ПРЕРАДЕ

Мркаљеви преводи и прераде могу се сврстати у четири 
групе: духовне песме (са поменутим препевима псалма), које овде 
дајемо под насловом једног стиха из Псалма 132 (133); патриотска 
неримована песма Мушицког у Мркаљевој римованој верзији; по-
хвала лепоти (Рафов „Лептирак“) и пријатељству (Хорацијева ода 
Ламији); весеље и љубав.

Ваља истаћи да се песник према изворима односи стваралач-
ки. Он их бира према своме афинитету и актуелизује, налазећи и 
адекватан савремени метричко-ритмички облик.

Већ смо видели како је једном псалму дао неуобичајену струк-
туру петоиктусног јамба. Кад је приступио препеву Псалма 132, 
песник је већ у првој реченици изворника (усхићеност лепотом 
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братског живота) открио друкчију тоналност од оне у 14-ом (15-
ом) псалму. Зато је потекао и други облик стиха – трохејски осмерац 
лирских песама.

   Глед што добро јест и благо,
   И пријетно, красно, драго!
   Братска љубов, мир и слога,
   Једногласна воља млога...

Скренимо пажњу и на трохеје у којима је укинута цезура иза 
четвртог слога било као граница између акценатских целина било 
као граница између речи:

   Које с’ до у : браду слева...
   Плодни дожд на : брег Сионски...
   Даје благослов до века.
   
У трећем стиху цезура је иза четвртог слога укинута и као 

граница између речи.
Препеву Оченаша песник је посветио двапут више стиховних 

реченица него што их садржи изворник. Разлог је, по свој прилици, 
у томе што је желео да изворник протумачи „на изворан и једино 
исправан начин“ (А. Радовић), те му је било потребно и више 
стихова.

Посебно је занимљиво то што је Оченаш пренео у трохејски 
осмерац, иако синтаксичко-ритмичка организација прозног 
оригинала претежно сугерише друге облике. Вероватно је кључну 
улогу одиграла друга, осмосложна реченица: „да свјатисја имја 
Твоје“ са границом речи иза четвртог слога, која даје звучање 
трохејског осмерца.

Владан Недић је запазио да је Мркаљ „верно и утанчано 
преносио изворник“, нпр. Рафов „Лептирак“. Додајмо да је ту 
Мркаљев четвороиктусни (четворостопни) јамб раван немачком 
изворнику. Исто тако Недић је приметио да је „Хорацијеву оду 
Ламији Мркаљ дубље осетио“ него Мушицки, Јован Хаџић и 
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Стефан Лазић, као што је утврдио и мисаону везу између те оде и 
„Мадригала за Нову годину“, која се односи на Мушицког.

Стваралачки однос према изворнику Мркаљ је испољио 
и у вези са песмом „Мом непостојаном Знанцу“. То је заправо 
актуелизовани препев Хорацијеве песме Ad Lydiam (carm. III, 9), са 
темом о лакој љубави коју је сменила обострано нова веза, да би 
Лидија на крају признала приврженост претходној љубави. Ево прве 
строфе Хорацијеве и Мркаљеве:

   Donec gratus eram tibi
          nec quiquam potior bracchia candidae
   cerici iuvenis dobat,
          Persarum vigui rege beatior.

  Знанац. Докле драг сам био теби
        Док ти другог драга не би,
          Живио сам ја срећније
        И од цара Персидскије.

Мркаљ је дијалогу између песника и Лидије додао и формал-
ни дијалошки облик, уз то замењујући имена: песника је заменио 
Знанац, а Лидију – Ана. Исто тако уместо Хорацијеве Хлоје и Калиса, 
Мркаљ уводи Бару и Франца.

Наш песник је осавременио и стих тако што је осмос-
ложни гликонеј и дванаестосложни асклепијадеј (мањи), који у 
Хорација алтернирају, објединио у трохејски осмерац. Очигледно 
је његов лак ритамски ток претпоставио другим облицима нашег 
осмосложност стиха, а нарочито патетика дужих стихова. Тако је 
песник садржину интерпретирао у складу са својим помереним 
доживљајем Хорацијеве песме. Због свега тога његов препев је 
знанто интересантнији од досадашњих превода Хорацијева песме.

Занимљивија је Мркаљева склоност да се слободно односи не 
само према страним него и према домаћим песничким творевинама. 
Тако он нуди читаоцима по једну песму Канижлића и Мушицког, 
али не одолева стваралачком нагону да се упусти у редакцији 



95

њихових стихова. Разуме се, обојицу је изабрао према духовном 
односно патриотском афинитету.

Од Канижлића преузима одломак из спева „Света Рожалија“, 
преносећи га из икавског у (и)јекавски изговор, изостављајући глас 
х и замењујући две-три лексеме (код Канижлића: помњив, јур, слава, 
код Мркаља: пажљив, већ, дика).

Редакцију последњег стиха Мркаљ је семантички танано 
промислио. Према Канижлићевом:

Стечем славу, покој, рај
стоји његово:  Т  е  ч  е  м   д  и  к  у,   п  о  к  о  ј,   р  а  ј.

Управо је тако истакао завршни стих, да се види како је израз 
дика претпоставио изразу слава, а трајност (тећи) свршености 
(стећи).

Рекли смо да је Мркаљ популарисао „Глас Народољубца“ 
Лукијана Мушицког. У својој Аутобиографији Кирил Цветковић 
наводи да се Мркаљ у својим споровима са унијатима у Далмацији, 
поред осталог, служио и том песмом. Он ју је негде у последњој 
деценији свога живота „преписао“ за своје пријатеље у Загребу, при 
чему је не само унео риму већ је ту и тамо учинио и друге занимљиве 
модификације које нису биле условљене потребама стиха. Његова 
редакција, која је остала незапажена, заслужује посебну расправу, 
поготову што се из ње види и Мркаљев однос према Вуковој критици 
Лукијанове песме. Ми ћемо се овде осврнути само на њезин почетак.

Према Лукијановом уопштавању: „Сербљи љубе“ (свој 
род) стоји Мркаљева синегдоха: „Сербљин љуби“; Лукијановом 
„Сремцу“ и „Черногорцу“ Мркаљ претпоставља перифразе: „Род 
под Фрушком Гором“ и „Чарне Горе лист“. Песник затим речју 
„свеза“ замењује реч „сојуз“, на коју ће се, пред смрт, у писму Вуку 
критички осврнути. Осим тога, он ће у вези са двадесетак првих 
стихова ставити примедбу и на Лукијанове „различите врсте образâ 
(слика – Ж. Р.), који сви скупа никако не опсташе“, те је Лукијан 
„читатеља само смео и забунио“.
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Тако наш песник непистрасно критички пише о делу које му 
је иначе служило у ширењу родољубивих идеја, о певању Владике 
кога је ценио и коме је наменио ону од срца писану посланицу.

[...]                                                                                                                                                (1994)
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Душан Иванић

ПЈЕСНИЧКЕ ПАРАДИГМЕ И ПОЛЕМИКЕ САВЕ МРКАЉА
 

Животни пут Саве Мркаља1 (1783–1833) прича је за себе: од 
основне школе у Сјеничаку на Кордуну, богословије у Карловцу, 
учитеља славено-српске школе у Госпићу до студија филозофије 
у Загребу (гимназијски ниво) и Пешти, гдје се 1810. године састаје 
с Вуком и другим ученим Србима и гдје те године објављује Сало 
дебелога јера либо азбукопротрес, задивљујући словенске фило-
логе и утирући пут Вуковој реформи писма, изазвавши, међутим, 
радикалношћу предлога гњев митрополита Стратимировића, не-
милосрдне прогоне и забрану списа. Године 1811. замонашио се у 
манастиру Гомирје, гдје због сукоба с нетрпељивом и примитив-
ном братијом бива лишен монашког чина (1813). Отада настају го-
дине губљења и лутања од Кордуна до Новог Сада, Мачве, Баната 
и Далмације, гдје ће се око 1820. године наћи у борби против 
проунијатског владике Краљевића. Повремено се јавља у Србским 

1  На основу текстова Душана Иванића „Пјесничке парадигме Саве Мркаља“ 
и „Мркаљеве пјесничке полемике/полемике о пјесништву“, приређивач је 
овоме тексту одредио наслов, који изворно гласи „Сава Мркаљ“ и објављен је 
у ауторовој књизи Ка генези српске поезије.
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новинама Д. Давидовића пјесмама и полемичким запажањима. 
Током 1825. године због сукоба изазваних дубоким нервним 
растројством (манија гоњења) и егзистенцијалним проблемима 
у Карловцу окивају га и трпају у војни затвор (Глина). Молбу да 
се поново прими у неки манастир митрополит Стратимировић 
не уважава. У тим околностима пише своје антологијске сонете и 
пјесме, објављене тек у новије вријеме. Од 1830. године до смрти је 
у бечкој душевној болници, губећи једно вријеме и слух и говор. 
Вуку Караџићу, који га из старог пријатељства и уважавања обилази, 
повјерава рукописе својих пјесама.  

Данас је читаоцу, без обзира на филолошку славу и огроман 
значај Азбукопротреса, занимљивија Мркаљева поезија, потпуно 
у складу с познатом тврдњом Богдана Поповића – у науци су до-
бре нове студије, у књижевности класична дјела. По тим пјесмама, 
и по животу, Мркаљ је могао бити наш пјеснички мит, прије 
Ђуре Јакшића: несрећно дјетињство уз душевно болесну мајку, 
сиротовање, нередовно школовање, гоњен и од ближњих и равних 
њему и од највиших а далеких, због научних идеја, знања, нарави, 
странац гдје се год нашао. Упркос малом броју пјесама (25 оригинала 
и превода), оне су зачуђујуће морфолошке, прозодијске, тематске и 
жанровске динамике, и по томе се уклапају у богато раздобље српске 
поезије 20/30-их година XIX вијека. Писао је пригоднице, љубавне 
и шаљиве пјесме, његовао строгу форму сонета и истовремено 
отворене астрофичне композиције, очито под утицајем народне 
поезије. У оно мало текстова о пјесништву испољио се као изричит 
противник грчке митологије и заговорник риме (знак окретања 
од класицизма ка романтизму, како истиче и Ружић слиједећи у 
том смислу запажања Милорада Павића), у прећутној полемици 
са Лукијаном Мушицким. На врло занимљив начин ову имплицит-
ну полемику илуструје Мркаљева прерада „Гласа народољупца” 
Л. Мушицкога: уношење риме, језичко-метричко приближавање 
народној традицији и живом говору. Истовремено, без класици-
стичке подлоге самог Мушицког поезија Саве Мркаља би остала 
без мисаоне густине и загонетног смисла, без онога што је чини 
блиском, рецимо, једном Хелдерлину, судбине подударне у нечему 
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судбини нашег писца. Од класицизма је Мркаљ понио и висок етич-
ки патос и толеранцију везану с народољубљем („Народољубије не 
искључава љубве к целом отечеству”). 

Зачуђујући је распон односа Мркаљеве поезије према 
традицијама српског пјесништва. Она се прима као спона образаца 
XVIII вијека с врхунцима српске романтике, у неким пјесмама Ђуре 
Јакшића и Лазе Костића. Између Орфелиновог „Сетованија научена-
го младаго человека” и тема гоњеног пјесничког јунака код Јакшића, 
или Јакшићеве еротске и винске поезије, налазе се Мркаљеве пјесме 
„Где је радост” и „Блажење девојке”, док његови сатирични стихови 
(„Нова песница”) кореспондирају са српском грађанском поезијом 
или познијим пјесмама Николе Боројевића. У препјеву 14, одно-
сно 15. псалма Ж. Ружић налази примјере за „костићевски орга-
низован јампски десетерац”, „изванредно изграђен у комбинацији 
са једанаестерцем” („Ко стоји, Творче мој, у твоме двору? / Ко л 
сели там у твоју свету гору? / Ко оди чист и делат правду скор”). 
Посебно мјесто заузимају у овом опусу сонети, високоестетизовани, 
продуховљени, дистанцираних слика и, како је неко написао, „то-
налне њежности”. Оно што на Мркаља баца још повољније свјетло, 
тиче се својеврсне расподјеле, кодирања смисла пјесничких облика: 
простонародан астрофичан стих употребљен за шаљиво-сатиричне 
теме, а сонет, сложене метричке конструкције, за једва прозиран, 
затамњен, високо уопштен смисао. 

Мркаљеви сонети (укупно их је три, „Земунцима”, „Сонет 
преславну Архипастиру”, посвећен доласку Лукијана Мушицког 
за горњокарловачког епископа, и „Јелени Дијаковић”) изазвали 
су метричким иновацијама велику пажњу у истраживањима Ж. 
Ружића (нпр. „Земунцима” је први текст српске поезије у јампском 
11-ерцу, написан 1822. године). Али ови сонети нису само метрички 
занимљиви: они су склоп промишљено контрапунктираних поет-
ских слика, семантичких паралелизама и обрта („Ограни, Звездо 
висока, ограни! / Већ дуго зебемо у чарној ноћи /.../ Твој луг и с 
кладенцима чистим цвеће, / Та новост вечна, дух што с серцем пита, 
/ Чест своју пролетњу пократит неће”, у сонету Мушицком), снаж-
них згушњавања која појединачно/лично искуство универзализују 
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(„Сагревају сва серца исто семе”, у сонету посвећеном Јелени 
Дијаковић). Данас је најславнија Мркаљева пјесма позната под 
скраћеним насловом, „Јао! јао! јао! триста пута!”, у изворни-
ку – „Састављено, кад у Горњо Карловачку боловаоницу доспедо 
побеђен, и остављен од свега света”: она се може узети као једно 
од најмрачнијих пјесничких уопштавања судбине човјека, гдје је 
овај објект и субјект зла у сва три временска плана („Зло је муч-
но садашње поднети, / Зло нас бивше пече у памети, / Будуће већ 
једе нас. / Дневне туге рађају сне ‘удне, / А сни ноћни растуже нас 
будне, / Јесмо л без зла који час? // Човек, страва човеку, ах! већа, 
/ Гони правду, што је свију срећа”). Озвјерено биће човјека поново 
ће дотаћи Стерија и Јакшић, обојица далеко од Мркаљевог очајања. 

У свему што је радио, боље речено – у свему што је остало 
иза Мркаља, снажан је траг једног изузетног духа. У теоријским 
исказима, он је на раскрсници поетичких струја првих деценија 
XIX вијека, нагињући онима који ће бити носиоци романтизма. 
У преводима псалама не стиди се по језичким рјешењима (која су 
уз то подвргнута рими) млађег Даничића. У поезији, сразмјером 
између броја сачуваних и броја антологијских пјесама, Мркаљ међу 
српским пјесницима нема премца. (Младен Лесковац је од тринаест 
његових оригиналних пјесама у своју Антологију старије српске 
поезије унио три, а заступљен је и у Антологији српског песништва 
Миодрага Павловића.) Енергију обликовања/стварања показао је и 
у најмањим облицима, ријечима (код њега је, нпр., ад – невидилиште, 
мрачај), по томе подједнако близак свом савременику Соларићу, али 
и млађим генерацијама, међу којима ће ова језичка оријентација 
(подстакнута моћним утицајем Симе Милутиновића Сарајлије) по-
стати врло привлачна (Ђорђе Марковић Кодер, касније Лаза Костић, 
Змај и други). 

Упркос малом обиму, унутар Мркаљевог пјесничког опу-
са уочљива су јака жанровска тежишта, те се поједине пјесме 
осјећају као носиоци недопјеване скупине текстова: у том кругу 
има и пригодних, и интимно-еротских, и исповједних, и сатирич-
них, и шаљивих пјесама. У њима се такође осјећају јаки еволути-
вни потенцијали, од којих ће се неки остварити тек у генерацији 
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романтичара. Класицистичку и класичну мисаоност ове лирике 
прожима и предромантичарска осјећајност и ритмичко-метрички 
наговјештаји високе романтике (Јакшић, Костић).  

Мркаљ је у књижевност ушао полемички. (И Вук се, иако 
опрезно и с маском крајње скромности, полемички одредио и према 
традицији и према савременицима, Мушицком и Соларићу.) Такав 
став је постао опште мјесто српске књижевне ријечи првих деценија 
XIX вијека: око језика, правописа/писма, стила, метра/размјера 
(Дошеновић, Мушицки), идентитета српске културе, а касније ће 
обухватити новије историјске догађаје, односно узроке пропасти 
српског устанка (Сербије плачевно пакипорабоштеније, 1815. годи-
не). То је несумњиво посљедица стања културе и потраге за могућим 
рјешењима у околностима великог расијања и егзистенцијалне кри-
зе народа. 

Посебан полемички дар испољио је у процјењивању стил-
ско-семантичке вриједности ријечи: критика смисла и ваљаности 
једног исказа у стиховима Лукијана Мушицког (око смисла ријечи 
сојуз); мисли поводом класичне митологије у поезији (коју одбацује 
и оптужује), или поводом улоге „сличности” (риме), коју веома 
уважава; он полемише о природи модерног романа, о дијалектима 
(говорима) и дијеловима српског народа, о стилској вриједности 
појединих ријечи, кованицама, проблему превођења, све у фраг-
ментима, у узгредним запажањима по писмима и новинским члан-
цима (уп: С. Мркаљ: Песме и списи, прир. Ж. Ружић, Топуско, 1994. 
године). Ова оријентација је још непосреднија у имплицитним 
полемикама-дијалозима, каквом се може сматрати обрада (прера-
да) „Гласа народољупца” Лукијана Мушицког. На подлози оригинала 
Мркаљев текст се издваја појачаним фолклоризмом, сликовитошћу, 
римом, новим ритмом/метром и већом заступљеношћу народног 
језика, те садржи јасне знаке једног засебног, опонентног поетичког 
система. То није полемика с Мушицким, већ нека врста дијалога 
једне с другом поетиком, гдје се идеје подударају, а њихово стилско 
рухо разликује. Наводимо неколика стиха (80–87).  
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Мушицки:                                                            Мркаљ: 

Противу вњешња врага слога треба!             Треба л’ нам слога 
против врага споља? 
Језик чувај; он т’ је град.                                            Језик чувај; он т’ је град.  
Размишљај, којој сјети град подлежи;          Размишљај, која граду 
прети беда;  
От те чувај језик свој.                                         Језик од те чувај тад. 
Добро је с разне стране мотрит’ предмет;                Добро је с разне стране 
ствар да с’ гледа;  Очи уму свуд помоћ.          Око уму често спас. 

 
Мркаљ је склон обрадама и варијацијама истог мотива (нпр. 

„Мом непостојаном знанцу”, „Мом шаљивом знанцу”), преводи-
ма/прерадама, дијалошким позицијама. С друге стране, изразити 
примјери хумористичке интенције испољавају се такође у кон-
трастним ставовима који се на крају измирују. Истовремено је овај 
филолог-пјесник сачинио једну од најтемељитијих, најпотреснијих, 
егзистенцијално проживљених пјесама зла у српској новијој 
традицији (премци су јој неки од средњовјековних зазива или кри-
кова у познијим записима, у току расијања српског народа): лично 
душевно и тјелесно стање („кад у горњокарловачку боловаоницу 
доспедох побеђен и остављен од свега света”) универзализује се у 
сликама/исказима о људској природи и човјеку као извору зла.  

Та разноврсност се осјећа и кад се у опусу издвоје моти-
вски кругови, било да се ради о еротским, било о сатиричним, 
шаљивим, пригодним или родољубивим мотивима. Уз то свака 
од пјесама у свом мотивском окружењу успоставља шири распон 
веза с пјесничком традицијом. Узмимо само као примјер његову 
„Божићну пјесму”, која носи у себи трагове пјевања на народну, у 
духу побожних спјевова Викентија Ракића и Милована Видаковића 
(рима, стих, мијешање црквенословенског и народног: вражда – 
ражда), истовремено прожета истинском религиозношћу, што 
је, с друге стране, уклапа у круг религиозних мотива, везаних за 
Мркаљеве преводе, који, како примјећује Амфилохије Радовић, 
потврђују пјесникову танану теолошку спрему („Религиозни лик 
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Саве Мркаља”, Књижевност, 87/4−5: 1984). Посебно анализирајући 
„Божићну песму”, указује на Мркаљеву христологију и упоређује је 
са Његошевом химном Христу на крају Луче микрокозма; његови 
преводи такође потврђују афинитет за религиозне теме (Псалм 14, 
132; „Оченаш”) и за тему зла у свијету: „...виде се три основна про-
блема којима се Мркаљ мучи до саме смрти. То је проблем језика, 
религиозни проблем и проблем зла.”  

У цјелини Мркаљев опус успоставља врло сложене и бога-
те односе с цјелокупном српском пјесничком традицијом: астро-
фичним композицијама пјесник је близак народној поезији, док 
сонети потврђују утицај романске традиције; теоријским искази-
ма о пјесништву опредјељивао се против античке митологије и за-
говарао риму, у знаку окретања од класицизма ка романтици (М. 
Павић). У овом духу је и прерада „Гласа народољупца” Л. Мушицког. 
Мркаљево невелико пјесничко дјело се прима као спона пјесничких 
образаца XVIII вијека (нпр. Орфелиново „Сјетованије наученаго 
младаго человека”), јаких оквира крајишког пјесничког круга, ве-
заног за романску традицију, класицистичких оквира које је поста-
вио Лукијан Мушицки, те врхунаца српске романтике (у пјесмама 
Ђуре Јакшића и Лазе Костића, посебно у темама гоњеног пјесника, 
у еротским мотивима, у ритмичко-метричким импулсима, што се 
понајвише односи на пјесме „Гдје је радост”, „Блажење девојке”), док 
се сатирични стихови додирују с грађанском поезијом и струјом која 
има заступнике у Николи Боројевићу, Ј. Стерији Поповићу и Змају. 
Мркаљев јамб је, по оцјени Ж. Ружића, „право откровење за теорију 
и историју нашег стиха”, који је с правом додао како је пјесник имао 
„необично развијен слух за ритам и акценат” (Ж. Ружић: Српски 
јамб и народна метрика, Београд, 1975. године). 

У кодирању смисла пјесничких облика, међутим, не треба 
превиђати утицај класицистичке поетике: простонародан, астрофи-
чан стих је предвиђен за шаљиво-сатиричне теме, а метричко-стро-
фична конструкција сонета за назнаке тамне, нејасне слике људске 
природе („Јелени Дијаковић”) или пригодних, а општенационалних 
прилика („Сонет преславну Архипастиру”). Уз то његова мисао тежи 
ка типизацији, универзализацији људских својстава, независно од 
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жанра („Сагревају сва серца исто семе”, „Странпутичи стар и млад”), 
што је такође једно од битних својстава поетике класицизма. Не 
мање је упадљив дискурзиван тон, везан за распоред и избор ријечи 
наглашеног општег смисла (усудно биће човјека, иманентност зла) 
или за склоност ка издвајању карактера, ситуација („Где је радост”, 
„Старац”), људских особина („У своја недра озбиљски се вати; / Ту 
кључ имадеш грудма дволичнима”, „Сагревају сва серца исто семе!” 
– у сонету Јелени Дијаковић). Ж. Ружић истиче „говорну тоналност” 
Мркаљевог стиха, која несумњиво одговара мисаоно-дидактичкој 
линији као једном од обиљежја класицизма, са сљедбеницима у тзв. 
школи објективне лирике, а потом (кад је ријеч о стиху) поезије В. 
Илића, допирући, наравно, до наших дана. 

У серији неостварених, недограђених пјесничких опуса у 
српској књижевности Мркаљ заузима посебно мјесто. Док су други 
пјесници, прекинути у стваралачкој зрелости (Бранко Радичевић, 
Јован Грчић Миленко, Војислав Илић, Бранко Миљковић, нпр.), до-
сегли пуну концентрацију барем у једном периоду и то потврдили 
својим збиркама, он као да је поезију писао случајно, изазван окол-
ностима или приликама, или реагујући на туђи текст. Отуда можда 
долази и њена изразита жанровска, тематска и стилско-реторичка 
хетерогеност. На другој страни, гледајући на њену унутрашњу форму, 
на стих, ритам, лексику, сликовитост, потврђује се из пјесме у пјесму 
пјесникова изузетна самосвојност, брижљивост и осјетљивост: оне 
га чувају од опонашања чак и кад преводи и прерађује или тим пре-
водима и прерадама дају тон полемичке оријентације.  
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Милорад Павић

СТИЛСКА ПОЗИЦИЈА САВЕ МРКАЉА

Просветитељска епоха у српској средини, као и другде, носила 
је у оквирима свога особенога погледа на свет стилску вишезнач-
ност. Један стил на заласку (рококо) и два у настајању – класицизам 
и предромантизам – обележила су другу половину XVIII столећа у 
српској књижевности. Два настајућа стила отварала су нове видике 
српској књижевности, али су била обележена посебним одликама, 
тако да се геопоетичка ситуација, однос према књижевном језику, 
домаћим и страним узорима, версификацијски и жанровски систе-
ми код ова два стила знатно разликују.

Иако је плурализам стилова давао печат писцима ове епохе, 
ипак се може пажљивим праћењем њихових опредељења уочити 
и дефинисати бар у основним цртама и преовлађујућем броју 
случајева стилска позиција свакога од њих, па се то може покушати 
са Савом Мркаљем (1873–1833), о којем је реч. Питање које нас овде 
занима у првом реду гласи: којем од два владајућа стила своје епохе, 
класицизму или предромантизму, нагиње Сава Мркаљ? Скицу за 
такво типолошко процењивање овога лингвисте и песника дали смо 
у студији Рађање нове српске књижевности (Београд 1983. године), 
а овде бисмо, полазећи од тамо назначених ставова, покушали  да 
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подробније уђемо у разматрање стилских опредељења Саве Мркаља 
у обе области којима се бавио, у области језичких истраживања и 
у области песништва.

I  

У предговору и у тексту своје књиге Сало дебелога јера, либо 
Азбукопротрес (Будим 1810) Сава Мркаљ позива се на три писца 
који су у његово доба или нешто раније обитавали у Трсту и делили 
са многим другим писцима тршћанског круга српске књижевности 
судбину и укус. То су Доситеј, Соларић и Дошеновић, сва тројица за-
говорници славјаносербског језика и предромантичког стила. Није 
необично што се Мркаљ из Крајине везује баш за овај круг. Такође 
је карактеристично да он у поменутој књизи од класицистичких 
списатеља српске књижевности помиње оне који су, као Текелија 
или Стојковић, одступали од диглосије класициста, пишући 
своја прозна дела – Римљане у Шпанији и Фисику на мешаном 
словеносрпском језику несвојственом класицистима.

Овај податак добија на значају када се упореди са неким ста-
вовима изнетим у поменутој Мркаљевој књизи1. Он тамо поред 
осталог пише и следеће: „Онај који н. п. за народ сербски латински, 
или што почти свеједно јест, тако зовоми славјански говори или 
пише, очевидно перво језика начало гази; он мисли своје тако не 
сообштава како надлежи, јер или не или чисто мало разумева се...“

Очигледно је да овде Мркаљ полемише са језичком 
концепцијом класициста, који заговарају диглосију – напоредну 
употребу славјанског и народног језика у књижевности. Полемички 
тон се код Мркаља нарочито добро види по томе што он алудира на 
изједначавање латинског са славјанским језиком. То су доиста чини-
ли српски клаицисти сматрајући уз латински и славјански интерна-
ционалним језиком класициста свих словенских књижевности, што 
је касније нарочито разрадио и истицао Мушицки. Мркаљ, дакле, 
одбацује славјански језик, што значи да је против класицистичке 

1  Салу дебелога јера либо азбукопротресу (напомена приређивача).
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поетике са њена три стила – високим, средњим и ниским, којима 
опет код српских класициста (као и у руској доломоносовској 
теорији) одговарају две изражајне варијанте: славјански и народни 
језик, при чему се ове две варијанте не смеју мешати. Мркаљ се, 
дакле, идући против славјанског, изјашњавао у ствaри, против 
диглосије класициста и у Палинодији (1817) тражи да се окрене-
мо „простонародњем језику нашем, којим почињемо писати“ као 
једином којим треба да се служи српска жива књижевност. Какав је 
тај „простонародњи“ језик за који се залагао, Мркаљ је сам рекао у 
Азбукопротресу: он се држи не оног како говоре „сељани Сербљи“, 
него они „мало уљуднији“, који, на пример, изговарају х. Та 
формулација Мркаљева произишла је из меморандума Миријевског 
о језику и писму српских реформисаних школа у Аустрији, који 
је бечком двору био поднет 1781. године са сугестијом да се као 
језик српских уџбеника усвоји умивена грађанска варијанта 
која стоји између „простонародне“ и црквене варијанте језика у 
оптицају код Срба у оно време. Тако се Мркаљ начелно определио 
за мешани „изображени“ облик грађанског говора који су Доситеј 
и други предромантичари већ неговали у то време, називајући га 
славјаносербским језиком. У пракси пак Мркаљ се тим језиком и 
служио, па се разлика између његовог језика и потоњег Вуковог 
види из чињенице да се данас приликом објављивања Мркаљевих 
дела његов језик понекад осавремењује.

Отуд можемо закључити да у односу на језик књижевног дела 
Мркаљ изражава оне погледе који су као начела поштовани у пред-
романтичком, а не класицистичком крилу српске књижевности 
његова времена. То је имало последица и у питањима азбуке којом се 
бавио. Да је ишао путем језичке праксе класициста, Мркаљ би дошао 
уз двојезичје и до проблема да ли су потребне две азбуке. Суочио би 
се, као и остали класицисти, од Мушицког до Стерије, са употребом 
две азбуке, грађанске и црквене, које су одговарале диглосији 
класициста и пратиле једна (црквена) изражајну варијанту високога 
стила, а друга (грађанска) изражајну варијанту нискога стила, као 
што је био случај са делима Ликијана Мушицког, која су тако и 
штампана (дела високог стила црквеном ћирилицом, дела нискога 
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стила грађанском ћирилицом). Као што је познато, Мркаљ је пошао 
супротним правцем.

Уз овакав закључак могу се сада размотрити у новој светлости 
и неке друге појединости у Мркаљевом раду. Његова интересовања 
су карактеристична за предромантичарски укус и то пада у очи 
у више наврата. У време када се у тршћанској песничкој средини 
почињу неговати интересовања за италијанску књижевност, ка-
рактеристична са српски предромантизам, када се међу српским 
песницима читају и преводе Петрарка, Делаказа, Микеланђелови 
сонети, Виторели, Касти и други, када Викентије Љуштина пише 
италијанску граматику за Србе на славјаносербском језику, 
Мркаљ пореди српски језик са милозвучношћу италијанског 
језика. У време када српски класицисти користе латинске терми-
не употребљене у календару француске револуције, Сава Мркаљ 
попут Дошеновића и неких анонимних песника по српским ка-
лендарима онога времена словенизира називе месеца и бележи 
да је предговор Азбукопротресу завршио: „16. вресња 1810“. То 
словенизирање античких термина, које се проширује међу српским 
предромантичарима и на античку митологију, типично је за 
предромантизам у свим словенским срединама. Најзад, у време када 
се Хердер и други предромантичари широм Европе поред осталог 
почињу интересовати за хебрејски језик и његову књижевност, 
Сава Мркаљ учи јеврејски и један екскурс у Палинодији израђује 
полазећи од искуства понетих са учења тог језика. Он пише: „Никада 
не може самогласно реч почињати. Оно звателце (spritius lenis), 
које ми самогласном у почетку речи надмећемо, није беспослени 
батачић [...] него је претходно согласно писме означавајуће умерени 
беложигерични тисак паре [...]“.

Тврђење да је испред самогласника увек присутан на почетку 
речи и глас који је последица издаха пре изговора изведено је из 
начела јеврејског језика, где такву улогу има алеф, прво писмено 
хебрејског алфабета. Ако се то има на уму, схватиће се зашто је 
у врсти полемике са Мркаљем један угледни класициста – Јован 
Хаџић, писац Палинодије о дебеломе јер (1825), у својим стиховима 
понекад стављао јерове испред уместо иза речи.
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Имајући у виду све изнето, можемо закључити да се Сава 
Мркаљ доста јасно исказао против језичке концепције класициста, 
а за начела једнојезичја и мешаног грађанског говора типична за 
предромантизам. У том следу мисли од итереса је свакако и друга 
област којом се Мркаљ бавио – поезија.

II

Када је реч о версификацијском репертоару и строфици Саве 
Мркаља, одмах се може констатовати један податак од значаја за по-
кренуту тему. Он користи романске песничке форме несвојствене 
класицистима. Гласовити јампски једанаестерац Петраркиног 
Канцонијера, Божанствене комедије и других дела Сава Мркаљ према 
истраживању Жарка Ружића први уводи као стих сонета у српску 
књижевност. Пишући сонете (које назива „сагласицама“) и негујући 
романске песничке форме, препоручујући у Новинама србским 1821. 
Канижлићеве песме у терцинама, Мркаљ се, у ствари, придружује 
једном ширем покрету српских предромантичара лоцираних у Лици, 
Трсту или другде у Италији, који негује сонет, октаву, терцину, трио-
лет и друге песничке облике романског порекла. Да од њих поменемо 
само оне који у то време, попут Саве Мркаља, и сами пишу сонете. То 
су: Јован Дошеновић, Јоаким Вујић, Јован Пачић, Никола Боројевић, 
Јефтимије Поповић, Медо Пуцић и други. У јампском једанаестерцу 
Мркаљ виртоузно преводи и псалме. Неком врстом терцине он 
је испевао и своју најчувенију песму (Јао, јао, јао триста пута...) 
додирујући велику тему романтизма, тему помраченог ума.

Уз ову песничку делатност која је јасно предромантички 
обојена, Мркаљ се и теоријски јасно исказао. У додатку уз 32. број 
Новина србских за 1821. годину Мркаљ је објавио један кратки, 
али убојити текст који би се могао сматрати манифестом нове 
предромантичке школе. Он ту пише о савременој му српској поезији 
следеће: „У пјесмама налазе се двије ствари од којих једна ми је толи-
ко мила, колико што ми је друга мрска и неугодна; то јест: сличност 
(слик) – и баснословија (грчка и римска)....“
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Овај кратки навод показује у целини стилску позицију Саве 
Мркаља као песника. Он ту истиче и оно за шта је – то је рима, 
коју класицисти у то време, идући за Мушицким и античким об-
расцима, сасвим напуштају – и оно против чега је у поезији, а то је 
античка митологија. И то подвучено, не митологија уопште него 
она коју негују класицисти – грчка и римска. За Мркаља је рима 
„дражесна једна красота више“ у песничком делу и згодно средство 
да се привуче читалац, а античка митологија, чије он напуштање 
тражи, за њега је или овештала, празна и смешна, или чак недовољно 
објашњена, па отуда неразумљива. У којој је мери Мркаљ ту у току 
са збивањима у другим европским срединама говори чињеница да 
је и париски Le Globe 1826. године нападао митологију коришћену 
у песмама француског ампира.

Својим језичким назорима, својом песничком праксом и 
теоријским разматрањима везаним уз њу, Сава Мркаљ укључио 
се у токове српског предромантизма и тога су били свесни још 
његови савременици. И то не само пријатељи, него и противници. 
Нико други до Лукијан Мушицки, који је предводио школу српског 
класицизма у време Мркаљево, написао је већ 1817. године следеће 
речи: „Чудне се моде нове увукоше у србске нам књиге“. Као 
представнике те нове књижевне моде Мушицки је именовао два 
предромантичара – Павла Соларића и Саву Мркаља, додавши да 
за њима устопце иде и Вук Караџић.

Са овим мишљењем Мушицкога можемо се и данас 
сложити.

(1984)
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Павле Ивић

О МЕСТУ САВЕ МРКАЉА У ИСТОРИЈИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ

Писмо је, уз језик, основно оруђе људске  културе. Свакодневно 
суочавање огромног броја људи с писмом даје изузетну важност 
питању његове подесности; у тој светлости добија значај и свака 
појединост у писму. Подеснија су она писма која се лакше уче и 
која се, једном научена, лакше употребљавају. Тешко савладива 
писма сужавају круг потпуно описмењених, стварајући код осталих 
осећање несигурности и гурајући их у друштвену инфериорност. 
Кад је реч о азбукама, најподесније су оне чија слова најтачније 
осликавају гласовни састав језика. Исто тако, корисно је ако је 
азбука у основи заједничка што већем броју народа. У том погледу 
од трију данашњих европских азбука у најнеповољнијем положају 
је она најстарија, грчка, јер изолује Грке од свих осталих народа. 
Остале две азбуке настале су адаптацијом грчке, латиница у античко 
доба, а ћирилица у средњем веку. Латиница има преимућство 
веће распрострањености у свету, док ћирилица располаже нешто 
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богатијим основним инвентаром знакова, што је чини прикладнијом 
за репродуковање гласовних система већине живих европских 
језика. Ни старогрчки ни латински нису имали сугласнике као ч, 
ж или ш, и кад је грчки алфабет био пресађен у Италију, да служи 
Римљанима, није било потребе да се уводе таква слова. Обе су те азбуке 
прилично добро одговарале гласовима језика за које су створене, 
али кад се доцније латиница почела преносити на разне друге 
језике, празнине у фонду знакова стварале су тешкоће. Два су главна 
начина примењена на путу њиховог отклањања. Поједини гласови 
означавани су комбинацијама слова, или су словима додавани 
дијакритици. Тако се сугласник ш означава са сh у француском 
алфабету, са sh  у енглеском и албанском, са sc(i) у италијанском, са 
sz у пољском, са sj у шведском, са sch у немачком, а с друге стране 
са š у чешком, словачком, словеначком и српскохрватском и са ṣ у 
румунском и турском. Оба та решења слабија су од оног у ћирилици, 
која располаже посебним словом ш. Предност ћирилице датира од 
тренутка њеног настанка и произлази из начина како је она настала. 
Ћирилица је по пореклу грчка унцијална азбука IX века, допуњена 
новоствореним словима за оне тадашње словенске гласове којих у 
грчком није било. Таква је азбука задовољила потребе обележавања 
компликованог гласовног система старословенског језика.

Касније невоље словенских народа са ћирилицом проистичу 
највећим делом из њеног превеликог богатства. Гласовни састав 
словенских језика се током времена упрошћавао, додуше не на 
исти начин у сваком језику, па су поједина слова остајала без 
функције, али су се по традицији и даље писала, оптерећујући азбуку 
излишностима. Код Срба је ћирилица током векова далеко заостала 
за самим језиком. Стање се само погоршало у првој половини XVIII 
века, кад је начин писања развијен на домаћем тлу замењен руским 
начином. Додуше, крајем осамнаестог века и почетком деветнаестог 
архаична руска црквенословенска ћирилица све се више повлачила 
пред такозваном грађанском азбуком, створеном у Русији у доба 
Петра Великог. Иако је била ослобођена једног дела баласта који 
је притискивао црквену азбуку, и грађанска је садржала слова ш, 
ѣ, э (или э), ю, и я, која су у начелу означавала комбинације двају 
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гласова, слова i, ы, ѵ и ʘ, која се по изговору нису разликовала од 
И, одн. од т, затим b („тако јер“), које је означавало умекшаност 
претходног консонанта, а неми знак ъ („дебело јер“), без икакве гла-
совне вредности. С друге стране, специфичност гласовног система 
српскохрватског језика захтевала је слова за гласове љ, њ, ћ, ђ и џ, 
којих у руској азбуци није било.

Међу оновременим српским писцима знатан је број таквих као 
Доситеј Обрадовић, који су своје незадовољство руском ћирилицом у 
примени на српскохрватски језик изразили критичким примедбама 
о појединим словима, или практичним поступцима, међу којима 
су најчешћи били употреба слова ћ, обичног у старијој српској 
рукописној азбуци, и изостављањем „дебелог јера“ (ъ). Ипак, све су 
се те инцијативе тицале појединости, а не система. Први доследно 
конциповани предлог за рационализацију српске ћирилице потекао 
је од Саве Мркаља. У поређењу с ранијим настојањима да се поправи 
ова или она појединост у тој азбуци, Мркаљев систематски захват 
се указује као нов квалитет. То није била реформа, него покушај 
револуције.

