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ДРА ГО ЉУБ ПЕ ТРО ВИЋ

ПОГЛЕДУЕВРОПСКЕЈЕЗИКЕ

Ка пи тал но дво том но де ло ис так ну тог ита ли јан ског лин гво
ге о гра фа и гло то хро но ло га Ма ри ја Али не и ја1 по ја ви ло се на срп
ском је зи ку и отво ри ло про стор за те ме љи ти је уви де у ње го ве 
по гле де на про бле ме уоб ли ча ва ња европ ског је зич ког пеј са жа. 
Али неи ис пи ту је „се дам глав них ин до е вроп ских [ИЕ] је зич ких 
гру па ко је да нас за у зи ма ју нај ве ћи део Евро пе, а то су келт ска, 
гер ман ска, итал ска, бал тич ка, сло вен ска, илир ска и грч ка”, ко је 
би се „могле... за ми сли ти као већ из ди фе рен ци ра не и сме ште не у 
сво је са да шње исто риј ске ло ка ци је у истом пе ри о ду у ком је грч ки 
по твр ђен као ми кен ски грч ки у Грч кој, а хе тит ски у Ана до ли ји: на 
по чет ку II ми ле ни ју ма пре Хри ста” (I: 120). Те про бле ме Али неи 
ис тра жу је по про це ду ра ма ко је је ус по ста вио сво јом ши ро ко за сно
ва ном те о ри јом кон ти ну и те та (ТК) и ис ти че да ти ме

не оспо ра ва ре зул та те тра ди ци о нал не ком па ра ти сти ке, али их сме
шта у дру га чи ји хро но ло шки оквир и на нов на чин по ста вља про
блем на стан ка и раз во ја европ ских је зи ка. Про чи стив ши на уч ни 
те рен од иде о ло ги ја о „ин ва зи ји” и „ка та стро фи” – пр ва је ре ликт 
ко ло ни ја ли зма с кра ја де вет на е стог и по чет ка два де се тог ве ка, а 
дру га оста так те о ло шке кон цеп ци је о „Ве ли ком по то пу”, ти пич не за 

1 Ма рио Али неи (1926–2018), Ита ли јан, ве ћи део рад ног ве ка про вео у 
Утрех ту (1959–1987), за сно вао 1979. Лин гви стич ки атлас Евро пе и пред во дио 
га од 1982. до 1997, за сно вао и уре ђи вао ча со пис за ис тра жи ва ње про бле ма се
ман ти ке Qu a der ni di Se man ti ca, а ов де го во ри мо о не ким про бле ми ма ко је је он 
отво рио сво јом књи гом На ста нак европ ских је зи ка (Књи га I: Те о ри ја кон ти
ну и те та; Књи га II: Кон ти ну и тет од ме зо ли та до гво зде ног до ба у глав ним 
ет но лин гви стич ким обла сти ма. Но ви Сад : Про ме теј; Бе о град : Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да, 2021; на ита ли јан ском је зи ку те су књи ге об ја вље не 1996. и 
2000. го ди не).
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19. сто ле ће – ТК пред ла же нов мо дел о ет нич ком и лин гви стич ком 
фор ми ра њу у Евро пи, ко ји је... јед но став ни ји и де ло твор ни ји од 
оног тра ди ци о нал ног. Мо де лу „ин ва зи о ни ста” и „ка та стро фи ста”, 
ко ји прет по ста вља ге но ци де и дис кон ти ну и те те, про тив реч не ар
хе о ло шкој до ку мен та ци ји, су прот ста вља се мо дел „кон ти ну и те та”, 
ко ји по чи ње од хо мо ло квен са, и до пу шта ин ва зи је и дис кон ти ну
и те те – пре вас ход но ло кал ног ти па – тек по чев од ме тал ног до ба. 
То јест, тек на кон ра ђа ња но вих стра ти фи ко ва них дру шта ва, и 
на кон ства ра ња усло ва за от по чи ња ње осва јач ких ра то ва од стра
не моћ них ели та (I: 10).

Ка кве се кон крет ни је по је ди но сти мо гу „иш чи та ти” из не ких 
аспе ка та те о ри је кон ти ну и те та, Али неи ће по ка за ти осве тља ва ју
ћи „ду бо ки узрок ак ту ел не по де ле Фран цу ске на две фун да мен
тал но раз ли чи те ет но граф ске и ди ја ле кат ске обла сти: се вер на 
по ло ви на, ко ја је је зич ки оил ска и ет но граф ски кон ти нен тал на, за 
ТК би ла би у осно ви келт ска са ита лид ским су пер стра том; а ју жна 
по ло ви на, ко ја је је зич ки ок си тан ска и ет но граф ски ме ди те ран ска, 
за ТК би би ла ита лид ска са келт ским су пер стра том”. Ти ме је осве
тљен је дан при лич но про стран европ ски аре ал, али тре ба ре ћи да 
се та ко „чи ста па ра ле ла” не мо же на ћи у окви ри ма дру гих је зи ка 
(или их ма кар Али неи ни је та ко екс пли цит но фор му ли сао), чи ме 
се отва ра мо гућ ност да се по не кад осмо тре и не ки оп шти ји аспек
ти ње го ве те о ри је ако се већ мо же сма тра ти да се ње не осно ве не 
мо гу до ве сти у сум њу. 

Али неи ве ли да се у осно ви ње го вих сту ди ја увек на ла зе 
„ствар но по твр ђе ни је зи ци”, али ће се зна че ње те чи ње ни це кат кад 
ре ла ти ви зо ва ти ти ме да се о њи ма зна или ма ло или да су та зна
ња не си гур но уте ме ље на, а до го ди ће се да она до ау то ра по не кад 
и „не стиг ну”. Ов де из два јам не ко ли ко та квих је зи ка за ко је бих 
ре као да се на ла зе „са свим бли зу” по че та ка уте ме љи ва ња европ
ско га лин гви стич ког пеј за жа.

Све сно ис пу шта ју ћи ис тра жи ва ње уде ла ал тај ских, кав ка
ских и урал ских је зи ка (II: 15) у уоб ли ча ва њу то га пеј за жа, ре као 
бих да је у том сми слу нај сло же ни ја по зи ци ја грч ког је зи ка, пре 
све га, за то што се че сто ис ти че да је сва „грч ка хро но ло ги ја до 
олим пиј ског вре ме на”, нај бла же ре че но, про бле ма тич на (мно ги 
грч ки по ме ни та кви су и до V ве ка) и за то се на сва ко „ши ре ње 
грч ко га хро но ло шког окви ра” мо ра гле да ти ма кар оба зри ви је, по
себ но на ону по је ди ност да се грч ка ста ри на на Бал ка ну мо же 
ве за ти чак за тре ћи ми ле ни јум пре Хри ста (I: 117). Осла ња ју ћи се 
на схва та ње да се „у дру гом ми ле ни ју му по ја вљу је грч ки је зик 
као ко и не, што под ра зу ме ва при су ство већ из ди фе рен ци ра них 
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грч ких ди ја ле ка та”, Али неи је про пу стио при ли ку да „кроз фил тер 
ТК осмо три це ло вит грч ки про блем” и да по ку ша од ре ди ти вре мен
ски оквир у ко ме су се Гр ци „по че ли до га ђа ти на Бал ка ну”, али је 
уме сто то га на гла сио да је грч ком Ли не а ру Б („ми кен ски”) „из 
по ло ви не дру гог ми ле ни ју ма” прет хо дио незнасеко ли кове ко ва 
ста ри ји [недешифровани] Ли не ар А („ми ној ски”), а чи је би „де ши
фро ва ње и чи та ње би ли од енорм ног зна ча ја за по зна ва ње је зич ке 
си ту а ци је у ба се ну ис точ ног Сре до зе мља пре по твр де ми кен ског 
грч ког” (I: 95). Ми ној ски ли не ар ка сни је је де ши фро ван као сло вен
ски, али нам то не ће мно го по мо ћи да раз ја сни мо „грч ки бал кан
ски ком плекс” ни у основ ним кон ту ра ма, а ка мо ли у по је ди но сти
ма. Не мо же мо, пре све га, зна ти ни да ли је Али неи на слу ћи вао 
сву сло же ност то га про бле ма (и за то из бе гао да се у ње го во ре ша
ва ње упу сти), али чи ње ни ца да је про пу стио при ли ку да оце ни 
ма кар „при ро ду” грч ке ди ја ле кат ске ди фе рен ци ја ци је, све до чи о 
то ме да се ни та мо гућ ност не мо же ис кљу чи ти. Са ста но ви шта 
да на шњих пред ста ва о ди ја лек ти ма, на и ме, грч ке при ли ке мо ра
ле би се озна чи ти ма кар као нео бич не: на јон ском „ди ја лек ту” уте
ме љен је – „је зик грч ке епи ке” и „нај ста ри је грч ке фи ло зо фи је”, на 
атич ком – „је зик дра ме”, еол ски – „пи са ху ли ри ци с Ле зба Сап фа 
и Ал кеј”, а дор ски – по нај већ ма [је писана] кор ска ли ри ка” [Каповић 
2006: 49] и за то би на ве де не по је ди но сти мо гле мно го увер љи ви
је све до чи ти о ге нет ској не у те ме ље но сти грч ко га ди ја ле кат ског 
пеј за жа не го о oсобеностима ње го ве уну тра шње ди фе рен ци ја ци
је. Ако се ка же да је та „ди ја ле кат ска сли ка” уоб ли че на не ко ли ко 
ве ко ва пре но ве ере и да се ње на обе леж ја „до ку мен ту ју” еп ским, 
лир ским, драм ским, бе сед нич ким, фи ло зоф скоисто риј ским и 
слич ним спи си ма, а „ове ра ва ју” (те шко је ре ћи да ли ре дов но или 
ка ко друк чи је) ар хе о граф ским ре лик ти ма, он да то је ди но мо же 
би ти знак да су та кви „ди ја лек ти” та мо где се са да на ла зе сти гли 
у раз ли чи тим се о бе ним та ла си ма и у ра зним вре ме ни ма (и не зна 
се от куд!) и они се „ди ја лек ти ма” мо гу сма тра ти са мо услов но.2 
С дру ге стра не, јед на ко про бле ма тич на мо ра би ти и за сно ва ност 
„рад не хи по те зе да су оста ли ИЕ је зи ци исто мо гли би ти при сут

