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АКАДЕМИКМИЛКА ИВИЋ

(1923-2011)

Крајем зиме 2011. године преминула је академик Милка Ивић.

Њеним одласком завршило се једно раздобље новије српске лингви

стике, у којем је Милка Ивић била последњи велики представник

свог даровитог поколења.

Милка Ивић проживела је дуг и у много чему интелектуално

богат живот носећи с природном лакоћом своју изузетност, која ју

је стално и заслужено пратила.

Школовање је Милка Ивић добила најбоље које су у време њеног

детињства могла добити деца добростојећих српских интелектуала

ца, какав су били њен отац др Радоје Јовановић, државни саветник,

и Светлана Илић, старија ћерка песника Војислава Ј. Илића. На самом

почетку студија (1945) интересовања Милке Ивић била су подељена

између књижевности и математике. Неочекивани сусрет са профе

сором Александром Белићем био је преломан за избор њеног жи

вотног позива — определила се за студирање и проучавање српског

језика и опште лингвистике. Њен добитак био је тиме двострукjep

је на језичким студијама упознала Павла Ивића, с којим ће затим

проживети у браку многе лепе године и с којим ће заједно изгради

ти, на научном и наставном пољу, најлепшу задужбину српске лин

гвистике друге половине ХХ века.

Истраживачки дар Милке Ивић заблистао је већ на студијама,

када је написала семинарски рад „Једно поређење Вуковогјезика са

нашим данашњим књижевним језиком“ (1947), који је био толико

испред свог времена да је наишао на неразумевање оних професо

ра који су први о њему дали свој суд, али га је ауторитет Алексан

дра Белића заштитио од неодговарајућих тумачења. Тај рад, који ће

касније бити објављен у Зборнику за филологију и лингвистику Ма

тице српске (1957), постаће окосница књиге Милке Ивић О језику
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Вуковом и вуковском, која је имала два издања (1990, 1997), као и ни

за радова које је до последњих година живота писала о променама у

српском језику од прве половине XIX века до друге половине ХХ и

почетка ХХI века, често из угла историје речи у историји културе.

По завршеним студијама (1949) Милка Ивић је исте године, бу

дући од треће године студија, као одличан студент, стипендиста Ин

ститута за српски језик САН, почела да ради у том институту, што

ће бити њена прва и врло инспиративна научна радионица, чега ће

се касније са захвалношћу сећати.

У то време почињу и прва искуства Милке Ивић у универзи

тетској настави. Проф. Александар Белић поверавао је Милки Ивић

да га повремено замени на предавањима. Неки од њених тадашњих

слушалаца, сада у пензији, сећају се да су већ та прва предавања

Милке Ивић била веома упечатљива и изузетно посећена.

Рад на Речнику САНУ био је подстицајан за прва научна истражи

вања Милке Ивић па и за њен избор теме за докторску дисертаци

ју Значења српскохрватског инструментала и њихов развој, коју је

одбранила 1953, а објавила 1954. године. Та књига је остала до на

шег времена недосегнуто истраживање из области историјске син

таксе и семантике падежа, спој проучавања готово неистражене, а

врло сложене проблемске области, скрупулозне обраде врло широ

ке и разноврсне грађе и оригиналних понуђених решења, и у кон

цепцији целе монографије и у низу појединачних проблема.

Пошто се није указивала могућност да буде примљена на Кате

дру за јужнословенске језике и општу лингвистику Филозофског

факултета Универзитета у Београду, Милка Ивић је 1955. године

постала доцент Одсека за јужнословенске језике Филозофског фа

култета Универзитета у Новом Саду. Ту ће предавати, на понос својих

студената, колега, катедре, факултета и целог универзитета, све до од

ласка у пензију 1. октобра 1984. Павле и Милка Ивић су, са својим са

радницима, на Филозофском факултету у Новом Саду створили један

од најјачих славистичких центара, који се често назива школом Павла

и Милке Ивић или новосадском лингвистичком школом.

У Новом Саду Милка Ивић је, као професор српскохрватског

језика и опште лингвистике, живо учествовала у организовању на

ставног и научног живота и рада на Филозофском факултету и у

Матици српској, где је била члан Одбора Одељења за књижевност

и језик, члан Катедре Матице српске, члан уредништва Зборника

Матице српске за филологију и лингвистику, поред других одговор

них задужења.
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Уз педагошки универзитетски рад Милка Ивић је доста времена

проводила на студијским боравцима у иностранству и на научним

скуповима, посебно као члан Комисије за проучавање граматичке

структуре словенских језика Међународног славистичког комитета.

Била је у непосредним контактима с многим водећим лингвистима

и славистима и радо виђен гост на многим универзитетима. Могућ

ности да настави професорску каријеру у иностранству увек је

претпостављала живот и рад у својој земљи.

По избору за члана САНУ (1976) и, поготову, после пензиони

сања Милка Ивић је и у Београду с једнаким залагањем учествова

ла у делатностима радних тела САНУ и Института за српски језик

САНУ, где је вршила више одговорних дужности: председник Од

бора за Речник српскохрватског књижевног и народног језика,

Председник Одбора за ономастику, председник Управног одбора

Института и др. Била је и председник Одбора за стандардизацију

српског језика, као и председник Комисије за синтаксу тог одбора.

Академик Милка Ивић била је члан четирију академија наука

(Академије наука и уметности Норвешке /од 1976/, Српске академи

је наука и уметности /од 1976/, Саксонске академије наука и умет

ности /од 1979/, Словеначке академије наука и уметности /од 1983/),

врло активан и угледан члан Комисије за проучавање граматичке

структуре словенских језика Међународног славистичког комитета

(1964–1984), почасни члан Лингвистичког друштва Чешке (2000),

почасни доктор Руског државног универзитета у Петрозаводску

(2002) и добитник неколико највиших друштвених признања за на

учни и наставни рад.

Милка Ивић и Павле Ивић стекли су, свако у својој области ис

траживања, светску научну афирмацију без премца у српској лин

гвистици. Име Милке Ивић учинила је посебно познатим њена

књига Правци у лингвистици, најпревођенија књига српске лингви

стике, од Јапана до САД, од Финске до Јордана, која је само на срп

скохрватском језику имала десет издања (пет у Љубљани и пет у

Београду).

О високом месту које је Милка Ивић имала у свету лингвисти

ке сведочи и чињеница да је још 1972. године њен рад о словенским

обавезним детерминаторима ушао у антологију радова из структу

ралистичке синтаксичке теорије (Фреда Хаусхолдера), а да су њени

чланци објављивани у најугледнијим славистичким часописима и

зборницима.

Поред монографије о инструменталу и Праваца у лингвистици

Милка Ивић је објавила и књиге Лингвистички огледи (1983, 1995,
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2008), Ојезику Вуковом и вуковском (1990, ОВуковом и вуковском је

зику 1997), О зеленом коњу: нови лингвистички огледи (1995), Лин

Твистички огледи, три (2000), Ред речи: лингвистички оiледи, чети

ри (2002), О речима: коiнитивни, граматички и културолошки

аспекти српске лексике: лингвистички огледи, пет (2005), Језик о

нама: лингвистички огледи, шест (2006), као и преко четиристо дру

гих научних радова (укупно 455, в. њену потпуну личну библио

графију у овој књизи Јужнословенског филолога).

Академик Милка Ивић је била драгоцени члан уредништава ви

ше лингвистичких часописа код нас и у иностранству. С посебном

преданошћу уређивала је Јужнословенски филолог, чији је главни

уредник била од 1974. до 2007. године (у којем је 1949. објавила

своје прве научне радове). У том периоду знатно се проширио круг

иностраних сарадника Јужнословенског филолога и удео теоријских

радова у његовом садржају.

Проучавајући језик више од шест деценија, Милка Ивић је пом

но пратила животјезика и развој науке о језику. Три главна предме

та њених интересовања били су српски, односно српскохрватски

језик, словенски језици и лингвистичка теорија и методологија у

свом историјском развоју и у актуелном тренутку. У истраживањи

ма Милке Ивић ти најшири проблемски кругови били су најчешће

повезани, а њени радови су се разликовали, пре свега, по томе на че

му је у појединима од њих било тежиште пажње. Увек је полазила

од језичке реалности, а склоност ка решавању теоријских пробле

ма није је ометала да пишући о језику полази од конкретних језич

ких чињеница. Милка Ивић је као мало ко умела да иза наизглед

неважне и споредне језичке појаве уочи важне теоријске чињенице.

У српску лингвистику увела је велики број теоријских појмова и

убедљиво их је образложила на српској и словенској језичкој грађи.

Српски лингвистички појмовник који дугујемо Милки Ивић заслу

живао би да буде предмет посебне публикације.

Милка Ивић није само активно пратила кретања у лингвистичкој

теорији, од структурализма до когнитивне лингвистике, него је и уче

ствовала у њиховом развоју. С лакоћом је проницала у суштине тео

ријских новина и развијала их на српском и словенском материјалу,

остајући при томе аутентична, а не представник једног правца.

Милка Ивић је и у Србији, и у Југославији, и у свету била по

зната као лингвиста међу највећима које смо икад имали, као стручњак

за питања теоријске лингвистике и науке о српском језику, посебно

синтаксе и семантике, синтаксе реченице, синтаксе падежа, синтаксе
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Глагола, односа између граматике и лексике, когнитивне лингвисти

ке, типологије језика, теорије морфолошких категорија, историје

речи у историји културе, лексичке семантике, историје лингвисти

ке и за друга лингвистичка питања.

О научним достигнућима Милке Ивић најбоље сведоче њени

радови. О њеном научном делу говоре и десетине приказа књига и

научних чланака Милке Ивић који су објављени у публикацијама

широм света. О том делу сведоче и радови других аутора који су

били подстакнути идејама Милке Ивић, понајвише они који су били

објављени у зборницима њој у част (1983—1984, 2004), као и моно

графија Лингвистика Милке Ивић (2008), коју је написала и објавила

група њених ученика и сарадника. О томе говоре и некролози ака

демику Милки Ивић које доносе Глас Одељењајезика и књижевно

сти САНУ, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику,

Зборник Матице српске за књижевност и језик, Летопис Матице

српске, Вiulletin Polskiego Towarzistwa Jezykoznawczego, интернет

страница Комисије за проучавање граматичке структуре словенских

језика Међународног славистичког комитета и други лингвистички

И СЛalВИСТИЧКИ ЧАСОПИСИ.

Академска јавност Милку Ивић памти и као учитеља, као науч

ног родитеља, јер је подигла многа поколења лингвиста на начели

ма на којима је сама живела и радила, и у која је веровала. Милка

Ивић је многе обрадовала, многе научила, поучила, упутила, подр

жала, заштитила, охрабрила. Зрачила је добротом и мудрошћу, а

њен лик светлеће заувек у свима који су је икад упознали.

Нека јој је вечан спомен и Царство небеско.

Предраг Пипер“

* piperm(a)eunet.rs
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БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА МИЛКЕ ИВИЋ

Уводна напомена

Ова библиографија обухвата објављене радове академика Милке

Ивић од 1949/1950. до краја 2010. године. Распоред библиографских

јединица је исти као у Библиографији радова академика Милке

Ивић, САНУ 2005. године, само је допуњен. Библиографија садржи

две целине: I Посебна издања (Лингвистичке студије и огледи, Лин

iвистички приручник —„Правциу лингвистици“, Антологија, Књи

та разговора) и П Прилози у часописима и зборницима. Унутар сва

ке целине поштован је хронолошки принцип (свака нова година је

истакнута тако што је број библиографске јединице дат у полума

сном слогу), а унутар сваке године азбучни ред. Уз библиографију

радова додати су Редакторски рад, Научноистраживачки рад и Ли

тература о делу Милке Ивић. На крају, приложен Индекс наслова

обухвата само објављене радове, односно 443 јединице.

I ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Лингвистичке студије и огледи

[1] Значења српскохрватског инструментала и њихов развој : син

таксичко-семантичка студија. — Београд : Српска академија наука,

1954 / уредник Александар Белић. – VIII, 298 стp.: (2) графикона;

21 cm. — (Посебна издања / САН, књ. ССХХVII. Институт за српски

језик, књ. 2)

Докторска дисертација : примљена (за објављивање) на I скупу Одељења лите

ратуре и језика САНУ 12. марта 1954. године. — Садржај: Скраћенице: стр. V

* mimicababic{ayahoo.com



16 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

— Списак цитираних дела лингвистичке литературе: стр. VI-VIII. — Увод: стр. 1

6. — (Iдео) Инструментал без предлога: (1) Категорија „оруђа“: стр. 7-52; Гра

фички приказ развоја инструментала „оруђа“ у српскохрватском : стр. 52-53; (2)

Инструментал пасивних конструкција: стр. 54-68; (3) Инструментал „узрока“:

стр. 69-99, Схематски преглед типова које обухвата категорија „узрока“: стр. 100

; (4) Инструментал којим је обележен појам — носилац стања: стр. 101–120; (5)

Инструментал места и времена: стр. 121—133 , (6) Категорија инструментала

„основне карактеристике“: стр. 134-146; (7) Предикативни инструментал: стр.

147—158. — (II део) Инструментал у конструкцији с предлогом „с“: Основни

принципи употребе социјативног предлога у српскохрватском: стр. 159–163; (1)

социјативни инструментал: стр. 164-194; (2) Псеудосоцијативни инструментал

: стр. 195-210; (3) Употреба предлога „с“ уз инструментал: стр. 211-235. — Ин

струментал у функцији одредбе: стр. 236-246. — Адноминални инструментал :

стр. 247-254. — Закључак: стр. 255-269. – Zusammenfassung. — 2. изд. 2005.

(2) Lingvistički ogledi. – [1. izd.]. – Beograd: Prosveta, 1983. – 225, (3)

str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek / urednik Ivan Colović ; knj. 61)

Sadržaj: Nekoliko uvodnih reči / Milka Ivić (Beograd, 20. 8. 1983): str. 5-6. — (I

deo) O imenici i glagolu: (1) Izbrojivost onoga što imenica označava kao gramatički

problem (prvo objavljivanje): str. 9-36; (2) Načini na koje slovenski glagolovreme

njuje ponavljanu radnju (prvo objavljivanje) : str. 37—56. — (II deo) О rečenici i njenim

sastavnim delovima: (3) O strukturi srpskohrvatske proste rečenice s glagolskim pre

dikatom (prvo objavljivanje): str. 59-85; (4) Srpskohrvatske rečenice s predikatom či

je je leksičko jezgro imenica ili zamenica u nominativu (prvo objavljivanje) : str. 87—

114 ; (5) Iskazivanje direktnog objekta u (standardnom) srpskohrvatskom (prvo

objavljivanje] : str. 115—138; (6) О rečenicama kojima se dopunjuje glagol „znati“

(1976): str. 139-144; (7) O srpskohrvatskim pogodbenim rečenicama (prvo objavlji

vanje) : str. 145-153; (8) О srpskohrvatskim gerundima (prvo objavljivanje): str. 155–

176. – [III deo ) Iz padežne problematike : (9) О slovenskim obaveznim determinato

rima (prvo objavljivanje): str. 179-187; (10) O semantičkim okolnostima od kojih za

visi obavezna determinacija kvalifikativnog tipa (1970): str. 189—196; (11) О struk

turi srpskohrvatskog padežnog sistema : str. 197—205 , (12) Srpskohrvatski padežni

sistem za označavanje prostornih odnosa (1965): str. 207-214; (13) Lingvističke kon

sekvence različitog pristupa odnosu „deo-celina“: str. 215-225. — Beleška o autoru /

(Milorad Radovanović) : str. [4]. – Korice: Ivan Mesner. – Tiraž 4000. — 2. izd. 1995.

[3] O jeziku Vukovom i vukovskom. – [1. izd.). — Novi Sad: Književna

zajednica Novog Sada, 1990. — 109 str. ; 20 cm. - (Edicija „Novi Sad“

; knj. 192)

Sadržaj: Nekoliko uvodnih napomena / Milka Ivić (Beograd, 16. 5, 1987): str. 7-8.

— (I deo): (1) Jedno poređenje Vukovog jezika sa našim današnjim književnim jezi

kom“ (1957): str. 9-24; (2) O uticajima nemačkog jezika na Vukovu leksiku i fraze

„(Objavljivani tekstovi) su ovde uneti bez ikakvih naknadnih izmena, sa jedinim

izuzetkom teksta „Jedno poređenje Vukovog jezika sa našim današnjim književnimje
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ologiju (1987): str. 25-32; (3) О Vukovoj leksici i povodom nje (1988): str. 33-40;

(4) Povodom ponovnog prevođenja „Novog zavjeta“ (1987): str. 41-44; (5)Vukova

uloga u normiranju ekavske varijante književnog jezika (1965): str. 45-49. – [II deo)

: (6) О јеziku Save Mrkalja (1988): str. 53-60; (7) Daničić sintaksičar – u svom vre

menu i danas (1981): str. 61–71; (8) Ljubomir Stojanović o našim vremenskim gla

golskim oblicima (1980): str. 72-82. — (III deo): (9) Današnji aspekti proučavanja

srpskohrvatskog književnogjezika (1962): str. 85-91; (10) Problem norme u književ

nom jeziku (1965): str. 92–100 ; (11) Jezička individualnost grada (1965): str. 101—

108. — Beleške uz tekst. — 2. izd. 1997.

[4] Lingvistički ogledi. — 2. izd. – [Zemun) : [Biblioteka XX vek] ; Ве

ograd: Slovograf, 1995. — 224, [2] str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek /

urednik Ivan Čolović ; 61)

Sadržaj isti kao u prvom izd. (1983). —Beleška o autoru / [Milorad Radovanović]: str.

(4). – Korice: Ivan Mesner.

(5) О zelenom konju: novi lingvistički ogledi. – [Zemun) : [Biblioteka

ХХ vek), Beograd: Slovograf, 1995. — 334, (2) str. ; 17 cm. - (Biblio

teka XX vek / urednik Ivan Čolović; 82)

Sadržaj: Nekoliko uvodnih reči (16. 3. 1995): str. 5-6. – [I deo) O nazivima boja:

(1) О razlikovanju ljudi po boji (1993): str. 9-46; (2) О glagolima izvedenim od na

ziva „ljudskih boja“ (1995): str. 47-58; (3) Plava boja kao lingvistički problem (1994)

: str. 59-86; (4) О zelenom konju (1994): str. 87–101. — (II deo) Rod i broj u jeziku

: (5) О rečima koje iskazuju (značenje) „ljudski stvor“ u najneodređenijem smislu

(1990): str. 105—122 ; (6) О gramatičkom razlikovanju neudatih ženskih osoba oduda

tih u nekim poljskim dijalektima (1992): str. 123-127; (7) Neka zapažanja o broju i

rodu (1989): str. 128—156; (8) Neki problemi kvantifikacije sagledani iz vizure srp

skih (a donekle i šire slovenskih) jezičkih datosti (prvo objavljivanje) : str. 157-172.

— (III deo) О značenjskom i obličkom ustrojavanju jezičkih jedinica : (9) Semantika

predloga u izrazima tipa „sedeti na suncu /sedeti u hladu“ i sl. (1990): str. 175-179;

(10) Još o dekomponovanju predikata (1988): str. 180-187; (11) О razlikovanju na

čelnog od konkretnog saopštavanja: [pristupna beseda u SANU) (1988): str. 188—197

; (12) O jednoj ekspresivnoj sintaksičkoj konstrukciji (1985): str. 198—205 , (13) O ne

kim gramatičkim fenomenima uslovljenim empatijom (1987): str. 206–216; (14) Srp

sko jedan / bugarsko edinu ulozi odredbe predikatske imenice (1990): str. 217-224;

(15) O odredbama kategorizovanja (1991): str. 225-236; (16) О „denotativnom“ i

„konotativnom“ kategorizovanju (1992): str. 237-253; (17) О prilozima „za način“ (1979)

: str. 254-282; (18) Odredbe „dodatnog komentara“ (prvo objavljivanje): str. 283–297

; (19) О prilozima za promenu (nekog prethodno uspostavljenog) stanja (1988): str.

298-304; (20) Jedan prilog problematici metafore (1986): str. 305-313; (21) O deter

minaciji po kriteriju „poznatost ujavnosti“ (1993): str. 314-318; (22) О pridevskim obra

zikom“. Njegov je spoljašnji lik sad usaglašen sa novijom pravopisnom normom, i pri

tom su na nekoliko mesta izvršene sitne intervencije koje doprinose preciznosti izla

ganja“. – Nekoliko uvodnih napomena: str. 7.
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zovanjima tipa „pun puncat“ (prvo objavljivanje) : str. 319—331. — Вeleške i citirana

literatura uz tekst. — Вeleška o autoru : str. [4]. — Коrice: Ivan Mesner. — Тi raž 1000.

[6] О Vukovom i vukovskom jeziku“. — 2. dopunjeno izd. — Zemun : Ві

blioteka XX vek; Beograd : Сigoja štampa, 1997 (Beograd : Сigoja

štampa) — 203, [3] str.; 17 cm. — (Biblioteka XX vek/urednik Ivan Co

lović; knj. 94)

Sa držaj : Nekoliko uvodnih napomena /Мilka Ivić (Вeograd, 16. 5. 1987) : str. 5—6

; [Uvodna napomena] / Milka Ivić (Beograd, 11. 1. 1997) : str. 7. — [I grupa) : (1) Јed

no poređenje Vukovog jezika sa našim današnjim književnim jezikom : str. 11—34;

(2) Оd Vuka do danas (1965) : str. 35—41; (3) О uticajima nemačkog jezika na Vuko

vu leksiku i frazeologiju i str. 42—53 ; (4) О Vukovoj leksici i povodom nje i str. 54—

63; (5) Рovodom ponovnog prevođenja „Novog zavjeta“: str. 64—68; (6) О Vukovom

izrazu „besprestan“ (prvo objavljivanje) : str. 69—72 ; (7) Vukova uloga u normiranju

ekavske varijante književnog jezika i str. 73—79. — [II grupa) : (8) О jeziku Save Мr

kalја: str. 83—94; (9) Daničić sintaksičar — u svom vremenu i danas:str. 95—109 ; (10)

Рogledi Stojana Novakovića na srpski književni jezik (1995) : str. 110—117; (11) Lju

bomir Stojanović o našim vremenskim glagolskim oblicima (1980) : str. 118—132. — [III

grupa) : (12) Današnji aspekti proučavanja srpskohrvatskog književnogjezika (1962):

str. 135—144; (13) Problem norme u književnomjeziku (1965) : str. 145—157; (14) Је

zička individualnost grada (1965) : str. 158—169. — [IV grupa) : (15) Оpšti pogled na

problem tudica (1996):str. 173—179; (16) О „bojiti / farbati“ i još ponećem (1996):

str. 180—186; (17) О „narodnjacima“ sjezičke tačke gledišta (1996):str. 187—195;

(18) Još jednom o „narodnjacima“ (1996):str. 196—203. — Вeleške uz tekst. — Вele

ška o autoru : str. [4]. — Коrice: Ivan Mesner. — Тi raž 1000.

[7] Lingvistički ogledi, tri. — Zemun : Вiblioteka XX vek ; Вeograd :

Сigoja štampa, 2000. — 196, [2] str.; 17 cm. — (Biblioteka XX vek. Кul

tura, obrazovanje /urednik Ivan Colović; knj. 106)

Sadržaj : Nekoliko uvodnih reči (8. jula 1999. u Beogradu) /Мilka Ivić i str. 5. — (I)

Воје и јеzikи : (1) О izrazima „plav“ i „modar“: nova saznanja (1996):str 9—19; (2)

О Ноmerovom „оtoоло отvov“ i o srpskom „rujnovino“ (1997) : str 21—28; (3) „Ве

lo“ kao lingvistički i kulturološki problem (1999): str. 29—52. — (II) Gramatički opisi

srpskog jezika sagledani iz novog ugla : (4) О „zamkama“ u definicijama školskih gra

matika (1996):str 55—62; (5) О važnosti „sporednog“ za razumevanje svog i savla

đivanje tuđeg jezika (1998) : str. 63—67; (6) О nekim aktuelnim problemima grama

tike srpskog jezika (1999): str. 69—73 ; (7) О rečenicama tipa „Коto kaže / Ko da to

kaže“ (1998):str 75—78; (8) О rečenicama tipa „Оtišla je kod majke / Оtišla je do maj

ke“ (1999): str. 79—84. — (III) Оsignalizovanju značenja —sintaksičkih i leksičkih : (9)

О priloškoj determinaciji glagolskog predikata (1998) : str. 87—94; (10) О gramatič

kom statusu izraza „uzalud“ (2000): str. 95—103; (11) О ispuštanju oblika „se“ u srp

* Broj radova je povećan sа 11 u prvom na 18 u ovom izdanju. U grupu I uvršte

na su dva rada, u grupu II jedan i uvedena je nova grupa IV sastavljena od četiri rada

sa posebno aktuelnim temama.
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skim replikativnim rečenicama (1997): str. 105-112; (12) O smislu elipse glagolskog

„se“ (1997): str. 113—118; (13) О signalizovanju značenjske razlike „dere / de dic

to“ (1999): str. 119–122 ; (14) О vidskom paru „suditi / osuditi“ i povodom njega

(1990): str. 123-128; (15) O leksičko-gramatičkom spoju „kazati ugovor“ i povodom

njega (1990): str. 129-135; (16) О оđredbi „izvestan“ (1997): str. 137—148; (17) О

nazivima bolesti (prvo objavljivanje); str. 149-159. — (IV) Iz istorije lingvistike – na

še i svetske: (18) Godina 1847: prva sveska Glasnika Društva srpske slovesnosti (1999)

; str. 163–174; (19) О Аleksandru Beliću povodom Antona Reichlinga (1998): str. 175–

185; (20) Svetsko putovanje ideja Romana Jakobsona (1997): str. 187—194. — Сitirana

literatura uz tekst. — Beleška o autoru: str. 4. – Korice: Ivan Mesner.

[8] Red reči: lingvistički ogledi, četiri. – Beograd: „Biblioteka XX vek“

: Cigoja štampa: Knjižara „Krug“, 2002. — 174 str. ; 17 cm. - (Biblio

teka XX vek / urednik Ivan Colović ; knj. 130)

Sadržaj: Nekoliko uvodnih reči (2. juna 2002. u Beogradu) / Milka Ivić: str. 5. — (I)

Teme od šireg opštelingvističkog značaja: (1) Аktuelne opštelingvističke teme u 2001.

godini: str. 9-17; (2) Neka razmišljanja o leksikografsko-leksikološkim problemima

(2002): str. 18–25; (3) О problemu reda reči (2002): 26-33; (4) О metaforičnim eks

tenzijama naziva boja (2001): str. 34-44 ; (5) O modifikatoru „uloge“ agens (2000):

str. 45-50; (6) О pojmu „odgovornost“ i „agentivnoj“ ulozi oruđa za vršenje radnje

(2002): str. 51-61; (7) O tzv. „vidskim parnjacima“ — iz novog ugla: str. 62-67; (8)

Iz problematike modalnih rečeničnih značenja (1999): str. 68-74 ; (9) Povodom ma

kedonskih konstrukcija tipa „kola na brat mi / kola od brat mi“ (2002): str. 75-80;

(10) Kaže se: „seo pored nje“, ali ne i: „ustao pored nje“, zašto? (2000) : str. 81–84.

— [II] Teme iz srpske leksičke i semantičko-sintaksičke problematike: (11) Jedno dav

no postavljeno pitanje: znače li otkad i otkako isto? (2001): str. 87-92 ; (12) О јеziku

zakonskih propisa kojima su utemeljavane „preteče SANU“ (2002): str. 93-109; (13)

О nekim Vukovim mesnim i vremenskim pridevskim odredbama (2003): str. 110—114

; (14) Neki uvidi u konstrukcije tipa „čekati nekoga / na nekoga“ i „zaboraviti nešto /

na nešto“ (2001): str. 115-121. – [III] Teme iz srpske lingvističko-kulturološke proble

matike: (15) Lingvističko-kulturološki aspekti reči „knjiga“ (2001) : str. 125—131 ,

(16) Povodom poslovice „Zec đe se okoti, onđe i pogine“ (2000): str. 132—142 ; (17)

Kulinarski recepti u Vukovom rječniku (2004): str. 143–147; (18) О vremenu kad su

Srbijom šetali „sretaoci i nuđači“ (2003): str. 148-153. — (IV) O vodećim ličnostima

srpske nauke o jeziku: (19) Đuro Daničić (podsećanje) (2001): str. 157-166; (20) О

Beliću – povodom najnovijih događanja u lingvistici (2001): str. 167-172. — Сitirana

literatura uz tekst. – Beleška o autoru : str. 4. – Korice: Ivan Mesner.

[9] О rečima: kognitivni, gramatički i kulturološki aspekti srpske lek

sike: lingvistički ogledi, pet. — Beograd : „Biblioteka XX vek“ : Knji

žara „Krug“, 2005. — 138 str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek / urednik

Ivan Čolović ; knj. 151)

Sadržaj: Nekoliko uvodnih reči / Milka Ivić: str. 5. — Prvi deo: Kognitivni i grama

tički aspekti: (1) Kognitivni i gramatički aspekti evaluacije izrazom „dobar“ (-а,-о)

(prvo objavljivanje): str. 9-20; (2) O imenicama u parapronominalnoj službi (2002)

: str. 21-30;(3) O nekim osobenostima ličnih zamenica u procesu anaforizacije (2003)



2() Јужнословенски филолог LХVII (2011)

: str. 31-43; (4) Neočekivanost i njene pragmatske oznake u standardnom srpskom

(2004): str. 45-52; (5) O leksičkom obelodanjivanju pojma „zameniti/zamenjivati

nekoga nekim“ u srpskom jeziku našeg i Vukovog vremena (2004): str. 53-64 ; (6) О

odredbi „razgovetno“ i povodom nje (2004): str. 65-72; (7) Značenjska podspecifi

kovanost lekseme „stvar“: str. 73-81; (8) О srpskim partikulama „pa“ i „ma“ (iz per

spektive i „fativne“ i „reaktivne“ funkcije jezika) (2003): str. 83-93; (9) Pojam „ve

rum focus“ i njegovo signalizovanje u savremenom standardnom srpskom (2004): str.

95—101. – Drugi deo: Kulturološki aspekti: (10) Pismeno obraćanje sa „ti / vi“ u Ka

rađorđevoj i Miloševoj Srbiji (2004): str. 105-107; (11) О Vukovom „upravo“ (2004)

: str. 109-113; (12) Kad su „moleri“ viđenim ljudima „molovali i preslikavali obraz “

: str. 115-119; (13) „Pismo“ Boška Petrovića (2004): str. 121—126; (14) Mladen Le

skovac: Vuk i Mušicki : str. 127—135. — Сitirana literatura uz tekst. – Beleška o auto

ru : str. 4. – Korice Ivan Mesner. – Tiraž 1000.

[10] Значења српскохрватског инструментала и њихов развој: синтак

сичко-семантичка студија. — Фототипско изд., 1954. — Београд: САНУ

: Београдска књига: Институт за српски језик САНУ, 2005. – VIII, 298

стр. : граф. прикази ; 24 cm. — (Библиотека Пут у речи, књ.9)

[11] Jezik o nama: lingvistički ogledi, šest. — Beograd : „Biblioteka XX

vek“: knjižara „Krug“, 2006. — 118, [8] str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX

vek / urednik Ivan Colović: knj. 154)

Sadržaj: Uvodna napomena / Milka Ivić (8. juni 2006): str. (5). — Prvi deo : Teorij

ski usmerena problematika: (1) О takozvanim „tranzitivnim imenicama“ koje označa

vaju ljudska bića: str. [9]-17; (2) О јеđnom specifičnom sintaksičkom sredstvu za

ovremenjavanje srpskih naziva ljudi : [18]-26; (3) О teoriji antropocentrizma i srpskim

jezičkim datostima: str. (27)-35; (4) О „malim klauzama“ i sličnim sintaksičkim kon

strukcijama: str. [37]-42 ; (5) O ulozi pridevskog atributa u otklanjanju/uspostavlja

nju dvosmisla: str. [43]-47; (6) Jedan zakasneli odgovor na jedno davno postavljeno

pitanje: str. (491-52; (7) Relevantna uloga čula mirisa egzemplifikovana srpskim je

zičkim faktima: str. {53}-62; (8) О pridevima visok i veliki: str. (63)-77; (9) Uloga

prideva visok i veliki onda kad ne označavaju fizičko svojstvo: str. (79)-89. – Drugi

deo : Kulturološki usmerena problematika: (10) Leksikologu u čast: o jednoj leksič

koj temi : str. (93)-96; (11) О danas dominantnim naučnim pogledima proučavalaca

jezika i književnosti: (97)-102; (12) I knjige su se nekada „odlikovale dobrotom“:

str. (103)-105; (13) Pominjanje Beograda u Vukovom Srpskom rječniku: str. (1071—

111 , (14) Muzika u Vukovom jeziku : [113]-116. — Сitirana literatura uz tekst. — Ве

leška o autoru: str. 4. – Korice Ivan Mesner – Tiraž 750.

[12] Lingvistički ogledi.“ — 3. dopunjeno izd. — Beograd : „Biblioteka

ХХ vek“: knjižara „Krug“, 2008. — 339 str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX

vek / urednik Ivan Colović ; knj. 61)

* „Ovo, treće izdanje sadrži trideset osam radova, od kojih se dvadeset pet obja

vljuje prvi put kao deo knjige. Tekstovi koji su objavljeni u prvom i drugom izdanju

ove knjige, u trećem izdanju objavljuju se bez izmena.“ – Uz treće izdanje: str. 6.
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Sa držaj : Nekoliko uvodnih reči (20.VIII 1983) : str. [5]—6. — Uz treće izdanje (8. V

2008): str. 6. — [I deo]: О imenici i glagolu: (1) Аktuelni uvidi u „vrste reči“ (prvo ob

javljivanje) : str. [9]—12 ; (2) Izbrojivost onoga što imenica označava kao gramatički

problem : str. [13]—38; (3) О akcionoj semantizovanosti imenice „škola“ (prvo objavlji

vanje) : str. [39)—43 ; (4) О specifičnom leksičko-morfološkom entitetu „put“ (prvo

objavljivanje): str. [44)—53; (5) Načini na koje slovenski glagol ovremenjuje ponavljanu

radnju : str. [54]—72; (6) Novi pristupi priloškoj determinaciji glagolskog predikata (pr

vo objavljivanje]: str. [73)—77; (7) О srpskom glagolu „govoriti“ i modifikatorima nje

gove leksičke semantike (prvo objavljivanje) : str. [78]—79; (8) О srpskim složenim

leksičkim strukturama čiji su konstitutivni elementi „оd-“ i glagoli obaveštajne seman

tike (prvo objavljivanje) : str. [80]—85. — [II deо): О pridevu i prilogи : (9) О odnosi

ma izmedju prideva i priloga : str. [89)—94; (10) О implikativnoj / neimplikativnoj se

mantizovanosti pridevskih i priloških izraza pri iskazivanju informacije „više od“ (pr

vo objavljivanje]:str (95]—98; (11) О izrazu „tvrd“: str. [99)—105; (12) О kognitiv

nim pristupima izrazu „danas“ (prvo objavljivanje) : str. [106)—109. — [III deо): О re

ćenici i njenim sastavnim delovima : (13) О strukturi srpskohrvatske proste rečenices

glagolskim predikatom:str [113)—137; (14) О informativnom potencijalu proste re

ćenice: str [138]—142 (prvo objavljivanje]; (15) Srpskohrvatske rečenice spredikatom

čije je leksičko jezgro imenica ili zamenica u nominativu : str. [143)—168; (16) Рrilog

„lično“ u funkciji rečeničnog subjekta : str (169)—172 (prvo objavljivanje]; (17) Iska

zivanje direktnog objekta u (standardnom) srpskohrvatskom:str [173]—195; (18) О

rećenicama kojima se dopunjuje glagol „znati“ : str [196}—200 ; (19) О srpskohrvat

skim pogodbenim rečenicama i str (201]—208; (20) О srpskohrvatskim gerundima :

str (209)—229; (21) Informativne uloge „presupozicija“ i „implikacija“ dokumentova

ne srpskim jezičkim faktima (prvo objavljivanje) : str. [230)—236 ; (22) Каko srpske

jezičke datosti egzemplifikuju sobom pojmovnu kategoriju „biološkog vremena“ (pr

vo objavljivanje] : str. [237]—239 ; (23) О problemu anafore u slovenskim jezicima

|prvo objavljivanje]: [240]—242. — [IV deо): Iz padežne problematike: (24) О sloven

skim obaveznim determinatorima i str. [245]—253 ; (25) О semantičkim okolnostima

od kojih zavisi obavezna determinacija kvalifikativnog tipa : str. [254]—260; (26) О

strukturi srpskohrvatskog padežnog sistema : str. [261)—269; (27) Srpskohrvatski pa

dežni sistem za označavanje prostornih odnosa : str. [270]—276; (28) Lingvističke kon

sekvence različitog pristupa odnosu „deo—celina“: str. [277)—286; (29) Коgnitivni

aspekti fenomena partonimije (prvo objavljivanje) : str. [287)—295. — [V deо): Jezik i

kultura : (30) Raspravljanje o jeziku u vreme globalizacije (prvo objavljivanje) : str.

[299)—303; (31) О izrazu „рusto tursko“ (prvo objavljivanje): str. [304]—307; (32) О

izrazu „prostrano“ (prvo objavljivanje]:str [308]—311; (33) О vremenu kada su se či

taonice „držale“ u rukama (prvo objavljivanje) : str. [312]—315 ; (34) Каd su moleri vi

đenim ljudima „molovali i preslikavali obraz“ : str (316)—320 ; (35) Značenjska i ob

lička svojstva glagola tipa „godinati“ i „daniti“ u Vukovom jeziku (prvo objavljiva

nje]: str [321]—325; (36) Рovodom Vukove izjavе: „Djela njegova rđava ili zla“ (pr

vo objavljivanje) : str [326]—329 ; (37) О nekim rečima iz vremena kad je „dačenje“

tek otpočinjalo (prvo objavljivanje): str. [330]—331; (38) Dragovoljac i dobrovoljас:

(povodom jednog pitanja postavljenog 1936. godine u „Našem jeziku“) (prvo obja

vljivanje) : str. [332]—335. — Сitirana literatura uz tekst. — Вeleška o autoru : str. 4. —

Коrice Ivan Mesner — Tiraž 1000.
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Лингвистички приручник — „Правци у лингвистици“

[13] Pravci u lingvistici. – [1. izd.]. – Ljubljana : Državna založba Slo

venije, 1963. — 186, [6] str. ; 20 cm

Sadržaj: Predgovor / [Milka Ivić), 1961: str. 5-6. — Јеzička ispitivanja do XIX veka

: Uvodne napomene: str. 9-10, Jezička ispitivanja u antičkoj Grčkoj : str. 10-15; In

dijska gramatičarska škola : str. 15-17; Period od Rimljana do kraja renesanse : str.

17—20; Period od renesanse do kraja XVIII veka: str. 20–22. – Jezička ispitivanja u

ХIX veku: Uvodne napomene: str. 25-26; Epoha prvih komparatista: str. 26-29; Bi

ološki naturalizam Augusta Schleichera : str. 29–31; „Нumboldtizam“ u lingvistici

(teorija „Weltanschauunga“): str. 32-34; Psihologizam u lingvistici: str. 34—38 , Мla

dogramatičari : str. 38-42; Predstavnik „nezavisnih“ : Hugo Schuchardt : str. 42–44.

— Јеzička ispitivanja u XX veku: (1) Uvodno poglavlje: Osnovne karakteristike na

uke XX veka: str. 47-49; Razvojni smerlingvistike: str. 49-53; (2) Nestruktural

na lingvistika : (2.1) Lingvistička geografija: Zasnivanje metoda: str. 54-57; Мосler

na dijalektologija : str. 57-58; (2.2) Francuska lingvistička škola : Psihofiziološka,

psihološka i sociološka ispitivanja jezika: str. 59-60; Stilistička proučavanja: str. 60—

62 ; (2.3) Estetski idealizam u lingvistici: Uvodne napomene: str. 62; Vosslerova

škola : str. 62-64; Neolingvistika: str. 64-67; (2.4) Progresivne slavističke škole: Ka

zanjska škola : str. 67-70; Fortunatovljeva (moskovska) škola : str. 70; Belićevi lin

gvistički pogledi : str. 70–71; (2.5) Маrrizam: str. 71—74; (2.6) Eksperimentalna fo

netika: str. 75–78. — (3) Strukturalna lingvistika : (3.1) Pregled osnovnih razvoj

nih karakteristika: str. 79-85; (3.2) Ferdinand de Saussure: str. 85-90; (3.3) Ženev

ska škola: str. 90-92; (3.4) Fonološka epoha u lingvistici: Preteče fonologa: str. 92

94; Fonološki principi Trubeckog: str. 94-98; Praški lingvistički serkl.: str. 99-101

; Binarizam Romana Jakobsona: str. 101-104; Strukturalno tumačenje glasovnih pro

mena: str. 104-106; (3.5) Škola američke lingvistike: Počeci – Boas, Sapir, Bloomfi

eld: str. 106-115; Epoha distribucionalista: str. 112-115; Antropološka lingvistika : str.

115-119; Psiholingvistika: str. 119-122 ; (3.6) Kopenhaška škola: Počeci škole – Vig

go Brendal : str. 122-123; Hjelmslevljeva glosematika : str. 123-130 ; (3.7) Logički

simbolizam u lingvistici: Logistika: str. 131-133; Semiotika (semiologija) : 134–136

; Semantika (lingvistička): str. 136-142; Sintaksa (lingvistička): 142-147; (3.8) Ма

tematičkalingvistika: Uvodne napomene: str. 147—150; Kvantitativna (statistička) lin

gvistika: str. 150-155; Teorija informacije: str. 155-162; Mašinsko prevođenje: str.

162—169. — Bibliografske napomene uz svako poglavlje. – Registar pojmova.

[14] Trends in Linguistics / translated by Muriel Heppel. — (1. ed.). —

The Hague: London: Paris: Mouton & Co, 1965. — 260 p.; 23 cm. – (Ја

nua Linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicatan. Series

minor, XLII)

Izvor: Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1963 (Revidirana

verzija prerađeno i prošireno izdanje na engleskom jeziku). — Bibliographical footnotes.

[15] Kielitiede ennenja nyt / suomentanuel Auli Hakulinen. – Нelsinki

: Suomаlaisen Kirjallisunden Seura, 1966. — 293 p. ; 18 cm. – (Tietoli

pas; 46)
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Izvor: Trends in Linguistics, The Hague, Мouton & Co, 1965 (engleska verzija). —

Bibliographical footnotes.

[16] Kierunki w lingwistуce / przelоzyla Anna Wierzbicka. — Wroclaw

: Warszawa : Kraków : Zaklada narod. imenia Ossoliћsckich Wydaw

nictwo, 1966. — 263 p.; 20 cm

Izvor: Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1963. – Biblio

graphical footnotes.

(17) Keeleteaduse póhisuunad: (tólge inglise keelest) /toimeta nudН.

Ratsep, E. Uuspöld. Tartu: Tartu Riiklik Ulikool, 1969. — 302 p.; 18 cm

Izvor: Trends in Linguistics, The Hague, Мouton & Co, 1965 (prevod na estonski

jezik). – Bibliographical footnotes.

[18] Pravci u lingvistici. — 2. dopunjeno i prošireno izd. – Ljubljana :

Državna založba Slovenije, 1969. — 289 str. ; 20 cm

Sa držaj : Predgovor / [Milka Ivić, 1961); [Predgovor] / [Milka Ivić, avgust 1969). — Revidi

ran i dopunjen sadržaj 1. izd (1963)“ – Bibliografske napomene uz svako poglavlje. – Registar.

— Na koricama je upisan pogrešan podatak da je izdanje izašlo 1970, što je često navođeno u li

teraturi.

[19] Trends in Linguistics / translated by Muriel Heppel. – 2. ed. —The На

gue : London: Paris: Mouton & Co, 1970. — 260 p.; 21 cm. — (Ianua Lin

guarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata, Series minor, ХLП)

Izvor: Trends in Linguistics, The Hague, Мouton & Co, 1965 (revidirana verzija 1.

izd. na engleskom jeziku) — Bibliographical footnotes.

(20). Wege der Sрrachwissenschaft / tibersetzt von Matthias Rammeh

mayer. – München: Max Hauser Verlag, 1971. — 282 s. ; 20 cm

Izvor: Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1969 (prevod na ne

1mački s izvesnim preradama i s dodatnim poglavljima o najnovijem razvoju lingvisti

ke). – Bibliographical footnotes.

[21] Lingvistikos kryptys / verté J. Palionis. – Vilmius : Mintis, 1973. —

332 p. ; 18 cm

Izvor: Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1969 (prevod na li

tavski jezik). – Bibliographical footnotes.

[22] Gengo gaku no nagare / translated by Hayata Teruhiro, Inone Fu

mie. –Tokyo: Misuzi Sabo, 1974. — 233 p.; 20 cm

Izvor: Trends in Linguistics, 2. ed., The Hague, Мouton & Co, 1970. – Bibliographi

cal footnotes.
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[23] Kierunki w lingwistусе / przeloz. Каzimierz Feleszko, Anna Wier

zbicka. — 2. wуd rozszerzone. — Wroclaw : Warszawa: Kraków : Gdansk

: Zaklad narodowy im. Оssolinskich Wydawnictwo, 1975. — 379 р.; 20

с11111

Izvor: Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1969 (revidiran i

dopunjem prevod na poljski jezik). — Вibliographical footnotes.

[24] Рravci u lingvistici. — 3. dopunjeno izd. — Ljubljana : Državna za

ložba Slovenije, 1975. — 302, [6] str.; 20 cm

Sa držaj : Рredgovor / [Мilka Ivić), 1961; [Predgovor] / [Milka Ivić), avgust 1969;

Рredgovor /[Milka Ivić), mart 1974. — Revidiran i dopunjen sadržaj 2. izd. (1969). —

Вibliografske napomene uz svako poglavlje. — Registar.

[25] Dreјtimet nё linguistikё / shquperues Sulejman Dreni. — Рrishtinё :

Rilindја, 1977. — 375 р.; 19 cm

Izvor: Pravci u lingvistici, 2. izd., Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1969 (pre

vod na albanski jezik). — Вibliographical footnotes.

[26] Pravci u lingvistici. — 4. izd. — Ljubljana : Državna založba Slove

nije, 1978. — 302, [6] str.; 20 cm

Sadržaj isti kao u 3. dopunjenom izd. (1975)

[27] Еunohaksa / translated by Vang-Han Kim. — Seoul : [s. n.], 1981. —

263 р.; 23 cm

Коrični naslov : Тrends in Linguistics. — Izvor: Trends in Linguistics, 2. ed., The На

gue, Моuton & Со, 1970 (prevod na korejski jezik) — Вibliographical footnotes.

[28] Pravci u lingvistici. — 5. izd. — Ljubljana : Državna založba Slove

nije, 1983. — 302, [6] str ; 20 cm

Sadržaj isti kao u 3. dopunjenom izd. (1975)

[29] Pravci u lingvistici“. — 6. dopunjeno izd. — Вeograd : LiМ; Zemun

: Biblioteka XX vek, 1990 (Beograd : Рrosveta) —2 knj. (I: 279 str ; II

: 286 str); 17 cm. — (Вiblioteka XX vek / urednik Ivan Colović ; knj.

73/1, 73/2)

Sadržaj : Knjiga I : Рredgovor / [Milka Ivić), mart 1974, januar 1990: str. [5]—11. —

ЈЕZIČKA ISPITIVANJA DО XIXVЕКА:Uvodne napomene (1—6) — Jezička ispiti

vanja u antičkoj Grčkoj (7—15). — Indijska gramatičarska škola (16—23) — Регіоd od Ri

mljana do kraja renesanse (24—37) — Регіоd odrenesanse do kraja XVIII veka (38—46).