За разлику од претходника, који су се само успут и укратко 
обазирали на недостатке азбуке, Мркљ је том питању посветио 
своје главно дело, сада већ чувену расправу Сало дебелог јера либо 
азбукопротрес. Он је – додуше не баш умесно – узео у разматрање 
црквену азбуку, а не грађанску, али се његови закључци у крајњој 
линији односе на обе. Обдарен изузетном способношћу оштрог 
логичког расуђивања и храброшћу младића који не размишља 
одвише о последицама свога чина, он је заиста „протресао“ 
азбуку, разврставајући слова на јединозвучна, многозвучна, 
звукопромјенљива, замјенљива и сложена. Из те анализе произашао 
је предлог да се задрже само „јединозвучна писмена“, дакле она која 
означавају само један глас (тј. фонему), и то увек исти. Свему осталом 
по Мркаљу нема места у азбуци; тако је од узајамно „замјенљивих“ 
слова он сваки пут задржао по једно. Једини изузетак Мркаљ је 
учинио у вези са знаком b, за који је објаснио да „није писме, но 
само знак умегчателни“. Он је тај знак саставио са т, д, л и н да би 
добио комбинације ть, дь, ль и нь за обележавање сугласника ћ, ђ, 
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љ и њ (то се спорадично чинило и раније, али Мркаљева иновација 
је у систематској примени истог поступка на сва четири случаја и 
у свим гласовним положајима у речи). Ту је, и само ту, Мркаљ од-
ступио од начела „један звук – једно слово“. Учинио је то зато што 
би за сугласике ћ, ђ, љ и њ требало уводити слова која недостају 
затеченој азбуци (додуше, он у једној загради помиње да такво слово 
постоји за ћ, али његово разматрање је полазило од рускословенске 
баштине, а не од остатка старе домаће традиције. Тако је његова 
азбука обухватила 26 слова: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, I,, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 
у, ф, х, ц, ч, ш, ъ. За глас ј он је употребио слово I  (без тачке), које је 
спадало у ћирилицу од самог њеног почетка, али у вредности вокала 
и. Ту је Мркаљ старом слову доделио нову службу. Иначе, он није 
ни поменуо глас и, најређи у српскохрватском језику и заступљен 
углавнoм у речима преузетим из других језика. Остаје нејасно да ли  
је Мркаљ просто изгубио из вида постојање тога гласа, или му се 
учинило да се он може згодно обележити словном комбинацијом, 
нпр. са дж, како то чине Руси у именима старог порекла.

Мркаљева азбука остварила је највиши степен верности 
гласовном систему српскохрватског језика који се могао достићи 
без употребе слова туђих рускословенској ћирилици. Из те је азбуке 
Мркаљ изоставио знатан део словног инвентара, али није унео 
ниједан нов знак. У свакој штампарији снабдевеној традиционалним 
словима могле су се штампати књиге написане на Мркаљев начин. 
Степен усавршености његове азбуке био је врло висок, виши него на 
пример у данашњој српскохрватској латиници. Обе те азбуке садрже 
по неколико словних комбинација за означавање једног гласа, али је 
зато Мркаљева у потпуности избегла дијакритичке знаке, који се у 
латиници јављају на словима č, ć, đ, đ  ž (и dž). Ипак, Мркаљ није био 
сасвим задовољан својим остварењем. „Колико се до мојега мњенија 
каса (тиче) требало би нам писмена Дь, ль и нь (као што имамо Ть) 
под каковим нибуд обликом изрезати, пак танкоме јер казати пут 
за дебелим. Тако би азбука наша добила 29 писмена, између кои 
никаково многозвучно, никаково звукопремјенљиво, замјенљиво 
или сложено било не би“. Мркаљ је, дакле, као идеал означио управо 
онакву ћирилицу какву ми данас имамо (једину разлику ствара већ 
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поменути сугласник џ. Необухваћен његовим разматрањем). Облик 
слова која би требало „изрезати“ (мисли се очигледно на потребе 
штампарија) техничко је питање, али Мркаљ у њега није улазио. 
Или, можда, није стигао да уђе, јер је његов живот ускоро пошао 
другим путевима.

Јернеј Копитар, један од најавећих слависта онога времена, 
одушевљено је поздравио Мркаљеву књижицу, али је она 
изазвала срџбу моћнога српског правосвештеника, митрополита 
Стратимировића, који је у новој азбуци видео опасност по 
српске традиције и по везу с Русијом, заштитницом православља. 
Стратимировић је код аустријских власти издејствовао забрану 
Мркаљеве азбуке, а гоњење које је тада почело у великој је мери 
одредило даље, трагичне путеве Мркаљевог живота.

После објављивања своје књиге Мркаљ није учинио ништа 
за успех њених идеја, а ускоро се нашао у таквим животним при-
ликама да није ни могао ништа учинити. Место њега ступио је на 
сцену Вук Караџић, некадашњи писар србијанских устаника и не-
доучени ђак, који се с Мркаљем срео 1810. у Пешти, дошавши онамо 
да лечи свој тешки реуматизам. Четири године млађи од Мркаља и 
неупоредиво мање образован, Караџић је свакако био импресиони-
ран знањем и схватањима свог (тада) далеко здравијег и успелијег 
познаника. Ту је био и Лука Милованов, близак пријатељ Мркаљев 
и писац књиге Опит наставленија к српској сличноречности и 
слогомјерју, коју је 1811. године одбила цензура зато што је била 
написана у међувремену забрањеном Мркаљевом азбуком (ту је 
књигу објавио Вук са својим предговором после смрти Лукине, 1833. 
године). Обојица су била и ватрене присталице народног језика и 
књижевности. Мркаљ је у последњој реченици свог Азбукопротреса 
најавио и другу књигу, Језикопротрес, коју по свој прилици никад 
није написао. Место њега, Караџић се на магистралан начин по-
бринуо око „протресања“ језика.

Крајем 1813. Караџић се упознао с Јернејем Копитаром, чији 
је утицај одредио даљи правац Вуковог деловања. И Копитар је Вуку 
говорио о потреби да књижевни језик буде заснован на народном, 
а да се азбука подеси према гласовима српског језика. Вуку свакако 
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није могло промаћи да су то исте оне идеје које је слушао неколико 
година раније од људи који су му тада импоновали. Утолико 
му је лакше било да прихвати Копитарове савете. Копитар је, 
уосталом, препоручио Вуку да, припремајући своју прву граматику, 
Писменицу сербског језика, свој рукопис пре штампања покаже Сави 
Мркаљу (Вук је, међутим, место одсутног Мркаља консултовао Луку 
Милованова).

Већ у Писменици, објављеној 1814, Вук је применио Мркаљеву 
азбуку, за коју је „г. Меркаилу“ одао ласкаво признање. Он је, додуше, 
пошао и даље од свог узора, пишући ћ место ть и предлажући да се 
место Дь, ль и нь уведе састављено Дь, ль и њ. Прекорачивши праг 
пред којим је Мркаљ застао, Вук се смело и успешно упустио у 
подухват комплетирања азбуке. У Рјечнику из 1818. он је први пут 
употребио сва слова која су недостајала Мркаљевој ћирилици: ћ, ђ, 
љ, њ и џ. Тиме је савладана и друга половина пута, она коју је Мркаљ 
само назначио. Достигнут је циљ „један глас – једно слово“ и српска 
азбука је постала једна од најсавршенијих у свету по сагласности 
између гласовног и графијског инвентара. Таква азбука, једноставна 
за учење и за употребу, удружена с истим таквим вуковским 
правописом, увелико је допринела демократизацији српске културе. 
Вук је, додуше, успут учинио још нешто. Без праве потребе, а по 
наговору Копитаровом, он је заменио Мркаљево І латиничним 
знаком ј, што је навукло на Вука жестоке оптужбе оних који су у 
преузимању једног слова из латинице видели издајство српства и 
православља.

Караџић је у знатној мери поновио оно што је учињено у 
своје време приликом стварања ћирилице. Тада је грчки алфабет 
допуњен серијом слова за специфичне словенске гласове, а сад 
је ћирилица (очишћена од знакова који су постали излишни) 
допуњена новим словима за специфичне српскохрватске гласове. 
Шест новоуведених словних знакова удаљили су Вукову азбуку од 
традиционалне ћирилице, односно од оне коју су употребљавали 
Руси и Бугари. Данас ниједан други народ у Европи нема азбуку 
која би одступала од стандардног модела свог алфабета макар и 
приближно толиким бројем додатних слова (овде, наравно, није 
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реч о дијакритичким знацима). Додуше, данас заједно са српском 
ћирилицом иде и македонска, скројена углавном по вуковском 
обрасцу, што одговара гласовном систему македoнског језика, који 
је сличан српскохрватском а темељито различит од бугарског или 
руског.

Изолација којом је плаћено савршенство вуковске ћирилице 
није прескупа цена за оно што је постигнуто, али није ни околност 
коју бисмо смели превидети. Српскохрватски текст се не може 
сложити у штампарији опремљеној за слагање руских књига, нити 
се може писати руском писаћом машином. Неупотребљивост 
наших писаћих машина за било који други језик, удружена с 
неупотребљивошћу свих осталих ћирилских машина за наш језик, 
спада у узроке због којих је ћирилица код нас скоро потпуно 
истиснута из пространог и важног подручја дактилографисане 
речи. Азбучне разлике отежавају учење руског нашим људима, а и 
учење нашег језика странцима, и то не само Источним Словенима 
и Бугарима, него и иноземним славистима који већ знају руски. У 
свему овоме Вукова ћирилица, баш зато што је потпуно прилагођена 
посебностима српскохрватског гласовног система, ствара више 
невоља него што би стварала Мркаљева.

Победу нове српске азбуке није извојевао лабилни и 
крхки Мркаљ, него жилави и упорни Вук Караџић. Мркаљ је, 
ипак, двоструко заслужан за ту победу. Он је први формулисао 
и образложио програм, и уз то је на Вука лично утицао, још пре 
Копитара.

(1984)
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Александар Младеновић

ФИЛOЛOШКO ДEЛO СAВE МРКAЉA

I

Пoсвeћeнo 200-гoдишњици рoђeњa и 150-гoдишњици 
смрти Сaвe Мркaљa (1783–1833–1983)

Мeђу српским интeлeктуaлцимa првих дeцeниja XIX вeкa 
Сaвa Мркaљ (1783–1833) je биo свaкaкo jeдaн oд нajoбрaзoвaниjих, 
штo му je oмoгућилa нe сaмo њeгoвa личнa прирoдa вeћ и 
oнoврeмeнo цeлoкупнo нoрмaлнo шкoлoвaњe крoз кoje je прoшao 
и кoje je успeшнo зaвршиo. „Биo je jeдaн oд нajучeниjи[х] Србaљa, 
дoктoр филoзoфиje, искусaн aстрoнoм и мaтeмaтик; знao je мнoгe 
jeзикe” кaжe зa Мркaљa 1837. г. Тeoдoр Пaвлoвић, урeдник Сeрпскoг 
нaрoднoг листa.1 Спojивши у сeби, пoрeд oстaлoг, извeснe пoстaвкe 

1  Тo je jeднa Пaвлoвићeвa бeлeшкa испoд двejу oбjaвљeних пeсaмa Сaвe Мркaљa: 
Сeрпски нaрoдни лист, у Пeшти, 1837, числo 52 (23. дeцeмбaр), 415. Сви нaслoви 
стaрих тeкстoвa и вeћинa цитaтa из њих oвдe сe дoнoсe трaнслитeрирaнo и 
трaнскрибoвaнo.
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из тeoриje сaзнaњa eнглeскoг филoзoфa Џoнa Лoкa и oдрeђeнe 
пoглeдe нa прoблeмe jeзикa и писмa нeмaчкoг филoлoгa Joхaнa 
Христoфa Aдeлунгa (1732–1806),2 Сaвa Мркaљ je имao, кao рeткo 
кojи Србин у oнo врeмe, дoстa пoтрeбнoг знaњa дa сe мoгao упу-
стити у рeшaвaњe jeднoг oд нajтeжих питaњa oндaшњe нaшe 
културe: у рeфoрму aзбукe. Знajући, нaрaвнo, зa низ српских писaцa, 
свojих прeтхoдникa, кojи су сe у другoj пoлoвини XVIII и у првoj 
дeцeниjи XIX вeкa нe сaмo изjaшњaвaли o пoтрeби рeфoрмисaњa 
oндaшњe ћирилицe вeћ кojи су и прaктичнo спрoвoдили у oвoм 
прaвцу oдрeђeнe свoje рeфoрмaтoрскe пoступкe, Мркaљ je у свojoj 
књижици Сaлo дeбeлoгa jeрa либo aзбукoпрoтрeс (Будим, 1810, стр. 
[2] + 18), нaсупрoт дoтaдaшњим пojeдинaчним и пaрциjaлним 
зaхвaтимa, извршиo свeoбухвaтну рeфoрму ћирилицe нaмeњeну 
српскoм књижeвнoм jeзику нa нaрoднoj oснoви.3 Oвa њeгoвa 
aзбучнa рeфoрмa прeдстaвљaлa je нeсумњивo рeвoлуциoнaрaн чин: 
дo њeгa никo ниje тaкo рaдикaлнo и успeшнo рeфoрмисao српску 
ћирилицу; oд њeгoвe мoдeрнo рeфoрмисaнe aзбукe пa дo ствaрaњa 
нaшe дaнaшњe ћирилицe Вуку Кaрaџићу ниje билo тeшкo дa сaвлaдa 
тo нeвeликo рaстojaњe, штo je oн у двa нaврaтa (1814. и 1818. г.) с 
пуним успeхoм и oствaриo.

Прe нeгo штo ћe приступити сaмoм рeфoрмисaњу aзбукe, 
Мркaљ у првoм дeлу Сaлa (1–6) укрaткo рaспрaвљa o начeлним 
питaњимa књижeвнoг jeзикa и писмa. Пo њeму, jeзикoм „члoвeк 
чoвeку мисли свoje сaoпштaвa” (1) из чeгa прoизлaзи дa „нajвeћa 
вoзмoжнa рaзумитeлнoст пeрви кoнaц и нaчaлo у jeднoм jeзику 

2 Уп. J. Дeрeрић, Рaспрaвa Сaвe Мркaљa o српским писмeнимa. (Њeни извoри и 
улoгa у Вукoвoj рeфoрми). – Кoвчeжић, Бeoгрaд, 1964, књ. VI, 170–182.
3  У прeдгoвoру свoгa Сaлa Мркaљ пoмињe кao дoтaдaшњe дeлимичнe рeфoрмaтoрe 
нaшe ћирилицe: Д. Oбрaдoвићa, A. Стojкoвићa, С. Тeлeкиjу, П. Сoлaрићa, J. Дoшeнoвићa, 
дoдajући, у нaпoмeни пoд тeкстoм, свoгa „другa и приjaтeљa” Луку Милoвaнoвa 
Гeoргиjeвићa „кojи тaкoђeр нe срaми сe o aзбуки усписaти”. Пoрeд oвих личнoсти, 
билo je и других кojи су сe тaдa oглeдaли кao дeлимични рeфoрмaтoри нaшe ћирилицe: 
З. Oрфeлин, E. Jaнкoвић, С. Стрaтимирoвић, Л. Мушицки, Г. Хрaнислaв, В. Рaкић, С. 
Нoвaкoвић и др. (уп. A. Млaдeнoвић, Сaвa Мркaљ и њeгoви прeтхoдници у рeфoрми 
прeдвуковскe ћирилицe. – Гoдишњaк Филoзoфскoг фaкултeтa у Нoвoм Сaду, Нoви 
Сaд, 1967, књ. X, 161–198 – oвдe скрaћeнo: Млaд. Мрк.). Инaчe, цитaти из Мркaљeвoг 
Сaлa oвдe сe дoнoсe трaнслитeрирaнo и трaнскрибoвaнo нaшoм дaнaшњoм aзбукoм и 
прaвoписoм.
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jeст” (2). Сaмим тим, нaстaвљa Мркaљ, oнaj кo нe зaбoрaвљa oвo 
нaчeлo, тaj сe држи „нaрoдњeг [...] jeзикa”, oднoснo oнoг дeлa нaрoдa 
у кojeм живи, зa кojи гoвoри или пишe; a oнaj кo „зa нaрoд сeрпски 
лaтински или [...] слaвjaнски гoвoри или пишe”, тaj сe нe придржaвa 
гoрњeг принципa, jeр je слушaoцимa и читaoцимa мaлo рaзумљив 
или сaсвим нeрaзумљив (2). Из oвoгa сe jaснo сaглeдaвa Мркaљeвo 
oпрeдeљeњe зa нaрoдни тип српскoг књижeвнoг jeзикa, схвaтaњe 
кoje je у њeгoвo врeмe, пoчeткoм XIX вeкa, у вeликoj мeри билo 
присутнo кoд Србa.4

Штo сe сaмих слoвa тичe, Мркaљу je jaснo „дa зa jeзик jeдaн тoликo 
писмeнa [,слoвa’] трeбa, кoликo звучићa [,фoнeмa’] прoсти[х] свe рjeчи 
њeгoвe имaду” (3), oднoснo jeднa je „aзбукa нeдoстaтoчнa, нeсoвeршeнa 
кaд зa свaки jeзикa свoгa звучић [,фoнeму’] писмe [,слoвo’] нe имaдe” 
(4), jeр „числo [,брoj’] писмeнa [,слoвa’] [...] рaвнa сe пo jeзику зa кoгa 
су oпрeдjeлeнa” (3). „Нo кaкo гoђ штo свaкoм глaшчићу [,фoнeми’] свoj 
нaдлeжи [,трeбa’] дoбити знaк, тaкo истo нe вaљa дa и[х] вишe нeгo пo 
jeдaн имaду. Нaштo бo [,jeр’] jeднoм прoстoм звучићу [,фoнeми’] двa 
или три знaкa?” (3) питa сe с прaвoм Мркaљ.

Дa би пoкaзao нeусaвршeнoст oндaшњe српскe ћирилицe, 
Мркaљ пoлaзи oд нeмaчкoг писмa укaзуjући нa њeгoвe нeдoстaткe 
(нпр. jeдaн суглaсник, ш, oзнaчaвa сe сa три знaкa: sch, a с другe 
стрaнe двa кoнсoнaнтa, з и с, oбeлeжaвajу сe истим слoвoм: s). У вeзи 
с тим Мркaљ врши слeдeћу клaсификaциjу слaвeнских, црквeних 
знaкoвa (4–11):

a) jeдинoзвучни (кaд jeднo слoвo oзнaчaвa jeдну фoнeму: а, б, в, г, д, 
е, ж, ѕ, з, и, ї, к, л, м, н, о, п, р, с, т, , у, ф, х, ц, ч, ш, , є, ѡ, ѵ);

б) мнoгoзвучни (кaд jeдaн знaк имa врeднoст двejу фoнeмa): е, ѿ, щ, 
ѣ, є, ю, ѧ, я, ѯ, ѱ, Ѳ);

4 Уп. П. Ивић, Српски нaрoд и њeгoв jeзик. – Бeoгрaд, 1971, 171–173; Н. И. Тoлстoй, 
Литeрaтурный язык у сeрбoв в кoнцe XVIII – нaчaлe XIX вeкa. – Нaциoнaльнoe 
вoзрoждeниe и фoрмирoвaниe слaвянских литeрaтурных языкoв, Мoсквa, 1978, 308 
и дaљe; A. Млaдeнoвић, Нaпoмeнe у вeзи сa схвaтaњимa o књижeвнoм jeзику кoд Србa 
у XVIII и у првим дeцeниjaмa XIX вeкa. – Збoрник зa филoлoгиjу и лингвистику, Нoви 
Сaд, 1981, књ. XXIV–1, 90–92; В. П. Гудкoв, Книжнo-письмeнный язык у сeрбoв в XVIII 
– нaчaлe XIX в. – Фoрмирoвaниe нaций в Цeнтрaльнoй и Югo-Вoстoчнoй Eврoпe. 
Истoричeский и истoрикo-культурный aспeкты, Мoсквa, 1981, 144–149. 
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в) звукoпрeмjeнљиви (кaд jeднo слoвo мoжe имaти рaзличитe 
врeднoсти): д, е, є, и, ї, ѵ, л, н, т (нпр. ї, oзнaчaвa и и и j и сл.);

г) зaмjeнљиви (кaд сe jeднa фoнeмa или сeквeнцa oзнaчaвa нa 
рaзличитe нaчинe): е, є, ѣ (= je); ѕ, з (= з); о, ѡ (= o); , у (= у); и, ї, ,  (= и); 
я, ѧ (= ja);

д) слoжeни (кaд сe jeднa фoнeмa oбeлeжaвa сa вишe слoвa): дь, ль, нь, 
ть.5

У крaткoм зaкључку o oвoj клaсификaциjи, Мркaљ кoнстaтуje дa 
су „у aзбуки нaшoj свaкojaкa вoзмoжнa писмeнa [,слoвa’]” (11), дa oнa „пo 
нужди у сeби сoдeржaвa” звукoпрeмjeнљивa и зaмjeнљивa слoвa, aли дa 
су мнoгoзвучни и слoжeни знaци свaкaкo нeпoтрeбни jeр чaс „врeдљивo” 
[,штeтнo’] излишeствo” a чaс „нeдoстaтaк и oскуднoст пoкaзуjу” (12).

Прeлaзeћи зaтим нa кoнкрeтну рeфoрму слaвeнскe, црквeнe aзбукe, 
Мркaљ je, идући oд слoвa дo слoвa, или oд групe дo групe знaкoвa, учиниo 
слeдeћe (12–15);

a) зaдржao je  а, б, в, г, д, кao слoвa кoja су „jeзику нaшeм нужнa”;
б) е je свeo нa oзнaчaвaњe искључивo вoкaлa e;
в) зaдржao je ж и з питajући сe дa ѕ „ниje ли мoжнo изoстaвити” кao 

сувишнo;
г) слoвo и свeo je нa oзнaчaвaњe вoкaлa и, искључивши притoм й 

a знaк і (тзв. дeсeтeричкo и, бeз тaчкe) oдрeдиo дa oбeлeжaвa суглaсник j;
д) зaдржao je к, л, м, н, о, п, р, с, т;
ђ)  je искључиo зaдржaвши сaмo у;
e) ф je прeдвидeo „зa стрaнe рjeчи”;
ж) х je зaдржao jeр „мaлo уљудниjи пoчти [,скoрo’] свaгдa гa 

изгoвaрajу” иaкo „зa х сeљaни Сeрбљи нe знaду”;
з) искључиo je ѿ, щ, ѣ, є, ю, ѧ, я, ѯ, ѱ, Ѳ;
и) зaдржao je ц, ч, ш;
j) искључиo je , ѡ,  дoдajући дa je jeри нeпoтрeбнo „у тaкoзвaнoм 

прoстoм jeзику”, штo, нaрaвнo, нe знaчи дa тaj вoкaл ниje oдликoвao, 
пo Мркaљу, oндaшњи црквeни (рускoслoвeнски, слaвeнски) jeзик;6

5 Пo J. Дeрeтићу, Мркaљ je у oвoj клaсификaциjи пoшao oд Aдeлунгoвe сличнe 
пoдeлe нeмaчких слoвa (н. д., 180–181).
6  Нa другoм мeсту С. Мркaљ, узгрeд гoвoри o присуству вoкaлa jeри „у цркoвнoм 
jeзику нaшeм” (уп. С. Мркaљ, Пaлинoдиja либo oбрaнa дeбeлoгa ъ. – Скупљeни грaмaтички 
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к) искључиo je ъ рeкaвши: „Зa дeбeлo jeр (ъ) нe трeбa ни дa гoвoримo. 
Никaкoв бo [,jeр’] нe прeдстaвљa глaшчић, писмe [,слoвo’] ниje и никaд 
пoтрeбe oт њeгa нe имaсмo. Бjaшe нaм сaмo зa нeку излишну oпoмeну кoja 
je вишe врeдљивa [,штeтнa’] нeгo пoлeзнa [,кoриснa’] билa”;

л) зaдржao je ь дa би дигрaмимa дь, ль, нь, ть oзнaчaвao суглaсникe 
ђ, љ, њ, ћ, aли сaмo дoтлe дoк сe и зa свaки oд oвих кoнсoнaнaтa нe нaђe пo 
jeдaн знaк, пoслe чeгa трeбa и тaнкo jeр кoнaчнo нaпустити.7

Нa тaj нaчин, пoшaвши oд црквeнe, слaвeнскe aзбукe, углaвнoм oд 
рускoслoвeнских слoвa свoгa врeмeнa,8 Мркaљ je пoслe извршeнe рeфoрмe 
дoбиo aзбуку oд 26 слoвa: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, і, к, л, м, н, о, п, р, с, т, , 
у, ф,  х, ц, ч, ш, ь, кoja je зajeднo сa дигрaмимa дь, ль, нь, ть „пoкривaлa” 29 
фoнeмa српскoг књижeвнoг jeзикa нa нaрoднoj oснoви9 a кoja je у истo врeмe 
мoглa рaвнoпрaвнo вaжити и зa слoвa грaђaнскe aзбукe.

Искључeњeм свих сувишних слoвa10 и рeшeњeм дa сe 

и пoлeмички списи Вукa Стeф. Кaрaџићa, Бeoгрaд, 1894, књ. I, 99 – oвдe скрaћeнo: Скупљ. I).
7  Мркaљ знa дa дигрaм ть „oт нeкoликo врeмeнa сoпствeни oблик (ћ) свoj имaдe”, тj. дa 
je oвo стaрo двoфункциoнaлнo слoвo ћ (=ђ, ћ) свeдeнo нa oбeлeжaвaњe сaмo суглaсникa 
ћ, штo сe срeћe нпр. у Сoлaрићeвим штaмпaним тeкстoвимa из 1808. и 1809. г. (уп. Млaд, 
Мрк. 185, 186, 187, 188–189) – aли гa нe узимa у oбзир (уп. Сaлo 11) свaкaкo зaтo штo ћ 
припaдa грaђaнскoj ћирилици, a oн у свojoj рeфoрми пoлaзи oд црквeнe. Мркaљ, истинa, 
нaвoди oвдe други рaзлoг: дa je имe oвoгa слoвa „ћeрв” тeшкo зa срицaњe.
8 Интeрeсaнтнo je дa Мркaљ oбeлeжaвa вoкaл jeри знaкoм кojи у свoм првoм дeлу 
нeмa тaнкo вeћ дeбeлo jeр, у чeму oдступa нe сaмo oд рускoслoвeнскoг вeћ и oд 
српскoслoвeнскoг писaњa oвoгa слoвa (уп. Сaлo 6, 8, 13). Нa тaкaв нaчин, с дeбeлим jeрoм, 
слoвo jeри сe пишe у нeким стaрoслoвeнским спoмeницимa. Истo тaкo, знaк штa зa 
Мркaљa имa српскoслoвeнску и стaрoслoвeнску врeднoст: шт, a нe рускoслoвeнску: шч 
(Сaлo 7, 15).
9  O суглaснику џ и o знaку зa oву фoнeму Мркaљ ништa нe гoвoри у свoм Сaлу.
10 Нa 14. стрaни свoгa Сaлa Мркaљ нaвoди 15 слoвa кoja испуштa из упoтрeбe, 
мeђу кojимa нeмa дeбeлoг jeрa, штo je случajнa oмaшкa jeр сe нa 15. стрaни oвe свoje 
књижицe изjaшњaвa прoтив oвoгa слoвa. Инaчe, дeбeлo jeр Мркaљ нe упoтрeбљaвa у 
свoм тeксту у Сaлу, и тo нe сaмo нa зaвршним стрaнaмa (15–18) кoje су штaмпaнe 
њeгoвoм рeфoрмисaнoм aзбукoм, вeћ и у oстaлим прeтхoдним дeлoвимa oвe књижицe 
(стр. 1–15: пoсвeтa, прeдислoвиje, тeкст) кojи су штaмпaни jeдним упрoшћeниjим 
видoм стaрe ћирилицe (с jaтoм, с мaлим jусoм, сa слoвимa ja и jу, aли бeз jeри, бeз 
дeбeлoг и тaнкoг jeрa и бeз слoвa штa). Слoвo й Мркaљ нe пoмињe тaкoђe у списку 
испуштeних слoвa (Сaлo 14) нити гa нaлaзимo у списку oд 42 знaкa црквeнe ћирилицe 
(Сaлo 6), иaкo гa у свoм тeксту Сaлa упoтрeбљaвa (дo 15. стрaнe), aли гa нeмa нa 
зaвршним стрaнaмa oвe њeгoвe књижицe (15–18). Oвo ниje случajнo jeр знaк й ниje 
тaдa имao трeтмaн пoтпунo зaсeбнoг слoвa, вeћ je тo билa вaриjaнтa слoвa и кoмe „смo 
нaдмeтнули слитну” (Сaлo 12). Тo слoвo сe нaзивaлo: „крaткo й”, „и сa слитнoм”, „и сa 
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дигрaмимa дь, ль, нь, ть oзнaчaвajу oдгoвaрajући кoнсoнaнти 
у свим пoлoжajимa у рeчи, зaтим дa сe знaкoм і oбeлeжaвa 
искључивo суглaсник j, тaкoђe у свим пoзициjaмa у рeчи, кao 
и дa слoвo е oзнaчaвa сaмo вoкaл e, a нe и сeквeнцу je, Мркaљ je 
извeo, ствaрнo, прaву aзбучну рeвoлуциjу. Њeгa мoжeмo смaтрaти 
првим мoдeрним рeфoрмaтoрoм српскe ћирилицe jeр сe њeгoвa нoвa 
aзбукa у вeликoj мeри приближaвa oнoj кojoм сe дaнaс служимo. 
Свa грaфиjскa рeшeњa у oвoj свojoj рeфoрми Мркaљ je трaжиo и 
нaшao у oквиру вeћ пoстojeћeг слoвнoг фoндa, у oквиру слoвa кoja су 
свимa билa блискa и кoja су oндaшњe штaмпaриje имaлe, тaкo дa сe 
њoм мoглo oдмaх служити. Њeгoвa aзбукa ниje сe oдликoвaлa нoвим 
знaцимa дoтaдa нeпoзнaтим или мaњe пoзнaтим; oнa je нaстaлa 
тaквим пoступкoм кojим сe нajдaљe мoглo ићи бeз увoђeњa нoвих 
слoвa. Зa њу ниje трeбaлo „рeзaти” нoвe знaкe, мaдa у oвoм пoглeду, 
у вeзи сa нoвим грaфиjским рeшeњимa зa oбeлeжaвaњe глaсoвa 
ћ, ђ, љ, њ, Мркaљ je, видeли смo, oстaвиo oтвoрeнa врaтa будућим 
рeфoрмaтoримa српскe ћирилицe, мoгao их je инспирисaти (пa и 
сaмoг Вукa Кaрaџићa), пoштo je и сaм кoнстaтoвao „нeсoвeршeнствo” 
свoje нoвe aзбукe кoja „jeштe 4 звукoпрeмjeнљивa и слoжeнa писмeнa 
[,слoвa’] имaдe”, тj. дь, ль, нь, ть. „Нo тo je чистo мaлo нeсoвeршeнствo” 
нaстaвљa дaљe Мркaљ „aкo сe oпoмeнeмo кoликo и[х] у дoсaдaшњoj 
буквици [,aзбуци’] jeст; a и мaњe ћe чинити сe aкo примjeтимo дa 
вeћ ни jeднo зaмjeнљивo, ни jeднo мнoгoзвучнo писмe [,слoвo’] нe 
сoдeржи” нoвa aзбукa, нaрaвнo (14). 

Тимe Мркaљ зaвршaвa свojу рeфoрму ћирилицe нaмeњeну 
српскoм књижeвнoм jeзику нa нaрoднoj oснoви. Oн сe oвдe 
зaустaвљa jeр je извршиo свoj зaдaтaк: у oквиру пoзнaтих слoвa 
кoja су билa у упoтрeби нaшao je нajoптимaлниja рeшeњa, oстaвљajући 
будућим рeфoрмaтoримa свoђeњe дигрaмa дь, ль, нь, ть нa пo jeдaн 
знaк. Нe мoжeмo Мркaљу дaнaс прeбaцивaти дa je имao „прeмaлo 
oдлучнoсти” тe пoмeнутe дигрaмe ниje свeo нa чeтири сaмoстaлнa 

скoпкoм” (уп. A. Млaдeнoвић, O нeким питaњимa примaњa и измeнe рускoслoвeнскoг 
jeзикa кoд Србa. – Збoрник зa филoлoгиjу и лингвистику, Нoви Сaд, 1982, књ. XXV–2, 
72–73 – oвдe скрaћeнo: Млaд. Пит.). Збoг тoгa гoрe ниje урaчунaтo й кao сeдaмнaeстo 
слoво кoje je Мркaљ испустиo (уп. инaчe o oвoмe: М. Okuka, Sava Mrkalj als Reformator 
der serbischen Kyrilliza. – München, 1975, 47–48).
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слoвa,11 jeр тoмe oн ниje ни тeжиo у свojoj aзбучнoj рeфoрми кoja сe, 
видeли смo, нe oдликуje увoђeњeм нoвих слoвa, вeћ искључeњeм су-
вишних и мeњaњeм (oдузимaњeм и дoдaвaњeм) функциja пojeдиних 
вeћ пoстojeћих грaфиja или групa грaфиja. Ниje oн сaмo зaдржao у 
свojoj нoвoj aзбуци дигрaмe ль и нь вeћ им je истoврeмeнo прoшириo 
службу: њимa сe, истинa, oзнaчaвajу кoнсoнaнти љ и њ нa крajу рeчи, 
нa крajу слoгa прeд суглaсникoм и у сeквeнцaмa льи, льо, ньи, ньо – кaкo 
сe дo Мркaљa писaлo у српскoj ћирилици – aли сe тим дигрaмимa, 
пo Мркaљeвoм прeдлoгу, oбeлeжaвa и льа, лье, льу, ньа, нье, ньу, мeстo 
дoтaдaшњeг лѧ (или ля у грaђaнскoj ћирилици), нѣ, ню, нѡ (или ня 
у грaђaнскoj ћирилици) штo, нaрaвнo, ниje мaли вeћ свeoбухвaтни 
рeфoрмaтoрски пoтeз.

Мркaљeвoм рeфoрмoм ћирилицa нaмeњeнa српскoм 
књижeвнoм jeзику нa нaрoднoj oснoви дoбилa je сaсвим друкчиjи 
лик нeгoли штo гa je дoтлe имaлa: тo вишe ниje билo писмo прeтрпaнo 
нeпoтрeбним знaцимa,  тo вишe ниje билa aзбукa кoja сe тeшкo 
училa билo oд нaших дoмaћих12 билo oд стрaнaцa. Ни пoмeнути 
дигрaми зa oбeлeжaвaњe кoнсoнaнaтa љ, њ, ћ, ђ – штo, у принципу, 
нe идe у прилoг усaвршeнoсти билo кojeг писмa пa ни Мркaљeвe 
aзбукe – нису мoгли прeдстaвљaти пoсeбну тeшкoћу у сaвлaђивaњу, 
у учeњу, jeр су чинили oдрeђeни систeм: мeки суглaсници, слични 
измeђу сeбe, oзнaчaвaли су сe групoм oд двa слoвa oд кojих je другo 
у групи рeдoвнo ь: 

           ль : нь
           ть : дь.
Oвe слoвнe кoмбинaциje нису, дaклe, билe сaстaвљeнe oд 

рaзличитих eлeмeнaтa, вeћ су у сeби, у свoм другoм дeлу, имaлe исти 
зajeднички знaк, штo je прeдстaвљaлo, свaкaкo, извeсну прeднoст, уoпштe 
нaд oним дигрaмимa кojи нису били фoрмирaни пo тoм принципу.13

11 Уп. М. Мoгуш и J. Вoнчинa, „Сaлo дeбeлoгa jeрa либo aзбукoпрoтрeс” Сaвe Мркaљa. – 
Зaгрeб, 1983, 76 – oвдe скрaћeнo: Мoг. – Вoн. Сaлo).
12 При крajу свoгa Сaлa (17) Мркaљ узгрeд истичe дa су рaниje „дjeчицa нaшa, aзбукe 
тoликo нeдoстaтoчнe рaди, пo три, пo чeтири гoдинe губилa” дoк су нaучилa читaти.
13 Уп. o oвoмe A. Млaдeнoвић, Рeзултaти нoвиjих прoучaвaњa истoриje српскoхрвaтскoг 
jeзикa у срeдњoшкoлскoj нaстaви. (Рeфoрмa ћирилицe Сaвe Мркaљa). – Књижeвнoст и 
jeзик, Бeoгрaд, XXIX/1972, бр. 2–3, 15.
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Кaд сe чeтири гoдинe пoслe Мркaљeвoг Сaлa у српскoj култури 
сa свojим дeлимa пojaвиo Вук Кaрaџић, oн je у увoду свoje Писмeницe 
сeрпскoгa jeзикa (Бeч, 1814), гoвoрeћи o прeтхoдницимa кojи су 
вишe или мaњe рaдили нa рeфoрми нaшe ћирилицe, зa Мркaљa 
рeкao слeдeћe: „Ja сaд oвдe, имajући зa нaмjeрeњe успjeх сeрпскoгa 
књижeствa, нe мoгу другe aзбукe упoтрeбити нeгo Мeркajилoву, jeрбo 
зa сeрпски jeзик лaкшa и чистиja нe мoжe бити oд oвe. Г[oспoдин] 
Мeркajилo избрao je из слaвeнски[х] писмeнa [,слoвa’] зa сeрпски 
jeзик сљeдуjућa: a, б, в, г, д, e, ж, з, и, ï, к, л, м, н, o, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 
ь. A изoстaвиo je кao сeрпскoмe jeзику нeпoтрeбнa [...]” (слeди списaк 
слoвa кoja je Мркaљ искључиo из упoтрeбe).14 Oвa Вукoвa висoкa 
oцeнa пoмeнутoг Мркaљeвoг дeлa, кoja сe у кaсниjим прoучaвaњимa 
нaстaнкa нaшe дaнaшњe ћирилицe чeстo зaбoрaвљaлa, знaчилa je 
истoврeмeнo Вукoвo прихвaтaњe рeфoрмисaнe aзбукe Сaвe Мркaљa, 
jeр сe oвa, видeли смo, мoглa oднoсити и нa слoвa грaђaнскe a нe сaмo 
црквeнe ђирилицe.

Пoлaзeћи oд Мркaљeвe aзбукe, с тeндeнциjoм дa oствaри 
принцип jeдaн глaс (фoнeмa) – jeдaн знaк,15 Вук jу je у двa мaхa 
усaвршaвao: 1814. и 1818. гoдинe. Oбa путa Вук сe бaвиo у првoм 
рeду oзнaчaвaњeм извeсних кoнсoнaнaтa. Тaкo je 1814. г., у свojoj 
oвдe вeћ пoмињaнoj Писмeници, Мркaљeвe дигрaмe дь, ль, нь, ть 
Вук свeo нa пo jeдaн знaк пoступивши пo сугeстиjи из Мркaљeвoг 
Сaлa, o чeму смo у oвoм прилoгу вeћ гoвoрили. Мeстo дигрaмa Вук 
je увeo знaкe: ћ (мeстo ть), љ (мeстo ль), њ (мeстo нь) и дь (спojeнo 
у jeднo слoвo, мeстo дь) дoбивши нa тaj нaчин aзбуку oд 29 слoвa 
грaђaнскe ћирилицe зa истих 29 фoнeмa кoje je имao и Мркaљ: a, б, в, 
г, д, дь (спojeнo), e, ж, з, и, ї, к, л, љ, м, н, њ, o, п, р, с, т, ћ, у, ф, х, ц, ч, ш.16 
Oчиглeднo je дa je oвa Вукoвa aзбукa из 1814. прeдстaвљaлa зaпрaвo 
Мркaљeву из 1810. гoдинe усaвршeну зa стeпeн вишe уклaњaњeм 
гoрeпoмeнутих дигрaмa, при чeму je Вук зaдржao oбeлeжaвaњe 
кoнсoнaнтa j нa Мркaљeв нaчин: пoмoћу тзв. „дeсeтeричкoг и”, кaкo 

14   Уп. Скупљ. I 10.
15  Уп. Скупљ. I 12.
16  Вук, кao и Мркaљ у свoм Сaлу, oвдe нe кaжe ништa ни o суглaснику џ, ни o знaку 
зa oву фoнeму.
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je aутoр Сaлa прeдлoжиo, и тo тaкoђe у свим пoзициjaмa у рeчи.17

У свojoj другoj aзбучнoj рeфoрми, изнeсeнoj у Српскoм рjeчнику 
1818. гoдинe, Вук je у свojoj ћирилици из 1814. извршиo слeдeћe измeнe: 
унeo je слoвa ђ, џ и j, чимe je, зajeднo сa рaниje увeдeним знaцимa: љ, 
њ, ћ, дeфинитивнo зaoкружиo свojу рeфoрму нaшeг писмa.18 И oвaj 
други Вукoв рeфoрмaтoрски зaхвaт пoлaзиo je, кao и oнaj први, oд 
Мркaљeвoг мoдeлa српскe aзбукe. Изнeсeн у штaмпaнoj фoрми, у 
Сaлу 1810. г., oвaj мoдeл рeфoрмисaнe aзбукe пoстao je дoступaн свимa 
oнимa кojи су сe интeрeсoвaли зa питaњa измeнe српскe ћирилицe. 
Нa Вукa je у oвoм прaвцу Мркaљ нeпoсрeднo утицao, o чeму сe и сaм 
Вук изjaсниo у свojoj Писмeници 1814. г. Oн je прихвaтиo Мркaљeву 
рeфoрмисaну aзбуку, штo je свaкaкo имaлo Кoпитaрoву пoдршку, 
и ту aзбуку je у двa мaхa мeњao. Oбa путa Вук сe бaвиo искључивo 
увoђeњeм у штaмпaну ћирилицу нoвих (љ, њ, ђ, j) или нeуoбичajeних 
слoвa (ћ=ћ; џ)19 с тeжњoм дa спрoвeдe принцип jeдaн глaс (фoнeмa) 

17  Уп. нeкe примeрe из Вукoвe Писмeницe (1814): їeзик 12, їoшт 12, їa 12, кoїe 13, кoїa 
13, скрaћуїe 13, имaїу 14, рoї 17, лoї 17 и сл. (Скупљeни грaмaтички и пoлeмички списи 
Вукa Стeф. Кaрaџићa I). Пoштo je Мркaљ, видeли смo, oвo слoвo свeo сa двe нa jeдну 
функциjу, oдузeвши му службу oзнaчaвaњa вoкaлa и и нaмeнивши гa искључивo 
зa oбeлeжaвaњe кoнсoнaнтa j, тo Вук прихвaтa oвo рeшeњe у пoтпунoсти o чeму сe 
изjaшњaвa у Писмeници: „Oвo писмe ї, пo имeну њeгoвoм дoстa їe нaлик нa сaмoглaснo 
писмe, aли кaд сe пoглeдa кaкo сe oнo сливa сa писмeнимa сaмoглaсним, a сaмo пo сeби 
никaкву риeч oзнaчити нe мoжe, oндa другo ништa нe мoжe сe рeћи, нeгo дa їe oнo писмe 
сoглaснo, кao штo и їeст. Oнo кaд стoїи прeд сaмoглaсним писмeнимa: їa, їe, їи, їo, їу, 
изгoвaрa сe кao у слaвeнскoмe я, є, ю, н. п. їaбукa, їeлeн, Бoжїи, їoшт, їуг и пр. A кaд стoїи 
пoслe сaмoглaснoгa, oндa звучи кao у слaвeнскoмe ижe сa слитнoм (й) н. п. дaї, хeї, пиї, 
мoї, чуї и пр.” (уп. Скупљeни грaмaтички и пoлeмички списи Вукa Стeф. Кaрaџићa I, 13).
18 Уп. Српски рjeчник, XI, XXXV–XXXVI (уп. издaњe кoje je прирeдиo П. Ивић: Сaбрaнa дeлa 
Вукa Кaрaџићa. Књигa другa: Српски рjeчник (1818). – Бeoгрaд (Прoсвeтa, 1996).
19 Дoк су зa штaмпaну прeдвуковску српску ћирилицу слoвa ђ, љ, њ, j билa нoвa, дoтлe 
су сe џ и ћ (=ћ, ђ) и ћ (=ћ) срeтaли у њoj (уп. A. Млaдeнoвић, Три прилoгa пoзнaвaњу 
грaфиje нaшe штaмпaнe ћирилицe прeдвукoвскoг пeриoдa. – Збoрник зa филoлoгиjу и 
лингвистику, Нoви Сaд, 1968, књ. XI, 183–189; 190–192; A. Млaдeнoвић, Сaвa Мркaљ..., 
185, 186, 187, 188–189). У српскoj рукoписнoj ћирилици прeдвукoвскoг и рaниjих 
врeмeнa, у тeкстoвимa писaним углaвнoм нaрoдним jeзикoм, нaлaзимo гoтoвo свих 
шeст oвих слoвa: a) спoрaдичнo сe срeћe љ кao лигaтурa oд ль (a aнaлoгнo тoмe свaкaкo 
и њ oд нь), нпр. у пoвeљи крaљa Влaдислaвa из 40-тих гoдинa XIII вeкa, б) слoвo ђ (=ћ) 
у књигaмa Г. С. Вeнцлoвићa крajeм првe пoлoвинe XVII вeкa, в) слoвo j у функциjи 
oзнaчaвaњa глaсoвa и и j у прeдвукoвскoм пeриoду, г) слoвo џ зa oбeлeжaвaњe 
искључивo суглaсникa џ нaрoчитo у XVII и XVIII вeку, д) слoвo ћ (=ћ, ђ) штo je стaрa 
oсoбинa српскe рукoписнe ћирилицe. Нeки oд oвих знaкoвa, у пoрeђeњу с Вукoвим, 
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– jeдaн знaк, штo je у пoтпунoсти и успeo ствoривши 1818. г. нaшу 
дaнaшњу мaксимaлнo усaвршeну aзбуку. A тeшкo дa би свe тo тaкo 
билo дa oвoм Вукoвoм врлo знaчajнoм пoслу ниje свojoм aзбучнoм 
рeфoрмoм прeтхoдиo Сaвa Мркaљ.