2 То се по себ но оштро по ка зу је кад је реч о пред ста вља њу еол ског ди ја
лек та у ве ли кој Еко но ми до вој рас пра ви: уз еол ску вер зи ју, на и ме, Еко но мид 
до но си и мно штво дру гих би блиј ских фраг ме на та [1828/II I/2: 441–492], у ко ји
ма се по ка зу је вр ло из ра зи та срод ност то га „ди ја лек та” са „сло вен ским је зи ком”; 
то ме је Еко но мид до дао и не ка по ре ђе ња ру ских ре чи са грч ки ма и грч ких с 
еол ски ма [1828/III/2: 494–506], али би би ло вр ло за ни мљи во пре гле да ти и њи
хо ве срп ске па ра ле ле; уп. γρόνθος срп. гр сти „пре гршт”; γράβω, γράφω срп. 
гре ба ти, гре бем, греп сти; γυρFός срп. гр ба; Fόρος, срп. го ра; κολυμβάς срп. го луб; 
Fώβατος срп. го ве до; FώFαρο ς, FοFαρέω срп. го вор, го во рим; γράβα срп. гроб 
[Петровић 2021: 115 121].
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ни у II ми ле ни ју му на сво јим исто риј ским под руч ји ма”, бу ду ћи 
да не ки дру ги из во ри не под у пи ру Али не и је ву „ми кен ску про јек
ци ју”, а ме ђу њи ма је и Хе ро до тов на вод да је и у ње го во вре ме 
(тј. у V ве ку пре Хри ста), „грч ки је зик увек упо тре бља ван за јед но 
са пе ла згиј ским”, да су се Гр ци „по ве ћа ли у мно штво на ро да, за
хва љу ју ћи осо би то при ла же њу мно гих Пе ла зга и мно гих дру гих 
вар вар ских на ро да”, као и да се „у Пла то но во до ба у Грч кој још 
го во ри ло ’вар вар ским је зи ком’” [Петровић 2021: 27 120].

Илир ском је зи ку Али неи је по све тио по себ но по гла вље сво
је књи ге (Ал ба ни ја и Или ри – II: 199–201), али је, по све му су де ћи, 
про бле му при сту пио с по зи ци ја чи ја се уте ме ље ност мо же по ка
за ти као про бле ма тич на: „Што се тиче... Ал ба ни је, по себ на обе
леж ја илир ских на се ља ка кве их по зна је мо он да кад се по ја вљу ју 
у исто ри ји, мо гу се препознати... тек у гво зде ном добу... По твр ђи
ва њем древ ног при су ства Или ра на Бал ка ну, по го то ву у пе ри о ду 
нео ли та и на по чет ку ме та лур ги је, оправ да ва ју се сто га они вр ло 
те сни ком шиј ски од но си Сло ве на и Илира... ко ји су че сто има ли 
по во љан ис ход по Или ре, све до њи хо вог не стан ка ’у сло вен ском 
мо ру’, тј. до го то во пот пу ног аси ми ло ва ња Или ра од стра не Сло
ве на”. „Илир скосло вен ски од но си” о ко ји ма ов де го во ри мо мо гу 
се раз у ме ти као са свим при род ни, али ни је ја сно у ка кву се ве зу 
они мо гу до ве сти с Ар ба на си ма и ка ко се „уме сто пра ал бан ског 
или оп ште ал бан ског мо же ко ри сти ти илир ски или, пре ма ра зним 
на уч ни ци ма, ме сап ски” (I: 86). По ка зу је се, на и ме, да та квим сво
јим схва та њи ма Али неи „при ста је уз те зу” о Ар ба на си ма као бал
кан ским ста ро се до ци ма и о Или ри ма као њи хо вим пре ци ма, али је 
све из ве сни је да је та те за нео др жи ва: Ар ба на си су из ју жне Ита
ли је сти гли на Бал кан за тру па ма Ге ор ги ја Ма ни ја ка 1043. го ди не 
(пре то га се у исто риј ским спи си ма по ми њу тек кра јем XI ве ка, а 
ти ме се об ја шња ва ју и „ал бан ска и грч ка ало глот ска остр ва у сре
ди шњој и ју жној Ита ли ји” – I: 152).3 

Али неи ис ти че да сво ју те о ри ју кон ти ну и те та за сни ва на 
чи ње ни ца ма лин гво ге о гра фи је и ар хе о ло ги је, али то по не кад неће 
би ти до вољ но да се о при ро ди не ких про бле ма стек ну пот пу ни ји 
уви ди. То ће по ка за ти већ „пр ви по глед у за пад не ИЕ је зи ке”, а 
не ка то бу де учи ње но кроз при зму оних ко ји су Али не и ју „оте жа
ли” ис тра жи ва ња. Пр ви је та кав је зик етрур ски и за ње га је ре че

3 Ар ба на си ма се, ва ља то на гла си ти, „до па да да бу ду Или ри”, не ће да 
бу ду Тра ча ни (ма да ће се по ка за ти да су и јед ни и дру ги јед на ко – Сло ве ни!), 
по ку ша ва ли су да „убе де” углед ног фран цу ског етру ско ло га да им „до ка же да 
су Етрур ци”, али је од свих тих њи хо вих „на сто ја ња” је ди но из ве сно да су се 
на бал кан ским про сто ри ма пр ви пут на шли тек у XI ве ку и да се не мо гу до ве
сти у ве зу ни с јед ним ста ро бал кан ским је зи ком [Петровић 2021: 133–151]. 
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но да је „ау тох то ни је зик пр вих жи те ља Апе нин ског по лу о стра” 
(I: 94–95), да ула зи у ред „дав но из у мр лих не ин до е вроп ских је зи ка” 
(I: 294), да је у етрур ској те о ни ми ји са чу ва на „се ри ја ла тин ских и 
итал ских по зајм ље ни ца (Ana ~ An na, Ma ris ~ Mar te, Me ner va ~ 
Mi ner va – I: 101–102) и да је „етрур ска ци ви ли за ци ја” про др ла ду
бо ко у бал кан ску област (II: 198); етрур ском ће ка сни је, та ко ђе – 
као „не ин до е вроп ски”, би ти до да ти и ба скиј ски и ми ној ски („Ли
не ар А”), ко ји „још ни су при по је ни ни јед ном лин гви стич ком фи
лу му” (I: 294 300, II: 21). Те чи ње ни це ов де вре ди по себ но ис так
ну ти и о тим је зи ци ма на ве сти још по ко ју не по сред ни ју по твр ду. 
Не ка пр ва ме ђу њи ма бу де она да је Се ба сти јан Дол чи још у XVI II 
ве ку етрур ски де ши фро вао као сло вен ски (по ло ви ном XIX ве ка 
то је ове рио Во лан ски) на во де ћи да су стран ци Ср бе озна ча ва ли 
раз ли чи тим име ни ма и да су се ме ђу њи ма на шли и Етрур ци и 
етрур ски је зик, а то ме ће О. Лу ко вићПја но вић до да ти уз гред и 
не ка дру га за ни мљи ва све до чан ства. Јед но је од њих да су „Етрур
ци се бе на зи ва ли Ра ша ни, Ра се на или Ра сна” и у ве зи с тим са оп
шта ва и по да так да је Не над Ђор ђе вић у Мил во ки ју (1969) об ја вио 
књи гу Етрур ци или Ра ша ни, „пот кре пио сво је де ло још са де вет 
ге о граф ских ка ра та и с де сет ре про дук ци ја етрур ског, одн. ра шан
ског сли кар ства”, а на кра ју књи ге на шао се и „Етрур скосрп ски 
реч ник”. По сле ви ше го ди на Све ти слав Бил би ја об ја вио је чла нак 
Ра ша ни, а не Етрур ци, из ко је га О. Лу ко вићПја но вић пре но си тек 
је дан „од ло мак:

Кроз по след ња два ве ка чи ње ни су без број ни по ку ша ји да се 
от кри је тај на по стан ка и по ре кла етрур ског је зи ка, па су у том циљу 
да ва на без број на про ти ву реч на об ја шње ња. Ми сли ло се да, ако се 
от кри је тај на ода кле по ти че етрур ски је зик, да ће се са мо по се би 
да от кри је и по ре кло Етру ра ца. То је би ло пот пу но ис прав но ре зо
но ва ње, али га они, по ред свих на сто ја ња, ни су от кри ли. За пад ни 
пи сци су по ку ша ли да то про на ђу, упо ре ђу ју ћи ко ре не и ре чи 
етрур ског је зи ка са 27 дру гих ра зних је зи ка и ди ја ле ка та, ме ђу 
ко ји ма су не ки би ли чак из Цен трал не Афри ке. Бри тан ски пи сац 
Ja mes Wel lard у сво јој књи зи The Se arch for the Etru scans све их ре дом 
спо ми ње, али не на во де ћи ни ти је дан сло вен ски је зик [Петровић 2021: 
190–191].

И док се Али неи „до ми шља” о то ме ко би мо гли би ти Етрур ци, 
исто ри чар Лу и ђи Па ре ти, ње гов су на род ник, по твр ђу је ње го ве 
не до у ми це на во де ћи да су „уз дуж са о бра ћај ни ца што су пре ла зи ле 
сре ди шње алп ске при је во је, као и у је зер ском под руч ју Тран спа
да не (тј. сје вер но од ри је ке По)”, жи ве ла етрур ска пле ме на, „то 
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јест, да су то би ли пре ци оних Етру шча на ко је су сре ће мо у хи сто
риј ским вре ме ни ма и ко ји су се бе сма тра ли ау тох то ним ста нов ни
ци ма [Апенинског] по лу о то ка још од нај ста ри јих вре ме на” [Петро
вић 2000: 155–156]. По је ди но сти ко је ов де на во ди мо по ка зу ју да 
је етрур ски је зик сло вен ски, да „етрур ска ци ви ли за ци ја” ни је 
„про др ла ду бо ко у бал кан ску област” већ да је „сло вен ски” (тј. 
„етрур ски”) је зик пре крио (ма кар) се вер ни по јас Апе ни на, из био на 
Ал пе и Пи ри не је, не где се на то ме пу ту, ви де ће мо то ка сни је, „укр
стио” с келт ским и сти гао до Атлан ти ка и Бри тан ских остр ва.

Ба скиј ски фи лум, пре ма Али не и ју, „де лу је нај ра њи ви је, и то 
са мо за то што је, пре ма са да шњим са зна њи ма, ли шен ва не вроп
ских ве за” (I: 88); по ве зи ван је „са афро а зиј ским фи лу мом”, по сле 
„са се вер но кав ка ским је зи ци ма” (I: 94 355), а оста је не ја сно по 
че му се „на гер ман ске по зајм ље ни це у ла тин ском” мо же гле да ти 
као „ре ци проч не то ко ве из ме ђу ла тин ског и обли жњих лин гве ма, 
од ба скиј ског до келт ског и гер ман ског, или до сло вен ског и илир
ског” (I: 597). Не ку го ди ну по што је об ја вио књи гу о ко јој ов де 
го во ри мо Али неи се „вра тио ба скиј ском про бле му” на во де ћи то
по ни миј ска ис тра жи ва ња Фран ци ска Ви ла ра у Ка та ло ни ји, до ли ни 
Ебра и Ан да лу зи ји. Ви ла ро ви но ви на ла зи, на и ме, ба ца ју „озбиљ
ну сум њу на ау тох то ност Ба ска, a оста ло je не по зна то да је О. 
Лу ко вићПја но вић тај про блем ре ши ла три де се так го ди на пре 
Ви ла ра. И учи ни ла то мно го јед но став ни је и увер љи ви је од ње га 
на во де ћи да је, пре ма Ба скиј скофран цу ском реч ни ку Пје ра Лан да 
(Pi er re Lhan de, Па риз, 1926), „’пре по зна ла’ нај ма ње 30 до 40% за
јед нич ког лек сич ког бла га у ба скиј ском и срп ском је зи ку”! Ту је 
срод ност она по ка за ла на че тр де се так при ме ра, а ја ов де по ми њем 
тек не ке ње не па ра ле ле: go na ~ гуњ, гу ња, go ra ~ го ра, ize ba, iza ba 
~ изба, ze to ~ же тва, zi tu ~ жи то, gi li ka tu ~ го ли ца ти, ge rent ze ~ 
гра ни ца, ka sti ga tu ~ ка сти га ти, te pa tu ~ те па ти, je stu ~ је сти итд. 
(Пе тро вић 2021: 189–190). Раз ја шња ва ње тих про бле ма отво ри ло 
нам је уви де и у још не ке по је ди но сти ко је су „пре су ди ле” да се 
за от кри ће О. Лу ко вић не чу је ни за пе де сет го ди на по сле ње го ве 
пр ве об ја ве. Она је, на и ме, свој спи сак ба скиј скосрп ских па ра ле
ла при ре ди ла при пре ма ју ћи док тор ску ди сер та ци ју (1969), али ни 
Шан трен (као мен тор) ни чла но ви ко ми си је на ње не на во де ни су 
се ни освр ну ли; Шан трен је, су де ћи по не ким по је ди но сти ма, „осе
тио” озбиљ ност про бле ма о ко ме О. Лу ко вић го во ри и „при знао” 
јој док то рат грч ке фи ло ло ги је, али је ње гов на след ник Oli vi er Mas
son, ка ко из гле да, имао знат но пли ћи увид у про бле ма ти ку и за то 
са оп штио „пра ве раз ло ге” за та кав од нос пре ма ту ма че њу чи ње
ни ца о ко ји ма је реч. Ол га Лу ко вић, на и ме, на во ди да се Ма сон 
пре ма њој „ве о ма не ле по по нео на ла зе ћи да је то ствар ко ју тре ба 
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ски ну ти с днев ног ре да по што се она не мо же ре ши ти”.4 Та ко се 
до го ди ло да је је дан („ми сте ри о зни”) је зич ки про блем про ду жио 
да „му чи” ин до е вроп ску лин гви сти ку са мо за то што ње ни за пад
но е вроп ски спе ци ја ли сти с ко ји ма се она сре та ла ни су зна ли ни
је дан сло вен ски је зик.5 

Етрур ском и ба скиј ском је зи ку То ме цо ли и Се ра фи мов при
кљу чи ли су, при кра ју про шле де це ни је на шег ве ка, и ми ној ску 
кул ту ру на Кри ту иден ти фи ку ју ћи је као про то сло вен ску6 и утвр
ђу ју ћи да су Сло ве ни ју жну и ис точ ну Евро пу на ста њи ва ли ма кар 
де сет ми ле ни ју ма пре Хри ста. То ме цо ли се у та ис тра жи ва ња 
упу стио по што је пре то га от крио ве нет ске тра го ве у ита ли јан ском 
је зи ку и „са си гур но шћу утвр дио да су Ве не ти го во ри ли про то
сло вен ским је зи ком” на во де ћи да је „при ме тио да наш ита ли јан ски 
на род ни је зик не при па да са да шњим лин гви стич ким ла тин ским 
окви ри ма” и да је ка сни је „схва тио да је он уоб ли чен тек око 1.500. 
го ди не, а да је ве нет ски је зик не у по ре ди во ста ри ји”.