—JEZIСКАISPITIVANJAUXIXVEKU: Uvodne napomene (47—52). —Ероha prvih

komparatista (5—59). — Вiološki naturalizam u lingvistici (60—67) — „Нumboldtizam“

* U sadržaju uz naslove tekstova nisu date stranice knjige već oznake paragrafа.
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u lingvistici (Teorija „Weltanschauunga“) (68—78). – Psihologizam u lingvistici (79–

92). — Мladogramatičari (93—107). –Predstavnik „nezavisnih“: Hugo Schuchardt (108

—113). — JEZIČKA ISPITIVANJA U XX VEKU, Uvodno poglavlje: Osnovne karak

teristike nauke XX veka (114—122). — Razvojni smer lingvistike (123—144). – Ne

strukturalna lingvitsika: Lingvistička geografija : Zasnivanje metoda (145—159);

Moderna dijalektologija (160—164). – Francuska lingvistička škola: Psihofiziološka,

psihološka i sociološka ispitivanja jezika (165-171); Stilistička proučavanja (172—

176). – Estetski idealizam u lingvistici: Uvodne napomene (177); Vosslerova škola

(178—182); Neolingvistika (183-192). — Progresivne slavističke škole: Kazanjska ško

la (193—198); Fortunatovljeva (moskovska) škola (199-201); Belićevi lingvistički

pogledi (202-203). — Маrrizam (204—220). – Eksperimentalna fonetika (221-234). —

Strukturalna lingvistika : Pregled osnovnih razvojnih karakteristika (235—248). —

Ferdinand de Saиssure (249-268). –Ženevska škola (269-276). – Fonološka epoha u

lingvistici: Preteče fonologa (277-284); Fonološki principi Trubeckog (285-298);

Binarizam Romana Jakobsona (299-308); Strukturalno tumačenje glasovnih prome

na (309-314). — Praška škola : Praški lingvistički serkli razvijanje praške škole (315—

322); Praška škola danas (323–328). — Funkcionalna lingvistika A. Martineta (329

336). –Škole američke lingvistike: Počeci-Boas, Sapir, Bloomfield (337-351); Еро

ha distribucionalizma (352-359); Pikeova tagmemika (360-366), Antropološka lin

gvistika (367-376); Psiholingvistika (377–385). – Kopenhaška škola : Počeci škole –

Viggo Brondal (386-391); Hjelmslevljeva glosematika (392-411). — Beleška o auto

ru: str. [4]. – Korice: Ivan Mesner.

Knjiga II: JEZIČKA ISPITIVANJA U XX VEKU (nastavak): Logički simbolizam u

lingvistici: Logistika (412-421); Semiotika (semiologija) (422-428); Semantika (lin

gvistika) (429–449); Lingvistička sintaksa (450-457). — Generativni pristup jeziku

(458-479). — Маtematička lingvistika kvantitativnog (= nealgebarskog karaktera):

Uvodne napomene (480-484); Kvantitativna (statistička) lingvistika (485-497); Тео

rija informacije (498-513); Mašinsko prevođenje (514-529). — Algebarska lingvistika

nelinearnog (analitičkog) tipa: Uvodne napomene (530-531); Kategorijalna gramati

ka identifikacionog tipa (532-536), Kategorijalna gramatika zasnovana na principima

matematičke teorije skupova (537–541); Gramatika zavisnosti i projektivnosti (542—

544); Sgallov generativni pristup jeziku (545-548); Šaumjanov aplikativno-generativ

ni model (549–557). — Stratifikaciona gramatika (558—565). – Neofirthijanska lingvisti

ka reprezentovana „gramatikom skala i kategorija“ (566-571). — „Gramatika koja se

tiče sadržine“ (572-579). — Sociolingvistika (580-593). — Tekstualna gramatika (594–

600). – Pogovor (1-32) / (Milka Ivić]. – Bibliografske napomene uz svako poglavlje. —

Registarimena. –Predmetni registar. — Skraćenice. Korice: Ivan Mesner – Tiraž 2000.

[30] Pravci u lingvistici. — 7. izd. – Zemun : Biblioteka XX vek; Beo

grad: Slovograf, 1994. – 327 str. ; 24 cm. — (Posebna izdanja / Biblio

teka XX vek / urednik Ivan Čolović)

Sadržaj isti kao u 6. izd. (1990). – Korice: Ivan Mesner.

[31] Pravci u lingvistici. — 8. izd. – Zemun : Biblioteka XX vek; Beo

grad: Čigoja štampa, 1996. – 327 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Bi

blioteka XX vek)

Sadržaj isti kao u 7. izd. (1990). – Korice: Ivan Mesner. – Tiraž 1000.
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[32] Pravci u lingvistici. — 9. izd. dopunjeno poglavljem „Lingvistika u

devedesetim godinama“. — Zemun : „Biblioteka XX vek“ ; Beograd :

Čigoja štampa: Knjižara Krug, 2001. – 2 knj. (I : 310 str. ; II: 292 str.)

; 17 cm. - (Biblioteka XX vek / urednik Ivan Čolović ; knj. 73/1, 73/2)

Sadržaj: Predgovor (1961, avgust 1969, mart 1974, januar 1990,januar 2001). – Sa

držaj isti kao u 8. izd (1996) sa dopunom : „Lingvistika u devedesetim godinama“

(2001): knj. II, str. 179-230. – Korice: Ivan Mesner. – Tiraž 1000.

[33] Pravci u lingvistici. — 10. izd. – Beograd: izd. Ivan Čolović, 2003.

— 2 knj. (I : 310 str. ; II: 292 str.). — (Biblioteka XX vek; 73/1, 73/2)

Sadržaj je isti kao u 9. izd. (2001). – Korice: Ivan Mesner. – Tiraž 1000.

[34] Itijahat al bahthal lisani / translated by Saed Abdelazziz Masiоuh.

— [s. l. : s. n. : s. a.)

Izvor: Trends in Linguistics, 2. ed., The Hague, Мouton & Co, 1970 (prevod na arap

ski jezik). — Bibliographical footnotes.

www.bustanbooks.com (Palestina)

Антологије

[35] Syntactic Theory: 1. Structuralist: Selected Readings / edited by

Fred W. Householder. — Наrmondsworth (Middlesex, England); Pen

guin Books, 1972.

Iz sadržaja: Non-omissible Determiners in Slavic Languages/Milka Ivić“: p. 135-139.

Књига разговора

(36). Ивићеви : ранији“ и садашњи разговори / разговарао Милош

Јевтић, уредник Радован Поповић. — Београд : Партенон, 1998. —

135, (1) стр. : илустр. ; 22 cm. - (Колекција Одговори , књ. 48)

* „Američki lingvista Fred W. Householder uneo je istoimeni referat (pročitan na

IX međunarodnom kongresu lingvista u SAD 1962, a publikovan u zborniku radova

sa tog kongresa 1964) u svoju antologiju odabranih sintaksičkih studija teorijskog ka

raktera koje su objavljene u Americi i Evropi u periodu od 1937. do 1969. godine“.

Ovaj tekst je poslužio i kao baza za rad „O slovenskim obaveznim determinatorima“

i autor kaže „...odlučila sam da ga ne prevodim direktno s engleskog na srpskohrvat

ski, već da, zadržavajući, naravno, suštinu izlaganja i raspored tema, pokušam uneko

liko pojednostaviti i eventualno poboljšati teorijsko-metodološki aparat, pa čak i da

dopunim svoje razmatranje srpskohrvatskih prilika nekim novim podacima...“ — (Lin

gvistički ogledi, 1983, str. 179).

“Књига садржи разговоре из циклуса емисија „Гост Другог програма Радио

Београда“ са академиком Милком Ивић априла 1992. и академиком Пазлом Изи
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Са држај: Писмо / Милка Ивић, Павле Ивић: стр. 5-6. — МИЛКА ИВИЋ: (1)

фотографија: стр. 9; (Биобиблиографска белешка): стр. 11-12; (Разговор) април

1992. године : стр. 15–39 , (Разговор) октобар 1997. године : стр. 43-56. —

(Фотографије) : стр. 57-68. — ПАВЛЕ ИВИЋ: [1] фотографија : стр. 71 ,

(Биобиблиографска белешка): стр. 73-74; (Разговор) фебруар 1985. године: стр.

77—100 ; [Разговор) октобар 1997. године: стр. 103—132. – [1] фотографија: стр.

133; О овој књизи: (напомена) / М(илош) Јевтић): стр. 134—135. —Тираж 500.

— 2. Изд. 1999.

П ПРИЛОЗИ У ЧАСОПИСИМА ИЗБОРНИЦИМА

Напомена: периодична издања су распоређивана према броју годишта, а не

према години штампе, у случајевима када су једном свеском обухваћене две го

дине, јединица је смештена у другу годину издања.

Лингвистичке студије, огледи и прикази књига

[37] André Vaillant, La depréverbation, Revue des études slaves, Paris,

1946, n. 19, 5–45 : (приказ). — Јужнословенски филолог, 1949—1950,

књ. ХVIII, св. 1-4, стр. 333–335.

[38] The aspects ofthe verb in Serbo-croatian by Rajko Hariton Ružić

(= University of California Publications in Modern Philology, Vol. 25),

Berkeley and Los Angeles, 1943, 150 стр. : (приказ). — Јужнословен

ски филолог, 1949—1950, књ. ХVIII, св. 1-4, стр. 338-340.

(39) Библиографија од 1939. до 1949. расправа и дела из словенске

и индоевропске филологије која су изашла у Југославији / Милка

Ивић... [и др.). — Јужнословенски филолог, 1949—1950, књ. ХVIП,

св. 1-4, стр. 341, 343-471.

Анотирана библиографија (више од 1600 јединица)

(40) Из семантике: (израз „говорити на неког“ у смислу с неприја

тељством, набеђивати неког). — Наш језик, н. c., 1950, књ. I, св. 7—

8, стр. [329]-330.

(41) Библиографија за 1950. до 1951. расправа и дела из словенске

и индоевропске филологије која су изашла у Југославији и Трсту /

ћем фебруара 1985. године, као и разговоре вођене у октобру 1997. „управо за

ову књигу“.
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Милка Ивић... (и др.). — Јужнословенски филолог, 1951—1952, књ.

ХIX, св. 1-4, стр. 375–452.

(42) Из рада Института за српски језик: (8) Милка Ивић, асистент

: О проблему падежне системе у вези са савременим схватањима у

лингвистичкој науци (2. VII 1952): (извештај о раду). — Гласник /

САН, 1952, књ. IV, св. 2, стр. 324-325.

[43] Израз „издржати до краја“. — Наш језик, н. c., 1952, књ. IV, св.

3-4, стр. [118)-122.

(44) О предлогу „по“ у српскохрватском језику. — Résumé. — Јужно

словенски филолог, 1951—1952, књ. ХIX, св. 1-4, стр. 173–212.

[45] R. F. Mikuš, А propos de la Syntagmatique de professeur A. Belić.

— Résumé. — Јужнословенски филолог, 1951—1952, књ. ХIX, св. 1-4,

стр. 344–370, 372-373.

Садржај: Критика / Милка Ивић: стр. 344–370. — Став САЗУ о књизи Р. Ф. Мику

ша /Фран Рамоуш (Љубљана, 15. мај 1952): стр. 371-372. —Резиме: стр. 372-373.

(46) Енклитички облик личне заменице као знак модалности. —Наш

језик, н. c., 1953, књ. V, св.1-2, стр. [61]-64.

(47) О значењима заменице „којешта“. — Наш језик, н. c., 1953, књ.

V, св. 9-10, стр. 341-346.

(48) Узрочне конструкције с предлозима „због, од, из у савреме

ном књижевном језику. — Наш језик, н. c., 1953, књ.V, св. 5-6, стр.

(1861—194.

(49) Viggo Brondal, Théorie desprepositions: introduction fune séman

tique rationnelle, traduction francaise par Pierre Neart, Copenhague, Ej

nar Munksgaard, 1950, ХХП, 143 p.: (приказ). — Јужнословенски фи

лолог, 1953—1954, књ. ХХ, св. 1-4, стр. 423-429.

(50) Zellig S. Harris, Methods in structural linguistics, Copyright 1951

by the University of Chicago, XV, 384 p.: (приказ). — Јужнословенски

филолог, 1953-1954, књ. ХХ, св. 1-4, стр. 474-478.

(51) О проблему падежне системе у вези са савременим схватањи

ма у лингвистичкој науци. — Résumé. — Јужнословенски филолог,

1953—1954, књ. ХХ, св. 1-4, стр. 191–211.
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(52) Синтаксичка анализа у настави језика. — Књижевност и језик у

школи, 1954, год. I, бр. 2, стр. 94-97.

[53) Из проблематике падежних временских конструкција. —

Résumé. — Јужнословенски филолог, 1955—1956, књ. ХХП, св. 1-4,

стр. 165–214.

(54) Облици за појачавање предлошког привативног значења у срп

скохрватском језику. — Зборник за књижевност и језик (Нови Сад),

1956, књ. ПI, стр. 110–113.

(55) Однос између квалитативног генитива и квалитативног инстру

ментала. — Наш језик, н. c., 1956, VП, св. 7—10, стр. 260–269.

(56) (Фонем). Јат у Душановом законику. —Résumé. — ГодишњакФи

лозофског факултета у Новом Саду, 1956, књ. I, стр. 127—145.

(57) Једно поглавље из граматике нашег модерног језика : систем

месних падежа. — Годишњак Филозофског факултета у Новом Са

ду, 1957, књ. II, стр. 145—158.

(58) Једно поређење Вуковог језика са нашим данашњим књижев

ним језиком (1949). — Résumé. — Зборник за филологију и лингви

стику (Нови Сад), 1957, књ. I, стр. 114—126.

(59) Очерки истории русского извика ХIХ века: проспект (материални

кобсужденико). Издателњство Академии наук СССР, Институт изви

кознании, Москва 1956, стр. 141. : (критички приказ). — Зборник за

филологију и лингвистику (Нови Сад), 1957, књ. I, стр. 198—200.

(60) Одговор на питање Националног славистичког комитета у Мо

скви (ГV међународни конгрес слависта, Москва, септембар 1958)

: (1) Каковњи специфические способљI вЊражении модалњности в

славинских изљшках? — Јужнословенски филолог : Додатак, 1957—

1958, књ. ХХП, стр. 9-11, 15–17.

Садржај: (1) Применим ли сравнитељноисторическић метод при реконструк

ции синтаксических ивленић извика дописнменного периода; (2) Каковњи специ

фические способљи вБражених модалbности в славинских извиках.

(61) The Relationship between Bound and Free Form in the Serbo-Cro

ate Cases. – [U): Cercetari de lingvistica. Supliment: Mélanges lingu
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istiques offerts a Emil Petrovici. Bucurest: Editura Academici Republi

ci Rominem, 1958. Т. ПI. Р. 217-226.

[62) Систем личних глаголских облика за обележавање времена у

српскохрватском језику. — Résumé. — Годишњак Филозофског фа

култета у Новом Саду, 1958, књ. III, стр. 139-152.

(63) Систем предлошких конструкција у српскохрватском језику. —

Zusammenfassung. — Јужнословенски филолог, 1958, књ. ХХШ, св. 1

4, стр. (141)-166.

[64] Словенски императив уз негацију. — Радови Научног друтва НР

БиХ (Сарајево), 1958, бр. Х, Одељење историјско-филолошких на

ука, бр. 4, стр. 23-44.

(65) Употреба вида у словенском императиву с негацијом. — (У): Сла

винскаи филологии : cборник. Москва, 1958. Вњп. П, стр. 96—111.

(66) Zenon Klemensiewicz, Zarys skladni polskiej. Wydanie drugie

rozszerowane. Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1957,

стр. 153. : (критички приказ). — Зборник за филологију и лингви

стику (Нови Сад), 1959, књ. П, стр. 166—171.

(67) Српскохрватски падежни облици обавезно праћени одредбом

као помоћним морфолошким знаком. — Résumé. — Годишњак Фило

зофског факултета у Новом Саду, 1959, књ. IV, стр. 151-163.

[68] Александар Белић (2. VIII 1876 — 16. II 1960): (некролог). —

Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1960, књ. III, стр.

199–201.

(69) Диференцијалне синтаксичке особине у словенском језичком

свету. — Résumé. — Годишњак Филозофског факултета у Новом Са

ду, 1960, књ. V, стр. 49–74.

[70] Jazykovedne študie IV, Spisovny jazyk: Vyd. Slovenskej akademie

vied. Bratislava 1959, str. 235 : (приказ). — Зборник за филологију и

лингвистику (Нови Сад), 1960, књ. III, стр. 230-235.

[71] O Aleksandru Beliću: učitelju od učenika. – Indeks, 1960, br. 19,

Str. 5.
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[72) Обележавање именичког рода у српскохрватском књижевном

језику. — Наш језик, н. c., 1960, књ. Х, бр. 7—10, стр. 192—211.

(73) Današnji pravci rada u lingvistici: (реферат прочитан на 3. Кон

гресу југословенских слависта у Љубљани). — Књижевност и језик,

1961, год. VIII, бр. 4, стр. (418)-424.

[74) Денешните правци на работа во лингвистиката : (превод

реферата). — Литературен збор (Скопје), 1961, год. VIII, св. 4, стр.

13–21.

(75) Les éléments morphologiques auxiliaires aux formes casuelles dans

la langue serbocroate.— Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego,

37. Prace jezykoznawcze, 4. Krakow, 1961, p. 303-306. (Filologia VIII)

Ovo je tekst predavanja održanog u Krakovu 8. novembra 1958. godine pod istim na

slovom. Tu je prvi put izlagano o pojmu obaveznog determinatora, koji je dobio od

govarajući publicitet tek posle objavljivanja referata „Non-Omissible Determiners in

Slavic Languages“.

(76) Извештај о раду у САД : (научноистраживачки рад — 1960—

1961). — Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 1961, књ.

VI, стр. 401-402.

(77) О појавама синтаксичке обавезности. — Summarу. — Годишњак

Филозофског факултета у Новом Саду, 1961, књ. VI, стр. 180—190.

[78]. Оboczne uzycie dopelniacza i narzednika w funkcji rezultatywnej

: [Zbadah nad jezykami Jugoslawii). —Zeszyty jezykoznawcze (Warsza

wa), 1961, VI, p. 87-95.

[79] On the Structural Characteristics ofthe Serbocroatian Case System.

— International Journal of Slavic Linguistics and Poetics (“s— Graven

hage), 1961, Vol. IV, p. 38-47.

Prevod ovog teksta (skraćen i revidiran) objavljen je u knjizi: Milka Ivić, Lingvistič

ki ogledi, Beograd, 1983, str. (1971-205. – Up. 2 (11)

(80) The Grammatical Category ofNon-Omissible Determiners. – Lin

gua (Amsterdam), 1962, Vol. XI, p. 199–204.

(81) Данашњи аспекти проучавања српскохрватског књижевногје

зика. — Summarу. — Зборник за филологију и лингвистику (Нови

Сад), 1961—1962, књ. IV-V, стр. 110–116.
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(82) Један проблем словенске синтагматике осветљен транформаци

оном методом: (граматичка улога морфеме „се“ у српскохрватском

језику). — Резоме. — Јужнословенски филолог, 1961—1962, књ. ХХV,

стр. 137—151.

(83) Ми и машина за превођење. — Летопис Матице српске (Нови

Сад), 1962, год. СХХХVIII, књ. 389, св. 6, стр. 497-501.

(84) The Non-Omissible Determiners in Slavic languages: (izvod iz re

ferata). – [U): Preprints ofPapers for the Ninth International Congress of

Linguists (Cambridge, Mass., August 27-31. 1962), Сambridge, Mass.,

1962, p. 49.

[85] Odgovori na anketu o opštelingvističkim problemima jezičkog zna

ka: (1) Was versteht man unter einem sprachlichen Zeichen; (2) Wel

ches Verhaeltnis besteht zwischen sрrachlichen Zeichen und Wirklichke

it; (3) Gibt es sprachliche Kategorien und was verstehen Sie darunter.

— (U) : Zeichen und System der Sрrachen. Berlin : Akademie-Verlag,

1962. Band II. S. 119–121.

(86). ТворителњнЊли падеж в славинских извиках, под редакциећ С.

Б. Бернштеина, изд. Академии наук СССР, Институт славиноведе

нии, Москва, 1958 : (приказ). — Rocznik Slawistусznу (Wroclaw :

Kraków : Warszawa), 1962, r. XXII, cz.1, p. 64—73.

(87). Dativus respectivus i sinonimične konstrukcije u slovenskim jezi

cima. — (U): Studia linguistica: in honorem Thaddaei Lehr-Splawiћski.

Kraków, 1963, p. 99-104.

[88) Dr František Kopečny, Základy české skladby, Státni Pedagogické

Nakladatelstvi, Praha, 1962, str. 359; (приказ). — Зборник за филоло

гију и лингвистику (Нови Сад), 1963, књ.VI, стр. 169-174.

(89) Категорија „man-Sätzе“ у словенским језицима. — Годишњак

Филозофског факултета у Новом Саду, 1962—1963, књ. VП, стр. 93–

98.

[90) Литерарни стил под рефлектором лингвистике. — Летопис Ма

тице српске (Нови Сад), јун 1963, год. СХХХIX, књ. 391, св. 6, стр.

521.–527.
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(91) О структуралном методу језичке анализе. — Summarу. — Фило

лошки преглед, 1963, св. 1-2, стр. 105-116.

[92] Osnovne tipološke karakteristike srpskohrvatske impersonalne re

čenice. — Књижевност и језик, 1963, год. Х, бр. 1, стр. 18–24.

(93) Отговори на вапросите за научна анкета поезикознание: (1) B

какви структурни пластове се наблодава „излишество“ В СЛalВЖН—

ските езици? — Славинска филологии (Софиa), 1963, кн. I

Садржај: (1) В. какви структурни пластове се наблкодава „излишество“ в сла

винските езици: стр. 193; (2) Как се отразива историита на обшествов истори

ческата лексика на славинските езици: стр. 144; (3) Каква е морфематическата

структура на различните морфологически (граматически) форми в славинските

езици: стр.105; (4) Какви промени на грамотичното число са извљршени в отдел

ните славински езици: стр. 139-140; (5) Какви са отношениита между говори

мил (обиходниа) език и писмених литературен език воделните славински езици

/ у коауторству са П. Ивићем: стр. 50-51; (6) Какви са перспективите при ана

лиза на граматичнии строеж на славинските езици от гледице на говорешиeи и

слишашии : стр. 249; (7) Какви са резултатите от сравлнително-историческото

изcледване на морфологическата система на славинските езици: стр. 85-86; (8)

Какви типове на словни свњpтзвании има в славинските езици: стр. 263-264.

(94) Relationship of Gender and Number in Serbocroatian Subsstantives.

— International Journal of Slavic Linguistics and Poetics (The Hague),

1963, Vol. VI, p. 51-57.

(95) Репертоар синтаксичке проблематике у српскохрватским дија

лектима : (нацрт за синтаксички квестионар српскохрватског

говора). — Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1963,

књ. VI, стр. [13]-30.

(96) A. W. de Groot, Inleiding tot de algemene taalwetenschaptevens

Inleiding tot de grammatica van het hedendaagse Nederlands. Gronin

gen, J. B. Wolters, 1962: [prikaz]. — Word (New York), 1964, Vol. ХХ,

No. I, p. 72-79.

(97) Non-Omissible Determiners in Slavic Languages : (referat). — (U)

: Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists (Cam

bridge, Mass., August 27— 31. 1962), The Hague, 1964, p. 476–479.

(98) Quelques remarques concernantles „singulariatantum“ et les „plu

ralia tantum“ slaves. – Prace filologiсzne (Kraków), 1964, r. XVIII, cz.

2, p. 29-35.
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(99) Вукова улога у нормирању екавске варијанте књижевног јези

ка. — Summarу. — Анали Филолошког факултета (Београд), 1965, књ.

V, стр. 95-98.

[100] Gramatička uloga morfeme „se“ u srpskohrvatskom jeziku: Ези

кознание : материали отV международен конгрес на славистите :

(извод из реферата). — Славинска филологии (Софиa), 1965, кн. VII,

стр.184-186.

(101) Diskusija o učenju stranog jezika. – Živi jezici, 1965, knj. VII, sv.

1—2, str. 3–4, 6, 12–13, 36-37.

Na inicijativu redakcije časopisa i Uprave Društva za strane jezike i književnost SR Sr

bije održana je na Filološkom fakultetu u Beogradu, 3. 12. 1964 diskusija o učenju stra

nih jezika. Diskusiju je vodio dr Ljubomir Mihailović, docent Filološkog fakulteta.

(102) За савремене погледе на књижевнијезик: на маргинама Конгре

са југословенских слависта. — Политика, 26. септембар 1965, стр. 17.

(103) Исказвании: Езикознание: материали отV международен кон

грес на славистите. — Славинска филологии (Софиa), 1965, кн. VП,

стр. 157, 159, 193–194, 271,271-272,369-370, 380-381, 381-382.

(104) Jezička individualnost grada. – Izraz (Sarajevo), 1965, god. IX,

knj. XVIII, sv. 8-9, str. 740-747.

Оdgovori na pitanja iz ankete „Književnost i jezik“ koju je obavila redakcija časopisa

u saradnji sa prof. Rankom Bugarskim. – Objavljeno u knjizi: Milka Ivić, „О јеzikuVu

kovom i vukovskom“, Novi Sad, 1990, str. 101-108.

[105] O nekim problemima strukture slovenske proste rečenice.7— Sla

via (Praha), 1965, roč. ХХХIV, seš. 3, p. 438–442.

(106) Оd Vuka do danas (1964). — Polja (Novi Sad), januar 1965, god.

XI, br. 77, str. 1-2.

(107) On the Origin ofthe Russian Sentence Type „(его) завалило снегом“

– Die Welt der Slaven (Wiesbaden), 1965, НеftХ, n. 3–4, s. 317-321.

7 Оглед „О структури српскохрватске просте реченице с глаголским преди

катом“ објављен у књизи Милка Ивић, Лингвистички огледи, Београд, 1983, стр.

59—85 — представља допуњене теоријске поставке, изложене у овој и у још три

студије — библ. јединице 2(3), 108, 112.
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(108) Оn the Structure of the Slavic Simple Sentence. – International

Journal of Slavic Linguistics and Poetics (The Hague), 1965, vol. IX, p.

20–24.

(109) Оппозиции: „односоставное предложение“ — „двуcоставноe

предложение“. — Филологические науки (Москва), 1965, вљп. 4, стр.

181—184.

[110] Problem norme u književnom jeziku: (реферат на V Конгресују

гословенских слависта у Сарајеву). — Књижевност и језик, 1965,

год. ХП, бр. 3, стр. 13-20.

(111) Problem norme u književnom jeziku. — Јеzik (Zagreb), 1965, knj.

ХIII, sv. 1, str. 1-8.

Isto: bibl. jedinica 115.

(112) The syntactic opposition personality vs. impersonality in Slavic

languages. – Studia z filologii polskiej i slowiafskiej (Warszawa), 1965,

vol. V, р. 49-52.

[113] The System of Serbo-Croatian Cases Denoting Spatial Relations. —

Acta Linguistica Hafniensia (Copenhagen), 1965, Vol. IX, No. 1, p. 50–55.

Revidirana verzija ove studije na srpskom jeziku objavljena je u knjizi: Milka Ivić,

Lingvistički ogledi, Beograd, 1983, str. (207)-214. — V. bibl. jedinicu 2 (12).

[114] Discussions. – [U): Sociolinguistics: Proceedings of the UCLA

Sociolinguistics Conference, 1964 / edited by William Bright. The На

gue: Paris: Mouton & Co., 1966. P 254,295.

(115) Drugi međunarodni kongres za lingvistički atlas Mediterana (Vene

cija, 11— 14.4. 1966). —Књижевности језик, 1966, књ. П, стр. 209-210.

[116) О (minimalnim) rečeničnim konstrukcijama s glagolskom kopu

lom : (izvod iz referata). — (U): Strukturni typy slovanské vety a jejich

vyvoj: (Materiály prosyntaktické symposium, 19–23. 10. 1966). Brno

: Filosoficka fakulta University J. E. Purkine, 1966. Р. 1-7.

(117) Оn the Problem of Language Standard: (izvod]. – [U): Bulletin

scientifique du Conseil des Académies des sciences et des arts de la RSF

de Yugoslavie, Section B. Sciences humaines, 1966, t. II, 5-6, 136.
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[118) Roman Jakobson, Lingvistika i poetika : (predgovor]. – [Uj: Lin

gvistika i poetika / Roman Jakobson, izbor Milka Ivić i Sreten Marić ;

predgovor, (literatura) i redakcija Milka Ivić. Beograd: Nolit, 1966. Str.

[9]-18. (Biblioteka Sazvežđa ; knj. 16)

(119) Tipovi imeničkog roda u srpskohrvatskom književnom jeziku. —

Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1966, књ. IX, стр.

41—47.

[120) Genitivne forme srpskohrvatskih imenica i odgovarajuća pridev

ska obrazovanja sufiksom -ov (-ev, -ovljev, -evljev), -in u odnosu „kom

binatoričnih varijanata“. — Summarу. — Годишњак Филозофског фа

култета у Новом Саду, 1967, књ. Х, стр. 257-262.

[121) Diskusné prispevky. — Јаzykovednу časopis (Bratislava), 1967, r.

ХVIII, сz. 1, p. 62, 92–93, 100, 102.

(122) Les causes sémantiques du phenomčne sintaxique nommé „déter

minant obligatoire“: (kongresno saopštenje). — (U) : Résumés de com

munication:Х“ Сongres international des linguistes. Bucarest, 1967.

Р. 159.

V. bibl. jedinicu 2 (10), 141.

[123) О korelacijama između pojedinih morfoloških karakteristika gla

gola i određenih tipova predikacije u slovenskim jezicima. – Jazyko

vednу časopis (Bratislava), 1967, r. XVIII, č. 1, p. 43–45.

[124) О rodzaju i typach paradygmatycznych polskich rzeczowników. —

Studia z filologii polskiej i slowianskiej (Warszawa), 1967, t. VI, p. 57-61.

[125) Роман Мразек, Синтаксис русского творителњного (струк

турно-сравнитељное иccледование) (= Оpera Universitatis Purkyni

anae Brunensis Facultas Philosophica ; 94). Státni pedagogické nakla

datelstvi, Praha,1964, str. 5-285 : (приказ). — Зборник за филологију

и лингвистику (Нови Сад), 1967, књ. Х, стр. 197-200.

[126] Types of Direct Object in Serbocroatian. – [U): To Honor Roman

Jakobson: Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday. The На

gue-Paris, Мouton & Co., 1967. Tom II. P. 989-994.

Problematika direktnog objekta razmatrana je, ali na sasvim drukčiji način, u studiji

„Iskazivanje direktnog objekta u (standardnom) srpskohrvatskom“, objavljenoj prvi
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put u knjizi: Milka Ivić, Lingvistički ogledi, Beograd, 1983, str. [115)-138. — V. bibl.

jedinicu 2 (5)

(127) Alexander M. Schenker, Polish Declension – A Descriptive

Analysis (= Slavistic Printings and Reprintings, 39 / edited by C. H. van

Schooneveld). The Hague : London: Paris: Mouton & Co., 1964 : (pri

kaz]. – International Journal of Slavic Linguistics and Poetics (The На

guе), 1968, ХI, p. 180–182.

(128] Dodané diskusni prispevky. — (U) : Оtázky slovanské syntaxe:

““ „Strukturni typy slovanské vety a jejich vyvoj“. Brno,

1968, С. П

Sadržaj: Problem subjekta: p. 319-320 ; O metodološkom pristupu u istorijskom

proučavanju slovenskih jezika: p. 414; Povodom izlaganja A. Ja. Mihneviča o sintak

sički relevantnim „klasama leksema“: p. 166; О konstrukcijama tipa otec sedel smutny

— otec sedel sтиtne: p. 163.

[129) О „dubinskim“ distinktivnim obeležjima na planu sintakse: (izvo

di iz ciklusa predavanja). – Kotoba no Utchu (Tokyo), 1968, fasc. 11,

p.19–29.

Predavanja održana u Japanu 1968. su prevedena i objavljena na japanskom jeziku.

(130) O dubinskom modelu slovenske proste rečenice sa semantičkim

obeležjem „anonimnost subjekta“. — Књижевност и језик, 1968, књ.

ХХ, св. 2, стр. 5-12.

[131) О (minimalnim) rečeničnim konstrukcijama s glagolskom kopu

lom : (referat) — (U) : Оtázky slovanské syntaxe : sbornik symposia

„Strukturni typy slovanské vety a jejich vyvoj“, Brno, 1968, Č. II, p.

211—215.

(132) Obeležavanje imeničkog roda u (standardnom) slovenačkomjezi

ku upoređeno s odgovarajućom srpskohrvatskom situacijom. – Sum

marу. — Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1968, књ.

ХI, стр. 49–55.

[133) Semantika u sintaksi i sintaksa u semantici: (izvodi iz ciklusa pre

davanja). – Kotoba no Utchu (Tokyo), 1968, fasc. 11, p. 2-9.

Predavanja održana u Japanu 1968. su prevedena i objavljena na japanskom jeziku.

(134) Diskussion. – Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 1969, Band XIV,

n. 5, s. 667, 679, 689-690.
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(135] Zur Einführung von Symbolen der generativen Grammatik in die

Beschhreibung syntaktischer Strukturen slawischer Sрrachen. – Ze

itschrift für Slawistik (Berlin), 1969, Band XIV, n. 5, s. 728-740.

(136) Diskuse. — (U) : Аcta sjezdu : VI mezinarodni sjezd slavistu (Pra

ha). Praha, 1970, fasc. I, p. 42–43, 67, 87, 93, 96, 176.

(137) Discussions: (U) : Аctes du X“ congres international des lingu

istes (Bucarest, 28 aotit – 2. septembre 1967). Bucarest, 1970, fasc. II,

p. 509, 643, 775, 967, 1005, 1034.

[138) Jaroslav Bauer (5. 04. 1924— 4. 01. 1969): (некролог). — Збор

ник за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1970, књ. ХIII, св. 1,

стр. (259)-261.

[139) КО. С. Степанов, Основњи азвикознаниа, Изд. „Просвешение“,

Москва 1966, стр. 271: (приказ). —Зборник за филологију и лингви

стику (Нови Сад), 1970, књ. ХIII, св. 1, стр. (263)-266.

[140] Када се речи нераздвојно удружују: (изјава). — Дневник (Но

ви Сад), 29. новембар 1970, стр. 21.

(141) Les causes sémantiques du phenomčne syntaxique nommé „déter

minant obligatoire“: (referat). — (U) : Аctes duХ“ congres internatio

nal des linguistes (Bucarest, 28 аоüt — 2. septembre 1967), Bucarest,

1970, fasc. II, p. 831—833.

Revidirana verzija ovog referata objavljenaje na srpskom jeziku pod naslovom „O se

mantičkim okolnostima od kojih zavisi obavezna determinacija kvalifikativnog tipa“

u knjizi: Milka Ivić, Lingvistički ogledi, Beograd, 1983, str. [189]-196. — V. bibl.

jedinice 2 (10)

(142) О употреби глаголских времена у зависној реченици: презент

у реченици с везником „да“. — Summarу. — Зборник за филологију и

лингвистику (Нови Сад), 1970, књ. ХПI, св. 1, стр. 43-54.

(143) On the Part-Whole Relation and Its Linguistic Consequences. —

(U): Studies in General and Oriental Linguistics: Presented to Shiró

Наttori on the Occasion of His Sixtieth Birthday / edited by Roman Ja

kobson, Shigeo Kawamoto. Tokyo, 1970. P 281-286.

Prevod ove studije, uz neke sitnije izmene, objavljen je pod naslovom „Lingvističke

konsekvence različitog pristupa odnosu “deo-celina“ u knjizi: Milka Ivić, Lingvistič

ki ogledi, Beograd, 1983, str. (215)-225. — V. bibl. jedinicu 2 (13).
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(144) Грамматика современного русского литературного извика, Ака

демии наук СССР, Институт русского извика, изд. „Наука“, Москва

1970, 767 стр. : (приказ). — Зборник за филологију и лингвистику

(Нови Сад), 1971, књ. ХIV, св. 2, стр. 219-227.

(145) Јеzik i čisti odnosi / koautor Aleksandar Mladenović. — Vjesnik u

srijedu (Zagreb), 10. novembar 1971, god. XX, br. 1019, str. 12.

Povodom članka Dalibora Brozovića „О navlačenju jezika i povlačenju za jezik“ ob

javljenog u VUS-u od 2. oktobra 1972, br. 1016.

[146] Квестионар за употребу падежа у савременом српскохрват

ском књижевном језику. — Резоме. — Зборник за филологију и лин

гвистику (Нови Сад), 1971, књ. ХIV, св. 1, стр. 159—170.

(147) Лексема „један“ и проблем неодређеног члана. — Резоме. —

Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1971, књ. ХIV, св.

1, стр. 103–120.

(148) О ekvativnom genitivu srpskohrvatskog jezika. – Serta Slavica:

In memoriam Aloisii Schmaus/herausgegeben von Wolfgang Gesemann

... [et al.). München: RudolfTrofenik, 1971. S. 301-308.

Naslov na hrptu: Gedenkschrift für Alois Schmaus

(149) О маркированности предиката придаточнЊих предложенић по

признаку мобилвности. — (У) : Исследованих по славинскому изљи

кознанико : с борник в честњ шестидеситилетии профессора С. Б.

Бернштеина. Москва : Институт славиноведених и балканистики /

Академии наук СССР, 1971. Стр. 158—161.

(150) О развитии некоторњих конгруентних авленић на сербохорват

скоћ извиковоћ территотии. — ГУ): Проблеми истории и диалектоло

гии славинских изљшков . cборник статећ к 70-летико члена корpe

спондента Академии наук СССР В. И. Борковского. Москва : Ака

демии наук СССР, 1971. Стр. 126-234.

(151) Ве!ić, Aleksandar. — (U) : Leksikon pisaca Jugoslavije. Novi Sad

: Matica srpska, 1972. Knj. I, str. 202-204.

(152) General Syntax in Europe: Currently — Gengo no kagaku (Scien

ces ofLanguage] / ed. Roman Jakobson and Shiro Hattori. Tokyo, 1972,

No. 3, p. 93–130.
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[153] O nekim sintaksičko-semantičkim konsekvencama leksičkog zna

čenja imenica: na materijalu srpskohrvatskog jezika. – Jazykovednу ča

sopis (Bratislava), 1972, roč. XXIII, č. 2, p. 127-134.

[154] О објекатској допуни глагола комуникативних и интелектуал

них радњи. — Summarу. — Зборник за језик и књижевност (Титоград),

1972, књ. I, стр. 27-32.

(155) Padežna problematika u univerzitetskoj nastavi. — Књижевност и

језик, 1972, књ. ХIX, св. 2-3, стр. 1–5.

(156) Problematika srpskohrvatskog infinitiva. — Резоме. — Зборник

за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1972, књ. ХV, св. 2, стр.

[115)-138.

(157) Пророк нове лингвистике : Ноам Чомски и његово дело „Гра

матика и ум“. — Политика, 20. мај 1972, год. LXIX, бр. 21056.

(158) Strukturalizam i lingvistika. – Filosofija (Beograd), 1972, god.

ХVI, br. 4, str. 33-44.

(159) Geschichte der Linguistik. — (U): Lexikon der Germanistischen

Linguistik/herausgegeben von Hans PeterAlthaus, Нelmut Henne, Her

bert Ernst Wiegand. Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 1973. S. 80–93.

[160) Današnji razvojni nivo lingvistike i praktične implikacije. — Savre

meno obrazovanje (Novi Sad), 1973, god. IX, br. 1-2, str. 19-26.

(161) Elementi neodređenog člana u savremenom srpskohrvatskom knji

ževnom jeziku. — Резкоме. — ГУ): Реферати за VII међународни кон

грес слависта у Варшави. Нови Сад : Филозофски факултет у Но

вом Саду, 1973. Стр. 11-14.

(162) Maria Zarebina, Rozbicie systemu jezykowego wafazji (na mate

riale polskim) (= Prace Komisji jezykoznawstwa, 35), Polska AN – Od

dzial w Krakówie : (приказ). — Зборник за филологију и лингвисти

ку (Нови Сад), 1973, књ. ХVI, св. 2, стр. 219-221.

(163) Neka pitanja reda reči u srpskohrvatskoj zavisnoj rečenici s ve

znikom „da“. — Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад),

1973, књ. ХVI, св. 1, стр. (1871-195.
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(164) O nekim opštim pitanjima modalnosti: (diskusija povodom refe

rata M. Grepla, R. Ružičke, R. Zimeka, I. Lekova, R. Mrázeka). – [U):

Оtázky slovanské syntaxe : (sbornik symposia „Мódalni vystavba

vypovediv slovanskych jazycich“, Brno, 27-30 záfi 1971). Brno : Uni

versiteta J. E. Pukryne, 1973. Roč. III. P. 277-279.

(165) О неким синтаксичким конструкцијама с квантификаторима

у стандардном српскохрватском. — Јужнословенски филолог, 1973,

ХХХ, 1-2, стр. 329-335.

[166] О реwnych problemach kwantyfikacji charakterystycznych dlas

owianskiego šwiata jezykowego. — (U): Liczba, ilošć, miara: materialy

Konferencji naukowej, Wroclaw: Warszawa : Kraków, 1973, p. 37-40.

(167) О faktivnosti rečenice čiji je glavni glagol sa značenjem „znati“.

— (U) : Оtázky slovanské syntaxe: Brno : Universiteta J. E. Pukryne,

1973. Roč. IV. č. 2, p. 45–48.

[168] Problematika modalnih rečenica. – [UJ: Otázky slovanské synta

хе : (sbornik symposia „Modalni vystavba vypovedi v slovanskych

jazycich“, Brno, 27-30 zari 1971). Brno : Universiteta J. E. Pukryne,

1973. Roč. III. P. 85-91.

(169) Ranko Bugarski, Jezik i lingvistika, Biblioteka Sazvežđa 34, ured

nik Milan Stambolić, Beograd, Nolit, 1972 : (приказ). — Зборник за

филологију и лингвистику (Нови Сад), 1973, књ. ХVI, св. 1, стр.

(249)-52.

(170) Savremena lingvistika kao osnova za programiranje nastave stra

nih jezika. – [UJ: Programiranje u nastavi stranih jezika: zbornik rado

va (seminar u Sremskim Karlovcima, oktobar 1972) / urednik Dobrila

Letić ; priređivač Lidija Dimitrijev. Novi Sad : Zavod za unapređenje

opšteg i stručnog obrazovanja, 1973. Str. 52–56. (Savremeno obrazova

nje. Nastavna sv. 3)

(171) Дискусија. — ГУ) : Реферати са заседања Међународне коми

сије за изучавање граматичке структуре словенских језика. Београд

: Српска академија наука и уметности, 1974. Стр. 21–22, 53, 65, 71—

72, 94-95, 106, 112-113. (Посебна издања / САНУ, СDLХХVП. Оде

љење језика и књижевности, 23)
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(172) Некоторње проблемљи словопорадка в дополнителњном при

даточном предложении. — ГУ) : Грамматическое описание славин

ских извиков: [Концепции и методњи, ред. Н. КО Шведова, И. Н. Кру

чинина, В. В. Лопатина). Москва: Академии наук СССР Институт

русского извика, 1974. Стр. 228-234.

(173) О неким синтаксичким конструкцијама с квантификаторима

у стандардном српскохрватском. — (У) : Реферати са заседања Ме

ђународне комисије за изучавање граматичке структуре словенских

језика. Београд : САНУ, 1974. Стр. 31–32. (Посебна издања / САНУ,

СDLХХVП. Одељење језика и књижевности, 23)

Скраћена верзија текста објављеног у ЈФ (1973) — в. библ. јед. 165

[174] Г. А. Золотова, Очерк функционалвного синтаксиса русского

изњика, Академии наук СССР, Институт русского извика (отвeтствен

нњић редактор С. Г. Бархударов), изд. Наука, Москва, 1975, 351 стр.

: (приказ) — Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1975,

књ. ХVIII, св. I, стр. (229)-235.

[175] Diskussion: (na zasedanju Međunarodne komisije za proučavanje

gramatike slovenskih jezika). — Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 1975,

ХХ, 5-6, p. 661—662, 718, 796, 807-808.

(176) Лингвистика у овим садашњим, седамдесетим годинама. —

Летопис Матице српске (Нови Сад), 1975, год. СLI, књ. 416, св. 6,

стр. 827-832.

(177) Миливој Павловић (Ниш, 1891 — Београд, 1974): (некролог).

— Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 1975, књ. ХLI,

св. 1-2, стр. 150–152.

(178) Readings in Modern Linguistics. An Anthology, ed. by Bertil Mal

mberg, Stockholm, Läaromedelsförlagen, Mouton, 1972, 384 str. :

(приказ). — Јужнословенски филолог, 1974—1975, ХХХI, стр. 255–

260.

(179) Theoretische und methodologischeAspekte des Begriffs der Kon

densation : (referat podnet na zasedanju Međunarodne komisije za pro

učavanje gramatičke strukture slovenskih jezika, Liepzig 1974). — Ze

itschrift für Slawistik (Berlin), 1975, ХХ, 5-6, p. 774—780.
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(180) Актуелност Белићевих погледа на именицу. – Summarу. — (У):

Зборник радова о Александру Белићу : [у част обележавања стого

дишњице рођења) / уредник Михаило Стевановић. Београд : Српска

академија наука и уметности, 1976. Стр. 159—171. (Посебна издања /

САНУ, књ. ССХСVIII. Одељење језика и књижевности, књ. 28)

(181) Берислав Николић (9. ХI 1938 — 22. V 1976): (некролог). — Ју

жнословенски филолог, 1976, књ. ХХХП, стр. 259-260.

(182) Dуskusja. – [U): Podstawy opisu gramatycznego jezyka polskiе

go : (Konferencja naukowa, Jaszowiec, 2—4 kwietnia 1975). Kraków :

Institut jezyka polskiego / PAN, 1976. P 16, 26,44.

(183) The Impact of Mathesius and Jakobson on Slavic Syntax. — (U) :

Sound, Sign and Meaning : (Quinquagenary of the Prague Linguistic

Circle) / ed. by Ladislav Matejka. AnnArbor; The University ofMichi

gan, 1976. P 231-237. (Michigan Slavic Contributions / Department of

slavic Languages and Literature. Ne 6)

(184) Један рођендан који не заборављамо: (Александар Белић, рођен

2. августа 1876). — Јужнословенски филолог, 1976, књ. ХХХП, стр. 2.

(185) Ксенија Марицки Гађански, Хеленска лотологија пре Ари

стотела, Нови Сад, Матица српска, 1975, 105 стр. : (критички

приказ). — Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1976,

књ. ХIX, св. 1, стр. (259)-260.

(186). Linguistic Theory in Yugoslavia : [tekst enciklopedisjke vrste). —

(U): Theoretische Linguistik in Оsteuropa : Originalbeitrage und Еr

stubersetzungen / herausgegeben von Wolfgang Girke und Helmut Јас

hnow. Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 1976. P 217-233.

(187) Проблем перспективизације у синтакси. — Summarу. — Јужно

словенски филолог, 1976, књ. ХХХП, стр. 29-46.

(188) Рудолф Коларич (14. IV 1898 — 7. VI 1975): (некролог). — Ју

жнословенски филолог, 1976, књ. ХХХП, стр. 257-258.

[189] Slavic Transformational Syntax (= Michigan Slavic Materials No.

10). Edited by Richard D. Brecht and Catherine V. Chvany. Introduc
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tion by Horace G. Lunt. Ann Arbor, 1974, 261 стр. : [ приказ). — Јужно

словенски филолог, 1976, књ. ХХХП, стр. 223-226.

(190) О rečeničnim adverbima sa funkcijom „dodatnog komentara“. —

(У) : Заседание на комисиита за анализ на граматичните структури

на славинските езици при Международних комитет на славистите :

предварителни материали (Варна, октобр 1977). Софиа : Институт

за бБлгарски език, 1977. Ч. П. Стр. 11—20.

(191) Renata Grzegorzykowa, Funkcje semantyczne i skladniowe pol

skich przystowkow (= Prace jezykoznawcze, 77). Wroclaw — Warszawa

— Kraków 1975, Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich: Wyd. Polski

ej akademii nauk, 1975, 134 str. : [prikaz] — Зборник за филологију и

лингвистику (Нови Сад), 1977, књ. ХХ, св. 1, стр. (241)-244.

(192) Struktuiranje rečenice pri iskazivanju izmišljenog, lažnog. — Sla

vica Slovaca (Bratislava), 1977, roč. XII, č. 3, p. 205-208.

(193) Теоријско-методолошки проблеми словенске синтаксе веза

ни за концепт „фактивности“. — Summarу. — Јужнословенски фило

лог, 1977, књ. ХХХIII, стр. 1-16.

(194) О српскохрватским реченичним прилозима. — Јужнословен

ски филолог, 1978, књ. ХХХIV, стр. 1-16.

(195] On Empirical Evidence for Positing a Deep Subject Form in So

me Subjectless Sentencess. – [U): Studia Linguistica Alexandro Vasilii

Filio Issachenko a collegis amicisque oblata. Lisse : The Peter de Rid

der Press, 1978. Р. 204-205.

(196) Оn a Particular Type of Sentence Variance in Serbo-Croatian. —

Folia Slavica : Studies in Honor of Horace G. Lunt on the Occasion of

His Sixtieth Birthday, Sept. 12. 1978, Eds. A. Seatton, R. D. Steele, Ch.

Е. Gribble. Columbus (Ohio), 1978, Vol. II, No 1-3, p. 144–148.