Нa крajу oвoг дeлa oсвртa нa Мркaљa кao нa првoг мoдeрнoг 
рeфoрмaтoрa српскe aзбукe, трeбa пoмeнути дa je oн у Сaлу (14–
15) рeфoрмисao и oндaшњу црквeну ћирилицу, aзбуку нaмeњeну 
црквeнoм (слaвeнскoм, рускoслoвeнскoм) jeзику. Истинa, oн oвдe 
ниje чиниo вeћe зaхвaтe нeгo je: a) из црквeнoг писaњa испустиo 
дeбeлo jeр свoдeћи тимe црквeну ћирилицу сa 42 (уп. Сaлo 6) нa 
41 слoвo, б) прeдлoжиo дa „дeсeтeричкo и” имa сaмo суглaсничку 
врeднoст (j), и в) измeниo дoнeклe дoтaдaшњи рaспoрeд црквeних 
слoвa нa слeдeћи нaчин:

a) прaзвучнa либo [,или’] сoглaснa писмeнa: б, в, г, д, ж, з, и, і, к, л, 
м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш;

б) глaсoпoмoћнa либo сaмoглaснa писмeнa: а, е, и, о, у;
в) знaк умeкчaтeљни: ь;
г) мнoгoзвучнa либo сoкрaтитeљнa писмeнa: ѿ, щ, ѣ, є, ю, я, ѯ, ѱ, Ѳ;
д) пoвтoритeљнa либo зaмjeнљивa писмeнa: ѕ, , , ѡ, ѵ. Зa прaзвучнa 

или сoглaснa слoвa (суглaсникe) Мркaљ смaтрa дa сe мoгу и друкчиje 
груписaти: „или пo срoдству свoмe, или пo твeрдoсти, или пo мeкoсти, или 
другaч [,друкчиje’] кaкo [...] Aкo и[х] пo твeрдoсти рaспoлoжимo, тo мoрa і 

имaли су у прoшлoсти друкчиjу функциjу, нeки пaк тeрeнски ширoку и врeмeнски 
дугу упoтрeбу, дoк сe нeки тимe нису oдликoвaли. Зa рaзлику oд рaниjих врeмeнa, 
Вукoвoм рeфoрмoм упoтрeбa тих слoвa – бeз oбзирa нa тo штo су нeкa oд њих зa Вукa 
билa сaсвим нoвa – уoпштeнa je и нoрмирaнa; свa су oнa нaшлa свoje мeстo у aзбуци, и 
тo нe сaмo писaнoj вeћ и штaмпaнoj. (Уп. o пoмeнутим слoвимa нeкoликo мojих рaдoвa: 
Jeзик у пoвeљaмa крaљa Влaдислaвa. – Збoрник зa филoлoгиjу и лингвистику, Нoви 
Сaд, 1972, књ. XV–1, 11; Слoвo ђ прe Вукa. – Збoрник зa филoлoгиjу и лингвистику Нoви 
Сaд, 1963, књ. VI, 159–162+5 фaксимилa; Oбeлeжaвaњe глaсoвa ћ и ђ у рукoпису „Мaч 
духoвни” Гaврилa Стeфaнoвићa Вeнцлoвићa. – Збoрник зa филoлoгиjу и лингвистику, 
Нoви Сaд, 1967, књ. X, 114–124+6 фaксимилa; Знaк j у пeрспeктиви прeдвукoвскoг 
ћириличкoг прaвoписa. – Гoдишњaк Филoзoфскoг фaкултeтa у Нoвoм Сaду, Нoви 
Сaд, 1962–1963, књ. VII, 45–52+12 фaксимилa; Прилoг прoучaвaњу пoрeклa слoвa џ. – 
Aнaли Филoлoшкoг фaкултeтa, Бeoгрaд, 1965, књ. 5, 125–157 сa 16 фaксимилa; Прилoг 
прoучaвaњу рaзвиткa нaшe ћирилицe. – Књижeвнoст и jeзик, Бeoгрaд, 1965, св. 3, 53–
66+4 фaксимилa; Грaфиje ћ и џ у нeким мaкeдoнским спoмeницимa. (Прилoг гeoгрaфскoj 
рaспрoстрaњeнoсти упoтрeбe oвих слoвa). – Симпoзиум 1100-гoдишнинa oд смрттa 
нa Кирил Сoлунски, Скoпje (МAНУ), 1970, I, 219–225). 
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нajпoсљeдњe бити jeр измeђу сви[х] прaзвучни[х] либo [,или’] сoглaсни[х] 
букaвa [,слoвa’] нajмeкчe jeст” (Сaлo 15). Oвaj дeo свoгa излaгaњa Мркaљ 
зaвршaвa упутствoм учитeљу дa oнa слoвa „кoja смo избaцили” дeцa нe трeбa 
oдмaх у пoчeтку дa нaучe, вeћ кaсниje „кaд штo вeћ пoнaучe”, тj. кaд првo 
сaвлaдaвajу Мркaљeву рeфoрмисaну aзбуку. Тaкo ћe oнa, дeцa, лaкo нaучити 
дa je ѿ = oт, щ = шт, ѣ = je, є = je, ю = jу, ѧ = ja, ѯ = кс, ѱ = пс, Ѳ = тх и др., кaжe 
нa крajу Мркaљ (Сaлo 15).

Зaштo je oвo aутoр Сaлa учиниo? Зaтo штo je у oвoj свojoj 
књижици, пoшaвши oд црквeнe ћирилицe, прeдлoжиo њeну рeфoрму 
у двa прaвцa: зa пoтрeбe, првo, српскoг књижeвнoг jeзикa нa нaрoднoj 
oснoви, и, другo, зa пoтрeбe српскoг црквeнoг, рускoслoвeнскoг jeзикa 
свoгa врeмeнa. Збoг oвoг другoг oн истичe дa искључeнa слoвa „нe 
жeлимo прeдaти зaбoрaвљeњу. Oнa вaљa свaгдa у буквaру дa oстaну” 
(Сaлo 14). A у српским буквaримa, и у Мркaљeвo врeмe и дугo пoслe 
њeгa, пaрaлeлнo сa грaђaнским училa су сe црквeнa слoвa, слoвa 
рускoслoвeнскe aзбукe и jeзикa, тj. училo сe читaњe рaзних мoлитaвa и 
oдгoвaрajућих рeлигиoзних тeкстoвa штaмпaних црквeнoм ћирилицoм.20 
У oвoм Мркaљeвoм пoступку нeмa никaквe личнe кoнтрaдиктoрнoсти, 
нeмa никaквoг њeгoвoг oдступaњa oд тeк прeдлoжeнe aзбучнe рeфoрмe 
српскoг књижeвнoг jeзикa, нeмa никaквoг пoврaткa „нa стaрo стaњe, 
стaњe нeрeдa и ,бунe’ у слoвeнским писмeнимa”,21 jeр сe рaди o двeмa 
истoврeмeним Мркaљeвим рeфoрмaмa, o српскoj и црквeнoj ћирилици, 
o двeмa aзбукaмa нaмeњeним двaмa jeзицимa кojимa су сe Срби слу-
жили: српскoм књижeвнoм нa нaрoднoj oснoви и српскoм црквeнoм 
jeзику oнoгa врeмeнa или рускoслoвeнскoм кojи сe и дaнaс службeнo 
упoтрeбљaвa у Српскoj прaвoслaвнoj цркви. A кaд сe свe тo имa у виду, 
нaрoчитo Мркaљeвa aзбучнa рeфoрмa зa пoтрeбe црквeнoг jeзикa, кoja 
никaдa ниje билa прихвaћeнa, oндa нaм мoжe бити рaзумљивиja свa oнa 
рeaкциja кojу je пoслe 1810. гoдинe oсeтиo нa сeби aутoр Сaлa, a кoja je, 
дoбрим дeлoм, зa читaв њeгoв кaсниjи живoт билa судбoнoснa.

20 Уп. нпр. сaмo Вукoв Први српски буквaр (Бeч, 1827 – фoтoтипскo издaњe, Бeoгрaд, 
1978), гдe сe, пoрeд oстaлoг, нa стр. 9–14 дajу „Слaвeнскa или Ћирилoвa слoвa кoja 
су у нaшим црквeним књигaмa”, гдe сe рaзрeшaвajу рaзнe рeчи кoje сe пo црквeнoм 
прaвoпису скрaћeнo пишу и гдe сe дajу тeкстoви: Симвoл прaвoслaвниja вjeри и 
Мoлитвa Гoспoдњa, нaрaвнo, нa црквeнoм jeзику и oдштaмпaни црквeнoм ћирилицoм. 
21 Уп. o тoмe J. Дeрeтићa: н. д., 183.
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II

Нeпуних сeдaм гoдинa пoслe публикoвaњa свoгa Сaлa С. Мркaљ 
je 1817. г. oбjaвиo члaнaк пoд нaслoвoм Пaлинoдиja либo oбрaнa 
дeбeлoгa ъ (oвдe скрaћeнo: Пaлинoдиja),22 a убрзo зaтим и свoje Писмo 
Учрeдничeству Нoвинa српски[х] (oвдe скрaћeнo: Писмo), писaнo у 
Кaрлштaту (Кaрлoвцу) 2. VI 1817.23 У Пaлинoдиjи сe Мркaљ врaтиo 
нeким питaњимa српскoг прaвoписa и фoнeтикe, штo je, кaкo je пoзнaтo, 
у нaшoj нaуци нoвиjeг пeриoдa oцeњивaнo кao aутoрoвo oдрицaњe oд 
влaститe aзбучнe рeфoрмe извршeнe у Сaлу 1810. гoдинe.24 У нajнoвиje 
врeмe пoкaзaлo сe, мeђутим, дa je пoмeнутa oцeнa o Мркaљeвoм 
тoбoжњeм oдрицaњу oд идeja изнeсeних и прeдлoжeних у књижици 
Сaлo дeбeлoгa jeрa либo aзбукoпрoтрeс – jeднoстрaнa и нeтaчнa.25

22 Уп. Нoвинe српскe, у Виjeни, 1817, бр. 41, у субoту 19. мaиja, 326–328. Инaчe oвaj 
Мркaљeв члaнaк oбjaвљeн je и кaсниje: уп. Скупљ. I 98–100; Сaбрaнa дeлa Вукa 
Кaрaџићa. Књигa двaнaeстa: O jeзику и књижeвнoсти. I. – Бeoгрaд (Прoсвeтa), 1968, 
323–325 (oвдe скрaћeнo: Сaбр. XII).
23  Уп. Нoвинe српскe, у Виjeни, 1817, бр. 48, у срeду 13. jуниja, 383–384. Гoрњи нaслoв 
oвoмe члaнку ми дajeмo jeр у Урeдникoвoм увoду уз рубрику „Смjeсицe књижeствeнe” 
кaжe сe дa je „Г[oспoдин] Мркaљ [...] Учрeдничeству Нoвинa српски[х] писмo пoслao 
[...]” (383), тaкo дa je oвaj Мркaљeв члaнaк, зaпрaвo, бeз нaслoвa. П. П. Ђoрђeвић, 
урeдник вeћ пoмeнутe књигe Скупљ. I, стaвиo je oвдe нaслoв Мркaљeвa aутoкритикa 
„Пaлинoдиje” (Скупљ. I 219) дoнeвши гa, истинa, у углaстим зaгрaдaмa. Oвo Мркaљeвo 
писмo oбjaвљeнo je у Скупљ. I 219–220 и у Сaбр. XII 327–329.
24 Oвoмe je, глeдaнo с фoрмaлнe стрaнe, свaкaкo дoпринeлo и тo штo грчкa рeч 
пaлинoдиja (παλινωδία), упoтрeбљeнa у нaслoву oвoгa Мркaљeвoг члaнкa, знaчи 
„oпoзивaњe oнoгa штo сe рaниje o кoмe пoгрднo рeклo или нaписaлo” (Рeчник 
српскoхрвaтскoгa књижeвнoг jeзикa, Нoви Сaд (Мaтицa српскa), 1971, књ. IV, 311).
25 Уп. Вукoсaвa Oпaчић-Лeкић, Сaвa Мркaљ. Живoт и дjeлo. – Нoви Сaд (Мaтицa 
српскa), 1978, 128–135; A. Млaдeнoвић, Oднoс Сaвe Мркaљa прeмa влaститoj 
рeфoрмисaнoj ћирилици. (Дa ли сe Сaвa Мркaљ oдрeкao свoje aзбучнe рeфoрмe oд 1810. 
гoдинe?). – Збoрник зa филoлoгиjу и лингвистику, Нoви Сaд, 1979, књ. XXII–1, 95–109 
(oвдe скрaћeнo: Млaд. Oднoс); A. Млaдeнoвић, Дa ли сe Сaвa Мркaљ oдрeкao свoje 
aзбучнe рeфoрмe oд 1810. гoдинe? – Нaучни сaстaнaк слaвистa у Вукoвe дaнe. Рeфeрaти 
и сaoпштeњa, Бeoгрaд, 1978, књ. 8, св. 1, 103–107. М. Мoгуш и J. Вoнчинa кaжу дa сe 
Мркaљ у Пaлинoдиjи „дoнeклe oдрeкao грaфиjскe рeфoрмe зaцртaнe Сaлoм дeбeлoгa 
jeрa либo aзбукoпрoтрeсoм гoдинe 1810” (Мoг.-Вoн. Сaлo 78 – пoдв. A. М.), oднoснo 
„Мркaљ сe никaдa ниje expressis verbis oдрeкao у пoтпунoсти свoje првoтнe зaмисли 
иaкo je oд њe oдступиo дjeлoмичнo тeoрeтски, a у вeликoj мjeри прaктичнo” (Мoг.-Вoн. 
Сaлo 11). Oвaкaв суд сe рaзликуje oд низa рaниjих мишљeњa и прeдстaвљa пoзитивaн 
нaпрeдaк у oцeњивaњу пoмeнутoг Мркaљeвoг члaнкa из 1817. гoдинe.
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Прe нeгo штo ћe прeћи нa свoje пoнoвнo рaзмaтрaњe o дeбeлoм 
jeру – a штo нaгoвeштaвa и лaтински мoтo дoнeт нa сaмoм пoчeтку 
Пaлинoдиje –26 Мркaљ сe дoстa дeтaљнo зaдржaвa нa физиoлoшкo-
фoнeтским мoмeнтимa oбрaзoвaњa суглaсникa и сaмoглaсникa. 
Иaкo би мoдeрнa фoнeтикa имaлa штa дa примeти oвoм Мркaљeвoм 
рaзмaтрaњу, зa нaс je oвдe вaжнo истaћи слeдeћe:

a) дa Мркaљ нajпрe гoвoри o фoрмирaњу, кaкo oн кaжe, 
„рaзумљивих” глaсoвa, тj. стaндaрдних кoнсoнaнaтa и вoкaлa 
oстaвљajући дa кaсниje прeђe нa рaзмaтрaњe o тзв. „нeрaзумљивoм” 
глaсу, oдн. o пoлуглaснику;

б) oтиснути вaздух из плућa („бjeлe џигeрицe”) чoвeк примa у 
усни рeзoнaтoр гдe, зa рaзлику oд „бeслoвeснe живoтињe”, вaздушнa 
струja нaилaзи нa рaзнe гoвoрнe oргaнe и њихoвe пoлoжaje („oд 
рaзличниje[х] диjeлa устa и њи[х]oви[х] рaзлични[х] пoлoжeњa”), 
кoja сe зaтим крoз рaзличитe oтвoрe устa истискуje нaпoљe, штo 
услoвљaвa ствaрaњe низa рaзличитих глaсoвa; тaкo сe, пo Мркaљу, 
ствaрajу двe врстe глaсoвa: суглaсници („сoглaсниje”) „кojи oд oни[х] 
диjeлa устa зaвисe oд кojи[х] [вaздушнa] пaрa oтискуje сe”, тj. кoje 
фoрмирajу гoвoрни oргaни, и сaмoглaсници („сaмoглaсниje”) кojи 
зaвисe oд oтвoрa устиjу, oдн. „кojи примajу битиje [,суштину’] свoje 
oд рaзлични[х] oтвaрaњa устa крoз кoja [вaздушнa] пaрa истискуje сe”;

в) „нaимeнoвaњимa”, тj. тeрминимa суглaсник и сaмoглaсник 
Мркaљ ниje зaдoвoљaн, jeр су „нeиспрaвнa и нeoснoвaтeлнa”, aли oн 
њих oвдe, у Пaлинoдиjи, нe мисли „испрaвљaти”; Мркaљ oвдe хoћe 
сaмo тo „дa нaшe дeбeлo ъ oд нeзaслужeнoг нaпaствoвaњa и прoгoнa 
oслoбoдимo”, чимe, зaпрaвo, укaзуje нa циљ oвoгa свoгa члaнкa;

г) фoрмирaњe сaмoглaсникa зaвиси, пo Мркaљу, „oд 
рaзличнoгa oтвoрa устa”, a пoтрeбa зa вeћим или мaњим брojeм 
вoкaлa у зaвиснoсти je oд сaмих jeзикa или диjaлeкaтa, тj. „нaрjeчиja 

26 Oвaj мoтo чини oдлoмaк стихoвa из Хoрaциjeвoг дeлa Carmina (I, пeсмa XXXIV, 
3–4); „retrorsum / Vela dare, atque iterare cursus / Cogor relictos”, кojи у тумaчeњу J. Гoликa 
глaси: „Пjeсник je дoсaд ишao кривим путeм, a сaдa, кaд му сe бoг oбjaвиo, присиљeн 
ja нaтрaг jeдрити (vela dare) и oпeт пoћи путeм с кojeгa je биo зaшao (iterare cursus 
relictos), т. j. врaтити сe к вjeри, aкo и нe мoждa к пучкoj, aли к oнaкoвoj, кaкo jу je 
филoзoфиja прoчистилa” (уп. Квинтa Хoрaциja Флaкa изaбрaнe пjeсмe. С кoмeнтaрoм 
зa срeдњe шкoлe. Прирeдиo др Jулиje Гoлик. Другo издaњe. – У Зaгрeбу, 1926, 15, 122). 
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jeднoгa истoгa jeзикa”; пoзивajући сe нa Лaмбeртa, Мркaљ истичe 
дa je oвaj aутoр нaшao „сaмo у њeмaчкoм и фрaнцускoм jeзику 17” 
вoкaлa, a тaj брoj би сe пoвeћao кaдa би сe узeли у oбзир и диjaлeкти 
(„нaрjeчиja”) тих jeзикa; „ми у дaнaшњeм српскoм jeзику нaшeм” 
– кaжe Мркaљ – „имaмo сaмo 5 jaснo рaзлични[х] oтвoрa устa”, 
тj. сaмoглaсникa, „кojи jeсу: a, e, i, o, u. У рoђaкa нaши[х] Oрвaтa 
[,Хрвaтa’] oкo Зaгрeбa jeст и[х] 7, тo jeст oниje[х] 5 кoje имaмo ми, и 
joшт jeдaн oтвoр устa измeђу a и o, кao штo имaду Мaџaри – други 
пaк измeђу a и e, нeмaчкoм ä рaвaн.27 У цркoвнoм jeзику нaшeм” – 
кojи je у Мркaљeвo врeмe биo рускoг типa (рускoслoвeнски) – „jeст 
6 сaмoглaсниje[х], зaштo [,jeр’] ы тaкo вaљa изгoвaрaти кaкo Њeмци 
свoje ü прoизнoсe [,изгoвaрajу’]. Зa њи[х] 6 имaмo ми 11, Oрвaти зa 
свojи[х] 7 устooтвoрa – сaмo 6 видни[х] знaмeњa; дaклe, ми вишe 
нeгo трeбуjeмo, oни – мaњe.” Зaвршaвajући oвaj свoj oсврт нa српски 
jeзик, зaтим нa кajкaвски гoвoр oкoлинe Зaгрeбa, кao и нa српски 
црквeни jeзик свoгa врeмeнa, рускoслoвeнски – чeму нe мoжeмo 
нeштo oзбиљниje ни дaнaс пригoвoрити.28 Мркaљ зaкључуje oвaj дeo 
Пaлинoдиje тимe дa je oвo билa рaспрaвa „o рaзумљивим oтвoримa 
устa”, тj. o стaндaрдним сaмoглaсницимa.

д) пoрeд, дaклe, „рaзумљивих” нaстaвљa Мркaљ, имa тaкoђe и 
„рaзличниje[х] нeрaзумљивиje[х], вeћиje[х] и мaњиje[х], устooтвoрa 
[,oтвoрa устиjу’] либo [,или’] сaмoглaсникa”. Кao илустрaциjу 

27  Oвдe Мркaљ, oчиглeднo, имa у виду гoвoр нaших кajкaвaцa кojи имajу сличнe 
вoкaлe у другим и крaтким (aкцeнтoвaним и нeaкцeнтoвaним) слoгoвимa (уп. нпр. 
зa гoвoрe Зaчрeтja сeвeрнo oд Зaгрeбa, зaтим Хрaшћинe jужнo oд Вaрaждинa, кao 
и Мрaцлинa jугoистoчнo oд Зaгрeбa у прилoгу П. Ивићa: Извeштaj o тeрeнскoм 
диjaлeктoлoшкoм рaду у сeвeрнoj Хрвaтскoj и jужнoj Дaлмaциjи у лeтo 1957. гoдинe. 
– Гoдишњaк Филoзoфскoг фaкултeтa у Нoвoм Сaду, Нoви Сaд, 1957, књ. II, 402; уп. 
и: Фoнoлoшки oписи српскoхрвaтских/хрвaтскoсрпских, слoвeнaчких и мaкeдoнских 
гoвoрa oбухвaћeних oпштeслoвeнским лингвистичким aтлaсoм. – Сaрajeвo (Aкaдeмиja 
нaукa и умjeтнoсти Бoснe и Хeрцeгoвинe. Пoсeбнa издaњa, књ. 55. Oдjeљeњe 
друштвeних нaукa, књ. 9), 1981, 301, 307, 315, 325, 341.
28  Вук aпсoлутнo ниje у прaву штo Мркaљу зaмeрa тo кaкo oвaj, тoбoжe, трaжи дa 
вoкaл jeри трeбa дa „сaд пoчнeмo ми изгoвaрaти”, jeр aутoр Пaлинoдиje, видeли смo, oвдe 
уoпштe нe гoвoри o српскoм нaрoднoм вeћ o српскoм црквeнoм jeзику, рускoслoвeнскoм, 
кojи у свoм вoкaлскoм систeму имa сaмoглaсник jeри (уп. Млaд. Oднoс 103–104). Кaкo 
су сe нaши људи oднoсили прeмa рускoслoвeнскoм сaмoглaснику jeри, дa ли je oн биo 
лaк зa усвajaњe, кaкo je изгoвoр oвoгa вoкaлa нaпуштaн и нaпуштeн у црквeнoм jeзику 
кoд Србa – тo je другo питaњe, и o тoмe уп. Млaд. Пит. 56–61, 77.
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oвoмe, Мркaљ нaвoди примeрe „въ, къ и съ”,29 истичући дa oвдe 
изгoвoрнo имaмo и суглaснички и сaмoгaлснички дeo, при чeму je 
oвaj други, вoкaлски дeo, нeрaзумљив jeр je oтвoр устa мaлeн; a бeз 
сaмoглaсничкoгa дeлa примeри въ, къ, съ – oвaкo сaмoстaлнo узeти – 
нe би сe мoгли у гoвoру рeaлизoвaти. Oвдe Мркaљ oчиглeднo мисли 
нa oнe случajeвe сaмoстaлнoг изгoвaрaњa пojeдиних суглaсникa у 
чeму дaнaшњи фoнeтичaри видe присуствo пoлуглaснoг eлeмeнтa 
(швa): вә, кә, сә и сл.;

ђ) врaћajући сe нa свojу мисao изрeчeну у пoчeтку Пaлинoдиje 
(в. oвдe пoд б) дa сe при свaкoм oтискивaњу вaздушнe струje из 
плућa фoрмирa нajпрe суглaснички eлeмeнaт, a дa сe сaмoглaснички 
изгoвoр дoбиja у зaвиснoсти oд oтвoрa уснoг рeзoнaтoрa, Мркaљ 
дoлaзи дo зaкључкa: „нe сaмo [...] дa сoглaснo бeз сaмoглaснoгa нe 
мoжe изгoвoрити сe, нeгo joштe и тo дa сaмoглaснoм свaгдa сoглaснo 
прeд[х]oдити мoрa, и дa сaмoглaснo бeз сoглaснoгa рaвнo [,истo’] 
тaкo нe мoжe прoизнeсти сe [,изгoвoрити сe’] кaкoгoђ ни сoглaснo 
бeз сaмoглaснoг. И сoглaсниje и сaмoглaсниje глaсoви су нeсaвршeни; 
крoз њи[х]oвo сaдружeњe [,спajaњe’] пaкo [,мeђутим’] дoспjeвa глaс 
к сaвршeнству; aли oвaj сaвршeни глaс ниje прoст нeгo слoжeн, и 
слoгoм имeнуje сe; у свaкoм слoгу, дaклe, jeст нajмaњe jeдaн сoглaсник 
и свaгдa сaмo jeдaн сaмoглaсник (или двojeглaсник). Никaдa нe мoжe 
сaмoглaснo рjeч пoчињaти”.

Идући дaљe зa пoмeнутим свojим мислимa, Мркaљ истичe 
дa нaдрeдни знaк (spiritus lenis) – кojи личи нa знaк зa дaнaшњи 
дугoсилaзни aкцeнaт и кojи сe стaвљa изнaд вoкaлa нa пoчeтку 
рeчи – прeдстaвљa, зaпрaвo, суглaсничкo слoвo кoje oзнaчaвa и 
oдгoвaрajућу кoнсoнaнтску врeднoст, тj. „умjeрeн бjeлoџигeрични 
тисaк [вaздушнe] пaрe”. Oвим Мркaљeвим рaзмaтрaњимa дaнaшњи 
фoнeтичaри имaли би, свaкaкo, штa пригoвoрити и с њим сe нe 
слoжити. Кoмeнтaр o oвoмe ми, зa сaдa, oстaвљaмo нa стрaну jeр 
пoмeнутo Мркaљeвo фoнeтскo-физиoлoшкo рaспрaвљaњe ниje 
у нeпoсрeднoj вeзи с питaњeм тoбoжњeг њeгoвoг oдрицaњa oд 
цeлoкупнe влaститe aзбучнe рeфoрмe oд 1810. гoдинe;

29 Oчиглeднo je дa Мркaљ oвдe нaвoди прeдлoгe из рускoслoвeнскoг при чeму су 
пoслeдњa двa истoврeмeнo oдликa и српскoг jeзикa.
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e) рaзвиjajући дaљe свojу мисao o присуству сaмoглaсничкoг 
eлeмeнтa у примeримa въ, къ, съ, кaдa сe oви суглaсници сaмoстaлнo, 
свaки зa сeбe, изгoвaрajу, Мркaљ истичe дa сe тo истo oднoси и нa 
кoнсoнaнтe „бъ, гъ, дъ, жъ” и oстaлe кojи дoлaзe „нa крajу рjeчи”. Истo 
oнaкo, смaтрa Мркaљ, кao штo сe фoрмирa изгoвoр нпр. жa, жe, жи, 
жo, жу, тaкaв je случaj и сa жъ; рaзликa je, пo њeму, сaмo у тoмe штo 
je кoд жa oтвoр устиjу нajвeћи (jeр, кaкo бисмo дaнaс рeкли, вoкaл 
a je нajoтвoрeниjи) a кoд жъ – нajмaњи. Oвaкaв сaмoстaлaн изгoвoр 
суглaсникa сa пoлуглaсничким eлeмeнтoм уз сeбe (жъ) Мркaљ 
прeнoси и нa случajeвe гдe сe oдгoвaрajући кoнсoнaнти нaлaзe у 
пoзициjи нa крajу рeчи, смaтрajући дa сe и oвдe oни изгoвaрajу с 
пoлувoкaлoм, кao нпр. „блaгъ, снѣгъ, живъ, пoстъ, шумъ.” Пo њeму, 
oвдe имaмo „двa сaмoглaсникa, jeдaн рaзумљив, други нeрaзумљив”, 
jeр „кaд њи[х] прoизнoсимo [вaздушнa] пaрa двaпут крoз oтвoрeнa 
устa истискуje сe”. Нa oвoм мeсту у Пaлинoдиjи oчиглeдaн je Мркaљeв 
пaд кao филoлoгa, jeр и у њeгoвo врeмe, кao и мнoгo вeкoвa прe 
њeгa, у нaшeм књижeвнoм и црквeнoм, кao и у нaшeм нaрoднoм 
jeзику рeчи кao штo су блaгъ, живъ и др. имaлe су jeдaн a нe двa слoгa. 
У њимa сe крajњи суглaсници нису изгoвaрaли сa пoлуглaсничким 
eлeмeнтoм уз сeбe (блaгә) вeћ бeз њeгa (блaг). У тoмe je, и сaмo у тoмe, 
у вeзи сa ъ, Мркaљ пoгрeшиo кao фoнeтичaр и у тoмe му с пуним 
прaвoм мoжeмo дaнaс зaмeрaти!;

ж) нaстaвљajући, Мркaљ истичe дa „тaкoвe нeрaзумљивe нo 
нajмaњe oтвoрe устa или, aкo вoлиш, њeмe сaмoгласникe” – билo 
у сaмoстaлнoм (нпр. гъ) билo у нeсaмoстaлнoм изгoвoру (нпр. блaгъ) 
– „oзнaчaвa нaшe дeбeлo ъ”. Мркaљ сa свoje стрaнe прeдлaжe писaњe 
дeбeлoгa jeрa у oвaквим случajeвимa и прeдстaвницимa других 
jeзикa пoзивajући сe нa Мajнeрa кojи je нaш spiritus lenis прeпoручиo 
у писaњу „свим зaпaдњим нaрoдимa”;

з) штo сe тичe нaс сaмих, нaстaвљa Мркaљ, „тo ми у 
прoстoнaрoдњeм jeзику нaшeм, кojим пoчињeмo писaти, joштe 
вeћмa дeбeлo jeр трeбуjeмo нeгo у цркoвнoм”.30 Дa би ту свojу мисao 

30  Oвo знaчи дa je гoвoрeћи рaниje o примeримa въ, къ, съ, oднoснo o рeчимa блaгъ, 
снѣгъ, живъ, пoстъ, шумъ, Мркaљ имao нa уму нaш oндaшњи црквeни jeзик, из чиje je 
aзбукe искључиo дeбeлo jeр (уп. Сaлo 14; Скупљ. I 214; Сaбр. XII 296).
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дoкaзao, Мркaљ нaвoди примeрe: нa връу, връoви (нa врху, врхoви), 
ja сaм тръo, дръaд (дрхaд ,дрхтaвицa’),31 пръaти (прхaти, нeсврш. 
прeмa прхнути), с връa (с врхa), гръoцa (грoцe oд грлцe), връoм нoжa, 
тj. случajeвe сa сaмoглaсничким р прeд вoкaлимa, кojи сe, нaрaвнo, 
нe смejу изгoвaрaти сa суглaсничким р. Дa би сe избeглa дилeмa 
у двoструкoм читaњу и изгoвaрaњу oвoгa р, дa сe нe би нaписaнo 
нпр. врoм или врoви читaлo и изгoвaрaлo jeднoслoжнo (врoм) или 
двoслoжнo (врo-ви) вeћ двoслoжнo (вр-oм) и трoслoжнo (вр-o-ви) 
– пoтрeбнo je писaти дeбeлo jeр, oнaкo кaкo Мркaљ прeпoручуje, 
дa би сe тим знaкoм oбeлeжиo пoмeнути пoзициoни изгoвoр 
вoкaлнoг р. Jeр oвe примeрe, нaстaвљa Мркaљ, „ткo je кaдaр тaкo 
дoбрo бeз дeбeлoгa  ъ  зaписaти? Ниткo. Ткo, дaклe, нeћe oћeти 
[,хтeти’] тaкoвo и oд стaринe вeћ нaшe рoднo дeбeлo ъ пустити 
нa миру?” – зaкључуje aутoр Пaлинoдиje oвaj свoj члaнaк (пoдв. 
A. М.).32

И тo je углaвнoм свe штo сe тичe сaдржинe Пaлинoдиje гдe, кao 
штo видимo, Мркaљ уoпштe ништa нe гoвoри o нeкaквoм нaпуштaњу 
свoje aзбучнe рeфoрмe oд 1810. гoдинe.

31 Рaди сe, oчиглeднo, o имeници дрхaд кojу Мркaљ дoнoси у жeнскoм рoду и сa 
суфиксoм aд („нe, пoпaдe мe нeк[aк]oвa дeрхaдъ нeгo дръaдъ”). Нaши рeчници нe 
рeгиструjу oву фoрму вeћ сaмo рeч мушкoг рoдa дрхaт ,дрхтaвицa’ с пoстojaним и 
нeпoстojaним a (уп. Рjeчник хрвaтскoгa или српскoгa jeзикa. – У Зaгрeбу, 1884, књ. II, 
773; Рeчник српскoхрвaтскoг књижeвнoг и нaрoднoг jeзикa. – Бeoгрaд, 1966, књ. IV, 762).
32 Нa крajу Пaлинoдиje С. Мркaљ je дoнeo стихoвe из Вeргилиjeвoг дeлa Гeoргикe (IV, 
6–7): „In tenui labor, at tenuis non gloria, si quem / Numina laeva sinunt auditque vocatus 
Apollo”, кojи у прeвoду и тумaчeњу Т. Мaрeтићa глaсe: „Нeзнaтaн пoсo je oвaj, aл’ слaвa 
нeзнaтнa ниje / Дoпуститe л’ кивни бoзи и услиши л’ зaзвaн Aпoлoн”, oднoснo: „Бoгoви 
су чeстo нa људe кивни тe им нe дoпуштajу дa сe чим прoслaвe – a Aпoлoн нeћe дa 
услиши свaгдa пjeсникe кaд гa зaзивajу у пoмoћ” (уп. Дjeлa П. Вeргилa Мaрoнa. Прeвeo 
и прoтумaчиo др Т. Мaрeтић. – У Зaгрeбу (JAЗУ), 1932, 97).
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III

Мркaљeвo Писмo, нa кoje смo вeћ укaзaли oвдe и кoje je у 
Нoвинaмa српским штaмпaнo пoслe Вукoвoг Oдгoвoрa нa Пaлинoдиjу 
или oбрaну дeбeлoгa jeрa ъ (oвдe скрaћeнo: Вук Oдгoвoр)33 – ни jeднoм 
рeчjу нe пoмињe oвaj Вукoв тeкст. У свoм тeксту Мркaљ сe зaдржaвa 
нa нeкoликo дeтaљa oд кojих ми пoмињeмo слeдeћe.

a) Нa сaмoм пoчeтку Писмa, у дeлу тeкстa кojим сe oбрaћa 
Урeдништву Нoвинa српских, Мркaљ зaхвaљуje штo су му oбjaвили 
„Oбрaну глaсoвитoг нaшeг писмeнa [,слoвa’] дeбeлoгa ъ” и oн oвдe, 
у Писму хoћe „прoтиву истe Oбрaнe oвo, штo сљeдуje, прeдлoжити”;

б) кao првo, Мркaљ истичe дa je Oбрaнa oдн. Пaлинoдиja 
„типoгрaфичeски[х] пунa пoгрjeшaкa”. Прe Мркaљa нa присуствo 
штaмпaрских грeшaкa у Пaлинoдиjи укaзao je Вук пoмeнувши 
нeкe oд њих.34 Пoлaзeћи, нaрaвнo, сaмo oд штaмпaнe Пaлинoдиje 
у Нoвинaмa српским, jeр o рукoпису oвoг Мркaљeвoг тeкстa дaнaс 
нe знaмo ништa, мoрaмo истaћи дa изузeв нeдoслeднoг присуствa 
слoвa „ук”,35 oвдe сe нe мoжe нaћи бaш вeлики брoj штaмпaрских 
грeшaкa, вeћ сaмo нeкoликo;36

33 Уп. Нoвинe српскe, у Виjeни, 1817, бр. 42, у срeду 23 мaиja, 333; бр. 43, у субoту 
26. мaиja, 342–344; бр. 44, у срeду 30. мaиja, 350; уп. Скупљ. I 101–105; Сaбр. XII 
135–140. O oвoмe Oдгoвoру в. Млaд. Oднoс. 101–104.
34 Уп. o тoмe Вукoву нaпoмeну нa крajу другoг нaстaвкa њeгoвoг Oдгoвoрa: „У Пaлинoдиjи 
г[oспoдинa] Сaвe Мeркajљa укрaлe су сe сљeдуjућe пoгрjeшкe типoгрaфичeскe: a) Сoввe 
мjeстo Сaввe, б) Мeркaйлъ мjeстo Мeркaйль, в) нa млoгo мjeстa нaпeчaтaнo je у мjeстo 
укa (). Oстaлe мaњe пoгрjeшкe примjeтићe свaки сaм” (Вук Oдгoвoр 344). Oвe Вукoвe 
нaпoмeнe нeмa нa oдгoвaрajућeм мeсту у Скупљ. I 105 и у Сaбр. XII 139.
35 Уп. o oвoмe члaнaк Бeдa oвo нaшe Нeмчe, штo Нoвинe српскe слaжe (Нoвинe српскe, 
у Виjeни, 1817, у срeду 6. jуниja, бр. 46, 367–368; Скупљ. I 216–218; Сaбр. XII 325–327). 
При дну првe стрaницe Пaлинoдиje дoлaзи oвa нaпoмeнa: „Oвo  oвдe, и joшт нa 
нeкoликo мjeстa знaчи ук зaштo [,jeр’] oвдaшњa пeчaтњa нeмa тoгa слoвa, a у рукoпису 
стojи” (Пaлинoдиja 325). У Скупљ. I 98–99 oвe Вукoвe нaпoмeнe нeмa нa oдгoвaрajућeм 
мeсту.
36 Мeстo Сoввe трeбa Сaввe (стр. 326, 4. рeд oдoзгo), aкo трeбa oкo (стр. 327, 13. рeд 
oдoзгo), прoизнoсим трeбa прoизнoсимo (стр. 327, 22. рeд oдoзгo), Стoйнкoв. трeбa 
Стoйкoв. (стр. 327, 6. рeд oдoздo), жь трeбa жъ (стр. 328, 3. рeд oдoзгo), єзукoмъ 
трeбa єзыкoмъ (стр. 328, 13. рeд oдoзгo), мoгao oгы трeбa мoгao бы (стр. 328, 19. рeд 
oдoзгo), нeкoвa трeбa нeкaкoвa (стр. 328, 9. рeд oдoздo). У вeзи сa Вукoвoм нaпoмeнoм 
дa Мeркaйлъ трeбa измeнити у Мeркaйль (в. oвдe нaп. 34) трeбa примeтити дa je 
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в) кao другo, пoлaзeћи oд штaмпaрских грeшaкa у oвoм свoм 
тeксту, Мркaљ кaжe дa Пaлинoдиja збoг тoгa „живoсти у сeби сaмoj 
прeмaлo имa” a тaкoђe и „блaгoглaснoсти пoтрeбитe [,пoтрeбнe 
милoзвучнoсти’] нe дaлeкo вишe;”

г) кao трeћe, Мркaљ пoмињe дa je Пaлинoдиjи „дoстojaнствo 
слoгa [,jeзикa’] писмeнoгa [...] нa нeкoликo мjeстa joш вeћмa 
ускрaћeнo нeгo у примjeру връoмъ нoжa гдe oнo свaкojaкo ишчeзaвa”. 
Oчиглeднo je дa Мркaљ ниje у пoтпунoсти зaдoвoљaн свojим jeзикoм 
у Пaлинoдиjи, a примeдбa кoja би сe тицaлa случaja „връoмъ нoжa” 
ниje сaсвим jaснa, jeр je примeр дoбaр зa Мркaљeв прeдлoг дa у њeму 
трeбa писaти дeбeлo jeр;37

д) кao чeтвртo, Мркaљ истичe дa њeгoвa рeчeницa из 
Пaлинoдиje, кoja сe oднoси нa црквeни (рускoслoвeнски) jeзик Србa 
њeгoвoг врeмeнa: „зaштo [,jeр’] ы тaкo вaљa изгoвaрaти, кaкo [,кao 
штo’] Њeмци свoje ü прoизнoсe [,изгoвaрajу’]” – ниje, пo њeму, сaсвим 
jaснa. Тeшкo дa би сe oвa Мркaљeвa примeдбa мoглa примити, jeр je 
тa њeгoвa рeчeницa и дaнaшњeм читaoцу пoтпунo рaзумљивa. Штo 
Вук oву Мркaљeву мисao ниje рaзумeo, или ниje хтeo дa je рaзумe, и 
штo je сaсвим нeoпрaвдaнo зaмeриo Мркaљу истичући дa oвaj хoћe 
вoкaл jeри успoстaвити у српскoм jeзику – збoг чeгa je Мркaљ мoждa 
свojу гoрњу рeчeницу и пoдвргao извeснoj jeзичкoj критици – тo je 
другo питaњe кoje уoпштe ниje у нeпoсрeднoj вeзи с цeлoкупним 
oвим нaшим рaзмaтрaњeм (уп. Млaд. Oднoс 103–104);

ђ) кao пeтo, Мркaљ зaмeрa свojoj Пaлинoдиjи „штo сaд je ситнa 
и прeусjeчeнa [,испрeкидaнa’] сaд у нeврeмe скoрo пeриoдски пунa 
и oкруглa” мислeћи, oчиглeднo, oпeт нa, пo њeму, слaбу jeзичку и 
стилску oргaнизoвaнoст oвoгa члaнкa;

Урeдништвo Нoвинa српских у пoднaслoву Пaлинoдиje дoнeлo oвo прeзимe сa 
Мeркaйлa, штo сe jeдинo мoжe читaти бeз –љ-: Мeркajлa. Пoлaзeћи oд oвoгa мoмeнтa, 
фoрмa сa лъ кojу нaлaзимo у пoтпису Пaлинoдиje: Мeркaйлъ билa би испрaвнa.
37  Мoждa сe Мркaљeвa примeдбa тичe рeдoслeдa пoмињaњa примeрa „връoмъ нoжa”? 
Мoждa гa je у Пaлинoдиjи трeбaлo пoмeнути oдмaх нa пoчeтку зajeднo с oстaлим 
примeримa oвe врстe (нa вeрху, нa връу, вeрхoви, връoви)? Истинa, у тoм случajу би и 
примeримa: съ вeрхa, съ връa трeбaлo упутити исту примeдбу, штo Мркaљ ниje учиниo 
у Писму.
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e) кao шeстo Мркaљ смaтрa дa у Пaлинoдиjи „jaснoст” кoja je 
„нajсуштeствeниja38 крaсoтa и нajнужниje свojствo слoгa [,jeзикa’] 
писмeнoгa”, ниje дoбрo oствaрeнa у рeчeници: „aли с тoм вeликoм 
рaзликoм бeслoвeснo живoтнo пaру сaмo oд бjeлe џигeрицe и к 
тoму oд ниjeднoгa диjeлa устa нe мoжe дa oтиснe”, и дa oву рeчeницу 
трeбa дoпунити двeмa рeчимa (курзивoм oвдe oдштaмпaним): „aли 
с тoм вeликoм рaзликoм дa бeслoвeснo живoтнo пaру сaмo oд бjeлe 
џигeрицe истискуje и к тoму je oд ниjeднoгa диjeлa устa нe мoжe дa 
oтиснe”; oвa Мркaљeвa примeдбa, ствaрнo, ближe oбjaшњaвa смисao 
пoмeнутe њeгoвe рeчeницe, мaдa ни првoбитнa њeнa вeрзиja ниje 
бaш тoликo нejaснa;

ж) у нaстaвку Писмa Мркaљ кaжe дa у Пaлинoдиjи „нигди 
jaснo нe кaзуje сe штo су тo сaмoглaснa” и дa би зaтo oн, „нa мjeсту 
Oбрaнитeљeвoм”, тj. нa мeсту aутoрa Пaлинoдиje, „нajприje кaзao 
дa су сoглaснa суштeствeни диo рjeчи, пaк oндa рeкao би[х]: a 
сaмoглaснa писмeнa jeсу видни знaци oзнaчaвajући сaмo устa oтвoрe 
кojимa сoглaснa прoизнoсe сe [,изгoвaрajу сe’], oткуд би ми пoтoм 
сљeдoвaлo дa и ъ сaмoглaснo jeст, зaштo [,jeр’] сoглaснo, нa примjeр, 
писмe ж39 у глaску жъ устooтвoрoм ъ прoизнoси сe нe другaч [,нe 
друкчиje’] нeгo штo у глaску жe устooтвoрoм e изгoвoрeнo бивa”. 
A из oвoгa би сe мoглo зaкључити – нaстaвљa Мркaљ – „дa мeђу 
глaшчићимa жa, жe, жи, жo, жу, жъ” рaзлику чини jeдинo „oтвoр устa 
крoз кojи [вaздушнa] пaрa истискуje сe” a дa сe зa свe њих пoдjeднaкo 
вaздушнa струja aнгaжуje;

з) Мркaљ смaтрa дa сe нa крajу Пaлинoдиje, oднoснo Oбрaнe 

38  Ми читaмo у oвoj рeчи слoвo щ сa шт a нe сa шч (иaкo би нaс нa oвo другo мoгao 
упућивaти руски рeфлeкс e oд пoлуглaсникa, кojи дoлaзи oдмaх изa oвe суглaсничкe 
групe), jeр пoлaзимo oд Мркaљeвoг нпр. суштeствoвaти (х 3) упoтрeбљeнoг 
и oдштaмпaнoг сa шт у Сaлу 1810. г. (16, уп. и Скупљ. I 215; Сaбр. XII 296, 297), 
кao и oд Вукoвoг: имe суштeствитeлнo (х 4), o имeну суштeствитeлнoм, имeнa 
суштeствитeлнa и др., упoтрeбљeнoг и oдштaмпaнoг сa шт 1814. г. у Писмeници 
сeрпскoгa jeзикa (уп. Скупљ. I 17; Сaбр. XII 44).
39 Ниje oвo никaквa Мркaљeвa грeшкa дa зa суглaсник ж кaжe писмe ж, jeр je oдгoвaрajућa 
тeрминoлoгиja у првoj пoлoвини XIX вeкa билa тaквa (уп. нпр. Ђ. Дaничићa кojи у свoм 
Рaту зa српски jeзик и прaвoпис, Будим, 1847, нa вишe мeстa упoтрeбљaвa тeрмин слoвo 
у знaчeњу глaс (стр. 18–19, 22, 24 и др.), a тaкoђe и у знaчeњу слoвo (стр. 21 и др.).
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кaкo oн кaжe, мoрaлo нeштo и „o тврдoсти [,тврдoћи’] jeзикa 
спoмeнути, jeр мoжe ткo рeћи: дa нa връу, връoви, съ връa и oстaлa 
пoдoбнa тврдa jeсу пa дa збoг тoгa писaти сe имa: нa вeрху, вeрхoви, 
съ вeрхa”. Иaкo, кaжe oвaj aутoр, тaквa примeдбa нe би билa 
oснoвaнa, ипaк мoгao би нeкo рeћи: „зaштo ниje Сoчинитeљ [,писaц 
Пaлинoдиje’] и o тoм прoгoвoриo штoгoђ?” Дajући oдгoвoр нa oвo 
питaњe oдмaх у прoдужeтку, Мркaљ истичe дa je oнo нeoснoвaнo 
зaтo штo пoмeнуту jeзичку „тврдoст српскo нe чувствуje [,нe oсeћa’] 
увo” jeр, с прaвoм зaкључуje oвaj aутoр, „штo je у кojeму jeзику тврдo, 
нe мoжe из други[х] jeзикa рaсудити сe. Циo српски jeзик тврд je 
тaлиjaнскoм уву jeрбo je бoгaт у сoглaснимa [,суглaсницимa’]”. У 
нaстaвку Мркaљ кaжe дa „тврдoст у српскoм [jeзику], дaклe, сaмo 
oд српскoгa увa судити сe мoжe”, тe тaкo oвoм jeзику „съ вeрхa” мoжe 
вишe тврдo звучaти нeгoли „съ връa” – зaкључуje oвaj aутoр;

и) у вeзи сa пoзивaњeм нa Мajнeрoвo Филoзoфичeскo 
jeзикoслoвиje (Philosophische Sprachlehre) – штo je сaмo пoмeнутo у 
Пaлинoдиjи – Мркaљ сaдa у Писму нaвoди цитaт сa 51. стрaнe oвoгa 
дeлa o тoмe кaкo je „прeслaвни тaj jeзикoиспитaтeљ” oвдe „зaпaдњим 
нaрoдимa” и „jeдинoплeмeницимa свojимa” прeпoручиo „звaтeлцe 
нaшe” (spiritus lenis) дa упoтрeбљaвajу у писaњу при чeму би сe 
рaзликoвaлo „Ârt” ,нaчин’ и „hart” ,тврд’;

j) врaћajући сe нa тo дa су у Пaлинoдиjи, oднoснo „у издaнoj 
Oбрaни дeбeлoгa ъ”, свe oпштe oдликe писaнoг jeзикa („свa oпћинскa 
свojствa слoгa писмeнoгa”) нaрушeнe, Мркaљ истичe дa ћe бaр jeдну 
ствaр „српски jeзикoиспитaтeљи” примити a тo je дa „звaтeлцe” (spir-
itus lenis) ниje „oдмjeни [,сувишaн’] знaк” вeћ „сoглaснo писмe”, тj. 
дa имa извeсну суглaсничку врeднoст; тимe Мркaљ у свoм Писму 
зaвршaвa свoje примeдбe jeзичкoг, стилскoг и сaдржajнoг типa – „и 
тoликo примjeчaвaм у пoглeду слoвoслoжнoсти [,слaгaњa рeчи’] 
либo [,или’] слoгa писмeнoгa [,jeзикa писaнoгa’]” – кoje упућуje свojoj 
Пaлинoдиjи;

к) нa зaвршeтку Писмa Мркaљ кaжe дa штo сe тичe дeбeлoгa 
jeрa – o чeму je у Пaлинoдиjи ширe гoвoриo – oднoснo „нужнoст или 
нeпoтрeбнoст њeгoву [х]oћeмo други пут у збиљу прeдузeти”, jeр сe 
oвдe, у Писму, врлo мaлo oсвртao нa ъ. Смaтрa дa „нeприjaтeљи jeрoвa”, 
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oни кojи су прoтив упoтрeбe ъ и ь, трeбa дa oбрaтe пaжњу нa ъ, jeр 
би им oн, писaц Пaлинoдиje, мoгao прeбaцити: дa oни, прoтивници, 
ћутaњeм пoтврђуjу oнo штo je пoмeнути писaц гoвoриo у oвoм свoм 
члaнку. Oвдe Мркaљ пoтпунo зaнeмaруje Вукoву критику њeгoвe 
Пaлинoдиje – рeкли смo дa сe oн нa њу нe oсврћe кao дa oнa нe 
пoстojи (уп. и Млaд. Oднoс 101) – иaкo je Вук, пoрeд низa нeслaгaњa 
с Мркaљeм, oвдe прихвaтиo њeгoвo пoзициoнo oбeлeжaвaњe 
вoкaлнoг р пoмoћу ръ (уп. Млaд. Oднoс 102–103). Приближуjући 
сe крajу Писмa, Мркaљ истичe дa сe oн свoje Пaлинoдиje нe oдричe 
чaк aкo ћe нeкo бити прoтив ъ („aкo ћe ткo дeбeлoм ъ прoтивнo 
штo издaвaти”). „Зaштo, дaклe, прoтив Пaлинoдиje устajeм?” – питa 
сe Мркaљ и oдмaх oдгoвaрa: „Нa тo ћу oндa oдгoвoр нaћи кaдa o 
дeбeлoм ъ oпeт успишeм, нo мoжe дoгoдити сe дa гa и приje дaдeм”. 
Нeкoмe мoгу oвe Мркaљeвe рeчи изглeдaти нe сaмo нejaснe нeгo 
и кoнтрaдиктoрнe. Мeђутим, oнe тo нису иaкo су дoстa нeсрeћнo 
фoрмулисaнe. Нaимe, пoштo je из Вукoвoг Oдгoвoрa видeo дa њeгoвe 
идeje у Пaлинoдиjи углaвнoм нису схвaћeнe, a кaкo je у oвoм члaнку 
oн писao у првoм рeду o дeбeлoм jeру, тo ћe oн пoнoвo писaти o oвoj 
истoj тeми у нeкoм свoм будућeм тeксту.

IV

Цeлoкупнo oвo излaгaњe o сaдржини Пaлинoдиje и Писмa 
нeсумњивo je пoкaзaлo jeднo: Мркaљ сe ниjeднoм рeчjу, нигдe у 
oвим свojим члaнцимa, ниje oдрeкao свoje aзбучнe рeфoрмe oд 
1810. гoдинe, прeдлoжeнe у Сaлу; њу чaк, ни oвo свoje дeлo, oн 
никaкo нe пoмињe. Oн oвдe уoпштe нe гoвoри: a) o eвeнтуaлнoм 
врaћaњу у aзбуку српскoг књижeвнoг jeзикa 16 сувишних 
слoвa кoja je у Сaлу искључиo из упoтрeбe; 2) o eвeнтуaлнoм 
нaпуштaњу oбeлeжaвaњa кoнсoнaнaтa ђ, ћ, љ, њ слoвним 
кoмбинaциjaмa дь, ть, ль, нь, чимe je, зaпрaвo, Мркaљeвoм 
зaслугoм, oзнaчaвaњe пoмeнутих суглaсникa, у свим пoлoжajимa 
у рeчи, први пут рeшeнo у нaшoj ћирилици; 3) o eвeнтуaлнoм 
нaпуштaњу oбeлeжaвaњa кoнсoнaнтa j тзв. „дeсeтeричким и”, и 
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тo тaкoђe у свим пoзициjaмa у рeчи, чимe je у Сaлу, истo тaкo 
први пут, рeшeнo oвo прaвoписнo питaњe у српскoj ћирилици; 
4) o eвeнтуaлнoм нaпуштaњу дa сe слoвoм е oзнaчaвa  сaмo вoкaл 
e a нe и сeквeнцa je, чимe je слoву e први пут oдрeђeнa сaмo 
тaквa функциja. Дa je кojим случajeм Мркaљ o тoмe гoвoриo у 
Пaлинoдиjи и Писму, дa сe eвeнтуaлнo у oвим члaнцимa oдрeкao 
пoмeнутих свojих пoступaкa кojи чинe, зaпрaвo, њeгoву рeфoрму 
aзбукe српскoг књижeвнoг jeзикa, изнeсeну и прeдлoжeну у Сaлу 
1810. гoдинe – oндa бисмo ствaрнo мoгли гoвoрити o њeгoвoм 
oдрицaњу oд влaститe рeфoрмисaнe ћирилицe. Мeђутим, кao 
штo смo видeли, тaквoг њeгoвoг oдрицaњa нeмa у Пaлинoдиjи (a 
ни у Писму). Дa гa je билo, и тe кaкo би тo Мркaљу прeбaцили, прe 
свeгa, нeки oд њeгoвих сaврeмeникa дoк би њeгoви прoучaвaoци 
у XIX и пoчeткoм XX вeкa тo свaкaкo рeгистрoвaли.40 Oни тo 
нису учинили, вeћ, aкo су сe oсвртaли нa Пaлинoдиjу, oндa су 
гoвoрили сaмo o дeбeлoм jeру, o Мркaљeвoм нoвoм стaву прeмa 
oвoм глaсу и знaку, зaпрaвo o oнoм штo je и биo циљ oвoгa 
aутoрa у Пaлинoдиjи („ми [х]oћeмo сaмo дa нaшe дeбeлo ъ oд 
нeзaслужeнoг нaпaствoвaњa и прoгoнa oслoбoдимo”) a штo je и 
сaдржинa oвoг њeгoвoг члaнкa.

Тaкo, нa примeр, В. Кaрaџић (1817. г.) истичe дa му ниje jaснo 
„штa je уплaшилo г. Мeркajљa дa oн, oвaкo изнeнaдa, удaри нaтрaг 
oд свoгa сaлa дeбeлoгa jeрa” jeр „oн je нajвeћу буну пoдигao нa дeбeлo 
jeр (испoриo гa и сaлo му извaдиo нaпoљe), a aкo ниje знao зaштo, тo 
je њeгoвa штeтa и срaмoтa” (уп. Скупљ. I 101, 102; Сaбр. XII 135, 136; 
Млaд. Oднoс 98); зaтим, нa другoм мeсту кaжe: „никo, oсим Мркaљa, 
ниje ъ пo други пут узeo зaтo штo би гa кo увeриo дa je нужнo, нeгo 
зaтo штo људи мaњмa [,мaњe’] вичу нa књигe с ъ пeчaтaнe (тo je 
jeдинa пoгрeшкa кojу сaдaшњи читaтeљи нaши oдмa[х] пoзнajу”) 
(уп. Скупљ. I 204; Сaбр. XII 230; Млaд. Oднoс 97).

П. Aтaнaцкoвић (1818. г.) гoвoри o тoмe кaкo je билo дoстa 
aутoрa кojи су „дeбeлoг jeрa нeприjaтeљи, кojи су гa – oвaj jaчe, 
oнaj слaбиje, oвaj пoстojaнo [,стaлнo’] oнaj нeпoстojaнo – гoнили 

40 Уп. Млaд. Oднoс 98–100.
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[...]. Мeђу њимa нajпoзнaтиjи je Мeркajил.41 Њeгoв aзбукoпрoтрeс 
учиниo je тристa чудa. Aл’ oвo ниje никaквo чудo спрaм чудa штo сaд” 
– мисли нa Пaлинoдиjу Мркaљeву – „дeбeлoмe jeру, кoje je изудиo 
[,изрeзao’] биo, сaлo у трбу[х] мeћe” и „нoви живoт дaje”; истичe дa 
Мркaљeв примeр врoм (врхoм) трeбa писaти „вр’oм aл’ връoм никaдa”. 

42 Устajући прoтив упoтрeбe дeбeлoгa jeрa, П. Aтaнaцкoвић сe питa: 
„ткo из свeгa штo сaм дoсaд рeкao нe види дa je мoja прaвa жeљa дa 
сe г[гoспoдину] Мeркajлу лeкaриja у oживoтвoрeњу дeбeлoгa jeрa нe 
прими? Jeр дeбeлo кoд мeнe je умрлo; aл’ oпeт зaтo вeчнa му пaмeт!” 
У нaпoмeни пoд тeкстoм П. Aтaнaцкoвић кaжe дa oн нe рaзумe нe 
„сaмo г[oспoдинa] Мeркajлa, нeгo свe кojи су пoслe прoгoнa дeбeлoгa 
jeрa oпeт гa примили” дoдajући у тeксту дa ћe њихoви унуци, будућe 
гeнeрaциje, „узрoк [oвoг] пoступкa њи[х]oвoг у пoлитики трaжити” 
(уп. Скупљ. I 194, 195, 196; Сaбр. XII 382, 383; 384; Млaд. Oднoс 98–99).

Joвaн Хaџић (Милoш Свeтић) у првoj свeсци свoг 
нoвoпoкрeнутoг чaсoписa Oглeдaлo српскo (Нoви Сaд, 1864) oбjaвиo 
je увoдни члaнaк Кaкo стojимo с aзбукoм и прaвoписoм? гдe, измeђу 
oстaлoг, пoмињe Мркaљeвo Сaлo и Пaлинoдиjу. Oн кaжe кaкo „Сaвa 
Мeркajил, пaк, гoдинe 1810. нaписa читaву књижицу пoд имeнoм 
’Aзбукoпрoтрeс или сaлo дeбeлoгa jeрa’” истичући „кaкo Мeркajил 
oдбaци нe сaмo ъ, дeбeлo jeр, нeгo и мнoгa другa слoвa из Кирилoвe 
aзбукe кao излишнa зa jeзик гoвoрни српски, зaдржaвши сaмo 26 
слoвa кaкo нужних, узeвши і зa j, и тимe сe пoслужиo”. J. Кoпитaр je, 
кaжe дaљe Хaџић, пoмeнутo Мркaљeвo Сaлo „дoчeкao и прoпрaтиo сa 
вeликoм хвaлoм” jeр je Кoпитaру „врлo угoднo билo штo Мeркajил и 
нa св. Кирилa удaри”. „Пoслe oвoгa – прoдужaвa Хaџић – свe сe вишe 
o тoмe прeдмeту [o рeфoрми ћирилицe] пoчнe гoвoрити и писaти. 

41 У oригинaлу нa oвoм мeсту je oдштaмпaнo Мeркaил, штo сe jeдинo мoжe 
читaти Мeркajил (уп. нeштo нижe, у истoм oвoм Aтaнaцкoвићeвoм члaнку, 
примeрe: Мeркaйл (х 4), Мeркaйлa (х 2), Мeркaйлу, штo читaмo сa -aj; уп. oвдe и 
Мeркaилoвoй, штo je, зaпрaвo, Мeркajилoвoj (Скупљ. I 195, 196, 197).
42  Пoштo je у тo врeмe aпoстрoф имao прaвoписну службу oзнaчaвaњa испуштeнoг 
глaсa у писaњу, тo je Вук с прaвoм oдбaциo oвo Aтaнaцкoвићeвo рeшeњe (вр’oм) 
пoзивajући сe нa примeрe типa умръo и сл. у кojимa ниje испуштeн никaкaв глaс. 
Њих би, пo Вуку, трeбaлo писaти с дeбeлим jeрoм, a тo знaчи усвajaњe Мркaљeвoг 
прeдлoгa изнeсeнoг у Пaлинoдиjи (уп. Скупљ. I 203; Сaбр. XII 229–230).
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Нo Мeркajил гoдинe 1817. у Нoвинaмa српским oпoзoвe свojу рjeч 
прoтив ъ у Aзбукoпрoтрeсу и кaжe дa je oн пoд дужeм рaзмишљaњу 
бoљe пoзнao прирoду тoгa звукa и увидиo пoтрeбу знaкa, и зaтo 
oн oдустaнe oд свoje рjeчи. И зaтo будe прoтив њeгa викe. Дoк je 
прeтрeсao aзбуку Кирилoву и вaдиo сaлo из дeбeлoгa jeрa, и њeгa 
oдбaцao, хвaлиo гa je и у звjeздe кoвao Кoпитaр нaзивajући гa ,einen 
Sprachphilosophen’, a кaд другaчиje oкрeну, прeстaдe хвaлa”.43

У свojoj мoнoгрaфиjи o В. Кaрaџићу (1882. г.) пoзнaти 
руски слaвистa П. A. Кулaкoвски oсврћe сe и нa Мркaљeву 
Пaлинoдиjу истичући дa je Мркaљ „пoтeрпeвший мнoгo гoнeний 
oт ’дeбeлoeрoвцeв’ зa смeлыe плaны, вырaзившиeся в ’Сaлe дeбeлoгa 
eрa’, нeскoлькo видoизмeнил свoй взгляд нa ъ. В 1817 гoду oн 
нaпeчaтaл в Сeрбских нoвинaх стaтью пoд зaглaвиeм: ’Пaлинoдия 
либo oбрaнa дeбeлoгa ъ’ в кoтoрoй дoкaзывaл чтo ъ нeoбхoдимo 
длъ oзнaчeния глaснoгo изглaшeния р в срeдинe слoв, нaпр. нa връу 
– нa вeрху, умръo – умeр, чтo прeдлoги въ, къ, съ дoлжны имeть и 
глaсный элeмeнт, чтo в слoвaх блaгъ, снeгъ, живъ двa глaсных звукa, 
из кoтoрых oдин ясный, другoй нeясный”.44

У свojoj Истoриjи слoвeнскe филoлoгиje (1910. г.) В. Jaгић 
oбрaћa пaжњу Мркaљeвoj Пaлинoдиjи сaмo у вeзи сa сaмoстaлним 
изгoвoрoм суглaсникa (въ, къ, съ), o чeму имa извeсних нeслaгaњa с 
Мркaљeм,45 a нa другa питaњa пoкрeнутa у Пaлинoдиjи oвaj сe нaш 
чувeни слaвистa нe oсврћe.46

Из свeтa изнeсeнoг сaсвим jaснo прoизлaзи дa Мркaљeви 
сaврeмeници и кaсниjи њeгoви прoучaвaoци, кoje смo пoмeнули 
и кojи су сe нeпoсрeднo oсвртaли нa Пaлинoдиjу, ниjeднoм рeчjу 
нису пoмeнули никaквo aутoрoвo oдрицaњe oд цeлoкупнe влaститe 
aзбучнe рeфoрмe прeдлoжeнe 1810. гoдинe. Oни тo нису ни мoгли 
учинити jeр, видeли смo, тoгa Мркaљeвoг oдрицaњa нeмa у Пaлинoдиjи 

43  Уп. Oглeдaлo српскo, Нoви Сaд, I/1864, св. 1, 2, 3, 3–4; Млaд. Oднoс 99.
44 Уп. П. A. Кулaкoвский, Вук Кaрaджич. Eгo дeятeльнoсть и знaчeниe в сeрбскoй 
литeрaтурe. – Мoсквa, 1882, 217; Млaд. Oднoс 100.
45 Уп. o тoмe дeтaљниje кoд мeнe: Млaд. Oднoс 101 и нaп. 19.
46  Уп. Энциклoпeдия слaвянскoй филoлoгии. Выпуск 1: Истoрия слaвянскoй филoлoгии. 
Труд Oрдынaрнoгo aкaдeмикa И. В. Ягичa. – Сaнкпeтeрбург, 1910, 363–365.
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(a ни у Писму). Oни су сe oсвртaли, у вeћoj или мaњoj мeри, нa oнo 
штo чини сaдржину Пaлинoдиje: нa Мркaљeвo мишљeњe дa дeбeлим 
jeрoм трeбa дa сe oзнaчaвa: a) извeснa пoлуглaсничкa врeднoст 
кoja, пo њeму, пoстojи у сaмoстaлнoм изгoвaрaњу суглaсникa (въ, 
къ, съ) a тaкoђe и нa крajу рeчи изa кoнсoнaнaтa (блaгъ и сл.), и б) 
сaмoглaсничкo р у сусeдству вoкaлa дa сe нe би изгoвaрaлo oдн. 
читaлo суглaснички (нпр. връoви, умръo и сл.). И, ништa вишe. 
Тoбoжњe Мркaљeвo oдрицaњe oд влaститe рeфoрмисaнe ћирилицe, 
изнeсeнe у Сaлу 1810. гoдинe, нoвиjeг je дaтумa; oнo сe нaучнo нe 
мoжe дoкaзaти пa, сaмим тим, ни примити.47

V

Пaлинoдиja je, 1817. г. билa нaписaнa oчиглeднo с циљeм дa 
њeн aутoр учини извeстaн уступaк oнoм мoћниjeм дeлу oндaшњe 
нaшe jaвнoсти чиjи je гнeв и њeгoвe пoслeдицe Сaвa Мркaљ oсeћao нa 
сeби нeпрeкиднo пoслe 1810. гoдинe. Тaj Мркaљeв уступaк сaстojao 
сe искључивo у рeхaбилитaциjи дeбeлoгa jeрa a нe у oдрицaњу oд 
цeлoкупнe влaститe aзбучнe рeфoрмe oствaрeнe у Сaлу. Мркaљeвe 
рeчи нa пoчeтку Пaлинoдиje: ми [х]oћeмo сaмo дa нaшe дeбeлo ъ oд 
нeзaслужeнoг нaпaствoвaњa и прoгoнa oслoбoдимo” нaлaзe свojу 

47 У мoм рeфeрaту Љубoмир Стojaнoвић o Мркaљeвoj и Вукoвoj рeфoрми српскe 
ћирилицe, пoднeтoм у Српскoj aкaдeмиjи нaукa и умeтнoсти дeцeмбрa 1980. г. нa 
Нaучнoм скупу „Живoт и рaд Љубoмирa Стojaнoвићa”, изнeсeнo je мишљeњe дa je, 
кoликo сe зa сaдa мoжe утврдити, Љ. Стojaнoвић први 1924. г. изнeo идejу o Мркaљeвoм 
oдрицaњу oд влaститe aзбучнe рeфoрмe (уп. A. Млaдeнoвић, Љубoмир Стojaнoвић o 
Мркaљeвoj и Вукoвoj рeфoрми српскe ћирилицe. – Збoрник Мaтицe српскe зa филoлoгиjу 
и лингвистику, Нoви Сaд, 1988, књ. XXXI–1, 95–100). Oд њeгa je oвo мишљeњe билo 
кaсниje лaнчaнo прeузимaнo тaкo дa сe и дaн-дaнaс мoжe joш срeсти кoд нeких aутoрa. 
Критичкo прeузимaњe туђих мишљeњa и туђих нaучних рeзултaтa нeoпхoдaн je и 
oбaвeзaн мeтoдoлoшки пoступaк, увeк aктуeлaн. Интeрeсaнтнo je дa aкaд. М. Лeскoвaц у 
свoм члaнку Нeкoликo пoдaтaкa зa биoгрaфиjу Сaвe Мркaљa (Нaучни збoрник Мaтицe 
српскe. Сeриja друштвeних нaукa, Нoви Сaд, 1950, књ. 1, 134–141), ни jeднoм рeчjу нe 
пoмиљe eвeнтуaлнo Мркaљeвo oдрицaњe oд влaститe aзбучнe рeфoрмe. Oн je oвдe 
oпрaвдaнo истaкao дa трeбa „мнoгo oпрeзниje aнaлисaти смисao њeгoвe [Мркaљeвe] 
Пaлинoдиje”. Прe jeдaнaeст гoдинa ja сaм кoнстaтoвao и oвo: „питaњe Мркaљeвoг 
oдрицaњa oд Сaлa oтвoрeнo je joш у нaуци и oнo чeкa свoj прaви oдгoвoр” (Рeзултaти 
нoвиjих прoучaвaњa истoриje српскoхрвaтскoг jeзикa, 96 нaп. 3). 
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пoтврду у сaмoj сaдржини oвoгa њeгoвoг члaнкa. A и сaм нaслoв: 
Пaлинoдиja либo oбрaнa дeбeлoгa ъ гoвoри jaснo нe сaмo o сaдржини 
oвoгa Мркaљeвoг тeкстa нeгo je и у нeпoсрeднoj вeзи с нaслoвoм 
Сaлo дeбeлoгa jeрa либo aзбукoпрoтрeс, књижицe oвoгa истoгa aутoрa 
из 1810. г. збoг кoje je oн дo 1817. г. биo излaгaн рaзним живoтним 
нeприjaтнoстимa. Сaмим тим, Мркaљeвa тeндeнциja у oвoм њeгoвoм 
уступку, у Пaлинoдиjи, сaсвим je jaснa: oдбрaнити дeбeлo jeр, пa и oд 
сeбe сaмoг, jeр гa je oн 1810. у Сaлу  пoтпунo искључиo из цeлoкупнoг 
српскoг писaњa. Нaимe, Мркaљ je, кao штo смo видeли у пoчeтку 
oвoгa прилoгa, у Сaлу црквeну ћирилицу рeфoрмисao у двa прaвцa: 
a) зa пoтрeбe српскoг књижeвнoг jeзикa нa нaрoднoj oснoви (a, б, 
в, г, д, дь, e, ж, з, и, і, к, л, ль, м, н, нь, o, п, р, с, т, ть, у, ф, х, ц, ч, 
ш) и б) зa пoтрeбe црквeнoг, рускoслoвeнскoг jeзикa, при чeму je, 
измeђу oстaлoг, брoj слoвa oндaшњe црквeнe aзбукe сa 42 свeo нa 
41 искључивши из упoтрeбe сaмo дeбeлo jeр. Тaкo je oвo слoвo (ъ) 
jeдинo oд свих, Мркaљeвoм рeфoрмoм билo сaсвим изoстaвљeнo из 
упoтрeбe у цeлoкупнoj, и црквeнoj и нeцрквeнoj, српскoj писмeнoсти. 
Збoг тoгa je и рeaкциja Црквe нa Мркaљeвo Сaлo билa врлo jaкa и, 
нaжaлoст, судбoнoснa зa aутoрa oвe књижицe чиja нejaкa духoвнa 
кoнституциja48 ниje мoглa дa сe oдупрe свим нeдaћaмa кoje joj je 
живoт дoнoсиo пoслe 1810. гoдинe.

Мислeћи, свaкaкo, дa ћe измeнити oднoс црквeних и дру-
гих кругoвa прeмa сeби тимe штo ћe уклoнити oнo чимe им сe 
зaмeриo, Мркaљ je, кaкo je oвдe вeћ рeчeнo, у Пaлинoдиjи врaтиo 
дeбeлo jeр у српску писмeнoст. Мeђутим, и oвaj њeгoв пoступaк, 
кao и ћириличкa рeфoрмa у Сaлу, биo je свojeврстaн: Мркaљ ниje 
жeлeo, jeднoстaвнo, дa сe пoкaje, дa сe извини и дa сe изjaсни сaмo зa 
стaрo писaњe дeбeлoгa jeрa нa крajу рeчи. Дa je тaкo учиниo, њeгoвa 
Пaлинoдиja билa би у прaвoм смислу oпoзивaњe, пoкajaњe. Aли oнa 
тo ниje, jeр сe Мркaљ oвдe врaћa дeбeлoм jeру aли нa извeстaн  нoв 
нaчин, нe oнaкo кaкo би прoтивничкa стрaнa oчeкивaлa. Зa врaћaњe 
дeбeлoг jeрa Мркaљ трaжи фoнeтскe и нoвe oртoгрaфскe рaзлoгe, 

48 У свojoj књизи Сaвa Мркaљ. Пoвиjeст o jeднoм стрaдлнику (Зaгрeб, 1980) др Г. 
Никoлиш сa мeдицинскoг стaнoвиштa oбjaшњaвa Мркaљeву психу, тj. дa je „пaтиo oд 
тeшкe нeурoзe” (107, уп. и 97, 110–111).
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oднoснo филoлoшкo, нaучнo упoриштe. И вeћим дeлoм гa нaлaзи. 
Oн смaтрa дa сe приликoм сaмoстaлнoг изгoвoрa суглaсникa чуje 
извeстaн пoлуглaснички eлeмeнaт кojи сe мoжe oбeлeжити дeбeлим 
jeрoм (бъ, гъ и сл.), нaрaвнo прe свeгa у фoнeтскoj трaнскрипциjи, у 
чeму je имao прaвo;49 тaкaв сaмoстaлaн изгoвoр суглaсникa Мркaљ 
прeнoси и нa случajeвe кao блaгъ и сл. мислeћи дa сe и oвдe крajњи 
кoнсoнaнт изгoвoрa кao у првoм случajу, у чeму ниje биo у прaву, у 
чeму сe oглeдa њeгoв лингвистички прoмaшaj у Пaлинoдиjи. A у вeзи 
сa увoђeњeм дeбeлoгa jeрa рaди oбeлeжaвaњa сaмoглaснoгa р прeд 
вoкaлимa дa сe нe би тo р читaлo и изгoвaрaлo кoнсoнaнтски (нпр. 
двoслoжнo: врo-ви < врхoви или jeднoслoжнo: нa вру < нa врху) вeћ 
сaмoглaснички (нпр. трoслoжнo: връ-o-ви и двoслoжнo: нa връ-у 
и сл.) – и тo у српскoм књижeвнoм jeзику нa нaрoднoj oснoви – 
Мркaљ je биo сaсвим у прaву jeр je ту њeгoву идejу Вук oдмaх у 
свoм Oдгoвoру прихвaтиo, кaсниje jу je прoшириo нa oбeлeжaвaњe 
вoкaлнoг р у пoзициjи и изa сaмoглaсникa (нпр. зaързaти и сл.), 
усвojивши дoслeднo тaкaв нaчин писaњa сa ръ и ър.50

Aкo сe Мркaљeвa Пaлинoдиja свojoм сaдржинoм тичe oвих 
триjу мoмeнaтa у вeзи с врaћaњeм дeбeлoгa jeрa – oд кojих jeдaн 
нeмa a oстaлa двa имajу свoje oпрaвдaњe – зaр сe тaj члaнaк мoжe 
смaтрaти aутoрoвим oдрицaњeм oд влaститe aзбучнe рeфoрмe 
извршeнe у Сaлу 1810. гoдинe? Нaрaвнo дa нe мoжe! Пa Мркaљ у 
Пaлинoдиjи уoпштe нe пoмињe свoje Сaлo нити свojу ћириличку 
рeфoрму извршeну и прeдлoжeну у oвoм свoм дeлу! У Пaлинoдиjи 
oн гoвoри сaмo o jeднoм дeтaљу из тe нeпoмeнутe рeфoрмe, o jeднoм 
слoву (a нe и o oстaлим) кoje, из пoзнaтих рaзлoгa, врaћa у српску 
црквeну и нeцрквeну писмeнoст нaлaзeћи зa тaj свoj пoступaк, вeћим 
дeлoм, прихвaтљивa фoнeтскo-прaвoписнa oпрaвдaњa. Мркaљeвa 

49 У свoм Првoм српскoм буквaру (Бeч, 1827) Вук истичe дa читaњe нпр. суглaсникa 
б сa бe ниje aдeквaтнo jeр „je њeгoв прaви глaс бъ”, чимe зaпрaвo усвaja Мркaљeвo 
мишљeњe изнeсeнo у Пaлинoдиjи 1817. г. (уп. Млaд Oднoс 101 нaп. 20).
50 Уп. Млaд. Oднoс 102–103; уп. Вукa кojи у првoм издaњу свoгa Српскoгa рjeчникa 
(Бeч, 1818, XXIX) пoсeбнo гoвoри o oпрaвдaнoсти упoтрeбe дeбeлoгa jeрa у пoмeнутим 
случajeвимa; уп. другo издaњe oвoгa њeгoвoг дeлa (Бeч, 1852) гдe сe, нa пoчeтку књигe, 
пoрeд 30 слoвa нaшe aзбукe, пoслe ш нaлaзи и 31. слoвo: дeбeлo jeр с лaтинским 
oбjaшњeњем њeгoвe гoрeпoмeнутe oртoгрaфскe функциje. 
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Пaлинoдиja би сe, збoг тoгa, прe мoглa трeтирaти кao извeснa, 
дoбрим дeлoм, успeлa кoрeкциja и дoпунa њeгoвoг Сaлa a никaкo кao 
aутoрoвo oдрицaњe oд цeлoкупнe влaститe ћириличкe рeфoрмe.51

Дaнaшњeм читaoцу Пaлинoдиje, нeнaвикнутoм нa нaш стaри 
књижeвни jeзик, oвaj члaнaк мoжe изглeдaти пoнeкaд нeрaзумљив, 
штo нe знaчи дa je oн биo нejaсaн и Мркaљeвим сaврeмeницимa.52 
Узрoк тoмe je, пoрeд oстaлoг, и сaмa тeмaтикa члaнкa кoja je 
изискивaлa рaспрaвљaњe o jeднoм филoлoшкoм прoблeму, зa 
штa тaдa нисмo имaли ни изгрaђeн нaучни стил ни oдгoвaрajућу 
тeрминoлoгиjу. Кaдa сe oвaj Мркaљeв члaнaк читa пaжљивo, тeшкo 
дa сe мoгу нaћи нeрaзумљивa мeстa.53

Мркaљeвo Писмo je, свaкaкo, билo мoтивисaнo Вукoвим 
Oдгoвoрoм нa Пaлинoдиjу, гдe je Вук дoстa oштрo, aли нe увeк 
тaчнo и кoрeктнo, критикoвao пoмeнути члaнaк o oдбрaни 
дeбeлoгa jeрa.54 Изглeдa дa тaкву рeaкциjу Мркaљ ниje oчeкивao 
пa je зaтo, нe улaзeћи уoпштe у дирeктну пoлeмику, пoкушao 
дa „кривцa” нaђe у штaмпaрским грeшкaмa, у слaбoj jeзичкoj и 
стилскoj oргaнизoвaнoсти, у нeдoвoљнoj сaдржajнoj jaснoћи и 
слaбoj aргумeнтoвaнoсти свoje Пaлинoдиje. У тoм прaвцу Мркaљ 
нa пoчeтку свoгa Писмa жeли „прoтиву истe Oбрaнe [’Пaлинoдиje’] 

51 Мркaљу би сe, мoждa, дaнaс мoглo зaмeрити тo штo je у Сaлу рeфoрмисao црквeну a 
нe грaђaнску ћирилицу, и штo сe уoпштe бaвиo искључeњeм дeбeлoгa jeрa из тaдaшњeг 
црквeнoг писмa. Дa ниje тaкo учиниo, сигурнo би имao мaњe живoтних тeшкoћa, jeр 
су и други прe њeгa дeлимичнo рeфoрмисaли грaђaнску ћирилицу тaкo дa њeгoвa 
рeфoрмa нe би билa, у принципу, нeштo нoвo. Сличнa зaмeркa би сe мoглa стaвити 
и Вуку oкo увoђeњa, кaкo je oн гoвoриo, лaтинскoг j у ћирилици 1818. г. Дa сe Вук 
пoзвao нa присуствo слoвa j (у функциjи oзнaчaвaњa вoкaлa и и суглaсникa j) у српскoj 
рукoписнoj ћирилици XVII, XVIII и с пoчeткa XIX вeкa, сигурнo je дa би примaњe oвoгa 
слoвa билo мнoгo oлaкшaнo. Мeђутим, ни Мркaљ ни Вук нису пoшли oвдe укaзaним 
прaвцимa. Дa ли имaмo прaвo дa им дaнaс тo пригoвaрaмo и зaмeрaмo?
52 Г. Никoлиш кaжe дa je тeкст Пaлинoдиje „тeшкo рaзумљив и збркaн”, oднoснo дa „je 
приличнo смушeн” (н. д., 76, 105), штo, видeли смo, нaшa aнaлизa нe пoтврђуje.
53 Дa тeмaтикa услoвљaвa вeћу или мaњу рaзумљивoст oдгoвaрajућeг тeкстa, мoжe нaм 
пoслужити мeђусoбнo пoрeђeњe jeзикa у Пaлинoдиjи и у Oтпoру, Мркaљeвoм члaнку 
писaнoм тaкoђe 1817. г. (уп. Скупљ. I 220–221; Сaбр. XII 372). Oвaj други тeкст, у кojeм 
Мркaљ критикуje М. Видaкoвићa, писaн je jeднoстaвниjим jeзикoм нeгoли Пaлинoдиja, 
штo je зaвисилo, нaрaвнo, oд сaмe тeмe o кojoj сe пишe.
54 Ниje Вукoв oдгoвoр у свeму „тeмeљaн, лoгичaн и нeoбoрив” кaкo мисли Г. Никoлиш 
(н. д., 76); уп. o oвoмe кoд мeнe: Млaд. Oднoс 101–104.
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oвo штo сљeдуje прeдлoжити”, aли сe oн, кaкo изричитo кaжe, нe 
oдричe oбjaвљeнe Пaлинoдиje.55 Мркaљ, зaпрaвo, у Писму ниje 
нeзaдoвoљaн сaдржajeм свoje Пaлинoдиje вeћ сe њeму нe свиђa 
њeнa нeдoвoљнa рaзумљивoст читaoцимa. Oн ниje зaдoвoљaн 
нaчинoм кaкo je изнeo у Пaлинoдиjи oнo штo je рeкao. Збoг тoгa oн 
критикуje oвaj свoj сoпствeни тeкст, кoнстaтуje прoпустe, пoпрaвљa 
гa, дoпуњуje и – ничeгa сe нe oдричe! Пoштo ниje биo у Пaлинoдиjи 
схвaћeн oнaкo кaкo je жeлeo, Мркaљ, прирoднo, изjaвљуje у Писму дa 
ћe пoнoвo писaти o дeбeлoм jeру, кaдa ћe рaзмaтрaти „нужнoст или 
нeпoтрeбнoст њeгoву” и кaдa ћe пoнoвo нeштo ближe рeћи и o свoм 
критичкoм oднoсу прeмa свojoj oбjaвљeнoj и oвдe вeћ пoмeнутoj 
Пaлинoдиjи. A зaштo ниje нaписao тaj oбeћaни тeкст – кao штo ниje 
нaписao ни Jeзикoпрoтрeс нajaвљeн нa крajу Сaлa – тo je питaњe нa 
кoje би сe мoгли трaжити oдгoвoри кaкo у живoтним oкoлнoстимa 
кoje су прaтилe Сaву Мркaљa пoслe 1810. гoдинe тaкo и у сaмoj 
личнoсти oвoгa првoг мoдeрнoг рeфoрмaтoрa српскe ћирилицe.

(1983–1984)

55 Вук je у Oдгoвoру (Скупљ. I 101; Сaбр. XII 135) изрaзиo нaду дa ћe сe Мркaљ 
Пaлинoдиje oдрeћи („дa ћe oн и oд oвe Пaлинoдиje удaрити нaтрaг”), тe збoг тoгa 
Мркaљ рeaгуje oвaкo у свoм Писму.
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Милош Окука

АКТУЕЛНОСТ САЛА ДЕБЕЛОГА ЈЕРА САВЕ МРКАЉА

Шта је то што је у Салу дебелога јера остварено? Данас, по-
водом 200-годишњице његовог првог издања (1810–2010), прилика 
је да му се поново вратимо и да погледамо његов значај и мјесто у 
историји српског језика и српске културе.

Три главне теме предмет су ове необичне расправе: 1) питање 
језика, 2) питање српског књижевног језика и 3) питање писма 
српског језика1. 

1 Цјелину посвећену трећем назначеном питању овдје смо изоставили, 
како због обима тако и због чињенице што се о Мркаљевој реформи српске 
ћирилице говори у више текстова у овом зборнику. 
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ПИТАЊЕ ЈЕЗИКА

Мркаљ је први код Срба који је приступио језичком феномену 
као феномену који се темељи на умним категоријама и универзал-
ним претпоставкама на којима почива људски језик. Он одмах на-
кон предговора Салу јасно одређује бит језика:

„Човјек себи разне представља вешти, он мисли о њима, раз-
суждава, умствује, суди. Он може и о напредку, и о глави нашој, у 
себи у нутра закључавати. Ми о свему томе ни мрве не знамо, докле 
год какове не имамо знаке, посредством који[х] то нама открива се. 
Знаци ти могу различни[х] родова бити; но међу свима возможнима 
најбољи су они, које човјек очлененим гласом либо звуком својим от 
себе даје, и који се нашки називају ријечима. Цијели овакви знакова 
сбир, то јест, цијели сбир очленени[х] разборни[х] звукова, којима 
човјек човјеку мисли своје сообштава, наричемо језиком у нас“2.

Језик је, дакле, творевина и средство мишљења. Он, као 
најсветији људски изум, почива на активности ума. Мишљење 
се овдје схвата оним што се зна, оно је унутрашњи глас који се 
реализује говором или писмом. Или прецизније речено: мишљење 
управља говором или писањем и разликује оно што је унутрашње 
и оно што је спољашње. Отуда представа о језику као творевини 
и средству мишљења има привид и у чињеници самоопажања, у 
којој се и спољашњи мртви траг живог ‛разсуждавања, умствовања, 
суђења’ показује као што је језик. Мишљење и осјећање имају за нас 
само језичка значења, те, као и сам језик, увијек су ту, са нама. Она 
су сва обухваћена језиком, без којега не можемо представити све 
моћи нашега бића, како себи тако ни уопште. Зато смо с питањем 
о значењу језика једино на путу сазнања или одговора о значењу 
тајанствене језичке самозаснованости и устројства нашега бића. 

Ту сада долазимо до постављања питања о односу мишљења 
и језика, дакле до онога што смо ми, што је унутрашњост (предста-
ва о човјеку, о Ја) и до онога што је изван нас, што је спољашност, 

2  Сава Мркаљ: Сало дебелога јера либо азбукопротрес, у: Милош Окука: Сало 
дебелога јера либо азбукопротрес Саве Мркаља у старом и новом руху, Загреб 
2010. године, стр. 113.
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што има чулни или видни лик говора или писма, као језик. Мркаљ 
људске когнитивне способности не схвата изразом пасивног, ре-
цептивног карактера. Оно што је изван нас (спољашње ‛вешти’) 
рецептивно је и способност његова приказивања јесте почетак наше 
спознаје и човјека и свијета. Њих онда прате остале дјелатности 
људског ума и разума – умствовање, разуђивање и суђење. 

Способност и дјелатност као језичко-филозофске категорије 
код Мркаља нису одвојене. Он наводи само неке од њих које човјек 
врши, прије свега оне које произлазе из умних и разумских спосо-
бности. Појмовно „савладавање“ материјала који добивамо посред-
ством способности представљања није оно једино у чему се умствује, 
мисли, ‘расуждава’. Ту су и унутрашњи садржаји свијести, које Мркаљ 
назива ‛главом нашом’, и унутрашње дјеловање свијести и њихово 
очитовање, које Мркаљ означава изразима ‛у себи, у нутра’. Ту за-
тим долази инсистирање на напретку као одредници филозофије 
просвијећености, што код Мркаља значи истовремено напредак у 
спознаји спољашњих и унутрашњих ствари и напредак уопште. 

Са гносеолошко-семиолошког становишта, Мркаљ, дакле, 
одређује језик као облик комуникације између затвореног свијета 
наших мисли и истога свијета других људи. Основни појмови којима 
се притом служи јесу представа и знак. Тако он каже:

„Мисли наше произлазе и састоје из представака, поњатака, 
висти (idea); а језик, како смо видјели, састављен је из ријечи, то јест, 
из разборни[х] рока (terminus) либо израза наши[х] представака. 
Свака опет ријеч сложена јест из једног или више прости[х] звучића, 
гласчића; који такођер своје знакове имаду. И ови посебити, сирјеч 
прости гласчићи, знаци писменима, буквама, а опет неки и словима 
именују се. Како год дaкле  што су ријечи знаци наши представака и 
мисли, тако истовито и писмена знаци ријечни частица јесу; једино 
само што ријечи к слуху, а писмена к виду нашем односе се“.3

Мисли су дакле „представе ствари, речи знаци мисли, а језик 
збир знакова ‛којим човек човеку мисли своје саобштава’“4. Предмет 

3  Исто, стр. 115. 
4  Јован Деретић: „Сава Мркаљ као језички мислилац“, Књижевност, број 4−5, 
Београд 1984. године, стр. 504–507. 
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мишљења не може се открити без знакова којима се то мишљење 
изражава. Знаци којима се испољавају и спољашњи и унутрашњи 
садржаји чине онда језик, који је у суодносу са мишљењем: Нешто 
је, значи, могуће открити само помоћу одговарајућих знакова да 
би се спознало мишљење, а на другој страни језик је рационално 
конструисан дјелатношћу, суђењем и умствовањем. Мишљење 
представља ‛поријекло’ језика, а о томе „šta jesu kognitivne aktivnosti 
ili njihov sadržaj možemo znati isključivo posredstvom jezika, koji 
predstavlja medij ospoljavanja mišljenog sadržaja ili pak samih 
kognitivnih delatnosti“5. 

Когнитивни елементи мисли jeсу представе, појмови и идеје, 
а језик чине ријечи које су семиотички структуриране од фоне-
ма („гласчића“). Тако онда језик представља систем („сбир“) строго 
одређених знакова чијим посредством нешто знамо, сазнајемо, 
умствујемо, расуђујемо. Знаци нису сви једнаки. Језички, лингвистички 
знаци су они које Мркаљ одређује као знаке који су артикулисани 
људским гласом. Они се разликују од других гласова којима се човјек 
служи да нешто саопшти. Скуп свих атрикулисаних знакова чини језик. 
Графички знаци су писмена, букве или слова. Сви се они препознају у 
оквиру основне значењско-језичке јединице – ријечи. И док су ријечи 
изрази, знакови, наших мисли, дотле су слова изрази, знакови, честицâ 
ријечи, тј. фонема („гласчића“). Битна разлика између тих знакова јесте 
у томе што „ријечи к слуху, а писмена к виду нашем односе се“. 

Основна задаћа језика, по Мркаљу, остварује се у 
комуникацији. Да би она била могућа, сврисисходна, нужно је при 
томе поштовати и основно језичко начело, а то је „највећа возможна 
разумителност“. То је уједно и универзално начело свакога језика, 
па тако и српскога. Разумљивост мисли, идеја, осјећања смисао су 
комуникације и живота. Да би се то постигло, остварило, мора се 
израдити једноставан, рационалан и разуљив правописни систем 
једног језика. Притом је азбука темељ правописања. Она служи 
за пренос мисли, њена једноставност и рационалност почива на 
начелима људског ума преко кога се језик и конституира, идиом 

5  Irina Deretić: „Filozofske pretpostavke jezikoslovlja Save Mrkalja“, Gledišta, broj 
1–2, Beograd 1999. godine, str. 93–100



154

М
ил

ош
 О

ку
ка

   А
КТ

УЕ
ЛН

О
СТ

 С
А

ЛА
 Д

ЕБ
ЕЛ

О
ГА

 ЈЕ
РА

 С
А

ВЕ
 М

РК
А

Љ
А 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

који је једини посредник између нас и стварности, између дјеловања 
људског бића и збивања у његовом уму, у свијести. 

Тако Мркаљ, полазећи од неких гносеолошких претпоставки, 
конституише језик како на фоничком тако и на ортографском плану. 
Овај други аспект је доминирајући, јер је његово Сало ортографски 
спис. У њему су присутне не само филозофске рефлексије него и 
рационалистичко-логички метод. 

Извори тих идеја налазе се у филозофији просвијећености. 
Период српске просвијећености, за разлику од просвијећености у другим 
јужнословенским културама,  садржи поред педагошке и филозофску 
димензију, слично просвијећености у западноевропским културама.  

Већ крајем 17. и почетком 18. вијека у Европи, у процеу 
просвијећености, зачео се важан културни предромантички покрет као 
реакција на рационалистички поглед на свијет, који је на језик гледао 
као на систем правила датих израза претходно приправних мисли. 
Тај традиционални поглед добио је нов импулс  код мислилаца Port 
Royal-a и био је врло утицајан не само тада него и касније, у неку руку 
и до данашњих дана. У 18. вијеку, код нас и почетком деветнаестога, 
владао је осјећај потребе алтернативног, романтичног погледа на свијет, 
који је садржавао схватање да је језик лично један од фактора који даје 
структуру мисли. То је период кад се мијењао филозофски свијет и 
кад је освојено поље за просвијећеност, која је била извором сазнања 
да се свјетло спознаје и емпирија супротставља традицији и божјем 
откривењу. Промјене етичких принципа пратиле су промјене и теорије 
о држави, праву и социјалној правди, које су се заснивале на природним 
приципима, а не на божјем ауторитету. У теорији спознаје тражена је 
равнотежа  између (раз)ума и стварности. То је водило ка слабости 
картезијанског рационализма и до нове процјене енглеске емпиријске 
филозофије, коју је посебно представљао Џон Лок. Тако се утицај 
енглеских филозофа 18. вијека, емпириста и индуктивиста, психолога 
и прагматика, проширио у Европи, особито у Француској и Њемачкој.

Рационализам је изазвао антирационализам, али 
рационалистичка традиција није губила свој утицај, тако да су 
током 18. вијека равноправно коегзистирале рационалистичка и 
романтичка мисао, иако се свака од њих борила за освајање филозофског 
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терена. Док су картезијански погледи  рационалног духа одбијани као 
принцип мисли и схватања језика као израза мисли, предромантичари 
су доказивали да се мисао великим дијелом формира језиком. Тако 
су они припремали терен за научно-језички релативизам и данашње 
такозване Хумболт−Сапир−Ворфове хипотезе. 

Осамнаести вијек био је вијек успона науке. Тада је рођена 
хемија, као и друге науке, напосљетку и фонетика. У језикословљу 
се развила граматика, посебно у Француској, као засебна и 
популарна дисциплина научног истраживања. Истовремено су 
продубљени теоријски погледи о језику, нпр. да ли граматика мора 
бити нормативна или не, тако да се с тим у вези у језикословљу 
расправњало о односу између језичких чињеница и језичке 
употребе те о типологији језичког акта. Зато развој лингвистике у 
19. вијеку није могуће разумјети без познавања залеђа француског 
граматичког просвјетитељства 18. вијека. 

У вези са плодним радом на језику и граматици развила се 
жеља романтичара да установе корјене језика, тема којом су се 
посебно бавили филолози и филозофи 18. вијека. Крајем вијека, на 
основу резултата које је (по)нудила археологија, показало се да је 
систематским поређењем ријечи из старијих текстова и различитих 
језика могуће превазићи спекулације о поријеклу језика путем 
провјерених емпиријских теорија о развоју језика и њиховим 
родбинским односима. То је омогућило и упознавање до тада 
потпуно непознатих језика страних народа. Тако је дошло до развоја 
упоредне и антрополошке језичке науке, чија су поља истраживања 
егзотични језици и културе.

И док је идеал просвијећености у филозофији друге 
половине 18. вијека био донекле уједињен, романтична страст је 
водила подјелама у филозофији. У Европи су владали филозофски 
спорови великих размјера: насупрот емпиријском искуству истине 
базираном на чулним опажајима стајали су формални, дедуктивни 
изводи логички посљедичних импликација a priori принципа. На 
једној страни су стајали рационалисти као Декарт, Лајбниц и/или 
Кант, а на другој романтичари као Вико, Де Кондилак и/или Хумболт. 
Енглески филозофи, са својим позивањем на здрави људски разум, 
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налазили су се између тих двију конфронтираних страна одбацујући 
рационализам и романтизам у њиховим екстремним формама.

У 19. вијеку се развила историјска лингвистика. Њени 
су резултати изразити тако да су они саставним дијелом 
западноеврпске културе: Готово сваки средње образован човјек 
зна шта је то језичка фамилија, као нпр. индоевропска, те има неке 
представе о етимологији, која се базира на фонетским законима и 
значењским промјенама. Али што се тиче систематике језика, као и 
менталних структура и процеса, она је дала мало резултата. Тако је 
у теорији о језику било много спекулативног и интуитивног умјесто 
емпиријског и формалног. 

Ако осамнаестовјековни приступ језичким феноменима 
начелно посматрамо у поређењу са деветнаестовјековним, могуће је 
издвојити сљедећу битну разлику: први полази од уских категорија 
и универзалних поставки на којима је заснован људски језик, а 
други од језичких чињеница које су присутне у разним језицима и 
на основу којих се у њиховој компарацији изналазе опште одредбе 
и универзални закони.

Сава Мркаљ је изданак првог филозофског и филолошког 
приступа језичким питањима. Он је језички мислилац и први 
фонетичар код Срба. 

У србистици постоје два опречна становишта о Мркаљевим 
филозофским схватањима. На једној страни Јован Деретић (1964) 
је у Салу видио готово идентичност између Мркаљевих мисли и  
Локове теорије сазнања, а на другој страни Мркаљева филозофска 
схватања Вукосава Опачић-Лекић (1987) окарактерисала је као 
материјалистичка. За ово посљедње у Мркаљеву дјелу нема потврда. 
Прве тврдње су доста утемељене, али није било, како мисли Деретић, 
потпуног пресликавања Локовог филозофског схватања о језику 
изнесеном у његовом дјелу Оглед о људском разуму (1690). Више се 
ту ради о модифицираној Локовој језичкој теорији, коју су током 
18. вијека развили енглески, француски и њемачки филозофи 
и филолози просвијећености. Ту су нпр. присутне и неке идеје 
Џејмса Хариса, Дугалта Стјуарта, Кристијана Вулфа и/или Готфрида 
Вилхелма Лајбница. А у фонетици језичка теорија и филозофија 
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францускога просвјетитељства и, посебно, схватања кодификатора 
њемачког језика Јохана Кристофа Аделунга. 

Мркаљ је био филозофски и филолошки образован, 
изванредно је познавао европску филозофску, филолошку и уопште 
просвјетитељску мисао, и стваралачки је приступио проблемима 
језика  на основу традиционалног, осамнаестовјековног схватања 
језичких феномена, које полази од начина функционирања људског 
ума. Он је био убијеђен да између језика, мишљења и стварности 
постоји извјесна изоморфија. Сâм се тридесетих година 19. вијека  
изјаснио против једнострано оријентисане историјске лингвистике, 
изјавивши да језикословље „не ваља да је сва повијест: него треба 
да је и филозофија колико бити може“. Његово Сало дебелога јера, 
поред усвојених европских филозофских схватања, донијело  је и 
оригиналних домаћих идеја. Оне су, и једне и друге, остале, нажалост, 
недовршене, незаокружене, па и дуго непризнате.

Мркаљев филозофски допринос за нас састоји се у његовом 
ставу „о neophodnosti povezivanja nekih gnoseoloških (filozofskih) 
pretpostavki sa jezikoslovljem, kao i u uvidu u semiotičku prirodu jezika, 
dominantnog za savremene pravce u lingvistici, koji univerzalnost jezika 
interpretiraju polazeći od lingvističkog znaka. Mrkalj je sasvim ispravno 
ukazao na međuzavisnost jezika i mišljenja, pri čemu je posebno značajan 
njegov uvid da isključivo posredstvom lingvističkih znakova možemo znati 
o onome što je predmet našeg mišljenja. Preko spoznajnih sposobnosti 
ostvaruje se naš odnos sa stvarima spoljašnjeg sveta, dok putem jezika, od-
nosno lingvističkih znakova, iz kojih se on sastoji, zaključujemo o radnjama 
i sadržajima svesti (možda i samoj samosvesti), bez koga, dakle, ne bismo 
imali nikakvo diskurzivno znanje o stvarima iz spoljašnjeg sveta i o našoj 
unutrašnjosti, niti bismo to znanje mogli da prenesemo  drugim ljudima“6.

Мркаљ се почетком 19. вијека нашао на размеђи филозофске 
и емпиријске лингвистике. Остао је традиционалист, вјеран првој, 
али је истовремено у неким моментима постао и савремен, будући 
да се наша данашња филозофска мисао вратила неким изворима 
нововјековне филозофије субјективности и њеним лингвистичким 
начелима.

6  Исто, исте странице.
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ПИТАЊЕ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

Први књижевни језик Срба био је српскословенски, српска 
редакција (старо)црквенословенског (старословенског) језика. Он 
је изражавао аутохтону српскословенску културу, на једној, и реци-
пирао грчку културу, на другој страни. Зато старословенска азбука, 
„поред слова која служе за изражавање словенског фонетско-фоно-
лошког система, има и слова за преношење грчких властитих имена 
и културних термина“7. Српскословенски је одражавао оне промјене 
које су се у рано доба десиле у српском народном говору, изражавао 
српску културу у новим социолингвистичким условима и одржавао 
везу са јужнословенском и уопште словенском културом, чувајући 
континуитет црквенословенске традиције. 

Други књижевни језик код Срба био је рускословенски. Он је на-
стао и развијао се у специфичним социолингвистичким условима код 
Срба у оквиру Хабзбуршке  Монархије. У периоду кад у Царевини 
нису поштована основна вјерска и политичка права Срба и кад је, 
према мишљењу клера, постојала опасност од унијаћења, те кад су 
наметане језуитске штампане књиге, латиница и народни језик у 
комуникацији, – Срби су видјели спас у Русији и од Петра Великог 
су затражили руске књиге и учитеље који би учили православље 
на словенском југу. Молба Русији услишена је тако да су у јужној 
Угарској у првој половини 18. вијека заживјеле славјанске и латин-
ске школе у којима су се српски ђаци, ђакони, монаси, јеремонаси 
и свештеници образовали из руских књига на рускословенском 
језику. Тако је код Срба умјесто српскословенског језика уведен 
нови језик – рускословенски – који је, какав парадокс, у матици, на-
кон велике културне реформе Петра Великог, од половине 18. вијека 
функционисао само као литургијски језик. „То што су Срби при-
хватили језик који није више функционисао као књижевни језик у 
својој матичној земљи, Русији, свакако је била природна последица 
теократске структуре српског друштва XVIII века, на чијем је челу 

7   Радмило Маројевић: „ Мркаљ, Вук и Његош – три темеља српског књижевног 
језика“, Научни састанак слависта у Вукове дане, број 25/2, Београд 1996. 
године, стр. 133–144.
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био митрополит са својим свештенством које је, поред духовне, 
имало и световну власт“8. 

Увођење рускословенског језика било је, дакле, резултат 
руског утицаја и жеље „да се књижевни језик Срба уклопи у 
међусловенски (за православно словенско подручје) књижевни 
језик, да се сачува вишевековна традиција припадања јединственом 
културном и верском грчко-словенском свету“9 (Толстој, 1978). На 
овом језику су углавном штампана дјела богослужбене садржине, а 
био је и језик Цркве, школе и администрације. На њему су штампана 
и дјела из књижевности и српске духовности (З. Орфелин, Ј. Рајић 
и др.). То је био уређен, нормиран језик, са властитим граматичким 
приручницима. Рускословенски је сматран прајезиком Словена и 
имао је престижну комуникациону функцију. Већина Срба који су 
се школовали, школовали су се на том језику уз могућност да стекну 
највиша и најбоља образовања на училиштима од Угарске, источне 
Славоније и Аустрије до Русије. „С рускословенским језиком у 
српској култури започиње и њена европеизација“.10

Рускословенски је језик дисконтинуитета у српској 
писмености. Он је био још „мање разумљив од окамењеног 
српскословенског језика, од којега се српски народни језик битније 
удаљио већ у XIV веку и временом постајао све удаљенији“11. Поред 
те слабе стране, имао је и много других. „Prvo, srpskom je puku, koga 
je ruskoslavenskom knjigom trebalo obraniti od eventualnog pokatoliče-
nja, bio daleko nerazumljiviji od staroslavenskog jezika srpske redakcije. 
Drugo, ruskoslavenski je jezik, kao jezik-poklon Petra Velikog, prekinuo 
na mnogo mjesta prirodne dotoke u razvoju jezika srpske pismenosti i 
književnosti, dotoke čiji su se izvori nalazili u narodnim govorima“.12Зато 

8 Љиљана Суботић: „Из историје књижевног језика: питање језика“, 
Лингвистичке свеске, број 4, Нови Сад 2004. године, стр. 145–191.
9  Никита Толстой:  „Литературный язык у сербов в конце XVIII начале  
XIX века“, Национальное возрождение и формирование славянскых 
литературных яыков, Москва 1978, 269–328.
10 Љиљана Суботић: „Из историје књижевног језика: питање језика“, стр. 145–191.
11 Александар Милановић: Кратка историја српског језика, Београд 2004. године.
12 Moguš Milan i Josip Vončina: Salo debeloga jera libo azbukoprotres Save Mrkalja, 
Zagreb 1983. godine.
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је његово узмицање било логично и незаустављиво. Но иако је крајем 
18. вијека, као посљедица демократизација културе у епоси српског 
просвјетитељства, овај језик у књижевности, науци и публицистици 
замијењен новим књижевним језиком – славеносрпским, он се и даље 
одржао у школском систему и у Цркви те у вјерској књижевности. 

Трећи књижевни језик код Срба био је, дакле, славеносрпски. 
Његова основа је рускословенски језик, руска редакција црквено-
словенског језика који је претрпио утицај и староруског и руског 
народног говора. Он је настао понародњавањем рускословенског 
језика у условима дисконтинуитета српске културе. Веза са ста-
ром српскословенском традицијом је била прекинута, али је оста-
ло историјско памћење. Овај језик је имао, или је требало да има,  
сљедеће функције: а) да изрази српску културу, и то културу народа 
који је живио у трима европским државама (имепријама), дакле без 
властите државе и/или културне аутономије, б) да реципира руску (и 
уопште словенску) културу и очува православну црквенословенску 
традицију, и в) да  реципира западну културу просвијећености те да 
се као књижевни језик укључи у интернационалну цивилизацију. 

Све те функције за славеносрпски биле су претешке јер је он од 
свих дотадашњих српских књижевних језика имао најнестабилнију 
норму. Или је уопште није ни имао. Он их је (те функције) само 
дјеломично испуњавао, али, прије свега, уз помоћ рускословенскога 
и српског књижевног језика темељеног на народној основи, који се 
крајем 18. и почетком 19. вијека снажно наметао као најозбиљнија 
конкуренција не само рускословенском него, прије свега, њему са-
моме – славеносрпском. 

Зато је код Срба стално био присутан проблем избора 
књижевног језика као инструмента властите културе. На размеђи 
вијекова (и у Мркаљево доба) за то су се нудиле чак четири 
могућности. 

Прво је у обзир долазио српскословенски, тј. језик религије, 
језик којим се може „општити са светим краљевима српским“13. Тај  
језик је више вијекова имао уређену и азбуку и језичку структуру, 

13  Милорад Павић: Историја српске књижевности барокног доба, Београд 
1970. године.
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био је језик традиције и ресавске књижевне школе. И колико год 
је у њ било унесено елемената народног говора, његова основа се 
није  битно промијенила. Он је остао књижевни језик црквених 
књига и вјековних навика. Но то је већ била давна прошлост, чији 
је континуитет био прекинут, а за чије поновно успостављање није 
било више социокултурних услова. А и сама Црква га је замијенила 
рускословенским језиком, за који се грчевито залагала и који је у 
богослужењу преживио све вријеме до данашњег дана. На другој 
страни, развој српског језика је био отишао тако далеко да је његов 
морфолошки, синтаксички и лексички систем умногоме био сасвим 
другачији од система српскословенског језика. 

Онда су у конкуренцији за избор књижевног језика код Срба 
остала друга три типа књижевног језика: а) рускословенски, б) сла-
веносрпски и в) народни језик (српски говорни идиом). 

Рускословенски језик је код Срба суверено владао угла-
вном од 1740. до 1780. године. Посљедњих деценија 18. и првих 
деценија 19. вијака покривао је само неке сфере духовног живо-
та, тако да је коегзистирао и са славеносрпским и са српским на-
родним идиомом. За његово даље трајање била је заслужна, прије 
свега, вјерска књижевност и историографија (Ј. Рајић, А. Везилић, 
П. Кенгелац и др.). Посљедња дјела која су на њему штампана била 
су Јестествословије (1811) и Всемирноје збитисловије (1823) Павла 
Кенгелца. 

Без обзира на то, и даље је било доста присталица тога језика. 
Тако и Теодор Јанковић-Миријевски (1783) каже да славјански 

језик, „на чије се трагове још може наићи у нашим црквеним и 
вјерским књигама“, не би требало потпуно протјерати јер тај корак 
„за нас, словенске народе, у садашњем просвијећеном вијеку не би 
представљао велику част“. 

Григорије Трлајић (1793) закључује: „простран, силен, и 
точновиражајушт јест језик сеј; коликаја пригожност, тонкост и 
превиспретност в њем метафисичкаја; паче же все сил тољ ред-
них јазикосвојств, коликаја јест в јазице нашем краткост, виражи-
телност, велелепота же и нежност“. Једни, вели он даље, мисле да 
би требало, „јако и вси прочији просвештенији народи простим 
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книжно јазиком својим, имже говрит, пишут, сего ради и ми, по 
примеру славних народов, простим јазиком нашим да пишем, аште 
с ползоју писати надлежит“. Али „славјански јазик наш богатства и 
пространства својего ради много паче простаго способнеј јест, сего 
ради и предпочитанија нашего простому и достојнеј“. Осим тога, 
„в славјанскем јазице нашем, кроме, Росији, могут сочиненија и в 
Бохемији или Ческој, Полској, и прочих земљах, в њихже славјански 
јазик многе лучше разумјет нежели прости наш“. 

Јован Рајић (1793) своју Историју доноси на древном 
славјанском језику, који је „иначе називајеми церковни. Употреблен 
же најпаче за то, да би сходен бил с библическим стилом в 
нравоученијах употребленим. Иначе би слог со всем раздран бил и 
непријатен, аште би помешани били дијалекти, ниже аште би про-
стим сербским наречијем писано било, могл би ин кто от благоче-
стивих Славјан ползоватисја“. 

Викентије Љуштина (1794) каже: „Не треба нама да се 
удовољавамо знајући само наш обшчиј језик, то јест језик који об-
шче говоримо дијалектом илирическим... него треба прострети се 
к већем познанству ученога језика, кои се назива славенскиј језик; 
који је дублином својом и изобилности раван греческом и латинском. 
Овај језик весма препоручује се нама и от садашнии сочинитеља, 
добро у роду нашем заслужни, Орфелина и Везелића... Вујановскога, 
Петровича, Терлаича, Кенгелца, Марковича и прочих; који не само что 
нам предписују правила овога славнога језика, него показују јоште 
красоту, пријатност и чистоту његову у својем списанијама“. Љуштина 
сматра да је тај „славниј језик покварен писменма латинскима и не-
мецкима писајучи и книге издавајуче: Сведоче Боемска Моравска и 
Полска сочиненија; а и наши Кроати и Слави томе следујучи, славни и 
обшти језик покварише и на различне дијалекте (противоглашенија) 
разделише, да једва човек помислити може дасу сви овии језици један 
језик и народ“. Зато „време већ ест један крат, славниј Илирическој 
роде“, закључује он, „да се сетимо и опоменемо, дасмо ми сви један род 
и једна нација: Јединим Богом, отцем сотворени, сином искуплени, 
и духом освјаштени. Дакле не треба да се мерзимо и гнушамо, и да 
Брат Брата гонимо; Него дасе братски лубимо, и обшту ползу гледамо: 
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Школе, Науке и различне друге занате (ходожества) и знанја синовом 
и кћерама да изискивамо; чрез којаћемо дан от дана паметнии, срет-
нии и славнии постати и бивати“.

Стефан Стратимировић (1796) истиче да је славјански 
најраспрострањенији и најславнији словенски језик, с ријечима 
„того дробне, тј. кратке, ситне, и от всакаго легко произносиме, и 
јелико можно всакому естетическому вкусу пријатне“. Он наглашава 
„да наши Сербљи, лишенијем точного произношенија славјанскија 
речи, и себе и јазик свој губе“. 

Но овај тип језика временом је код Срба губио „тло под но-
гама“. Осамдесетих година 18. вијека „настали су догађаји из којих 
је  касније произашла културна и језичка преоријентација Срба у 
Аустрији“14. Терезијанске реформе које је спроводио Јoсиф II пот-
пуно су измијениле културне и просвјетне прилике у Царевини, 
ограничиле моћ Цркве (како католичке тако и православне), 
омогућиле штампање српских књига које су допринијеле ширењу 
просвјете код Срба и смањиле  зависност од Русије те „отвориле 
просторе западноевропској књижевности, која се све више прево-
ди, а тиме и новим жанровима и књижевним врстама. То је неми-
новно водило ка промени књижевнојезичког идиома“15. Реформе у 
школству омогућиле су и стварање грађанске интелигенције, која 
је своја знања сада стицала на европским унивезитетима. „Све је 
то у дугорочној перспективи допринело стварању публике којој ће 
књиге на народном језику боље одговарати него оне на црквеном и 
која ће од страних језика више читати немачки него руски“.16

„Народни језик“ овдје је, у ствари, био, прије свега, сла-
веносрпски језик (називан, између осталог, и Славено-Сербскиј, 
Славеносрбскиј, просто славеносербски језик, наш матерниј 
славаносербскиј језик, наш милиј и млекосладствениј славеносрбскиј 

14 Павле Ивић: „Смисао збивања у историји књижевног језика код Срба“,  
Годишњак Филозофског факултета  у Новом Саду, Нови Сад 1994. године, стр. 
15–30. 
15 Љиљана Суботић: „Из историје књижевног језика: питање језика“, стр. 
145–191. 
16 Павле Ивић: Преглед историје српског језика, Сремски Карловци – Нови 
Сад 1998. године.
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језик итд.).  Он је крајем 18. и почетком 19. вијека имао највише при-
сталица, као и извјесних шанси да буде примљен као књижевни 
језик Срба.  Велики број писаца који су значајни за историју српске 
књижевности писали су славеносрпским језиком, међу којима су и 
Захарије Орфелин, Павле Соларић, Сава Мркаљ, Атанасије Стојковић, 
Милован Видаковић и други. За њ су се многи и јавно залагали. 

Први је то урадио Захарије Орфелин у свом Славено-Сербском 
Магазину (1768) тражећи да се књиге издају „на собственом својем 
(т. е. с којим говорет) језику“ „что би сваке собиратисе и издавати-
се имушче материје, и книжниј и некнижниј, и каковагобигод тко 
званија и поњатија био, разумети могао: тако постаратисе хоћемо 
ми онија сочиненија, која ради сербскога којега читатеља покажутсе 
по реченијам не вразумитељни, по сербски управљати“.

Теодор Јанковић-Миријевски (1783) каже да је „славенски 
грађански језик“ нарјечје које „у говору, исто и у писању, његује 
разумнији дио националиста, то јест учтивији и финији људи, 
упућени у језичку науку“. То нарјечје је „чистије од народног говора, 
такође и једноставније и јасније од црквеног језика“. Зато „школске 
књиге не би требало штампати на простом нечистом нарјечју већ 
на чистом грађанском језику“.

Издавач Сербских повседневних новина (1791) каже да ће 
„новина на просто славено сербском јазице сочињавати, како би 
вјсакого чина и достоинства лица таковаја разумети могла“. 

Годину дана касније (1794) Стефан Новаковић у „Објавленију“ 
у својим Славенско-Сербским Вједомостима исто наводи да треба 
писати на „своме матерњем језику“ за „славено-сербски“ народ, на 
„собственом језику“ исто као и „вси Народи, који су на Кругу Земном 
Велики и славни хотјели бити, или своје Име безсмертним учинити“. 

Атанасије Стојковић у свом Кандору или откровењу египет–
ских тајин (1800) вели: „Что јазика касајетсја, славјанскому следова-
ти не могох, ибо више чтецев находјатсја того невједушчих; сербски 
со всем просто писати нехотех: мњу да овим начином и једној и 
другој страни удовлесотворих“. 

Године 1801. у својој Фисици Стојковић наводи да је његов језик 
мјешавина Рајићева и Доситејева језика: „Когда би ја силу Рајичева и 
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сладост Обрадовичева јазика сојединити могао, ја би уверен био, да би 
вси моји читатели вјаштшеје удоволствије – читајући ову књигу – ош-
туштавали. Но кто ће то произвести? Кто ће јазик два мужа сојединити, 
от којих перви висопарјаштему орлу подобно, облаке гордо просеца, а 
втори с величајшеју тихостију по пестреному пољу цвети собира, које 
су славнејшији всех народов учени собственом руком садили? Ја сам 
се само трудио просто за всакого вразумително писати“. 

Исте године (1801) Стојковић у своме дјелу Сербискиј Секретар 
каже: „Г. Везилич употребио је, како је познато, јазик Славјанскиј, а 
ја сам (једин крат за все) того мненија, да кој за Славеносербе пише, 
Славеносербски, а не Славенски писати мора. Ја не примам другому 
за зло, ако он оваго мненија није и зато јежидавим взаимно од него, 
да и он мени ово исповедание за зло не узме“. 

Павле Соларић (1804) такође се заложио за славеносрпски 
језик: „Ми смо били Славјани, али смо данас један пут Славено-
Серби. Ова реч каже, како данас писати надлежи, сиреч како што 
се говори. Мени је славенски језик угодан; но краткости и точности 
ради његови изговора, и као нека остава, гди ја многоречивој бивам 
Серб, а нипошто да се за њим раку подобно враћајући, дангубити 
идем... Једним словом, данас – нико чисто славенски, као ни латин-
ски, у состојанију писати није, како што му ни советно било не би; 
јер ко за ина времена пише, а не за своја, једва је чловеческом со-
дружеству више поживио, него онај, који би уредбе гражданске за 
Земљу у Месецу начертати хотео“. 

Јоаким Вујић у свом Руководству к французстеј граматице 
(1805) наглашава да он није „хотео употребити весма високиј Стил, 
а ни сам пак весма простоји, но таковиј да сваки Читатељ вразуми-
телно искусити може то, что чита“. 

Никола Шимић у свом дјелу Логика сербскаго јазика (1808−09) 
каже да му је „намереније, чтоб Сербли инстраних јазиков 
незнајуштии, настојаштују трудом моим произведенују Логику, на 
Сербскому Јазику читаја, оноју успешно ползоватисја могли... ибо 
на нашему јазику весма мало филозофических имеемо книг“.

Славеносрпски језик је, према томе,  био негација рускосло-
венскога. Отуда се може разумјети експанзија којом се он развијао и 
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ширио. Његова важна особина била је, међутим,  отвореност према 
народном (говорном) језику. Али то је истовремено било и погубно 
за његову даљну судбину. Иако је био својевсрна вернакуларизација 
идиома, он као хибридни, ненормирани језик није могао издржати 
конкуренцију српског народног (говорног) језика. Радило се, наиме, 
о томе који ће језички идиом успјети да одрази и опслужи српску 
културу која је крајем 18. и почетком 19. вијека прелазила од сакрал-
не у секуларну. И који је језички идиом идентитетом српског народа.

Остала је, дакле, још „посљедња“ могућност у избору нацио-
налног књижевног идиома – народни (говорни) језик. 

Доситеј Обрадовић је још 1783. изашао са својим програмом 
да српски писци треба за Србе да пишу српски.  Он у писму Љубезни 
Харалампије здравствуј, Христос воскресе!  каже да ће „дати на 
штампу, с гражданскими словами, на наш прости српски језик, 
једну књигу која ће се звати Совјет здраваго разума“ и која ће бити 
написана „чисто српски... да је могу разумети сви српски синови и 
кћери од Црне горе до Смедерева и до Баната“. Он се изјаснио за 
„општи прости дијалект“ који „сви знаду, који само знаду читати, 
могу разум свој просветити, срце побољшати и нараве украсити“. 
Тај књижевни језик требало би да је такав да буде разумљив и код 
»прости[х] сељана“, како би и до њих дошле „златне и прекрасне 
мисли учени[х] људи“. Јер „која је нами корист од једнога језика, 
којега у целом народу, од десет хиљада једва један, како ваља разуме, 
и који је туђ метери мојеј и сестрама?“. Тако се Доситеј јавио „родо-
начелником идеје о новом српском књижевном језику“ (Суботић, 
2007) који се базира на живом народном говору.

Аврам Мразовић је 1787. у Бечу издао Поучителни магазин 
за децу настојећи да га, како вели, „на чисти српски језик“ преведе, 
слиједећи Доситеја Обрадовића који и друге ауторе „мужески обо-
драва да би на простом језику дела и сочиненија своја на ползу рода 
својего писали и издавали“.

Исте године Емануил Јанковић изјављује да он не може писа-
ти славјански (рускословенски) „нег у матерњим Језику“ јер он није 
„Славјанин нег Србљин“ за кога и пише. 

Јован Дошеновић (1809) каже да је писао српски колико зна 
и умије и да се у вези с тим воде многе расправе, тако да „стотина 
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хоће да се пише Славенски; а тисјашта жели, и воли Србски“. Будући 
да је ова друга страна много већа, онда ће у њихову корист „процес 
брзо свршен“ бити. 

Међутим, тај Дошеновићев оптимизам био је варљив. Борба 
за народни језик као књижевни код Срба, коју је започео Доситеј, 
водиће се дуго, све до друге половине 19. вијека. Она ће имати, прије 
свега, љуте противнике у онима који су одлучивали какав ће се 
језик употребљавати у јавним службама. Већ 1805. године Стефан 
Стратимировић се оштро супротставио Доситеју и његовом језику и 
„одредио“ да треба писати оним језиком „који ближе приближавају 
се славенскому, истиному својству језика. Јеште другојачије говори 
просто сербски класа свјаштеников, официров, учених, терговцев, 
художников, рукоделцев, и всех с култивирани људми смешаних 
Сербов, а другојачије класа простих земледелцев, или возаров, слуг, 
говедаров, овчаров, и прочих подлејших људеј, који нити речи има-
ду доста нити их право изговарају, но развраштавају, нити кадгод 
књига читају“. Због тога не треба „овим следовати и развраштавати 
и губити језик свој, но оним горњим, који и у беседи својеј труде се 
пречистјавати, украшавати, и разпрострањивати реч своју“. Једно 
је, каже Стратимировић, „сербски писати“, а друго је „писати за про-
сти народ“. Тако се сербски може писати „свака наука и високо и 
витијствено, а писати за прости народ, пишет се простим стилом, 
којего сви учени у сваком народу зову популарстил, у којему народ 
может науки читати без толкованија“. 

Тако су у првој деценији 19. вијека код Срба постојале врло 
опречне концепције о српском књижевном језику, о његовој су-
пстанци и надградњи. Особито су двије од тих концепција биле у 
конфронтацији: На једној страни је постојао слевеносрпски језик 
који није успио преузети све функције књижевног (стандардног) 
језика у српском друштву, а на другој страни се наметао народни 
језик као идиом који би требало да преузме те функције у друштву 
које се тек формира, развија. И који би тек трабало да се форми-
ра као књижевни језик. Наиме, у српској средини није никад било 
„тако много језичке несигурности као тада“ јер се за славеносрпски 
језик напросто није могла написати граматика, него се само могло за 
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„сваког писца, за сваки спис“ утврдити „удео разних компонената у 
погледу сваког гласовног односа и граматичког облика“17. 

Ту „изразиту хетерегеност језичког израза“18 , велику несигур-
ност и пометњу пратиле су и графија и ортографија.  

И гдје је, онда, био излаз? 
Једино у заокрету, а не у декларативним захтјевима, дакле: 

писати народним језиком, писмом и правописом који су њему при-
кладни, а не писмом и правописом који су се тада употребљавали у 
књижевном језику (у књижевним језицима) Срба! 

С тим у вези је било нужно реформисати ћирилицу и издати 
граматику народног језика. То двоје подузео је да уради Сава Мркаљ 
на почетку 19. вијека. Прво је и урадио, а друго је остало, из познатих 
разлога, само као замисао.  И поред тога, то је био ревулуционаран 
чин. Сâм је у свом Салу дебелога јера нагласио да смо до тад (до 
1810.) писали свакојако, а од тад (од 1810.) треба да пишемо само на 
народном језику и писму које је томе језику прикладно: „Од сада све 
наше правописање долази под ово начело: Пиши као што говориш“. 

А како говоримо? И који је то језик? То је српски народни језик 
утемељен на источнохерцеговачко-крајишком дијалекту са елемен-
тима језичке надградње који су разумљиви сваком образованијем 
Србину. Тако се Мркаљ први у нас изјаснио за народни језик 
ијекавског изговора као књижевни језик. И посљедње поглавље 
своје књиге Сало дебелога јера либо азбукопротрес написао је тим 
језиком (док су сва друга поглавља написана на славеносрпском). 

То је све Мркаљ урадио заобилазно: радикалном реформом 
црквеног ћириличког писма. „Zaobilazni put afirmacije jezika preko 
grafije bio je tada jedino moguć. Tako se najčešće postupalo u sredinama 
gdje je narodni jezik bio ili postojao osnovicom književnom standardu 
i stilovima na njemu izgrađenima. U to se mogao uvjeriti Mrkalj i u 
Hrvatskoj gdje je studirao, i u Ugarskoj gdje je studirao i boravio, i u 
Austriji odnosno Njemačkoj čiju je literaturu poznavao“19. 

17  Исто.
18  Ана Кречмер: „О књижевно-језичкој традицији до 1800. код Срба и Руса 
(Размишљања о словенској стандардизацији)“, Јужнословенски филолог, број 
1−2, Београд 2000. године, стр. 543–559.
19  Moguš Milan i Josip Vončina: Salo debeloga jera libo azbukoprotres Save Mrkalja, 
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А који је то језик и какав је његов профил? 
То је матерњи језик, а не славјански или неки други. Јер „онај, 

који н. п. за народ Србски Латински, или, што почти све  једно јест, 
тако зовомо Славјански говори или пише; очевидно перво језика 
начело гази; он мисли своје тако не саобштава, како надлежи; јер, 
или не, или чисто мало разумијева се“. 

Који је то матерњи језик, Мркаљ ће бити јаснији нешто касније 
(1817) тражећи да се морамо окренути „простонародњем језику на-
шем, којим почињемо писати“ и који треба да буде једини којим 
ћемо се служити у књижевности. А овдје у Салу он се, прије свега, 
обрушава на диглосију, изједначавајући латински са славјанским 
језиком, што су доиста чинили српски класицисти „сматрајући уз 
латински и славјански интернационалним језиком класициста свих 
словенских књижевности“20. 

Мркаљу је, међутим, латински језик више заклон његовом 
главном „непријатељу“ – славјанском (рускословенском) језику, 
који он одбацује одбацујући истовремено и класицистичку 
теорију о трима стиловима – високом, средњем и ниском – којима 
одговарају славјански (рускословенски), славеносрпски и народ-
ни језик. Његово схватање је да све ове функције може понијети 
„простонародњи језик“. С тим у вези он се у „Предисловију“ Сала 
позива управо на оне српске ауторе који су не само уводили реда 
у правописању него и пропагирали народни језик у књижевности 
или покушавали да пишу народним језиком. Тако је за њега Доситеј 
Обрадовић „перви“ који се залагао за народни језик те „и у погле-
ду писмена језика нашега нешто за нас благодатно смерати почео 
ново“, Атанасије Стојковић је „други“ који је о књижевном језику 
„достојно бити судио“, Сава Текелија је „ревнитељ“ рода свога, 
а Јован Дошеновић један од оних истинских књижевника који 
„извјестну похвалу своју сљедује“.

Но Мркаљ се не зауставља на томе: он се изјаснио не само за 
народни језик у књижевности (и то не за онај којим говоре „сељани 

Zagreb 1983. godine.
20 Милорад Павић: Историја српске књижевности 3: Класицизам, Београд 
1991. године 
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Србљи“, него они „мало уљуднији“) него и у свим областима живота 
Срба, а посебно у школском систему, за језик који би требао да 
замијени дотадашњи рускословенски. Тај језик морао би добити 
и нову писменицу, тј. граматику народног језика, коју је он у Салу 
најавио да ће је сâм написати и да ће јој дати наслов Језикопротрес. 
Нажалост, то је остало само на најави, тако да његов Азбукопротрес 
није добио активног судруга којим би се заокружила његова реформа 
и којим би још јаче афирмисао народни језик као књижевни језик. 
Умјесто Мркаља на сцену су ступали други књижевници који су се 
одлучније залагали за српски народни језик (Стефан Живковић, 
Димитрије Исајловић, Вук Караџић и др.). Сава Мркаљ је својим 
Салом дебелога јера само упалио фитиљ који се, нажалост, у првом 
налету вјетра и угасио. Праву бакљу је онда понијела (и дуго носила) 
много снажнија личност од њега – горостасни Вук Стефановић 
Караџић. 

[...]
(2010)
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Јован Деретић

МРКАЉЕВ АЗБУКОПРОТРЕС

[...]

Мркаљева расправа Сало дебелога јера либо азбукопротрес, 
поред предговора, има три кратка одељка са следећим насловима: 
први – „Шта су то рѣачи? єзик? писмена? и колико и мора у азбу-
ки єзика єднога бити?“; други „колико Србльи за єзик сво требую 
писмена?“; трећи – „неки отвïети“. У првом одељку дате су кратке, 
сажете дефиниције појмова речи, језика и слова, а анализом алфа-
бета утврђено је колико мора имати слова у сваком језику. У дру-
гом одељку изведена анализа примењује се на словенску азбуку 
с обзиром на њену употребу у српском језику, а у трећем одељку 
расправља се о неким практичним питањима која настају кад се 
сувишна слова избаце из употребе. Из тог кратког увида у садржај 
расправе види се строго логичка поступност којом писац развија 
главни проблем: прво општи принципи језика и писма, затим ти 
исти принципи примењени на српски језик и српско писмо и на 
крају практична питања која се јављају када се ти принципи до-
следно спроведу у дело. 



174

Јо
ва

н 
Де

ре
ти

ћ 
 М

РК
А

Љ
ЕВ

 А
ЗБ

УК
О

П
РО

ТР
ЕС

 ФИЛОСОФСКА ОСНОВА МРКАЉЕВЕ РАСПРАВЕ

 Мркаљ не прилази језику с уско филолошког станови-
шта, већ свом проблему даје ширу, научно-философску подлогу. 
Расправу започиње гносеолошко-семантичким одређењем језика 
као средства које посредује између затвореног света наших 
представа, мисли и осећања и других људи. Ево тих неколико 
реченица које садрже философски увод у Мркаљеву расправу: 
„Човек себи разне представля вешти, он мисли о ньима, расуждава, 
умствуе, суди. Он може и о напретку, и о глави нашой, у себи у 
нутра заключавати. Ми о свему томе ни мерве не знамо, докле год 
каквое не имамо знаке, посредством ком то нама открива се. Знаци 
ти могу разлочни бити; но медьу свима возможним найбольи су 
они, кое човек очленненим гласом либо звуком своим от себе дае, 
и кои се нашки занива „рђчма“. Цѣли овакови знакова сбир, то ест 
цѣли сбир очленнени разоборни звукова, коима човек човеку мисли 
свое ооопштава, наричемо езиком у нас“ (1). У овим речима Мркаљ 
износи две основне философске концепције на које се наслања 
његова теорија писма; прва је гносеолошка концепција која говори 
о пореклу и изворима нашег сазнања, а друга семантичка која се 
бави проблемом језика као средства комуницирања међу људима.

Гносеолошки проблем фиксиран је у прве две реченице. Оне 
говоре о човековом представљању разних „вешти“, тј. предмета 
спољашње реалности и о умним радњама које се врше на основу 
материјала добијеног перцепцијом „вешти“. Мркаљ се на тај начин 
опредељује за емпиријско схватање сазнања, по коме целокупни 
предоџбени садржај наше свести потиче из спољашње стварности. 
Мање је јасна следећа реченица која претпоставља да, поред 
представа спољашњих предмета и операција које се врше над њима, 
постоје посебне умствене радње које се баве „о напретку и о глави 
нашој“ а изводе се и закључују „у себи у нутра“. Нејасан је нарочито 
појам „напредак“. Из контекста могло би се закључити да је реч о 
нашем а не о неком спољашњем напретку, можда о напретку нашег 
унутрашњег духовног процеса. Речи „о глави нашој“ су, чини ми 
се, груба непрецизност и односе се на оно што је у нашој глави, тј. 
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на нашу свест. То потврђују речи „у себи у нутра закључавати“ које 
подразумевају да те радње које се баве нашим напретком и нашом 
свешћу имају унутрашњи садржај за разлику од оних које се баве 
„вештима“ чији је садржај спољашњи.

МРКАЉ И ЛОК

Тај недовољно разумљиви став као и цела Мркаљева гносе-
олошка концепција, постаће јаснији уколико успемо да утврдимо 
њихово философско порекло. Рекли смо да је Мркаљево схватање 
о пореклу и изворима сазнања емпиријско. Природно је онда да 
га најпре доведемо у везу са оним философским системом у коме 
је такво схватање најтемељније и најдоследније разграђено: са 
Локовом философијом сазнања. Локова главна гносеолошка по-
ставка је следећа: све наше идеје (елементи од којих је изграђено све 
знање) потичу из искуства, а то искуство је двоструко: спољашње, 
које се односи на материјалне предмете, и унутрашње, које се бави 
радњама нашега духа. Ево даљих Локових речи о томе: „These two, 
I say, viz external material things, as the objects of sensation: and the 
operations of our own minds within, as the objects of reflections, are to 
me only originals from whence all our ideas sake theire beginnings“.1 
Мркаљева почетна философска теза садржана у прве две речени-
це цитираног текста може се довести у везу са основним гносео-
лошким ставом Локове философије. Мркаљево схватање о умним 
радњама које се заснивају на представљању спољашњих предмета, и 
о другим чији смо предмети ми сами: наша свест и наш унутрашњи 
напредак – постаће нам јасно уколико у њему видимо одјек Локове 
философске поставке о двоврсности људског искуства као изво-
ра свега нашег знања. Та зависност о Локу биће још очигледнија у 
Мркаљевом схватању језика које се, видели смо, надовезује непо-
средно на његов почетни, гносеолошки став.

1   John Lock, Essay Concerning Human Understanding, Book II, chap. I, 2. Види: 
Џон Лок: Оглед о људском сазнању, превео Душан Пухало, Београд 1960. 
године.
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Из емпиријске теорије сазнања произлази нужност језика као 
посебног философског предмета. Док рационализам узима знање 
као опште, заједничко добро свих људи, емпиризам подразумева 
изолованост индивидуалне свести, тј. сваки човек за себе и на 
свој начин представља спољашње материјалне предмете и исто 
тако запажа унутарње радње самог свог властитог духа. Садржај 
његове свести је стога строго индивидуалан, само његов, непознат 
другим особама. Та изолованост појединачне свести актуелизира 
проблем комуницирања међу индивидуама, проблем језика. За 
рационализам не постоји проблем језика као такав, „јер између 
његових термина и појмова, с једне стране, и суштинских одредаба 
бића, с друге – нема никакве дискрепанције“.2 Реч је у рационализму 
природан облик постојања духа. У емпиризму језик је само начин 
саобраћања међу индивидуалним свестима и индивидуализираним 
знањима, начин који може бити више или мање ефикасан. Стога 
се емпиријска философија од својих почетака у грчкој софистици 
преко средњовековног номинализма до савременог емпиризма, 
увек суочавала са језиком као кључним проблемом философског 
мишљења. Међутим, тек у Локовој теорији сазнања језик је издвојен 
и обрађен као посебан философски предмет, тако да се Лок сматра за 
творца савремене философије језика.3 Полазећи од поставке да идеје 
које појединац има било о спољашњим стварима, било о духу (тј. 
о свом духу, јер само о њему, о радњама свог духа унутар властите 
свести човек може да има неку идеју), остају затворене у свести 
сваког појединца и потпуно непознате свим другим људима, Лок 
налази фундаменталну функцију језика управо у премошћавању 
тог понора који дели духовни живот индивидуа и у омогућавању 
друштвеног живота према коме сви људи осећају урођену склоност. 
Тај кључни став Локове философије језика гласи: „Man, though he 
has, great variety of thoughts, and such, from which others as well as 
himself might receive profit and delight, yet the are all within his own 
reast, invisible and hidden from others, no can of themselves be made 
apear. The confort and adventage of society not being to be had without 

2  Mihailo Marković: Dijalektička teorija značenja, Beograd 1961. godine, str. 388.     
3  Исто, стр. 389.
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communication external sensible signs, whereof those invisible ideas, 
which his thoughts are made up for, might be made known to others. 
For these purpose nothing was so fit, either for plenty or quickness, as 
those articulate sounds, which with so much ease and variety he found 
himself albe to make. Thus we may onceive how words, which were by 
nature so well adapted to that purpose, come to be made use of by man 
as the signs of their ideas; and the ideas they stand for are their proper 
and immediate signification“.4 Поред те функције речи као средства 
којим своје мисли учинимо доступним другим људима, оне могу да 
служе такође и за то да њима забележимо наше идеје „за властиту 
употребу“ (for our own use“5). За науку која се бави проблемом 
знакова и њихових значења Лок обнавља стари епикурејски назив 
семиотика која поред физике (науке о природи) и практике (науке 
о људској делатности) чини једну од три главне области у Локовој 
класификацији наука.6

Та основна поставка Локове семантике пренесена је скоро 
дословно у уводни став Мркаљеве расправе. Ту је везаност за Локово 
учење још очигледнија него у третирању питања о пореклу нашег 
сазнања, зато што је Мркаљ нашао срећнију формулацију за језички 
него за спознајнотеоријски проблем, те је тиме целу ствар учинио 
много јаснијом и одређенијом. Мркаљева тврдња да ми о свему 
ономе што човек носи у својој свести „ни мерве не знамо докле год 
какове не имамо знаке посредством кои то нама открива се“ потпуно 
је идентична са Локовом дефиницијом речи као видљивих знакова 
невидљивих идеја које би, уколико не би постојала та средства 
саопштавања, остале „invisible and hidden from others“. Локово даље 
одређење речи као система „артикулисаних звукова“ („articulate 
sounds“) од којег „нема ништа погодније“ („nothing was so fit“) за 
функцију обележавања наших идеја, налазимо нешто сажетије 
казано али схваћено на потпуно истоветан начин у Мркаљевој 
тврдњи да су међу „различитим“ родовима знакова најбољи они 
„које човек очлененим (тј. артикулисаним – Ј. Д.) гласом либо 

4  J. Lock, Essay..., Book III, chap. II, 1.
5  Исто, Book IV, chap. XXI, 4. 
6  Исто, иста страна.
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звуком својим от себе даје и који се нашки називају речима“. И 
најзад, Мркаљев став о језику као о „сбиру“ или систему таквих 
„очленени разборни звукова“, тј. речи, подударан је са Локовим 
учењем о језику као о систему знакова (речи). 

Као што видимо, Мркаљ је сажето и јасно изложио оно што 
је најважније у Локовој философији језика, као што је то урадио, 
истина не тако јасно и разложно, у приказу Локове основне 
гносеолошке поставке. Оно што треба посебно истаћи, и што је у 
овом случају и највећа философска вредност Мркаљевог схватања, 
није оригиналност тога схватања, него уочавање нужне повезаности 
која постоји између теорије сазнања и проблема језика у емпиријској 
философији. Мркаљ узима два кључна става Локовог система: 
гносеолошки, који је постављен и разрађен у другој књизи његовог 
Огледа о људском сазнању, и семантички, који је обрађен у трећој 
књизи истог дела, и, запажајући њихову узајамну зависност, издваја 
их и повезује у јединствену целину која ће послужити као чврст 
логичко-философски постамент за његову теорију писма. 

Зашто је нашем писцу био потребан Лок и његова философија 
у претресању једног таквог, философски наизглед индиферентног 
питања као што је словенско писмо и његова употреба у српском 
језику? Зашто је Мркаљ искао помоћ од философије и зашто је, 
међу свим философима, наишао управо на Лока? Да бисмо бар 
приближно одговорили на то питање указаћемо на две околности 
које су могле утицати на то да се две тако далеке појаве: Локова 
теорија сазнања и језика, с једне стране, и проблеми српског писма, 
с друге стране, доведу у везу: прво, на Мркаљево философско 
образовање и на философске склоности његовог интелекта, и друго: 
на велики утицај који је у то време вршила Локова философија.

По свом школском образовању, такорећи по својој струци, 
Мркаљ је био философ. Као ђак загребачке архигимназије и 
академије наука, он се међу осталим „eminents“ истицао нарочито 
оценама из логике, метафизике и историје философије,7 a у време 
када је писао расправу Сало дебелога јера студирао је на Пештанском 

7  Dr Fr. Francev: „Zagrebačko školovanje Pavla Solarića“, Nastavni vjesnik, 1929/30. 
godine, knj. XXXVIII, Zagreb 1930. godine, 7–8. 
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универзитету и, по речима Ђорђа Рајковића, „с одликом слушао 
философију и математику.“8 Његова философска склоност види се и 
по сачуваним белешкама из разговора са Вуком Караџићем у бечкој 
душевној болници. Поред осталог у тим белешкама наилазимо и на 
Мркаљево схватање науке о језику. Оно гласи: „Езыкословiе не валя 
да є сва повест: него треба да є и философия колико быти може“.9 
Тим схватањем Мркаљ се супротставља тадашњој романтичарској 
тенденцији у филологији, која је тежила да језик научно изведе 
и објасни из историје народа коме тај језик припада. Он захтева 
да се као основица у филолошким истраживањима узима не само 
„поест“него и философија. Тим ставом он, у ствари, експлицира 
метод кога се држао у расправи Сало дебелога јера. Проблем писма 
постављен је ту уопштено као проблем било ког писма у било 
ком језику; тек пошто је дошао до општег рационално-логичког 
решења за све алфабете на свету, Мркаљ је помоћу њега пришао 
решавању посебних питања српске графије. Његов поступак је, 
дакле, логичко-дедуктиван а не историјско-индуктиван, поступак 
извођења посебног из општег а не обратно. Иако усваја Локове 
идеје, он није релативист као што је то енглески философ, већ 
строг логичар и дедуктивни рационалист. Он је изданак логичко-
рационалистичке традиције у европској философији. Иако живи у 
времену које је открило дијалектику и законе историјског развитка, 
он је и методолошки и идејно ближи претходној просветитељској 
епохи која је још увек веровала у постојање општих непроменљивих 
принципа и вечних истина.10

8 Ђорђе Рајковић: Изабрани списи, стр. 119.
9 Владан Недић: „Белешке Саве Мркаља из бечке душевне болнице“, Прилози 
за књижевност, језик и фолклор, књ. ХХХ, 1954. године, стр. 305.
10 Постоји, међутим, једна његова изјава која га на скоро неочекиван начин 
приближава главној философској тенденцији епохе у којој је живео а која 
се у философском погледу јавља као негација просветитељства. Та изјава 
која се налази у његовим белешкама из разговора са Вуком Караџићем, 
гласи: „Та природно є човеку, док є душа у нѣму, никада не мировати, увек 
нешто, было што му драго, зло или добро, мыслити, радити и прерађивати, 
копкати и делкати, стварати, растварати и уништавати“ (Вл. Недић, нав. дело, 
Прилози, ХХ, 304). Мркаљ говори о стваралачком немиру људског духа као 
процесу који је по својој природи дубоко противуречан и који је условљен 
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Мркаљево школско образовање, његово интересовање и 
интелектуалне склоности упућивале су га на философију. Његова 
философска оријентација на просвећеност, као и на посебан предмет 
којим се бавио – проблем језика – утицали су свакако највише на 
то да се определи управо за Лока. Локова философија представља 
основу на којој почињу или се на њу наслањају сва главна учења 
просветитељства. Његово главно дело Оглед о људском сазнању је 
базична књига, философска библија целокупне просвећености. Нема 
скоро ниједног философског дела насталог у том периоду, нарочито 
у области теорије сазнања, тада средишње философске дисциплине, 
које на овај или онај начин није зависно од главног дела енглеског 
философа. Локово учење о језику, његова теорија знакова, доживљује 
такође велику популарност и врши снажан утицај на философе XVIII 
века. Проблем језика долази у средиште философског интересовања. 
Теорија знакова добија низ прерада и обрада различите вредности. 
Француски философ Кондијак (Condillac) разрађује Локово учење 

како позитивним и градитељским тако и негативним и деструктивним 
снагама људске природе. Просветитељство је, међутим, веровало у идеју 
о непрекидном, прогресивном усавршавању људског духа кроз његову 
теоријску и практичну активност. Њему је потпуно страна мисао да би 
људска стваралачка делатност могла да донесе негативне резултате. Зло 
не постоји реално, као елеменат стварности, него само субјективно, као 
последица заблуде, одступања од разума, непросвећења и малолетности 
духа. У горенаведеној изјави Мркаљ битно одступа од тог рационалистичког 
схватања човека. Човеку је природно, сматра он, не само да ствара него и да 
раствара и уништава. Признавајући удео негативног елемента у човековом 
стварању, Мркаљ се приближава философској и песничкој мисли епохе која је 
у објективном реалитету зла видела један од основних принципа стварности. 
Ево неколико примера. Принцип негације један је од главних закона 
Хегелове дијалектике. У највећем песничком делу епохе, Гетеовом Фаусту, 
духовни преображај човека, дијалектика његовог развитка и као јединка 
и као врсте, остварује се уз помоћ негативног и рушилачког приниципа 
оличеног у Мефистофелу који, по Гетеовим речима, представља „део од оне 
силе што хтеде зло, а свакад добро даје“. О међусобној условљености стварања 
и рушења у људској историји говори и Његош:

Но и твоја сила (тј. сила мисли – Ј.Д.) могућа је доста. 
не гледајућ пустош што вријеме чини,
дижеш нове ствари на развале палих,
твом приправљаш врагу... да шта рушит има!

(„Мисао“, 1884).
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о знаковима у један математички удешен систем у ком се логичко 
мишљење обавља рачунском операцијом разлагања појава у дело-
ве и њиховог састављања у идеју „décomposition des phénomènes“ 
и „composition des idées“.11 Кондијак разликује пет врста знакова 
које назива „дијалектима“ људског језика: прсти, гласовни језик, 
бројке, слова, знаци инфинитезималног рачуна.12 Видели смо да и 
Мркаљ говори о различитим родовима знакова од којих је језик 
најсавршенији. После појаве Кондијаковог дела Langue des calcules 
(1798), у ком је разрађен логички систем тих разних „дијалеката“, 
теорија знакова постаје тема дана. Париски институт и Берлинска 
академија расписују скоро истовремено наградне темате о теорији 
знакова.13 То несумњиво говори да је Локова теорија знакова била 
врло популарна и раширена на прелазу из XVIII у XIX век.

МРКАЉ И АДЕЛУНГ (1)

Немачки филолог, Гримов претходник, Јохан Христоф 
Аделунг о коме је већ било речи у вези са Мркаљем, био је такође 
под Локовим утицајем.14

 Аделунг је један од оних немачких философа-просветитеља 
који су се са изузетном плодношћу, али не са много оригиналности 
и дубине, огледали у различитим научним и философским дисци-
плинама, и то увек у складу са владајућим дисциплинама, и то увек 
у складу са владајућим схватањима у немачком просветитељству, по 
ком наука треба да стоји у непосредној повезаности са практичким 
потребама живота. У својим философским погледима он повезује 
Локов утицај са домаћом, Лајбинц–Волфовом философском струјом. 
Та комбинација карактеристична је не само за Аделунга него и за 
остале философске писце немачког просветитељства. Двострукост 
тих утицаја огледа се и у Аделунговом делу Umständliches 

11   W. Windelband: Povijest filozofije, knj. II, Zagreb, 1957. godine, str. 51.
12   Исто, иста страна.
13   Исто, иста страна.
14 Hermman Paul: Grundriss der Germanischen Philologie, I Band. Zweite 
verbesserte und vermehrte Auflge. Strassburg, 1901, s. 56.



182

Јо
ва

н 
Де

ре
ти

ћ 
 М

РК
А

Љ
ЕВ

 А
ЗБ

УК
О

П
РО

ТР
ЕС

Lehrgebäude der Deutscheh Sprache,15 на које је већ указано као на 
један од Мркаљевих извора.16 У том делу Аделунг, попут Лока, 
говори о спољашњим предметима као извору нашег сазнања.17 О 
Локовом унутрашњем искуству, које настаје посматрањем радњи 
нашег духа, не говори се, међутим, ни ту нити на било ком месту у 
књизи. Са тим унутрашњим искуством као знањем себе, које Лок, 
идући за Декартом, проглашава за највише, управо једино сигурно 
знање, не треба мешати оно што Аделунг говори о унутрашњим 
осећањима. По њему, представа (Vorstellung) настаје из осећања, 
а ова могу бити унутрашња (innere Empfindungen) или спољашња 
(äussere Empfindungen). Човек (као и животиња) може да изрази 
своја унутрашња осећања само помоћу малог броја гласова, у ствари 
помоћу неколико најпростијих узвика: ах! ох! ух! итд. Моћ да на 
разумљив начин изрази своја спољашња осећања (осећања настала 
деловањем спољашњих предмета на човекова чула) својствена је, 
међутим, само човеку, и та моћ разумљивог изражавања спољашњих 
осећања представља основ језика као што су само спољашња 
осећања основ представа и појмова.18 Језик и писмо су средства 
за приказивање представа, и разликују се само по начину на које 
приказују.19 Термин „знак“ (Zeichen) Аделунг употребљава само за 
слова којима је написана реч20 док за изговорену реч узима термин 
„израз“ (Ausdruck). Његова дефиниција речи гласи: „Ein Wort ist 
ein vernehmlichier Ausdruk einer Vorstellung, welcher ohne Abstaz aiuf 
einmahl ausgesprochen wird“.21

 

15 Дело се састоји из два тома (Erster Band LX + 889; zweiter Band 798 + 
Register).
16 Крешимир Георгијевић: „Начело пиши као што говориш“, Гласник 
југословенског професорског друштва, XV, 1934/35. године, стр. 401–402. 
17 J. Ch. Delung, Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache, Leipzig, 1782, 
B. I, s. 192.
18  Исто, страна  4. 
19  Исто, B. II, страна 616
20  Исто, B. I, страна 123.
21  Исто, B. I, страна 178.
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Ових неколико напомена о Аделунговим философским 
схватањима и о његовом главном филолошком делу показују да 
он, и поред извесних додирних тачака са енглеским философом, не 
усваја ни његову гносеолошку концепцију о двојственом искуству, 
ни његово учење о језику као систему знакова. Према томе, ни 
Мркаљ, који је видели смо, и једно и друго схватање у потпуности 
прихватио, није могао доћи до њих посредством Аделунговог дела. 
Стојановићева претпоставка да су идеје Мркаљеве расправе узете 
у целини од Аделунга22 није, дакле, оправдана.

То не значи, међутим, да се наш писац није уопште служио 
Аделунговим делима. Мркаљ се обратио Локу да би свом делу дао 
чвршћу логичко-философску подлогу. Чим је прешао на терен 
чисто језичких питања, морао је потражити помоћ од филолога, 
а не од философа. Аделунг као највећи ауторитет у тадашњој 
немачкој филологији, који је, свакако, први на ког је један наш ин-
телектуалац, образован на немачком језику и на немачки начин, 
могао наићи. Да је Мркаљ знао и ценио Аделунга, види се и по томе 
што га са особитим поштовањем помиње у свом делу (8). Начело 
пиши као што говориш које је Мркаљ, као што смо видели, преузео 
из поменутог Аделунговог филолошког дела, говори још више у 
прилог претпоставци о његовом темељитијем познавању немачког 
научника и његовог рада. Све нас то упућује на Аделунгово дело као 
на један од извора Мркаљевих филолошких идеја и знања.

 О Аделунговом утицају уверићемо се већ на почетку 
Мркаљеве расправе. После првих уводних ставова узетих од Лока, 
Мркаљ наставља излагање својих схватања о језику следећом 
идејом: „Найветьа возможна разумителност перви конац и начело 
у єдном єзику ест“ (2). То је један од оних философских ставова 
који су заједнички целој просвећености. Доситеј га изводи из 
утилитаристичког схватања по коме „Језик има своју цену од 
ползе коју узрокује“.23 Принцип практичне сврсисходности језика 
произлази такође из гносеолошко-семантичке теорије на којој 
Мркаљ заснива своја схватања језика и писма: ако је језик систем 

22  Љубомир Стојановић: Вук Караџић, стр. 48.
23  Доситеј Обрадовић: Дела, Београд 1911. године, стр. 46.
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знакова посредством ког се другим људима открива оно што се 
налази у свести појединца, онда је тај систем утолико бољи уколи-
ко ефикасније обавља ту своју комуникативну улогу. Иако се горњи 
став тако логички уклапа у систем Мркаљевог схватања, он је ипак 
позајмљен из Аделунга, који каже да је највећа и једина сврха и 
језика и писма „der lleichtesten möglichen Verständlichkeit“,24 што се 
не само смисаоно него и текстуално слаже са Мркаљевом изјавом.

[...]
(1964)

24   J. Ch. Adelung, op. cit., B. I, strana 131.
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Ирина Деретић

ФИЛОЗОФИЈА И ЈЕЗИКОСЛОВЛОВЉЕ
У ДЕЛУ САВЕ МРКАЉА

Личности попут  Саве Мркаља (1783−1833) нису ретка појава 
у српском духовном животу. Наиме, често се дешавало у нашој 
култури, поготову на њеним почецима, да усамљени и талентовани 
појединци, у сукобу са својом средином и временом, створе изузет-
но значајна дела, која у неким срећнијим културама представљају 
творевине рада научних институција или тимова научника. Мркаљ 
је својим списом Salo debeloga er libo azbukoprotres предложио 
ништа мање до филозофски утемељену, методолошки исправно, 
консективно и радикално спроведену реформу правописа. Његова 
реформа није прихваћена, а он је окончао своје делање у српској 
култури као надарени, премда несхваћени, одбачени и полудели 
појединац, који није успео, што својом што туђом заслугом, да до 
краја разради и развије властите замисли.25 Па ипак, Мркаљев спис 
је инспирисао како његове савременике, тако и филологе који су 
стварали после њега.

25 Уп: Гојко Николиш: Сава Мркаљ: Повијест о једном страдалнику, Загреб 
1980. године.
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Већ на самом почетку ваља поставити питање у чему се 
састоји филозофичност његововог списа, будући да Мркаљ није 
написао филозофско, већ „језикословно“ дело. Приписивање 
филозофског карактера разним облицима духовног стваралаштва 
не би смело да буде толико неодређено и широко па да сматрамо 
филозофским песничке творевине рефлексивног карактера, или 
пак поучне народне умотворине, критичке забелешке и књижевне 
полемике, јер би се у том случају изгубио јасан критеријум за 
разликовање филозофије од осталих облика духовног стваралаштва. 
Питање начелног карактера могло би да гласи: да ли се може неко 
дело означити као филозофско, с обзиром на чињеницу да садржи 
филозофске мисли, премда није филозофско својим носећим током 
излагања или пак својом методом. У Мркаљевом Азбукопротресу 
нису само присутне филозофске рефлексије, нити је једино његов 
рационалистичко-логички метод излагања филозофски, већ се 
„филозофичност“ његовог дела огледа превасходно у ставу да се 
полазећи од неких филозофских (гносеолошких) претпоставки 
конституише језик, како на фоничком тако и на ортографском 
плану.

Период просвећености код Срба, коме припада и Мркаљ, 
представља почетак у диференцирању разних научних дисциплина 
(физике, географије итд.) као и књижевних врста (романа, драма, 
филолошких расправа и слично), па није ни чудно што се очитије 
не издвајају филозофски трактати, пошто су се и остале дисциплине 
налазиле у фази властитог конституисања и обликовања. Српска 
просвећеност се разликује од просвећености у суседним културама 
(јужнословенским) што једина садржи поред педагошке и фило-
зофску димензију и по томе је слична филозофији просвећености на 
Западу. Ту је свакако најмаркантнија фигура Доситеј Обрадовић,26 
који је, полазећи од темељних филозофских начела западне 
просвећености, дао критику традиционалне српске културе, а тај 
његов приступ покушали су да примене и други аутори с краја ХVIII 

26  Доситеј представља окосницу новије српске просвећености, те се на њега 
позива Сава Мркаљ у Предговору свог Азбукопротреса.
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и почетком XIX века – међу њима и Сава Мркаљ, и  то он више од 
свих других јер је и сâм био стручно, филозофски образован.27

Као што смо већ на почетку овог рада казали, Сава Мркаљ 
јесте аутентична појава српске филологије,28 па и филозофије, али 
истовремено маргинална, делимично стога што се његова невели-
ка делатност налази у сенци великих књижевних делатника попут 
Доситеја и Вука. Оригиналност Мркаљевих идеја на нашем кул-
турном простору у својеврсној је супротности са недовршеношћу 
и недовољном признатошћу његовог рада. При томе треба свака-
ко нагласити да је Мркаљев спис о правопису био под снажним 
утицајем водећих филолога (пре свега [J. H. Adellung]), али и фило-
зофа његовог времена.

Циљ нашег рада29 јесте да покажемо који су то филозофски 
моменти присутни у Мркаљевом револуционарном спису о 
ортографским правилима језика српског, а не да протумачимо 
смисао и границе његове правописне реформе. У том смислу 

27  Писац прве Мркаљеве биографије Ђорђе Рајковић истиче да је Мркаљ 
на Пештанском универзитету „с одликом слушао филозофију и математику“. 
Уп: Ђорђе Рајковић: Изабрани списи I, Нови Сад 1950. године, стр. 199. 
И пре студија, за време гимназијског школовања у Загребу, показивао је 
посебне склоности према филозофији, и добијао највише оцене из логике, 
метафизике и историје филозофије. У вез с тим уп. Ф. Францев: „Загребачко 
школовање Павла Соларића“, Наставни вјесник књ. ХХХVIII, 1929/30, Загреб 
1930. Године, напомене на стр. 7–8. Ови биографски подаци недвосмислено 
показују да је С. Мркаљ имао за то време међу Србима школско филозофско 
образовање, солидно, а не површно, о чему сведочи и његов постигнут успех 
у школи и на студијама. Та врста образованости Мркаљу је обезбедила да 
језичком феномену не приђе аматерски већ са солидном филозофском и 
филолошком припремом.
28 У вези са продукцијом посвећеном Мркаљу и његовој вези са његовим 
савременицима уп. Милош Окука: Sava Mrkalj als Reformator der serbischen 
Kyrilliza, München 1975, с65. 80–97. 
29 Стога нећемо улазити у подробнију расправу о значају Мркаљевих 
ортографских решења, заснованих на Аделунговој крилатици: „пиши као 
што говориш“, и о конкретној предности Мркаљевих решења у односу на она, 
рецимо, Вукова. Томе би могао бити посвећен неки други рад, а то представља 
и највећи број студија које се баве Мркаљевим Азбукопротресом, списом чији 
је циљ да се преко „скидања сала“, односно одбацивањем непотребних слова 
(писмена), изврши један радикални азбукопротрес црквеног писма, које 
постаје разумљивије, јаснија и економичније за коришћење.
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потребно је издвојити управо уводне делове Мркаљевог текста 
релевантне за однос филозофије и језика, без претензије да се 
у његов рад учита неко развијеније филозофско становиште. 
Мркаљеве рефлексије о језику у поређењу са онима његових 
непосредних претходника и савременика одликују се тиме што је 
њима показано да се језикословље мора заснивати на филозофији. 
Дакле, ако реформа правописа, српског или неког другог језика, 
треба да буде спроведена на ваљан и консеквентан начин, потребно 
је да почива на филозофским темељима.

Мишљење о неопходности изградње филозофског присту-
па  језичком феномену нисмо произвољно приписали Мркаљу, већ 
је оно и експлицирано, поред осталог, и у Вуковом сведочанству. 
При томе треба сачувати и неку резерву према интерпретацији 
Азбукопотреса, као дела филозофско-језичког карактера. Наиме, 
Мркаљев интелектуални напор није усмјерен ка установљењу неке 
филозофије језика која би формулисала основне проблеме ове 
филозофске дисциплине, већ његов спис тежи да посредством не-
ких филозофских претпоставки изведе коренити азбукопротрес 
постојеће црквенословенске ћирилице. У раду ћемо анализирати де-
лове Мркаљеве књижице што садрже мисли којима се може припи-
сати филозофски карактер. Пре него што приступимо разматрању 
за филозофију важних делова његовог текста, настојаћемо да про-
тумачимо једно касније Мркаљево тврђење, које на битан начин 
одређује његово схватање односа филозофије и језикословља.

„Езыкословiя не валя да е сва повѣстъ: него треба да е и 
философiя колико быти може.“30 Ово тврђење, начелног карактера, 

30 Уп: Владан Недић: „Белешке Саве Мркаља из бечке душевне болнице“, 
Прилози за књижевност, језик и фолклор, књ. ХХХ, Београд 1954. године, 
стр. 305. Да ли је исказ душевно оболелог Мркаља, саопштен трезвеном Вуку 
Караџићу, релевантан као тврдња управо тако описане личности, овде, чини 
се, није од важности. Ми га разматрамо као суд, који има смисла, и који је 
значајан за реконструисање Мркаљевог филозофског приступа језичком 
феномену. Јернеј Копитар је уочио филозофски карактер Мркаљевог списа, 
што је изразио речима: „На ових осамнаест страна има више филозофије 
језика него у неким дебелим граматикама“. Наведено према: Александар 
Младеновић: „Реформа ћирилице Саве Мркаља“, Књижевност и језик, год. 
ХIХ, бр. 2–3, Београд 1972. године, стр. 19. Поставља се, међутим, питање шта 
је Копитар разумевао под језичко-филозофским карактером овог списа – да 



189

говори у прилог нашој тези да је, у своме спису, Мркаљ не само 
примењивао филозофске идјеје свога времана, него је схватао 
нужност тога да чак и наука о језику, уколико доиста претендује да 
буде словесна, мора бити и филозофија. Тиме, међутим, није још 
увек јасно шта је Мркаљ разумевао под филозофијом, односно, 
можемо се упитати која је то филозофија за коју је он сматрао да 
треба да улази у састав „језикословља“. Овоме треба додати и то да 
је филозофија у доба просвећености схватана прилично широко, те 
да се квалификација „филозофског“ односила не само на предмет 
и методу, него и на карактеристике рада као што су ученост, 
утемељеност, стрингентност итд.

Посматрано у нешто ширем контексту Мркаљев став могао 
би се протумачити и као својеврсно противљење њему савременој 
тенденцији да се целокупна наука о језику конституише на основу 
историјске емпиријске грађе, што је последица значајног догађаја у 
историји лингвистике, што ће рећи открића санскрита и утемељења 
историјске методе у проучавању упоредне лингвистике. Начелно 
посматрано, осамнаестовековни приступ језичком феномену се 
разликује од деветнаестовековног по томе што први полази од 
уских категорија и универзалних претпоставки, на којима почива 
људски језик, а други од „лингвистичких“ чињеница које се јављају 
у разним језицима, при чему се долажење до општих одредби за-
снива на њиховој компарацији.31

Мркаљево разумевање језика уклапа се у хоризонт 
традиционалног, осамнаестовековног схватања језичког 
феномена, које полази од начина функционисања људског ума. 
Уосталом,томе у прилог говоре и прве реченице његовог кратког 
списа, провокативног, необично сликовитог и директног наслова: 

ли је филозофију поимао у широком смислу, те је ову очигледну похвалу 
упутио мислећи притом на јасност, разговетност и језгровитост Мркаљевог 
списа.
31  Уп: Џ. Калер: Сосир, оснивач модерне лингвистике, Београд 1980. године, 
стр. 69. У том смислу треба додати да савремена лингвистика се враћа 
традицији филозофије језика, што нарочито долази до изражаја у делу Ноама 
Чомског.
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Сало дебелога јера либо Азбукопротрес,32 које следе одмах после 
Предговора, и гласе:

„Човек разне себи представля вешти, он мисли о ньима, 
разсуждава, умствуе, суди. Он може и о напретку, и о глави нашой, у 
себи у нутра заключавати. Ми о свему томе ни мерве не знамо, докле 
годь какове не имамо знаке, посредством кои то нама откривасе. 
Знаци ти могу различни родова бити; но медьу њима возможнима 
найбольи су они, кое чобек очленненим гласом либо звуком своим 
от себе дае, и кои се нашки називаю рѣчма. Цѣли овакови знакова 
сбир, то ест, цѣли сбир очленнени разборни звукова, коима човек 
човеку мисли свое соопштава, наричемо езиком у нас“33.

Полазећи од гносеолошких34 претпоставки нововековне 
филозофије, Мркаљ долази постепено до одређења језика. Језик, 
као највластитија људска творевина, почива на активности ума. 
Људске когнитивне способности Мркаљ не разумева као да су 
ове искључиво пасивног, рецептивног карактера. Способност 
представљања спољашњих ствари (вешти),35 коју можемо 

32  M. (ркаљ) С(ава): Salo debeloga era libo Azbukoprotres, у Будиму Граду, 
Писменама Кралѣвскога Свеучил: Венгерскога 1810 (фототипски издато 
Нови Сад 1949, као и у: Милош Окука: Sava Mrkalj als Reformator der serbischen 
Kyrilliza. Mit einem Nachdruck des Salo debeloga jera libo Azbukoprotres, 
München 1975. године, str. 99–122.  Мркаљев спис је прештампан у: Скупљени 
граматички и полемички списи Вука Стеф. Караџића, Београд 1894. године и 
у: Вук Стефановић Караџић: Сабрана дела, књ. ХII, Београд 1968. године, стр. 
291–297. Критичко издање са преводом на савремени језик са коментарима 
приредили Могуш М. и Мончина Ј., „Сало дебелога јера либо азбукопротрес“ 
Саве Мркаља, Загреб 1983. године. Последње критичко издање Мркаљевог 
дела је Сава Мркаљ: САЛО ДЕБЕЛОГА ЕРА ЛИБО АЗБУКОПРОТРЕС, 
приредио Александар Младеновић, Матица Српска, Нови Сад 2010. године. У 
тексту називамо дело скраћено, Азбукопротрес, а цитирамо га према издању 
у Сабраним делима  Вука Стефановића Караџића (1968).
33   Уп. Вук Стефановић Караџић: Сабрана дела, 1968. године, стр. 291–292.
34 Повезаност Мркаљевих рефлексија са Локовом филозофијом први је 
запазио и уверљиво показао Јован Деретић, потврђујући тиме филозофски 
карактер Мркаљевих замисли. Уп. Јован Деретић: Доситеј и његово доба, 
Београд 1969. године, нарочито 205–211.
35 Вукосава Опачић-Лекић потпуно погрешно карактерише Мркаљева фило-
зофска схватања као материјалистичка. У првој реченици Азбукопротреса Мркаљ 
говори о стварима, али их не описује ни као материјалне ни као нематеријалне. 
Исто тако је крајње спорно Опачић-Лекићкино супротстављање Мркаљевих 
„материјалистичких“ концепција његовим, по њеном мишљењу, наводним 
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окарактерисати као рецептивну, чини само почетни корак у нашем 
сазнању света, а њу прате остале делатности разума и ума, као што 
су суђење, расуђивање и умствовање.

При томе је потребно истаћи да Мркаљ не раздваја, на појмовно-
терминолошком плану, способности и делатности, већ само наводи 
неке од радњи сазнајног карактера које врши човек. Друго, аутор 
Азбукопротреса не диференцира све когнитивне активности, већ 
само оне које проистичу од наших разумских и умских способности.

Појмовна обрада материјала, који добијамо посредством спо-
собности представљања није пак једино о чему се умствује; то су 
и унутрашњи садржаји свести, које Мркаљ на овом месту, додуше 
терминолошки нерафинирано, назива „главом нашом“; то што он 
употребљава изразе „у себи, у унутра“ јасно је да он притом има 
у виду рефлексију унутрашње делатности свести. Реч је наиме о 
ауторефлексији, што ће рећи о способности сагледавања, праћења 
и промишљања самог акта мишљења.

Мркаљева језгровита формулација читаоцу не каже јасно да 
ли делатност „закључивања, која је усмерена на нашу унутрашњост, 
представља само рефлексију унутрашњих садржаја свести, или је 
пак можемо разумети и у смислу апстрактног појма самосвести, 
чему у прилог иде и спомињање речи „глава“, која није описана као 
ова или она мисао те „главе“, него као глава уопште.

Још нејасније36 је то што Мркаљ спомиње „напредак“ у другој 

метафизичким уверењима. За то немамо потврду ни у Мркаљевом тексту, а 
осим тога, једна метафизичка позиција такође може бити материјалистичка. 
Супротност идеализам-материјализам (метифизика) представља један анахрони 
идеолошки рецидив у Опачић-Лекићкиној монографији о Сави Мркаљу, који 
никако не треба следити приликом интерпретације филозофских схватања овог 
језикословца. Уп. Вукосава Опачић-Лекић: Сава Мркаљ: Живот и дјело, Нови 
Сад 1978. године, нарочито стр. 110. 
36 На непоткрепљеној аргументацији почива мишљење Вукосаве Опачић-
Лекић, која тврди да није нејасно ово место из Мркаљевог списа. По њој, 
он „вероватно мисли на друштвене послове и њихове токове набоље, али 
може он мислити и на зло“. Међутим, Мркаљев текст или пак сведочанства 
његових савременика не могу нам сасвим тачно потврдити да ли је писац 
Азбукопротреса имао у виду напредак друштвених, или неких других, на 
пример (само)спознајних активности. Стога је тумачење В. Опачић-Лекићеве 
у најбољем случају хипотетичног карактера. Уп. Опачић-Лекић В., Сава 
Мркаљ: живот и дјело, стр. 110.
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цитираној реченици, односно проблематично је то да ли се под на-
претком мисли на прогрес уопште, или пак на напредак у нашем 
сазнању спољашњих и „унутрашњих“ ствари. Но овај израз није 
случајно употребљен у Мркаљевом прилично сажето сроченом 
спису, гдје ниједна реч није сувишна – премда, полазећи од нашег, 
савременог, развијенијег појмовно-терминолошког апарата, не би 
било погрешно рећи да су каткада називи из Азбукопротреса не-
адекватно употребљени, те да је сâм категоријали апарат овог списа 
недовољно диференциран. Наиме   реч „напредак“ представља око-
сницу филозофије просвећености, која је битно утицала на цело-
купно раздобље што претходи Мркаљевој делатности.

Његов кључни увид представља то да о ономе што је предмет 
мишљења не можемо „знати“ без знакова, тј. језика, којима наше 
мишљење бива испољено. Значај језика лежи у томе што сви, било 
унутрашњи било спољашњи садржаји, нама бивају „откривени“ тек 
уз помоћ одговарајућих знакова – што значи да без тога ништа не 
би било сазнато; док, с друге стране, језик не би био промишљен и 
рационално конституисан да није делатности „суђења и умствовања“. 
Мркаљ разумева однос мишљења и језика као међузависан, односно 
мишљење (представљање, суђење, умствовање, закључивање) чини 
„порекло“ језика, а, опет, о томе шта јесу когнитивне активности или 
њихов садржај можемо знати искључиво посредством језика, који 
представља медиј испољавања мишљеног садржаја.

Поред тога, Мркаљ је исправно уочио да је језик семиотички 
структуриран, односно да представља систем одређених знакова, 
дакле не било каквих знакова, те да смо једино посредством њих 
у стању да „знамо“ шта смо „умствовали и закључивали“. Писац 
Азбукопротреса не каже ништа о неком нејезичком, недискурзив-
ном знању до којег би се евентуално могло доћи независно од језика; 
мишљење је дакле за њега битно језички одређено.

Знаци који, пошто су различити, треба да исправно буду 
разврстани, нису сви „језички“. „Лингвистичке“ знаке Мркаљ 
одређује као оне који су „очленнени гласом“, или, изражено лати-
низованом терминологијом, који су артикулисани људским гла-
сом, па се тиме разликују од осталих знакова, чак и од оних којима 
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се људска бића служе како би нешто пренела или пак саопштила. 
„Збир“, прецизније речено, уређени систем ових већ артикулиса-
них знакова представља језик. Сврха језика лежи у „комуникацији“, 
саопштавању мишљеног садржаја,при чему овај „трезвени“ увид 
Мркаљ не сматра обележјем српског или ма ког другог језика, већ 
је то својство универзалног карактера.

Разумљивост презентовања властитих замисли јесте смисао 
сваке комуникације, а да би се то остварило, правопис мора бити 
што је могуће једноставнији и разумљивији. Мркаљ се, од многих 
својих претходника и савременика, разликује по томе што мисли 
да разумљивост азбуке, која служи у преносу мисли, не почива на 
народним или неким другим изворима једноставности, него на 
начелима људског ума, посредством кога језик једино и може бити 
конституисан. С друге пак стране, једино језиком смо ми, као људска 
бића, у стању да сазнамо шта се збива у нашим или туђим главама.

Своје раматрање о језику уопште Мркаљ супсумира на 
следећи начин:

„Мисли наше произилазе и состое из представака, поната-
ка, висти (идеа)¸а език, како смо видели, составлън е из рѣчи, то 
ест, из разнородних разборних рока (terminus) либо израза наших 
представака“.37

Представе, појмови и идеје јесу конститутивни елементи мисли, 
а саобразно њима, и језик се састоји из речи, које су семиотички 
структуриране, односно састављене су од рашчлањених гласова 
(који се у преводу Дамаскинове Дијалектике називају „пишуштим 
гласовима“). У малочас цитираној реченици Мркаљ, међутим, не 
говори о саставу речи, већ их даље одређује као „роке“ (terminus).  
Под рокама или терминима Мркаљ подразумева реч или назив 
наших представа, при чему није јасно да ли је то реч са дефинисаним, 
постојаним значењем, или пак није. У савременој филозофији и науци 
термини су управо изрази који имају одређено, ограничено постојано 
значење, које се не може приписати некој другој речи.

Општа одлика Мркаљевог начина писања, bез обзира на 
значење које он приписује речи „terminus,“ јесте стварање властитих 

37  Вук Стефановић Караџић: Сабрана дела, 1968. године, стр. 292.



194

И
ри

на
 Д

ер
ет

ић
  Ф

И
ЛО

ЗО
Ф

И
ЈА

 И
 ЈЕ

ЗИ
КО

СЛ
О

ВЛ
О

ВЉ
Е 

 У
 Д

ЕЛ
У 

СА
ВЕ

 М
РК

А
Љ

А

термина, односно речи са одређеним значењем, чиме он следи 
традицију свог претходника Павла Соларића, ученика Доситеја 
Обрадовића. Таква је и реч „vista“, која представља Мркаљев изум 
и превод грчке речи идеа чији је корен глагол idein који у презенту 
значи „видети“. Следећи ову етимологију, аутор Азбукопротреса 
твори властити назив „виста“ који значи оно што је виђено. Овај 
пример, мада не само он, указује на Мркаљево настојање да створи 
властиту терминологију, преузимањем као црквенословенских 
речи, тако и народних израза.

Па ипак, Мркаљ је био довољно филозофски и филолошки 
образован и надарен да увиди да се терминологија језикословља 
или пак филозофије мора градити на постојећим основама 
властитог језика. Исто тако је био свестан и тога да у народном 
језику није артикулисана таква терминологија, те би она требало 
да буде креативан чин аутора који такве „роке“ намерава да 
примени. Дакле, на стварању теоријских термина би требало да 
раде учени људи, истанчаног филолошког укуса, као и филозофског 
образовања. Нажалост, Мркаљеве терминолошке иновације нису 
шире прихваћене. Евентуално пак враћање на таква терминолошка 
решења, каква су била Мркаљева, није сасвим препоручљиво, 
будући да би она била разумљива само малом броју филолошки 
образованих људи. Стварање термина на властитом језику, тако што 
се они преводе са страних језика, носи са собом опасност да такве 
филолошке иновације не буду прихваћене, због тога што су се туђице 
толико одомаћиле у властитом језику, било колоквијалном или 
оном стручном, те се теже мењају увођењем нових терминолошких 
решења.

Мркаљев начин извођења је крајње консеквентан. Он полази 
од извесних гносеолошких претпоставки, односно чињенице 
да смо у стању сазнати унутрашњи и спољашњи свет; о томе 
саопштавамо другима посредством знакова, артикулисаних 
гласова, који конституишу речи, а речи сачињавају језик. Мркаљ 
даје опште филозофске одредбе о природи језика, о његовој 
знаковној структурисаности, које ни до данас нису превазиђене, те 
их примењује на реформу ортографских решења црквенословенске 
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ћирилице, која је припремила Вукову победоносну и судбоносну 
реформу српског језика и граматике, а самим тим и њене ортографије.

Мркаљев филозофски допринос за нашу средину састоји се 
у његовом ставу о неопходности повезивања неких гносеолошких 
(филозофских) претпоставки са језикословљем, као и у увиду у 
семиотичку природу језика, доминантног за савремене правце у 
лингвистици, који универзалност језика интерпретирају полазећи 
од лингвистичког знака. Мркаљ је сасвим исправно указао на 
међузависност језика и мишљења, при чему је посебно значајан 
његов увид да искључиво посредством лингвистичких знакова мо-
жемо знати о ономе што је предмет нашег мишљења. Конгнитивним 
способностима стичемо представе, појмове или идеје о свету, док 
путем језика, односно лингвистичких знакова, из којих се он састоји, 
закључујемо о радњама и садржајима свести (можда и о самој са-
мосвести), без кога не бисмо имали никакво дискурзивно знање 
о стварима из спољашњег света или о нашој унутрашњости, нити 
бисмо то знање могли да пренесемо другим људима.

На размеђи између осамнаестог и деветнаестог века, 
филозофске лингвистике и емпиријске, оне која се заснива на уму, 
и друге која почива на проучавању лингвистичких чињеница из 
разних индоевропских језика, Мркаљ је остао традиционалиста. 
Наиме, он је сматрао да полазну основу сваког испитивања језичких 
феномена не представљају „чињенице“, већ оно чега су те чињенице 
израз, а то је људски ум и његове творевине – мисли. У том смислу 
Мркаљеве рефлексије су врло савремене, будући да се филозофска 
лингвистика 20. века вратила бројним подстицајима које је добила 
из нововековне филозофије субјективности, и из њих произишлих  
лингвистичких начела.

(2012)
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Амфилохије Радовић

РЕЛИГИОЗНИ ЛИК САВЕ МРКАЉА

Речено је за вријеме Саве Мркаља да је оно било „време 
језичке несигурности“ (Павле Ивић). Но, да ли само језичке? 
Језичка несигурност је просто, на видљив начин, показивала и кроз 
њу се испољавала дубља, социјално-психолошка, али и духовна 
несигурност српског народа. Кратко и једноставно речено: то је 
било вријеме корјените кризе самог идентитета српског народа и 
његовог историјског и културног бића. Криза тог времена је била 
европских размјера. Код Срба, међутим, и код других православних 
балканских народа, управо због другачијег духовног насљеђа и 
другачијег дотадашњег историјског пута она је доживљавана много 
трагичније. А имала је и трагичније посљедице.

Неминовност уклапања у европске духовне и културне 
токове, особито послије сеобе под Арсенијем Чарнојевићем, 
била је утолика тежа и болнија уколико је сопствено предање и 
историјско-културно насљеђе било одсутније. Дуго је и предуго 
трајала борба „са својим и са туђином“. Дуго и предуго се само 
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трошило из ризница немањићевског и лазаревићевског периода, 
и балшићког; дуго се чувало а не и умножавало. Српски народ је 
успио да биолошки опстане; у томе су му помогле и његове сеобе. 
Сачувао је голи живот, спасио и своје историјско насљеђе, носећи 
га са собом као литургијско-славско памћење и као свете мошти. 
Оно што је изгубио или је био на граници да изгуби, непосредно 
прије, у вријеме и послије укидања Пећке патријаршије (1776), као 
и послије Велике сеобе (1690), јесте она дубља свијест о том свом 
насљеђу и садржају литургијског памћења. Кроз губљење те дубље 
свијести слабило је самосазнање и самопоштовање, као и осјећање 
за динамизам тог сопственог историјског насљеђа и памћења. 
Посљедица тога? Свакидашња пракса и живљење народно, па и 
оно језичко, губили су своју словесност и разумску (разумску не 
у смислу европске просвијећености, него у цјеловитијем смислу) 
оправданост; словесност; ријеч, насљеђе – могућност своје 
практичне примјене и утицаја на вријеме и збивања у њему, на људе 
и њихову историјску судбину и будућност. И тако: нова барокна 
архитектура и умјетност су могли да замијене стару зато што је 
изгубљена свијест и осјећање за смисао старе; иконе „богомаза“ су 
могле бити потиснуте зато што је заборављена њихова теоретска 
основа и теолошко утемељење; бледуњави римско-протестантски 
морализам европске просвијећености и Езопових басни могао се 
наметнути и бити прихваћен као ново откривење са разлога што 
је било нестало свједока и носилаца живог духовног искуства, 
забиљеженог у Отачницима, Љествици – Јована Љествичника, 
списима Исака Сирјанина. До раскола у српском језику је могло 
доћи јер је дошло до раскола у његовој души и до раслабљености 
његових унутарњих духовних сила. Полумртви славеносрпски језик 
симбол је духовног стања и трагике тренутка.

Тражећи излаз из тог стања српски кутурни кругови XVIII и прве 
половине XIX вијека, нарочито они који су се нашли под аустријском 
влашћу, кренули су различитим путевима. Једни су се олако одрекли сво-
га историјског насљеђа, јер га никада нијесу ни упо-знали, и безрезервно 
се упрегли у кола западноевропске нововјековне културе, упрежући и 
друге у њен јарам, милом или силом, увјерени да ће их као чаробним 
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штапићем одвести у земљу обећану. Застидјевши се царице мајке која их 
је родила, у сиротињско рухо обучене, почели су о себи да мисле туђом 
главом и да своју истину и прошлост мјере туђом памећу. У потрази за 
слободом и свјетлошћу ти су постали (и до данас остали) послушници 
нимало нове римске идеје (Достојевски), обучене и пресвучене у ново 
рухо европске просвијећености, моћне, привлачне и самоувјерене, по 
природи експанзионистичке и насилне, укријепљене знањем, влашћу 
и економском моћи. Други пак грчевито су се држали свог насљеђа, 
претварајући га у „слово које убија“. Нити су знали нити умјели нити 
могли да се домогну његовог Духа „који оживотворава“. Нијесу били 
у стању да га осмисле и да на основу дубљег увида у његов садржај и 
цјеловит доживљај његовог саборног и сабирног динамизма и процијене 
нова европска духовна и културна збивања, прихватајући из њих оно 
што је вјечно и истински човјечно а одбацујући оно што је лажно и 
привид историјског тренутка, или, нешто још горе – демонска обмана.

И на крају, трећи, којих је увијек било и остало понајмање, 
они су кренули у потрагу за „Духом који оживотворава“, за тим 
цјеловитим доживљајем сабирног динамизма свога народа, и 
примајући за своје све што је истински живо и живоносно како 
у прошлим временима тако и у садашњем тренутку. Као каракте-
ристичан примјер тог и таквог усмјерења да наведемо Кипријана 
Рачанина и Гаврила Стефановића Венцловића и њихову школу. 
Но, с једне стране, велико незнање и непознавање свог насљеђа, 
преовладало у ширим слојевима ондашњег српског друштва, као 
и његова духовна раслабљеност, с друге стране, услови под којима 
народ живи и силовитост којом му се нуде и намећу тзв. нове идеје, 
учинили су да овај правац у српској култури не дође до пуног 
израза, бар не на начин на који би требало и у мјери која би била 
опредјељујућа за судбину српског народа. Једним својим краком 
он се претвара у понорницу, чекајући још увијек нека боља будућа 
времена да избије на свјетлост дана, другим пак краком, преко Вука 
Караџића и преко Његоша, постаје темељ свега што је здраво у 
новијој српској историји и култури. Вук и Његош без те понорнице у 
дубинама свијести, понорнице као скривеног литургијског памћења, 
цјеловитог и свеобухватнот, не би могли бити оно што јесу, нити би 
плодови њиховог дјела могли бити такви какви јесу.
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А Сава Мркаљ? Којим путем је гредио овај српски Хамлет 
јововске судбине и кова? Какав је његов лик, и да ли је могуће видјети 
и у њега прозрети, сто педесет година послије његове ту-жне смрти, на 
основу оно мало одломака који су нам остали од њега и о њему? Какав 
је његов религиозни лик? И да ли о њему може уопште бити говора?

Једно је сигурно и несумњиво: личност Саве Мркаља може бити 
праведно схваћена само у контексту са овим трагичним расколом у 
души његовог народа и његовим униженим стањем у моменту у коме 
га је из себе изњедрио. Жеравична раскрсница на којој се налазио 
његов народ била се укотвила у „кости“ ума његовог и опредјељивала 
многе од његових животних стаза и богаза. Носећи у себи распеће 
свога народа, њему је пала у дио и „прељута жељезна судбина“, како 
сам назива своју болест у жалопојки упућеној Вуку, која је, такође, 
и те како утицала на обликовање његовог лика и његових схватања.

Оно, међутим, што нарочито утиче на његово образовање 
и формирање његовог погледа на свијест и живот, и то од самог 
дјетињства, јесте Црква. У Сјеничаку (или Стјеничњаку), селу у коме 
се Сава родио и одрастао, помињу се средином XVIII вијека (1755) 
110 српских православних кућа, храм Св. Параскеве и два свеште-
ника. Сава одраста у граничарској војничкој, али и патријархалној 
средини. Завршава клерикалну школу у Плашком, а почев од 1799. 
године са мањим или већим прекидима, он је учитељ у школама 
сличног типа у којима је један од главних предмета вјеронаука. 
Да је он ревносно предаје до краја свог учитељевања види се и 
по томе што он, вјероватно из Глине, (гдје је био учитељ по свој 
вјероватноћи између 1823–1825) наручује од неког пријатеља Јоце да 
му поред осталих књига упути и Катихизис.1 Поред његових сукоба 
са црквеним људима његовог времена, он је са њима у сталном 
контакту и преписци, нарочито приликом својих повремених 
боравака у манастирима (Гомирје, Јазак, Свети Ђорђе). Некима од 
њих пише и оде (епископу Кирилу Живковићу, 1805. године заједно 
са Павелом Докторовичем, Лукијану Мушицком из болнице јуна 

1  Милош Окука: „Кратак преглед пјесничког опуса Саве Мркаља“,  Живот, 
бр. 7–8, Сарајево  1975. године, стр. 103; Вукосава Опачић-Лекић: Сава Мркаљ: 
живот и дjело, Нови Сад 1978. године, стр. 140.



203

1828. године у знак поштовања према њему као пјеснику).2 
 Поред црквеног утицаја на формирање Савиног духо-

вног лика снажан утицај има и просвијећеност његовог времена 
у њеном терезијанском и јозефинистичком издању, као и инте-
лектуално буђење унутар самог српског народа, добрим дијелом 
аутохтоно, са собом донијето, не само споља подстакнуто. Он се 
дружи са значајним људима свога времена: Луком Миловановим, 
Вуком Караџићем и др., чита „Улог ума человјеческога“, поред 
просвјетитеља и моралисте Павла Соларића, прати и диви се поезији 
Лукијана Мушицког, чита и позива се на Доситеја Обрадовића, 
пишући свој Азбукопротрес (1810). Све то утиче на њега, нарочито 
на његове ставове о језику, правопису и његовој реформи. То његово 
дружење са присталицама просвијећености и похвале упућене не-
кима од њих, његово активно учествовање у реформи писма, однос 
према њему неких од црквених људи његовог времена (монаси у 
Гомирју), на челу са потоњим патријархом Јосифом Рајачићем, 
Стратимировић, његов бијес против проте Дијаковића, који га је 
посјећивао у Карловачкој болници, његово отпуштање из манастира 
и непримање у њега – све је то навело неке од Савиних биографа, 
боље рећи већину њих, да га без двоумљења сврстају у безрезервне 
присталице рационализма просвијећености његовог времена.

Познато је да већина просвјетитеља у Европи XVIII и почетком 
XIX вијека не поричу Бога. То важи и за француске енциклопедисте: 
они углавном исповиједају деизам и проповиједају „разумски морал 
и религију“. Под њиховим непосредним или посредним утицајем 
начело да је разум мјерило истине усвајају и наши просвјетитељи 
овог времена, првенствено њихов челник Доситеј Обрадовић. 
Пројицирајући своје вријеме и своје идеје у схватања и вријеме Саве 
Мркаља, не улазећи у дубље проучавање различитих типова самих 
просвјетитеља и различитих струјања унутар просвјетитељског 
рационализма, новији Мркаљеви биографи (нпр. Јован Деретић, 

2 „Ода Кирилу Живковићу“ још је неиздата; [У међувремену, ова пригодна 
пјесма је више пута објављивана. Примједба приређивача]. „Сонет Ликијану 
Мушицком“, види: Вукова преписка IV, Београд 1909. године, стр. 31–313, 331; 
Сонет Голубица I, 1839. године, стр. 145–146. 
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нарочито Вукосава Опачић-Лекић) не само што га сврставају међу 
заговорнике пуног просвјетитељског рационализма, а у философији 
језика Локовог сензуализма, него доводе под знак питања и његову 
вјеру у само постојање Бога. Као доказ за то наводе и неке од његових 
пјесама („Јао, јао!“) и једно писмо Вуку, писано пред крај живота.3

Да ли је заиста Сава Мркаљ био пуни просвјетитељски рационали-
ста и да ли је у философији језика и теорији сазнања био присталица Лока? 

Прије него што покушамо дати одговор на ово питање да ис-
такнемо једну веома значајну црту у његовом карактеру: Савине 
преокупације и његова интересовања, како у току школовања 
тако и касније, свједоче да се он веома мало занима питањима 
свакидашњег живота. Он се бави логиком, философијом, матема-
тиком, како у Загребу тако и у Будимпешти, проучава и учи језике, 
пише први језикословно-философски спис код нас. Гојко Николиш 
претпоставља да је можда још у дјетињству дошло до Савиног 
„раскола“ са свијетом, отуда и његова непрактичност. Неочекивани 
одлазак у монаштво, такође спада у његове поступке који разумски 
тешко могу бити оправдани, нарочито ако прихватимо да је он 
присталица и носилац просвјетитељског духа.

Чињеница је, међутим, да Сава заиста усваја нешто од рацио-
нализма свог времена. Он заступа уношење реда, рационалности и 
народног духа како у језик тако и у свакодневни живот. Но, да ли он 
усваја и други став европске просвијећености: потчињавање разуму 
и саме истине, као њеном коначном критеријуму? Као што је већ ре-
чено, то начело је, нарочито преко Доситеја Обрадовића, продрло у 
свијест српских образованих кругова тога времена, како грађанских 
тако и црквених, стичући бројне присталице. Ако судимо о Сави 
на основу оно мало списа и пјесама што нам је оставио и на основу 
његовог живота и понашања, нема сумње да га морамо издвојити из 
друштва просвјетитеља таквог типа. Његов тегобни живот, рвање 
са монашким призвањем до пред крај живота и покушаји да му се 
врати, понеки крик из дубина који пробије свом силином из његових 
пјесама, нарочито из неких од њих, његова стална обузетост собом 
и својим унутарњим проблемима, много више га приближавају 

3 Вукосава Опачић-Лекић: Сава Мркаљ: живот и дjело, стр. 110, 155–156.
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савременим егзистенцијалистима религиозног усмјерења него ли 
наивним поклоницима разума његовог доба.

Истина, на почетку свога Сала дебелога јера, Сава на првом 
мјесту истиче Доситеја што је „у погледу писмена језика нашега не-
што за нас благодатно смјерати почео ново“; његовог ученика Павла 
Соларића назива „слатки Соларић, дика и милота српска!“ Међутим, 
не треба изгубити из вида да се овдје још увијек ради о језику и 
писму, и да је то Сава прије монашења и прије великих искушења 
која ће доживјети у другој половини свога живота. И овдје је суд 
„соларићана“ мјеродаван за њега у погледу упутребе језика и писма. 
Да је мјеродаван и за све остало, о томе нема код њега изричите 
потврде или свједочанства до краја његовог живота.

Пада у очи и сљедећа веома важна чињеница без које је 
немогуће схватити Савин религиозни лик: Сава постаје сабрат 
манастира Гомирја исте оне године када умире раскалуђер Доситеј 
(1811). Овај догађај у његовом животопису остаје и до данас потпуно 
несхватљив, ако не и запањујући, за све оне његове досадашње 
биографе који без двоумљења сврставају Саву Мркаља у безрезервне 
присталице европске просвијећености. Нема сумње да Сава познаје 
живот и дјела Доситејева. Јер, било би невјероватно и чудно да 
он који почиње свој Азбукопротрес похвалама Доситеју, није у 
међувремену прочитао Доситејево Писмо Харалампију и његов 
Живот и прикљученија, дјела препуна револта против монаштва 
и тврдњи о његовој штетности и непотребности. Живи и сазријева 
у времену терезијанства и јозефинизма које карактерише анти-
монашка офанзива и на идеолошком и на практичном плану. Па 
ипак, упркос свему томе, и то у моменту кад од непознатог учитеља 
улијеће у жижу културних збивања свога времена, постајући лич-
ност о којој сви говоре и споре се, избијајући у групу водећих људи 
тадашње српске културе, Сава пише молбу „са страхопоштовањем 
се усуђујући молити да би био примљен и пострижен у манастиру 
Гомирју“4. Запањен Савином одлуком Гојко Николиш каже за њу: 
„противурјечна је, до апсурда противурјечна“5. 

4  Гојко Николиш: Сава Мркаљ: повијест о једном страдалнику, Загреб 1980. 
године, стр. 53. 
5  Исто, стр. 53.
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Гдје наћи објашњење овог његовог поступка? У предности-
ма манастирског живота за научни рад? У Савиној неотпорности 
због хајке подигнуте против њега из црквених кругова поводом 
објављивања Сала? Није ли то можда бјекство и тражење спаса од 
наслијеђених или из дјетињства стечених траума, које су тих година 
почеле да га све јаче притискају? Тежња да се склони од грубости 
живота, да нађе завјетрину, мир и ухљебије?

Гојко Николиш је потпуно у праву када каже „да су прави 
мотиви Савиног поступка извирали примарно из њега самог.“6 Јер 
у тренутку када се Сава одлучује на тај корак, човјек натпросјечне 
надарености, још увијек је бритког ума, образован је, зналац је не 
само логике, философије и математике него и просвјетитељских 
идеја свога доба. То потврђује да његова одлука није могла доћи 
изненада већ да јој претходе дуготрајна разрачунавања са свијетом 
и са самим собом.

Чињеница је да је код већине данашњих тумача личности и 
дјела Саве Мркаља атрофирано чуло за религиозност, за смисао ре-
лигиозног опредјељења и његове дубље унутарње покретачке разло-
ге; они свјесно или несвјесно стоје на становишту да религиозност 
сама по себи спада у област „патологије“, ако не и „мрачњаштва“, 
објашњивог непросвијећеношћу и нездравим друштвеним усло-
вима и средином. Отуда загонетност за њих и апсурдност Савине 
одлуке: он, просвјетитељ и борац против сваког мрачњаштва и 
црквеног „лицемјерја“, баца се у наручје тог истог „мрашњаштва“!

Да би нам религиозни лик Саве Мркаља постао бар 
дјелимично јаснији, задржаћемо се на једном податку о њему који 
нам оставља његов блиски пријатељ Лука Милованов, у писму 
Вуку. Милованов поред „тананости филологическе“ због које је, 
вели, и поштовао Саву Мркаља, истиче на првом мјесту његову 
„тананост метафизическу“.7 Ту његову метафизичку тананост, као 
обдареност а не само образованост, потврђује и његова философија 
језика изложена први пут у Салу дебелога јера. Није тачно да он није 

6  Исто, стр. 59.
7 Вукова преписка, књ. II, Београд 1908. године, стр. 101;  Вукосава Опачић 
-Лекић, наведено дјело, стр. 103.
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метафизичар по убјеђењу него само по образовању. Друга је ствар 
што његова метафизика није разрађена и што је до краја остала на 
нивоу тананог пјесничког осјећања, као што је остало неразрађено 
и његово поимање језика и његово пјесничко дјело.

Његова „тананост метафизическа“ се даде јасно назрети 
у његовој философији језика, изложеној на самом почетку Сала. 
Обично се сматра да је он у својој философији језика присталица 
Локовог сензуализма, па се из тога изводи закључак да је за Саву 
материјална стварност једини извор нашег искуства.8 До тог 
закључка се долази на основу његовог става: „Човек себи разне 
представља вешти, он мисли о њима, расуждава, умствује, суди.“9 Но 
да ли под „вештима“ које човјек себи представља и о којима умује, 
Мркаљ подразумијева само мучну стварност? Лок говори изричито 
„о спољним материјалним стварима“ као извору представа, што са 
Мркаљем није случај.10 „Вешти“ не мора да значи само чулне ствари 
као предмете осета и преко рефлексије извор сазнања. Да по Сави 
може бити говора о уму као самосталној категорији која није свагда 
и у свему потчињена емпирији, даде се закључити на основу његове 
друге реченице: „Он, (човек) може и о напретку, и о глави нашој, у 
себи унутра закључивати.“11

Лука Милованов нам је оставио још један податак о Савином 
философском настројењу, који нам и нехотице открива његова 
умовања и унутарња збивања. Пишући Вуку поводом Савине 
Палинодије и истичући да му „несталност Меркаилова није 
непозната“, шалећи се на његов рачун, додаје како је он у некој крчми 
покушавао да му докаже „да мене на свијети није.“12 Да ли је ово 
доказивање „небића“ постојећег било само младићко надигравање 

8   Вукосава Опачић-Лекић, наведено  дјело, стр. 110. 
9  Милан Могуш и Јосип Вончина: Сало дебелога јера либо азбукопротрес 
Саве Мркаља, Загреб 1983. године, стр. 34. 
10  Џон Лок: Огледи о људском разуму, књ. III,  Београд 1962. године, стр. 95. 
11 Сало, наведено издање, стр. 34; Види: Гојко Николиш: Сава Мркаљ: 
повијест о једном страдалнику, стр. 48. 
12 Вукова преписка, књ. II, стр. 101; Гојко Николиш, наведено дјело, стр. 78; 
Вукосава Опачић-Лекић наведено дјело, стр. 110. 
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Савино? Или показује његову дубоку замишљеност још у младићким 
годинама над непостојаношћу и промјенљивошћу овога свијета и 
свега што је у свијету? Ако за Мркаља ни језик није само историја 
него „треба да је философија колико може бити“,13 колико ли је тек 
за њега, притиснутог „гвозденом судбином“ и егзистенцијалним 
немиром,морао бити предмет дубоког размишљања сам свијет у 
цјелини и људски живот!

У овом контексту не би било на одмет осврнути се и на 
питање његове Палинодије. Погрешно је прихваћено да се он у 
њој одриче своје реформе ћириличког писма. Он при реформи и 
даље остаје, што се види из писма Вуку пред крај живота у коме се 
сјећа њихове „заједничке ортографије“, жалећи се да је заборавио 
због немоћи и болести.14 Први је Вук протумачио Палинодију као 
Савино одрицање од свега што је написао у Азбукопротресу, и то 
Вуково тумачење је прихваћено од свих, скоро без изузетка, до 
дана данашњега. Да ли је Палинодија заиста „неуротички суноврат“ 
како је назива Гојко Николиш, или је она, и поред све своје недо-
речености, резултат Савиног двогодишњег боравка у манастиру и 
његовог сазријевања? Није ли то прије његов немир и предосјећај, 
недовољно јасно дефинисан, да се човјеково умовање и „у себи 
унутра закључивање“ као и преливи човјековог гласа којима их 
„човјек човјеку саопштава“, не могу смјестити у знаке и обухватати 
њима без остатка, као што се ни људски живот уопште не може 
оковати границама видљивог и материјалног свијета?

Сава не само што посједује осјећајност и тананост метафизич-
ку, он има префињено чуло за музику језика. То нарочито потврђују 
његове пјесме и њихов јамбски ритам, који је он први од српских 
пјесника употријебио.15 Но, настојећи на љепоти форме и израза, он 
јој никад не подређује садржај: облик се код њега увијек подређује 
садржају, постајући његово ритамско откривење и откривање. 

13 Владан Недић: „Белешке Саве Мркаља из бечке душевне болнице“, Прилози за 
књижевност, језик и фолклор, књ. ХХ, св. 3–4, Београд 1954. године, стр. 305.
14 Гојко Николиш: наведено дјело, стр. 89. 
15 Жарко Ружић: „Сава Мркаљ – први песник српског јамба“, Књижевна 
историја, број 9, Београд 1970. године, стр. 62–70.
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Стиче се пак утисак на основу Палинодије, да он, остајући при ре-
форми писма, не би желио да увођење новог писма буде на штету 
милозвучја, музике и богатства језика и гласовних прелива. Стога, 
макар било и погрешно његово настојање на гласовној вриједности 
дебелога јера, није погрешна његова интуиција о језику и знацима 
којима се мисли саопштавају. Са истог тог разлога он радије, како 
каже у једној биљешци, пише „Сербин“ неголи „Србин“, осјећајући да 
гомилање сугласника чини српски језик грубим и немилозвучним.

Ово Савино стално „копкање“ по језику и његово 
незадовољство са собом и свим постигнутим, у духу је његовог става 
који му је био својствен цијелог живота и који је остао посвједочен 
његовом биљешком Вуку, писаном пред саму смрт (у прољеће или 
љето 1833. године). „Та природно је човеку“, каже он, „док је душа 
у њему никада не мировати, увјек нешто било што му драго, зло 
или добро мислити, радити или прерађивати, копкати и ђелкати, 
стварати, растварати и уништавати“16. Дивећи се искрено Вуку, 
називајући га „преславни, дивни, једини, бесмртни, срдцу и духу 
мојему премили“, Мркаљ као да је имао недефинисано и недоречено 
предосјећање, да српски народни језик није само Вуков језик. Није 
ли он својим боравком у манастиру и даљим размишљањем осјетио 
оно скривено богатство литургијског и књижевног србуљског 
језика, исто тако вјековима народом употребљаваног као и Вуков, 
без кога српски језик није пуни народни језик? Није лако дати на 
ово питање потврдни одговор, али је једно сигурно: славеносербски 
идиом, и језик изашао из Вукове реформе, као реакција на његово 
сиромаштво и извјештаченост, прекинули су континуитет 
цјеловитог језичког насљеђа српског народа и културе. Посљедица 
тога? Увођење многобројних туђица у српски језик, нарочито лати-
низама и германизама, за означавање философских, богословских, 
естетских и других апстрактних појмова. Литургијски и њижевни 
језик, који су посједовали одговарајуће ријечи, били су потиснути, 
а језику Вукове реформе су оне биле непознате, или су сматране 
застарјелим.

16 Владан Недић: „Белешке Саве Мркаља из Бечке душевне болнице“, стр. 
303–305.
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 Него, вратимо се Сави. Трагика његовог лика састоји се у 
томе што је он осјетио и носио у себи динамизам људске природе, 
али није био у стању, нешто због болести, нешто због неразумијевања 
средине, да га обликује, испољи и преобрази у стваралачко дјело. 
Има и још једна страна његовог лика, несводива на нагонско и 
социјално биће. То је оно неухватљиво једро његове личности и 
личности сваког човјека, једро које Виктор Франкл зове „подсвјесна 
духовност“, у којој се доноси аутентична одлука и налази тајна 
слободе. У том свом једру Сава се колебао између световног и 
монашког живота, а који је „двоједушан непостојан је у свима 
путевима својим.“17 Његова лична двоједушност и двоумљење 
потхрањивани су и подстицани двоједушношћу народа коме је 
припадао и времена у коме се родио; али и његовим самољубљем 
и сујетом: оне незадовољене, код даровитијих људи узрок су и 
тежих траума. А Сава Мркаљ је био један од таквих. Није, дакле, 
„прељута жељезна судбина и страшно гоненије, силно гоненије, 
које би најтврђе градове и читаве земље освојити могло...“ којима 
се он правда пред собом и Вуком, једини разлог што није могао 
напредовати и „радити знаменито људски.“18 

Све докле човјек постоји, постоји у њему и унутарње ду-
ховно једро и простор за подвиг слободе, макар и најунутарњијег 
одлучивања. Сава, иако на крсту и трагично резапет до краја 
живота, ипак није изгубио тај унутарњи простор и ту могућност 
уздизања, макар то било жељом и уздахом. Та трепетна жеља је тако 
опипљива у писму Вуку: „Премда са стра’ом, ал опет говорио би да 
говорити могу, млого, млого, с Вама о србском језику...19“ И поред 
његовог бунтовног односа према патњи, пред смрт је осјетио мир, 
„тешким и дугим страдањем узнемирене крви“, па зато са тихом 
надом додаје у писму Вуку: „говорити могу и чујем бољма.“20 Ма 
колико чудно изгледало, страдање као да је рашчишћавало његове 

17  Посланица Јаковљева, 1, 8.
18  Гојко Николиш: наведено дјело, стр. 88.
19  Исто, стр. 89.
20 Вукова преписка, књ. III, стр. 70; Види: Гојко Николиш: наведено. дјело, стр. 
101.
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унутарње просторе, умирујући његову узнемирену крв, која му је 
не једном „падала на очи“, постајући извор његових сталних сукоба 
са околином и немалих невоља. У овој узгредници о страдању Сава 
је по духу веома сродан Његошу и његовом схватању страдања 
и смисла страдања: „Страдање је крста добродјетељ“ (Горски 
вијенац); а и један и други – хришћанском поимању страдања и 
његовог преображавајућег и ослобађајућег дејства. Занимљиво је 
примијетити да су му управо из тог периода љутог страдања, кад 
је био „побеђен“ и од свију остављен, сачуване најбоље и најдубље 
пјесме.

И иначе, од свих мислилаца и књижевника прошлог вијека 
Сава Мркаљ је по духу најближи Његошу, нешто млађем свом савре-
менику. Та сродност међу њима се види не само у трезвеном односу 
и једног и другог према романтизму и рационализму тога времана 
(познат је опори суд Његошев о Доситејевим дјелима, писаним 
„на поруганије светиње словенске“); он се нарочито даде видјети 
у њиховој религиозности. Тој сродности је бесумње допринијела 
не само слична судбина него и исто духовно насљеђе. Уз то, и 
један и други су били монаси, с том разликом што је Његош имао 
срећу да одрасте поред најзрелијег и најбољег духовног човјека 
нашег ХIХ вијека, Светог Петра Цетињског, док се Сава Мркаљ 
потуцао од духовно осиромашеног Гомирја до ништа мање духовно 
изблиједјеле и сиромашне Фрушке Горе. Знамо како је прошао са 
Јосифом Рајачићем, својим првим „духовником“. Рајачић није 
био необразован човјек: спада у способне и амбициозне људе 
свога времена, али не и духовне. Да је био човјек великих планова 
и амбиција види се у његовој замисли, када је постао патријарх, 
за оснивање Свеучилишта у Карловцима, са високим школама и 
факултетима. Припремио је чак и Нацрт будућег Свеучилишта.21 
Као и сви људи обузети „великим“ идејама и амбицијама, као да није 
имао расположења ни времена, ни духовне способности, да се нагне 
над судбину и понесе крст живих свакидашњих људи, још мање – 
да им ране вида. Зато никакво чудо што је Саву, боготражитеља, 
тако брзо смјестио међу своје непријатеље, раздвајајући, у писму 

21  Димитрије Руварац:  Позиви и одзиви, Земун 1894. године, стр. 23–50.
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епископу Мијоковићу (писаном поводом Мркаља и његовог 
понашања у манастиру), Христов крст, који је он спреман носити, 
од крста својих непријатеља који га „вређају до очајања“22. Ово 
чудно Рајачићево богословље крста, које није било само његово, 
ни у његово вријеме, а ни данас, показује да је духовна криза била 
захватила не само свјетовно друштво тога времена него и манастире 
(није ли у њој један од разлога и за Доситејево бјекство из манастира?) 
и црквену јерархију. Сави су били потребни истински духовни 
људи, људи пуни стрпљења и саможртвене љубави, и трезвеног 
духовног искуства. Таквих, међутим, међу монасима тада није било, 
а међу просвјетитељима их није могло ни бити, јер за њих вјековно 
искуство духовно искуство рођеног тла није ни постојало. Уосталом, 
таквих је увијек било мало, па и данас. Штавише, многи од оних који 
оплакују данас Савину судбину и са гњевом пишу о „примитивним“ 
гомирским калуђерима, о „немилосрдном“ Стратимировићу и 
„лицемерном“ Мушицком, о „хладном“ и пословном Вуку, боје се 
да на десетине Мркаљу сличних прођу кроз њихов (наш) живот и 
закуцају на врата њихове (наше) савјести, а да их и не примијете 
(примијетимо), превиђајући да их (нас) то Сава Мркаило посјећује. 
Па гоњени и прогоњени, као Сава, нити они чују наш глас, нити ми 
чујемо њихов савински крик... Зидаћемо им, ако им је то нека утјеха, 
споменике послије сто година, и писати о њима књиге.

Гојко Николиш, сликајући лик Саве Мркаља, састрадал-
но се поистовјећујући са њим, погађа веома битну црту тога 
лика, ријечима: „Сава Мркаљ је једна од првих модерних лично-
сти у нашој култури, хамлетовски расцијепљен између хтијења и 
могућности, између сна и јаве...“23. Та расцијепљеност се одражава 
на неки начин и на његову религиозност као што се одражавала и на 
Његошеву. Отуда и рекосмо да им је религиозност слична, као што 
им је слична и религиозно-философска проблематика, само што је 
Његош стаменији и способнији у обликовању и претакању у ријеч 
тога трагичног искуства. Навешћемо овдје и само један примјер те 

22 Ђорђе Рајковић,: „Сава Мркаљ“, Изабрани списи I, МС;  Види: Гојко 
Николиш, наведено дјело, стр. 66.
23  Исто, стр. 54.
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заједничке проблематике Савине и Његошеве, која их издваја из 
њиховог времена, а нарочито Саву из круга наивних рационалиста, 
његових (и наших) савременика. У Савином случају већ смо тај 
примјер навели; Сава свом пријатељу Милованову хоће да докаже 
– да он не постоји. То није ништа друго до његово нагињање над 
ништавилом свијета и људског непостојања, уколико се свијет и 
човјек посматрају, за себе, у оквирима неминовне пролазности, 
без успостављања битног односа између њих и вјечно Истог, 
бесконачно Истинитог. Није ли „танани“ Сава хтио да том наизглед 
игром ријечи подстакне на размишљање просвјетитељством 
одушевљеног Милованова о егзистенцијалној обескоријењености и 
бесловесном ужасу који се скрива иза самувјереног „здравог разума“ 
просвјетитеља и рационалистичке просвијећености уопште? Пред 
истом дилемом стоји и Његош кад каже:

 „Задатак је см’јешни људска судба,
 људски живот сновиђење страшно!“

 Враћајући се у Лучи микрокозма на исту тему, Његош додаје 
још јасније:

 „Сном је човјек успаван тешкијем,
 у ком види страшна привиђења,
 и једва се опред’јелит може
 да му биће у њима не спада.“24

Ово трагично осјећање живота испољиће се код Саве још 
снажније у његовим пјесмама писаним у болници, као и сачуваним 
кратким биљешкама и писмима, значи у времену кад је још дубље 
доживио сву метафизичку снагу зла у свијету и „звјерства“ у људској 
природи. Судити, међутим, о Сави Мркаљу и његовој религиозно-
сти само на основу те трагичне црте, присутне у његовом животу 
и посвједочене у његовом дјелу, значило би превидјети једну другу, 
свијетлу, такорећи дјетињу ноту и тон, чији акорди танано одјекују 
и допиру до нас такође преко његових пјесама, али и преко неких 
момената из његовог живота.

24  Исто, стр. 137.
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Већ смо истакли чињеницу да Сава учитељује, са прекидима, 
око 25 година, предајући све то вријеме, поред осталих предмета 
и предмет вјеронауке и црквеног појања. Немогуће је говорити 
озбиљно и одговорно о Савином лику а превидјети ову очевидну 
чињеницу. Постоји такође важан податак да је Мркаљ приликом 
свог боравка у Далмацији (око 1819. године), као службеник 
Бенедикта Краљевића, бранио православље у разговорима са про-
фесорима унијатске клерикалне школе у Шибенику.

Послије повратка из Далмације, Сава је био једно вријеме 
учитељ у општинској школи у Глини (вјероватно између 1823–1825). 
Сматра се да је тада настала његова недавно објављена „Божићна 
песма“ у којој он пјесничким језиком излаже своје „вјерују“, одно-
сно своју кратку христологију.25 Његово исповиједање Христа 
садржано у овој пјесми потпуно је православно. Само једна мисао, 
о „заглађивању“ праочевог гријеха Христовим доласком, барем 
терминолошки, подсјећа на римокатоличко учење о гријеху. Тај 
израз или је примио приликом свог школовања у Загребу или преко 
неког Катихизиса кијевског поријекла (Кијевска духовна академија 
је била под великим утицајем латинске теологије)26. Иначе, Христос 
је за Мркаља Откупитељ свијета. Кад је дошла жељена пуноћа 
времена, он је уласком у свијет као вјечни Бог и Син Божији, грануо 
као јарко сунце, одгонећи у подземне јаме  „тамност погибељне 
ноћи“. Његовим доласком човјек се опет мири са Богом. Зло и смрт 
не посједују апсолутну моћ јер Христовим рођењем:

„Адска врата биће разбијена.
 Враг и сила њег’ва сакрушена.“

У наставку пјесме описује, на оригиналан начин, дијалог Еве 
са Христом и њену тугу што га она није родила, да би њиме умило-
стила јарост вјечног Судије изазвану њеним гријехом, који је Едем 
претворио у – гроб. Христовим рођењем би њено очајање прешло у 

25  Милош Окука: „Кратак преглед пјесничког опуса Саве Мркаља“, стр. 105–
107.
26  О овом питању опширно: Геогрије Флоровски: Путеви руског богословља, 
Париз 1981. године, стр. 30–56.
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рајско радовање; Адам би чак опростио „злом вргу“ што му је преварио 
Еву. Но оно за чим су чезнули, а нијесу га дочекали, тога смо се ми 
удостојили: Христос се очевидно родио и његова вјерна рука – чува 
нас „от чељустиј пакленога вука“; он нас – силом својом јачи / кад се 
напаст на нас наоблачи.“ Његова појава у овом свијету обавезује људе 
на добродјетељ, давање убогима, искорјењавање омразе и умножење 
љубави. Једном ријечју, Христос је за Саву Мркаља:

 „свих добара оба св’јета врело.“

 У овом посљедњем стиху Сава заступа учење сродно, ако 
не и истовјетно, са учењем великих византијских отаца Цркве по 
коме не само да је човјек по природи и назначењу христолико биће, 
него и цио космос и свако добро, овострано и онострано носе у 
себи христолико ткање и вјечно назначење. Узета пак у цјелини 
пјесма је такође веома сродна са Његошевом химном Христу, која 
се налази на крају његове Луче. Штавише, Мркаљева пјесма је можда 
догматски цјеловитија и дореченија, од оне Његошеве, бар на неким 
мјестима. Понегдје им се мисли преплијећу, па чак и реченички 
склоп; нпр. Мркаљ говори о Христу као јарком сунцу које одгони 
„тамност погибељне ноћи“, а Његош каже слично:

„Од твога су св’јетлога погледа 
угашене мраке ишчезнуле...“

Афинитет за религиозну тематику и дух Савине религиозности 
јасно се могу назријети из пјесама које је преводио и препјевавао, 
нарочито из препјева и превода са њемачког „Побожне јутрење 
пјесне“, препјева 14. Псалма и „Оченаша“. „Побожна јутрења пјесна“ 
је писана у романтичарском духу времена. Основно својство те 
врсте поезије јесте жеља да се у љепотама творевине открије божије 
присуство и да се укаже на њихово узајамно прожимање. Тако и 
у овој пјесми, блиској по духу и садржају Његошевој „Црногорац 
свемогућем Богу“, пјесник види свуда уткан образ „Божије доброте“. 
Виђење цркава у праху узноси му ум Богу. Он види Бога у босиљу 
и смиљу, а благост Божију разливену по свом бићу и по цијелој 
творевини. Разум му свједочи да је призван на „блаженост“, а 
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у овоземаљском свом страдању тјеши се: „С оне стране добро 
јест.“ Пјесник се не боји злотвора ни смрти, ни горчине бола, 
непријатељима моли опроштај и изјављује:

„Свако ће ме наћи стање,
Теби вјерна, Оче мој!“

На крају пјесме пјесник исповиједа есхатолошки „задњи час“ 
и улазак у вјечну свјетлост, у коју душа продире кроз „претамну 
тјелесност“, у свјетлост у којој сија вјечна истина с правдом.27 

Добро је примијећено да код Мркаља увијек постоји неки 
мање или више дубок унутарњи разлог који га опредјељује за 
одређену пјесму. Поезија, па и преведена, његова је исповијест: 
кроз њу он открива своја увјерења и своја настојања.28 Зато није 
случајан, на примјер, ни избор за препјев 14. Псалма. Он је кратак, а 
у себи садржи сву библијску етику. По Псалму: чистога пута, дјелање 
правде, говорење срцем истине; ослобођеност од лажи, пакости 
и оговарања, страх Божији и презир лукавих, вјерност заклетви, 
нелихварење и неподмитљивост, то су својства истинског човјека. 
Таквог, по писцу Псалма, очевидно и по преводиоцу – прекретње 
не могу срушити.

У његовом препјеву „Оченаша“ наилазимо на два 
карактеристична детаља који несумњиво показују да је Сава 
Мркаљ посједовао не само „тананост“ филолошку и метафизичку 
него и тананост теолошку, као и добро теолошко образовање. 
Обично тумачи под ријечима: „Хљеб наш насушни дај нам данас“ 
подразумијевају свакидашњи хљеб и храну. Оци Источне Цркве 
међутим, почев од Кирила Александријског, под насушним хљебом 
подразумијевају превенствено Свето причешће, па тек онда хљеб 
за сваки дан. То древно отачко тумачење, колико нам је познато, 
појављује се код нас први пут овдје у овом препјеву Мркаљевом. 
Тако он препјевавајући „Оченаш“ тумачи га на изворан и једино 
исправан начин, па каже:

27 „Побожна јутерња пјесна“, Новине Србске, Додатак к числу 32, за 1821. 
годину, стр. 3−5; или: Глас истине, 1884. године, бр. 1, стр. 26–27.
28  Вукосава Опачић-Лекић: наведено дјело, стр. 163–167.
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„Дај нам хљеб који душу рани,
...............................................
Дај јошт’ сваки дан и јело
Које нуждно јест’ за тело.“

Исто тако препјевавајући ријечи: „И не уведи нас у искушење, 
но избави нас од нечастивога“, он једним веома проницљивим и 
оштроумним обртом и објашњењем рјешава на најбољи могући 
начин недоумицу тумача свих времена: Како то да Бог уводи у 
искушења? Ево који смисао Сава Мркаљ даје овим ријечима:

„Наводљивог искушења
Поистребљуј Ти семења.“29

 И из других његових пјесама, оригиналних и преведе-
них, види се да му је туђе све што је митолошко и паганско, свака 
фантазија, сладуњавост и наивност. Та његова трезвеност избија 
и из његовог одговора Вуку о питањима Видаковићевог романа 
Љубомир у Јелисијуму, нарочито из писма Д. Давидовићу, писа-
ног из Далмације (26. марта 1821. године). Ту он подвлачи: да му је 
мрска свака „баснословија“ (митологија) као нешто „непристојно и 
невриједно и неблагоразумно“ и мртво; „баснословија“ је уз то „на-
шем Ришћанском Закону, добрим уредбама и наравима супротивна 
и на саблазан“30. 

Мркаљ поред осталог препјева и 132. Псалам. Преко њега 
он призива на „братску љубав, мир и слогу“ и буди поуздање у 
„Промисла лаку руку“ која даје „благослов до века“31. Религиозног је 
садржаја и препјев „Пјесне Канижлићеве“. Бог је у њој преображава 
„на бисер врући зној“, а радом се стиче вјечна слава.32 Религиозно 

29  Молитва „Оче наш“, Србски родољубац, I, Будим 1832. године, стр. 109−110; 
исто: Глас истине, 1884. године, бр. 1, стр. 42.
30 Господин Давидовић (писмо Д. Давидовићу из Далмације од 26. марта 
1821. године), Новине Србске,  Додатак к числу 32 за 1821. годину, стр. 6–7.
31 Псалам 132, Србски родољубац, I, Будим 1832. године, стр 108–109; Вукосава 
Опачић-Лекић, наведено дјело, стр. 163–164.
32  „Песма Канижлићева“, Новине Србске, Додатак к числу 32 за 1821. године, 
стр. 6-7.
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-етичког садржаја је и Мркаљева „Песма Земунцима“ писана 
поводом довршења нове школске зграде. Кроз њу провијава вјера 
да је могуће, попут Орфеја који „чињаше звер и камен словеснима“, 
„Одметат’ зверство, нарав злу покорит“, преко образовања и 
просвјете.33

Како из ове пјесме тако и из свих осталих, као и из цијелог 
његовог живота и дјела, виде се три основна проблема којима се 
Мркаљ мучи до саме смрти. То је проблем језика, религиозни про-
блем и проблем зла, или како у овој пјесми згуснуто каже: звјерства 
и зле нарави. Као и другдје, нарочито у дјелима посљедње деценије 
његовог живота, тако и овдје избија његова свијест о снази зла и 
потреби великог настојања „рачитеља“ да би се „зверство“ и „зла 
нарав“ искоријенили. Признајући првородни пад човјеков, он 
не прихвата ни иманентну апсолутну моћ зла, али такође нема 
повјерења ни у тзв. природно стање човјеково, па ни у свемоћ 
„совјета здраваго разума“, повјерења које је било толико раширено 
код просвјетитеља његовог доба. Мркаљ је на самом себи и у 
себи осјетио, и те како опипљиво, ирационалну снагу зла, борећи 
се са својом прељутом жељезном судбином“ која га је све више 
„побеђивала“, да би се могао задовољити детињастим савјетима и 
рјешењима рационалиста. Но ипак, он и поред тог сазнања не губи 
вјеру да басна о Орфеју – претварање звијери и камења у словесна 
бића није остварива.Занимљиво је примијетити да у првој деценији 
Савине књижевне активности и његову пажњу првенствено при-
влачи проблем и философија језика. У другом пак и посљедњем 
периоду он се више посвјећује писању и превођењу пјесама са, по 
преимућству, религиозно-етичком тематиком, обраћајући нарочиту 
пажњу проблему зла. Очевидно он се све интензивније бави и својом 
личношћу. Зато су му све пјесме, сем неколико шаљиво-љубавних, 
сазерцатељне, указују на ту његову усмјереност на сопствена 
унутарња збивања преко којих покушава да размрси и замршена 
ткања и збивања у душама других. То се особито види из пјесме 
„Намјесници Јелени Дијаковић“ у којој он призива самог себе да 

33  „Земунцима кад су довршавали славно уздигнута нова школска зданија“, 
Зборник Филозофског факултета, књ IV/ 2, стр. 422–423.
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не остане само при својим бригама него да се позабави и другима, 
кључ пак за друге и њихову дволичност налази у својим њедрима, 
јер – „сагревају сва срдца исто семе“34.

Судећи по „Песми из талијанске комедије о преславном Јосифу“ 
он чезне за „пресветлом веселошћу“ која једина ослобађа људско срце 
од „љуте скорбце“, дарује „златног века сретне дане“. Кад се срце испуни 
пресветле веселости, која је кћи безазлености“, постаје „лагано кано 
птица“. Препјев опет „Пјесме о Лептирку“, поред религиозности 
сличне оној са којом смо се срели у „Побожној јутарњој песни“, показује 
Савину дјетињу душу или још прије његову чежњу за дјетињим стањем. 
Та дјетиња лепршавост провијава на моменте и кроз његов хумор и 
сарказам. Из њега покаткад избија нешто тихо и лагано што милује као 
лептирово крило или дјетиње тепање.

Но, запањи што у истим тим пјесмама распјевану безазленост 
и веселост смјењују реченице као ова: „Бол невољни чарне жучи“ 
– који долази да „нас мучи“. Она „просипа чарне жучи“, те тако 
ишчезава „срећа свака“ („Песма о прекрасном Јосифу“). И у слобод-
но препеваној Клајстовој пјесми „Код чаша пуних весеља“, пјесник 
поред лепршавог хумора не може избјећи сјету због пролазности и 
смрти која вреба у пићу, љубави, сласти и сну. Та сјета је присутна 
и у поменутом Савином „Лептирку“, старом „два три часа само“. 
Тог шаренкастог лептирка о коме пјева пјесник, који се својим 
трептањем претворио у „глас“ о љепоти, више нема, он, та „сепа 
твар“ – „једном бијаше“. Са истом темом пролазности сусрећемо 
се и у препјеву „Оде из К. Орација Флака“. Земља која у прољеће 
„подмлађује лик“ и јесен „воћоносна“ што „изнедрава род“ – на крају 
гине кроз лед; а ми – „сенка и прашак смо сам“а кад одемо на „други 
свијет“, више нас ништа неће вратити: „ни племе, ни реч, ни прам 
бозима љубав“. И друге пјесме („Где је радост?“, „Старац“) пуне су 
исте сјете због пролазности, као и због човјекове немоћи пред злом, 
тако да из скоро свих његових пјесама провијава „замишљеност 
пред страшним законима живота и смрти“ (Младен Лесковац).35

34 „Многопоштованој г. намесници Јелени Дијаковић за Нову годину“, 
Зборник Филозофског факултета, Београд 1959. одине, књ. IV/2 , стр. 422–423.
35 Мјесто гдје су објављене све ове пјесме види: Вукосава Опачић-Лекић: 
наведено дјело, Библиографија, стр. 175–178.
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Његов песимизам у односу на „зверство“ и „злу нарав“ човјека 
и ужас пред злом, нигдје нијесу дошли до израза толико колико у 
оној пјесми састављеној кад је „у горњокарловачку боловаоницу 
доспео побеђен, и остављен од свега света“. Овдје вјеру замјењује 
јововско питање и ужаснутост од свемоћи зла:

 „Море зала ов’ је свет
 ....................................
   Зло је мучно садашње поднети,
 Зло нас бивше пече у памети,
 Будуће већ једе нас.
 Дневне туге рађају сне ‘удне
 А сни ноћни растуже нас будне,
 Јесмо л’ без зла који час?36

Као и Његош, и Мркаљ је осјетио, и не само у једном моменту 
свог живота, да је над њим „небо затворено“, и да му „не прима 
плача ни молитве“. Што се тиче свијета, он му се „у ад претворио, а 
сви људи паклени духови.“

Гдје је поријекло и коријен тог стравичног зла које притиска 
свијет, човјека и његову земаљску судбину? Има ли Мркаљ одговора 
на то питање? Зло је опипљива реалност, али да ли је оно иманентно 
бићу? По овој пјесми би се на први поглед могао стећи утисак да је 
то тако и да човјеку нема спаса из прељуте жељезне судбине којом 
је одсвуда обзидан. Међутим, ова пјесма није једино а ни посљедње 
што нам је остало од Саве Мркаља. Зато она не може бити схваћена 
и прихваћена као његова посљедња ријеч о свијету и о животу. А има 
их који је тако тумаче, понијети њеном снагом и потресени Савином 
судбином. Прије свега, њен наслов нас упућује на вријеме њеног 
настанка, а стање у коме се Сава нашао умногоме нам објашњава 
њен садржај. Пише је у тренутку када је био „побеђен“  „остављен од 
свега света“. Као таква пјесма је посљедица стања и расположења, али 

36 „Састављено кад у горњокарловачку боловаоницу доспедох побеђен 
и остављен од свега света“, Зборник Филозофског факултета, књига IV/2, 
Београд 1959. године , стр. 421. Прештампавано више пута, као и код: Младен 
Лесковац: Антологија старије српске поезије, Нови Сад – Београд, 1954. 
године, стр. 163.
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не и константног животног става и опредјељења. Чак се ни из ње не 
може закључити да је зло, иако тако и толико присутно у свијету и у 
човјеку, коначна реалност која тријумфује над животом и свијетом. 
Сава зло не налази у бићу, о томе свједоче сви они свијетли и танани 
тонови његове религиозности и спокојног поетичног додира са 
свијетом и понирања у његову тајну. Зла нарав и звјерство је нешто 
што ипак може бити искоријењено из човјека и свијета. Није зло 
у битију, оно је у демонској прелести и човјековом пристанку на 
прелест, односно у његовом избору. То се јасно види из „Божићне 
песме“ која непосредно претходи овој писаној у „боловаоници“. 
То се види и из оног згуснутог крика и уздаха због стања који је 
побијеђен и кога је доспио човјек уопште:

 „Човек, страва човјек, ах! већа“

 Да се Сави поново враћа вјера и нада, а из њих и брига 
за будућност свог народа, као и његово схватање на чему треба 
утемељити ту будућност, види се из његове преписке и објашњења 
„Гласа народољубца“ Лукијана Мушицког, као и из „Сонета“ Лукијану 
упућеног јуна 1828. године. У самом наслову „Гласа народољубца“ 
Сава биљежи и разлог свог бављења том пјесмом: „да у свепрељутој 
невољи својој пјева Сава Мркаиљ.“37 Она му је, значи, утјеха. Оно 
главно што га привлачи у тој пјесми као и у личности Лукијана 
Мушицког, на чему и он темељи своју наду и чиме се тјеши јесте – 
„вјера и језик“. Зато, обраћајући се Лукијану у „Сонету“ он каже:

 „Ограни, звјездо, високо ограни!
 Већ дуго зебемо у чарној ноћи!
 .....................................................
 Сви гледе сојуз; не сме вук ни доћи;
 Глас „ВЈЕРА! ЈЕЗИК! ватра је тој злоћи.“

 

37 „Глас народољубца“, Голубица III, Београд 1841. године, стр. 161–173; 
„Сонет или сагласица“, Голубица I, Београд 1839. године, стр. 145–146. Цио 
текст објављен: Владан Недић: „Необјављене песме Саве Мркаља“, Зборник 
Филозофског факултета IV/2, Београд 1959. године, стр. 417-424.
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У објашњењу на „Глас народољупца“ ову истину о којој 
пјесник пјева назива Мркаљ „спаситељном Рода истином“.38 Ово 
Мркаљево најдубље и најинтимније опредјељење, не може бити 
замрачено ни оном узгредицом забиљеженом у посљедњем писму 
Вуку, да ће му Бог „ако Бог ђе јесте наплатити за послане књиге“.39 
И то је само одраз његовог тренутног стања и јововског немира и 
бунта. Уосталом, нијесу ли његова преосјетљивост, промјенљивост и 
осјећајна унутарња неукотвљеност основни разлози његових дугих 
лутања, а великим дијелом и његовог трагичног краја?

 Између свијетлих и тамних боја, које се понекад прелију у 
згуснути мрак и крик, да би поново, понекад и ненадано, прешле у 
сјај дјетињег ока и трептај лептирка „рубљеног златом гиздавим“, 
креће се и одвија животна кривуља саве Мркаља. Свијетло-тамне 
боје су и боје његовог религиозног лика.

(1984)

38  „Глас народољупца“, Вукова преписка, књига III, Београд 1909. године, стр. 
70; Вукосава Опачић-Лекић: наведено дјело, стр. 141. 
39  Вукова преписка, књига III, стр. 70.



ДОДАЦИ



Црква Свете Петке у Сјеничаку, саграђена 1715. године. Војска Независне државе 
Хрватске спалила је овај храм 1941. године.

Спомен-плоча Сави Мркаљу, постављена -27. октобра 2018. године на обновљеној 
цркви Свете Петке у Сјеничаку.
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САВА МРКАЉ  

Живот и рад

1783.
Рођен је 29. септембра у Сјеничаку, на Кордуну, двадесетак 

километара од Карловца. Отац му се звао Петар. Прву писменост 
стиче при парохијалној цркви  Свете Петке.

1798.
Завршава Богословију у Плашком. 

1799.
Изабран за учитеља Славено-српске школе у Госпићу гдје је 

након Ускрса започео са радом. Потцјењиван од локалних трговаца 
и официра, вјероватно због младости, крајем љета напушта Госпић.

1800.
У новембру наставља рад у школи у Госпићу.

1803–1804. 
Потписује се као „учитељ јуности личке“. Одлази на шко-

ловање у Загреб.

1804–1805.
Студира философију на Краљевској академији знаности у 

Загребу.

1805.
На испитима из логике, математике и историје философије 

добија одличне оцјене. Са Павлом Докторовићем, студентом пра-
ва, на рускословенском језику саставља оду посвећену пакрачком 
епископу Кирилу Живковићу, поводом његовог доласка у Загреб. 
Овом одом Мркаљ се објављује као пјесник. Исписана у рукописној 
споменици, пјесма је први пут објављена у београдском часопису 
Књижевност 1984. године, у оквиру темата који је посвећен Мркаљу.
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1806.
Завршава другу годину Академије. Са успјехом полаже испите 

из архитектуре, хидротехнике и метафизике. Уписује Православну 
академију у Загребу, међутим, не приступа семестралном испиту.

1807.
Напушта Загреб и одлази у Пешту гдје студира философију 

и математику.

1810.
Завршава студије философије и математике у Пешти. Дружи 

се са српским студентима у овоме граду. Пријатељује са Луком 
Миловановим Георгијевићем. Упознаје Вука Караџића. Септембра 
мјесеца, у Пешти, објављује филолошки спис Сало дебелога јера либо 
азбукопротрес.

1811.
Јула мјесеца у Плашком саставља молбу за монашење. 

Митрополит Мојсеј Миоковић обећава да ће бити примљен у 
манастир Гомирје. За ђакона Јулијана рукоположен је 31. августа. 
Бива омаловажаван и вријеђан од манастирске братије. Гомирски 
намјесник Партеније Оклобџија пише жалбу против Мркаља вла-
дици Миоковићу.

1812.
Новембра мјесеца Јосиф Рајачић подноси тужбу против 

Мркаља, кога назива „проклети“.

1813.
Крајем јуна мјесеца лишен је монашког чина и отпуштен из 

Гомирја.

1814.
Борави у Карловцу. Учитељује у Бовићу код Вргинмоста.
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1817.
У мају мјесецу у Новинама српским објављује „Палинодију 

либо одбране дебелога јер“. Истог мјесеца у овом гласилу излази 
анонимни „Одговор” на овај текст чији је аутор био Вук Караџић. 
Почетком јула пише Димитрију Давидовићу и шаље му неколи-
ко пјесама. Давидовић их не објављује у Новинама српским. Из 
Карловца пише Вуку Караџићу.  Уз писмо прилаже „Отпор“, оштру 
критику романа Љубомир у Јелисијуму Милована Видаковића.

1818–1820.
Нема поузданих података о кретању и боравку Мркаљевом. 

У Шибенику упознаје свештеника Кирила Цветковића.

1820.
У Шибенику ради као писар у канцеларији далматинског епи-

скопа Бенедикта Краљевића. Активно судјелује у покрету против 
унијатске вјере.

1821.
Марта мјесеца из Шибеника шаље писмо Димитрију 

Давидовићу коме прилаже „Побожну јутарњу пјесну” (превод са 
њемачког) и „Пјесну Канижлићеву“, адаптацију пјесме овога аутора. 
И писмо и пјесме су објављене у „Додатку“ (број 32) Новина српских.

1822.
У Земуну ради као приватни учитељ. Августа мјесеца 

сукобљава се са учитељем Василијем Јовановићем. Пише сонет 
„Земунцима“, први на српском језику у јампском једанаестерцу.

1825.
У Карловцу ради као приватни учитељ. Тражи документе  о 

некадашњем ослобађању од војне службе и потврду да није својом 
кривицом рашчињен. Добија одговор у којем стоји да је својом крицом 
отпуштен из манастира. У стању душевног растројства, ножем рањава 
наставника цртања Миланковића, којем је држао приватне часове ла-
тинског језика. Окован и под стражом спроведен је у затвор у Глини.
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1826.
Војни љекар Андреас Шофер, у извјештају о Мркаљевом стању, 

поставља дијагнозу манија гоњења, која би, стоји у извјештају, ако 
не буде лијечена, могла прерасти у лудило. Као узроке таквог стања 
Шофер наводи: хроничну егзистенцијалну несигурност, нервну на-
петост и нереализоване амбиције. Генерал Павле Радивојевић, окто-
бра мјесеца, упућује молбу митрополиту Стевану Стратимировићу 
у Сремске Карловце да Мркаљ буде смјештен у неки манастир. 
Стратимировић одбија приједлог са образложењем да Мркаљева 
нарав није погодна за боравак у манастиру.

1827.
Пребачен у војну болницу у Каловац. Лијечи га војни доктор 

Сакс.  Пише своју најбољу пјесму, чијим опширним насловом, у 
облику болног крика, описује своје тадашње стање: „Састављено 
кад у горњокарловачку боловаоницу доспедох побеђен и остављен 
од целога света“.

1828.
Пише сонет „Преславном и многопоштованом архипаси-

тру[...]“ посвећен Лукијану Мушицком, који је 25. априла завла-
дичен у Сремским Карловцима. Доктор Сакс саставља опширан 
извјештај о Мркаљевом здравственом стању. Тврди да је болесник 
опасан за околину, да му је умјесто болнице, потребан живот у при-
роди и предлаже да буде смјештен у неки манастир. Дворски ратни 
савјет тражи од Генералне команде да Мркаља смјесте у манастир. 
Молба да буде примљен у Гомирје је одбијена, као и захтјев да му 
се уприличи сусрет са Лукијаном Мушицким. Сматрало се да би 
овај сусрет могао повољно утицати на Мркаља. Ову другу молбу-
приједлог, одбио је Јосиф Рајачић.

1829.
Поводом Нове године пише пјесму „Мадригал за Нову 

годину“, која се односи на Лукијана Мушицког. Пише сонет 
„Млогопоштованој госпођи намесниковици Јелени Дијаковић за 
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Нову годину“. Лукијан Мушицки предлаже Генералној команди у 
Загребу  да Мркаља, због погодније климе, упути у неки од фрушко-
горских манастира. Септембра мјесеца из Генералне команде одлази 
такав захтјев митрополиту Стратимировићу. У молби се наводи 
да је болесник даровит и да му се здравље побољшало. Новембра 
мјесеца митрополит Стратимировић одбија ову молбу.

1830–1833.
Није познато када је из Карловца пребачен у бечку душевну 

болницу.

1832.
Алманах Српски родољубац објављује Мркаљево писмо 

Димитрију Давидовићу и шест пјесама првобитно намијењених за 
штампање у Новинама српским.

1833.
Упокојио се у Бечу 23. августа. О Мркаљевом физичком 

изгледу, Ђорђе Рајковић је записао: „Био је средња раста, сув, смеђ. 
У друштву је за здравља био разговоран и шаљив, у болести мргодан 
и рабијатан“.
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О ИЗДАЊУ

 Зборник Сава Мркаљ: пјесник и филолог приређен је са 
намјером да се из богате рецепције дјела Саве Мркаља донесе један 
избор репрезентативних радова, којима је придружено неколико 
новијих текстова, чиме се потврђује континуирано интересовање 
српске филологије за реформатора српског ћириличког писма.  
Преко изабраних радова приказано је Мркаљево филолошко дјело 
(реформа писма и погледи на језик), његова поезија и мисао о 
пјесништву (проблему пјесничког стварања), затим његов  „религио-
зни лик“ те књижевноисторијска и културноисторијска стварност 
првих деценија деветнаестог вијека.

 Да у насловном одређењу књиге пјесника ставимо испред 
филолога опредијелило нас је тачно запажање Душана Иванића пре-
ма коме је поезија Саве Мркаља данас занимљивија, без обзира на 
значај његовог најпознатијег филолошког списа. Мркаљева рефор-
ма српске ћирилице, реформаторским подухватима Вука Караџића 
уграђена у темеље националне културе, постала је једна од њених 
најважнијих препознатљивости те као таква, по парадоксалној али 
нужној закономјерности, временом познатија и важнија од свога 
аутора, као национална својина. При томе, не треба заборавити ни 
занимљиву тврдњу Богдана Поповића, на коју се позива Иванић, о 
томе да у науци примат имају нове студије, у књижевности класична 
дјела.

*
 Текстови уврштени у књигу пажљиво су прегледани и само у 

неким појединостима, гдје је то било нужно, усаглашени са савреме-
ном правописном нормом. Назначено је који радови су преузети из 
већих текстуалних цјелина, као и то којим чланцима је приређивач 
одредио наслов.

На Светог Василија Великог 2019. године
Душко Певуља
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Карта Војне Крајине из 1750. године са назначеним сједиштима граничарских 
пуковнија. 

Граничари са територије Војне Крајине из 1742.  године.
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