Осмо три ли смо до сад три „за пад на” ин до е вроп ска је зи ка и 
по ка за ло се да су сви они сло вен ски (етрур ски, ба скиј ски, ве нет
ски), да су рас по ре ђе ни у се вер ни јем по ја су Апе ни на, по обе ма 
стра на ма Ал па и на Пи ри не ји ма и та мо се, пре ма Али не и је вој ТК, 
укр сти ли са келт ским – чи ја је суд би на вр ло нео бич на, да не ка
же мо – ми сте ри о зна, пре све га по то ме што се, као је дан од не кад 
нај ра спро стра ње ни јих европ ских је зи ка (у пр вом ми ле ни ју му 
п.н.е. про сти рао од за пад не Евро пе и Се вер ног мо ра, пре ко сред ње 
Евро пе и Бал ка на, до Цр ног мо ра и сред њег по ја са Ма ле Ази је”, 
тј. до Га ла ти је), а да нас се с ње го вим тра го ви ма сре ће мо тек у не
ко ли ко ми кро а ре а ла у за пад ној Ен гле ској, Ир ској, Вел су и Бре та њи; 
ту на род но сну ма су чи не

рат нич ки ор га ни зо ва на пле ме на, по те кла од из вор ног пра на ро да 
са Хелм ског (Бал кан ског) по лу о стр ва. Гр ци их на зи ва ју Га ла ти ма, 

4 „То се до го ди ло дветри го ди не по од бра ни мо је те зе, али још увек чу јем 
не при стој но де ра ње са мо у ве ре ног за пад ња ка ко ји не мо же да за ми сли да би срп
ски је зик уоп ште мо гао да бу де од не ке по мо ћи при ре ша ва њу европ ских је зич
них про бле ма” [Петровић 2021: 189–190].

5 О. Лу ко вићПја но вић би ла је „па си о ни ра ни чи та лац”, али не и шко ло
ван фи ло лог и је ди но се ти ме мо же об ја сни ти чи ње ни ца да то ње но от кри ће не 
до ђе ни до срп ских ни до европ ских лин гви ста: они пр ви за ње на от кри ћа ни су 
зна ли, они дру ги ни су хте ли да их чу ју, а она ни је би ла све сна да се по не што 
од оно га што је отк ри[ва]ла мо гло пу бли ко ва ти – и на раз не на чи не и на ра зним 
стра на ма. С мо гућ но шћу да то до пре и до по ко јег лин гви сте (па и до оних ко ји 
то ни су хте ли – ни да чу ју). 

6 По сле сам на и шао на по да так да је Јо ван Де ре тић, по сво јим про це ду
ра ма, то исто у[с]тврдио још 1972, али про це њу јем да су То ме цо ли је ви на ла зи 
не спор ни ји или се, ре че но јед но став ни је, мо же по ка за ти да ја Де ре ти ће ве до
ка зе ни сам пот пу но раз у мео [Петровић 2021: 64–65].
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Ри мља ни Га ли ма, да би се ка сни је на зи ва ли Келтима... Исто ри ча ри 
опи су ју Кел те на Хел му и у Ита ли ји у не ким пе ри о ди ма ан ти ке, а 
по том их још са мо по ми њу у По ду на вљу. За то вре ме бе ле же Ким
вре на Цр ном мо ру, а по том број не келт ске та ла се про ди ра ња кроз 
сред њу и се вер ну Евро пу до Га ли је и Бри та ни је. Све вре ме они опи
су ју рат нич ка пле ме на, ко ја ус по ста вља ју, др же и ме ња ју власт на 
тим про сто ри ма, да би по сле па да За пад ног римског цар ства на
ста ле др жа ве и ка сни ји европ ски на ро ди и њи хо ви је зи ци, у чи јој 
ет но ге не зи Кел ти игра ју ва жну уло гу. Пре два ве ка је пре о вла да ла 
те о ри ја ме ђу европ ским исто ри ча ри ма о ет но ге не зи Ен гле за, Фран
цу за, Не ма ца, Ита ли ја на, Скан ди на ва ца. Не из бе жни Кел ти су доби ли 
ста тус осни ва ча Га ли је и зна чај ну уло гу у ет ноге не зи Фран цу за, 
ме ђу Нем ци ма су ми ни ми зи ра ни, а у Бри та ни ји су укљу че ни у етно
ге не зу Ен гле за [Антић 2021: 225–226].

Као је дан од не кад нај ра спро стра ње ни јих европ ских је зи ка, 
да кле, келт ски је да нас све ден на не ко ли ко за пад но е вроп ских ми
кро а ре а ла, а за нас је за ни мљив по то ме што је са чу вао нај и зра зи
ти је лек сич ке па ра ле ле са срп ским је зи ком, при че му већ та чиње
ни ца до но си не до у ми цу о са мој ње го вој при ро ди: ако се трач ки и 
илир ски по твр ђу ју као сло вен ски, хо ће ли се ис по ста ви ти да се 
ни келт ски од њих не ће мо ћи из дво ји ти? Пре ма ис тра жи ва њи ма 
Ран ке Ку ић, број не спор них по ду дар но сти из ме ђу срп ског и келт
ског кре ће се од 600 (https://www.you tu be.co m/watch?v=VvBwTe_1FA) 
па до ви ше од 4000 лек сич ких ба за (https://www.da nas.rs /ve sti/dru
stvo/ran kaku icran kavel san ka/);7 Ми лош Цр њан ски об ја вио је 1964. 
(у НИНу) ви ше тек сто ва о срп ским оно ма стич ким тра го ви ма на 
бри тан ским остр ви ма8 и сад је из ве сно да на ње го ву гра ђу тре ба 
гле да ти ма кар као на „келт ску” ако она не би мо гла би ти и „ши ре 
бри тан ска”. 

Тим не до у ми ца ма мо гао би се, ме ђу тим, при кљу чи ти и онај 
про блем ски ком плекс ко ји је „уре дио” да се на је дин стве ном 
„исто риј ском ре ше ту” на ђу или р ски и трач ки ко ји су мо гли „по
то ну ти” у је зи ку бал кан ских „Сло ве на”, али ће оста ти пи та ње 
ко је су осо бе но сти келт ског је зи ка од лу чи ле да се то исто до го ди 

7 Кад го во ри о тим од но си ма, Р. Ку ић на гла ша ва да из лек си ке ко ју ис тра
жу је ис пу шта ону грч ког и ла тин ског по ре кла не во де ћи ра чу на о то ме да су 
мно ге од њих и у грч ки и у ла тин ски мо гле ући из срп ског је зи ка (а не мо же мо 
зна ти ко је је све та кве лек сич ке по је ди но сти из сво јих спи ско ва ис кљу чи ла).

8 Дра го љуб Пе тро вић, Ми лош Цр њан ски о пре и сто риј ским срп ским оно ма
стич ким тра го ви ма на бри тан ским остр ви ма. – На те ме љи ма на род них го во ра : 
Збор ник ра до ва по све ћен проф. др Јор да ни Мар ко вић по во дом од ла ска у пен зи ју. 
Ниш (Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу), 2020, 527–531. А да је гра ђа 
ко ју Цр њан ски до но си не пот пу на, по твр ђу је се и ње го вим на води ма ко је да ље 
ци ти ра мо да би, уз оно што је по ме нуо, „мо гао на ве сти и (мно ге) дру ге” по твр де. 
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и са њим? Је ди на ло гич на прет по став ка мо гла би се све сти на то 
да се он ни је бит ни је раз ли ко вао од „сло вен ског”, те осо бе но сти 
нај и зра зи ти је са чу вао на крај њем се ве ро за па ду и на крај њем југо
и сто ку, а у оста лим де ло ви ма Евро пе „по то нуо” у је зи ци ма ко ји 
су се та мо уоб ли ча ва ли то ком по след њих 10–15 ве ко ва, тј. по оном 
обра сцу по ко ме је Али неи раз ја снио келт ску суд би ну у фран цу
ској оил ској и ок си тан ској зо ни.9 

Са при ро дом срп скокелт ских је зич ких срод но сти срп ска 
на у ка упор но од би ја да се су о чи, али пред гра ђом ко јом су нас 
за су ли М. Цр њан ски и Р. Ку ић то ће се већ мно го те же чи ни ти. 
Пре ма не ким дав на шњим на зна ка ма, на и ме, про блем су „отво ри
ли срп ски ау тох то ни сти” (пред во дио их је Ми лош Ми ло је вић), 
али их је за у ста вио Бер лин ски кон грес (1878) про пи су ју ћи да су 
Ср би у VII ве ку до шли ни от куд и од мах се ра ши ри ли од Сред ње 
Сло вач ке до Кри та и од дел те Ду на ва до дел те Поа, ту им па мет 
од мах ове ри ли Сто јан Но ва ко вић и Ила ри он Ру ва рац и тре ба ло је 
да про ђе ско ро цео век да би се по ка за ло да је „ста ра” па мет би ла 
уте ме ље ни ја ма кар уто ли ко што је уме ла да по ста вља пи та ња на 
ко ја „но ва” – ни је има ла од го во ре. Пр ве на зна ке да ће се та „но ва 
па мет” на ћи на озбиљ ним ис ку ше њи ма из не ли су пред на у ку М. 
Цр њан ски и О. Лу ко вићПја но вић то ком ше зде се тих го ди на про
шлог ве ка, при че му се по ка за ло да је то за Цр њан ског оста ло 
за пи са но са мо као уз гред на би о би бли о граф ска по је ди ност док је 
на не ким ње ним мно го ши рим аспек ти ма О. Лу ко вићПја но вић 
без на де жно по то ну ла. А „но ви на уч ни ме то до ло зи” при зна ли да 
је мно го лак ше не ги ра ти де ло Ми ло ша Ми ло је ви ћа не го, ре ци мо, 
по ћи тра гом срп ских то по ни миј ских чи ње ни ца ко је је он саб[и]рао 
по Ма лој Ази ји и Евро пи и об ја сни ти све оно што он ни је раз у мео.10

По ку ша ћу ов де да ма ло ши ре пред ста вим „срп скокелт ски 
про блем” по ла зе ћи од не ких оп шти јих оп сер ва ци ја М. Цр њан ског о 
венд ским и келт ским тра го ви ма у Бри та ни ји: „Да нас се сви бри тан
ски ар хе о ло зи сла жу у те зи да је келт ско ста нов ни штво бри тан ских 

9 То ме све му до да јем ов де и не ја сно пам ће ње из ра них го ди на свог шко
ло ва ња кад су ме учи ли да су бал кан ски ста ро се де о ци би ли Тра ча ни, Или ри и 
Кел ти, по сле се ови по след њи „из гу би ли” , али је оста ло све до чан ство о не ка квим 
ду бо ким срод но сти ма њи хо вог је зи ка са срп ским. 