(197) André Vaillant (3. 11. 1898 — 23. 4. 1977): (некролог). — Јужно

словенски филолог, 1979, књ. ХХХV, стр. 239.

(198) Bohuslav Havranek (30. 01. 1893 — 2. 03. 1978): (некролог). —

Јужнословенски филолог, 1979, књ. ХХХV, стр. 241-242.
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(199) Дискусија. — (У) : Реферати од Х заседание на Меfyнародна

та комисија за изучавање на граматичката структура на словенски

те литературни јазици. Скопје: Македонска академија на науките и

уметностите, 1979. Стр. 63, 66, 68, 70, 106, 108, 166, 168-169,169,

170, 183, 221, 222, 224, 225.

(200) О slovenskim predikatskim konstrukcijama deriviranim od kore

na “gold- i *žed- . – [U): Opuscula Polono-Slavica: (Munera linguisti

ca Stanislao Urbahczyk dedicata). Wroclaw: Institut Jezyka Polskiego

/ Polska akademija nauk, 1979. Р. 145—147.

(201) О српскохрватским прилозима „за начин“. — Јужнословенски

филолог, 1979, књ. ХХХV, стр. 1–18.

(202) Предикатска кондензација у граматичком опису словенских

језика. — ГУ): Реферати од Х заседание на Меfyнародната комиси

ја за изучавање на граматичката структура на словенските литера

турни јазици. Скопје: Македонска академија на науките и уметно

стите, 1979. Стр. 117—122.

(203) Милорад Радовановић, Именице у функцији кондензатора,

Нови Сад, Матица српска, Одељење за језик и књижевност, 1978:

(критички приказ). — Македонски јазик (Скопје), 1980, књ. ХХХП,

стр. 314-316.

(204) О значењу српскохрватског плусквамперфекта. — Зборник за

филологију и лингвистику (Нови Сад), 1980, књ. ХХШ, св. 1, стр.

(93)-100.

(205). О „партикуларизаторима“. — Јужнословенски филолог, 1980,

књ. ХХХVI, стр. 1-12.

„О партикуларизацији, односно о партикуларизаторима као појму (и термину)

није се знало у језичкој науци“ до овог рада. — Напомена 16 y: Милка Ивић, Лин

iвистички огледи, Београд, 1983, стр. 23.

(206) О faktivnosti rečenice čiji je glavni predikat glagol sa značenjem

„znati“. — (U): Otázky slovanské syntaxe. Brno, 1980. Roč. IV, cz. 2, p.

45–48. (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis — Facultas Philo

sophica, 227)

(207). Даничић синтаксичар — у свом времену и данас. — Summarу. —

(У): Зборник о Ђури Даничићу: (свечани скуп поводом 150-годи
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шњице рођења, Београд—Загреб, 1975] / уредници Антоније Исако

вић, Јосип Торбарина. Београд : САНУ, Загреб: ЈАЗУ, 1981. Стр.

297-304.

(208) О прилозима у вези са неким типолошким карактеристикама

српскохрватске реченице. — Научни састанак слависта у Вукове да

не: (Реферати и саопштења, Међународни славистички центар, Бе

оград — Нови Сад — Тршић, 13–18. 09. 1977), 1981, књ. VII, бр. 1,

стр. 307–312.

(209) Српскохрватски глаголски облици за исказивање појава које

постоје у садашњости. — Summarу. — Јужнословенски филолог, 1981,

књ. ХХХVП, стр. 13-24.

(210). Бард језичке науке: поводом смрти Романа Јакобсона. — По

литика, 31. јул 1982, стр. 10.

(211) Dуskusja. — (U): Studia gramatyczne: materialyz XIII posiedze

nia Medzynarodowej komisji struktury gramatycznej jezykow slowian
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српски народни илустровани календар за 1995. Београд : Вукова за

дужбина, 1995. Год. 2, стр. 259-269.

Интегрални текст рада је објављен у књизи: Милка Ивић, О зеленом коњу, Бео

град, 1995, стр. (47)-58. – В. библ. јединицу 5 (2)
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(281) Погледи Стојана Новаковића на српски књижевни језик

(1992). — Summarу. — ГУ): Стојан Новаковић: личност и дело / уред

ник Владимир Стојанчевић. Београд : Српска академија наука и

уметности, 1995. Стр. [331]-335. (Научни скупови , књ. LХХVII.

Одељење језика и књижевности; књ. 25)

(282) Још једном о „народњацима“ (1996). – (У) : Од мита до фол

ка: (зборник) / уредник Драгослав Срејовић. Крагујевац: Центар за

научна истраживања САНУ: Универзитет, 1996. Стр. 103-108. (Би

блиотека Лицеум , књ. 2)

Предавање одржано крајем 1996. године у оквиру делатности Центра за научна

истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу.

(283) Митар Пешикан (8. ХП 1927 — 8.VII 1996): (некролог). — Ју

жнословенски филолог, 1996, књ. LП, стр. 237-238.

(284) Никита Иљич Толстој (1923-1996): (некролог). — Годишњак

СПЦ за 1996. годину. Београд : Српска академија наука и уметности,

шт. 1997. Стр. 581–582.

(285). О „бојити / фарбати“ и још понечем (1996). — Summarу. — Наш

језик, н. c., 1996, књ. ХХХI, св. 1-5, стр. 71—75.

(286) О „zamkama“ u definicijama školskih gramatika (1996). – Sum

mary. – [U): Istraživanja jezika i oko jezika : [zbornik radova posvećen

prof. Naumu Dimitrijeviću) / priredila Slobodanka Đolić. Beograd: Či

goja štampa, 1996. Str. 47-52.

(287) О изразима „плав“ и „модар“: нова сазнања (1996). — Јужно

словенски филолог, 1996, књ. LП, стр. 11–17.

(288) О „народњацима“ с језичке тачке гледишта (1995). — Summary.

— (У): Право и лажно народно песништво: научни скуп (Деспото

вац, 26-27. 8. 1995) / уредник Мирослав Пантић. Деспотовац: На

родна библиотека „Ресавска школа“, 1996. Стр. 193-198. (Дани срп

скога духовног преображења, књ. 3)

(289) О Роману Јакобсону поводом стогодишњице његовог рођења

(11. 10, 1896 — 11. 11. 1996). – Summarу. — Зборник Матице српске

за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1996 (шт. 1998), књ.

ХХХIX, св. 2, стр. 9-17.
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(290) (Odgovor na anketu, 1995): „Jaké jsou dnešni aktualni problémy

slovanské filologie 7“. — Slavia (Praha), 1996.

(291) On „real mother“, „real man“ and similar expressions (1992). —

(U) : Discourse and Meaning: Papers in Honor of Eva Hajičová / edi

ted by Barbara H. Partee, Petr Sgall. Amsterdam (Philadelphia); John

Benjamin Publishing Company, 1996. P (163)-167.

(292) Општи поглед на проблем туђица (1995). – Summary. – (У): О

лексичким позајмљеницама : зборник радова са научног скупа

„Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти про

блем у језицима националних мањина“ : [18—20. октобар 1995). Су

ботица: Градска библиотека ; Београд : Институт за српски језик /

САНУ, 1996. Стр. 11–16.

(293) Разговор с Милошем Јевтићем. — ГУ): Са домаћим слависти

ма / Милош Јевтић, предговор Никита Иљич Толстој. Београд : За

вод за уџбенике и наставна средства : Вукова задужбина : „Орфе

лин“, 1996. Књ. 1. Стр. 280-296. (Колекција Одговори , књ. 30)

(294) Светско путовање идеја Романа Јакобсона : Презиме реферата,

1996). — Тезе и резимеи : 26. Научни састанак слависта у Вукове да

не (Београд, Манасија, 9–14. 9. 1996). Београд : Међународни сла

вистички центар, (шт. 1997). Стр. 3.

(295) JeffBernard, Katalin Neumer (Hg.), Zeichen, Sprache, Bewufitsein

(= Čsterreichisch-ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosop

hie, 2). Wien, 1994, 464 str. : (приказ, 1995). —Јужнословенски фило

лог, 1996, књ. LП, стр. 193–196.

(296) Arne Gallis (29. XI 1908 — 31. I 1997): (некролог). — Јужносло

венски филолог, 1997, књ. LIII, стр. 270–271.

(297) Арне Галис (Arne Gallis) : (некролог). — Годишњак СIV за

1997. годину. Београд : Српска академија наука и уметности,

шт.1998. Стр. 581–582.

(298) Леон Којен, Студије о српском стиху, Сремски Карловци :

Нови Сад, 1996: (приказ, 1996). — Јужнословенски филолог, 1997,

књ. LIII, стр. 211-214.
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(299) О испуштању облика „се“ у неким репликативним реченица

ма. — (У) : Обшност и многообразии на славинските езици: сфорник

вчест на проф. Иван Леков. Софиа : Академично славистично дру

жество, 1997. Стр. 67-71.

(300) О одредби „известан“. — Summarу. — Зборник Матице српске

за филологију и лингвистику (Нови Сад), 1997, књ. ХL, св. 2, стр.

109—116.

(301) О смислу елипсе глаголског „се“ (1996). – Summarу. —Јужно

словенски филолог, 1997, књ. LIII, стр. 29-33.

[302) О Хомеровом „atuола отvov“ и о српском „рујно вино“ (1996).

— Summarу. — (У): Из књижевности : зборник радова у част акаде

мика Предрага Палавестре / уредник Миодраг Матицки. Београд :

Институт за књижевност и уметност, 1997. Стр. 93—97. (Посебна

издања /Институт за књижевност и уметност, књ. 20)

(303) Светско путовање идеја Романа Јакобсона. — Научни састанак

слависта у Вукове дане. (Београд : Међународни славистички цен

тар), 1997. Књ. 26, св. 2, стр. 5–10.

(304) Апел Влади Републике Србије и ректору Београдског универ

зитета поводом доношења Закона о универзитету (21. 7. 1998) / пот

писници: 18 чланова Одељења за језик и књижевност. — Годишњак

СV за 1998. годину. Београд : Српска академија наука и уметности,

(шт. 1999). Стр. 202-203.

Будући да није стигао одговор од надлежних власти, Одељење је у целини изда

ло ново заједничко саопштење 17. новембра 1998: стр. 203.

(305) Даринка Гортан Премк, Полисемија и организација лексичкој

система у српском језику, Београд, 1997: (приказ, 1998). — Јужно

словенски филолог, 1998, књ. LIV, стр. 201-203.

(306) Јужнословенски филолог (1998) : [Славистички научноистра

живачки пројекат). — Славистика. Београд : Славистичко друштво

Србије, 1998, књ. П, стр. 221-224.

(307) О Александру Белићу поводом Антона Рајхлинга (1998). —

Summarу. — Глас СССLХХХV / САНУ, Одељење језика и књижев
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ности, књ. 17. Београд : Српска академија наука и уметности, 1998.

Стр. 23–30.

(308) О važnosti „sporednog“ za razumevanje svog i savlađivanje tuđeg

jezika. – Summary. – Glossa (Beograd), 1998, god. IV, sv. 3, str. 5-7.

(309) О прилошкој детерминацији глаголског предиката (1998). —

Summarу. — Јужнословенски филолог, 1998, књ. LIV, стр. 1–6.

(310) О реченицама типа „Ко то каже“ и „Ко да то каже“ (1998). —

Наш језик, н. c., 1998, књ. ХХХП, св. 3-4, стр. 131—133.

(311) On the Functional scope ofPredicate Modifiers (1997). – [U): Is

sues ofValency and Meaning: Studies in Honor of Jarmila Panevová /

edited by Eva Hajičová. Prague: Karolinum: Charles University Press,

1998. P. 43-46.

[312) Поводом израза „ни на синњ ноготок“. — ГУ): Слово и кулњTy

ра: памити Никитњи Илњича Толстого. Москва : Институт славино

ведених Л Россићскаи академии наук: издателњство „Индрик“, 1998.

Вњп. П. Стр. 105-111.

(313) Предговор приређивача овог издања (1998). — (У) : Општа

лингвистика / Александар Белић , приређивач Милка Ивић. (Треће

изд.). Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1998. Том I.

Стр. 5—12. (Изабрана дела Александра Белића, књ. 1)

(314) „Бело“ као лингвистички и културолошки проблем. — Sum

marу. — Јужнословенски филолог, 1999, књ. LV, стр. 1-19.

(315) Година 1847 : прва свеска Гласника Друштва српске слове

сности (1997). — Zusammenfassung. — (У) : Година 1847. у српској

књижевности и култури: (зборник) / уредник Предраг Палавестра.

Београд : Српска академија наука и уметности, 1999. Стр. (45)-52.

(Научни скупови / САНУ, књ. 91 , Одељење језика и књижевности

, књ. 13)

(316) Из проблематике модалних реченичних значења (1999). —

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад),

1999, књ. ХLП, стр. 25-29.
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(317) Начелни став Одељења језика и књижевности према предло

гу за измену имена Речника. — Годишњак СVI за 1999. годину. Бео

град : Српска академија наука и уметности, 1999. Стр. 185—187.

(318) О изабраним делима Александра Белића : осврт уназад — у

остварено | Милка Ивић. — ГУ): Универзитетска предавања из са

временог српскохрватског језика ; Библиографија / Александар Бе

лић , приредио Живојин Станојчић. Београд : Завод за уџбенике и

наставна средства, 1999. Стр. (351)-355. (Изабрана дела Александра

Белића , књ. 14)

(319) О неким актуелним проблемима граматике српског језика

(1997). — (У): Актуелни проблеми граматике српског језика: (збор

ник радова са другог међународног научног скупа, Суботица, 22–24.

октобар1997) / уредник Јудита Планкош, редактори Милка Ивић...

(и др.). Суботица: Градска библиотека ; Београд : Народна библи

отека Србије: Институт за српски језик САНУ, 1999. Стр. 11-14.

(320) О реченицама типа „отишла је код мајке /отишла је до мајке“

(1998). – Summarу. — Наш језик, н. c., 1999, књ. ХХХIII, св. 1-2, стр.

1-4.

[321) О сигнализовању значењске разлике „dere / de dicto“ (1999).

– Summarу. — Српски језик, 1999, год. IV, св. 1-2, стр. 41-44.

Број часописа посвећен професору Асиму Пеци.

(322) Семантика и структура на словенскиот вид ПI. Редактори Ста

нислав Каролак и Људмил Спасов. Скопје, Филолошки факултет

„Блаже Конески“, Катедра за македонски јазик и јужнословенски

јазици, 1998, 234 стр. : (приказ). — Јужнословенски филолог, 1999,

књ. LХV, стр. 124-128.

(323) Душка Кликовац, Семантика предлога: студија из когнитив

не лингвистике : (критички приказ). — Јужнословенски филолог,

2000, књ. LVI, св. 1-2, стр. 79-82.

Двоброј часописа у знак сећања на академика Павла Ивића.

(324) Замир Курбанович Тарланов, Становление типологии русско

го предложенин вее отношении к зтнофилософии, Петрозаводск

1999, Министерство профессионалвного образованил Россиискои
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федерации, Петрозаводскии государственЊли университет, 207 стр.

: (критички приказ). — Зборник Матице српске за славистику (Нови

Сад), 2000, књ. LVIII-LIX, стр. 213–214.

(325) Каже се „сео поред ње“ али не и „устао поред ње“; зашто? —

Резоме. — Наш језик, н. c., 2000, књ. ХХХПI, св. 3-4, стр. 185-187.

[326) The Markedness Principle and the Slavic Color Vocabulary (1998).

— (U): History and Perspectives of Language Study : Papers in Honor

ofRanko Bugarski / ed. by Olga Mišeska Tomić, Milorad Radovanović.

Amsterdam (Philadelphia): John Benjamins Publishing Co., 2000. P

142-145. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic

Science. Seria IV, Vol. 186)

(327). О граматичком статусу израза „узалуд“. — Зборник Матице

српске за филологију и лингвистику (Нови Сад), 2000, књ. ХLIII,

стр. 243-248.

Број зборника посвећен др Драгољубу Петровићу поводом 65-годишњице живота.

(328) О модификатору „улоге“ агенс. — Јужнословенски филолог,

2000, књ. LVI, св. 1-2, стр. 463–467.

Двоброј часописа у знак сећања на академика Павла Ивића.

(329). Поводом пословице „Зец ђе се окоти, онђе и погине“ (1999).

— Даница : српски народни илустровани календар за 2000. Београд

: Вукова задужбина, шт. 1999. Књ. 7, стр. 413-424.

(330). Рекли су о „Семољ гори“: (Миро Вуксановић, Семољ Тора) /

Слободан Калезић, Милка Ивић, Јован Делић, Миломир Петровић. —

Никшићке новине, 14. децембар 2000, год. ХХХП, бр. 1293, стр. 23.

(331) Једно давно постављено питање: значели „откад“ и „откако“

исто? — Summarу. — Наш језик, н. c., 2001, књ. ХХХIV, бр. 1-2, стр.

1–5.

[332) Лингвистичко-културолошки аспекти речи „књига“. — Дани

ца: српски народни илустровани календар за 2001. Београд: Вуко

ва задужбина, шт. 2000. Књ. 8, стр. 377–383.

(333) Неки увиди у конструкције типа „чекати некога /на некога“ и

„заборавити нешто / на нешто“. — Summarу. — Зборник Матице срп
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ске за филологију и лингвистику (Нови Сад), 2001, књ. ХLIV, св.

1-2, стр. 7–11.

(334) О Белићу — поводом најновијих догађања у лингвистици. —

Summarу. — Глас СССLХХХIХ. Одељење језика и књижевности, књ.

17. Београд : Српска академија наука и уметности, 2001. Стр. [79]-83.

Апстракт: стр. (79). — Цитирана литература: стр. 82. – Summary: стр. 83.

(335). О метафоричким екстензијама назива боја (2001). — Кодови

словенских култура, 2001, год. VI, св. 6, стр. 7–13.

[336] Подсећање на Ђуру Даничића. — Летопис Матице српске (Но

ви Сад), јануар-фебруар 2001, год. СLХХVII, књ. 467, св. 1-2, стр.

57—63.

(337) Светозар Стијовић (22. III 1939 — 29. VII 2000): (некролог). —

Јужнословенски филолог, 2001, књ. LVIП, стр. 129-131.

(338) Zuzana Topolinjska, Polski-makedonski:gramatička konfrontacija.

Zdaniew zdaniu 5. Реченица во реченица, Скопје, МАНУ, 2001, 202

str. : (приказ). — Јужнословенски филолог, 2002, књ. LVIII, стр. 87-88.

[339) Нека размишљања о лексикографско-лексиколошким пробле

мима. — (У) : Дескриптивна лексикографија стандардног језика и

њене теоријске основе : зборник радова са међународног научног

скупа о лексикографији и лексикологији (Београд, Нови Сад, 10–

12. април 2001). Нови Сад : Матица српска ; Београд : Институт за

српски језик САНУ, 2002. Стр. 23–28.

(340) О именицама у парапрономиналној служби. — Summarу. —

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад),

2002, књ. ХLV, св. 1-2, стр. 13-19.

(341) О језику законских прописа којима су утемељаване „претече

Српске академије наука и уметности“. — Summarу. — Глас СССХСIV

/ САНУ, Одељење језика и књижевности, књ. 19. Београд : Српска

академија наука и уметности, 2002, стр. 17-26.

(342) О појму „одговорност“ и агентивној улози оруђа за вршење

радње. – Summarу. —Јужнословенски филолог, 2002, књ. LVIП, стр.

15–22.
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Даница: српски народни илустровани календар за 2003. годину. Бе

оград : Вукова задужбина (шт. 2002). Књ. 9, стр. 339–344.

(351) О неким Вуковим месним и временским придевским одредба

ма. — Summarу. — Наш језик, 2002—2003, н. c., књ. ХХХIV, св. 3-4,
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жевности, књ. 24. Београд : Српска академија наука и уметности,

2008. Стр. 91–97.

(416) Приступ српским речима „он“ и „неко“ усклађен с актуелним

теоријским виђењима. — Наш језик, 2008, књ. ХХХIX, св. 1-4, стр.

3—4.

(417) Приче о речима (1): Значењска и обличка својства глагола ти

па „годинати“ и „данити“ у Вуковом језику. — Даница : српски на

родни илустровани календар за 2008. Београд: Вукова задужбина

(шт. 2007). Год. 15, стр. 426-430.

(418) Приче о речима (2): О изразу „пространо“.— Даница: српски

народни илустровани календар за 2008. Београд : Вукова задужби

на (шт. 2007). Год. 15, стр. 420-422.

(419) Приче о речима (3): О времену када су се „читаонице“ држа

ле у рукама. — Даница : српски народни илустровани календар за

2008. Београд: Вукова задужбина (шт. 2007). Год. 15, стр. 422-425.

(420) Tri pitanja Milki Ivić. – [U): Lingvistika Milke Ivić / [priredili)

Predrag Piper i Milorad Radovanović. Beograd : Biblioteka XX vek:

Knjižara „Krug“, 2008. Str. 5-19.

(421) Неколико мојих речи о Павлу. — Јужнословенски филолог,

2009, књ. LХV, стр. 9-10.

Тематски број за 2009: Успомен на академика Павла Ивића.

(422) Нов приступ улози израза „бар(ем)“ у стандардном српском.

— Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2009, књ. LVII, св.

2, стр. 253-255.
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(423) О исказима којима се не исказују већ имплицирају комплек

снији информативни подаци. — Summarу. — Глас / САНУ, књ. СLХ.

Одељењејезика и књижевности, књ. 25. Београд : Српска академи

ја наука и уметности, 2009. Стр. [1]-5.

(424) О неким српским именицама које се употребљавају као специ

фични квантификатори. — Јужнословенски филолог, 2009, књ. LХV,

стр. 61-64.

(425) О овремењености номиналних израза у стандардном српском

језику. — Summarу. — Зборник Матице српске за славистику, 2009,

књ. 75, стр. [7]-9.

(426) О слоговној неједнакости неких израза коришћених како у Ву

ковом тако и у савременом српском језику. — Наш језик, 2009, књ.

ХL, св. 1-4, стр. 7-8.

(427) О тзв. NPN конструкцијама у савременом (стандардном) срп

ском. — Славистика, 2009, књ. 13, стр. (289)-291.

(428) О четири обавештајна податка која је Вук исказивао речју

„управо“. — Даница: српски народни илустровани календар за 2009.

Београд: Вукова задужбина (шт. 2008). Год. 16, стр. 400-402.

(429)(Предговор). — (У): Синтаксичке теме /Срето Танасић. Београд

: Београдска књига, 2009. 2 изд. (Библиотека „Пут у речи“, књ. 8)

(430). Реч унапред. — ГУ): Трагом речи: разговори са Предрагом Пи

пером / Милош Јевтић. Београд : Београдска књига, 2009. Стр. 5.

(Колекција Одговори , књ. 170)

(431) Ирена Грицкат-Радуловић. — Јужнословенски филолог, 2010,

књ. LХVI, стр. [11]-12.

Тематски број за 2010. Успомен на академика Ирену Грицкат.

(432) Квалификативна улога генитивне именичке форме с предло

гом „од“. – Summarу. — Јужнословенски филолог, 2010, књ. LХVI,

стр. 269-271.

(433) О доприносу српског префикса „од-“ семантичком и грама

тичком лику глаголских лексема. – (У): Grammaticalization in Slavic
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Languages : From Areal and Typological Perspectives / edited by No

machi Motoki. Sapporo: Slavic Research Center Hokkaido University,

2010. Р. 105-106. (Slavic Eurasian Studies, 23)

(434) О неидентичном граматичком понашању српских лексичких

антонима „дуго“ и „кратко“ при означавању времена. — Summarу. —

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2010, књ.

LIII, св. 1, стр. 123—124.

Зборник посвећен сећању на академика Александра Младеновића.

(435) О некадашњем српском поздравном изразу „матерење“. —

Зборник Матице српске за славистику, 2010, књ. 78, стр. 241-242.

(436) О неким досад неразматраним, информативним критеријуми

ма од којих зависи коришћење/некоришћење предлога „од“. — Наш

језик, 2010, књ. ХLI, св. 1-2, стр. 3-7.

[437) Приче о речима (4): Вуков Српски рјечник као информатор о

српској културној историји. — Даница : српски народни илустрова

ни календар за 2010. годину. Београд: Вукова задужбина (шт. 2009).

Год. 17, стр. 400-402.

(438). Приче о речима (5) : О увидима у развој српског језика које

пружа поређење двају речника: Вуков Српски рјечник 1852. и Реч

ник српскога језика Матице српске 2007. — Даница : српски народ

ни илустровани календар за 2010. годину. Београд : Вукова заду

жбина (шт. 2009). Год. 17, стр. 400-402.

(439) Приче о речима (6) : О употреби израза „којешта“, „којекуде“

и „којекако“ у Вуковом језику. — Даница: српски народни илустро

вани календар за 2010. годину. Београд : Вукова задужбина (шт.

2009). Год. 17, стр. 400-402.

(440) Приче о речима (7): Поводом Вуковог израза „доста“ и „при

лично“. — Даница: српски народни илустровани календар за 2010. го

дину, Београд: Вукова задужбина (шт. 2009). Год. 17, стр. 400-402.

(441) О изразима „врло“ или „врли човек“, „врла жена“ у стандард

ном српском језику. — Зборник Матице српске за славистику, 2010,

књ. 78, стр. 239-240.
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(442) О исказним могућностима српског израза „бол болује“ у ХХ

веку. — Наш језик, 2010, књ. ХLI, св.1-2, стр. 7-9.

(443) Приче о речима (8) : ОВуковим „слушачима“. — Даница: срп

ски народни илустровани календар за годину 2011. Београд: Вуко

ва задужбина (шт. 2010). Год. 18, стр. 380.

РЕДАКТОРСКИ РАД

Стручни часописи

(444) Зборник (Матице српске)“ за филологију и лингвистику = Ar

chivum philologicum et linguisticum. — Нови Сад : Матица српска,

књ. I, 1957—

Главни уредници од оснивања: Миливој Павловић (1957—1960), Рудолф Коларич

(1961—1962), Павле Ивић (1963—2000), Александар Младеновић (2000–2009), Ја

смина Грковић-Мејџор (2010—). — Зборник излази у две свеске годишње. —Мил

ка Ивић је члан Уредништва од оснивања (1957—2010)

(445) Acta linguistica Hafniensia : International Journal of General Lin

guistics. – Kobenhaven, 1939–

Члан редакционог одбора 1964–1965, до смрти оснивача и главног уредника Л.

Хјелмслева (Louis Hjelmslev, 1939—1965)

(446) Јужнословенски филолог: повремени“ спис за словенску фи

лологију и лингвистику. — Београд : изд. А. Белић“ (год. П, књ. 1, св.

1—2 (1913)-1938; (год. П), књ. 2, св. 1-2 (1921) — књ. 11 (1931), књ.

12 (1933) — књ. 17 (1938/1939), САНУ, Институт за српски језик,

књ. 18, св. 1-4 (1949/1950).

* Од I (1957) до ХХVI књиге (1983) зборник је излазио под називом Зборник

за филологију и лингвистику.

“ „...Јужнословенски филолог ... живи као повремени спис све до 1976, а по

чев с том годином, па све до дана данашњег, то је редовна годишња публикаци

ја (којој је, сходно томе, скинуто са корица обавештење о „повремености.“ —Мил

ка Ивић, Педесети број Јужнословенског филолога, Јужнословенски филолог,

1994, књ. L, стр. 1.

* Прва серија (бројеви од I до ХVII) Јужнословенског филолога није била

везана ни заједну установу. Издавао га је Александар Белић, уз сарадњу уредни

штва и помоћ Академије и Београдског универзитета. Нова серија ЈФ и Нашје

зик (орган Лингвистичког друштва Филозофског факултета у Београду, од 1932)

ушли су у издавачку делатност САН, као посебне едиције. — Ирена Грицкат, На

ука о језику у делатности Академије, Глас САНУ, 1996, књ. ХV, стр. 53.
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Оснивачи: Љубомир Стојановић и Александар Белић. Одговорни уредници:

Александар Белић (1913–1960), М. Стевановић (1961—1973), Милка Ивић од књ.

хххп (1974/1975) — lхvi (2010)

(447) Свпоставителное езикознание (Софија)

Милка Ивић је члан редакционог одбора од 1995. године

Едиције

(448) Библиотека Јужнословенског филолога. — Београд : Институт

за српски језик САНУ, нова серија, 1970—

Прва серија едиције је почела да излази 1928. године у издању Филозофског фа

култета у Београду. Главни уредник је био академик Александар Белић, потом

Михаило Стевановић (1961—1973). Од 1970. године излази нова серија, која до

данас садржи 22 књиге“. Академик Милка Ивић је уредник едиције од 1980. го

ДИНе.

Посебна издања књига

(449) Lingvistika i poetika / Roman (Osipovič) Jakobson, izbor i pred

govor Milka Ivić, Sreten Marić. — Beograd: Nolit, 1966. – 326 str. ; 19

cm. – (Sazvežđe, 16)

Predgovor / Milka Ivić: str. [9]-18. – Bibliografija: str. 324-326.

(450) Ваlсаniса: зборник радова у част професора Радована Самар

џића поводом шездесетог рођендана / редактор Милка Ивић. — Бе

оград : Међуакадемијски одбор за балканологију СФРЈ: Балкано

лошки институт / Српска академија наука и уметности, 1983. — Књ.

ХПI-XIV, 478 стp. : илустр.

Из садржаја: О исказивању временског понављања именима дана на јужносло

венском односно балканском језичком подручју / Милка Ивић: стр. 323–326.

(451) О лексичким позајмљеницама: зборник радова са научног ску

па „Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти про

блему језицима националних мањина“: (Суботица, 18—20. октобар

* Институт је кроз ову едицију наставио и своју серију Посебних издања

(1954–1959, књ. 1-3), прекинуту одвајањем од САН, издајући повремено доктор

ске дисертације или студије својих сарадника. — Ирена Грицкат, Наука о језику у

делатности Академије, Глас САНУ, 1996, књ. ХV, стр. 63.
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1995] / редактор Милка Ивић... (и др.). — Суботица: Градска библи

отека ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 1996. — VI, 417

стр. ; 24 cm

Из садржаја: Општи поглед на проблем туђица / Милка Ивић : стр. 11–16.

(452) Изабрана дела Александра Белића / редакциони одбор Павле

Ивић, Милка Ивић, Александар Младеновић, Живојин Станојчић,

Драгољуб Петровић, Даринка Гортан-Премк, Радојица Јовићевић;

Главни уредник Петар Пијановић. — Београд : Завод за уџбенике и

наставна средства, 1998—1999. Томови I—XIV; 25 cm

Том I: Општа лингвистика: О језичкој природи и језичком развит

ку : књ. 1-2“ / Александар Белић; приредила и (предговор написа

ла) Милка Ивић. — (3. изд.). — 1998. — 589, (3) стр.

Предговор приређивача издања: стр. 5-12.

Том XIV : Универзитетска предавања из савременог српскохрват

ског језика / Александар Белић, приредио Живојин Станојчић; Би

блиографија радова Александра Белића / Ирена Грицкат , Славица

Илић. – 1999. – 355, (5) стр. -

О изабраним делима Александра Белића : осврт уназад — у остварено | Милка

Ивић: стр. (351)-355.

(453) Актуелни проблеми граматике српског језика : (зборник радо

ва са II Међународног научног скупа, Суботица, 22–24. октобар1997)

/ уредник Јудита Планкош, редактор Милка Ивић... (и др.). — Субо

тица: Градска библиотека ; Београд : Народна библиотека Србије:

Институт за српски језик САНУ, 1999. — 307 стр. ; 24 cm

Из садржаја: О неким актуелним проблемима граматике српског језика / Милка

Ивић: стр. 11—14.

(454) Der altserbische bergmannische Wortschatz: sprachgeschichtliche

Abhandlung / Joseph Schütz ; уредник Милка Ивић, предговор Алек

сандар Лома. — Београд: Српска академија наука и уметности, 2003.

— 147 стр. ; 24 cm. — (Посебна издања / САНУ, књ. 653. Одељење

језика и књижевности, књ. 54)

* „Интегрални текст књиге I није преузет овде из њеног првог издања (1941)

него из другог (1958)... и текст II књиге прилаже се овде у интегралној верзији,

уз напомену да су му овог пута додати на крају и одговарајући регистри, којих он

иначе, за разлику од текста књиге I, није имао.“ — Из предговора: стр. 12.
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(455) Синтакса савременог српског језика : проста реченица / Пре

драг Пипер... [и др.); уредник (у редакцији) Милка Ивић. — Бео

град : Институт за српски језик САНУ: Београдска књига; Нови

Сад : Матица српска, 2005. — (Прилози граматици српског језика)

TV НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

(456) Савремени српскохрватски језик: (пројекат Института за ју

жнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду)

Објављени радови (седам студија): Лингвистички оiледи, 1983 — в. библ. јед. 2

(457] Razvoj savremenih jezika naroda i narodnosti Vojvodine : (proje

kat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu)

(1) Istraživanja razvoja savremenih jezika naroda i narodnosti Vojvodi

ne: naučno-istraživački projekat/autori Dragoljub Petrović, Milka Ivić,

Pavle Ivić... (i dr.); priredio Jovan Jerković. – Novi Sad : (b. i.), 1986.

— (Više pag.] : graf. prikazi ; 30 cm

(2) Istorija razvoja savremenih jezika naroda i narodnosti Vojvodine :

naučno-istraživački projekat / autori Vera Jerković, Milka Ivić, Pavle

Гvić (i dr.); urednici Jovan Jerković, Danijel Dudok, Maćaš Horvat. –

Novi Sad: (b. i.) 1990. — (Više pag.) ; 30 cm

(458) Речник српскохрватског књижевног и народног језика :

(пројекат Института за српски језик / САНУ“). — 1959, Књ. I-2010,

КЊ. ХVIII—

Активни рад у вишестепеној обради и изради грађе : књ. 1 (1959) / гл. уредник

Александар Белић, обрађивачи грађе Милка Ивић, Павле Ивић... (и др.); књ.

VIII (1973) / сарадник на обради Милка Ивић, књ. XI (1981) — књ. ХIV (1989) /

рецензенти“ Милка Ивић и Павле Ивић, књ. ХV (1996) — књ. ХVII (2005) / ре

цензент Милка Ивић. — Академик Милка Ивић је члан и председник Одбора за

Речник САНУ (1974—2004) 6

* На предлог Стојана Новаковића, СКА је 12. априла 1893. установила Лек

сикографски одсек, а „први састанак којим је отпочет рад на црпењу грађе био је

24. јануар 1894.“ — Увод/Александар Белић (септембар 1955), Речник САНУ, Књ.

I, стр. Х-Х1.

* На основу рецензије академика Милке и Павла Ивића, које је одредило

Одељење језика и књижевности САНУ, усвојени су рукописи Речника САНУ од

књиге ХП надаље.

“ Одбор за Речник САНУ је основан 14. септембра 1974. године на V седни

ци Председништва САНУ, на предлог Одељења језика и књижевности САНУ.
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(459) Етимолошки речник српскохрватског језика: (пројекат Инсти

тута за српски језик / САНУ). — 1983–

Оснивач Одбора за етимолошки речник и руководилац пројекта, од 1983. до 1999,

био је академик Павле Ивић. Академик Ирена Грицкат-Радуловић је именована

на упражњено место (1999). Академик Милка Ивић је члан Одбора за

Етимолошки речник српског језика. — Издања: Огледна свеска, Београд, Институт

за српски језик САНУ, 1998. (Библиотека Јужнословенског филолога; н. c., књ.

15); Етимолошки речник српског језика, св. 1 (А), Београд, Институт за српски

језик САНУ, 2003.

(460) Синтакса српског језика: (пројекат Одбора за стандардизаци

ју српског језика / САНУ). — 1997—

„Одбор је основан 12. децембра 1997. године. Академик Павле Ивић је изабран

за првог председника Одбора. После његове смрти (19. 9. 1999), на трећој седни

ци Одбора (17. 12. 1999), за председника Одбора, уместо преминулог Павла Иви

ћа, изабрана је академик Милка Ивић, коју је САНУ пре тога именовала за чла

на Одбора. Од четврте седнице Одбора (25. 1. 2001) на његовом је челу Иван

Клајн, дописни члан САНУ, изабран за председника Одбора на предлог Милке

Ивић.“ — Председник Комисије за синтаксу је академик Милка Ивић.

(461) Ономастичка грађа: (пројекат Одбора за ономастику / САНУ).

— 1973—

Одбор за ономастику Одељења језика и књижевности основан је 1973. За пред

седника одбора наименован је Павле Ивић. Тако је настављена делатност Одбо

ра за ономастику и топономастику, којије био формиран 1959. са проф. Миливо

јем Павловићем на челу. По предлогу Павла Ивића рад се усредсредио на микро

топонимију и антропонимију у областима: Косово, Метохија, Санџак, околина

Врања и др. и издавање часописа од 1979. године. Академик Милка Ивић је на

именована за руководиоца пројекта у Одбору за ономастику и главног уредника,

„Ономатолошких прилога“ после смрти академика Павла Ивића, од септембра

1999. године. Издања: Ономатолошки прилози = Сontributions onomatologiques,

Књ. I, 1979 — Књ. ХVI, 2003—

ПI ЛИТЕРАТУРА О ДЕЛУ АКАДЕМИКА МИЛКЕ ИВИЋ"

Мiscellanea

(462) Белић, Александар: Милка Ивић, Значења српскохрватској

инструментала и њихов развој (синтаксичко-семантичка студија),

Председник одбора академик Михаило Стевановић се повукао са дужности ок

тобра 1974. и наименована је за председника академик Милка Ивић.

* Литература о ауторским радовима објављена у књизи Библиографија ра

дова академика Милке Ивић, САНУ 2005 (в. библ. јединицу 550) допуњена је овде
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САН, Посебна издања ССХХVII, Институт за српски језик, књ. 2:

(приказ). — Јужнословенски филолог, 1955—1956, књ. ХХI, св. 1-4,

стр. 288-291.

(463) Pavlović, Milivoj: Dr Milka Ivić, Značenja srpskohrvatskog in

strumentala i njihov razvoj : (sintaksičko semantička studija), Beograd,

1956: (приказ). — Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад),

1957, књ. I, стр. (1921—195.

(464) Белова, А. Г.: Рецензии: М. Ivić, Pravci u lingvistici, Ljubljana,

1963. — Вопроси изикознаниж (Москва), 1963, бр. 5, стр. 117-118.

(465) Brozović, Dalibor: Milka Ivić, Pravci u lingvistici, Ljubljana 1963.

— Јеzik (Zagreb), 1964–1965, knj. 12, sv. 4, str. 123—126.

(466) Bugarski, Ranko: Sveža strujanja u jugoslovenskoj lingvistici :

(Milka Ivić, Pravci u lingvistici). — Живи језици, 1965, књ. VП, св. 1-2,

стр. 49-56.

(467). Ивић, Милка. — (У): Мала енциклопедија : Просвета / уред

ници Ото Бихаљи-Мерин... [и др.). Друго изд. Београд : Просвета,

1968. Књ. 1 (А-ЛБ). Стр. 534.

Непотписано.

(468) Lyons, John: Milka Ivic, Trends in Linguistics, trans. from the Ser

bo-Croatian by Murie Heppell (= Janua Linguarum; series minor, 42).

The Hague:Mouton, 1969,260 p. (2“ printing). – Lingua (Amsterdam),

1969, No 22, p. 228-232.

(469) Meier, Georg F., Flegel, Barbara: Milka Ivic, Trends in Linguistics,

trans. from the Serbo-Croatian by Murie Heppell (= Janua Linguarum ;

series minor, 42). The Hague : Mouton, 1969, 260 p. (2“ printing). – Z

Phon, 1970, No. 23, p. 96-99.

(470] Bugarski, Ranko: Delo koje je obišlo svet: uz drugo izdanje knji

ge Milke Ivić „Pravci u lingvistici“. — Оdjek (Sarajevo), 1971, god.

ХХIV, br. 2, str. 10–14.

подацима из рада У научној критици Софије Милорадовић (в. библ. јединицу

536/16)
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[471) Радовановић, Милорад: Оpštelingvistički aspekt kategorije „oba

vezni determinator“ u sintaksi. – Summarу. — Годишњак Филозофског

факултета у Новом Саду, 1972, књ. ХV, стр. 211-240.

(472) Baotić, Josip. Uz treće izdanje „Pravaca u lingvistici“ Milke Ivić.

— Književni jezik (Sarajevo), 1975, god. IV, sv. 3–4, str. 83-90.

(473) Лашкова, Лили: М. Ivić, Pravci u lingvistici, Ljubljana, 1978 (IV

izd.). — Свпоставително езикознание (Софиa), 1979, г. ГV, бр. 4, стр.

54—56.

(474) Bajcinca, Isa: Milka Ivić, Drejtimet në linguistike, Prishtinë, 1977.

— Rilindja (Prishtinë), 6. 12. 1980, а ХХХVI, n. 7792.

(475) Преписка, Хроника песничке породице Илић: био-библио

графска грађа, Породични албум Илића / редакција и коментар Ми

лорад Павић. – (У): Сабрана дела Војислава Илића / уредник Во

јин Анчић. Београд : ИРО „Вук Караџић“, 1981. Књ. IV

Из садржаја: Родословне табеле: стр. (263-266). — Породични албум Илића“:

стр. (273-323): 42 сл. / репродукције фотографија и оригиналне снимке израдио

Владимир Поповић.

(476) Грицкат-Радуловић, Ирена: О прилозима у српскохрватској

лингвистичкој науци“. — Јужнословенски филолог, 1983, књ. 39, св.

1, стр. [1]-41.

Садржај: IУводне напомене; II Поглавља о прилозима у црквенословенским и

старијим српскохрватским уџбеницима ; III Модерне расправе (радови Милке

Ивић); Zusammenfassung.

(477) В. В.: Trinaest jezičkih studija : Milka Ivić, Lingvistički ogledi,

Beograd, Prosveta, 1984. – Glasnik (Specijalno mesečno izd. NIN-a),

novembar 1984, str. 65.

“ „Сачувани део породичног албума са сликама песника и чланова његове по

родице љубазно нам је ставила на располагање унука Војислава Илића, др Милка

Ивић, професор универзитета. Њој дугујемо и идентификацију неких ликова на

сликама које смо добили на другој страни.“ — Коментар уз слике: стр. [323).

“ „Дела која су послужила као репрезентативни узорак из одабране теме

(само семантичка природа адверба, а не морфолошка или етимолошко-лексичка

страна) су подељена на традиционална црквенословенска (Граматика Мелетија

Смотрицког), затим старија, новија и модерна (представљена радовима Милке

Ивић), на крају се укратко приказује приступ овој врсти речи у Речнику. Овај

приказ дели се на два већа одељка. У првом (црквенословенска, старија и нови

ја дела) у другом (модерне студије и Речник).“ — стр. 2
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(478) Piper, Predrag: Milka Ivić, Lingvistički ogledi, Beograd, Prosve

ta, 1983. — Polja, april 1984, god. XXX, br. 302, str. 198.

(479) Vujasinović, Marula: Milka Ivić, Lingvistički ogledi, Beograd, 1983.

— Suvremena lingvistika (Zagreb), 1984—1985, br. 25-26, str. 66-68.

(480) Зборник Матице српске за филологију и лингвистику: посве

ћено академицима Милки Ивић и Павлу Ивићу поводом 60-годи

шњице живота / уредник Александар Младеновић. — Нови Сад :

Одељење за језик и књижевност/Матица српска, 1984—1985. —919,

(7) стр. : (2) фотографије; 22 cm

По света: „Милки Ивић и Павлу Ивићу, поводом њихове шездесетогодишњи

це живота, ову књигу посвећују њихови пријатељи, колеге, ученици и Матица

српска.“

Садржај: Библиографија радова Милке Ивић / Милорад Радовановић: стр. 1

14; Библиографија радова Павла Ивића: стр. 15–32. — 122 текста из лингвисти

ке домаћих и страних аутора.

[481) Петровић, Драгољуб: Дело за будућност. — Књижевна реч, 25.

3. 1985, год. XIII, бр. 253, стр. 17.

Тематски блок о Милки Ивић је припремио Милорад Радовановић.

(482) Пипер, Предраг: Нован книга когославского извиковеда :

(Милка Ивић, Лингвистички огледи, Београд, 1983). — Информаци

оннии боллетенљ по изученико и распространенико славинских ку

лњгур, Москва, 1985, 13, стр. 86—87.

(483) Пипер, Предраг: Три деценије истраживања о језику и линг

вистици. — Књижевна реч, 25. 3. 1985, год. ХПI, бр. 253, стр. 18-19.

Тематски блок о Милки Ивић је припремио Милорад Радовановић.

(484) Станковик, Станислав: Лингвистички огледи (Милка Ивић,

Београд, Просвета,1983). — Литературен збор (Скопје), 1985, г.

ХХХП, кн.3, стр. 119-121.

(485)Танасић, Срето: Милка Ивић, Лингвистички огледи, Београд,

1983. —Књижевни језик (Сарајево), 1985, год. ХIV, св. 3, стр. 165-169.

[486) Тополињска, Зузана: Четврт века дружења. — Књижевна реч,

25. 3. 1985, год. ХIII, бр. 253, стр. 19.

Тематски блок о Милки Ивић је припремио Милорад Радовановић.
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[487) Мđ. R. (Milorad Radovanović): Ivić, Milka. – [U): Enciklopedi

ja Jugoslavije. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav

Krleža“, 1988. Tom V (Hrv-Janj). Str. 673.

[488) Бугарски, Ранко: Лингвистички приручник : Милка Ивић,

Правци у лингвистици, НП, 6. допуњено изд., Београд, 1990. — По

литика, 24. 11. 1990, год. LХХХVП, бр. 27708, стр. 18.

(489) Грковић, Јасмина: Милка Ивић, Ојезику Вуковом и вуковском,

Нови Сад, 1990. — Писац, 25. 2. 1991, год. III, бр. 14, стр. 50.

(490) Збиљић, Драгољуб: Милка Ивић, О језику Вуковом и вуков

ском, Нови Сад, 1990. — Школски час српскохрватскогјезика и књи

жевности (Горњи Милановац), 1991, књ. IX, св. 4, стр. 76-77.

(491) Марић, Милун: Правци у лингвистици I—II, Београд, 1990. —

Дневник (Нови Сад), 11. 2. 1991, год. L, бр. 15909, стр. 14.

(492) Радовановић, Милорад: Најбољи лингвиста : Милка Ивић, О

језику Вуковом и вуковском, (Нови Сад, 1990). — Писац (Нови Сад),

25. 5. 1991, год. III, бр. 17, стр. 45.

(493) Стијовић, Светозар: Милка Ивић, О језику Вуковом и вуков

ском, Нови Сад, 1990. — Политика, 30. 3. 1991, год. LХХХVIII, бр.

27830, стр. 21.

(494) Ћупић, Драго: О језику Вуковом и вуковском. — Задужбина

[Лист Вукове задужбине), 1991, бр. 14, стр. 15.

(495) Николић, Мирослав: Милка Ивић, Ојезику Вуковом и вуков

ском. — Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 1992

(1994), књ. ХХХV, св. 1, стр. (253)-256.

(496) Марић, Милун: Милка Ивић, О језику Вуковом и вуковском,

Нови Сад, 1990. — Дневник (Нови Сад), 24. 3. 1993, год. LII, бр.

16667, стр. 14.

(497) Ћупић, Д. (приређивач). Сто година лексикографског рада у

САНУ —Београд : Српска академија наука и уметности и Институт

за српски језик САНУ, 1993.

Главни уредник П. Ивић.
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(498) Брборић, Бранислав: Нови светови у језику и изван њега :

Милка Ивић, Нови лингвистички огледи, Београд, 1995. — Задужби

на (Лист Вукове задужбине), децембар 1995, год. VIII, бр. 32, стр. 13.

(499) Јововић, Јелена: Кад је жуто плаво : нови лингвистички огле

ди академика Милке Ивић: (о књизи „О зеленом коњу“). — Полити

ка експрес, 10. децембар 1995.

(500) Половина, Весна: Милка Ивић, О зеленом коњу, Београд,

1995. — Књижевност и језик, 1995, год. ХLIП, бр. 3-4, стр. 174-178.

[501) Гортан-Премк, Даринка: О зеленом коњу: Милка Ивић, Озе

леном коњу (нови лингвистички огледи), Београд, 1995. — Књижев

ност, 1996, год. ХLIХ, књ. С, св. 3-4, стр. 465-468.

(502) Грицкат-Радуловић, Ирена: Наука о језику у делатности Ака

демије: (студија поводом стогодишњице постојања САНУ). — Sum

1marу. — Глас СССLCCIX. Одељење језика и њижевности, књ. 15.

Београд : Српска академија наука и уметности, 1996. Стр. [1]-83.

(503) Танасић, Срето: Значајан допринос синтакси и семантици срп

ског и словенских језика: (Милка Ивић, О зеленом коњу (Нови лин

гвистички огледи), Београд, 1995). — Зборник Матице српске за сла

вистику, 1996, књ. L / LI, стр. 294-297.

(504) Стипчевић, Никша: О Милки Ивић: (реч приликом предста

вљања књиге „О зеленом коњу“). — Књижевност, 1996, год. ХL, књ.

С, св. 3-4, стр. 514—516.

Исто: Усмено / Никша Стипчевић. Београд : Завод за уџбенике и

наставна средства, 1996. Стр. 306—311.

(505) Mandić, Marija: Milka Ivić, O Vukovom i vukovskom jeziku, Ве

ograd, 1997. — Reč (Beograd), 1997, god. IV, br. 39, str. 198—199.

(506) Milanović, Aleksandar: O kulturi, o obliku, o značenju : Milka

Ivić, O zelenom konju (Novi lingvistički ogledi), Beograd, 1995. – Ita

ka, 1997, br. 1, str. 212.

(507) М. Р. (Милорад Радовановић): Ивић др Милка. — Енциклопе

дија Новог Сада / уредник Душан Попов. Нови Сад : Новосадски

круг, Прометеј, 1997. Књ. 9 (Ибр-Јеш). Стр. 29-32.
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(508) Piper, Predrag: О zelenom konju: (Milka Ivić: O zelenom konju:

novi lingvistički ogledi. Beograd, 1995). — Slavia (Praha), 1997, r. 66, s.

1, 95-98.

(509) Антонић, Ивана: О зеленом коњу (Нови лингвистички огле

ди), Београд, 1995. — Зборник Матице српске за филологију и лин

гвистику, 1998, књ. ХLI, св. 1, стр. 170-174.

(510) Милановић, Александар: Белићева теорија језика : А. Белић,

„Општа лингвистика“ (приредила Милка Ивић), Завод за уџбенике и

наставна средства, Београд, 1999. —Политика, 28. август 1998, стр. 25.

[511) Пипер, Предраг: Ивићеви: (приказ истоимене књиге Милоша

Јевтића, Београд, Партенон 1998). — Борба, 7. 5. 1998, год. LХХVI,

бр. 127, стр. 1.

(512) Пипер, Предраг: Српска лингвистичка славистика деведесе

тих година ХХ века. — Зборник Матице српске за славистику, 1998,

књ. LIV-LV, стр. 9–45.

Исто: www.rastko. org.yu/filologija i lingvistika

(513) Пипер, Предраг: Уз књигу „Ивићеви“. — Задужбина (Лист Ву

кове задужбине), 1998, год. Х, бр. 42, стр. 14.

(514) Антонић, Ивана: „О важности споредног“ за граматику једног

/ српског језика: (Milka Ivić, „Lingvistički ogledi, tri“. Beograd : Bi

blioteka XX vek, 2000). — Зборник Матице српске за филологију и

лингвистику, 2000, књ. ХLП, стр. 556-561.

Посвећено сећању на академика Павла Ивића

(515) Радовановић, Милорад: Ивићеви: (приказ истоимене књиге

Милоша Јевтића, Београд, Партенон 1998). —Зборник Матице срп

ске за филологију и лингвистику, 1999, књ. ХLП, стр. 507—513.

Исто: Милорад Радовановић, Планирањејезика и други списи, Сремски Карлов

ци, Нови Сад, 2004.

(516) Маринковић, Ружица, Лингвистички огледи, три. — Књижев

ност и језик, 2000, књ. ХLVП, св. 1-2, стр. 67-70.

(517) Пипер, Предраг: Милка Ивић, Лингвистички огледи, три, Бе

оград, ХХ век, 1999. — Зборник Матице српске за славистику, 2000,

књ. LVIII-LIX, стр. 219-220.
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(518) Танасић, Срето: Милка Ивић, Лингвистички огледи, три. Бе

оград, 1999, 197 стр. — Лингвистичке актуелности, 2000, год. I, св.

1, стр. 39–40.

(519) Танасић, Срето: Милка Ивић, Лингвистички огледи, три. Бе

оград, 1999. — Славистика, 2000, књ. IV, стр. 309-312.

(520) Марицки-Гађански, Ксенија: Античка лингвистика у „Прав

цима у лингвистици“ Милке Ивић. — Зборник Матице српске за кла

сичне студије, 2001, књ. III, стр. 157-160.

(521) Пипер, Предраг: (Милка Ивић). – (У): Из славистичке ризни

це: разговори са Предрагом Пипером / Милош Јевтић. Београд :

Београдска књига; Ваљево : Кеј, 2002. (Колекција Одговори)

Из садржаја: стр. 22–24, 29–31, 87–88, 92

(522] Пипер, Предраг: Милка Ивић, Ред речи (Лингвистички огле

ди, 4), Београд, Библиотека ХХ век, 2002. — Зборник Матице српске

за филологију и лингвистику, 2002, књ. ХLV, св. 1-2, стр. 347.

(523) Pralica, Dejan: Sofisticirana igra rečima : Milka Ivić, Red reči,

Beograd, Biblioteka XX vek, 2002. — Zlatna greda (Novi Sad), mart

2003, god. III, br. 17, str. 68.

(524) Танасић, Срето: Уз четврту књигу Лингвистичких огледа Мил

ке Ивић : (Ред речи, Београд, Библиотека ХХ век, 2002). — Наш је

зик, 2002/2003, књ. ХХХIV, св. 3-4, стр. 281-285.

(525) Породица Јована Илића у српској књижевности и култури .

зборник радова / уредници Марта Фрајнд, Весна Матовић. — Београд

: Институт за књижевност и уметност, 2003. — 485, (3) стр. ; 24 cm. —

(Посебна издања /Институт за књижевност и уметност, књ. 25)

(526) Ивић, Милка. — ГУ): Енциклопедија Британика / одговорни

уредник Милан Мишић , превели Лазар Мацура... (и др.). Београд

: Политика : Народна књига, 2005. Књ. 3 (Е-И). Стр. 116—117. (Ен

циклопедија Британика 1—10, књ. 3)

Превод дела: Britannica Concise Encyclopédia. - Непотписано.

(527) Номаћи, Мотоки. Уз педесетогодишњицу књиге академика

Милке Ивић Значења српскохрватског инструментала и њихов

развој. — Зборник Матице српске за славистику, 2005, књ. 67, стр.

215-217.
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(528) Спасојевић, Марина: Милка Ивић, О речима: лингвистички

огледи, пет, Београд, Библиотека ХХ век, 2005. — Наш језик, 2005,

књ. ХХХVI, св. 1-4, стр. 127-133.

(529) Танасић, Срето: Milka Ivić: O rečima, Beograd, 2005. — Слави

стика. 2006, књ. Х, стр. 393–396.

(530) Пралица, Дејан: Ми о језику : (Милка Ивић: Језик о нама:

лингвистички огледи, шест, Београд, 2006). — Златна греда, јун/јул

2007, год. 7, бр. 68-69, стр. 71.

(531) Рунић, Марија: Милка Ивић: Језик о нама : лингвистички

огледи, шест, Београд, 2006. — Филолошки преглед, 2007, год. 34,

св. 1, стр. 163—165.

(532) Спасојевић, Марина: Милка Ивић: Језик о нама. Лингвистич

ки огледи, шест Библиотека ХХ век 154, Београд, 2006. — Слависти

ка, 2007, књ. ХI, стр. 403—406.

(533) Танасић, Срето: Шеста књига Лингвистичких огледа Милке

Ивић. — Наш језик, 2007, књ. ХХХVIII, св. 1-4, стр. 107–110.

(534) Вуксановић, Миро: Девет врлина Милке Ивић. — Јужносло

венски филолог, 2008, књ. LXIV, стр. 1–5.

(535) Јужнословенски филолог, књ. LXIV: у част академика Мил

ке Ивић поводом 85-годишњице рођења / главни уредник Предраг

Пипер — Београд : Српска академија наука и уметности и Институт

за српски језик САНУ, 2008. — 584, (10) стр. [1] фотографија; 24 cm

По света: „Ову књигу Јужнословенског филолога посвећују академику Милки

Ивић, поводом 85-годишњице живота, њени пријатељи, колеге и ученици са за

хвалношћу и поштовањем.“

Из садржаја: Девет врлина Милке Ивић /Миро Вуксановић (2008): стр. (7)-5. — Прав

ци у лингвистици у тумачењу Милке Ивић/Милорад Радовановић: стр. 403-408.

—48 радова из лингвистике домаћих и страних аутора. —Библиографска напомена: стр. (571).

(536) Lingvistika Milke Ivić ; [zbornik radova)“ / priredili Predrag Pi

per i Milorad Radovanović. – Beograd : Biblioteka XX vek: Knjižara

* „Ova knjiga je, pored svoje obrazloženosti naučnim potrebama, nastala i kao

znak zahvalnosti, ljubavi i poštovanja učenika, saradnika i prijatelja akademika Mil

ke Ivić.“ — (Napomena) / urednici: str. (4).
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Krug, 2008. — 350 str. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek/urednik Ivan Čo

lović ; 172)

Sadržaj: (1) Tri pitanja Milki Ivić / Milorad Radovanović: str. {5}-19; (2) Delo za

budućnost / Dragoljub Petrović: str. (21)-27; (3) Tri decenije istraživanja o jeziku i

lingvistici / Predrag Piper: str. (29)-42; (4) Četvrt veka druženja / Zuzana Topolinj

ska: str. (431-48; (5) Istorija (opšte) lingvistike / Milorad Radovanović: str. (49)-60

; (6) Lingvistički ogledi – teorijski uvidi i njihova primena / Predrag Piper: str. [61]-

80; (7) Tipološka slavistička problematika / Jasmina Grković-Mejdžor: str. (81)-96

; (8) Istorija jezika / Aleksandar Mladenović: str. (97)-104; (9) О standardnom jezi

ku i njegovim varijantama / Dragoljub Petrović: str. [105]-122 ; (10) Sintaksa reče

nice / Vladislava Ružić: str. [123]-143; (11) Sintaksa padeža / Ivana Antonić: str.

(145)-181; (12) Sintaksa glagola /Sreto Tanasić: str. (183)-203; (13) Morfološkeka

tegorije / Egon Fekete: str. (205)-217; (14) Istorija reči / Darinka Gortan-Premk: str.

(219)-231 , (15) Leksička semantika / Rajna Dragićević: str. (233)-253 , (16) U na

učnoj kritici / Sofija Miloradović: str. (255)–282 ; (17) Ivićevi / Milorad Radovano

vić: str. (283)-293. — (18) Bibliografija Milke Ivić / Milena Marković: str. (295)–345.

— О autorima: (347)-348. – Korice Ivan Mesner. –Tiraž 750.

(537) Nomachi, Motoki: On the Recipient Passive in the Kashubian Lan

guage:Annex to Milka Ivić's Syntactic Inventory for Slavonic Dialecto

logу. — Јужнословенски филолог, 2008, књ. LXIV, стр. 273-281.

(538) Rajković, Miloslav: O jeziku i umu. – Planeta (Beograd), mart

maj 2008, god. V, br. 28.

(539) Реметић, Слободан: Lingvistika Milke Ivić.Urednici Predrag Pi

per i Milorad Radovanović : (приказ). — Зборник Матице српске за

славистику, 2009, књ. 75, стр. (263)-265.

(540) Bugarski, Ranko: Ogled izlingvističke memoaristike. — (U): Jezik

i identitet / Ranko Bugarski. Beograd : Biblioteka XX vek, 2010.

Библиографије

{541) Др Милка Ивић, доцент : (Попис радова наставника Фило

зофског факултета од ослобођења до 1956. године). — Годишњак

Филозофског факултета у Новом Саду, 1956, књ. П. Стр. 330-331.

Непотписано.

(542) Др Милка Ивић, доцент: (Попис радова наставника Филозоф

ског факултета у Новом Саду и сарадника „Годишњака“). — Годи

шњак Филозофског факултета у Новом Саду, 1958, књ. ПI. Стр. 292.

Непотписано.
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(543) Милка Ивић, дописни члан. — Годишњак за 1976, књ. LХХХПI.

Београд : Српска академија наука и уметности, 1977. Стр. 240–252.

Непотписано.

(544) Milka Ivić : (biografija objavljena povodom izbora za dopisnog

člana SAZU, 6. juna 1983). – Letopis Slovenske akademije znanosti in

umetnosti, 1983, knj. 34. Ljubljana: SAZU, 1984. Str. 78-79.

Непотписано.

(545) Милка Ивић, редовни члан : (допуна биографије и

библиографије). — Годишњак за 1984, књ. ХСI, Београд : Српска

академија наука и уметности, 1985. Стр. 363-367.

Непотписано.

(546) Радовановић, Милорад: Библиографија радова Милке Ивић. —

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 1984—1985,

књ. ХХVП-ХХVIП. Стр. [1]-13.

(547) Жујовић, Гордана: Милка Ивић, редовни члан : (допуна био

графије и библиографије). — Годишњак за 1993, књ. С. Београд :

Српска академија наука и уметности, 1994. Стр. 349-352.

(548) Akademik dr Milka Ivić: nagrada za životno delo iz oblasti kul

turno-istorijskih nauka. – [U: Životopis nagrađenih profesora za „Ži

votno delo“ Univerziteta u Novom Sadu: povodom tridesetpetogodi

šnjice Udruženja 1961—1996 / urednik Radovan Popov. — Novi Sad :

Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije, 1996. Str. 1-6:

[1] sl. profesora.

Непотписано.

(549) Милка Ивић, редовни члан : (допуна биографије и

библиографије). — Годишњак за 2001, књ. СVIII. Београд : Српска

академија наука и уметности, 2002. Стр. 327-337.

Непотписано.

(550) Бабић, Милена: Библиографија радова академика Милке Ивић

: у част осамдесет година живота. — Београд : Српска академија на

ука и уметности, 2005. — (Издања Библиотеке / САНУ, књ. 23)

(551) Marković, Milena: Bibliografija Milke Ivić. — (U): Lingvistika

Milke Ivić ; [zbornik radova) / priredili Predrag Piper i Milorad Rado
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vanović. Beograd : Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 2008. Str. (295)-

345. (Biblioteka XX vek / urednik Ivan Colović ; 172)

ИНДЕКС НАСЛОВА

Напомена: подела индекса на две целине — оригинални радови на српском

и радови на страном језику — наметнула се самом библиографском грађом, фор

мална подела по писму (ћирилица или латиница) не би дала прави увид у дело

академика Милке Ивић. Аутор је своје радове писао на српском или страним је

зицима и преводио на српски по потреби. Основ ове поделе јејезик на коме је рад

писан а не формални наслов. Критички прикази књига писани на српском обја

вљивани су у стручним часописима под насловима на страним језицима, Индекс

наслова на српском је уазбучен, а индекс наслова на страним језицима је дат у

абецедном низу. Верзалом су означени наслови књига, курзивом наслови туђих

књига у оквиру критичких приказа.

Индекс наслова оригиналних радова на српском језику

А

Adele E. Goldberg, Constructions at Work. The Nature of Generalization in Langua

ge, Oxford, 2006 375

Aktuelne opštelingvističke teme u 2001. godini 8 (1)

Aktuelni uvidi u „vrste reči“ 12 (1), 390

Актуелност Белићевих погледа на именицу 180, 391

Александар Белић 392

Александар Белић (некролог) 68

Alexander M. Schenker, Polish Declension –A Descriptive Analysis 127

André Vaillant, La depréverbation, Paris, 194637

André Vaillant (некролог) 197

Аnne Grobet, Lºidentification des topiques dans les dialogues 348

Апел Влади РС и ректору БУ поводом доношења Закона о универзитету 304

Арне Галис (Arne Gallis): (некролог) 297, 298

Aspects ofthe verb in Serbo-croatian, The / by Rajko Hariton Ružić 38

Б

Бард језичке науке: поводом смрти Романа Јакобсона 210

Belić, Aleksandar : (biografija u LРЈ) 151

„Бело“ као лингвистички и културолошки проблем 7 (3), 314

Берислав Николић (некролог) 181

Библиографија од 1939. до 1949. расправа и дела из словенске и индоевропске

филологије која су изашла у Југославији 39

Библиографија од 1950. до 1951. расправа и дела из словенске и индоевропске

филологије која су изашла у Југославији и Трсту 41

Блечићева језичка бисерна ковница: једно реаговање 349
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Boris Hlebec, Aspects, Phases and Tenses in English and Serbo-Croatian 269

Bohuslav Havranek na stranicama jugoslovenskih lingvističkih publikacija 255

Bohuslav Havranek (некролог) 198

Будућност је велика непознаница (интервју) 264

В

Viggo Brandal, Théorie des prepositions 49

Вуков Српски рјечник као информатор о српској културној историји 437

Вукова улога у нормирању екавске варијанте књижевног језика 3 (5), 6 (7), 99

Г

Г. А. Золотова, Очерк функционалbного синтаксиса русского азвика (приказ) 174

Genitivne forme srpskohrvatskih imenica i odgovarajuća pridevska obrazovanja su

fiksom -ov (-ev, -ovljev, -evljev), -in u odnosu „kombinatoričnih varijanata“ 120

Година 1847: прва свеска Гласника Друштва српске словесности 7 (18), 315

Gramatička uloga morfeme „se“ u srpskohrvatskom jeziku 100

Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart.: Morphologie/ Helmut

Fasske (prikaz) 224

Грамматика современного русского литературного извика (приказ) 144

Д

Današnji aspekti proučavanja srpskohrvatskog književnog jezika 3 (9), 6 (12), 81

Današnji pravci rada u lingvistici 73

Današnji razvojni nivo lingvistike i praktične implikacije 160

Даничић синтаксичар — у свом времену и данас 3 (7), 6(9), 207

Даринка Гортан Премк, Полисемија и организација лексичкој система у српскоме

језику 305

Dativus respectivus i sinonimične konstrukcije u slovenskim jezicima 87

Diskusija o učenju stranog jezika 101

Дискусија (Језик у савременој комуникацији 1983) 218

Дискусија (IX международнњи сњезд славистов, Кiев, 1983) 233

Дискусија (МК за изучавање граматичке структуре сл. језика) 171 (1974), 199

(1979)

Дискусија (Актуелна питања нашејезичке културе, 1983) 217

Диференцијалне синтаксичке особине у словенском језичком свету 69

Dr František Kopečny, Základy české skladby 88

Dragovoljac i dobrovoljac 12 (38)

Drugi međunarodni kongres za lingvistički atlas Mediterana 115

Душка Кликовац, Семантика предлога (приказ) 323

Duška Klikovac, Metafore u mišljenju ijeziku, Beograd, Biblioteka XX vek, 2004 366

Ђ

Đuro Daničić (podsećanje) 8 (19)

Е

Elementi neodređenog člana u savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku 16

Енклитички облик личне заменице као знак модалности 46 *
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З

За еластичнију норму 219

За савремене погледе на књижевни језик 102

Замир Курбанович Тарланов, Становление типологии русского предложенин веe

отношении к зтнофилософии 324

Запис о Косовском боју 251, 270

Zellig S. Harris, Methods in structural linguistics 50

Zenon Klemensiewicz, Zarys skladni polskiej 66

ЗНАЧЕЊА СРПСКОХРВАТСКОГ ИНСТРУМЕНТАЛА И ЊИХОВ РАЗВОЈ 1, 10

Značenjska i oblička svojstva glagola tipa „godinati“ i „daniti“ u Vukovom jeziku 12
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DLАСZEGО МА?

Artуkut jest pomуšlany jako odpowiedž na pуtanie dlaczego w{ašnie

lokatуwno-adlatywny przyimek na zostat wуbrany jako gramatyczny wу

kladnik stosunków przypadkowych datуwnego i genetywnego w słowian

skich jezykach Balkanów Jako kluczowy proces, który datросzatek dalszym

zmianom, autorka widzi pojawienie sie na grunciesłowiańskim adnominal

nego datiwu.

Slowa kluczowe: datiw, genetiw, stosunek przypadkowy, słowiańskie

јеzyki Balkanów.

Оd poczatku moich kontaktów z jezykiem macedonskim nurtowа

to mnie pуtanie sformułowanew tуtuletego artуkulu: dlaczego w sto

wianskich jezykach Balkanów pehnej gramatykalizacji ulegt wlašnie

przyimek na, dlaczego wlašnie on stat sie eksponentem stosunku ge

netywnego, ergo: stosunku, który prуmarnie okrešlamу jako stosunek

miedzy possessит i possessorет? Јеželi zastosowač „polski filtr“ w per

серсji tego stosunku, wуbör wуdaje sie niezrozumialy. Pierwsza nasza

asocјасja z na to lokacja na powierzchni lokalizatora, relacја сzysto, do

słownie przestrzenna, bez zwiazku z relacja posiadania, która realizuje

siew przestrzeni spotecznej.

Dzisiај, z pozусji wzglednie dobrej znajomošci tak faktografii, jak

i literatury przedmiotu, umiem juž sobieten wуbör wyjašnić, a wуdaje

mi sie, že kompletne wyjašnienie — tak, jakºja je rozumiem, z prуmarnym

impulsem semantycznym — nie zostalo jeszcze sformulowane i wlašnie

próbe takiego wyjašnienia chciałabуm tutaj przedstawić. Сайe moje

„wyjašnienie“ opierasie na materiale jezyków słowianskich i opisuje

rozwiazania udokumentowanew historiitych jezyków Jak zwykle ostat

nio we wszystkich moich tekstach, analizuje i opisuje przedewszystkim

fakty dwu najlepiej znanych mi jezyków — macedonskiego, którу —ро

dobnie jak bulgarski — zgramatykalizowat swoje na, i polskiego w tle.
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Przez gramatykalizacje kategorii semantycznej – najczešciej tylko jed

nego, Zwykle centralnego, segmentu odpowiedniej kategorii - rozumia

žem przypisanie skladajacej sie na ten segment informacji jedno

znacznych i przewidywalnych wykladników formalnych.

Mowa bedzie o kategorii (semantycznej i gramatycznej) przypadka,

wypada wiec zaczać od roboczej definicji tej kategorii. Przez przура

dek rozumiem (nie forme morfologiczna, lecz) prymarnie semantyczniе

motyvowany stosunek syntaktусznуmiedzy grupa imienna i nadrzedna

wobec niej konstrukcja syntaktyczna, tj. — przede wszystkim — wyraže

niem predykatywnym, a wtörnie — wwyniku kondensacji – druga, „kon

trolujaca“ grupa imienna. Motywacje semantyczna widze wantropo

centrycznej i — wtörnie —w lokalistycznej teorii przypadka. Przypadek

widze jako kategorie organizujaca strukture semantyczna i formalna zda

nia, a przez zdanie rozumiem podstawowa jednostke komunikacji

јеzykowej takw planie semantycznym, jak i w planie formalnym. Se

mantycznym jadrem zdania jest propozycja, tj. jezykowy model sytua

cji / procesu / operacji, o której mowa. Propozycja jest konstytuowana

przez predykat. Eksponentem formalnym tego predykatu najczešciej jest

verbum finitum. W trešć (tj. w tzw. znaczenie leksykalne) predykatu

wbudowana jest informacja (tzw. ograniczenia selekcyjne) kierujaca

wyborem implikowanych przez ten predykat argumentów, šcišlej: wybo

rem referentów wyražen argumentowych. Wyraženia argumentowe to

grupy imienne i/lub tzw. zdania komplementarne wchodzace w pozycje

syntaktусzne grup imiennych (o czym šwiadcza realnie lub wirtualnie

nadbudowane nad nimi wyraženia typu to, že / žeby..., tego, že / žeby...,

itd.). Wykladnia pozycji syntaktycznej wуређmianej przez dane wyraženie

argumentowe to whašnie przypadek, šcišlej: stosunek przypadkowy. Pro

pozycja to uklad jedno-, dwu-, trój-, marginalnie czteroargumentowy.

Wyróžniam dwa porzadki ustalajace charakter i hierarchie sto

sunków przypadkowych. Pierwszy, stanowiacy jadro ukladu, opiera sie

na opozycji: cztowiek č nie-cztowiek (w skröconym zapisie: / +/- pers/,

przусzem zapis /- pers/ oznacza de facto brak ograniczећselekcyjnych,

a wiec nie wyklucza argumentów personalnych). Opozycje te realizuja:

stosunek nominatywny (N), który prymarniewprowadza pierwszegow

hierarchii cztowieka, sprawce (agensa, wykonawce), stosunek datywny

(D), który prymarnie wрrowadza drugiego cztowieka, pacjensa (adre

sata, beneficiensa) akcji, stosunek akuzatywny (A), który prymarniе

wрrowadza glöwny obiekt akcji, wreszcie – na zasadzie implikacji

stosunkowo rzadko realizowanej na powierzchni tekstu – stosunek in

strumentalny (I), który prymarniewprowadza obiekt dodatkowy (zwany
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m. in. Šrodkiem czynnošci, czynnikiem towarzyszacym, itp.). Wyklad

nikami odpowiednich stosunków byly w praslowianszczyžnie (i nadal

najczešciej sa w polszczyžnie) tzw. koncówki przypadkowe, tj. post

pozycje oparte przede wszystkim – jak zdaje sie wskazywać aktualnie

przyjeta rekonstrukcja — na rdzeniach zaimkowych, mowa tu wytaczniе

o formach morfologicznych imion, tj. o konstrukcjach bezprzyim

kowych. Statystyka frekvencyjna tekstów nietylko slowiafskichjedno

znacznie potwierdza prymat grupimiennych /+ pers/w nominativie i —

zwћаszcza –w dativie.

Drugi porzadek to stosunki przestrzenne, oparte w pierwszym kro

ku na opozycji: statyczne (tj. lokatywne sensu stricto) / dynamiczne, w

drugim kroku konstrukcje dynamiczne dziela sie na adlatywne i

ablatywne, wreszcie witórnie wydzielaja sie konstrukcje perlatywne.

Prymarnymi wykladnikami stosunków wyražanych przez te konstrukcje

sa dzisiaj kontrolujace je przyimki. Dokumentacja historyczna pozwa

la przypuszczać, že dawniej bylo inaczej, tj. že równiež stare morfolo

giсzne formy przypadkowe bуlу nacechowane z punktu widzenia

porzadku przestrzennego, nominativ jako punktwyjšcia orientacji prze

strzennej (relacja ablatywna), datiw i akuzatiw jako punkt dojšcia (relacja

adlatywna). Jednak juž najstarsze teksty showiafskie pokazuja

wycofywanie sie lokativu bez przyimka, a nieco póžniеј — wycofywa

nie sie bezprzyimkowego instrumentalu. W perspektywiewspölczesne

go opisu wszystkie relacje przyimkowe—z wyjatkiem tych opartych na

przyimkach „egzystencjalnych“, jak z + 1, czy bez — widze prymarniеја

ko realizacje lokativu, tj. zbioru stosunków lokalizacji przestrzennej,

wtörnie – lokalizacji wczasie, wreszcie — wwyniku dalszej derywacji

semantycznej – lokalizacji w ciagu przусzуnowo-skutkowym postrze

ganym przez uczestników aktu komunikacji.

Zanim zajmiemy sielosami “na, wypada odpowiedzieć na pytanie,

gdziew tуm calymskomplikowanym ukladzie jest miejsce dla genetiwu

(G). Jak južwspomniatam, genetywny stosunek przypadkowy widzeja

ko rezultat kondensacji (i wielokierunkowej wtórnej ekspansji) relacji,

której wуkladnikiem w poziomie propozycji jest predykat posiadania

(ownership, wtörnie possession i szeregu innych form Zwiazku, które

pozwalaja possessum definiować poprzez jego stosunek do possesso

ra). Wydaje sie zrozumiate, že whašnie ten typ relacji (= ten kierunek

kondensacji tekstu), baza organizacji wszelkiej wspölnoty spotecznej,

1. Obok przyimków przestrzennych w najstarszej grupie wyražen przyimkowych

wypada wyróžnić „przyimki egzystencjalne“, tj. *sњ i bezb.
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zaslužyl sobie specjalne miejscew projekсji jezykowej. W planie for

malnym widzg genetiw jako stosunek ex definitione adnominalny, reа

lizowany w granicach grupy imiennej.

Сzas juž przejšć od tych došć abstrakсујnych rozwažan do faktów

historycznych. Оtóž fakty te mówia nam, že w procesie charak

terystycznej dla jezyków ligi balkanskiej identуfikacji konsekwentnie

rozrôžnianych na gruncie indoeuropejskim, takže na gruncie prasłowian

skim, wуkladników stosunku datуwnego i genetywnego, w słowianskich

јеzykach balkanskich zwyciezca okazal sie stosunek datуwny. Innymi

słowy: Słowianie balkansсy obok adwerbalnego wуksztalcili datiw adno

minalny, który wуeliminowat formy starszego w tej pozусji genetiwu.

Еchatego procesu sa udokumentowanew terminologii košcielnej równiež

na gruncie polskim, por oboczne formу Воgarodzica i Bogurodzica. Со

wieceј— to whašnieterytorium słowianskie byto centrum irradiacji tego

rozwiazania na Balkanach.

Сhcialabуm bronić tutaj tezу, že punktem wујscia procesu byt im

puls semantyczny, možliwošć dwojakiej interpretacji posiadania, dwо

jakiej definicji possessит —w terminach czyј? tj. "od kogo pochodzacy?,

czyja bedacy wlasnošcia?“ i /lub czyј? tj. “do kogo naležасу?, komu

przypisany, dla kogo przeznaczonу?”, por macedonskie konstrukcје: пе

što e пеčie / nešto nekoти pripagа... — semantyczny dylemat, a raczej.

promujace datiw rozwiazanietego dylematu znajdowało oparcie w

реwnych elementach odziedziczonego systemu, a na Balkanach takže

w реwnych elementach systemów sasiadujacych. Većerka (1993: 197 і

n.) wуmienia trzy takie momenty, wszystkie zwiazane z mechanizmami

wyražania dzieržawсzošci w podsystemie zaimków osobowych;

1) istnienie zaimkowych klityk datуwnych przy braku klityk ge

netywnych (сzemu — przypomnijmy- odpowiada brak wуspecjalizowа

nej formy morfologicznej genetiwu w paradygmacie zaimków oso

bowych; zastepuje ja tzw zaimek dzieržawczy); z czasem post

pozуtywne klityki datуwnew okrešlonych kontekstach przejely funkcје

zaimków dzieržawczych, со znajduje paralele w nie-słowiańskich

јеzykach Balkanów: greckim, albanskim, rumunskim i arumunskim; w

pozусji adnominalnej wуksztalcitasie na gruncie bulgarskim i macedon

skim — na wzór pozусji adwerbalnych — ороzусja konstrukcji eks

presуwnie nacechowanych i ekspresуwnie nienacechowanych , por nр

mac, тоја тајka ć тајka тi, itр.; dzisiај w standardowуm jezyku bul

garskim opozусjata ogarnia cate pole „adnominalnej zaimkowej dzier

žawсzošci“, podсzas gdy w macedońskim ograniczona jest do sfery

nazw bliskiego pokrewieństwa;
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2) nie bez wрђуWu na promocje stosunku datywnego jako wyklad

nika relacji posiadania byly tež niewatpliwie-zwažywszy rozpowszech

nienie faciny na Balkanach — aciћskie konstrukcje typu mihi est;

3) wreszcie Swoja role odegrala i nieostra granica miedzу реwnymi

wariantami stosunku datywnego (jak dativus ethicus, dativus sympathe

ticus, dativus commodi) i dzieržawczego stosunku genetywnego (i od

powiednimi wykladnikami formalnymi tych stosunków) w tekscie sto

wianskim; w polszczyžnie (a takže – sadzac po egzemplifikacji Večer

ki — wјеz. czeskim) chodzi tu o konstrukcje 3-ej os. fem. jak np. bratjej

odmowif ротосу, сZy nie udal sie jej kupiec, a w procesie dalszej

derywacji semantycznej i : zamek jej sie zacial, taka przysztošć jej sie

иšmiechata, itp.

Kiedy morfologiczna forma dativu, šcišlej: synkretусzna forma da

tivu/genetiwu zaczela sie wycofywać ze slowianskich systemów bal

kanskich, a tym samym– gubić status wykladnika stosunku datywnego

i genetywnego, pojavila sie potrzeba odnowy tego wykladnika, tj.

wyboru przyimka zdolnego przejać odpowiednie funkcje. Niewatpliwie

zreszta oba procesy: wycofywanie morfologicznego dativu i rosnaca

frekvencja izofunkcjonalnej konstrukcji przyimkowej, przebiegaly pa

ralelnie. Jako najbardziej odpowiedni w planie semantycznym okazal sie

adlatywny przyimek na. I to jest whašnie — w skröcie – odpowiedž na po

stawione witytule pуtanie. Trzeba tu odrazu podkrešlić, že jest to rozwia

zanie slowianskie. Nie sposöbjednak nie wspomniećw tуm zwiazku ad

nominalnego dativu i kariery adlatywnego przyimka ad we wczesno

šredniowiecznej facinie na Balkanach (por. o tуm MIHAESCU 1978: 244).

Nie-showianskie jezyki Balkanów morfologiczny synkretyzm dati

wu i genetiwu rozwiazyway uciekajac sie do róžnych mechanizmów, na

ogöl do konstrukcji przyimkowych, ale zavsze utrzymyway / odnawia

ly w planie morfo-sуntaktycznym róžne wykladniki formalne dla kaž

dego z tych dwu stosunków, najczešciej by to wybór przyimka

adlatywnego dla dativu i ablatywnego dla genetiwu. Jedynie na gruncie

slowianskim w obu wypadkach pojavia sie ten sam przyimek, a odpo

wiednia róžnicama niemal wylacznie wykladniki syntaktусzne: ta sama

konstrukcja przyimkowa w pozycji adverbalnej jest wykladnikiem sto

sunku datywnego, a wadnominalnej — genetywnego. Jednak i tu bada

сze zwracaja uwage na obecnošć specyficznego dodatkowego wyklad

nika morfologicznego. Otóž na calym terenie balkanskim obok (lub za

miast) odziedziczonych paradygmatów „rodzajowych“funkcjonuja pa

radygmaty „rodzajnikowe“ — morfosyntaksa grupimiennych /+def/jest

z reguly bogatsza, nižw grupach /-def/, pojaviaja sie równiež róžnice
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w sygnalizowaniu grup imiennych odpowiednio o cechach / +/- hum /

lub / +/- anim /. Ваrdzo wуsoka frekwencje mat zw.replika zaimkowa

adwerbalnego datiwu (konstrukcje typu: ти davат па deteto, im obja

sпиvат па lugeto, itр.), роdczas gdy adnominalny genetiw nie zna takiej

repliki.

We współczesnym standardowуm jezyku macedonskim obok na w

semantycznym polu stosunku genetywnego pojawia sie równiež

ablatywne od— sa to przedewszystkim konteksty oddalania, odlaczania,

kontekstywskazujace žródło pochodzenia, relacје: сzešć / całošć,

partуtywnošć, itр., por nр. vratanca od pečka — pol. drzwiczki (od) ріе

са, pisто оdАпа — pol. list (od) Аппу, itр. — na ogół možliwa jest w tych

wypadkach konkurencja z па; na temat zakresu užycia od i warunków

jego konkurencji z na istnieje bogata literatura (por nр. КоRUвIN 1951,

1954). Sam fakt wejscia od w pole funkcјonalne na to niewatpliwу

wplyw sasiadujacych dialektów aromanskich, a wiec —w.jezyku standar

dowуm — to kwestia zaplecza dialektalnego mówiacych.

Тrzeba podkrešlić, že wszystko to, co powiedzialam wуžej o

wусоfywaniu sie morfologicznej formy datiwu, nie odnosi sie do mor

fologii zaimków osobowych. Тutaj morfologiczna forma datiwu do dziš

dnia naležy do standardowej normy proskryptywnej i jestw codziennym

užyciu znaczneј сzešci mówiacych. Tak wiec w systemie zaimków oso

bowych mamy wуspecjalizowane morfologiczne wуkladniki datiwu i —

w postaci zaimków dzieržawczych —równiež genetiwu. О tendencjach

do zmiany tego stanu por nižej.

W dialektach macedonskich sуtuacja w wielu punktach rôžni sie od

sytuacji standardowej i wskazuje kierunki przewidуwanej ewolucji teј

ostatniej.

- w dialektach zachodnich wzduž granicy albanskiej trzymaja sie

jeszcze resztki datiwu u czešci imion wlasnych oraz, rzadziej, u innych

rzeczowników /+ pers/(por. VIDoЕSKI 1968);

- оd w polu funkcјonalnym genetiwu pojawia sie wzduž granicy

zachodniej, przyczem w реwnych kompleksach dialektalnychjego frek

wencja jest znacznie wуžsza od dopuszczanej przez norme literacka;

- formy datiwu zaimków osobowych zanikaja na korzyšć form aku

zatiwu (który z chwila zaniku datiwu przerasta w casus generalis obli

qииs) і/lub na korzyšć konstrukcji przyimkowej z па;

- niewatpliwie jednak najciekawszy (i symptomatyczny dla rozwо

ju balkanskich systemów nominalnych) jest inny proces obserwowany

w dialektach, a mianowicie obecnošć konstrukcji z na jako wуkladników

stosunku akuzatуwnego Zјаwisko to zostalo zarejestrowanew połowie
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minionego wieku u dzieci i milodziežy w przygranicznych dialektach

poludniowо-zachodnich. Dotyczy ono konstrukcji konstytuowanych

przez predykaty o dwu argumentach /+pers/ i /+def/ i — w wypadkach,

kiedу referenci obu wyražen argumentowych sa tej samej plci –bywa in

terpretowane jako chečunikniecia dwuznacznošci, jak nр. w konstruk

cjach typu. Obama go sretna Mubarak, itp., gdzietylko linearyzacja i

kontur intonacyjny wskazuja, kto kogo spotkat. Jednak to thumaczenie

dotусzу tylko niewielkiejczešci zarejestrowanych konstrukcji, nie pod

legaja mu np. przyklady jak: Oddelenieto sakaše da go natepa na Kri

stof, Devojčeto go sretna na tatko mu, Albancite go otepaa Kuzmana...,

itp., nie podlegaja mu težw sposob oczywisty przyklady z pozycja no

minativu nie zrealizowana na powierzchni tekstu, jak nр. Је žele na

babata, če goizmamile detevo, itр. (wszystkie przyklady za TošЕv 1970).

Szersza, uzupežniona dokumentacje zjaviska, tak historyczna jak geo

graficzna podaje Blaže Koneski (KONESKI 1986), przусzemstwierdza,

že „poszczególne ogniska innowacji powstaja paralelnie, niezaležnie od

siebie“ (ibid. 96). Konstrukcje z na jako wykladnikiem stosunku aku

zatywnego powstay niewatpliwie pod wрђуvem romanskim, co niе

zmienia faktu, že ich powstanie na gruncie macedonskim jest przeja

wem ogólniejszej tendencji (a) do odnowienia gramatycznych ekspo

nentów stosunków przypadkowych i — w nastepnуm kroku – (b) do

uogölnienia systemu opartego na dwu i tylko dwu elementach, termi

nach opozycji: nominativ / casus obliquus. Symptomatyczna jest tutaj

odnotovana ostatnio w macedonskim jezyku standardowym tendencја

do mieszania morfologicznych form dativu i akuzatiwu zaimków oso

bowych, oraz do zasteрowania morfologicznego dativu tych zaimków

przez forme akuzatiwu i/lub (czešciej) przez konstrukcje: na + A.

Таk wiec apogeum, ku jakiemu zmierza „gramatyczna kariera“ na

jest - na razie realizowany tylko marginalnie – status uniwersalnego

eksponentu zaležnych stosunków przypadkowych. Jest to jeden zwie

lu argumentów przemawiajacych za zaliczeniem stosunku datywnego —

obok nominatywnego, akuzatywnego i genetywnego – do gramatyczne

go (i semantycznego) jadra kategorii przypadka.

ILiteratura cytowana

KONESKI, Blaže. Direktniot na-predmet vo makedonskite govori, Studia Lingu

istica Polono-Jugoslavica 4, Ossolineum, 1986, 93-96.

KORUBIN, Blagoja. Na i od, МЈ 1951, 212–217.



108 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

KORUBIN, Blagoja. Upotrebata i značenjata na predlogot na vo sovremeniot

makedonski jazik, МЈ 1954, 30-79.

MIHAESCU, Н. La langue latine dans le sud-est de l'Europe, Société D'Edition

„Les Belles Lettres“, Paris, 1978

ТоšЕv, Krum. Nekoi inovacii i dorazvivanje na nekoi crti vo gradskiot struški

govor, Prilozi na Oddelenieto za opštestveni nauki na MANU I/1, 105—

113, 1970

VEČERKA, Radoslav. Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax, II. Die inne

re Satzstruktur, U. W. Weiher, Freiburg I. Br. 1993.

VIDOESKI, Božidar. Dativnata forma kaj imenkite vo makedonskite dijalekti,

Symbolae Philologicae in honorem Vitoldi Taszycki, PAN, Ossolineum

1968, 396-405 + 5 map, przedruk: Dijalektite na makedonskiot jazik 3,

МАNU, Skopje 1999, 175—180.

Summary

Zuzanna Topolinska

WHY NA 7

The paper is conceived as answer to the question why just the locative /

adlative preposition na was chosen as grammatical marker for both dative and

genitive case relationship in the Balkan Slavic languages. As key process which

triggered all the subsequent changes the author sees generalization of the da

tive morphological form in the adnominal position.
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О ЗНАЧЕЊУ ПРИДЕВА КАО УСЛОВУ И

ПОСЛЕДИЦИ ЊИХОВЕ ЛЕКСИЧКЕ СПОЈИВОСТИ

У раду се полази од теоријског становишта да је значење лексеме

услов и последица њене лексичке спојивости. Циљ рада је анализа де

ловања ова два фактора. Уобичајени контексту којем се лексеме употре

бљавају може јаче или слабије утицати на њихово значење, чак и када

се користе самостално. У раду се доказује да контекст слабије утиче на

фреквентне лексеме и не оставља трајне последице на њихово значење,

а да јаче утиче на нефреквентне лексеме и да оставља трајнији утицај

на њихов семантички садржај. Трајн(иј)и утицај огледа се у могућности

деловања контекста на значење лексеме и онда када се она употребљава

самостално. Показује се како чак и у два језика у даљем степену сродно

сти (српском и немачком) најчешће асоцијације на нефреквентне при

деве представљају именице са којима се они често употребљавају, што

значи да синтагме које се често користе врше утицај и независно од кон

текста. Чак се и у лексикографским дефиницијама нефреквентних при

дева запажа деловање најчешћих колокација у које ступају те нефре

квентне лексеме. С друге стране, најчешће вербалне асоцијације срп

ских и немачких испитаника на изузетно фреквентне придеве никада

нису именице с којима они граде синтагме, већ њихови антоними, што

значи да контекст не врши утицај на значење ових придева када се упо

требе независно од контекста. Закључује се да значење лексеме јесте

услов и последица колокабилности, али да је утицај колокације на зна

чење лексема јачи уколико је лексема мање фреквентна.

Кључне речи: лексичко значење, лексичка спојивост, колокација,

вербалне асоцијације, фреквенција, придеви.

Утицај најближег лексичког окружења на значење лексема не

заобилазно је питање семантичких истраживања. У савременој се
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мантици углавном су превазиђена два екстремна схватања о одно

су између најближег контекста (колокације) и лексичког значења.

Без намере да детаљно разрађујемо ово питање и проучавамо његов

историјат, подсетићемо само да по првом таквом схватању, чији су

представници, рецимо, Џ. Фирт (1957), С. Улман (1962) и М. А. К.

Халидеј (1976), значења лексеме стварају се у колокацијама у које

она ступа. Због тога што се употребљавају у одређеном лексичком

окружењу, лексеме поседују одређена значења. Према Џ. Фирту

(1957: 196), „једно од значења речи пight (ноћ) јесте њена колока

билност са dark (мрачан, таман), а речи dark наравно колокација са

night.“ Дакле, не само што се значење једног колоката може успе

шно описати једино помоћу другог колоката, већ се значење, према

Фирту, чак изједначава са колокабилношћу. У српској лингвистици

велику пажњу овом питању посветио је Б. Хлебец (2007: 69—95;

2008), који је осмислио колокацијску методу семантичке анализе.

Према другом схватању, чији су представници, на пример, Џ.

Кац и М. Постал (1967), значење лексеме представља услов њене

колокабилности. Од њеног значења зависе колокације у које она може

ступити. Да би ово показао, Џ. Лајонс (1979: 307) наводи примере

непостојећих синтагми та!e lioness (мушка лавица) и female lioness

(женска лавица). Инкомпатибилност лексема у овим синтагмама

објашњава се тиме што лексема лавица садржи сему женског пола,

па је семантички садржај придева женски редундантан, а придева

мушки опречан у односу на значење лексеме лавица.

Ова схватања помирена су трећим приступом, чији су представ

ници Џ. Лајонс, Ф. Р. Палмер и већина савремених семантичара, по

којима је лексичко значење и услов и последица њихове лексичке

спојивости. Тако, Џ. Лајонс (1979: 265) констатује да не треба ићи

из једне крајности, тврдећи да су колокације неке лексеме одређе

не њеним значењем, у другу крајност, сводећи значење неке речи

само на скуп колокација у које она ступа.“

Подржавајући умерено схватање које се заснива на међуутицају

лексичког значења и контекста у којем се лексема употребљава, по

кушаћемо да одговоримо на низ питања о природи овог прожима

ња. Да ли је могуће да контекст утиче на значење неких лексема у

мањој, а неких у већој мери? Ако је тако, од чега то зависи? Даље:

| Језгровит приказ ових схватања наводи Љ. Готштајн (1986: 5-12), која при

мећује да су се она низала хронолошки и да је прво најконзервативније, јер не по

лази од значења, већ од употребе, а треће најобјективније.
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које то колокације остављају трајне последице на значење лексема и

од чега то зависи? Неке лексеме ступају у велики број колокација, а

неке у ограничени број. Од чега то зависи и да ли лексема која може

ступити у ограничени број колокација трпи већи утицај лексичког

окружења од оне која се употребљава уз много других лексема?

Бар делимичне одговоре на наведена питања, као и инспираци

ју и полазиште за ово истраживање, пронашли смо у неким правил

ностима уоченим у вербалним асоцијацијама српских и немачких

студената у истраживању спроведеном 2009. и 2010. године. Српски

испитаници су студенти Филолошког факултета Београдског уни

верзитета, чији је матерњи језик српски, а немачки испитаници су

студенти Хумболтовог универзитета у Берлину, чији је матерњи је

зик немачки. У обе групе било је по седамдесет пет студената. Срп

ски студенти студирају српски језик и књижевност, а међу немач

ким студентима било је доста оних који студирају јужнословенске

језике, али и неке друге дисциплине. Испитаници су добили анкету

у којој се налази двадесет лексема. Немачки студенти попуњавали

су анкету на немачком језику, а српски студенти — на српском.“ Од

испитаника је тражено да, без много размишљања, попуне анкету

тако што ће на сваку од задатих лексема написати прву лексему ко

ја им падне на памет.“

За потребе овог истраживања узели смо у обзир вербалне асо

цијације српских и немачких испитаника на осам придева којима

се исказују људске особине: глуп (duтm), леп (schon), добар (gut),

стар (alt), моћан (machtig), строј (streng), веран (treи) и срећан

(glucklich). За сваки придев прикупљено је по седамдесет пет асо

цијација, а овде ће се навести првих пет најфреквентнијих:

срп. ГЛУП — човек, паметан, дечко, ноћ, јадан,

нем. DUMM — blód (туп), bescheuert (ограничен), schlau (лукав), klug (паметан),

Paris Hilton (Парис Хилтон),

* За превођење анкете са српског на немачки језик захвалност дугујемо Је

лени Арсић са Катедре за германистику Филолошког факултета у Београду, а за

превођење асоцијација немачких студената са немачког на српски језик захва

љујемо Зорану Шикањи, докторанду Филолошког факултета у Београду.

* Подаци добијени у овој анкети користе се за различита лингвокултуроло

шка и семантичка истраживања. У штампи је истраживање етнокултурних сте

реотипа Срба и Немаца (ДРАГИЋЕВИЋ 2010а). Та истраживања се раде у оквиру

пројекта Утицај немачке и српске културе на језик Срба и Немаца, под покро

витељством Немачке фондације за науку (Deutsche Forschungsgemeinschaft) и

Хумболтовог универзитета у Берлину.
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срп. ЛЕП — дечко, ружан, цвет, дан, младић,

нем. SCHON—hasslich (ружан), hübsch (згодан), Frau (жена), Madchen (девојка),

net (љубазан);

срп. ДОБАР — човек, лош, дан, драг, пријатељ,

нем. GUT—Schlecht (лош), böse (зао), besser (бољи), toll (одличан), schön (леп);

срп. СТАР — деда, млад, Библија, боре, немоћан,

нем. АЦТ — jung (млад), Оmа (баба), neu (нов), Grofeltern (баба и деда), Stimme

(глас);

срп, МОЋАН— новац, јак, богат, Мишковић, политичар,

нем. МАСНTIG-König (краљ), grof (велик), stark (јак), Масht (моћ), USA (САД),

срп, СТРОГ— професор, отац, опасан, намргођен, намрштен,

нем. STRENG— Lehrer (наставник), böse (зао), locker (опуштен), Disziplin (ди

сциплина), Eltern (родитељи),

срп. ВЕРАН — пас, дечко, друг, муж, неверан,

нем. ТREU – Ehe (брак), Hund (пас), Liebe (љубав), untreu (неверан), Beziehung

(однос),

срп. СРЕЋАН — насмејан, љубав, осмех, тужан, човек,

нем. GLUCKLIСН— froh (радостан), zufrieden (задовољан), Liebe (љубав), fröhlich

(весео), Sonne (сунце).

Анализу пет најфреквентнијих асоцијација на наведене стимулу

се пратила су одређена очекивања. Прво. У досадашњим истражи

вањима утврђено је да лексеме које имају антониме садрже управо

њих међу својим најучесталијим асоцијацијама (исп., нпр., Рајбле

1981, Драгићевић 2010). Ово врло очигледно потврђују и асоцијатив

на поља у Асоцијативном речнику српскога језика. Друго. Према Т.

Анштат (2006), антоними у асоцијативном пољу одликују стимулу

се пре свега германских језика, а у знатно мањој мери стимулусе

словенских језика. Ова ауторка поредила је вербалне асоцијације

немачких, енглеских, руских и пољских испитаника и запазила да

међу асоцијацијама немачких и енглеских испитаника заиста има

много антонима, али да у одговорима пољских и руских испитани

ка преовлађују синтагматске асоцијације. Према мишљењу Т. Ан

штат, један од узрока за ту појаву лежи у чињеници да словенски је

зици имају флексију и да богата морфологија утиче на значајан број

синтагматских одговора.

Ако су наведене две полазне основе тачне и ако се узме у обзир

да сви придеви-стимулуси које истражујемо поседују антониме,

очекивало би се да ће основна разлика у асоцијацијама српских и
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немачких испитаника бити у томе што ће немачки испитаници нај

чешће одговарати антонимима, а српски испитаници синтагмат

ским асоцијацијама.

Одговори испитаника указују, међутим, на чињеницу да тип до

бијених асоцијација не зависи толико одјезика, колико од придева

-стимулуса. Наиме, у оба језика, један од два најфреквентнија одго

вора на придеве луп (duтm), леп (schon), добар (gut) и стар (alt)

представља њихов антоним. Лексеме моћан (machtig), строј

(streng), веран (treи) и срећан (glucklich) такође поседују антониме,

али, у оба језика, најучесталији одговор на ове придевe представља

Нека синтагматска асоцијација. Код неких од њих, уопште нема ан

тонима међу првих пет најфреквентнијих асоцијација, а код неких

он заузима тек четврто или пето место (нпр. на придев веран у срп

ском, односно freи у немачком, и срећан у српском језику).

Распоред асоцијација у испитиваним асоцијативним пољима у

некој мери ипак потврђује налаз Тање Анштат (2006) да су у сло

венским језицима чешће синтагматске асоцијације од парадигмат

ских, јер је најфреквентнија асоцијација на све испитане придеве у

српском језику редовно синтагматске природе, тј. обавезно је то

именица, али за четири испитана придева (глуп, леп, добар, стар) на

високом другом месту је антоним, а за преостала четири придева (мо

ћан, строг, веран, срећан) антоним се не појављује међу најфре

квентнијим асоцијацијама.“ У немачком језику, како је већ речено,

за прва наведена четири придева најфреквентнија асоцијација је па

радигматске природе и представља антоним датог придева, а за пре

остала четири придева најфреквентније асоцијације су синтагмат

ске, баш као у српском језику. Дакле, поседовање флексије у срп

ском језику заиста утиче на укупно већи број синтагматских асо

цијација на задате стимулусе у српском језику, али тај фактор није

једини од значаја. Са правилом које је открила Т. Анштат укршта се

још нека законитост асоцијативног повезивања, која мора бити иза

звана семантиком и употребом датих придева.

Показало се да је та законитост у вези са фреквенцијом испити

ваних придева. Наиме, четири придева на која су српски и немачки

* У Асоцијативном речнику српскога језика резултати су релевантнији, јер

је прикупљено по 800 асоцијација на сваки стимулус. Још убедљивије се прика

зује наведено запажање, јер су антоними најфреквентније асоцијације на приде

ве глуп, леп, добар и стар и по правилу то нису за придевe моћан, строг, веран

и срећан.
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испитаници најчешће одговорили антонимом представљају изузетно

фреквентне придеве. Изузетак је само придев глуп. Преостала че

тири придева на које су и српски и немачки испитаници најчешће

одговарали синтагматском асоцијацијом не представљају фреквент

не придеве ни у српском ни у немачком језику. Ево и статистичких

података: према Фреквенцијском речнику Ђорђа Костића, придеви

добар и стар спадају у десет најфреквентнијих придева у српском

језику“, а овако су, према фреквенцији у том речнику, распоређени

остали: добар 2045, стар 1961, леп 1106, срећан 358, веран 190, мо

ћан 127, строј 105 и глуп 37.

Закључујемо да су антоними најучесталије асоцијације на нај

фреквентније придеве у српском и немачком језику (независно од

чињенице да ти језици припадају различитим групама индоевроп

ских језика и да их одликује другачија морфолошка структура).

Истовремено, најчешће реакције у оба језика на придевe са ниском

фреквенцијом јесу именице.

Зашто је то тако? Вербалне асоцијације на задате стимулусе само

су одраз семантичких својстава задатих придева и њихових семан

тичких односа са другим лексемама. Лексеме које су фреквентне у

неком језику обично имају способност ступања у колокације са ве

ликим бројем других лексема. Претпостављамо да постоји узајам

на зависност између фреквенције лексеме и њених колокационих

способности — штоје лексема фреквентнија, она ступа у контакт са

већим бројем других лексема и обрнуто: што је лексема способни

ја да ступи у контакт са већим бројем лексема — она се чешће упо

требљава. Семантика такве лексеме је широка, разуђена, усмерава

се контекстом, али он на њу не оставља трајне последице. О трај

ним последицама може се говорити онда када лексеме из уобичаје

ног лексичког окружења остављају утицај на испитивану лексему

чак и онда када се она употребљава самостално. Конкретније: леп,

добар или стар може бити предмет, човек, догађај итд. Значење ових

придева обликоваће се у контексту, међутим, независно од контекста,

ти придеви неће трпети утицај именица уз које се обично користе.

Вербалне асоцијације на те придеве у виду антонима, а не у виду

именице, управо су последица те чињенице. Да именице које се кори

сте уз испитиване придевe имају трајнији утицај на њихово значе

ње, говорници би их морали фреквентно асоцијативно повезивати

* Овај податак потврђује и Фреквенцијски речник савременој српског језика

Смиљке и Драгољуба Васића (исп. ВАСИЋ 2004).
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са тим придевима. Још ако се има у виду да исту законитост приме

ћујемо у два несродна језика, она мора имати упориште у стварним

односима међу лексемама.

Управо супротно стоје ствари са нефреквентним лексемама. Не

фреквентна лексема обично нема способност ступања у велики број

колокација. И обрнуто: што је лексема мање способна да ступи у

контакт са већим бројем других лексема, она је мање фреквентна.

Нижа фреквенција и смањене колокационе способности као резул

тат дају сужену, усмеренију семантику такве лексеме. Уобичајено

лексичко окружење на њу оставља трајне последице, а то значи да

утиче на њено значење и онда када се лексема употребљава само

стално. Тај снажан утицај на лексему чак и када се она употребљава

независно од контекста показују вербалне асоцијације. На пример:

толико је јако семантичко зрачење именице пас на придев веран (уз

који се она често употребљава) да је и српским и немачким говор

ницима једна од најфреквентнијих асоцијација на придев веран

управо именица пас.

Снажан семантички утицај именица које се често везују за не

фреквентне придеве огледа се чак и у речничким дефиницијама

примарних значења таквих придева. Тако се, на пример, примарно

значење придева моћан у Речнику српскога језика овако дефинише:

који поседује велику војну, политичку, економску и др. моћ, силу,

власт. Иако се моћ може манифестовати у свим сферама живота,

лексикографи су дефинисали придев моћан имајући у виду прото

типичне сфере живота у којима се моћ испољава, а то су политика,

војска, економија. Та прототипичност сфере живота или ситуације

у којој се нека особина испољава одређује се кроз узајамно дејство

језика и стварности: зато што се у некој ситуацији или сфери живо

та често испољава нека особина, зато се и придев којим се исказу

је та особина често употребљава уз именицу којом се исказује дата

ситуација или њени носиоци. И обрнуто: због тога што се у језику

често појављују одређене синтагме у којима се одређена особина

приписује некој ситуацији или њеним учесницима, говорници ин

тензивније асоцијативно повезују неку особину са одређеним си

туацијама и њеним носиоцима. Тако се, захваљујући језичко-ствар

носној вези, моћ везује за политику, економију, војску, а то се, како

смо видели, одражава и на дефиниције у описним речницима и на

вербалне асоцијације. Због тога је за српске испитанике честа асо

цијација на придев моћан — Мишковић или политичар, а за немач

ке испитанике — краљ и Сједињене АмеричкеДржаве.
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Слично важи и за друге придевe из ове групе нефреквентних

придева. У Речнику српскогајезика, примарно значење придева ве

ран такође се везује за прототипичну ситуацију и њеног носиоца, и

гласи: постојан у пријатељству, одан, привржен. Везивање вер

ности за пријатељство показује се и кроз вербалне асоцијације, па су

и српски и немачки испитаници на овај придев одговарали именицом

пас или неким другим именицама које указују на брак, љубавну ве

зу или пријатељство. Слично важи и за придев строг, који се и у

речничким дефиницијама и примерима, али и у вербалним асоци

јацијама везује за подучавање, родитељство, суђење, односно за на

ставника, оца, судију.

ЗАКЉУЧАК. На почетку рада изнесено је данас општеприхва

ћено становиште да значење лексеме представља истовремено и

услов и последицу њене колокабилности (тј. лексичке спојивости).

Другим речима, лексема гради колокацију уносећи у њу свој семан

тички садржај, али и сама колокација има способност утицаја на

значење лексема које је сачињавају. Овај закључак отвара нова пи

тања, а једно од кључних је да ли је јачина семантичког деловања

колокације на значење лексема увек иста и ако није, а вероватно ни

је, од чега то зависи? Могући одговор на ово питање или бар пра

вац којим треба ићи да би се одговорило на њега понудиле су нај

фреквентније асоцијације српских и немачких испитаника на осам

придева у српском односно немачком језику у описаној асоцијатив

ној анкети. Испоставило се да на придевe високе фреквенције и срп

ски и немачки испитаници најчешће одговарају парадигматском

асоцијацијом, прецизније — антонимом (добар—лош, стар —млад),

док на придеве ниске фреквенције најчешће одговарају синтагмат

ском асоцијацијом, прецизније — именицом која именује појам ко

ји се, у прототипичном случају, квалификује датим придевима

(строј — професор, веран — пас). Сматрамо да овакав распоред вер

балних асоцијација није случајан и да одражава семантичка свој

ства задатих придева-стимулуса.

Колокација врши приметно јачи семантички утицај на значење

нефреквентних лексема. Последице тог утицаја уочљиве су чак и

онда када се лексема употреби независно од контекста. Такво ста

ње ствари потврђују и асоцијације на нефреквентне лексеме које су

синтагматске управо због снажног утицаја најчешћих колокација у

које дата нефреквентна лексема ступа и због тога што се тај утицај

шири и изван сфере употребе језика у сферу асоцијација говорника.

Показали смо у раду да је тај снажан утицај колокације на значење
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нефреквентних лексема видљив и у речничким дефиницијама, у ко

јима се, неретко, лексема дефинише доводећи се у везу са другим

лексемама с којима се она често повезује у језичкој употреби. С

друге стране, фреквентне лексеме обично ступају у мноштво коло

кација и често поседују врло неодређену и широку семантику коју

употреба у колокацији уобличава, али тај утицај важи само за дати

Контекст и не оставља трајније последице на значење таквих лекceмa.

Независно од контекста утицај колокације не постоји и због тога

говорници асоцијативно не повезују фреквентне лексеме са онима

с којима оне могу градити колокацију, већ се асоцијације пребацу

ју на парадигматски план — пре свега на антониме. Чињеницу да

асоцијације приказују реалну слику коју, свакако, треба узети у об

зир у доношењу закључака потврђује то што оне дају исте резулта

те у два несродна језика од којих је један германски (немачки), а

други словенски (српски).

Дакле, колокација, очигледно, уобличава значење лексема из ко

јих се састоји, али не увек у истој мери. Знатно јачи семантички

утицај колокација врши на нефреквентне лексеме, него на фре

квентне. Остаје да се испита који још фактори, осим фреквенције

лексема, утичу на деловање лексичког споја на јединице из којих

су настале.
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Summary

Rajna Dragićević

ОN МЕANING OF ADJЕСТIVES AS А САЈSE AND CONSEQUENCE

OF THEIR COLLОСАВИLITIES

This paper explores a theoretical point ofview that the collocability is de

termined by the meaning of a lexeme and also represents its consequence. Our

main goal is to show that these two factors may contribute with different inten

sity, and that context may have greater or lesser effect on the meaning of a le

хeme. The analysis proves that the context has a lesser effect on more frequ

entlexemes and does not have a permanent effect on their meaning, but on the

other hand, context has a greater effect on infrequent lexemes and has a grea

ter effect on their semantic content. This even applies in a case of a lexeme
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used separately. Еven analysis of two unrelated languages (Serbian and Ger

man) shows that the most frequent associations on infrequent adjectives are

the nouns frequently used with them, which means that frequently used collo

cations produce an effect on them even out of context Furthermore, there are

examples in lexicography that infrequent adjectives are defined by collocati

ons peculiar for infrequentlexemes. Оn the other hand, the most frequent ver

bal associations of Serbian and German respondents on very frequent adjecti

ves are not the nouns usually found in their collocations, but their antonyms,

thus it is possible to conclude that the context has no any effect. The conclu

sion is that collocability is determined by the meaning of a lexeme and it also

represents its consequence, and at the same time the collocation effect on a le

хeme is greater if the lexeme is less frequent.
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ЗАВИСНЕ КОНТРАСТНЕ РЕЧЕНИЦЕ“.

У раду се говори о једном типу зависносложене реченице са ве

зником док којом се исказује супротно значење. Тражи се одговор на

Питање како се на синтаксичком плану овај тип реченице разликује од

Зависносложене временске реченице с истим тим везником.

Кључне речи и изрази: савремени српски језик, синтакса, сложена

реченица, везник док, зависна контрастна реченица.

У нашим граматика се при опису супротних реченица указује на

један тип тих реченица које се повезују везником док. Тако се у ве

ликој синтакси Михаила Стевановића међу везницима супротних

реченица наводи и овај: „... супротне реченице се за оне према ко

јима имају такав однос обично везују супротним везницима, изра

зима и речцама а, али, већ, него, но, док, па ипак, па и при том, па

и поред тога, пак, међутим и сл.“ (СтEBАНОвиЋ 1991:799). Нешто

даље он посвећује посебан параграф овим реченицама, гдје о овоме

везнику као везнику супротних реченица каже и следеће: „За његову

функцију спољног знака везе реченице у паратакси често налазимо

потврде у језику свакодневне комуникације, као и у језику писаца

...“, па наводи и ове примјере: Док су ранији рефлексивни песници

били књишки ладни..., Ракић је у исто време и мисаон и топао (Ј.

Скерлић), Сви су они, насупрот оцу, били сањалачки и меки људи,

док је немирни Јован одговарао потпуно очевом схватању човека

(Б. Ћосић) (СТЕВАНОвиЋ 1991:806—807). И у граматици Живојина

Станојчића и Љубомира Поповића овим реченицама се приписује

статус супротних реченица, уз нешто другачије виђење статуса тих

реченица: они их не наводе у поглављу о супротним реченицама,

* sreto.tanasic(a)isj.Sanu.ac.rs

** Рад је настао у оквиру рада на пројекту 178021 Опис и стандардизација

савременој српског језика, који финансира Министарство просвете и науке

Републике Србије.
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већ у уводном поглављу гдје се говори о врстама напоредних односа

и везницима за поједине типове напоредности, у напомени: „У су

протне везнике често се убраја и временски везник док употребљен

у реченицама као што је Док једни раде, други ленствују, или: Јед

ни ленствују, док други раде. Ово је у ствари псеудозависна, тј.

привидно зависна временска реченица: њена форма (уп. Везник док)

јесте форма временских реченица, али је значењски однос (искази

вање конфронтације) као код супротних реченица...“ (СТАНОЈЧИЋ И

ПоповиЋ 2005:353). Из овога се види да аутори ове граматике уоча

вају да овакве реченице имају извјесну посебност, о чему свједочи

и чињеница да их и међу супротним посебно издвајају. У грамати

ци Павице Мразовић (и Зоре Вукадиновић) ове реченице се подво

де под независне супротне реченице будући да овај везник наводи

међу супротним везницима (конјункторима), уп. и: „Овај конјунктор

повезује само независне реченице“ (МРАЗОВИЋ 2009: 422). Поред

значења супротности које се исказује овим реченицама, за наше гра

матичаре је потврда њихове припадности независним супротним

реченицама и чињеница да се у њима везник док може замјењива

ти супротним везником а (МРАЗОВИЋ 2009: 422), с тим везником по

реди се везник док и код М. Стевановића (СТЕВАНОВИЋ 1991:807).

Треба рећи да и друге наше граматике, и оне нешто старије, исто

гледају на овај тип реченица". Интересантно је да томе није засме

тала чињеница да се код оваквих реченица везник (док) може наћи

и на почетку, за разлику од свих других супротних реченица — са

супротним везницима, односно свих независних реченица — Изузи

мајући редупликацију (нпр. или — или). А та чињеница је уочена и

истицана: „За разлику од везника а, који је увек на почетку друге,

док може бити и на почетку прве реченице“ (СТЕВАНОВИЋ 1991:

807)“. У раду посвећеном овим реченицама Милош Ковачевић је

показао да се везник док у њима и у свему другом понаша различито

од координираних везника, односно да се понаша као и други зависни

везници (КовАЧЕВИЋ 1998: 155). По синтаксичким критеријумима ова

кве реченице се никако не могу сврставати у независне супротне.

Кадје јасно да се не ради о независносложеној супротној рече

ници, остаје питање да ли је онда ово подврста зависносложених

временских реченица с везником док. Према ономе што је наведе

но из овдје помињаних граматика, јасно је да их аутори граматика не

сматрају за такве и не наводе их у одговарајућим поглављима о за

висносложеним временским реченицама. Такође, оваквим реченица

* В. КОВАЧЕВИЋ 1998.

* На ту чињеницу указује се и у граматици МРАЗОВИЋ 2009: 422.
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ма није поклонила пажњу ни Ивана Антонић у својој монографији

о временској реченици (АНТОНИЋ 2001), из чега јасно проистиче да

ни за њу то нису временске реченице. У помињаном чланку М. Ко

вачевић ове реченице такође не сврстава у временске реченице, не

го их одређује као посебан тип сложених зависних реченица — са

зависном контрастном клаузом (КОВАЧЕВИЋ 1998: 151). Дакле, ра

ди се о врсти зависних реченица које имају свој пандан међу неза

висносложеним реченицама“.

После свега реченог остаје да се испита однос између ових за

висних реченица и временских реченица с истим везником — док.

Пошто и једне и друге припадају зависним реченицама и пошто

имају заједнички везник, поставља се питање како се оне међусоб

но разликују, има ли међу њима и какве формалне, синтаксичке раз

лике или је разлика само на семантичком плану. Колико ми је позна

то, у нашој литератури се ово питање досада није постављало.

Кад су посриједи временске реченице, значајну улогу у њихо

вом конституисању, поред везника, играју и вид и вријеме глагола

у предикату управне и зависне просте реченице (клаузе)“. Зато је

потребно поћи од тога како се вид и вријеме глагола понашају у

временској реченици с везнком док да би се видјело има ли у том

погледу разлика између ње и зависне контрастне реченице.

Реченице с везником док и предикатима од несвршених глаго

ла исказују радње које карактерише временска напоредост (СТЕВА

НОВИЋ 1991:874). Тако је у примјерима:

(1)

1. Док се на производним тракама уходава производња

„флориде“, „Заставини“ стручњаци раде на стварању но

вих варијанти овог модела (ТАНАСИЋ 1996: 101).

Докле проси, златна уста носи (ТАНАСИЋ 1996: 101).

Докје пролазио међу бедемима, под огромним сводови

ма капија и јахао на мост, на воду широку, пред зелене

врбаке и велика небеса, рука мује висила, држећи сабљу

без снаге (Црњански, 243).

4. Зажале што га нису боље и свестраније разгледали докје

још пролазио вишеградским сокацима (СТЕВАНОВИЋ

1991:874).

}

* Могло би се говорити о зависносложеној супротној реченици, али то би

могло да доводи до пометње јер је у нашој традицији, и у литератури, супротна

реченица постојала искључиво међу независносложеним.

* Тиме се у нашој литератури бавила нпр. Ксенија Милошевић, В. МИЛОШЕ

ВИЋ 1982, МИЛОШЕВИЋ 1982а.
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5. Ма и ја њему доскочим док припаљујем свијећу ватром с

бадњака (ТАНАСИЋ 1996: 102).

Док би деца спавала, старији би припремили доручак“.

Док се нева обуче, свадба се провуче (ТАНАСИЋ 1996: 102).

Док су Аранђела Исаковича водили у кућу, са високогдр

веног трема, спази у даљини реку и Сунце... (Црњански,

201).

9. Докје над њим прочитана казна, са хартије са које су ви

сили велики, црвени печати, под заставом, уз лупу добо

ша, осуђњније згрчених колена лежао на земљи... (Цр

њански, 37).

10. Погледаћу каква је околина града док моји другови слу

шају предавање.

11. Докје мајка спремила ручак, ћерке су гостима показале

своје колекције слика.

12. Крцкаћу орахе... и трицкати док буде трајала непогода

(ТАНАСИЋ 2005: 445; Д. Ненадић).

13. И док се буде обраћао присталицама, у суботу, Томислав

Николић ће се наћи пред озбиљном дилемом ... (НИН 14.

04. 2011, 11).

;

Наведени примјери илуструју какве подтипове временских ре

ченица с овом, за овај рад интересантном, варијантом везника док“

познаје српски језик. Као што се види, у овим реченицама се оба

везно исказује истовременост радњи ситуација именованих преди

катима управне и зависне клаузе. Најчешће се јављају реченице са

имперфективним видом глагола у предикатима обје клаузе, кад је по

сриједи нереференцијална употреба глагола, ту се прикључује и пер

фективни презент за садашњост (7) и потенцијал за прошлост (6).

Такође, често се имперфективним глаголом у зависној клаузи

исказује временски оквир за извршење перфективне прошле рад

ње (8), или будуће (13), ређе су реченице са обрнутим распоредом

глаголског вида (9) и оне гдје је у обје исказана перфективна прошла

радња (11); слична могућност сејавља и на плану нереференцијал

не садашњости. Имперфективни презент може исказати и садашње

* О временској употреби потенцијала у савременом српском језику в. ТАНА

СИЋ 2005: 461 И 462.

* Друга варијанта овог везника, која није интересанта за ову тему може се

илустровати реченицом Нећу ти доћи док ме не позовеш.
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вријеме у оквиру којег ће се (из)вршити нека радња исказана обли

ком футура првог (10). Али та будућа радња се не може (из)вршити

изван оквира садашње радње исказане имперфективним презентом.

Важно је подсјетити се и на то да се за будућу радњу исказану

обликом футура првог везује друга будућа радња у временским кла

узама свезником док овог типа искључиво тако што се та друга рад

ња именује обликом футура другог (12—13) или (у неким случаје

вима) перфективним презентом као његовом замјеном).

Кад су у питању зависне контрастне реченице, уочава се да се

често успостављају другачији временски односи између управне и

зависне клаузе, тј. да их не карактерише истовременост радњи/си

туација исказаних у предикатима. Следећи примјери илуструју та

кву ситуацију.

(2)

1. Док су се некадашњи симболисти или надреалисти, ре

цимо, окупљали око поетичког интереса, данашње књи

жевне групе имају мало другачију стратегију... (НИН 14.

04. 2011, 49).

2. Уз Антића је остало пет одборника, док осталих десет

подржава председника општине Владана Васића (НН 23.

06. 2010, 15).

3. Докје просек зарада 2000. године био на нивоу просека

у Србији, данас је просек зарада у Нитексу 10.000 дина

pa ... (НН 5. 07. 2010, 4).

4. Док су у развијеним европским земљама трговински или

ланци брзе исхране већ одавно десетине својих продај

них објеката усмерили на продају искључиво халал про

извода, у Србији тога нема (НИН 13.01.2011, 26).

5. Најављено је учешће домаћих и гостујућих песника док

ће уметници који учествују на колонији илустровати пе

сме (НН 8. 08. 2010, 14).

6. Мултипле или вишеструке анеуризме ендоваскуларним

третманом решавају се у једном чину док би хируршка

интервенција морала бити примењена на свим артерија

ма са анеуризмом (НИН/Здравље 3. 03. 2011, 9).

7. „БиХ је држава Бошњака, као темељног народа“, док би

се Србима и Хрватима обезбедила нека врста културне

аутономије (НИН 13.01.2011, 70).

8. Потпредседник општине Будва ... требало би да буде

подвргнут операцији, докје председник те општине... из
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Истражног затвора у Спужу, након што му је позлило,

поново пребачен у Клинички центар у Подгорици (Пол.

27. 03.2011, 2).

Оваква комбинација глаголских облика у управној и зависној

клаузи не јавља се у зависној временској реченици с везником док.

Како се види, у прва четири примјера супротстављају се предикаци

је са временским значењем прошлости и предикације с временским

значењем садашњости, предикације с временским значењем про

шлости и предикације с временским значењем будућности (5), пре

дикације са значењем садашњости и предикације исказане потенци

јалом (6 и 7), предикације са значењем прошлости и предикације

исказане потенцијалом (8). Ни овдје се не може говорити о посто

јању односа истовремености између радњи/стања исказаних пре

Дикатима у клаузама повезаним везником док.

У помињаном раду Милош Ковачевић наводи конструкције с

дативом као еквиваленте зависној контрастној клаузи, као и кон

струкцију супрот + датив, а ту су конструкције супротно - да

тив и за разлику од + јенитив. Ковачевић истиче да се готово уви

јек таква клауза може трансформисати у поменуте конструкције које

имају значење адвербијалне одредбе контраста7. И заиста у савре

меном српском језику такве конструкције се јављају. Мада оне не

представљају тему овог рад, овдје ћу навести неколико таквих при

мјера:

(3)

1. Насупрот владиној политици ондашња опозиција била

је русофилска (СТЕВАНОВИЋ 1991: 379; Ј. Скерлић).

2. За разлику од брата, никада нисте показивали интере

совање за политику? (ВН 26. 03. 2006, 17).

Могло би се извршити поређење простих реченица с оваквим

адвербијалним одредбама и зависносложених контрастних речени

ца, међутим, то излази из задате теме овог рада. У сваком случају,

овакве одредбе у простој имају функцију саобразну функцији зави

сне контрастне клаузе у сложеној реченици, мада има назнака да би

се могла утврдити и нека правила у избору једног или другог син

таксичког средства.

7 КОВАЧЕВИЋ 1998: 156.
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Оваква синтагма може се увести у готово сваку зависну кон

трастну реченицу, док њено увођење у временску реченицу с ве

зником док нема смисла, уп.:

(2“)

7? БиХје држава Бошњака, док би се насупрот томе Срби

ма и Хрватима обезбедила нека врста културне аутоно

мије.

6. Мултипле или вишеструке анеуризме ендоваскуларним

третманом решавају се у једном чину док би насупрот

томе хируршка интервенција морала бити примењена

на свим венама са анеуризмом.

4” Док су у развијеним европским земљама трговински или

ланци брзе исхране већ одавно десетине својих објеката

усмерили на продају искључиво халал производа, у Ср

бији насупрот томе тога нема.

У прва два овдје наведена примјера ове синтагме се понашају

као конкретизатори везничког значења, а у трећем примјеру се ја

вља у управној клаузи са својим значењем, и опет потврђује значење

ове зависносложене реченице. Интересантно је да постоји закони

тост у погледу могућности увођења ове синтагме: кад је управна

клауза на првом мјесту, синтагма се уводи у зависну клаузу, кад је

зависна клауза на првом мјесту, синтагма се уводи у управну клау

зу. Другим ријечима, ова синтагма се увијек уводи у клаузу која је

на другом мјесту у реченици, потврђујући тако њену супротставље

ност првој.

На крају треба рећи да су једнако честе и зависне контрастне

реченице гдје радње/ситуације исказане предикатима у оваквим

реченицама припадају истом времену. То илуструју следећи при

мјери.

(4)

1. Један министар је својевремено у шали рекао да демо

кратска странка и сам Тадић најбоље функционишу у

кампањама, док се нагло опуштају између избора (НИН

13. 01. 2011, 11).

2. Лечење анеуризме је оправдано, док анеуризме величине

изнад 5мм треба озбиљно узети у обзир за лечење

(НИН/Здравље 3.03.2011, 9).
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3 ... Људи су били физички активнији и мршавији, а јели су

влакнасту храну, што значи више житарица с целим зр

ном и поврћа, док висококалоричних зашећерених напи

така није било (НИН 13. 03. 2011, 239).

4. ЕПС ће покривати трошкове само у висини своје про

извођачке цене (око три евра по киловату), док ће гаран

товану цену преко тога плаћати грађани (НИН 13. 01.

2011, 31-32).

5. У Народној банци кажу да банке могу почети са приме

ном ових мера, док банкари кажу да им је остало само да

„дотерају“ своје коначне понуде (НИН 14. 04.2011, 23).

6. ...јединице у систему језичком припадају класи А или

класи Б, док се у реализацији његовој оне распоређују

као остварења која препознајемо вредносним судовима...

(Радовановић, 132).

7. Небојша Дивљан, генерални директор куће..., ускоро на

пушта ову функцију, док на његово место долази Итали

јан (НИН 17. 03. 2011,30).

Последњи примјер показује да понекад у оваквим реченицама

нема мјеста за увођење контрастне адвербијалне одредбе.

Иако се у овим реченицама заиста ради о радњама/ситуацијама

исказаним предикатима управне и зависне клаузе које припадају

истом временском плану, оне не припадају временским реченицама

већ зависним контрастним. Јасно је да овдје нема услова за успоста

вљање временског односа међу радњама/ситуацијама, него се ус

поставља однос супротности. Да постоје ситуације гдје се не може

успоставити темпорални однос између двије предикације, навела је

примјер и Ивана Антонић у својој помињаној монографији и истакла

да оне повезане везником док успостављају однос супротности: „У

примеру Мојајерес била је нарочито снажна У ТОКУ СНА, КАДА

је осећање вечности постајало још моћније,...(...) темпорални де

терминатор у номиналној форми, који претходи темпоралној клау

зи, управо омогућује замену везника КАД(А) везником ДОК, јер се

ради о две предикације које самостално нису у стању да успоставе

чвршћу темпоралну везу, па ако се изостави номинална форма и из

врши замена везника долази чак до промене категоријалног значе

ња — темпоралност прелази у адверсативност: Моја јерес била је

нарочито снажна ДОК (/А)је осећање вечности постајало још моћ

није,...“ (АнтониЋ 2001:97). Наравно, овдје се мисли на замјену ка

тегоријалног значења при трансформацији једне реченице с времен
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ском одредбом у ову другу. Поред тога, у све зависне клаузе у овим ре

ченицама може се увести синтагма са контрастним адвербијалним

значењем насупрот томе, која представља конкретизатор значења ве

ЗНИКа у њима.

Истакао сам већ да се за управну клаузу са футуром првим у пре

дикату преко везника док везује временска клауза са обликом футу

ра другог“ у предикату.Док будем путовао, посматраћу природне ле

поте. Кад је посриједи овај тип зависне реченице с везником док, то

правило не важи, о чему свједоче горенаведени примјери:

1. ЕПС ће покривати трошкове само у висини своје про

извођачке цене (око три евра по киловату), док ће гаран

товану цену преко тога плаћати грађани. Или:

2. Они који су имали среће да сачувају посао моћи ће да

смање своје месечне рате за око 50 евра, односно да у на

редне две године враћају само камату, али не и главницу,

док ће онима који су остали без посла враћање кредита

бити стопирано (НИН 14. 04.2011, 22).

Може се овдје утврдити још један случај разликовања контраст

них и временских реченица с везником док, а то је у вези с могућ

ношћу јављања модалних глагола који траже допуну у временској

и контрастној клаузи. Наиме, И. Антонић је утврдила да за времен

ске реченице с везником док није карактеристично јављање ових

Глагола у зависној клаузи: „Скрећем пажњу и на примере у којима

је субординирана предикација састављена по моделу семикопула

тивни модални глагол + пунозначни имперфективни или перфек

тивни глагол. У таквим случајевима замена везника КАД(А) везни

ком ДОК барем се осећа као стилски некоректна, мада у принципу

није немогућа: Бије келнере КАД хоће да га преваре (...)» ...? ДОК

хоће да га преваре“ (АнтониЋ 2001:97). За зависну контрастну ре

ченицу ово ограничење није карактеристично, односно у зависној

клаузи ове реченице јављају се глаголи из ове класе:

[5]

1. Лечење анеуризме је оправдано, док анеуризме величине

изнад 5 мм треба озбиљно узети у обзир за лечење

(НИН/Здравље 3. 03. 2011, 9).

* Види о овоме СТЕВAНОВИЋ 1991, МИЛОШЕВИЋ 1982 и МИЛОШЕВИЋ 1982б, на

одговарајућим странама, односно у ТАНАСИЋ 2005.
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2. Мултипле или вишеструке анеуризме ендоваскуларним

третманом решавају се у једном чину док би хируршка

интервенција морала бити примењена на свим артерија

ма с анеуризмом (НИН/Здравље 3.03.2011, 12).

3. Тај критеријум подразумијева да свака зависна клауза вр

ши функцију „одредбе или допуне“, док ни једна незави

сна клауза не може вршити ни одредбену ни допунску

синтаксичку функцију ... (КОВАЧЕВИЋ 1996: 156).

4. Тадић има озбиљну тактичку предностјер зна да парла

ментарну већину неће дирнути чак ни јавно понижени

Динкић, док Николић зна да себи не сме да дозволи два

сломљена прозора ... (НИН 14. 04.2011, 12).

5. ... Милош Бугарин, председник Привредне коморе Срби

је, сматра да је Кувајт пожељан партнер Србије, те да би

могао да инвестира у туризам, здравство, пољопривреду

и инфраструктуру наше земље, док би тамошње компа

није могле да учествују и у приватизацији државних

предузећа (НИН 14. 04.2011, 21).

6. ... премијер Мирко Цветковић је новинарима објаснио да

су могуће три опције — да Телеком Аустрија понуди 1,4

милијарде евра, да не побољша финансијску понуду, што

би за Србију било неприхватљиво, док би трећа опција

била да побољшају понуду, али да она буде испод 1,4 ми

лијарде евра... (НИН 14. 04.2011, 27).

7. „БиХје држава Бошњака, као темељног народа“, док би

се Србима и Хрватима обезбедила нека врста културне

аутономије (НИН 13. 01. 2011, 70).

8. ...по тој би логици лингвистика спадала у „меке“ науке,

гледано, рецимо, из угла математике или физике, док би,

Гледано из угла хуманиорума, несумњиво, у многим да

нашњим облицима њеним, спадала у „тврде“ науке... (Ра

довановић, 20).

У овим примјерима се не успоставља временски однос између

радњи/ситуација исказаних предикатима управне и зависне клаузе,

него се успоставља однос супротности. То потврђује и чињеница

да је у овим реченицама могуће увести прилошку одредбу с кон

трастним значењем. Лечење анеуризме је оправдано, док насупрот

томе лечење анеуризме величине преко 5 мм треба озбиљно схвати

ти. Овдје бих само додао да има смисла ограда И. Антонић у вези
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споменутим ограничењем: могуће је да се овакви глаголи ипак нађу

у предикату зависне временске клаузе с везником док. Док морамо

да радимо, не можемо се бунити. Али је истина да у многим случа

јевима није уобичајена употреба везника док у оваквој временској

реченици. У петом примјеру модални глагол се нашао у модалном

Глаголском облику — потенцијалу, а у шестом и седмом примјеру

предикат зависне клаузе је у облику потенцијала, а нема модалног

ГЛaГОЛа.

Јављају се и примјери када није могуће са сигурношћу одреди

ти значење везника док, односно утврдити је ли ријеч о зависној

временској или зависној контрастној реченици.

[6]

1. Док Поповић на трагикомичан начин, с дозом сарказма,

говори о великој миграцији наших људи у иностранство,

Павловић се осврће на драматичне догађаје у Чехосло

вачкој (НН 5. 07. 2010, 14).

2. Док Србија бележи све мању зараду од туризма, српски

туристи у иностранству остављају све више новца (ВН

24. 07. 2010, 8).

У овим реченицама се може препознати и временска и компонен

та супротности, о којој се ради — може се утврдити само на основу

ширег контекста. У зависну клаузу ових реченица може се увести

синтагма насупрот томе са значењем прилошке одредбе за кон

траст и тада се потискује временска компонента.

Међутим, то није ништа посебно: и у синтакси се некад хомо

нимија разрешава само у ширем контексту или се и не разрешава у

сваком случају, па опет не долази до већег неспоразума у примању

поруке.

Све што је у раду изнесено може се свести у следећи кратак за

кључак. Циљ рада је био да се утврди има ли и какве синтаксичке

разлике између зависне контрастне реченице с везником док и зави

cне временске реченице с истим везником. Проведена анализа је

показала да постоје разлике. Прије свега, зависне временске рече

нице с везником док карактерише истовременост радњи/ситуација

исказаних предикатом управне и зависне клаузе, а код зависних кон

трастних реченица таква истовременост није обавезна. Код зави

сних временских реченица с везником док на плану будућности ја

вља се футур други или презент као његов еквивалент према футу
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ру првом у управној клаузи. У зависносложеној контрастној рече

ници појава футура другог или презента није могућа у зависној кла

узи, али се и у зависној и у управној клаузи може појавити футур

први, што није карактеристично за временске реченице. Постоје и

такви случајеви кад радње/ситуације исказане предикатима зави

сне контрастне реченце припадају истом временском плану, али се

међу њима не успоставља временски однос, него је посриједи од

нос супротности. Зато се у клаузу која се контрастира с претходном

у таквим реченицама по правилу може уврстити синтагма насупрот

томе, или нека друга, са значењем адвербијалне одредбе контра

ста, што није могуће кад су посриједи временске реченице с везни

ком док. И, на крају, у савременом српском језику нису уобичајене

временске реченице с везником док са модалним глаголима или

модалним глаголским облицима у временској клаузи, док је то могу

ће код зависних контрастних реченица. Постоје ријетки случајеви

кад је теже без ширег контекста утврдити о коме типу зависне рече

нице се ради, али то и није једини случај синтаксичке хомонимије.
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РеЗ Коме

Срето Танасич

ПОДЧИНЕНHЊЕ КОНТРАСТНЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ

В СОВРЕМЕННОМ СЕРБСКОМ ЖЗЊИКЕ

В современном сербском изљшке сушествует один тип предложенић с

сокозом док, Которње до сих пор недостатoчно описани, Синтаксически

они не принадлежат сложносочиненним противителњнњим предложениим,

несмотри на то, что они на семантическом уровне сходнњи между собоћ,

в то врема как на синтаксическом уровне обладакот особеностими, харак

тернЊIми дла всех сложноподчиненнЊих предложенић. С другоћ сторонњи

данHње предложении невозмoжно отнести ни к придаточним предложе

нилм времени с сокозом док. Автор в даннои работе описал синтаксиче

ские Характеристикиуказанного типа предложенић и показал, в чеем они

ОТЛИЧакотса от сложноподчиненнЊIX временних предложении с сокозом

док. В первуко очередњ сложноподчиненнвле предложених времени с соко

зом док характеризукотси наличием одновременности деиствић, вљпражен

нЊIх предикатом управликошећ и подчиненноћ темпоралнноћ клаузњи. В
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сложноподчиненних контрастних предложениих такаи ситуации может

отсуствоватљ. В подчиненноћ временнои клаузе с сокозом док на уровне

будушего встречаетса будушее второe врeмa или презенс как его Зквива

лент по отношенико к будушему первому времени в управлакошећ клау

зе. В сложноподчиненном контрастном предложении такое распределениe

глаголњнљих форм невозмoжно, однако возмoжно пожвление формљи буду

шего первого и в управликошеи и в подчиненнои клаузе. И наконец, име

котса случаи, когда дећства управликошећ и подчиненноћ клаузњи в кон

трастном предложении принадлежат одному временному плану, однако

между ними не устанавливаетси временноe oгношение, а ОТНОШенеиe

противителњности. Позтому в Клаузу, контрастируемуКо с предЊдуЦећ,

всегда можно вклкочитњ синтагму насупрот томе и другие сходНБТе син

тагмњи обладакошие значением контрастного адвербиалвного определе

нич, что не ивлаетси возмoжнЊим, когда речњ идет о временном предложе

нии с сокозом док.
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ТАКСИСНБЈЕ ЗНАЧЕНИЖ ДЕЕПРИЧАСТИЖ

В СЕРБСКОМ ЖЗЊИКЕ“

В даннои статње, исходи из концепции таксиса, принадлежашеи В.

С. Храковскому, предлагаетси систематическић анализ конструкцић с

деепричастиими в сербском извике. Отделњно расcматривакотса осло

жненнЊле деепричастиими предложениa, вЊгражакошие отношених пред

шествованич, одновременности и следовании. Впервње в сербском ЖЗБИКе

описнивакотси конструкции, передакошиетак називаемое контактное и

прерњиваемое предшествование — когда дећствие, вњираженноe дееприча

стием, непосредственно предшествует дећствико, вљпраженному предика

том или жc дећствиe, соотнесенноe с предикатом, прерњивает предше

ствукошее дећствие, вњираженноe деепричастием, а также конструкции,

указњиваношие на неполнуко одновременностњ дећствић, вљраженнЊих

деепричастиeм и предикатом. В свази с тем, что таксисниле отношении

могут битњ фоном дла вњиражени и других невременних отношенић —

причинњи, цели, следствил, условин, уступки, образа дећствиa, вработе

будут расcмотрени примерљи, иллкострирукошие употребление деепри

частии в конструкциих так називаемого фонового таксиса. Вработе

также будут виражени соображении по поводу некоторњих недостаточ

но вЊисветленних в научнои литературе вопросов, таких как причина

разнореферентности деепричастиа и предиката в сербском извике и пр.

Клкочевње слова: деепричастие, зависимњи таксис, фоновљић так

сис, сербскии извик.

1.0. Грамматическал категори и таксиca

1.1. Традиции описаних таксиса какотделњноћ грамматическои

категории в славинских извиках восходит к Р. О. Жкобсону и его из

* ljudmilapopovic(a)yahoo.com

** Рад је настао у оквиру рада на пројекту 178021 Опис и стандардизација

савременој српског језика, који финансира Министарство просвете и науке

Републике Србије.
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вестноћ статње о шифтерах, грамматических категориих и русском

глаголе (ЈАКОВSON 1957/1971). B данноћ статње Р. О. Жкобсон вњи

делает две клкочевње оппозиции, релевантнЊедли типологии глаголњ

них категорић: 1) речевои акт S (speech itself), противопоставлен

нЊши теме сообшении N (the narrated matter) и 2) дећствие Е (event)

в противопоставлении к его участникам Р (participants). Исхода из

вљIделеннвих параметров, Р. О. Жкобсон предлагает типологико гла

голњних категорић, основаннуо на наличиивних следукоших злемен

тов: (1) дећствиa кaк темљи сообшении Е" (narrated event); (2) самого

акта сообшении Е“ (speech event); (3) участников деиствил, о кото

poм сообшаетса Р" (participant of the narrative event) (4) участников

акта сообшении Р“. Bзаимообусловленностњ перечисленнвих при

знаков определиет характер соотвeтствукоших грамматических ка

тегорић. Все категории, которне возмoжно описат, через отноше

ниe oдного признака к другому, Р. О. Жкобсон називает конекторнЊIми,

в отличии от десигнатов, описниваемљIX с помоШЊЕО ОДНОГО ПрИЗНа

ка. С другоисторонњи, категории, описниваемље посредством отно

шении к теме сообшении (Е“) или кучастникамакта сообшенин (Р“),

ученвић назвавает шифтерами. Таким образом, категори и таксиca

представлена в цитируемоћ работе как конекторнаи и нешифтернал

и подана в символическоћ записи (Е"Е").

Благодари даннои работе Р. О. Жкобсона, исследование порад

ка соотношении пропозицић врамках одного предложених в сла

винских изљшках распространилоcБ страдиционного ИсследованиЖ

относителњних времен на описание Конструкцић с нефинитнЊIми

глаголњнњими формами — деепричастиими, указњиваношими на отно

шение одновременности или разновременности (предшествованих,

cледованин) между зависимоћ ситуациеи и главноћ, ВБраженноћ

финитнои глаголњноћ формоћ (ЈАКОВSON 1971:135). В свази с тем,

что такие отношении, кроме хронологическоћ последователњности,

указњивакот и на другие типњи семантических отношенић — уступи

телњнњих, условних, причиннЊих, целевњих и прочих, категории так

сиса приобрела широкое толкованиe.

1.2. НОВБIМ ЗТапом висследовании таксиса славиНСКОГО Пред

ложении авиласљ теории функционалвно-семантического пола А.

В. Бондарка, согласно которому даннал семантическал категориа и

соотвeтствукошее поле представликот „...вЊгражаемуков полиПреди

кативних конструкциих соприженностњ дећствић (компонентов по

липредикативного комплекса) врамкахединого временного плана.

Имеетси в виду сопраженностњ (сваЗњ), вњступакошал в следукоших

разновидностих: а) отношение одновременности/неодновременности
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(предшествованил/следовании), б) взаимосвизн дећствић (компо

нентов полипредикативного комплекса) при неактуализованности

указаннЊих вњIше хронологических отношенић, в) свизе дећствић

во времени вcочетании с отношениими обусловленности (причин

ними, условними, уступителњнњIми)“ (БОНДАРКО 1999: 98-99).

Даннал трактовка таксиса намного шире тоћ, которуко предложил

РО. Жкобсон, а также сушественно отличаетса от нее. Висследова

нижx А. В. Бондарка подаетси совeршенно нoвoе определение неза

Висимого таксиса, в Котором он допускает отсутствие формалвно

го вњиражених таксисних отношенић (БОНДАРКО 1987: 239).

Такое определение независимого таксиса оспаривает В. С. Хра

ковскић, исследованих которого ознаменовали новљић шаг в описании

зтоћ категории не толњков славинских извиках, но и в неславинских,

принадлежаших к другим изљшковњим семљам. В. С. Храковскић рас

сматривает таксис кaк категорико, „которан реализуетси в бипропо

зитивних (и шире полипропозитивних) конструкциих, где грамма

тическими и лексическими средствами маркируетси временнаи ло

кализации (одновременностњ, предшествование, следованиe) одноћ

ситуации Рј относителњно другоћ ситуации Р2, чви временнаи лока

лизации характеризуетси относителњно времени речи, независимо

от какоћ-либо еше ситуации Ра“ (ХРАКОВСКИИ 2003: 37). Данноe

определение беретси в качестве исходного в настоишем исследова

нии таксисних конструкцић с деепричастиами в сербском извике.

1.3. В. С. Храковскић вносит в описание категории таксиса до

зу болњшеи семантическоћ определенности путем вЊделении девити

основних типов таксисних отношенић, которње распределиет на

шкале таксисних значенић (ХРАКОВСКИИ 2003; МАЛБЧУКОВ 2001).

Опиралск на даннуко шкалу, все частнне таксиснBIе значених в

сербском извике можно описатњ по следукошим признакам:

I) ПРЕДШЕСТВОВАНИЕ (ситуации Рт предшествует ситу

ации Р2):

(1) ПОШТО је ручао: РRЕРЕИ вратио се: PRFPFИ свом

ПОСЛу.

(1a) Завршивши: СОNИРFИ ручак вратио се: PRFPFИ свом

послу.

(1б) ПОСЛЕ ручка: ИNGEN вратио се: PRFPFИ свом послу.

Iа) контактное предшествование (ситуации Р2 следует сразу

после ситуации Р1):
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(2)

(2а)

(2б)

ЧИМје ручао: PRFPFV вратио се: PRFPFИ свом послу.

Одмах: ТАХSРЕС ПОСЛЕ ручка: ИN GEN вратио се:

PRFPFИ свом послу.

Чекавши: СОNИРRFIPFИ вас читава два сата: ТЕМР

ОUANTотишао сам: PRFPFИ

Пб) ситуации Р2 прерљивает ситуацио Ри:

(3)

(3a)

ТЕК ШТО је заспао: PRFPFИ отац га је пробудио:

PREPFИ

Погинуо је: PRFPFИ претрчавајући: СОNИ ПРЕИ улицу.

П) ОДНОВРЕМЕННОСТЊ (ситуации Рт имеет место одно

временно с ситуациећ P2):

Па) полнаи:

(4)

(4a)

(46)

(4в)

ДОКје читао: PRFIPFИ слушао је: PRFIPFИ музику.

Читајући: СОNИПРЕИ слушао је: PRFIPFИ музику.

Махнула: РRFPFИ му је руком осмехнувши се:

СОNИРFИ при том: ТАХ SРЕС.

ЗА ручком: ИN.INSTR причали смо: PRF IPFИ о

ПОЛИТИЦИ.

Пб) неполнаи 1 —дећствие ситуации Р1 служит временним

фоном, водин из моментов которого реализуетси дећствиe

ситуации Р2:

(5)

(5a)

(56)

ДОК је читао: PRFIPFИ схватио је: PRFPFИ како стоје

ствари.

Читајући: СОNИПРЕИ је схватио: PREPFИ како стоје

ствари.

ЗА ВРЕМЕ читања: ИN GENје схватио: PRFPFИ како

стоје ствари.

Пв) неполнаи 2 —дећствие ситуации Р2 служит временним

фоном, водин из моментов которого реализуетси дећствиe

ситуации Рi:

(6) КАДА се вратио: PRFPFV, сви су још: ТАХ. SРЕС спа

вали: РRFIPRИ.

III) СЛЕДОВАНИЕ (ситуации Рт следует за ситуациећ P2):

(7) ПРЕ НЕГО ШТО је кренуо: PRFPFИ на посао попио је:

PRFPFИ кафу.
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(7а) Отишла је: PREPFИ оставивши: СОNИРFИ иза себе

мирис парфема.

(76) ПРЕ одласка: VN GEN на посао попио је: PRFPFИ кафу.

Па) прерљивакошеe (ситуациа Р1 прерљивает ситуацио Р2);

(8) Спавала је: PRFIPFИ ДОКје НИЈЕ пробудило: РRЕРЕИ

звоно.

ПIб) контактноe;

(9) Вратио се: PRFPFИ ПРЕД сам: ТАХ SРЕС њен наступ:

иnасс.

ПIв) дистантноe.

(10) Допутовао је: PREPFИза месец: ТЕМРОЈАNTДО њене

удаје: ИN.GEN.

В примерах (1–10) представлен таксис, реализованнии в сло

жноподчиненних предложенинх (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), простњих пред

ложениих, осложненнЊих деепричастиими (1а, 2б, 3a, 4a, 46, 5a, 7а)

и в конструкциих с отглаголњнњими именами (16, 2a, 4в, 5б, 7.б, 9,

10). ДаннЊпе формљи реализации таксисних отношении авликотса

прототипическими дла сербского извика. Как следует из перечни,

деепричастнЊле формљив сербском извике вЊражакот таксис предше

ствовании (1a), вклкочан особље случаи контактного (26), и прерљи

ваемого (3a) предшествованиа, одновременности — полнои (4a, 46)

и неполнои (5a), а также следованиа (7а). В последукоших разделах

даннЊле значениа будут описани подробнеe.

1.4. В сербскоћ лингвистике традиционно бљила представлена

узкаи трактовка таксиса, приравниваемого к относителњному време

ни, согласно которои различалис, временнвле формљи, соотносашиe

дећствии с моментом речи (абсолкотное употребление времен) и

временнвле формљI, соотносашие дећствиж с моментом их совeрше

ниж, вЊраженнЊIм другими глаголЊнЊIми формами (относителњноe

употребление времен) (СТЕВАНОВИЋ 1974: 572—700).

С другоисторонњи, взаимообусловленностњ видо-временнЊих форм

глагола в сложноподчиненном предложении с придаточним времени

также привлекала внимание сербских лингвистов (АНТОНИЋ 2001),

хоти сам термин таксис в зтих исследованиих не упоминалси.

О сербских деепричастиахв свази с таксисом пишет Пњер Жкоб

сен (ЈАКОВSEN 1980), на материале переводов на данскић извик про



140 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

изведенић Иво Андрича. Вданнои статње автор цитирует ранее упо

минаемуо работу Р. О. Жкобсона (ЈАКОВSON 1971) и вњсказњивает

некоторње интереснеле соображениа по поводу временноћ локали

зации ситуации, вњиражаемоћ деепричастием, относителњно глав

ноћ, соотносимоћ с предикатом.

Временнаи соотнесенностњ сербского деепричастиж с предика

том, помимо грамматики Михаила Стевановича (СТЕВАНОВИЋ

1974: 734-759), полнее всего представлена вработе Милки Ивич „О

српскохрватским герундима“ (IVIĆ 2008). В нећ автор исчерпљивано

ше описнивает функции деепричастил, указБIBaет на возмoжностБ ВБ

ражении при определенних условиих отношении одновременности

с помошњо перфективного деепричастил, расcматривает невремен

нЊпе значених, вњираженнЊпе деепричастиeм — причинЊи, условил,

уступки, а также вњIделает новље, именуемље „омогућивач постоја

ња предикатске радње“ и „изазивач стања именованог предикатом“

(IVIĆ 2008: 227). Даннаи студиа, несмотри на ее глубокић и разно

стороннии характер, не преследует цели описании всех видов так

сиснЊих конструкцић с депричастиими. Остаетси без вниманиа де

епричастие, указБIвакошеее на таксистак назвШваемого контакТНОГО И

прерљиваемого предшествованиа, неполноћ одновременности, а так

же на отношениe cледовании зависимои ситуации после главноћ.

В настоицећ работе мњи попљIтаемси датљ систематическић ана

лиз таксисних конструкцић с деепричастиами в сербском извике,

вљIделаи при зтом отношении предшествованич, одновременности

(полноћ и неполноћ) и следовании. В свизистем, что таксиснЊле от

ношении могут бњитњ фоном дла вњиражении других невременнЊIх

отношенић — причинњи, цели, следствил, условиа, уступки, образа

дећствии, в статње будут расcмотрени примерљи, иллнострирукошиe

употребление деепричастић и в конструкциих так назњиваемого фо

НОВОГО ТаКСИСa.

Вработах, посвашенних сербскому деепричастико, часто ука

зњиваетси на факт его разносубљектности по отношенико к предика

ту, что обљисниетси наличием единого логического субљекта, какбљI

расцепленного между двума формами, одна из Которњих вЊражена

косвенним падежом (Озебле су им руке берући грожђе), либо субљ

екта, указиваношего на человека в обшем (Судећи по писму, оно је

старије од датума на њему) (СТЕВАНОВИЋ 1974: 742—743; FE

LESZKO 1981: 145, IVIĆ 2008: 211). Однако в них не находим удо

влетворителњного обљиснених факта разнореферентности дее

причастил в сербском извике. Вразделе 5,0 Разнореферентностњ
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сербского деепричастин будет предложена новаи интерпретации

данного вопроса.

2.0. Деепричастил в таксисних конструкциих предшествовании

2.1. Таксисное отношение ПРЕДШЕСТВОВАНИЖ в сербском

изњике прототипично передакот нефинитнЊле формљи перфективнвих

деепричастић. ПерфективнЊле деепричастии образукотси от глаголњ

нЊих основ преимушественно совeршенного вида и именот форму,

соотносимуно со вcеми временнЊIми планами предиката предложе

нин — прошлним, настоицим, будушим, см. (11-18). Предикатњи в

данном типе конструкцић могут бњITљ как перфективнними (11, 13,

16, 17), так и имперфективнними (12, 14, 15, 18).

Неотмеченнан позициа деепричастиа СВ—перед предикатом:

(11) Дошавши: СОNИРFИ до пчелињака (— пошто је дошао

до пчелињака) ..., застаде: АОК. (Иво Андрић, Смрт у

Синановој текији)

Однако деепричастие, указБивач на отношение предшествова

нин, может следоватљ и после предиката (12).

(12) Ручао је: PREIPFИ вративши се: СОNИРFИ с посла.

Так какв примере (12) имеет место темпоралbнаи инверсиа, в

данном типе конструкцић иногда нужна поддержка дополнитељ

ного спецификатора, указњиваношего на факт, что ситуациa, вњира

женнаидеепричастиeм предшествовала ситуации, вљпраженноћ пре

дикатом (13):

(13) Одоше: АОК и оба практиканта, с Марком столаром, сва

дивши се: СОNИРFИ најпре: ТАХSPEC. c гостионичаром

(— пошто су се претходно посвађали с гостионичаром)

што им је точио још прошле среде отворено пиво. (Лаза

Лазаревић, Све ће то народ позлатити, 225)

2.2. Имперфективнне формњи предиката в таксисних конструк

циих предшествованих с деепричастичми СB встречакотси реже. Де

епричастиа СВ при предикате, вљпраженном имперфектом, находим

преимушественно в устаревших конструкциих или стилистически

отмеченнЊих текстах. Как правило, такои предикат указБIBaет на со

бљитие, сопровожданошее другое, вљпраженноe дибо имперфектом,

либо формоћ прошедшего времени НСВ:

(14) И изишавши: СОNИРFИ иђаше: IPRFза њим, и не знади

јаше: IPRFда је стварност то што анђео чињаше, него ми

шљаше: IPRFда гледа виђење. (Дап 29 зач. ХП, 1-11)
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Форма предиката настоишего времени НСВ указњивает на насто

ишее нереференциаленое, соотносимое либо с модалњнњим планом

ситуации, либо с дећствием расчлененним и повторикошимси (15).

(15) Видео је како се, долетевши: СОNИРFИ до обале, буде:

PRSIPFИ. |— буде се пошто долете до обале). (Мило

рад Павић, Унутрашња страна ветра, 47)

Предикат в форме перфективного презенса, сочетакошићса с де

епричастиeм СВ, указњивает на предшествование при настожцем

историческом (16).

(16) Прочитавши: СОNИРFИ до краја (— пошто смо прочи

тали до краја), видимо: PRS.PFИ да је заиста тако... (Иво

Андрић, Знакови поред пута)

Если предикат, сочетакошиИси с деепричастиeм СВ, стоит в

форме будушего времени, он может бвитљ как СВ, так и НСВ:

(17) Завршивши: СОNИРFИ факултет запослићу се: FUT

I.PFИ у струци.

(18) Завршивши: СОNИРЕИ факултет радићу: FUTIIPFИ у

iiiкојни.

2.3. Изредка ДЕЕПРИЧАСТИЖ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

могут образовљиватљси и от глаголов НСВ, напр. владавши, чекав

ши, седевши и др. Если такие деепричастиж употребликотси в такси

снЊих конструкциих, они указБиванот на КОНТАКТНОЕ ПРЕДШЕ

СТВОВАНИЕ. Как показњиванот примерљI, см. (19–21), при деепри

частичx прошедшего времени, образованних от глаголов НСВ, в

таксисних конструкциих обазателњно употреблаетса темпоралbнЊић

квантификатор, указљивакошић на то, как долго длилас, ситуациа Р1,

прежде чем наступила ситуациа Р2:

(19) Син њен Вратислав, пак, прими очев престо и, владавши:

СONИРRFIPFИ тридесет и три године: ТЕМР. ОUANT,

почину: АОК у Господу. (Пролошко житије Свете Људ

миле)

(20) Крену... и ишавши: СОNИРRFIPFИ за дуго: ТЕМР ОU

ANT почине: PRSPFИ под једнијем великијем каменом,

па почне да куша срећу у штапу. (Вук Ст. Караџић, По

братимски дарови)

(21) Чекавши: СОNИРRFIPFИ вас читава два сата, ја сам по

сле морао РRЕ ПРЕИ да идем. (СТЕВАНОВИЋ 1974: 757—

758)

2.4. ДЕЕПРИЧАСТИЖ НСВ чаше всего указњивакот на то, что

ситуациа Р1 локализуетса одновременно с ситуациећ P2, причем си
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туации Р2 может локализоватњси влкобом временном плане. В отделњ

Hњих случалх, однако, и деепричастил НСВ могутвљражатњ таксисноe

отношение ПРЕДШЕСТВОВАНИЖ, которое усложниетси невремен

НБIм значением —причинним (дошли су желећи то (— дошли су ЈЕР

су желели), условним (чекајући изгубићемо опкладу (— АКО будемо

чекали, изгубићемо опкладу), уступителњнњим (желећи друго отишли

су (- отишли су ИАКО су желели друго) и пр.

Таксисноe значение предшествованих также часто реализуетси

В конструкциих с деепричастиeм видећи, употреблиемом в значе

нии схвативши (22, 23), а также в других конструкциих с реализо

ванноћ инференциалвноћ модалњностњко, когда деепричастие, обра

зованноe oг глагола восприатиa (чујући, осећајући и др.), указивает

на умозаклкочениe.

(22) Видећи: СОNИПРЕИ то, Леандер је отишао: PRFPFИ

Исусовцима... [– пошто је то видео (схватио)// видевши

(схвативши) то Леандер је отишао Исусовцима). (Мило

рад Павић, Унутрашња страна ветра, 49)

(23) Видећи: СОNИПРЕИ да не разумеју шта хоће, она је рас

копчала: РRFPFИ грубу сељачку кошуљу... (ЈАКОВSEN

1980: 144)

2.5. Деепричастил НСВ могут виражатљ и таксисное отноше

ние ПРЕРЊИВАЕМОГО ПРЕДШЕСТВОВАНИЖ (когда ситуациа Р

пeрeстaет иметљ место под воздећствием ситуации Р2), если они

употребликотси в конструкциах с пределњними и резулитативними

моменталВНБIми предикатами. Специфика пределњнљих глаголов со

стоит в том, что форма СВ вклкочает в себи процесснуко сему. На

пример, дећствие застати (уснутњ) подразумевает процесс тонути

у сан (засвипатњ). МоменталвнЊлеже глаголњи не имекот актуалвного

настоишего даже при наличии формљи НСВ, нпр. дећствие наћи (наи

ти) не авлиетси резулвтатом некоторого процесса, обозначаемогo

глаголом налазити (находитњ). Однако резулЊтативнЊле моменталннве

Глаголњи подразумевакот наличие другого деиствиж, вљзвавшего дан

нoе: тражити (искатњ) — наћи (наити). Спецификои пределњних и

резулЊтативнних моменталннЊих глаголов СВ ивлаетси их ретроспек

тивнан точка отcчета, позволикошан обратитњ внимание не толњко

на резулвтат, но и на само дећствие, ведушее к нему. Именно сема

ретроспективности в глаголњноћ форме предиката таксиснои кон

струкции позволиет употребитњ при нем деепричастие НСВ, ука

зњиваношеене на одновременностњ, двух ситуацић, а на предшество

вание зависимоћ ситуации главноћ, какв примерах (23, 24):
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(24) Сиромах, погинуо је: PRFPFИ претрчавајући:

СОNИПРЕИ пут (— погинуо је ДОК је претрчавао пут)

код Аутокоманде. (Polja 2002)

(25) Заспала је: PRFPFИ читајући: СОNИПРЕИТ– заспала је

ДОК је читала).

Если преобразоватњ предложении с деепричастиeм НСВ в СПП

с придаточним времени, прототипически в качестве темпоралbного

opиентира главноћ и зависимои ситуацић будет употреблен сокоз

ДОК, указњиваношић на одновременностБ. В. данном же случае (24,

25) coкоз ДОК указивает на прерbиваемое предшествование, так как

семантика глаголов-предикатов погинути, заспати не допускает про

должених ситуации, вњIраженноћ деепричастием, после осушествле

ниа дећствиж именуeмoго ими (невозмoжно продолжатњ бежатњ, по

сле того как погибнешљ, читатњ, после того как уcнешњи пр.).

2.6. Форма деепричастил НСВ указивает и на ПРЕДШЕСТВО

ВАНИЕ ПРИ ПОВТОРЖЕМОСТИ. Данноe значение может бњлтљ

ВБражено при наличии итеративного предиката или соотвeтствуко

Шего темпоралвного квантификатора в главноћ части:

(26) И капетан Танасије већ трећи пут: ТЕМP OUAINT уза

манце долази: РRSIPFИ чак с позиције на лађу, с тешком

муком измољавајући: СОNИ ПРЕИ допуштење од коман

данта... [– пошто претходно с тешком муком измоли до

пуштење// претходно с тешком муком измоливши допу

штење од команданта). (Лаза Лазаревић, Све ће то народ

позлатити, 233)

3.0. Деепричастил в таксисних конструкциих одновременности

3.1. Нефинитнње формљи деепричастиа, осложникошие простоe

предложение, могут виражатљ и таксисное отношение ОДНОВРЕ

мeнности.

Деепричастие может вњIражатњ дећствие, ТЕМПОРАЛБНО СО

ОТНОСИМОЕ с другим дећствием, вљпраженним предикатом, но мо

жет также указиватњ на дећствие, СОПРОВОЖДАКОШЦЕЕ главноe

дећствиe. В первом случае зависимаа ситуации ивлиетса темпора

лЊнњIм фоном дла главноћ, см. (27), а во втором — дећствие, вљпра

женноe прeдикатом, лвллетси темпоралвнЊIм фоном дла зависимоћ

ситуации, см. (28). Разница между даннЊими типами подтверждаетca

путем преобразованих конструкцић с обособленнЊIми деепричастиа

ми в сложнЊле предложенин — в первом случаев сложноподчиненноe
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с придаточним времени, а во втором — в сложносочиненноe с соко

зом И, см. (27, 28).

Если деепричастие иВлаетса темпоралbним фоном дли предиката,

оно чаше занимает в предложении инициалвнуо позицио, см. (27).

Еслиже предикат виражает дећствие, авлиношееса темпоралbним фо

НОМ ДЛА ситуации, вЊраженноидеепричастием, он в неотмеченнвих

КонструкциЖх находитсав препозиции к деепричастико, см. (28).

(27) Чобан... идући: СОNИ ПРЕИ чујаше: ПРКFи разумеваше:

IPRF (— ДОК је ишао, чуо је и разумео) све што говоре

тице и траве и све што је на свету. (Вук Ст. Караџић, Не

мушти језик)

(28) Сава... сањиво отицаше: IPRF, одбијајући: СОNИ ПРЕИ

[– је сањиво отицала И одбијала) слабачак рефлекс од

облачака поврх ње. (Лаза Лазаревић, Све ће то народ по

златити, 225)

В первом случае (27) возмoжно преобразование деепричастии в

придаточное предложение времени с сокозами ДОК и КАДА, При

Зтом части предложениa, вњIражакошие главнуко и зависимуно ситуа

ции, располагакотси в том же порадке, как и деепричастиe по отноше

нико к предикату. Неотмеченним авлиетса вариант, когда зависимаa

частњ, авликошанси трансформом деепричастил, предшествует глав

ноћ части (27).

Если зависимаи частљ следует после главноћ, таксисное отно

шение может осложнатљси дополнителњноћ семантикои ВРЕМЕН

НОГО ОГРАНИЧЕНИЖ дећствиж главного предложених протижи

телњноствко дећствил зависимоћ части, чего нет в исходнои кон

струкции, ср. (29, 30):

(29) ДОКје ишао: РRЕПРЕИ, чобан је чуо: PREIPFV и разу

мео: PREIPFИ све што говоре тице и траве и све што је

на свету.

(30) Чобан је чуо: PRFIPFИ и разумео: РRFIPFИ све што го

воре тице и траве и све што је на свету, ДОКје ишао:

preipfи

Однако проивление дополнителњноћ семантики при пeрeстa

новке мест зависимои и главноћ ситуацић не обазателњно, сp. (31,

32). Позиции зависимоћ части в преобразованнои конструкции мо

жет бњитњ обусловлена исклкочитељно коммуникативноћ стратеги

ећ говоришего:

(31) Она је радећи: СОNИПРЕИ певушила: РRFIPFИ. [–ДОК

је радила: РRFIPFИ она је певушила: РRFIPFИ).
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(32) Онаје певушила: РRFIPFVрадећи: СОNИПРЕИ. [–»Она

је певушила: РRFIPFИ ДОКје радила: РRFIPFV).

3.2. Если деепричастие вbражает СОПРОВОЖДАКОШЦЕЕДЕИ

СТВИЕ, возмoжно преобразование деепричастного оборота влич

нуко форму предиката, входишуко в группу однороднњих сказуемљих,

coединиемљих сокозом И, ср. (33, 34). B данном случае возмoжно

употребление при сокозе И таксисного спецификатора при том(е)

(при зтом), подчеркиваношего значение одновременности (IVIĆ

2008: 216).

(33) Сава сањиво отицаше: ПРКFoдбијајући: СОNVIPFИсла

бачак рефлекс од облачака поврх ње (-»Сава сањиво оти

цаше: ПРКFИ одбијаше: IPRF слабачак рефлекс од обла

чака поврх ње).

(34) *Сава сањиво отицаше: ПРКFДОК одбијаше: ПРКF сла

бачак рефлекс од облачака поврх ње.

Преобразование данного типа конструкции с деепричастием

(33) в СПП с придаточнвим времени возмoжно толњко при пeрeстa

новке главноћ и зависимоћ ситуацији, т. е. если зависимуно ситуа

цико, вљпраженнуко деепричастием, преобразоватњ в главнуо част,

предложениа, а дећствие, вњараженноe прeдикатом, поместитњ в за

висимоћ части, ср. (35, 36).

(35) Него је седела: РRFIPFИ и даље непомична... ослушкују

ћи: СОNИПРЕИ глас из подрума. (Иво Андрић, Жеђ)

(36) Ослушкивала је: PRFIPFИ глас из подрума, ДОКје и даље

седела: РRЕПРЕИ непомична.

Необходимо заметитњ, что конструкции данного типа (36) в

сербском извике соединиотв себе темпоралвнве и сопоставителњ

НБТе ОТНОILICHИЖ.

3.3. Болеe сложним вопросом авлиетси проблема вибора имен

но одного, а не другого дећствил в качестве темпоралвного фона.

Здесв, как указала Милка Ивић, сушествукот определеннвле принци

ПњI. В качестве темпоралвного фона, как правило, ВњIступает глагол

движених, тaк как передвижение в пространстве всегда конципи

руетси как первичное по отношенико клкобому другому дећствико.

Физическое дећствие всегда авлиетса темпоралbнним фоном дла ум

ственного, а не наобoрoт и пр. (IVIĆ 2008: 215).

Прототипически ПОЛНАЖ ОДНОВРЕМЕННОСТЊдвух ситу

ации в предложениих, осложненних деепричастним оборотом, вљ

ражаетси в том случае, если и деепричастиe P1, и финитнњић глагол

P2 имекот форму НСВ. Имперфективное деепричастие настолцего
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времени указивает на полнуко одновременност, без ограниченић

временного плана, т. е. оно с легкоствко сочетаетси со вcеми импер

фективнBIми временними формами финитного глагола — перфекта,

презенса, футура, см. (37-39):

(37) Шапутала је: PRFIPFИХера журећи: СОNИПРЕИ (Ми

лорад Павић, Унутрашња страна ветра, 31)

(38) Над сланим подземљем доправљају: PRSIPFИ они срп

ске цркве у Подунављу и Посавини једући: СОNИПРЕИ и

пијући: СОNИПРРИ... (Милорад Павић, Дамаскин)

(39) Памтиће: FUT I. IPFИ те он, сетиће те се и умирући:

CONVIPFV. (Десанка Максимовић, Слово о љубави)

Употребление деепричастии СB в качестве показатели одновре

менности деиствић в сербском извике возмoжно, если исполненЊи

следукошиe УСЛОВИЖ: 1) при деепричастии находитси таксиснић

спецификатор при том (при зтом), указњиваношић на одновремен

ностњ, 2) деепричастие расположено в предложении после предика

та; 3) глаголњнње формљи деепричастиа и предиката принадлежт од

ному виду (см. IVIĆ 2008: 217):

(40) Онесвестила се: PRFPFИ изгубивши: СОNИРЕИ при том:

ТАХSPECдете.

(41) Нагло се окренула: РRFPFИ на другу страну ударивши:

СОNИРЕИ га при том: ТАХSРЕС

Если из даннЊих конструкцић изљитњ таксиснии спецификатор

при том, они могут бњIтњ истолкованњи как указњиваношие на отноше

ние предшествованих:

(42) Онесвестила се: PREPFИ изгубивши: СОNИРЕИ дете.

(43) Нагло се окренула:PRFPFИ на другу страни ударивши:

СОNИРFИ Га.

3.4. Необходимо подчеркнутњ, что дифференциации таксиca

предшествовании и одновременности в случае перфективности и

деепричастих, и предиката способствует ПОЗИЦИЖ ДЕЕПРИ

ЧАСТНОГО ОБОРОТА. Постпонирование деепричастиа и такси

снић спецификатор при том, как било указано више, авликотса по

казателими таксиса одновременности (44). Если при деепричастии

нет спецификатора при том и оно расположено после предиката, то

даннаи конструкции может указњиватљ на таксис одновременности и

предшествовании, см. (45). Препозиции деепричастил в данном ти

пе предложенић указивает на таксис предшествованиа, см. (46).

(44) Животиња паде: АОК на тло, испустивши: СОNИРFИ

при том: ТАХ.SPEC звук налик на уздах. (Себастиан

АданКО, New Yorker) — Таксис ОДНОВременности.
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(45) Животиња паде на тло, испустивши звук налик на уздах

— таксис одновременности либо предшествованих.

(46) Испустивши звук налик на уздах животиња паде на тло—

ТаКСИС ПредШеCTВОВаHИ4.

3.5. Таксис одновременности также имеет место, если деепри

частие СВуказивает на ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ субљ

екта, см. (47, 48) либо характеризует деиствие главноћ ситуации,

уточних и интерпретируа его, см. (49).

(47) Послије је лежао: PRFIPFИ наслонивши: СОNИРFИ гла

ву на њен скут... (Иво Андрић, Пут Алије Ђерзелеза)

(48) Ушао је и наслонивши: СОNИРFИ главу на дрвене преча

геудисао: PRFIPFVхладан ваздух. (ЈАКОВSEN 1980: 145)

(49) Maestro je započeo:PRFPFИ svoje laskanje..., rekavši:

CONVPFИ joj da lepšu mladu damu nije dugo sreo. (Vladi

mir Bulatović, Bal u Elemiru)

В примере (49) таксис практически отсутствует, так как речњ

идет не одвух ситуациих, а одвух интерпретациих однои ситуации.

Такуко конструкцико можем сЧитатњ таксисноћ толњко условно.

Как отмечаетси в литературе по данному вопросу, если деепри

частие указњивает на СОСТОЖНИЕ, в котором субљект вЊполниет

дећствие, то естњ вступает в свизе с предикатом опосредованно, В

преобразованноћ конструкции допустима его замена соотвeтсвуко

шим определением, вљпраженним обособленнЊIм причастиeм или

прилагателњнњим, а также падежноћ конструкциeи, зависимњим пред

ложением и пр. (IVIĆ 2008: 218).

(50) Пролеће је стизало: PREIPFИ певајући: СОNИШPFV. (-

Пролеће је стизало: PRFIPFИ распевано: ADJ).

3.6. Деепричастие СB может указиватњ на полнуко одновремен

ностњ и втом случае, если оно вВражает значениe РЕЗУЛБТАТИВ

НОИ ОДНОВРЕМЕННОСТИ, т. е. обозначает резулвтат ранее осу

шествившећса ситуации Р1, которњи наблодаетси одновременно с

ситуациеи Р2, обозначаемоћ финитним глаголом СВ, см. (51).

(51) Села је: РRЕ РFИ у кухињу оставивши: СОNИРЕИ вра

танца шпорета отворена... (—»ДОКје седела: РRЕНРРИ у

кухињи вратанца шпорета су била: СОРРRFIPFИ

отворена). (Иво Андрић, Госпођица)

Деепричастие в отpицателњноћ форме, указивакошее на ОТ

СУТСТВИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РЕЗУЛБТАТА, также может

вљражатњ полнуко одновременност, сочеталск с перфективним гла
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голом (52). Деепричастие в данном типе конструкцић может бњатњ

расположено толњко после предиката:

(52) Прешла је: PRFPFИ још три корака не наишавши:

СОМИРЕИ на столицу (—ДОКје прелазила: РRЕ ПРЕИ

собу није било: PRFIPFИ на путу столице). (Давид Алба

хари, Сенке, 62).

Еслив семантике деепричасти и преобладает компонент, соотно

симњи с наречием, оно указњивает на полнуко одновременностњ,

ивлаис, обстоителњством способа дећствии, причинњи, цели, усло

виа. Примерљи такого типа будут отделњно расcмотренЊI в разделе о

фоновом таксиce.

Конструкции с деепричастиами в роли показатели таксиса одно

временности, подобно всем предложениим, осложненним деепри

частними оборотами, редковстречакотса вразговорном стиле, а чаше

влитературном, придаваи ВњIсказњиванико болеe динамичнЊlИ харак

тер. Некоторње исследователи, указњиван на низкуко частотностњ

перфективного деепричастил в современном сербском изљике, дела

кот немного скоропостижнBIИ ВЕлвод о том, что категории таксисав

нем переживает распад — „у распадању је“ (ЈАКОВSEN 1980). Им

перфективнвне формљи деепричасти и деиствителњно чаше встреча

котси в современном извике, чем перфективнвле, но зто ни в коем

случае не указивает на распад категории таксиса. Зависимњи так

сис, как известно, ВБиражаетси КонструкциЖми с деепричастиими и

отглаголњнBIми именами. В современном сербском ЖЗЊIКС ЗаМСТНа

тенденциа к болеe широкому исполњЗованико конструкцић с отгла

голЊнњими именами, замешакошими перфективнЊле дееприачастиe.

У современних носителећ извика, опрошеннЊих нами“, не возникает

сомнение относитељно того, что конструкции с предлогами и от

глаголњнљими именами (53, 54) чаше встречакотса в разговорном

извике, чем предложениа, осложненнЂле деепричастиами (55, 56).

(53) ПОСЛЕ шетње: ИNGEN су сели: РRFPFИда попију пиво.

(54) НАКОН одмора: ИNGEN прионула је: PRF PFИ на по

CaО.

(55) Прошетавши: СОNИРFИсели су: PRFPFИда попију пиво.

(56) Одморивши се: СОNИРFИ прионула је: PRFPFИ на посао.

Даннвић факт указивает всего лишњна преобладание одного ти

па конструкцић зависимого таксиса относителњно другого.

* B ходе зксперимента било опрошено 120 студентов филологического фа

кулитета Белградского университета.
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4.0. Конструкции с несколњкими деепричастичми

Иногда таксиснаи конструкциа содержит несколњко дееприча

стић, каждoе из которљих соотносимо с отделњноћ ситуациеи, кото

рње в своко очередњ соотносатси с главноћ ситуациећ, вњираженноћ

предикатом. Первљци деепричастнић oбoрoт виражает ситуацио Рт,

второћ деепричастнвић oбoрoт вЂиражает ситуацио Р2, а обе ситуа

ции ивликотса зависимњими по отношенико к Рз см. (57–59). Деепри

частии могут битњ представлени формами СВ и НСВ, сочетакошими

сив разном поридке с опорнои формоћ, которантоже может битњ СВ

и НСВ. Если деепричастие СВ— имеет место таксис предшествова

них или одновременности (57–59), если НСВ — таксис одновремен

ности, см. (58, 59).

(57) Али алат, готово трком изишавши: СОNИРЕИ— P1 из ули

це и ставши: СОNИРFИ Р2 испред капије, од радости

зарза: АОК — Pз (Бора Станковић, Нечиста крв)

(58) ...И поново је напунивши: СОNИРЕИ — P1 и палећи:

СОNИПРЕИ-Р2, настави: РRSPFИ- Pз преко чибука. (Ла

за Лазаревић, Све ће то народ позлатити, 227)

(59) ... Саплићући се: СОNИПРЕИ- P1, чак и разбивши:

СОNИРFИ- Р2 једну тестију, побеже: АОК-Р3 у башту,

иза куће. (Бора Станковић, Нечиста крв)

При зтом одна зависимал ситуациa, вњираженнаи формоћ СВ,

может одновременно предшествоватљ главноћ и другои зависимоћ

ситуации, представленноћ перфективноћ (изишавши и ставши зар

за) либо имперфективноћ (напунивши и палећи настави) формоћ

деепричастич.

5.0. Разнореферентностњ таксисних

конструкции с деепричастиами

Таксиснеле конструкции с деепричастием, как правило, ОДНОре

ферентни, то естњу опорного предиката и деепричастил один субљект.

Однако в сербском изљшке встречакотси конструкции, осложненнЊle

деепричастием, с предикатом, соотносимњим с субљектом в Косвен

ном падеже, см. (60-68). Деепричастие НСВ в данних конструкци

их сочетаетси с предикатами как перфективнЊIми (60, 65, 67), так и

имперфективними (61-63, 64, 68).

(60) Гледајући: СОNИРFИ једно људско насеље на некој ла

жној стрмини, ограђено посрнулом оградом, дође:АОК
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Ми мисао о правој намени овога света. (Иво Андрић, Зна

кови поред пута)

(61). Схватајући: СОNИIPRVто, подилази: РRSIPFИме језа и

ја хоћу да изаћем напоље. (Милорад Павић, Врата сна, 9)

Такие примерљив научноћ литературе, как правило, комментиру

котси как конструкции с логическим субљектом, формално предста

вленHњIм Косвенним падежом — дателњним (60) или винителњним

(61) при опорном предикате. В некоторњих же случаих деепричастиe,

не соотносимое с субљектом предложених, указивает на человека в

обшем (СТЕВАНОВИЋ 1974: 743, IVIĆ 2008: 211):

(62) Београђанка је: СОР. РRS она велика зграда с леве стране

идући: СОNИПРЕИ према Теразијама. ([VIĆ 2008: 211)

Заметим, что в примере (62) вњиражаетси фоновое таксисное от

ношениe, когда временнвле отношених (в данном случае одновре

менности) составликот всего лишљ фон дла вВражених условного

значених, что подтвержадет пример (63):

(63) Београђанка је она велика зграда с леве стране АКО се

иде/КАДА се иде према Теразијама.

Несмотри на толкование примеров типа (60-64) многими иссле

дователими, не находим в них приемлимое обљиснение семантиче

ского феномена разнореферентности деепричастиа и предиката, а

всего лишљ констатацио факта. По нашему мненико, в конструкци

их данного типа речњ идет одвух ситуаци их, соотносимњих с одним

логическим субљектом, КОНТРОЛИРУЕМОЕ ДЕИСТВИЕ КОТО

РОГО СОПРОВОЖДАЕТСУ НЕКОНТРОЛИРУЕМЊИМ. Наличиe

формљи в косвенном падеже, указБIвакошећ на логическић субљект

при опорном предикате, усиливает зффект неконтролируемости

дећствии, вњIраженного предикатом, в то врема как деепричастиe

пeрeдaет дећствие контролируемое:

(64) Страх ме обузима: РRSIPFИ помишљајући: СОNИПРЕИ

на повратак.

(65) Озебле су: PRFPFИ им руке берући: СОNИПРЕИгрожђе.

(66). Несвест га хвата: РRSIPFViЛедајући: СОNИПРЕИ у про

валију.

(67) Смучило: РRЕРЕИ ми се слушајући: СОNИ ПРЕИ све те

глупости.

(68) Мислећи: СОNИПРРИ... о њој њему падоше: АОК на па

метријечи и он их изређа“.

* Даннке примерљ (64-68) взитњи из (СТЕВАНОВИЋ 1974: 742, FELESZKO 1981:

145).
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Деепричастие в данном типе конструкцић указњивает на НЕ

ПОЛНУКО ОДНОВРЕМЕННОСТЊ1 — дећствие, вираженноe им,

всегда служит темпоралbнЊIм фоном дла процесса или состоиниа,

вљIраженного предикатом. При зтом деепричастиe передает дећ

ствие преднамеренноe, целенаправленноe. С другоћ сторонњи, пре

дикат указивает на дећствие непреднамеренноe, в темпоралвном

отношении — внезапное, возникакошее водин из моментов вњpa

женного деепричастиeм дећствих, свизанного с осизанием (поивла

етси ошушение — 65), мљишлением (приходит в голову — 68) либо

состоинием субљекта (страх, головокружение, тошнота и пр. — 64,

66, 67). Позтому зкспонентом субљекта при предикате в данном типе

конструкции чаше всего ивлакотси сушествителњнље, обозначаношиe

физиологическое либо змоционалвное состолние (страх, несвест),

орган тела (руке, нота, глава), мњислителњнуко делтелњностњ (мисао)

или процесс речи (речи, исказ...). Иногда же в качестве предиката вњлс

тупает имперсоналвнЊић глагол (смучити се, пресести и пр.).

Заметим, что деепричастие в данном типе конструкцић может

находитси после опорного предиката (64–67) и перед ним (60, 61,

68), не мении своко ролњ темпоралbного фона. Если преобразоватљ

примерљI (60-68) в СПП, деепричастико в трансформе будет соo

тветствоватњ придаточное времени, присоединиемое сокозом ДОК.

Предикат в придаточноћ части трансформа всегда вbражен формоћ

нсв:

(69) Озебле су: РRЕРРИ им руке берући: СОNИПРЕИгрожђе.

(— Озебле су: PRFPFИ им руке ДОК су брали: РRFIPFИ

грожђе).

6.0. ТаксиснBле конструкции неполноћ

одновременности, с деепричастиами

6.1. На неполнуко одновременностњ, при которои дећствие си

туации Р1, вљпраженноћ деепричастием, служит временним фоном,

водин из моментов которого реализуетси дећствие ситуации Р2, вЊl

раженнои финитноћ формоћ глагола, может указњиватњи однорефе

рентное с предикатом депричастие НСВ. В. конструкциих такоготи

па главна и ситуациа Р2 обазатељновљражена глаголом СВ, см. (70—

72). Призтом зависимаа ситуациа может соотноситси с временнЊIм

планом прошлого (70,71) и будушего (72).

(70) ... одбијајући: СОNИ ПРЕИ га од капије, рекла: РRF PFИ.

(Бора Станковић, Нечиста крв)
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(71) И узех: AOR разматрати књигу, правећи се: СОNИ ПРЕИ

дубоко тронут и заинтересован том реткошћу. (РадојеДо

мановић, Страдија, 111)

(72) Памтиће те он, сетиће: FUT I PFИ те се и умирући:

СОNИ ПРЕИ. (Десанка Максимовић, Слово о љубави)

6.2. Иногда при неполноћ одновременности зависимал частв

может бњIтњ вЊражена деепричастиeм прошедшего времени НСВ,

что вносит в семантику конструкции значение взаимноћ каузиро

ванности ситуацић:

(73) Он се протрља: РRFPFИ по челу хтевши:

СОNИРRFIPFИ разагнати ове мисли. (Лаза Лазаревић,

Све ће то народ позлатити, 233)

В приведенном примере (73) две возмoжнBле интерпретации — а)

он потер лоб, так как хотел отoгнатљ мњисли, б) он хотел отoгнатљ

мЊисли и позтому потер лоб. В обоих случаих желание отoгнатљ мњи

сли описивает состоиние субљекта, на фоне которого рализуетси его

Деиствиe.

63. Неполнаи одновременностњ ПРИ ПОВТОРЕНИИ СИТУ

АЦИИвњиражаетси предложением с деепричастиeм НСВ, обознача

кошцим зависиму о ситуацио, на фоне котороћ происходит главнал,

обозначеннаи потенциалом СВ. Регуларностњ повторении дећствиа,

вљпраженного опорнЊIм предикатом, может подчеркиватљ соответ

ствукошић темпоралbнЊић квантификатор:

(74) Сваки пут: ТЕМРОЈАNTби му, склапајући: СОNИ ПРЕИ

руке око његова врата, рекла: РОТИ. РЕИ сличне речи.

Если главнаи ситуации представлена однороднњими предикатами,

соотвeтствукошими разнЊIм дећствиим, периодически повторжемљIм

на фоне длителњного дећствил, вљпраженного деепричастием, приних

употреблаетси таксиснЊћ спецификатор час (то) (75). :

(75) ...свирајући: СОNИПРЕИ би се час: ТАХSРЕС притајио:

РОТ ПРЕИ као да чита књигу положену на дирке, час:

ТАХSPEC би се трпао: РОТПРЕИ као да је опекао прсте,

или би се завалио: РОТПРКFyнатраг. (Милорад Павић,

Унутрашња страна ветра, 56)

6.4. Деепричастие НСВ, сочетанск с перфективним презенсом,

может указиватљ на таксис неполноћ одновременности при НА

СТОЛШЕМ ИСТОРИЧЕСКОМ, см. (76,77):

(76) Али, тражећи: СОNИПРЕИ домовину моју, наиђем: PRS.

PFИ на интересантну земљу и људе... (Радоје Домановић,

Страдија, 92)
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(77) Синоћ шетајући: СОNИПРЕИ поредјезера сретнем: PRS.

PFИ неке пријатеље пецароше.

7.0. ДеепричастнЊле конструкции при таксисе следовании

Конструкции, осложненнаа перфективним либо имперфектив

НБIм деепричастием, может указњиватљ и на контактное следованиe,

Когда зависимал ситуацил, вљпраженнаи деепричастием, следует сра

зу же за главноћ, вњIраженнои предикатом (78-80).

(78) И пољубила је: PRFPFИ огледалце оставивши:

СONИРFИ на стаклу мало свог црвенила за усне. (Мило

рад Павић, Стаклени пуж)

(79) ...заспаше: АОК слатким сном, снивајући: СОNИПРЕИ

срећну будућност и величину своје миле отаџбине. (Радо

је Домановић, Страдија, 109)

Если логическое ударение в таксисноћ конструкции на ситуа

ции следовании, деепричастие может находитси в препозиции отно

сителњно основного финитного глагола, см. (80). ФинитнЊши глагол

в таких конструкциих обазателњно должен бљутљ в перфективноћ

форме:

(80) Оставивши: СОNИРFИ модре пруге за собом, водопад

светла нестаоје: PRFPFИза брегом. (Владимир Пишта

ло, Тесла, младост)

8.0. Деепричастил в конструкциих фонового таксиca

8.1. Таксисние конструкции в сербском изљике могут „по совме

стителњству“ вњиражатњ невременние значенич — причинњI, цели,

следствич, условиа, уступки и пр. Зти значении одинаково прису

ши конструкциим с финитними и нефинитнBIми формами.

Основноe значение у зтих конструкцић не таксисное, а причинноe,

условное и тап., а таксисное сопровождает нетаксисноe значение в

одном сним кластере. У причиннЊих, условних и других СПП, где

таксис всего лишљ фон при основних значениих, бљивакот разнЊle

ТаксисНБIе значенин, в зависимости от Вида и времени ГЛаГОЛБНБIX

форм и поридка их сочетаниа.

8.2. Фоновљић таксис при значении ПРИЧИНБI наблодаетcл в

конструкциих с деепричастичми НСВ и СВ. Если преобразоватљ

предложении данного типа (81–85) в СПП, деепричастико будет со
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отвeтствоватљ придаточное причинњи, присоединиемое сокозами ЈЕР,

БУДУЋИ (так как) и пр. ОпорнЊци предикат чаше вњиражен формоћ

СВ, соотносимоћ с временним планом прошлого (81–84) либо бу

душего (85).

(81) Схвативши СОNИРРИ да није у праву заћутао је

PRFPFИ [– заћутао је ЈЕР је схватио да није у праву).

(82). У беспримерном узлету стекли су се: PRFPFИ с њима у

Подунављу осећајући: СОNИПРЕИ велике послове и зида

ри из Карловаца (— БУДУЋИ да су осетили велике

послове). (Милорад Павић, Дамаскин)

В данном типе конструкции деепричастие может следоватљ по

сле предиката (82, 83) или же находитси в препозиции к нему (81,

84), а также следоватљ после вcпомагателњного глагола, разбиваи

предикат на две части (85). Позициа деепричастил не влинет на вњи

ражение фонового таксиса причинњI:

(83) ...и погледа: РRSPFИ по столу... хтевши се:

СОNИРRFIPFИ налактити (— БУДУЋИ да је хтео да се

налакти). (Лаза Лазаревић, Све ће то народ позлатити,

228)

(84) Знајући СОNVIPFИ да је касно није свратила РRFPFИ

код мајке (— није свратила код мајке ЈЕР је знала да је

касно).

(85) Како ће свесни грађани,... ценећи: СОNИПРЕИзаслуге ле

кара Мирона,... [– БУДУЋИ да цене заслуге лекара

Мирона) купити: FUTIPFИтакав и такав скупоцени по

клон. (Радоје Домановић, Страдија, 109)

8.3. Фоновљић таксис при значении ЦЕЛИ также встречаетси в

конструкциих с деепричастичми НСВ“, см. (86-88). Зтот факт под

тверждаетси возмoжностњко преобразовании данного типа кон

струкции в СПП с придаточним целевљим, присоединиемБим сокоза

ми ДА БИ, ДАТИМ, КАКО БИ и пр.:

(86) Наша дипломатија је... прешла: РRFPFИ у офанзиву, до

казујући: СОNИПРЕИ да косметски Албанци немају права

да формирају сопствену државу (— КАКО БИ доказала

да косметски Албанци немају права да формирају соп

ствену државу). (Глас јавности, 09. 10. 2006)

* Милка Ивић, не види в данном типе конструкцић целевого значених, опре

делиет деепричастиe подобного рода „омогућивачки герунд“, вљпражакошић дећ

ствие, ставшее возмoжнЊим вследствие другого деиствии, вљпраженного предика

том (Ivić 2008: 222-223).
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(87) А онда протетне: PRS. PFИ руке поздрављајући:

CONVIPFИ добри огањ (— ДА ТИМ поздрави добри

огањ). (СТЕВАНОВИЋ 1974: 739)

(88) Онда неочекивано, на нашу радост, удари: РRSPFИ у ту

тањ, пресецајући: СОNИПРЕИ (- ДА БИ пресекао) уко

со оном човеку што је бежао од нас— прилаз према шуми.

(суботић 1977–78: 64)

8.4. ПерфективнЊле деепричастил могут указњиватљ на времен

нoе значениe cледованих и вневременноe значение СЛЕДСТВИЖ,

cм. (89,90):

(89) Христос се преобразио: PRFPFИ пред својим апостоли

ма, откривши: СОNИРFИтако (— ТЕје открио тако) део

Божанске славе.

(90) Дете се заиграло: PRFPFИ заборавивши: СОNИРFИ на

опасност (— ТЕ је заборавило на опасност).

Необходимо, однако, заметитњ, что даннвши тип конструкцић

может вњиражатљ и таксис одновременности (см. примерљи 40, 41).

Если при деепричастиахв примерах (89,90) употребитњ таксиснии

спецификатор при том, такие предложении можно преобразоватљ в

сложносочинсннбic .

(91) Христос се преобразио: PRFPFИ пред својим апостоли

ма, откривши: СОNИРFИ при том: ТАХ SPEC(- И при

том је открио) део Божанске славе.

8.5. Фоновњи таксис при значении УСЛОВИЖ также вњIражает

са с помошљко нефинитних таксиснЊих форм — деепричастић НСВ и

св (92, 93).

(92). Био је уверен даје: СОРРRSIPFИ говорећи: СОNИ ПРЕИ

тако „рођачки“ (— КАДАЈАКО говори тако рођачки) спо

собан да гане и придобије сваког (Иво Андрић, Омерпа

ша Латас)

(93) Владе се обликују од онога шта моју: PRSIPFИ да учине,

узевши: СОNИРFИ у обзир законе... [– АКО узму у об

зир законе). (Данас, 20. 06. 2007)

8.6. Временноe значение предшествованих или одновременно

сти может сочетатњси с невременнBIм значением УСТУПКИ, ВБра

женним депричастиами НСВ, см. (94,95):

(94) Полајао је: PRFIPFИ испит, знајући: СОNИПРЕИ да нема

шансе да положи (— ИАКО је знао да нема шансе да

положи).

(95) Наставила је: PRFIPFИ са радом киптећи: СОNИПРЕИ

од беса (— ИАКО је киптела од беса).
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8.7. Фоновљић таксис одновременности реализуетси и при вњи

ражении значении ОБРАЗА ДЕИСТВИХ в Предложениих, осло

жненнЊих деепричастиими СВ и НСВ.

(96) Пред вратима једне собе чекали су: PREIPFИ узбуђени,

сабивши се: СОNИРFИ у гомилу, затворивши:

СОNИРЕИ неправилан круг, у чијем је празном средишту

стајао стражар. (Меша Селимовић, Дервиш и смрт)

(97) Један трен је гледао: PRFIPFИ раскорачен и зажмирив

ши: СОNИРFИ мало на десно око... (Иво Андрић, Пут

Алије Ђерзелеза)

(98) Муцајући: СОNИПРЕТИ и обарајући: СОМИРЕИ очи зе

мљи, уверавао је: PRFIPFИ да ништа није певао. (Иво

Андрић, На Дрини ћуприја)

(99) Вуче се: PRSIPFИстаро туђе вријеме за нама, јаче од нас,

јављајући се: СОNИПРЕИ у побуни тијела, која кратко

траје, а памти се до сљедеће побуне. (Меша Селимовић,

Дервиш и смрт)

Не вњIЗБIBaет сомнениа то, что трансформљи деепричастних кон

струкции с фоновљим таксисом можно преобразоватљ в несколњко

разнЊих типов сложноподчиненних предложенић, в зависимости от

Контекста и прагматических установок говоришего, но данноe зaмe

чание не приводит в сомнение факт, что во всех приведенних при

мерах речњ идет именно о фоновом таксисе, при передвижении вре

менних отношении предшествованич, одновременности и следо

вании во второи план.

9.0. ВњивоДЊI

ПростБле предложениа, осложненнвле деепричастиeм, вместе с

ПредложенижМи с отглаголЊнЊIми именами авликотси показателими

зависимого таксиса, в отличии от сложноподчиненних предложе

нић (СПП), вњиражакоших таксис независимњић. В сербском изљшке

деепричастил могут указњиватљ на таксис предшествованиа, одновре

менности и следованих. Таксис предшествованих, когда зависимаa

ситуации предшествует главноћ, прототипично вЊгражакот формљI

деепричастиИ СВ (угасивши светло закључао је стан). Предше

ствование также может бљутњ контактнЊIм и прерљиваемљIм. Деепри

частии прошедшего времени, образованнвне от основ НСВ (чекавши,

слушавши, владавши и пр.) при наличии темпоралbного квантифика

Тора укаЗБИВакот на Контактное предШествованиe, когда зависимал
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ситуаци и следует сразу же после главнои (чекавши вас три сата

отишао сам). Деепричастиа НСВ указивакот на прерљиваемое пред

шествованиe, когда зависимал ситуации перестает иметњ место

вследствие деиствих главноћ ситуации, если они употребликотси в

Конструкциих с пределЊнЊIми и резулњTaтивними моменталвнЊими

предикатами (погинуо је претрчавајући пут, тражећиједно нашао

је друго). Форма деепричастии НСВ может указиватњи на предше

ствование при регуларноћ повторнемости ситуацић (долазећи ка

сно не вечера).

Прототипическим средством вњиражении таксиса полнои одно

временности ивлаетса деепричастие НСВ. Деепричастие может вњи

ражатњ дећствие, темпорално соотносимое с другим дећствием,

вљраженним предикатом (пишући слуша музику), но может также

указњиватњ на дећствие, сопровождакошее главное дећствие (прилази

смешећи се). В первом случае зависимаа ситуации авлиетси темпо

ралbнним фоном дла главноћ, а во втором — дећствие, вљпраженноe

предикатом, авлиетса темпоралвним фоном дла зависимои ситуа

ции. Конструкцио, в котороћ деепричастие указњивает на дећствиe

темпоралbно соотносимое с другим дећствием, можно преобразо

ватљ в СПП с придаточнЊIм времени (док пише слуша музику). Если

деепричастие вњиражает сопровождакошее дећствие, возмoжно его

преобразованиев личнуко форму предиката, входишуков группу од

нороднЊIх сказуемљих, coединиемљIх сокозом И (прилази и смеши се).

Дифференциации таксиса предшествовании и одновременно

сти в случае перфективности и деепричастиа, и предиката способ

ствует его позициа (испустивши крик животиња паде — предше

ствованиe// животиња паде испустивши крик — одновременностБ).

Деепричастие СВуказЊIBaет на полнуко одновременностњ при

вљполнении дополнителњнЊIх условић — наличии таксисного спе

цификатора при том, позиции деепричастиа после предиката, при

надлежности предиката и деепричастии одному виду (залупила је

врата, разбивши при том стакло). Деепричастие СB может ука

звиватљ на полнуко одновременностБ и В том случае, есЛИ ОНО ВБра

жает значение резулвтативноћ одновременности (села је, оставив

ши врата отворена).

Неполнаи одновременностњ 1 прототипически вБражаетси кон

струкциами с деепричастиeм НСВ и предикатом СВ, когда зависи

мач ситуацил авлиетса временним фоном дла главноћ (погрешила је

преписујући). При разнореферентности предиката и деепричастил

имеет место неполнаи одновременностБ1, при 3том деепричастиe
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указљивает на контролируемое дећствие, а предикат на неконтроли

руемое (спопао ме је страх гледајући их).

Неполнаи одновременностњ имеет место и в том случае, если

деепричастие НСВ находитси при предикате, вВраженном формоћ

потенциала СВ (читајући забележила би) или перфективного пре

зенса (шетајући сретнем). В первом случае имеет место таксис не

полноћ одновременности при повторнемости, а во втором — таксис

в настоишем историческом.

Реже конструкции, осложненнаи перфективним либо импер

фективнЊIм деепричастием, может указиватљ и на контактное сле

дованиe, когда зависимаж ситуацил, ВБраженнал деепричастием,

следует сразуже за главноћ, вЂпраженноћ предикатом (пољубила га

је оставивши траг кармина).

Таксисниле конструкции с деепричастиами в сербском извике мо

гут вњиражатљ и значених причинњI, цели, следствил, условил, уступ

ки, образа дећствил, когда временнвле отношених ивликотси всего

лишљ фоном дла перечисленнЊих невременнЊIх. Такие КонструкциИ

расcматривакотси в качестве фонового таксиca.
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Рез и Ме

Људмила Поповић

таксисна значења српског герунда

У овом раду изложена је систематска анализа конструкција са герун

дом у српском језику са аспекта типологије значења која одређују узајам

ну темпоралну оријентацију (таксис) ситуација означених предикатом и

герундом. Као основни типови таксисних значења издвајају се антериор

ност (зависна ситуација претходи главној), симултаност (потпуна и дели

мична истовременост главне и зависне ситуације) и постериорност (за

висна ситуација следи после главне). Српски герунд, који настаје како од

имперфективних, тако и перфективних основа, реализује сва три значења.

Значајно место је додељено анализи услова који омогућују реализацију

једног, а не другог таксисног значења.

Посебно су размотрена таксисна значења контактне антериорности,

прекинуте антериорности (главна ситуација прекида зависну), као и дели

мичне симултаности (зависна ситуација представља темпоралну основу

за реализацију краткотрајне главне), која раније нису описана у радови

ма о српском герунду.

Први пут се указује на чињеницу да герунд са логичким субјектом у

косом падежу указује на непотпуну истовременост контролисане радње

и неконтролисане, изражене предикатом.

Таксисна значења герунда могу да представљају темпорални фон за

реализацију у конструкцији других односа — узрочних, намерних, после

дичних, погодбених, допусних, начинских, који су размотрени у одељку

о тзв. позадинском таксису.
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ЈЕЗИК САКРАЛНОГ КАО ПРЕДМЕТ

РУСИСТИЧКИХ ИСПИТИВАЊА“

У раду се нуди преглед теолингвистичких истраживања у русисти

ци, образлаже њен теоријско-методолошки и појмовно-категоријални

апарат и критички приказују најважнији резултати постигнути у по

следњој деценији ХХ и првој деценији ХХI века на фундаменталним и

апликативним подручјима проучавања језика сакралног који се излажу

у дисертацијама, монографским публикацијама, радовима објављеним

у тематским зборницима, зборницима са научних скупова и научним

часописима у Руској Федерацији (са библиографским референцама).

Кључне речи: теорија и методологија лингвистике, језик сакрал

ног, теолингвистика, сакрални функционалностилски комплекс, савре

мени руски стандардни језик, русистика.

0.1. У савременој лингвистици конституисало се неколико при

ступа теоријском заснивању и дескрипцији феномена религијске

комуникације. Тако, у научну употребу увелико су ушлитермини ре

лигијски језик, култни језик, језик сакрума, молитвени језик, језик

Цркве, религијски дискурс, религијски стил, религијско-проповед

нички стил, религијска употреба језика, религијска комуникација

и др. Већ и само побрајање ових разнородних термина сведочи о

комплексности и вишедимензионалности методолошких приступа

проучавању објекта нашег интересовања. Када је реч о доминант

* kkoncar(a)open telekom.rs

** Рад је израђен у оквиру пројекта Православног богословског факултета

Универзитета у Београду под насловом „Српска теологија у ХХ веку: фундамен

талне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту — историјска

и савремена перспектива“, који финансијски подржава Министарство науке Ре

публике Србије (евиденциони број пројекта 179078).
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ним методолошким приступима истраживању интеракције језика

са духовношћу и религијом уопште, издвојићемо функционално

стилистичку, комуниколошку, дискурсну и социолингвистичку па

радигму. Прва полази од идентификовања посебног „религијског

стила“ (у другој терминологији: религијско-проповедничког, цркве

но-религијског, богослужбеног, литургијског стила), или, како смо

склони да предложимо, сакралног функционалностилског комплек

са (детаљније в. т. 2.1). Њој је блиска комуниколошка парадигма,

чији објекат интересовања представљају специфични жанрови уну

тарцрквене комуникације, попут проповеди, молитве, посланице,

докумената црквеног законодавства, жанрова епистоларне комуника

ције, етикецијских жанрова (детаљније в. т.2.2). Испитивање рели

гијског дискурса полази од схватања комуникације међу члановима

верске заједнице као институционалног дискурса условљеног соци

јалним функцијама учесника општења и нормираног како у садржин

ском, тако и у формалном погледу и примењиваног у сакралној кому

никацији, базираној на јасно конфесионално одређеним вредностима

и нормама невербалног и вербалног понашања (детаљније в. БУГА

ЕВА 2008: 15-23). Најзад, социолингвистичка парадигма усмерена је

на истраживање говора припадника одређене верске заједнице у ра

зним ситуацијама, на идентификовање особености њиховог социо

лекта, односно религиолекта (детаљније в. БУГАЕВА 2008: 15–33;

преглед побројаних парадигми са релевантном литературом исп. у:

БУГАЕВА 2007: 39-53, БУГАЕВА 2008: 7–42). Ипак, најцеловитије се

феномен интеракције лингвистичког и сакралног сагледава у ди

сциплини екстерне лингвистике која се налази у фази конституиса

ња и разраде — теолингвистици (у досадашњем развоју научне ми

cли у овој области коришћени су, премда слабије, и алтернативни

називи: теолошка лингвистика, сакралингвистика, религиолингви

стика, теологија језика).

0.2. Сам термин теолингвистика и његово појмовно одређење

први је у науци о језику понудио белгијски лингвиста Жан-Пјер ван

Нопен (1976, са ревизијом 1981). По његовом схватању, теолингви

* Религијски социолект (религиолект) И. В. Бугајова дефинише као „относи

телњно устоћЧивуко, социалвно маркированнуко подсистему националвного изљl

ка, обслуживакошуко речевње потребности ограниченноћ социалвноћ группљи ве

рукоших лкодећ, отражакошуко теоцентрическуо картину мира и характеризуко

шукоса лексичекими, фонетическими, словообразователњними и грамматически

ми особенностими. Сточки зрениа стратификации, религиознЊlи социолект-зто

совокупностњ извиковњих средств, которњими владекотлкоди, обљединеннЊе стратоћ

вера в Бога“ (БУГАЕВА 2008: 33).
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стика настоји да разјасни „на који се начин људска реч може употре

бити у односу према Богу, на који начин језик функционише у ре

лигијским ситуацијама, у ситуацијама које не одговарају чврстим

стандардима непосредне једностране комуникације и које, без обзи

ра на то, с друге стране, показују подударности са логиком његове

дескрипције у појединим његовим манифестацијама, као што су ме

тафора или говорни чин“ (цит. према: KUCHARSKA-DREISS 2004: 24).

Исти аутор, средином 90-их година,“ говори и о критичкој теолин

iвистици као хибридној дисциплини која обједињава теолингви

стику са критичком лингвистиком у настојању да понуди анализу

измештања сакралног дискурса из његовог првобитног контекста,

односно употребе језика сакралног од стране разних изванрелигиј

ских идеологија (KUCHARSKA-DREISS 2004: 29).

0.3. За интернационалну промоцију термина теолингвистика

несумњиво највеће заслуге припадају Дејвиду Кристалу, који га је

1987. унео у чувену Тhe Cambridge Encyklopedia ofLanguage, наво

дећи као сфере њеног проучавања „језик библиста, теолога и дру

гих стручњака који се баве религиологијом, као и језик активних

верника“ (цит. према издању: СRYSTAL 1995: 412) (занимљиво је на

поменути да исти аутор у свом Енциклопедијском речнику модерне

лингвистике, чије је прво издање изашло 1978, а друго 1985, не на

води ову одредницу — исп. КRISTAL 1987). Средином 90-их година

до снажног интересовања за ову проблематику долази у Немачкој.

Програмски чланак на ову тему објавиће Андреас Вагнер, који, пошто

је сагледао значај интеракције теологије и лингвистике и посебно

нагласио значај вербалне компоненте у делатности свештенослу

житеља, образлаже и низ конкретних истраживачких пројеката, као

што су лингвистичка анализа језика богослужења, анализа језика

катихезе, али и анализа исказа лаика везаних за теме које се тичу вере

и духовности (нпр. смрт вољене особе) (WAGNER 1999: 24–25). О

томе да је на немачком подручју теолингвистика тих година пости

гла ширу афирмацију у лингвистичким круговима сведочи између

осталог и чињеница да је у једном репрезентативном прегледу оп

ште лингвистике из 1997. она уврштена у каталог лингвистичких

* Цитат преузет из: J.-P. van Noppen, Methodist Discourse and Industrial Work

Ethic. A Critical Theolinguistic Approach. (In:] „Веђgisch tijdschrift voor filologie en

geschiedenis“ 73, 1995, Afl. 3: „Моđerne taalen letterkunde“, s. 693.

* J.-P. van Noppen, Critical Theolinguistics: Methodism, its Discourse and its

И/ork Ethic (= Working paper in preparation for the L.A.U. D. Symposium, Series A,

General and Theoretical Papers, Paper No. 400), Linguistic Agency University ofDu

isburg, Duisburg 1996, s. 1.
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дисциплина (НERBERMANN ET AL. 1997:53), те да је у истом извору

као објекат лингвистичких испитивања издвојена и комуникација

у Цркви (НЕRBERMANN ET AL. 1997:48).

0.4. У словенском свету најживље интересовање за проблеме

теолингвистике појавило се у Пољској, задобивши и своје институ

ционално окриље у Комисији за језик вере, формираној 1999. при

Президијуму Пољске академије наука, као орган Савета за пољски

језик. Са поменутом комисијом, чија је делатност нашла одраза и у

одговарајућим нормативним документима, у најтешњој је вези Сек

ција сарадника Комисије за језик вере, основана 2002. На сваке две

године Комисија организује интердисциплинарне научне скупове

посвећене различитим аспектима проучавања језика вере и Цркве

(детаљније в. у: ГАДОМСКИИ 2005:20). У Украјини, свакако под ути

цајем кретања у пољском језикословљу, постоји живо интересова

ње за проблеме теолингвистике, које поседује и институционалне

оквире свога развоја, пре свега заслугом А. Гадомског, аутора већег

броја публикација из ове области, који је почев од 2004. увео пред

мет „Основи теолингвистике“ у студијске програме Филолошког

факултета Тавричког националног универзитета (Симферопољ), а у

оквиру исте институције одржано је и више научних скупова на ову

тему (детаљније в. ГАДОМСКИИ 2005:21-23).

1.0. У Русији је теолингвистичка проблематика први пут доспе

ла у жижу интересовања научне јавности појавом монографије Н.

Б. Мечковске Жзвик и религиа (МЕЧКОВСКАи 1998). У овој земљи ис

траживање проблема језика Цркве и духовности уопште, поред из

учавања традиционалног сакралног језика — црквенословенског, до

почетка ХХI века кретало се углавном у оквирима функционалне

стилистике, а било је препуштено углавном иницијативи заинтере

сованих појединаца, углавном без шире институционалне подршке

(међу првим изузецима поменућемо Катедру за стилистику Волго

градског државног универзитета, у чијем окриљу је под руковод

ством О. А. Прохватилове објављен низ тематских и зборника са

научних скупова). У овом раду настојаћемо да понудимо преглед

основних праваца теолингвистичких истраживања у савременој ру

систици, са образлагањем њеног појмовно-категоријалног апарата и

приказом најважнијих резултата постигнутих на фундаменталним

и апликативним подручјима проучавања језика сакрума (са библи

ографским референцама)“.

“ Једини прегледни рад о развоју теолингвистике на руском говорном

подручју објавио је А. К. Гадомски (ГАДОМСКИИ 2010: 357-373), при чему се он
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1.1. Научни рад у области теолингвистике у Русији интензивно

се развија на катедрама опште лингвистике, русистике и страних

филологија у Москви, Петрограду, Волгограду, Вороњежу, Иркут

ску, Јекатеринбургу, Владикавказу, Краснодару, Рјазању, Јаросла

вљу, Чељабинску, Тамбову, Тверу. По наводима А. К. Гадомског, од

прве дисертације из домена теолингвистике, која датира из 1999.

године (О. А. Прохватилова)“, закључно са 2010. годином, у Руској

Федерацији и у значајним универзитетским центрима бивших со

вјетских република у којима је филологија традиционално развија

на у складу са доминантним тенденцијама у руској науци о језику

— Кијеву, Тартуу, Махачкали — одбрањене су четири докторске и 54

кандидатске дисертације везане за разне аспекте ове научне дисци

плине на материјалу опште лингвистике, русистике и славистике,

англистике, германистике, туркијских језика (ГАДОМСКИИ 2010:

370), од којих ћемо овде покушати да прикажемо истраживања ре

левантна за русистичку теолингвистику.

1.2. Фундаменталне категорије језика религијске сфере, са по

кушајем разграничења појмова религијског функционалног стила,

религијског дискурса и религијског социолекта и акцентом на овом

потоњем описане су у дисертацији И. В. Бугајове, која, поред оп

штелингвистичке, има и наглашену русистичку дескриптивну ком

поненту — разматрање конфесионалне маркираности језичких нивоа

(фонетике, ортографије, граматике, лексике) у говору православних

верника са руског говорног подручја у последњој деценији ХХ и

првој деценији ХХI века“. Неколико дисертационих истраживања

посвећено је религијском дискурсу руског језика из монолингвал

фокусирао на разраду општих теоријско-методолошких питања односа језика и

духовности у русофоној лингвистици од XIX до краја ХХ века, докје у нашем ра

ду тежиште на русистичким истраживањима у сфери теолингвистике у послед

њој деценији ХХ и првој деценији овога века. Библиографски опис који овде ну

димо ограниченје на монографске публикације и радове из научних часописа, те

матских изборника са научних скупова публиковане у Руској Федерацији. Аутор

има пријатну дужност да изрази захвалност И. А. Бугајовој (Москва) и А. К. Га

домском (Симферопољ) на несебичној помоћи у употпуњавању библиографске

грађе.

* Прохватилова О. А. Речевал организацин звучацет проавославноп пропо

веди и молитви: Диссертацин ... доктора филологических наук. — Волгоград,

2000. — 495 с.

* Бугаева И. В. Жзвик православноп сферњи: современноe cocmoание, тенденции

развитиа: Диссертациa ... доктора филологических наук. — М., 2010. — 454 с.
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не (Е. В. Бобирева) и контрастивне перспективе (И. М. Пијевска)“,

сакралном тексту са становишта филолошке херменеутике и лин

гвокултурологије (С. Р. Абрамов, Н. И. Коновалова)“, хришћанској

слици света у свести носилаца савременог рускогјезика (М. В. Славу

тина, Т. Н. Бурмистрова)“, као и истраживањима религијски маркира

них концепата у руском језику из монолингвалне (Н. В. Куљчицка)

и контрастивне перспективе (О. А. Ванијева)“. Највећи број дисер

тација односи се на истраживања жанрова сакралног функционал

ностилског комплекса, пре свега проповеди и посланице. Проповед

као језгрени жанр овог комплекса испитивана је дијахронијски (Ј.

И. Кислова, М. М. Савина, М. В. Сибирјова, В. В. Смирнова)“ и

синхронијски — са текстолошког (Т. В. Ицкович), стилистичког (И.

А. Крилова, К. А. Кузмина, М. Б. Расторгујева) и традуктолошког

* Бобљцрева Е. В. Религиознели дискурс: ценности, жанрви, стрпатегии: на

материале православного вероучениа: Диссертациa ... доктора филологических

наук. Волгоград, 2007. — 465 с., Пиевскаи И. М. Системнbне отношенин религи

озного дискурса: на материале англитского и русского переводов «Книги Псал

мов»: Дис. ... канд, филол. наук. — Воронеж, 2006. — 171 с.

* Абрамов С. Р. Сакралbнни и позтическии текст как предмет филологиче

скоп герменевтики:Диссертациa ... доктора филологических наук. — СПб., 2006.

— 515 с., Коновалова Н. И. Сакралbнни текст как лингвокулbтурнии феномен:

Диссертациa ... доктора филологических наук. — Екатеринбург, 2007. – 354 с.

* Славутина М. В. Особенности репрезентации христианскоп картини ми

ра влексике русского азвика: Диссертациa ... кандидата филологических наук. —

Екатеринбург, 2006. —253 с., Бурмистрова Т. Н. Сакралbнал фитонимил: лингво

кулвmурологическии аспект: Дис. ... канд, филол. наук. — Екатеринбург, 2008. —

175 C.

19 Ваниева О. А. Фразеологические единици библеиского происхождениa c

концептами «душа», «дух» и «сердце» в качестве опорного слова врусском, ан

глитском и осетинском азвиках: сопоставителњное иccледование на материале

Нового завета Библии: Дис. ... канд, филол. наук. — Владикавказ, 2005. —230 с., Ку

лљчицкан Н. В. Религиозно-атические и социалbно-кулвmурнве концептњ“, вbра

жаоцие идео возмoжности/долженствованиа спасенил Россиш вазњике произве

дении русских философов: Дис. ... канд, филол. наук. — Краснодар, 2007. — 160 c.

"Кислова Е. И. Грамматическан норма нзвика проповеди Елизаветинского

периода: 1740-е га. Дисс. ... канд, филол. наук. — Москва, 2007. — 306 с., Савина

М. М. Синтаксис проповедеш русских свлиценников ХVIII-XIX веков: Диссерта

циa ... кандидата филологических наук. — Ризанњ, 2008. — 200 c., Сибирева М. В.

Проповеде митрополита Филарета (Дроздова) врусскоп литературе: проблеми

жанра и стила: Дисеертациa ... кандидата филологических наук. — Москва, 2008.

— 240 c., Смирнова В. В. Чудо как жанрообразукоцип злемент средневековњих ре

лигиозних жанров: Дис. ... канд, филол. наук. — Москва, 2006. - 254 с.
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становишта (М. В. Шиповских).“ Занимање истраживача такође је

привукао жанр посланица као званичног документа Цркве, из дија

хронијске (А. А. Молдајева) и синхронијске перспективе (И. Ј. Јар

муљска, Со Ин Јен)“.

1.3. Истраживања специфичности функционисања јединица ра

зних језичких нивоа у сакралном дискурсу такође репрезентују ра

зноврсност одабраних предмета и теоријско-методолошких приступа

истраживањима. Тако, проблемима фонетике и прозодије руског је

зика (у контакту са црквенословенским, с обзиром на напоредност

Литургијског функционисања и елементе диглосије у реализовању

интертекстуалности као битне карактеристике сакралних жанрова)

на материјалу проповеди и молитве бавила се О. А. Прохватило

ва“. Сакрална лексика проучавана је из перспективе етимологије

(Ј. К. Антушева), дијалектологије (С. Ј. Дубровина), стилистике —

истраживања индивидуалног стила (Н. М. Иванова, Г. А. Толсто

ва), социолингвистике (Ј. Н. Михајлова)“. Овој области блиска је и

“ Ивоћлова Н. КО. Строп текста современнои христианскои проповеди (на

материале англитского азњика): Дис. ... канд, филол. наук. — Жрославлњ, 2003. — 199

c.; Ицкович Т. В. Православнаа проповеде как тип текста: Диссертациa... кан

дидата филологических наук. — Екатеринбург, 2007. — 160 c., Крњилова И. А. Со

временнаа православнал проповедњ в функционалвно-стилистическом аспекте:

Дисс. ... канд, филол. наук. — СПб., 2005. – 227 c., Кузњмина К. А. Структурнве

и изbиковње особенности проповеди как речевого жанра: Дисс. ... канд, филол.

наук. — СПб., 2006. — 276 с., Расторгуева М. Б. Речевои жанр церковно-религио

знои проповеди: Дис. ... канд. филол. наук. — Воронеж, 2005. — 280 с., Шиповских

М. В. Перевод прагматических компонентов протестантскои проповеди (На

материале англитского и русского азвиков): Дис. ... канд. филол. наук. — Москва,

2006. — 345 с.

* Моллаева А. А. Лексико-семантическое своебразие православнои пропо

веди ХVIII века: Дис, ... канд, филол. наук. Махачкала, 2004. — 249 с.; Жрмулњскал

И. КО. Духовное послание в документоведЧеском и стилистическом освецении:

Дис. ... канд. филол. наук. — Волгоград, 2006, Со БIн Ен. Речевои жанр современ

ного церковно-религиозного посланин: Дис. ... канд, филол. наук. — Москва, 2000.

— 188 с.

* Прохватилова О. А. Речеван организациа звучацеп проавославнои пропове

ди и молитви:Дисс. ... доктора филологических наук. — Волгоград, 2000. — 495 с.

* Дубровина С. КО. Христианскан лексика в диалектахрусского азвика:Диcc.

... доктора филол. наук. — Тамбов, 2006. —489 с., Иванова Н. М. Религиознан лек

сика влирике Н. С. Гумилева: Дисс. ... канд, филол. наук. — Тверљ, 2008. — 162 с.,

Михаилова КО. Н. Религиознал православнан лексика и еe судњба (По данним тол

ковњих словареи русского азњика): Дисе. ... канд, филол. наук. — Екатеринбург, 2004.

— 171 с., Славутина М. В. Особенности репрезентации христианској картини
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сакрална идиоматика, посматрана из иманентно лингвистичке (С.

В. Булавина, О. А. Ванијева) и лингвокултуролошке перспективе

(Н. А. Воробјова)“. У засебну област издвојићемо испитивања ве

зана за функционисање библеизама у историји руског књижевног

језика (Ј. В. Логунова) и данас (С. Онопријенко), у индивидуалном

стилу истакнутих књижевника (Г. В. Романова, Л. А. Храчкова), у

масовној свести савремених носилаца руског језика (М. О. Туркова

-Зарајска), за њихове лингвопрагматске потенцијале у руском језику

(Ј. С. Семјонова) и за њихово контрастивно постављање у руском и

другим језицима, претежно са лингвокултуролошком и традуктоло

шком усмереношћу (Ј. И. Болигер, Ј. И. Назарова, К. В. Јацкевич) 7.

2. 0. У истраживањима објављиваним у часописима и зборни

цима, на која ћемо се фокусирати у даљем излагању, доминантно

место припада онима која третирају стилистичке и жанровске одли

ке језика сакрума.

мира влексике русского лЗbiка: Дисс. ... канд, филол. наук. — Екатеринбург, 2006. —

253 с., Толстова Г. А. Старообрадческал конфессионалbнал лексика в писеменнои

речи Агафви Ликовоu: Дисс. ... канд, филол. наук. — Красноирск, 2007. —461 с.

“ Булавина С. В. Русские устоичивње словосочетаниа, содержашие церков

но-религиознуо лексику: Дисс. ... канд, филол. наук. — Воронеж, 2003. — 156 с.,

Ваниева О. А. Фразеологические единици библеиского происхождениа с концеп

тами „душа“, „дух“ и „сердце“ в качестве опорного слова в русском, англиш

ском и осетинском азњиках: сопоставителњное иccледование на материале Ново

го завета Библии: Дис. ... канд. филол. наук. — Владикавказ, 2005. — 230 с.; Воро

бњева Н. А. Русскал сакралbнан идиоматика: лингвокултурологическии аспект:

Дис. ... канд, филол. наук. — Екатеринбург, 2007. — 188 с.

17 Болигер Е. И. Сопоставлeние исполњЗованил библеизмов в институцио

налвљном дискурсе разних кулвmур: Дис. ... канд, филол. наук. — Тверљ, 2005. —

231 с., Логунова Е. В. Позтика русского исторического повествованил 20-х го

дов ХVII века : топика и библеизмњи: Дис. ... канд, филол. наук. — М., 2006. — 170

c., Назарова Е. И. Сопоставлeние исполњЗованил библеизмов в русском и немец

ком азњиках и лингвопрагматические особенности вариантов перевода: Дис. ...

канд, филол. наук. — Краснодар, 2001. — 178 c., Оноприенко С. Библеизмњи совре

менного русского извика: Дис. ... канд. филол. наук. — Воронеж, 1997. — 189 с., Ро

манова Г. В. ИсполњЗование библеизмов в поззии Маринви Ивановни Цветаевоu:

Дис. ... канд. филол. наук. — Воронеж, 2003. — 223 с.; Семенова Е. С. Библеизм как

средство речевого воздеиствиа: Дис. ... канд, филол. наук. — Тверљ, 2003. — 148 c.,

Туркова-Зараћскаи М. О. Особенности пониманиа библеизмов современноми но

сителами азвика: Дис. ... канд. филол. наук. — Тверњ, 2002. — 202 c., Хричкова Л.

А. Отбор и исполњЗование библеизмов в художественном наследиш М. А. Булга

кова: Дис. ... канд, филол. наук. — Воронеж, 2004. — 286 с.; Жцкевич К. В. Библеи

змњив чешском литературном азвике: на фоне русского и немецкого: Дис. ... канд.

филол. наук. — СПб, 2003. — 239 с.
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2.1. У русистиције крајем прошлог и почетком овога века уоче

на потреба за издвајањем, поред до сада општеприхваћених стило

ва (научни, информативно-публицистички, књижевноуметнички,

административно-пословни, разговорни) и посебног стила који оп

служује сферу религије. Од радова који конституишу појмовно-тер

минолошки апарат и методологију истраживања у овом домену“

споменућемо најзначајније. Тако, Л. П. Крисину систему функци

оналних стилова савременог руског језика издваја засебан религиј

ско-проповеднички стил (религиозно-проповедническии стилb), у

чији састав уврштава жанрове поуке, молитве, параболе, испове

сти, проповеди (КРБIСин 1996:135-138). Недостатак овога термина

састоји се, по нашем мишљењу, у посебном издвајању жанра про

поведи као конституенте назива стила, што није присутно ни у јед

ном другом случају (не постоје називи стилова типа: научно-дисер

тациони, информативно-репортажни, административно-уговорни и

сл.), као и у превиђању да постоје и други језгрени жанрови овога

стила. С. Г. Макарова идентификује религијски стил (религиознели

стило), који, по њеном мишљењу, „обљективно может бБитљвљIделен

исходи из своећ знстралингвистическоћ основњи — религии как од

* Бугаева И. В. Стилистические особенности и жанрви религиозноп сфе

pњи. (В. cб.:] Стилистика текста. Межвуз. cборник научних трудов. / Отв. ред.

Е. В. Плисов. — Нижнић Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролнобова, 2005. — С. 3

11, Гадомскић А. К., Гадомскаи Г. П. О теолингвистических терминах с интегра

лbним значением религиознели стило“. (В. cб.:] Жзњак как инструмент познаниа

и зеpкало опохи. Международнан научно-практическаа конференциа. — Симфе

рополњ. — „Универсум“, 2007. — С. 49-56; Гадомскић А. К. Религиознђи извик или

стилb: попњитка систематизации терминологии теолингвистики. — УченЊне за

писки Таврического националвного университета. — Т. 19 (58) Ne 2 Филологии. —

Симферополњ:ТНУ, 2006. — С. 186-193; Гостеева С. А. Религиозно-проповедни

ческии стиле в современних СМИ, (Всб.:] Журналистика и кулbтура русскопре

чи. Вњп. 2. — М., 1997. — С. 87-94, Крњилова О. А. Сушествуетли церковно-рели

гиознели функционалвнви стиле в современном русском литературном азњаке?

(Всб.:] Кулвmурно-речевал ситуацил в современнои Россиш. — Екатеринбург, 2000;

Крњилова О. А. Толерантностњ, речевње жанрњи и функционалонње стили совре

менного русского азњика. (В кн.:] Н. А. Купина, М. Б. Хомиков (ред), Философскиe

и лингвокулвmурологические проблеми толерантности. — М., 2005. — С. 194-207,

Крњсин Л. П. Религиозно-проповедническии стилb и его место в функционалbно

стилистическоп парадигме современного русского литературного нзвика. (Всб.:]

Позтика. Стилистика. Жзњак и кулвmура: Памати Т Г Винокур. — М., 1996. —

С. 135-138, Прохватилова О. А. Зкстралингвистические параметрва и нзвиковbe

характеристики религиозного стила. — Вестник Волгоградского государствен

ного университета. Серил 2. Жзњикознаниe. Вип. 5, 2006. — С. 19-26.
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ноћ из форм обшественного сознаниж. Сушествование данного сти

ли не вњIЗњивает сомненић (хоти он и представлиет достатoчно замк

нуту ко систему), он сушествует и в писЊменном, и в устном коде

aЗБИка, но традиционно отечественнаи стилистика, исходи из идео

логических соображенић, никогда не вклкочала егов систему функ

ционалвнљих стилећ“ (МАКАРОВА 2001: 114). Овде се, опет, поста

вља начелно питање постоји ли јединствени, натконфесионални

„религијски стил“ руског језика са таквим саставом и саодносом

елемената који би био уочљив у изражавању припадника свих кон

фесија и деноминација традиционално присутних међу његовим

носиоцима?“ В. В. Волков, очигледно усмеравајући пажњу на израз

православне Цркве, њених клирика и верника, сматра да „имеет

смљIcл говоритњ о духовнопречи, как особом функционалвном сти

ле русского литературного извика, лингвистическое отличие Кото

рого от других функционалвнЊих стилећ, основаннBIх толњко на со

временном русском изљике, состоит в синтезе церковнославинскоћ и

русскоћ речи“ (Волков 2001: 287-288). И. В. Бугајова залаже се за

употребу термина црквени стил (церковнђи стилb), дефинишући

га као „функционалвнЊли стиле современного русского литератур

ного изљка, закрепившииси в церковноћ сфере, представленнЊли

текстами в писвменноћ и устноћ формах, которње характеризукотса

особљим отбором и сочетанием извиковњих средств“, у чијем оквиру

издваја следеће подстилове: црквено-богослужбени (или богослу

жбени), црквено-научни (догматички)“, химнoграфски, проповед

нички и поучни (БУГАЕВА 2005: 17). У каснијим интерпретацијама

ове проблематике иста ауторка, увиђајући да у сфери деловања Цр

кве жанрови научног, информативно-публицистичког, књижевноу

метничког, административно-пословног и разговорног стила имају

своје посебне специфичне особености, предлаже померање тежи

шта испитивања са равни стила на раван дискурса (исп. БУГАЕВА

2008: 15–23). Не доводећи у питање потребу интензивирања истра

живања језика сакрума у кључу анализе дискурса, сматрамо да је,

“ Склони смо да овакав концепт доводимо у питање: примера ради, цркве

нословенизми —лексички, граматички, твoрбени, ортоепски, ортографски —пред

стављају маркантно стилогено средство у изразу православних, али не и верника

других конфесија.

* Термин догматички у овом контексту оправдано је довести у питање, по

што се научни стил у сфери теологије као разгранатог система наука не може по

ИСТОВeTИТИ са једном ЊенOМ ДИСЦИПЛИНОМ (догматиком КаQ подручјCМ СИСТЕМатсКС

теологије).



Језик сакралног као предмет русистичких испитивања 173

методолошки посматрано, за лингвостилистичка испитивања ове

проблематике веома инспиративно издвајање профаног и сакрал

ног функционалностилског комплекса као продукта опозиције све

товног и духовног, које предлаже српски русиста Бранко Тошовић

(функционална интеграциона целина или функционалностилски

комплекс, по овом аутору, јесте скуп стилова који чине једну затво

рену целину насталу као контраст у односу на друге врсте стилова,

као и један комплетан систем функционалних стилова који се издваја

у односу на други у зависности од области људске делатности), изра

жавајући и експлицитно неслагање са ауторима који религијски стил

издвајају као посебан функционални стил (Тошовит 2002: 94-95).

2.2. Међу истраживачима нема потпуне сагласности ни када је

реч о идентификовању и класификацији жанрова из сакралне сфе

pe“: како исправно констатује Ј. В. Бобирјева, „невозмoжно наити

единое основание дла подобного вњIделених“, посколњку церков

нње текства „представликот собои комплексни, сочетакошие информа

тивнвле, фатические, апеллитивнЊле и декларативнЊле модели“ (БО

БЊПРЕВА 2006: 32). Ова ауторка предложила је поделу на примарне и

секундарне жанрове, са чиме је већина истраживача сагласна, али

њено уврштање у примарне жанрове искључиво параболе и псал

ма, при чему параболу идентификује искључиво са Причама Соло

моновим (БОБЊПРЕВА 2006, 32-36), губећи из вида јеванђељске и па

раболе из патристичке литературе, изазвало је недоумице код дру

гих стручњака који се баве овом проблематиком. Тако је И. В. Бу

гајова, у критичком осврту на понуђену класификацију, предложила

да се у примарне уврсте сви жанрови заступљени у светописамским

књигама, а у секундарне жанрови који представљају њихову моди

фикацију. Уједној претходној подели, која припада О. А. Прохвати

ловој, као критеријум за уврштање жанрова у примарне или секун

дарне узет је њихов значај и фреквентност у комуникацији која се

** Овде се ограничавамо на преглед класификација сакралних жанрова са

синхронијског аспекта, са дијахронијске тачке гледишта поменућемо класифика

цију жанрова у средњовековној руској сакралној традицији коју предлаже Н. И.

Толстој (жанрови литургијске, канонске, омилитичке, хагиографске и дидактич

ке литературе) (Толстоји 1988: 69–70), са запажањем да многи од њих постоје и

у савременој сакралној традицији, али да има и оних који временом нестају (нпр.

„ороси“, одн. „изложења, исповедања вере“, донети на васељенским саборима),

настају (нови административни, научни, информативни жанрови у сфери уну

тарцрквене комуникације) или се битно модификују (средњовековни теолошки

трактати и катихизиси у односу на савремене теолошке студије и уџбенике).
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остварује у сакралној сфери (у језгрене жанрове, тако, уврштене су

само проповед и молитва) (ПРОХВАТИЛОВА 1999: 2007). Н. Б. Меч

ковска, са своје стране, унутар литературе конфесија базираних на

постојању канона, издваја: жанр самог канона (у хришћанству —би

блијског, у јудаизму — канона Танаха, у исламу — Курана), као при

марни, и друге, изведене, одн. секундарне жанрове — жанр сакрал

них текстова који се могу назвати предањским (патристичка лите

ратура, „Талмуд“, „Суна“ и кадиси), жанр исповедања вере (нпр.

ороси васељенских сабора, катихизиси), богослужбени жанр, жанр

мистичко-езотеријских текстова, затим тумачења, интерпретације

(толкованих), проповеди, канонско-правне жанрове, жанрове „кле

pикалних списа“ из историографије и природословља, те полемич

ких списа (МЕЧКОВСКАи 1998: 149—171). И. А. Бугајова по критери

јуму сфера употребе издваја жанрове Светог Писма (псалам, моли

тва, парабола, посланица и др.) као основне, језгрене, са којима су

сви остали повезани тематски, аксиолошки, ситуативно и компози

ционо, затим богослужбене — химнoграфске (акатист, тропар,

кондак, икос, стихира, канон, молитва, служба Светоме), хагио

графске (житија, животописи Светих, казивања о чудима) и оми

литичке жанрове (проповед), дидактичке („учителњнЊle“) (духовно

писмо, тумачење, трактат), административне (записници са сед

ница црквених органа и организација, документи Собора, молбе упу

ћене црквенојјерархији, синодални и епархијски укази, посланице) и

етикецијске жанрове (формуле које се користе у унутарцрквеној

комуникацији, нпр. поздрављања при сусрету и на растанку, чести

тања, утехе, саучешћа)“ (БУГАЕВА 2005: 4–6, БУГАЕВА 2008: 15-23).

Иста ауторка поделу врши и по критеријумима генезе, функције и

форме, издвајајући библијске и небиблијске, богослужбене и небо

гослужбене, литургијске и нелитургијске“, усмене и писмене жан

* Из класификације смо изоставили неке примере жанрова који се вештач

ки раздвајају, типа: слово, беседа, проповед, или се истовремено уврштају у ви

ше категорија, или смештају тамо где им није место (исповест као богослужбе

ни омилитички жанр).

“ Напоменућемо да је дистинкција између друге и треће категорије терми

нолошки неоснована (термини литургијски и богослужбени у теолошкој литера

тури користе се као синоними), а по инвентару наведених жанрова неубедљива;

између осталог, у богослужбене жанрове Бугајова увршта све жанрове који ула

зе у састав чина Литургије, венчања, крштења, опела, парастоса, молебана са

акатистима, рукоположења, монашког пострига, да би акатисте и молебане који

се читају у разним приликама у другој класификацији уврстила у нелитургијске.
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рове (БУГАЕВА 2005: 7-8). А. К. Гадомски, под утицајем пољске лите

ратуре, уводи разграничење 13 жанрова (хагиографски текстови,

ДУХОВНа посланица, молитва, папска енциклика, преводи текстова

нехришћанских религија, преводи текстова хришћанских религија,

парабола, обавештење парохијанима, проповед, пророштво, други

профетички жанрови (хороскоп, откривење, визија), духовна песма,

сведочанство) (ГАДОМСКИИ 2008: 89-91), да би, фокусирајући се на

православни ареал, списак употпунио и жанровима исповести, пи

смене инструкције, записника, хеортолошких текстова (ГАДОМСКИИ

2008: 92).

2.2.1. Највећу пажњу истраживача сакралних жанрова у руси

стици привукли су жанрови посланице и проповеди. Посланице су из

синхронијске перспективе у монографији И. Ј. Јармуљске“ и неколи

ким радовима“ анализиране са становишта њихових лингвистичких

“ Жрмулвскал И. КО. Современноe духовное послание как документ Церкви.

— Волгоград: Издателњство Волгоградского государственного университета, 2008.

— 247 с.

* Бугаева И. В. Особенности жанра посланин в церковних СМИ, ГВ cб.:]

Жанрњи и типња текста в научном и медитном дискурсе. Межвузовскии со, науч

них трудов. — Орел, 2006. — С. 157-165; Жрмулвскаи И. КО. Видњи и функции пов

торов в современном церковном послании. (В cб.:] Риторика и кулвmура речи в

современном обицестве и образовании. Сборник материалов ХМеждународноi

конференции по риторике. — М., 2006. — С. 485-489; Жрмулвсказ. И. КО. Видња

риторических фигурв современних церковних посланинx, (B. cб.:] Pumoрика в

системе коммуникативних дисциплин. Санкт-Петербургскии государственнвић

горнии институт (техническии университет). — СПб., 2005. — С. 105-106; Жрмулв

скал И. КО. Дидактическал направленности современних церковних посланић. —

Вестник ВолГУ. Серии 9. Вњп. 3. Ч. 1. — Волгоград, 2003—2004. — С. 97-101; Жр

мулњскаи И. КО. Кулвmурологическии потенциал посланин каквида церковного

документа. [B cб.:] Наука, искусство, образование в III твсачелетии: Матери

али III Международного научного конгресса, г. Волгоград, 7–8. апрела 2004. г.: B

2т. Т. 2. — Волгоград, 2004. — С. 359-363; Жрмулњскаа И. КО. Лексическал струк

тура современного духовного посланин. (В. cб.:] Русскал словесности в контексте

современних интеграционних процессов: материалви Международнои научнои

конференции, г. Волгоград, 24–27 апрела 2005 г. — Волгоград, 2005. — С. 422-428,

Жрмулњскаа И. КО. Религиозно-философскии потенциал современних церковних

посланић. (Всб.:] Человек в современних философских концепцилx: Материалbi

III Международнои научнои конференции, г. Волгоград, 14-17 сентабра 2004 г.:

В2 т. Т. 2. — Волгоград, 2004. — С. 83-87; Жрмулвскаи И. КО. Церковное посланиe

как жанр современнои религиозној коммуникации. (В cб.:] Церковњи проблемња

современнои коммуникации: Сб. ст. по материалам Международнои научно

практическои конференции (г. Нижниu Новгород, 5–7 феврала 2007). — Нижнић

Новгород: Нижегородскал Духовнаа семинариa, 2007. — С. 191-200, и др.
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и документационих параметара: истражене су типологија посланица,

карактеристике језичких средстава разних нивоа који учествују у

обликовању остварења овога жанра (лингвостилистички и стати

стички аспекти), систем за њих карактеристичних стилских изра

жајних средстава, као и композициона структура посланица као зва

ничног документа Цркве.

Проповед као језгрени жанр комуникације у сфери сакралног

испитана је у нешто већем броју радова са становишта њених ка

рактеристичних комуникативних својстава (реализација у усменој

форми, усмереност према колективном адресату, асиметрија међу

комуникантима у смислу апсолутне доминације проповедника над

реципијентима, високо изражена интертекстуалност) и лингвистич

ких карактеристика, међу којима је најуочљивија снажно изражена

интеракција архаичних и савремених језичких јединица (елемена

та црквенословенског и савременог руског књижевног језика) на

лексичком, фонетском, морфолошком и синтаксичком плану“. По

“ Ивоилова Н. КО. Об особенностих композиции современнои христианскоп

проповеди. — Жрославскић педагогическић вестник, No. 3 (32), 2002. — С. 12–24, Ка

расик В. И. Религиозници дискурс. (Всб.:] Жзњикован личностњ: проблеми лингво

кулвmурологии и функционалинои семантики: Сб. науч. тр. — Волгоград: Переме

на, 1999. — С. 5–19, Михалвскаи А. К. Пути развитиа отечественнои риторики:

утрата и поиски речевого идеала. — Филологические науки. 1992, No 3. — С. 65

66, Мусхелишвили Н. Л., Шабуров Н. В., Шреидер КО. А. О символичности про

поведи. — Человек, 1991, No. 4. — С. 47—56; Петрикова А. Квопросу о лексических

средствах современнои православноп проповеди. (В. cб.:] Церковњи проблемња со

временнои коммуникации: Сб. ст. по материалам Международнои научно-прак

тическоп конференции (г. Нижнии Новгород, 5–7 феврала 2007). — Нижнии Нов

город: Нижегородскал Духовнан семинариa, 2007. — С. 133—140; Плисов Е. В.

Проповеде как тип текста: коммуникативно-функционалвнеи аспект. (В. cб.:)

Жанрњи и типњи текстви в научном и медитном дискурсе. Межвуз. cб. научн. тру

дов. Вњп. 2. Орел, 2005. – С.157-167, Плисов E. B. «Чужoе слово» в проповеди:

интертекстуалвностњ как стилеван черта проповеднического жанра. (В. cб.:]

Церковњи проблеми современнои коммуникации: Сб. ст. по материалам Между

народнои научно-практическоп конференции (г. Нижнии Новгород, 5–7 феврала

2007). — Нижнић Новгород. Нижегородскал Духовнал семинариa, 2007. — С. 159—

176, Прохватилова О. А. Внешнал диалогичностњ звучаице и православноп пропо

веди. (В cб.:] Мир Православил: Сб. науч. ст. — Волгоград: Изд-во Волгогр. ун

-та, 1998. Вњшп. 2. — С. 97-108, Прохватилова О. А. Композиционно-речеван струк

тура современнои православноп проповеди. (Всб.:] Мир Православил: Сб. науч.

cm. — Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2002. Вњп. 4. — С. 335-351; Прохватило

ва О. А. О гиперкоммуникации в современнои духовнои речи. (Всб.:] Мир Право

славич: Сб. науч. ст. — Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2000. — ВњIII.3. — С. 280

—295, Прохватилова О. А. Церковнан проповеде какадернели жанр религиозноu
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себна пажња посвећена је фонетским и прозодијским обележјима

проповеди (чување архаичних изговорних норми, попут одсуства

квалитативне и квантитативне редукције вокала у неакцентованој

позицији, типа /o/ нист/o/слании, изговарања акцентованог нелаби

јализованог (з) после меких, шуштавих сугласника и (ц) у позици

ји пре тврдих сугласника, типа возне/с зт/, ду/изJко, традиционал

ни, црквенословенски изговор неких флексија, типа Сват/aiо/Ду

ха, чему је посвећена и научна монографија О. А. Прохватилове, је

дина која се бави жанром проповеди са лингвистичког аспекта”.

2.2.2. Жанр молитве са синхронијске тачке гледишта углавном

није привлачио пажњу истраживача, изузев са социолингвистичког

становишта (питања преференције традиционалног, црквеносло

венског или савременог богослужбеног израза), чему су посвећене

монографије Н. Балашова и А. Г. Кравецког — А. А. Плетњове“. У

ретким радовима посвећеним овоме жанру — а њихова малоброј

ност проистиче управо из чињенице да је у Руској православној цр

кви у својству богослужбеног користи искључиво црквенословен

ски језик“ — истраживане су углавном традуктолошке, семантичке

коммуникации. (В cб.:] Церкови и проблемња современнои коммуникации: Сб. ст.

по материалам Международнои научно-практическоп конференции (г. Нижнии

Новгород, 5–7 феврала 2007). —Нижнић Новгород. Нижегородскал Духовнаa ce

минариa, 2007. — С. 159-176, Розанова Н. Н. Сфера религиозноu Коммуникации:

храмоваа проповедњ. (В. cб.:] Современнии русскии азњик. Социаленаa и функци

оналвнан дифференциацин, отв. ред. Л. П. Крњсин. — М.: „Жзњики славинскоћ ку

лљтурњи“, 2003. — С. 348-363, и др.

* Прохватилова О. А. Православнан проповеде и молитва как феномен со

временнои звучаицеи речи: Монографин. — Волгоград: Издателњство Волгоград

ского государственного университета, 1999. – 364 c., исп. и: Прохватилова О. А.

О ритмо-мелодическоп организации православнои молитве и проповеди. (Всб.:]

Мир Православин: Сб. науч. ст. — Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 1997. Вњлп.

1. — С. 112-119; Прохватилова О. А. Интонационно-звуковое своеобразие духов

ноћ проповеди. — Вестник Волгоградского государственного университета, Сер.

2. Филологии. Вњп. 1, 1996. — С. 19–23.

* Балашов Н. На пути клитургическому возрождeнико. Москва: КПЦ «Ду

ховнаа библиотека», 2001. — 508 с., Кравецкић А. Г., Плетнева А. А. Историa

церковнославанского извика в Россиш (конец ХIХ— ХХ в.). Москва: «Жзњики рус

скоћ кулвтурних, 2001. — 400 с.

“ О овоме в. детаљније: Кончаревић К. О језичкој политици Цркве у кон

тексту литургијске обнове (руска искуства из ХХ и с почетка ХХI века). — Годи

шњак Православног богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву,

Фоча, 2006, бр. 6, стр. 81-109; Кончаревић К. Социолингвистички аспекти поли

лингвизма сакралних језика у оквирима Рах Slavia Orthodoxa. — Зборник Матице

српске за славистику, Нови Сад, 2008, бр. 73, стр. 213-225.
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и текстолошке димензије молитве“. Најзад, отпочета су и истражи

вања жанра исповести“, жанра поменика (диптиха)“, жанрова ад

министративног стила (записници са седница црквених органа,

уредбе)“, неких жанрова информативног стила (рекламе“), хеор

толошких текстова“, као и етикецијских жанрова (формуле које се

користе у унутарцрквеној комуникацији, нпр. поздрављања прису

срету и на растанку, честитања, утехе, саучешћа)“.

*“ Бугаева И. В. Молитва как особљи жанр современнои православноћ пу

блицистики. (В. cб.:] Жанрњи и типњи текста в научном и медиином дискурсе. Ме

жвуз. cб. науч. тр. Вип. 4, отв. ред. А. Г. Пастухов. — Орел: ОГИИК, 2006. — С.

27-35; Воитак М. Проавление стандартизации в висказњиванилx религиозного

стила (на материале литургическоп молитви). (В cб.:] Текст: стереотип и

творчество, подред. М. Косткомовоћ. —Пермљ, 1998. — С. 214-230, Мусхелишви

ли Н. Л., Шрећдер КО. А. Семантика и ритм молитви. — Вопросви извикознаниа,

1993. Ne 1. — С. 45-51; Прохватилова О. А. Православнан проповедњи молитва

как феномен современнои звучаице и речи: Монографин. — Волгоград: Издателњ

ство Волгоградского государственного университета, 1999. — С. 9-21; Свиридо

нова В. П. Сравнителњное описание русского и французских переводов Господнет

молитве Отче наш. (В. cб.:] Мир Православиа. — Волгоград: Издателњство Вол

гоградского государственного университета, 1998. Вип. 2. — С. 119–125.

** Орлова Н. В. Исповедњи признаниe. (В. cб.:] Русскии вопрос: историч и

современности. — Омск, 1994. — С. 114-116; Михаилова М. В. Молчание и слово

(таинство покалнин и литературнал исповеде). (В. cб.:] Метафизика исповеди.

Пространство исповедалbного слова. Материалви международнои конференции

(Санкт-Петербург, 26–27маа 1997.г.). — СПб.: Изд-во Института Человека РАН,

1997. — С.9-14, Рабенко Т. Г. Исповедњ: к истокам речевого жанра. — Вестник Ке

меровского ун-та. — Кемерово, 2002. Вњип. 4. — С. 105-107.

* Бугаева И. В. Церковнаа записка как особљи жанр религиозноu cферљи. (В

сб.:] Стилистика текста. Межвуз. cб. науч. тр. Вњп. 2. — Нижнић Новгород:

нглу, 2007. — с. 3-6.

* Бугаева И. В. Жанровое своеобразие текстоврелигиознои сферњи. (В. cб.:]

Стилистика текста. Межвуз. cборник научних трудов, отв. ред. Е. В. Плисов.

— Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролкобова, 2005. — С. 3-11.

* Бугаева И. В. Структура и азвикрекламних текстов в православних СМИ.

[В cб.:] Жзњак средствмассовои информации какобљект междисциплинарного

иccледованиа, сост. М. Н. Володина. — М.: МАКС Пресс, 2008. — С. 15-21.

* Кондратњева Е. В. Православнии церковнвић календарв как жанр душепо

лезного чтениа (на материале календара Соловецкоu обители). (В. cб.:] Церков

нoслaвaнскии извик: преломление традиции в современнои кулвmуре, отв. ред. Бу

гаева И. В. — М.: Кругљ, 2006. — С. 208-211.

* Бугаева И. В. Зтикетнве формули обраценил в православноп среде. (В

сб.:] Русскал речњ в современном вузе, отв ред. Б. Г. Бобљилев. — Орел: ОрелГУ.

2006. — с. 13-18.
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2.3. Значајну пажњу руских теолингвиста привукла је и пробле

матика конфесионалне маркираности језичких нивоа. Интегрални

преглед специфичности језичких средстава која налазе примену у

сакралном функционалностилском комплексу савременог руског

књижевног језика даје О. А. Прохватилова“, односно у православ

ном социолекту — И. А. Бугајова“.

С обзиром на чињеницу да је лексички ниво најважнија компо

нента језичке организације стилова и жанрова унутар сакралног

функционалностилског комплекса, чији се елементи одликују спе

цифичном семантиком, стилском обојеношћу и историјском димен

зијом, највећи број истраживања у русистичкој теолингвистици по

свећен је управо структури и функционисању апелативне“, онома

* Прохватилова О. А. Жзњиковње средства религиозного стила. (В. cб.:] Хре

стоматиа теолингвистики, ред.-сост. Ч. Лапич, А. К. Гадомскић. —Симферопо

лљ: Универсум, 2008. — С. 113-122.

* Бугаева И. В. Жзњак православних верукоцих в концеХХ— начале ХХI века.

— Москва: Изд. РГАУ– МСХА им. К. А. Тимиразева, 2008. — С. 78-205.

* Из ове области поменућемо монографију: Тимофеев К. А. Религиознан

лексика русского азвика каквиражение христианского мировоззренил. — Новоси

бирск, 2001. — 88 с. и студије и чланке: Бугаева И. В. Омонимил церковнославан

ских и русских лексем при воспринтии богослужебних текстов. (В. cб.:] Актуалв

нbге проблемњи современнои педагогическоп лингвистики. Межвуз. cб. научн. тру

дов. Вњп. VIII. / Отв. ред. Е. В. Алтабаева. — Мичуринск. МГПИ, 2005. — С. 83–

89, Гадомскии А. К. Определение религиознои лексики какодна из проблем совре

меннои теолингвистики. (В. cб.:]Диалог кулвmур. Теорин и практика преподава

нил азњиков. Материалb 2-и Международнои научно-практическои конференции,

посвашеннои 30-летико первого вbanуска иностранних студентов филологиче

ского факулетета 6-8 сентабра 2007. — Симферополњ: Изд. „Дола“, 2008. — С.

135-146; Гадомскии А. К. Квопросу о единицах теолингвистики. (В. cб.:] Восточ

нoслaвaнскал филологиа: Сборник научних работ. Вban 11. Частњ 1. Жзњикознаниe.

— Горловка: изд-во ГГПИИЖ, 2006. — С. 11–20, Журавлев С. А. Религиознаа лек

сика и прагматика словара. (В. cб.:] Русскал и сопоставителњнал филологија: со

столние и перспективњи: Международнан научнаа конференциа, посвлиценнал

200-летико Казанского университета (Казанњ, 4–6 октабра 2004 г.): Трудњи и ма

териали, под обш. ред. К. Р Галиуллина. — Казанњ: Изд-во Казан, ун-та, 2004. —

С. 290-296, Климович Н. В. Квопросу об определении библеизма влингвистике.

(В. cб.:] Жзњикознание. — Красноарск. Красноирскии государственнии университет,

2006 – С. 202-204; Матвеева Н. П. Библеизмњив русскоп словесности. — Русскаa

словесностњ. — 1993, No. 2. — 1996, No. 2, Мусорин А. Теонимическал лексика рус

ского азњика. (В. cб.:] Роднои нзвик, родное слово. — Новосибирск, 2004. — С. 121—

123, Черник В. Д. Агнонимњи влексиконе азњиковои личности как источник ком

муникативних неудач, (В. cб.:] Русскии извик сегодна, под ред. Л. П. Крњисина. —

М. Азбуковник, 2003. — С. 295–305.
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стичке“, терминолошке лексике теолошких и других контактних и

комплементарних дисциплина“, као и религијски мотивисаној фра

“ Од монографија из ове области издвајамо: Бугаева И. В. Агионимњив пра

вославнои среде: структурно-семантическии анализ. — М.: ФГОУ ВПОРГАУ —

МСХА им. К. А. Тимиразева, 2007. — 138 с., Горбаневскић М. В. Из опвита кулв

турно-исторического анализа топонимии: русские топонимњи и православие. То

понимњи и обицество. — М., 1989, Теребихин Н. М. Сакралbнаа географил Русско

го Севера (Религиозно-мифологическое пространство севернорусскоп кулвmу

рњи). — Архангелњск, 1993. — 223 с., КОдин А. В. Ономастикон русских заговоров:

имена собственнве врусском магическом фолњклоре. — М.: МОНФ, 1997. – 320

c., а од репрезентативних студија и расправа објављених на страницама зборни

ка и часописа: Родионова И. В. Дериватљi библеиских антропонимов в народноп

нзвиковои традиции: (словарнве материалbi). — Вопросви ономастики. — Екате

ринбург: УргУ. — 2004. – Ne 1. — С. 121—144; Самохвалова Л. Д. Синтагматиче

ские отношенил в микросистеме номинации Богородичнои иконографии. (В. cб.:]

Влиание Библии на литературнве азњики. Материалва ХХХТ Всероcсипскои науч

но-методич. конференции СПбГУ. — ВњиП. 7. — СПб, 2002. — С. 39–47, Станкова

Т. КО. Квопросу об именах сватљих и их идентификации в англитском азњаке. (В

сб.:] Мир Православин. — Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного

университета, 2000. Вњп. 3. — С. 296-299; Теребихин Н. М. Сакралbнал топони

мин Русского Севера (К постановке проблеми). (В. cб.:] Вопросbи топонимики

Подвинва и Поморња. — Архангелњск, 1991. — С. 24-34.

* Радови који се баве теолошком терминологијом за сада су малобројни: Бу

гаева И. В. Православнђи социолект и его лексикографическое описаниe. (В. cб.:)

Единство системного и функционалbного анализа азваковњих единиц: материали

Междунар, науч. конф. (г. Белгород, 11-13. апр. 2006) Ч. 2. — Белгород, 2006. — С.

336-339; Конвчак И. Формирование врусском азњике терминологии, свазаннои с

исламом. (В cб.:] Хрестоматиа теолингвистики, ред-сост. Ч. Лапич, А. К. Га

домскић. — Симферополњ: Универсум, 2008. — С. 269-286, Шестак Л. А. Пробле

мњи тезауруса: религиозное мировидение, мирооцуцение, философил, азњикован

образностњ. [B cб.:] Мир Православиа. — Волгоград: Изд-во Волгоградского го

сударственного университета, 1997. — Вњп. 1. — С. 131—135. Ипак, у русистичкој

лексикографији појавио се већи број остварења везаних за ову сферу (једноје

зични и преводни речници теолошке терминологије): Азаров А. А. Русско-англи

пскии словари религиозноа лексики. — М.: Руссо, 2002, Азбука христианства. Сло

варв-справочник важнепших понатии и терминов христианского учениа и оба

да. — М. МАИК «Наука», 1997; Англо-русскии словарњ в помоцњ христианскому

переводчику. Под ред. М. Макарова. — М., «Духовное возрождениe”, 1998, Бен

Леви С. Англо-русскии толковњи словарњ библеиско-религиозноа лексики. — М.:

КАРО, 2000, Бугасва И. В. Словарњ ударении религиознои лексики. Словарњ со

крацении религиозноплексики. — М., «Кругљ», 2009, Воскобоћников В. М. Знци

клопедическии православнии словарњ. — М.: «Оскимож, 2005, Живов В. М. Свато

ств. Краткии словарњагиографических терминов. — М.: Гнозис, 1994, Матвеев

С. А. Англо-русскии теологическии словаре. — М.: Астрелњ, 2006, Полнела право

славнии богословскии знциклопедическии словаре. В2-xт. — М.: Изд. отдел Мо
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*

зеологији руског језика из монолингвалне и конфронтационе пер

спективе“. Ипак, у експанзији су и истраживања конфесионалне

маркираности других нивоа савременог руског књижевног језика,

пре свега фонетско-фонолошког са прозодијским“, графијско-ор

тографског“ и граматичког“.

сковского Патриархата, 1992. (репр. воспр. изд. 1913); Склиревсказ Г. Н. Словарњ

православноп церковноп кулвmурњи. — СПб.: «Наука», 2000, Словарњ литургиче

ских терминов, ред. О. В. Шаћкевич, П. Сахаров. — М., 1998.

* Монографије: Бабушкин А. П. Типња концептов в лексико-фразеологиче

скои семантике азњика. — Воронеж. Изд-во Воронежского государственного уни

верситета, 1996. — 104 c.; Ушаков В. Д. Фразеологиа Корана: опљim conocmaвле

нил фразеоречении Корана и арабского классического извика. — М.: Восточнаи ли

тература, 1996. — 202 c., студије и чланци: Алефиренко Н. Ф. Фразеологическаa

репрезентациa xpистианского мировоспринтил (на материале востoчнoслaвaн

ских извиков). (В. cб.:] Мир Православил. — Волгоград: Изд-во Волгоградского го

сударственного университета, 1998. — Вњип. 2. — С. 126-131; Гашева Л. П. Библеи

ские фразеологизмњив контексте русскоп лингвокулвmурња. (В. cб.:] Мир Право

славил. — Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета,

1998. — Вњп. 2. — С. 132—136; Жолобова А. О. Фразеологизмњи-библеизмњив русском,

англитском и испанском азњиках: частичнвле Зквивалентњи. (В cб.:] Материали

научнои итоговои конференции (Русскал и сопоставителњнал филологиа: кон

цептуалbно-семантическии и системно-функционалвне и аспектњу. — Казанњ:

Унипреcc, 2002. — С. 24–25; Свиридонова В. П., Бухонкина А. С. Фразеологиче

ские единици религиозного содержанил в свете лингвокулвmурологии. (В. cб.:]

Мир Православин. — Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного уни

верситета, 2002. — Вњп. 4. — С. 352-358, и др.

“ Монографије: Прохватилова О. А. Православнан проповеде и молитва как

феномен современнои звучацеu peЧи. — Волгоград: Изд-во Волгоградского госу

дарственного университета, 1999, посебно стр.9-30; Успенскић Б. А. Архаиче

скал система церковнославанского произношениа: (из истории литургического

произношенил в России). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. — 156 с., расправе и члан

ци: Бугаева И. В. Акцентноге вариантњи в православном социолекте и литера

турнал норма. (В cб.:] Человек и азвиковое пространство. Аспектњи вЗаимодеu

ствил, отв, ред. Е. В. Плисов. Межвуз. cб. научн. трудов. Вњп. 2. — Нижнић Нов

город: Изд-во ГОУНГЛУ, 2006. — С. 3-8, Бугаева И. В. Фонетические особенно

сти православного социолекта. (В. cб.:] Хрестоматин теолингвистики, ред.-сост.

Ч. Лапич, А. К. Гадомскић. — Симферополњ: Универсум, 2008. — С. 61-69; Про

хватилова О. А. Интонационно-звукован организацил современнои духовноu pe

чи. (Всб.:] Вопросви русского азњикознанин: Сб. науч. ст. к кобилеко Е. А. Брњизгу

новои. Вњtn. ХI. Аспектњи изучениа звучаицеu peЧи. — М., 2004. — С. 163–174.

“Бугаева И. В. Графическал и орфографическал нормированностњ текстов

религиознош сферњи. (В cб.:] Русскал словесностњ в контексте современних ин

теграционних процессов, ред. О. В. Иншаков. Волгоград: Изд-во Волгоградско

го государственного университета, 2007. — С. 635—640, Бугаева И. В. Квопросу о
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3. Понуђени преглед досадашњих подручја испитивања руси

стичке теолингвистике, који не пледира на коначност и свеобухват

ност у инвентаризацији истраживачких проблема, показује да не

сумњиво постоји широк спектар питања везаних за структуру и

функционисање рускогјезика у религијском контексту која изиску

ју укључивање комплексног теолингвистичког појмовно-термино

лошког и теоријско-методолошког апарата. Специфичност пробле

матике на граници између теологије и лингвистике условила је, ка

Ко смо показали, конституисање нове научне дисциплине—теолин

гвистике, са значајним фундаменталним и апликативним, дескрип

тивним и прескриптивним потенцијалом, са респектабилним оства

рењима и широким перспективама даљег развоја. Ако овај рад пру

жи подстицај за интензивирање теолингвистичких истраживања и

у нашој средини, на материјалу српског и других словенских јези

ка, сматраћемо да је постигао свој циљ.
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РеЗКоме

Ксении Кончаревич

ЖЗБИК САКРУМА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИИ В РУСИСТИКЕ

Вработе предлагаетcн обзор теолингвистических исследованић вру

систике, расcматриваетса ее теоретико-методологическић и понатићно

категориалВНБић аппарат и критически обсужда отси важнећшие резулЊта

тњи, достигнутњев последнем деситилетии ХХ и первом деситилетии ХХI

века в фундаменталВНњих и прикладнњих областих изучених извика сакрума,

которње излагакотси в диссертациих, монографических публикациих, тру

дах, опубликованних в тематических с6орниках, cборников материалов

научних конференцић и в научних журналах в Россићскои Федерации (с

библиографическими референцами).

Важним достижением роcсићскои теолингвистики, как отмечает ав

тор, авлиетси признание ученЊими наличин самостоателњного функциона

лљного стили, свизанного с религиозноћ сфероћ, вљаделение особљих са

кралвнЊих жанров с присушими каждому из них стилистическими осо

бенностими, а также вњивление в современном русском литературном

изњике разноуровневљих конфессионалнно маркированнЊих средств. Крити

ке подвергакотса отделњнЊле классификационнЊле и терминологические не

дочетњи и предлагаетси болеe широкоевнедрeние врусистику новњих кло

чевљих категорић, релевантнЊих дла теолингвистических исследованић, та

ких, как сакралbнЊић//профаннвић функционално-стилевоћ комплекс.
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АНТИБАЛКАНИЗМЊI

Потребностњ в научноћ дефиниции балканизма как сокозообразу

кошцего признака балканскои лингвистическоћ обшности заставлиет

обратитњси клингвистическим сушностим и операциим, которње про

тивопоставлeни балканизмам, входе балканского извикового контакта не

ВБИХодит за пределЊЕ Исходного извика, максималено трудно заимствукотси

и калЊкиру отси в другие жзњики, т. е. носит своего рода антидонационнви

характер. Дла нихв статње предлагаетса обозначение антибалканизмњи и

приводитси их неисчерпњиваношић список дла балканославинских извиков.

Клкочевње слова: балканскии изљковоћ сокоз, балканизмњи, антибал

канизмњI, извиковаи донационностЊ.

Попљитки вњIаснитњ правила исполњЗованих лингвистического

термина балканизм в научноћ литературе ХХ века практически не

предпринималис, вместо зтого во второћ половине столетиа во

зникло стремление таковље правила установитњ (см., например

(STEINKE 1976a, b, DURIDANOV 1983)), что неизбежно приводило либо

Капориим, либо, по совeршенно справедливому мненико А. В. Де

сницкоћ, к порочному кругу в определении „балканизмов как

своћствбалканских извиков“, а балканских извиков „как извиков,

обладакоших балканизмами“ (ДЕСницкAа 1979: 13). Гораздо болеe

плодотворнЊIм дла науки о извиках и кулЊтурах Балкан оказалси тра

диционнии еше с Копитарового времени подход, имплицитно содер

жашић остенсивное определение признака интуитивно осознавае

моћ балканскои лингвистическоu обицности, которњић понимаетси

реалистически как некотораж лингвистическаи сушностњ извиков по

* sobolev(a)staffuni-marburg.de

* Об ареалвноћ обшности и извиковом сокозе см., например (URBAN 2007, Ру

САков, СоволВв 2008).
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луострова (см., например КОРТАR 1829; MIKLOSIСН 1862; SANDFELD

1930, попов 1984, асенова 1989, дуриданов, младенов 1989, hin

RICHS 1999; MДАБА 2003-2010).“В далњнеишем били предпринити

попљатки абстрагироватљ обшие своћства некоторњих балканизмов,

например иконичностњ, аналитизм, полисемино и редундантностњ

(НЕТZER 1995, HINRICHS 1999; РУСАКОВ, СОБОЛЕВ 2008), но на фоне

синтетических, моносемних изкономичних контрпримеров (см., на

пример SOBOLEV 2004) приходитса признатљ, что пока еше недоста

точно сделано дла нормировании употреблениа самого термина.

Сопоставлаи наиболеe penрезентативнЊне диалектњи изљшков Бал

канского полуострова в ходе картографическоћ работњи над МДАБУ

в 2000-е годњи и решан проблему межљазњиковоћ идентификации

лингвистических единици их функции в извиковом контакте (при

различении поведениа говориших и точки зрении исследукоших

жЗБIковње фактњи лингвистов) мњи, в частности, опиралис, на нор

мативно определенноe пoнитие диалектного различин, введенноe в

русску о диалектологическуо науку еше структуралистами (АВА

НЕСОВ, ОРЛОВА 1965, ЦБГХУН 1981), и во многих случаих картографи

ровали различин противопоставленнве. Естественно, что в раде

случаев остенсивно определеннЊим сушностим-балканизмам, как

того и требуот правила контрола в обшеи теории дефиниции, ока

ЗалиcБ противопоставленљи сушности и операциИ, Которље, как ка

жетса, удобно именоватБ антибалканизмами.

Абстрагирование некоторњих обших своћствантибалканизмов

позволило расширитњих список. Таковњими в далњнеишем будем в

рабочем поридке сЧитатњ лингвистические сушности и операции, в

* Приведем актуалннии стандартнЊић список балканизмов по У. Хинрихсу

(HINRICHS 1999: 432,434): „нелабиализованнии гласнић (среднего рада и подњема),

редукции падежноћ системњI, “локативнЊић“ тип числителњнЊих, постпозитивнЊiћ

артикле, вокатив, аналитическић компаратив, адноминалвнЊlИ датив, удвоениe

обљекта, перифрастическић футур (volo), замешение инфинитива, звиденциалв

нoе наклонение, разветвленнан глаголњнал система, лексические заимствованих“

(ср. также иначе в НАARMANN 1976:77–96, HETZER 1995:26-27).

* Нет недостатка, в частности, и в спекулативних теориих полВлениа балкан

ских грамматических категорић вистории балканославанских извиков. Например,

новљле дла македонского извика категории фактивностЊ, статус и определенностњ

обљивликотса иерархически наиболеe BБ1coкими среди категорић, грамматикали

зирукоших референциалвнуко информацио, а их поивление „естњ резулbтат не

формалвноћ интерференции с системами соседствукоших неславинских извиков,

а функционалвного приспособлениа к потребностим многоизвичноћ средњи, в ко

торои собеседники часто говорит на разних извиках.“ (Тополињскл 1996:71).
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ходе балканского извикового контакта не виходашие за пределњи ис

ходного извика, сушности и операции своего рода антидонацион

нble, МаксималВНо трудно заимствуемље и калLкируемље в другиe

изњики.“ Хоти дли традиционноћ балканистики бњли бњи интересни

в основном случаи, когда внутpисистемнаи и географическаи ди

стрибуциа антибалканизмов ограничиваетса или сокрашаетси (в

частности, за счет заимствованић и калек из извиков-доноров), тем

не менее, и в историческом, и влингвогеографическом плане речњ

Идет како извиковњих архаизмах, противопоставленних традиционно

понимаемљIм балканским инновациим (ср. RUSAKOV 2009), так и о

подобних им непротивопоставленних ивлениих (например, иннова

циих „в духе праизвика“), дистрибуции которњих может оставатњси

неизменнои или даже расширитњси.“

В качестве примера области, в котороћ извики могут не ивлитњси

ни донором, ни реципиентом, приведем установленнии нами дла

балканославинских извиков целњић класс антидонационнњих слaвaн

СКИХ По происхожденико Лексем, ВХОДАЦИХ всемантическое микро

поле названић родителњских братњев и сестер, а также их супругов

и детеи: в обследованних кожнославинских пунктах прекрасно со

хранилис, славинские лексические архаизмњи “stryjb „дада по от

цу“, “stryjbna „жена дади по отцу“, “ије „дада по матери“ и “ијbna

„жена дади по матери“ с их многочисленнљими дериватами. О том,

что зто микрополе не единственноe в своем роде, свидетелњствует

такое же положение дел с лексемами “bratučedњ „свин дади по от

цу“, “děverb „деверњ (брат мужа)“, “šurb „шурин (брат жени)“, “zbly

„золовка (сестра мужа)“, “jetry „женљи братњев между собоћ“ и др.

(МДАБЖ 2005). Не утрачивалск у кожних славин, зти обозначении

совeршенно не заимствукотси в неславинские балканские извики, ис

полњЗукошие менее дифференцированнЂле системљи с болњшим ко

личеством структурних неитрализации в полисемннх лексемах.

Обљаснениизтому могут лежатљ какв области особенностеи соци

* К контактнообусловленним изменениим мњи, в частности, относим заим

ствование и замецение полнозначних и служебних единиц, калекирование и инве

измененил в структурних схемах, измененин под контактним воздеиствием

функции грамматических категорит (СОБОЛЕВ 2008).

* Возмoжно, имеет с њгол задуматњси обаналогичнЊих ивлениих и в области

кулњTypљи. Например, греческић алфавит, в разное времи и в разних формах

(вклкочанскода и его дериватњи вроде кириллицљи) принатњи почти всеми балкан

скими народами, очевидно может претендоватњ на статус балканизма, в то вре

ми как алфавит глаголическић очевидно— на статус антибалканизма.
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умов, а именно релевантности дифференциации ролећ отделњнњих

членов семљи или их групп, так и в обшем предпочтениик генери

ческоћ номинации (ср. серб. bratučed„сњин дади по отцу“ и ијакоWić

„свиндиди по матери“ с алб. kushëri „син дади по отцу или по ма

тери“) или к перифразе при именовании фактов или обњектов (ср.

макед. Иrni. „Идет дождњ.“ vs. алб. Вie shi. „Идет дождњ“).

Повторим, что речњ не идет о принципиалвно не заимствуемљих

И не калВКируемљIх сушностих и операциих, что врид ли вообше во

змoжно. Ми имеем в виду именно супрасегментнње и сегментнЊле

единицљи самого различного ранга и все возмoжнЊне операции моди

фикацић и конверсић (МЕЛБЧУК 2000), реципируемље контактиру

КОШЦИми изљIками максималВНо затрудненно. В (кожно)славинских

извиках“ к таковњим, как нам представлаетси, на разних извиковњих

уровних принадлежат:

фонологические знклитики и некоторње правила их линеuного

порадка (ст.-слав. Yкто ти сА ликнитљ. „Тt oot čoкеi,“; серб. Dao sam

joj ga. „Жећ его дал.“, болг диал. Na mosA mlogu trºosala. „Мени не

искали долго.“ Је до 5am ne r"ukala. „Жего не звала.“ (МДАБЖ

2003: Карта 43));

перенос акцента на проклитики (ср. серб. u grad „в город“ vs.

u gradu „в городе“; болг. Kašta bez žena i maž bez pari ogan da g'i go

ri. „Гори огнем дом без женшинЊI и мужЧина без денег.“);

тоническое ударениe, которое, с однои сторонњи, авлиетса ин

герентним своиством (пра)славинскоћ лексемљи (ср. Nom. Sg. rak,

Gen. Sg. raka, Dat. Sg. raku „рак“), а с другоћ — не лишено парадиг

мообразукошећ функции в словоизменении (ср. серб. Dat. Sg. gradu

vs. Lok. Sg. gradu, Gen. Sg. sela vs. Akk. Pl. sela);

фонологическал релевантностњ признака количество гласних

подударением и вне его (ср. серб. 3 Sg. Praes. radi „работает“ vs. 2 Sg.

Imperat. radi „работаћ“ (ср. дла албанского (SAWIСКА 1997: 23—25)),

фонологическал релевантностњ признака назалbност, гласних

и, как следствие, класс носовЊИХ ГласнЊИХ, ВступакоШИХ ВИсториче

“ В далњнећшем приводитси в основном славинскии материал, изредка вил

лострационних целих дополниемљи разрозненними сведениими по неславин

ским балканским извикам, например албанскому. Установление списка албанских,

романских и греческих антибалканизмов нам представлиетси делом ближаише

го будушего.

* Тон в славистическоћ литературе характеризуетса обљично как„lexikalisch

inherent“, а принадлежностњ к акцентним классам как„lexikalisch und gramma

tisch bedingt (GvozpANOVIĆ 2009: 101,111).
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скупо коррелицико вЗаимоисклкочених с гласним среднего рада сред

него подљема (ср. известнњић болгарскии фонетическии закон “o »

a (“aobњ> dap) „дуб“ (ХАРАЛАМПИЕВ 2001: 61-62), а также протоал

банское развитие“a - e, fe - ев позиции перед назалbними (ОКЕL

2000:270, GJINARI ЕтAL. 2007–2008)),

слогообразукоцие сонантњи, оказБIвакошиеси подгруппоћ на гра

нице между классом гласних и согласнЊих фонем (ср. серб. 1-Part.

Nom. Sg. М. umro „умер(шић)“);

сонантне и статус /v/, известнић дла сербского и хорватского

жЗБIков и отраженнЂић частично как слав. - VuИ-> албанское -иa-,

-иe- при заимствовании (*podskovљ „подкова“ — patkua „то же“

(OREL 2000: 37-41; 120—122));

морфологическаaрелевантностњ конкретних исторических че

редовании согласних (ср., например, прекрасно известнње славин

ские палатализации и Иотации, с одноћ сторонњи, и албанские чере

дованих, с другоћ — t: S, n : nj (j), k: q, g: gj, ll. j. p: mb (1 sg. mas

: 2 sg. mat„измератњ“, 1 sg. laj: 3 sg. lan„мљитњ“, pres. djeg: aor. do

gja „жечњ“, pres. pjek: aor. рода „печњ, зретњ“, sg. popull; pl. popuj

„народ“, pas: mbas „сЗади, за“ (ОКЕL 2000: 139—141)));

категорин периферишнњих падежеu, часто отражакошан инге

рентнње модели глаголњного управлениа (например генитив, ин

струментал, локатив и аблатив, в том числе и вБражаемље пери

фрастическими конструкцилми вроде социативноћ (см., в частности

МиловАДОВИЋ 2003, SoвoШЕv 2004, 2009, отделњно об инструмен

тале СОБОЛЕВ 2006)), в отличие от падежећ структурних,

категориа одушевленности и категорин личности (см. новећ

шуо аргументацио против расcмотрении первои в качестве бал

канскоћ межљазњиковоћ параллели (ASENOVA, ALEKSOVA 2008, ADA

моu 2010));

категорин собирателњности, характеризуемал противоречием

между формоћ и семантикои и устраниемал в балканских извиках

плкоралвноћ синтактикои сушествителњнљих, оформленнЊих типич

нBIми историческими собирателЊнњIми суффиксами (макед. Оd

d'abot l'isjeto padvet d'otu, „Листва с дуба падакот вниз.“ (МДАБЖ

2005: Картњи 17, 18)),

категорин сингуларности, ВБражаемаи в славинских изљшках

суффиксом *-inb (макед. Видатin „болгарин“),

категорин двопственного числа в морфологии и синтаксиce

имени и глагола (см. старочакавское Гva mi sta siromaha dugo vri

те drugovala. „Дружили долго два бедника.“);
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отсутствие маркера категории определенности на членах

именнои группљи, те. Зксплицитного показатели индивидуализиру

кошцего, генерического, специфического и/или неопределенного зна

чениа (ср. рус. Он пришел в белои рубашке. vs. макед. Тој dojde vo

(edna) bela košulja. Toj dojde vo belata košulja.) (МДАБА 2005: Кар

ти 93—126);“

противопоставлeние полних и кратких форм имен прилагате

лbних с их нечеткими, размњITБIми внутpисистемнЊими функциами

(ср. ст-слав. Nom. Sg. М. сл'kпљ vs. cл'Ептки, Gen. Sg. М. слуkпа vs.

слEплего, Dat. Sg. М. слуkпоу vs. cл. Епсуелису, серб. Nom. Sg. F. mlada

„молода“ vs. mlada „молодан“), находишихса под воздећствием фо

нетических процессов уподобленић и контракцић и под аналоги

ческим вличнием указателњнњих и личних местоименић (серб. sle

роти, Хорв. диал. slipemu);

класс притажателњних прилагателњних и местоимениu (рус.

братов, сестрин, серб. negov „его“, nen„ее“ (подробнее см., напри

мер (ИВАНОВ 1989: 21–28));

трошнои деиксис, в т. ч. местоименнии (серб. дvај „зтот“ vs. taj

„тот“ vs. дпај „вон тот“), артиклевљци (болг, seloso, seloto, selono,

„Хоla z “omata, saga, dА и barak"egº godinЛSA, ZA zdrava dЛ sта i

SAibºii i dubºitak!“ „Подходите тепеpљ, берите, чтобљI (зтот) год бљIЛ

урожаинњим, чтобљи мњи бљили здоровљ, и хозиева, и скот!“ (МДАБЖ

2005: Карта 95)) и наречнић,

категорин вида глагола с размњITњIм обшим значением преде

лњности дећствиa, вЊражаемаи корневои морфемоћ или суффикca

лњно (серб. Ipf. padati „падатњ“ vs. Pf pasti „упастњ“, болг. Прt. čist a

„чиститњ“ vs. Pf. plat "a „платитњ“);

синтетические форми будуцего времени (ср. футур, ВБражае

мљи посредством формљи презенса глагола совeршенного вида в ст

сл. Падж. „Жупаду“, болг. Тојšte si kupi knigata, kojato si izbere. „Он

купит книгу, которуко вњиберет себе.“ и старочакавском 1 Sg. Fut.

Dojdem. „Ж приду.“ vs. штокавское (Ја) ću doći. „Ж приду.“ (РОРОVIĆ

1960: 497)), а возмoжно, и некоторње из перифрастических форм

будушего времени,

перифрастические формњи условного наклонениа с особљIми

кондиционалнними формами вcпомогателњного глагола „бљитњ“ и

* Новаи балканскаи категории определенности (артиклеван морфема с инди

видуализирукошим значением) формируетси на прилагателњном ватрибутивноћ

синтагме (СоволEB 2009).



Антибалканизмњи 191

причастиeм на -l (ср. ст-слав. И azЋ, пришкде сте лихвож истAzaлт,

Билић. „И и, прида, с лихвоко востребовал бњи.“ (DIELS 1989: 242) и ча

кавское Вin radil. „Ж работал бњ“, а также македонские диалектнBле

формљ Вi sum došol. „Жбљи пришел.“ (Архив МДАБУ));

форме инфинитива и супина, как синтетические, так и анали

тические (см., например (ЦњихУН 1981; HETZER 1995; МДАБЖ

2003));

деиствителњное причастиe прoшедшего времени на “-lњ с не

определчемљIм однозначно грамматическим значением (вклкочаи

скода и атрибутивное употребление, и функционирование в каче

стве формљ смљIслового глагола в перифрастических формах вре

мен и наклоненић, и различение образованић от имперфектних и

аористних основ типа мак. došol vs. dojde!), а также деиствителњноe

причастиe прoшедшего времени на “-vb(ši);

генитив при отpицании (серб. Nemam novaca. „У мена нет де

Нег“);

предикативнии инструментал (серб. Kad sam bila đevojkom.

„Когда и бљила девушкоћ.“).

Дла многих, хоти и недли всех приведенних сушностеи и опера

цић очевидна их обшал принадлежностњ к так називаемому „славин

скому (или даже индоевропећскому) азњиковому типу“, а в качестве

причинњи их антидонационности“ можно самљIм предварителњним

образом предположитњих ингерентностњ дла отделњнЊих лексем, мар

кирование флексионнЊIми показателими фузионного и кумулативного

типа, относителњно нечеткић способ вњиражени и, относитељно не

четкуо внутpисистемнуо дистрибуцико, функцино и/или семантику

и, как следствие — пограничнвић категориалвнЂић характер. Одно

временно с зтим, как кажетси, абстрагирукотса и некоторље обшиe

своћства антибалканизмов — амбивалентностњ относителњно ана

литизма и синтетизма, поли- или моносемии, зкономии или редун

ДанТНОСТИ.

Пока отметим лишњ, что обшетипологическаи характеристика

балканского извикового сокоза и отличнан от остенсивноћ норматив

нач дефинициа балканизма как сокозообразукошцего признака возмо

ЖНБА толЊко в широком контексте Вопроса о системности ЖЗБIКа В

синхронии и диахронии, о взаимнои импликационности извиковЊIх

* „Славине бљили пассивним злементом в процессе синтаксическои и морфо

логическои зволкоции... Нет ни однои извиковои категории, где все балканскиe

изњики представликот славанские злементљи“ (SELIŠČEV 1925: 51).
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признаков, о различиих в механизмах маркировании содержаних

грамматических категорић, обустоћЧивљих и проницаемњих дла кон

такТНБIх инновацић участках извиковои структурљI и об их относи

телњноћ иерархии.
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Андреј Н. Собољев

антибалканизми

Потреба за научном дефиницијом балканизма као интегралног инди

катора балканске лингвистичке заједнице приморава да се обратимо је

зичким јединицама и операцијама које су супротни балканизмима, у току

балканског језичког контакта не прелазе границе полазног језика, позајм

љују се и калкирају се са максималном тешкоћом, тј. имају својеврстан

антидонацијски карактер. За њих се у чланку предлаже термин антибалка

низми и наводи се њихов непотпуни списак за балканскословенске језике.
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Институт за српски језик САНУ

Београд

ГРЕЦИЗМИ У СРПСКИМ НАРОДНИМ ГОВОРИМА

(НА ТЕРИТОРИЈИ војводинE)*

На дијалекатској грађи десеттомова Речника српских говора Војво

дине извршено је пробно испитивање заступљености грецизама у срп

ским народним говорима тако што су они комплетно ексцерпирани а

затим су случајеви који на било који начин одступају од стандардних

грецизама класификовани према типу на новине (у виду читавих речи,

или само значења, творбе, фонетског лика), на архаизме (лексичке и

формалне), као и на ретко регистрована значења. Тако се долази до за

кључка да свакако има смисла наставити са проучавањем грецизама у

српским народним говорима пошто су већ налази са крајњег севера је

зичке територије, максимално удаљеног од линије додира са грчким је

зиком и ван балканског језичког савеза, довољно богати.

Кључне речи: српски језик, народни говори, дијалекатски речник,

грецизам, лексикологија, етимологија.

0. Проучавање грецизама у српском језику може се спроводити

на више нивоа — у оквиру етимолошких истраживања алоглотске

лексике самог српског језика, или у оквиру проучавања грецизама

у општем балканском контексту, евентуално у оквиру разматрања

грецизама у словенским језицима, али исто тако и на чисто теориј

ском нивоу — у светлости теорије језика у контакту. Без обзира на то

о ком се ракурсу ради, свако иоле систематско проучавање на јед

ном нивоу истовремено доприноси свим поменутим аспектима.

1.0. Класична свеобухватна студија о грецизмима у српском је

зику јесте Фасмерова монографија Die griechischen Lehnworter im

* jasna.vlajic(a)isj.sanu.ac.rs

** Овај чланакје резултат рада на пројекту бр. 178007, „Етимолошка истра

живања српског језика и израда Етимолошкој речника српског језика“ који у це

лини финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Serbo-Kroatischen (VASMER), коју драгоцено допуњава серија Попо

вићевих чланака (ПОПОВИЋ 1953—1955), као и Скоков етимолошки

речник (SKOK). Иако су ови наслови публиковани у периоду 1944–

1974. године, у њима ипак није представљено реално стање дијале

катске лексикографије у датом тренутку. Нарочито њихов захват у

грађу из народних говора није релевантан данас, у ери својеврсне

„плиме“ дијалекатских речника до које је дошло крајем прошлог и

почетком овог века. Тако је потреба да се направи разграничење из

међу солидно представљених књижевних грецизама, и недовољно

обрађених дијалекатских грецизама— на шта је указивао још ПОПО

ВИЋ 1953 — и даље остала актуелна.

1.1. Овај рад представља пилот верзију једне шире студије о

грецизмима у српским народним говорима која ће се бавити њихо

вом идентификацијом, дистрибуцијом, периодизацијом и адапта

цијом.

1.2. У првој фази циљ је био да се утврди има ли уопште сми

cла, након резултата до којих су већ дошла поменута три класична

етимолошка извора на ту тему (VASMER, ПоповиЋ 1953—1955, SKOK),

даље проучавати грецизме у српском језику.

1.3. Избор за пробну анализу пао је на Речник српских говора

Војводине (РСГВ) због његове обимности, репрезентативности и

актуелности: као највећи појединачни речник (10 свезака са преко

2.000 страница) покрио је највећи континуирани терен (истовреме

но максимално удаљен од линије додира са грчким језиком И ВаH

граница балканскогјезичког савеза), а притом је међу најновијима

(публикован је од 2000. до 2011. године, мада осим грађе са терена

садржи и низ збирки речи објављиваних крајем ХХ века).

1.4. У односу на облике и значења посведочене у књижевном

језику и у дијалекатској грађи коју су на располагању имали Фа

cмер, Поповић и Скок, грецизми у РСГВ показују бројне разлике. У

односу на корпус грецизама описан код три поменута аутора, већи

* Фасмерово дело је због ратних околности неколико година чекало да буде

објављено, Скок је умро чак петнаест година пре него што се 1971. године поја

вио први том његовог речника —једино је Поповић био „авангардан“ у свом екс

церпирању грађе за РСА који је почео да излази касније, тек 1959, међутим, ве

ћина тих извора потичу с почетка ХХ века.

* У речник је, због чињенице да он обухвата српске говоре, укључена и гра

ђа из неколико српских села у Мађарској и Румунији — тако се, преко ових по

следњих, захват посредно враћа у окриље балканског језичког савеза, мада то за

ову лексику није нарочито битно.
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на њих представљају одређену врсту новине,“ неколико речи би се

могле окарактерисати као архаизми, а један број њих могу се из

двојити као раритети (у области значења).

1.5. Структура одреднице засад је организована тако да након

самих потврда и њихове убикације долази етимон, без навођења

његовог извора ако је тумачење општеприхваћено (већ само ако по

стоје разлике у ставовима међу три основна аутора или у новијој ли

тератури, која се не мора тицати српског језика него нпр. македон

ског, бугарског итд.). Затим се хронолошки цитирају три класична

аутора, а потом се наводи контролни извор дијалекатске грађе, првен

ствено РСА, или неки други. Завршна дискусија је факултативна.

2.0. Од највећег су интереса нов и не у односу на стандардни

инвентар грецизама, и то у виду сасвим нових речи или нове твор

бе (што за собом повлачи и нову семантику и/ли фонетику).

2.1. Исцрпнију дискусију изискују нове реч и (тј. другде неза

бележене) чији фонетски лик и семантика несумњиво указују на

грчки предложак иако он, као конкретна реч, у тачно тим значењи

ма, у грчком језику (тачније, у нама доступним грчким речницима)

није формално посведочен. Како су у питању хапакси, у расветља

вању њиховог порекла не може се увек доћи до коначних и сасвим

поузданих чињеница или несумњиве реконструкције творбено-се

МаНТИЧКОГ ЛанЦа.

2.1.1. по ном арх m. “црквењак Банат (РСГВ 7: 20).

пVASMER нема, ПОПОВИЋ 1953—1955 нема; SKOK нема; РСА има само књиж.

интернационализам номарх старешина номе у старом Египту”.

• Облик представља хапакс у Војводини и иначе у српском јези

ку.“ Нема ни паралела у околним балканским језицима. Јасан непо

средан грчки предложак није идентификован. Међутим, одговара

јуће речи ипак постоје у источнословенским језицима, у рус. дијал.

пономарљ, укр. паламарљ, струс. пономарв, парамонаре S сргр.

порорiovápt(o)g црквени служитељ” S лорорuloviћ“(о)чување, служе

ње” & лорарišvo "боравити, истрајавати“ (ФАСМЕР 3: 325, уз напоме

* Парадоксално, оно што је овде „ново“ обично је врло старо, само је ново

откривено, досад непознато за лексикографију и етимологију, а стварна новина

су неколико случајева секундарне семантичке адаптације, тј. сасвим нови, локал

ни, семантички развоји (ређи код основних речи, чешћи код деривата).

“ Крајњи извор је Гордана Јованов, Речник Срба у Банату, Панчево 2005,

стр. 102, где је одредница у облику множине, пономарси стари назив за цркве

не синове, црквењаке”. Поднаслов овог доброг аматерског речника прецизира да

он садржи речи из јужног Баната, нарочито из околине Самоша.
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ну да је под утицајем речи на -архо настало струс, парамонархо и са

закључком да треба одбацити Биркенмајерово извођење од непо

стојећег гр. *лоVopćiptog). Иако Фасмерова фонетска реконструкци

ја није баш стандардна (метатеза, дисимилација, хаплологизација —

није детаљно објаснио како су се одвијале), значење је недвосми

слено једнако ономе у понуђеном грчком предлошку. Дакле, ако и

узмемо да је етимологија (ст)рус. пономарљ решена, још увек пре

остаје да се трасира пут којим је та реч, евентуално, ушла у српски.

У одсуству прелазних облика између супониране контаминације

струс. пономарљ и модификованог парамонархњ с једне стране, и

просторно и временски веома удаљеног истозначног срп. дијал. по

нoмaрх посведоченог тек данас и то само у једном локалном говору

на југу Баната (а не у неким црквеним списима, хроникама, дневници

ма или сл.), претпоставка о позајмљивању своди се на чисту спеку

лацију. Она би, евентуално, постала реалнија ако би се предлагало

да је русизам пономар (за који се и даље не зна како је ту доспео) на

српском терену претрпео контаминацију завршетком -арх, незави

сно, на исти начин на који се то десило са струс, парамонарх. Међу

тим, намеће се питање да ли се може дозволити извођење српског

термина од једне друге непосведочене (тј. лексикографски нереги

строване) грчке речи — од *олоWöpopