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Драго Перовић 

Милош Ковачевић: Лингвостилистика књижевног текста, Српска књижевна задруга, 

Београд 2012 

(Ријеч на промоцији у Никшићу 12. априла 2013) 

 

Браћо и сестре,  

Добродошли на вече посвећено књизи Лингвостилистика књижевног текста – нашег драгог 

госта и пријатеља проф. Милоша Ковачевића, књизи која је, по мом скромном увиду, избор 

избора: 

- књига изабрана од Српске књижевне задруге да као трећа у њеној историји, а поводом 

њеног јубилеја, у свечаном колу представи српску лингвистичку науку – све оно 

изабрано што је она рекла у посљедњих пола вијека; 

- књига у којој су сабране изабране станице лингвостилистичке науке код Срба; 

- књига у којој су сабрани изабрани сарадници на лингвостилистичком истраживању – 

савремени пјесници и писци који су својим стваралаштвом дали непроцјењив допринос 

развоју и очувању српског језика и показали моћ и ширину српског језика чак и онда 

када он покушава да језички изрази оно што је суштински неизразиво.  

Као што знамо Матица Српска – Друштво чланова у Црној Гори је на почетку свога рада 

(2011) изабрала да објави књигу Милоша Ковачевића и Михаила Шћепановића: Српски језик у 

вртлогу политике. Она је била посвећена групи изабраних, групи професора који су због 

одбране и заштите српског језика 2004. отпуштени из средњих школа у Никшићу и Херцег 

Новом. Вечерас смо на неки начин поносни, наравно, не нашом заслугом, јер нам изгледа да је 

све у српском народу испланирано и организовано. Наиме, ових дана је ове исте професоре 

Матица српска у Новом Саду одликовала својом Повељом за неговање српске језичке културе. 

Све честитке и господи Професорима и Матици. Због тога, чини да смо ми тачно планирали и 

изабрали да се скоро поклопи додјела Повеље изабраним Професорима у Новом Саду и 

промоција изабране књиге професора Ковачевића. 

Све ово наводим јер је како нас учи наука о језику и „сам избор ... стилистичка 

категорија“ (227), и јер се и Српска књижевна задруга прошле године и Матица српска у Црној 

Гори ноћас руководила не само научним интересовањем (које јој свакако приличи и које изазива 

код свих оних који се баве на научан начин српским језиком) већ и општим важењем 

стилистичког принципа избора (19), то јест, селекцијом унутар лингвостилистике и избором 
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њене доминанте у имену и презимену Милоша Ковачевића, једном једином изабраном послије 

толико времена. 

Радови који су овдје сабрани изабрани су да покажу, за нас лаике, скривене, а за науку 

темељне дамаре савременог српског језика. Радови који су овдје сабрани, њих 14, изабрани су да 

покажу како стручној јавности тако и нама лаицима углавном скривене, а за науку каква је 

лингвостилистика магистралне путеве и координате савременог српског књижевног језика. 

Кад у сивилу свакодневнице посегнем ка странац ка дворима књижевности она ме прима 

на једнократну и једноличну гозбу: утажи моју емоционалну, егзистенцијалну, националну или 

неку другу глад: послужи ми као и свако друго пиће, да се заситим и напојим оним што немам а 

што нешто у мени иште. И тако се стално вртим укруг, сусрећу се у мени једно увијек-већ и 

једно још-не. 

За разлику од мене, наука о језику и онај ко је њен потпуни посвећеник, учимо из 

Лингвостилистике проф. Ковачевића, пак служи књижевности тако што нам открива 

непресушни арсенал њених језичко-стилских могућности и естетских вриједности. Али не само 

то, ова бриљантна књига нам непобитно свједочи да и како различити књижевни жанрови 

развијају не само језик и књижевност већ и саму науку о језику и књижевности, откривајући јој 

нове могућности језичког ковања и обликовања, стилистичког веза и ткања. Управо ту у том 

директном сусрету књижевности као умјетности и науке о књижевности, рекао бих, челом у 

чело, настаје нешто ново, али чела не пуцају него се језик, умјетност и наука бокоре у недоглед. 

Због тога себи морамо да признамо да начин на који смо читали неког свог изабраног пјесника 

или писца послије читања Лингвостилистике Милоша Ковачевића више никада нећемо моћи 

себи да приуштимо јер нам она беспоговорно указује на сву једностаност, недовољност и 

површност нашег дотадашњег читања. Све у свему, испада, да су и књижевност и наука, 

књижевници и научници, изабрани од самог језика да њиме зборе и творе, показују и доказују, 

откривају и свједоче. 

У том показивању и доказивању проф. Ковачевић полази од Алексе и Лазе, преко Нога, 

Ракитића и Крњевића до Зорана, Момира и Милице, од Меше и Скендера, преко Пајића, 

Стевановића и Росића, до Левајца, Сарића и Кецмановића. 

Свако од њих је изабран од једног јединог као један једини, непоновљиви и јединствени у 

оном што ствара: 

- кога би ако не Шантића српски језик и његов Милош Ковачевић изабрали да покажу 

хармоничност и симетричност, емоционалност и ритмичност српског језика, 



3 
 

- кога би ако не Лазу Костића српски језик изабрао да посвједочи како су управо његов 

живот његове кованице и "супротнице", открића и изналажења језичког израза, 

- ко би ако не Ного, прићеран семантичко-синтаксичким разлозима учинио да велика 

слова снисходе до малих, а да се мала узвисе и узносе до великих, 

- ко би ако не Ракетић саму форму посадио у улогу главног јунака своје поезије, 

- ко би ако не Зоран, Момир и Милица, на служби језику, пјевали одбрану српског језика. 

И да више не прозивам и не набрајам остала стилска онеобичавања и изабране доминанте као 

што су паралелизам (Пајић), црта, понављање и интерогативне реченице (Стевановић), туђи 

говор (Сарић, Селимовић, Куленовић), Прича (Левајац), парцелати и неговорени говор 

(Кецмановић)... 

 Сви они показује Ковачевић измјештају јединственост и непоновљивост осјећања из 

нужде мисаоног опросторавања и строгог језичког фиксирања (Бергсон); и показују нам у својој 

изабраности да је језик једини "критеријум и идентитет" (140), оно недјељиво и јединствено у 

свима нама, коме се не можемо одговорити. А и како да се одговоримо пјесми када на 

границама језичког израза зајечи и зазвони, забруји и забубња, захучи и помири у себи својим 

несводивим могућностима све разнолике теоријске пројекте и све интерпретативно-критичке 

нијансе пуноће значења. 

У том свијету еквивалентности умјетности и науке, а опет у царству вишеслојности 

српског књижевног језика, на врху процвата лингвостилистике (на коме је "само једно мјесто) 

"одгонетнути суштину књижевности као умјетности" може само „најбоља студија те врсте на 

српском језику" (XII).  

Отуда поносно понављам оно што сам научио: "сам избор је стилска категорија" (227) и 

ово своје „предисловије" завршавам препуштајући вас онима који су од Матице српске у Црној 

Гори изабрани да вам стручно и научно изложе о каквом се избору заиста ради. То су, а све их 

добро знате, изабрани чланови Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске у Црној 

Гори: проф. др Јелица Стојановић, доц. др Михаило Шћепановић и изабрани од изабраних, 

аутор Лингвостилистике књижевног текста, слободан сам да кажем, стилематично-стилогени 

проф. др Милош Ковачевић. Господо, изволите. 

 