10 О. Лу ко вић оста ви ла је у ве зи с тим је дан нео би чан за пис о оно ме о 
че му „пи ше Ми лош Ми ло је вић у сво јим Од лом ци ма срп ске историје... о не ка
да шњим Ср би ма на тлу да на шње Фран цу ске” на гла ша ва ју ћи да „тре ба јед ном 
узе ти ве ли ки реч ник ко ји са др жи име на свих фран цу ских оп шти на па сту ди о
зно об ра ди ти бар оне на зи ве ко ји се, ка ко ка же Ми ло је вић, ’је ди но по мо ћу 
срп ског је зи ка мо гу об ра ди ти’” [Петровић 2021: 190]. По ми њем ову по је ди ност 
као „по зив” на шим знал ци ма на ка те дра ма стра них је зи ка да се за ове те ме за
ин те ре су ју и кре ну оним ста за ма ко ји ма се, мо же би ти, пре њих за пу тио не ко 
ко је од њих био ма ње ква ли фи ко ван.
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остр ва у Корн во лу у Ир ској пре шло у пре и сто риј ско вре ме из Бре
та ње и Ван де је. Не мо же би ти сум ње што се ти че ве за са Ван де јом. 
Још у до ба кад је жи вео Це зар, Ван де ја је би ла венд ска. Бре та ња је 
исто та ко, ве ко ви ма, келт ска. Тај келт ски, бре тон ски, го вор, но шња 
ста нов ни штва у Бре та њи, цео фол клор, чуд но ва то ли че и на сло
вен ске тра го ве. Кад су не дав но, у Фран цу ској, фран цу ски ар хе о
ло зи про у чи ли ис ко пи не и фол клор, на при мер Гве ме не, упо зо ри
ли су да су на и шли на траг Сла ве на. „Оn y tro u ve un so u ve nir des 
Sla ves”. Траг је био венд ски, као и на бри тан ским остр ви ма. Cјај
ни, келт ски тра го ви на ђе ни су у кра љев ском гро бу на ме сту Викс. 
Фран цу ски ар хе о ло зи су тај траг на зва ли „сар мат ским”. Про фе сор 
Џо фреј (Жо фре? – Д. П.) из му зе ја у ме сту Ша ти ли он, на Се ни, 
ре као је: мо жда су скит ски? При ли ком про у ча ва ња те ми гра ци је из 
Ван де је у Кор ну а ли ју, пи сац ових ре да ка био је за чу ђен ме та мор
фо зом то по ни ми је и име на ко ја је на ла зио на тој оба ли фран цу ској, 
от куд је ста нов ни штво келт ске Ен гле ске, очи глед но, до шло. Оба
ла пре ко пу та бри тан ских остр ва на зи ва се у пре и сто ри ји венд ска. 
На кар та ма: Ар мо ри ка. Реч је не са мо бре тон ска, келт ска, armo rik, 
не го, очи глед но, сла во фо на. У та ко зва ној Ле ген ди ства ра ња све та 
(280. пре на ше ере) мо ре је ’om mo ro ca’”. Кад се го во ри о свим тим 
пи та њи ма, ов де ва ља по ме ну ти и на вод Цр њан ског да су „Вен ди 
за не мач ку ар хе о ло ги ју, очи глед но из по ли тич ких раз ло га, би ли 
неСла ве ни. За ру ску ар хе о ло ги ју про тоСла ве ни. За ен гле ске 
ар хе о ло ге (на при мер за чу ве ног про фе со ра Min na) Вен ди су ’без 
сум ње Сла ве ни’. Проф. Ma ver, по зна ти фи ло лог, при ста је да их 
убро ји у про тоСла ве не”.11 Та ко го во ри Цр њан ски пре ма уви ди ма 
у за пи са ну реч, а на не по но вљив на чин, сво јим ду го го ди шњим 
ис ку ством, Р. Ку ић ове ра ва ње гов за пис: „Ка да до ђе мо ме ђу Вел
ша не, осе ти мо се као код сво је ку ће: на вел шан ском се лу је као 
код нас у Хер це го ви ни или Цр ној Го ри и тач но по сту па ју на исти 
на чин”. А мо гао бих то ме до да ти и не ке соп стве не уви де: гле дао 
сам фо то гра фи је не ких Ин ду сапо то ма ка оних ко ји су та мо од не ли 
сан скрт, гле дао и не ке Ви кин ге, јед ном по пио ка фу с не ким Ара
пи ма – и увек оста јао с ути ском да се с тим љу ди ма сре ћем сва ко
днев но као и с они ма из свог не по сред ног су сед ства: за све њих по
ка за ло се да су са чу ва ли – сло вен ски ген. Ран каВел шан ка ве ли да 
је „сво је Ка мре” сре та ла по Хер це го ви ни и Цр ној Го ри, да је „у пра
дав ном келт ском” слу ша ла gu sle и њи хов „отег нут мо но тон тон”, 
да је је ди но та мо (и ниг де дру где по Евро пи) сре та ла „по мам не и 

11 Тим на во ди ма Цр њан ског, ва ља до да ти и уз гред ни за пис О. Лу ко вић
Пја но вић о то ме да јој је при ја те љи ца, ро ђе на у Ал за су, све до чи ла „да се у ку ћи 
ње них ро ди те ља при ча ло да су Ср би не ка да вла да ли у Ал за су” [Петровић 2021: 
177]. 
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раз блуд не” по се стри ме Ви ле Ра ви јој ле, да је та мо на шла Du[v]nav [on] 
као „ду бо ку ре ку”, Не ре тву – као „бо жан ство ко је те че”, а утврди
ла је и да су се у пет на ест на ших ре ка „ку па ле келт ске бо ги ње во де”. 
И све му то ме, до да ла мно го сто ти на дру гих лек сич ких по ду дар
но сти из ме ђу „сво јих Ка мра” и сво јих Хер це го ва ца, али то ни је 
би ло до вољ но да из бег не упо зо ре ње јед ног „упу ће ног” ко ле ге: „Не 
по ку ша вај да до ка зу јеш да су Кел ти до шли у ди рек тан до дир са 
Сло ве ни ма”. До тог „упу ће ни ка”, по све му су де ћи, „ни је сти гла” 
ин фор ма ци ја да су Кел ти још у тре ћем ми ле ни ју му п.н.е. иден ти
фи ко ва ни за пад но и ју го за пад но од Кар па та,12 као ни онај за пис 
да се не где ов де, у до ба Ри мља на, на са мом по чет ку но ве ере, по
ми ње и пр ва келт ска др жа ва на на шој те ри то ри ји Ci vi tas Cel to rum. 

Сво јим оп штим раз ми шља њи ма, ко ја сам на пред по ме нуо, 
Цр њан ски при кљу чу је мно штво то по ни миј ских чи ње ни ца.

1) На рим ским кар та ма, у Ен гле ској и Шкот ској, Ир ској и 
Вел су” он бе ле жи сле де ћа келт ска и венд ска пле ме на: Bo du ni, Do
bu ni, Dum no ni, Cor no vii, Car ni, Car nu ti, Mo ri ni, Bo rist he ni, Got ti, 
Go ri ta ni, Lu gii, La de ni, Mi at hi, Rhu te ni, Mo ra vii; Хе ро дот „на ла зи 
Бо ду не на До ну” (пи та ње је да ли би им се мо гли при бро ји ти и ча
кав ци Бо ду ли?), а Пто ло меј Ру те не „пр во, у та ко зва ним венд ским 
бр ди ма, иза Цр ног мо ра, а за тим у Кар па ти ма и нај зад у Це за ро вој 
Га ли ји, на Пи ри не ји ма”; Bo rist he ne Та цит по ми ње „на гра ни ци 
Шкот ске”, проф. Вер над ски – на Дње пру, а „на Бал ка ну их на ла
зи мо као пле ме Бр сја ци”.13

2) Ево име на, келт ских, на ших пла ни на и бр да: Крн, Бо хор, 
Мо сор Ори ен, Ко ри ен, Ком, Ко раб, Рум, Ру ди не, Вран, Лов цин, Шар, 
Ко рит ник, а мо гао бих на ве сти и мно га дру га.

3) Ево ка ква сам име на на ла зио у ар хе о ло ги ји Шкот ске, Ен
гле ске, Ир ске и Вел са у келт ска и ан тич ка вре ме на, и на ан тич ким 
ге о граф ским кар та ма бри тан ских остр ва: Li ig, Va rar, Ce nen, Drem, 

12 Би ло би за ни мљи во по ћи тра гом ово га Пик те то вог на ла за и по ку ша ти 
утвр ди ти под ко јим се име ни ма тај ет нос та мо сре тао, али за сад све упу ћу је на 
то да би те шко би ло по ве ро ва ти да би то мо гли би ти Гер ма ни или Ро ма ни (или 
не ки њи хо ви срод ни ци). 

13 Сум њи во мо же би ти раз ма тра ње Цр њан ског о „келт ском су фик су ’тор’ 
у мно гим на шим вр хо ви ма” и њи хо во ве зи ва ње за „скло ни шта за ста да ова ца 
на бр ди ма”, по себ но због то га што ка сни је по ми ње да се „бр да са ко ре ном тора 
по вла че од да на шње ју жне Ру си је до бри тан ских остр ва пре ко Бал ка на”. Ta ur, 
Ta u rus, Ta u ri sci, но се у се би траг тих ми гра ци ја, као и у грч ком је зи ку за име 
бр да. Дур ми тор, Ша тор, Пир ли тор, и слич на име на вр хо ва, и код нас су у Бо
сни и Цр ној Го ри, зна ци тог келт ског тра га”. Та кво из во ђе ње мо гло би би ти 
ко рект но ако би се по твр ди ло да ta ur(us ) ни је тур „Bos pri mi ge ni us” (за ко ји је 
ре че но да је ис тре бљен то ком 17. ве ка), а у на шој то по ни ми ји остао за бе ле жен 
као Тур јак.
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Mu rav, Ce gin, Cet hen, Don, Li mi na, Boyan, Vec han, La gan, Ta ma, Idris, 
Lab, Ul ta va, Thaya, Mac hno, Nen, Ve dra, Soc han, Pro sen, Braid, Is cir, 
Tu es sdis, Bar, Bach, Do bro nos, Bir gos, Pe ukh, Obo ka, Tol ka, Sto ur, 
Waya, Tha me sis, Nith, Bu na, Mur, Der went, Ram. А у име ни ма по то
ка, на при мер, Tro mie, Mal kie.

4) Или „ево, на при мер, ка ко име на на ших ре ка ста ју по ред 
оних на бри тан ским остр ви ма, из келт ског до ба: Мур, Со ра, Ко кра, 
Су тла, Са на, Уна, Ко ра на, Идрис, Дра го на, Дра ва, До бра, Ко рит
ња ча, Кр ка, Ко ру на, Ар са, Ви па ва, Ли ка, Це ти на, Укри на, Спре ча, 
Лим, Дрим, Ис кер, Осма, Вид, Лаб, Ка рас, Там на, Пек, Мо ра ча, 
Бо ја на, Вар дар, Ниш(ава?), Бу на”.

5) А за до каз да је келт ски траг упа дљив на на шем тлу, и у 
име ни ма остр ва на Ја дра ну, до вољ но је упо ре ди ти име на келт ске 
Бри та ни је ко ја сам на вео и име на на ших остр ва: Боа, Шол та, Сил
ба, Шкар да, Пре му да, Олинт, Ору да, Кор нат, Олиб, Бол, Вир, Го лин, 
Ла ган, Мул, Скор ца, Ма он, Уљан, Мур тер, Тун, Се струн, Брач, Ар
ду ба, Гар дун, Уни је, Ска кан, Ла гањ, Ри вањ, Па шман, Ори ју ле, Ист, 
Тим, Ма зу ри на, Си пан, Ло пуд, а мо гао бих на ве сти и дру га. 

Ова ко осмо тре не, за пад но е вроп ске је зич ке при ли ке, са етрур
ским, ба скиј ским, ве нет ским/венд ским, илир ским и келт ским 
бло ко ви ма, ука зу ју на не спор ну по ду дар ност са „сло вен ским” 
је зи ком и до тих уви да до во де нас Али не и је ве ана ли зе оних „се дам 
глав них ИЕ је зич ких гру па”, од ко јих се са мо за грч ку и бал тич ку 
по ка зу је да се ти чу крај ње сло вен ске пе ри фе ри је и у том сми слу 
мо же се по ка за ти да се на обе мо же гле да ти као и на све оста ле 
„за пад но е вроп ске је зи ке”: и грч ки и балт ски је зи ци по ја ви ли су 
се на европ ској лин гви стич кој ма пи у тре нут ку кад су сви бит ни 
ге нет ски про це си већ би ли из ра зи то на зна че ни и ус по ста вље не 
осно ве за раз вој сва ко га од тих („за пад но е вроп ских”) је зи ка по је
ди нач но, при че му се грч ки по ја вио да се „при дру жи ’бал кан ском’ 
сло вен ском”, а балт ски да се до дир не са крај њом се ве ро и сточ ном 
сло вен ском пе ри фе ри јом. Те ће чи ње ни це до не кле чи ни ти сло же
ни јим са мо од но се са је зи ци ма с ко ји ма су се на шле у не по сред ном 
до ди ру, али ни је ја сно ка квог ће то има ти зна ча ја у про це си ма 
ка сни јег уоб ли ча ва ња европ ско га је зич ког пеј за жа у це ли ни. 

Та ко би се мо гло ре ћи да су на зна че ни глав ни прав ци уоб ли
ча ва ња је зи ка за пад не Евро пе, при че му се са мо у сит ни јим по је
ди но сти ма од њих раз ли ку ју при ли ке у не мач ком и скан ди нав ским 
је зи ци ма. За не мач ки по ми ње мо на вод да је

кра јем осмог и по чет ком де ве то га ве ка, не мач ка ис точ на гра ни ца 
ишла нај ве ћим де лом за пад но од Ла бе; тек на се ве ру би ла је на са мој 
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Ла би, ко ја је са мо на крај њем се ве ру, бли зу сво га ушћа, те кла кроз 
не мач ку зе мљу. Кра је ви у ко ји ма су да нас Дре зда и Лај пциг би ли 
су на се ље ни сло вен ским жи вљем, ко ји се на ју гу про те зао до са мог 
Бе ча и да ље, што зна чи да је и Шле ска би ла сло вен ска, као год што 
је на се ве ру сав део ис точ но од Хам бур га и Ла бе, да кле не са мо 
Ис точ на не го и За пад на Пру ска, био на се љен Сло ве ни ма... Ре ка 
Одра, ко ја да нас це лим сво јим то ком про ла зи кроз Не мач ку, би ла 
је он да це ла ван Не мач ке, у сло вен ској зе мљи. Дру гим ре чи ма, го
то во це ла се ве ро и сточ на по ло ви на да на шње Не мач ке би ла је он да 
ван Не мач ке и на се ље на по гла ви то Сло ве ни ма. Од ста рих ста нов
ни ка оста ли су са мо тра го ви; Пру си су углав ном оста ви ли са мо 
име, јер је њи хов је зик, ста ро пру ски, из у мро још у се дам на е стом 
ве ку, а од не гда шњих сло вен ских ста нов ни ка оста ли су са мо тра го
ви у име ни ма (Лајпциг–Липск[о]–Каменц, Вра ти слав –Бре слау)... 
и у не знат ним сло вен ским ма њи на ма, на при мер, Лу жич ких Ср ба. 
По се би се раз у ме да се та ко ра ди кал на гер ма ни за ци ја не ка да шњег 
ста нов ни штва ни је мо гла из ве сти ми лом, и Хер дер, ко ји зна исто ри ју, 
не мо же да се уз др жи од вр ло крат ке, и ако вр ло креп ке из ја ве са уче
шћа: „Јад ни Сло ве ни, Пру си” итд. Мо жда по не ком Нем цу та из ја ва 
са у че шћа не би би ла угод на, али је из ве сно да она спа да у нај речи
ти је до ка зе о не мач кој ци ви ли за ци ји [Петровић 2021: 181–182].

На во ди ко је по ми ње мо ука зу ју на то да су Нем ци на три че
твр ти не (по не где се го во ри и о че ти ри пе ти не) сво је са да шње те
ри ро ри је за тр ли сво је сло вен ске прет ке, а од при ли ка у њи хо вом 
се вер ни јем су сед ству ва ља по ме ну ти са мо то да је „Дан ска би ла 
сре ди ште ви кин шке кул ту ре” и да „но ви ја ге нет ска ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да су Ви кин зи има ли мно го ви ше ге на из ју жне и ис точ
не Евро пе не го што су на уч ни ци до сад прет по ста вља ли”. Та по
је ди ност омо гу ћу је нам да „европ ском гер ман ском ком плек су” 
при кљу чи мо и дан ске при ли ке и по то ме што су се и оне ши ри ле 
по сло вен ским про сто ри ма, али и по то ме што су Дан ци „ма хом 
ишли у Ен гле ску, Шве ђа ни у бал тич ке зе мље, а Нор ве жа ни на 
Исланд и на Грен ланд”.14 

Ти ме смо све ли ка зи ва ње о за пад но е вроп ским је зи ци ма и 
по ка за ло се да се у сви ма њи ма, у ма њој или ве ћој ме ри, не спор но 
ра за зна је – сло вен ска осно ва. На ши уви ди у ис точ но е вроп ске при
ли ке, ме ђу тим, мно го су ду бљи за хва љу ју ћи на ла зи ма до ко јих је 

14 Као на из не на ђе ње тре ба гле да ти и на на вод да „Ви кин зи ни су скан ди нав
ска ет нич ка гру па. Мо гао си да по ста неш део те кул ту ре, као што да нас мо жеш 
да пре ђеш на ислам или хри шћан ство” (све по је ди но сти ко је се ов де по ми њу с 
дан ског је зи ка пре ве ла је Ми ра Сти јо вић – https://www.dr.dk/nyhe der/vi den/krop pen/
storun der so e gel sesma drervi kin gemyte rde va rhver kenlyshaare deel ler).
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до шла ар хе о ге не ти ка. Пре ма про це ду ра ма ко је је раз ра дио Кљо сов, 
на и ме, нај ста ри ји ха пло ти пи ро да R1a са срп ских про сто ра на 
Бал ка ну пре не ти су на ру ску ни зи ју, та мо се пре пет ми ле ни ју ма 
по ја вио пр ви пре дак са вре ме них Ру са (и Укра ји на ца), пре 4.000 
го ди на они сти гли до ју жног Ура ла, а 400 го ди на ка сни је кре ну ли 
у Ин ди ју (је дан крак одво јио се пре ма Ира ну, а дру ги сти гао до 
ју га Са у диј ске Ара би је и у Ети о пи ју). Та ко су Пра сло ве ни сти гли 
до Ин ди је и до не ли свој је зик. „Ари јев ски. Пра сло вен ски. Сан скрт. 
Или про то сан скрт, ако хо ће те”, тј. књи жев ни ин диј ски је зик; и то 
се до го ди ло „пре 3.500–3.400, тј. 1.500–1.400 го ди на пре на ше ере. 
У Ин ди ји је [тај језик] на по ри ма ве ли ког Па ни ни ја угла чан у сан
скрт пре от при ли ке 2.400 го ди на, бли зу по чет ка на ше ере” [Петро
вић 2021: 20–23]. 

Та ко се, ка ко ви ди мо, по ка зу је да је Кљо сов, по дру гим про
це ду ра ма, ре шио не ке про бле ме за чи јим кон ту ра ма Али неи тек 
по чи ње тра га ти. И уз све то, он нам са оп шта ва и јед ну по себ ну 
за ни мљи вост: „Глав ни на обе ју нај ви ших [индијских] ка сти, индо
е вроп ске и дра вид ске, са сто ји се из пред став ни ка ари јев ске ха пло
гру пе R1a. Њих има до 72% у нај ви шој ин до е вроп ској ка сти и 29% 
у нај ви шој дра вид ској ка сти”, што зна чи да „ме ђу Ари јев ци ма пре 
3.500 го ди на пре да ка са вре ме них За пад но е вро пља на ни је би ло” 
и о то ме све до чи по да так да од 367 брах ма на те сти ра них на ха пло
гру пе не ма ни јед ног но си о ца за пад но е вроп ске ха пло гру пе R1b”.15 
На то се мо же гле да ти као на не по сре дан до каз да се за пад но е вроп
ски је зи ци мо гу сма тра ти ин до е вроп ски ма са мо у ме ри у ко јој су 
пре у зи ма ли лек си ку из оног кор пу са „сло вен ског” је зи ка ка кав је 
у Ита ли ји за бе ле жен као етрур ски, на Пи ри не ји ма као ба скиј ски 
(Бу ди мир би тим је зи ци ма до дао и са бин ски, Со ла рић си кул ски, 
Томе цо ли ве нет ски), а дру где по За пад ној Евро пи нај че шће као 
келт ски (Цр њан ски за Ван де ју до да је и венд ски), тј. сви „сло вен ски”.

У по тра зи за оп шти јим обе леж ји ма ИЕ лек си ке и ње ном ме
сту у уоб ли ча ва њу ТК Али неи по себ но из два ја два кор пу са у ко
ји ма се по ку ша ло с ње ним пр вим ин вен та ри за ци ја ма (је дан је 
уоб ли чио По кор ни [1959–1969] са 2044 тер ми на, а дру ги Де во то 
[1962] тек са 65616), али кад се по ка за ло да је њи хо ва осно ва с л о 

15 С том се по је ди но шћу чуд но сло жио и Али не и јев на вод, у ши рем освр
ту на тер мин ин до гер ман ски, да се тај „је зич ки фи лум мо гао од по чет ка зва ти 
ин до келт ским, а не ин до гер ман ским” (I: 289–290).

16 Али неи на во ди да је у овим по сло ви ма као „пр ва озбиљ на осно ва за 
по ку шај ре кон струк ци је” о ко јој го во ри мо по слу жио „’но стра тич ки’ реч ник 
Вла ди сла ва Мар ко ви ча ИличСви ти ча (1934–1966), са 353 ко ре на, пост хум но 
об ја вљен у осмој де це ни ји ХХ ве ка. Пр ве ва жне раз ра де по ла зе у ства ри од ове 
ба зе, и све су на ста ле по след њих го ди на.” (Али не и је вим ре чи ма до да јем ов де 
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в е н  с к а , и Ин ди ја и За пад на Евро па по ја ви ле су се у са свим из
ме ње ној пер спек ти ви: „сло вен ски је зик” прекри[ва]о је сву Евро пу, 
а у сво јој ис точ ној вер зи ји, као сан скрт, сти гао до Ин ди је. 

*

На овим су се по сло ви ма „опро ба ли” мно ги ста ри знал ци, а 
ме ђу њи ма (ни сам у при ли ци да утвр ђу јем да ли и нај ста ри ји) на
шао се Ла о ник Хал ко кон дил (1423–1490) по свом сле де ћем на во ду: 
„Ser blos Trybal los, au tem gen tem es se to ti us or bis an ti qu is si mam et 
ma xi mam, com per tum ha beo”, од но сно „Ср би Три ба ли, на род нај
ста ри ји и нај ве ћи од (свих) на ро да, по у зда но знам”. По тој ће се 
ре чи рас по зна ти и Ол га Лу ко вићПја но вић, она ће Хал ко кон ди лу 
при кљу чи ти и мно ге ста ре знал це европ ске про шло сти (та кве као 
што су: Абел Ове лак, Ами Буе, Си при јан Ро бер, Па вле Јо сиф Ша
фа рик, Не стор Ча сни Ки јев ски, Мој си је Хо рен ски, Вал тер Вист, 
Фран ци ско Ма ри ја Апен ди ни, Се ба сти ја но Дол чи, Ка зи мир 
Шулц, Јо зеф Ко стр жев ски, Кри сти јан Шне лер, Кри сти јан Шет ген, 
Ло рен цо Су ро вјец ки, Гре гор Дан ков ски, Јир ген Шпа нут, Има ну ел 
Ве ли ков ски, Луј Ре ну, Емил Бир нуф, М. Ф. Нев, Хан Јо хан Ге орг; 
ме ђу њи ма на шли су се и „на ши”: Ми лош Ми ло је вић, Си мо Лу кин 
Ла зић, Ми лан Бу ди мир, Ре ља Но ва ко вић, Све ти слав Бил би ја, Не
над Ђор ђе вић, Или ја Жи ван че вић, Ру жи ца Бо ри са вље вић); О. 
Лу ко вићПја но вић пре не ће на во де Хе ро до та, Пла то на, Ови ди ја, 
Пто ле ме ја, Ка то на, по ме ну ти на ла зе до ко јих су до шли ис тра жи
ва чи пи сма, Ду ша нов за ко ник осмо три ти у кон ти ну и те ту вед ског 
пра ва, на зна чи ти да „Срп ска ака де ми ја зна ња” још ни је чу ла за 
сан скрит, а ни за то да се у ње го вој осно ви на ла зи срп ски је зик. 

И све му то ме до да ће и на вод Адол фа Пик те та да се

мо же за кљу чи ти са си гур но шћу да је по сто јао је дан пре и сто риј ски 
народ... чист у свом по чет ку од сва ке ме ша ви не и до ста бро јан да 
по слу жи као осно ва мно штва људ ских гру па из ње га произишлих... 
Ми већ у зо ру исто риј ске епо хе на ла зи мо овај пр во бит ни на род, већ 
ра сут на јед ном огром ном простору... од Ин ди је до крај њих гра ни
ца Евро пе,

и јед ну лич ну оп сер ва ци ју: В. М. ИличСви тич био је је дин ствен лин гви стич ки 
та ле нат и за та кве je у на ро ду оста ла реч да им „ни је жи во та” (да ни је по ги нуо 
та да – по ги нуо би иза пр ве оку ке); он је ми слио о је зи ку и но стра тич кој те о ри ји, 
а не о то ме – ка ко пре ћи пре ко ули це; за то за пис ње го вог учи те ља С. Б. Берн
штеј на да се бо ји да га не ће ус пе ти „са чу ва ти за сла ви сти ку и бал ти сти ку” мо же 
би ти озна чен као ира ци о на лан: с ис ку ством мо јих пре да ка, учи тељ је имао мно
го ви ше раз ло га за бри гу о то ме хо ће ли ње гов уче ник са чу ва ти – жи вот).
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[ЛМС] 1833, ч. 1, стр. 145 (пре ма Еко но мид 1828/III/2: 439–441)

Пик тет ни је ус пео да иден ти фи ку је „тај ста ри на род, ту ма
три цу мно штва но во ро ђе них на ци ја и је зи ка” и тек ће фран цу ски 
сла ви ста Си при јан Ро бер (у књ. Свет Сло ве на, Па риз, 1852) ре ћи 
оно што Пик тет ни је мо гао: „Ср би су по чет ни на род мај ка, а срп
ски је зик – је зик мај ка”. Ње му ће Ол га Лу ко вићПја но вић при кљу
чи ти и исто ри ча ра Ле ве ка и ње гов на вод да су „Гр ци, Ла ти ни и 
Нем ци из дан ци Сло ве на”; он се ка сни је „пре до ми слио” и ре као 
да су сви ти на ро ди „мо гли са чи ња ва ти јед ну исту на ци ју”, али 
ти ме не по ри че чи ње ни цу да су њи хо ви је зи ци з а  с у  т и  срп ском 
лек си ком: не зна се ко ли ко је има у не мач ком, не ки ис тра жи ва чи 
твр де да је има мно го у ла тин ском (пре две ста го ди на Па вле Со ла
рић при ре дио је спи сак са око 750 та квих ре чи), а оста ле су на зна
ке да их се у грч ком на шло ви ше хи ља да (не где исто вре ме но кад 
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и Со ла рић, са мо је Еко но мид раз мо трио око 3000 ру ских лек сич
ких осно ва, док се о бро ју њи хо вих де ри ва та не мо же ни го во ри ти), 
при че му би ва ља ло оче ки ва ти да су те срод но сти мно го из ра зи
ти је са срп ским, по себ но у оној „грч кој вер зи ји” ко ја је озна че на 
као еол ска и ко ја је пред ста вље на као „нај сум њи ви ја ску пи на у 
грч кој ди ја лек то ло ги ји [и] слу жи као ’кош за сме ће’ за све грч ке 
ди ја лек те ко ји ни су ар ка диј скоци пар ски, јон скоатич ки или сје
ве ро за пад ни/дор ски”. На то ме ди ја лек ту, уз мно штво дру гих фраг
ме на та, Еко но мид је за бе ле жио Оче наш и он се ов де пре но си у оном 
об ли ку у ко ме је, у овом Ле то пи су, об ја вљен пре ско ро 200 го ди
на, а да се још ни је на шао срп ски хе ле ни ста, на уч ник, ра до зна лац 
ко ји би тај је зик осмо трио ма кар као фа зу у уоб ли ча ва њу грч ко га 
је зи ка на срп ској осно ви и то по ме ха ни зми ма за ко је ва ља прет по
ста ви ти да се бит ни је не ће раз ли ко ва ти од оних ко ји су до ве ли до 
уте ме љи ва ња фран цу ског на келт ској или ита ли јан ског или ру мун
ског, опет, на нек[акв]ој срп ској осно ви.

И да за тво ри мо ка зи ва ње не ким оп шти јим на по ме на ма.
Хал ко кон дил „по у зда но зна” да су Ср би „на род нај ста ри ји и 

нај ве ћи”; Пик тет „са си гур но шћу” до да је да је по сто јао „је дан 
пре и сто риј ски народ..., ра сут од Ин ди је до крај њих гра ни ца Евро
пе” (а Ро бер и Кљо сов ре ћи ће да су то би ли Ср би); Ле век ве ли да 
су „Гр ци, Ла ти ни и Нем ци из дан ци Сло ве на”, То ме цо ли ће ње го
вим „Ла ти ни ма” при кљу чи ти Ита ли ја не, дру ги ће им (пре ко „келт
ско га мо ста”) при ве сти Фран цу зе, Ибе ре, Бри тан це, ма ло ће ме ста 
та мо оста ти за Нем це и не ке Нор диј це јер ће исто ри ча ри са оп шти
ти да су Кел ти бит ни за ет но ге не зу оних прет ход них док су Нем ци 
ту њи хо ву уло гу „ми ни ми зи ра ли”, а оста ли ће се „ма њи За пад но
е вро пља ни” рас по ре ђи ва ти из ме ђу јед них и дру гих.17

Осим што су се сво јим је зи ком на шли у осно ви глав ни не 
европ ских је зи ка, а Ле пен ским Ви ром и Вин чом – и мно штвом 
дру гих ситн[иј]их „Ви ро ва и Вин чи” ра су тих по Хелм ском / Или
рич ком / Бал кан ском по лу о стр ву – ста ли и на по чет ке мо дер не 
европ ске ци ви ли за ци је, Ср би су се пред европ ском ду хов ном си
ро ти њом са да „ис пре чи ли као озби љан бал кан ски ре ме ти лач ки 
фак тор”. И та је си ро ти ња, уз аме рич ки кор бач, на мер на да их 
отуд де фи ни тив но укло ни, али да пре то га „за го нет ку ’европ ске’ 

17 Свог пр во бит ног ста ва да су Гр ци, Ла ти ни и Нем ци „из дан ци Сло ве на” 
Ле век се ка сни је од ре као, али ти ме ни је мо гао по ре ћи чи ње ни цу да су, ре ци мо, 
Нем ци од Ср ба пре у зе ли ре чи љубити љубав (ich li e be dich), да су Ла ти ни срп. 
луч „чу ли” као lux, а Гр ци при ста ли на то да се огла ша ва ње њи хо вог „из дув ног 
вен ти ла” не раз ли ку је од срп ског (πέρδομαι гла гол, πορδή име ни ца), као што 
су и Ар ба на си од Ср ба пре у зе ли ре чи за озна ча ва ње „нај мар кант ни јих по је ди
но сти” му шке и жен ске ин тим не ана то ми је (да им дру ге лек сич косе ман тич ке 
си сте ме ов де не по ми ње мо. 
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по ду нав ске ци ви ли за ци је” пред ста ви као соп стве ну те ко ви ну и 
да по ка же да је и она уче ство ва ла у ње ном об ли ко ва њу. Та ква ће 
се „си ро тињ ска па мет”, ме ђу тим, те же доказ[ив]ати јер нам је Хар
ман при ре дио не ке кар те на ко ји ма се ви ди да се та кул ту ра 
про сти ра ла је ди но та мо где и Ср би и да се за Евро пу са зна ло 
мно го ка сни је (мо жда тек „ко ји дан”, ре ци мо, пре не го за Бу гар ску).

Раз ра ђу ју ћи сво ју те о ри ју кон ти ну и те та, Али неи ће у јед ном 
тре нут ку за пи са ти да „при хва ти ти та ко сме ле ре зул та те”, ка кви 
се од ње мо гу оче ки ва ти, „зна чи ло би у ве ли ком де лу по но во писа
ти исто риј ску лин гви сти ку” (I: 466), али се не мо же ве ро ва ти да 
је мо гао има ти на уму по је ди но сти ко је су се уоб ли чи ле из на пред 
из ло же них раз ма тра ња, тј. да ће се та „но ва исто риј ска лин гви сти
ка” те ме љи ти на сло вен ском је зи ку, пре све га – на срп ском.
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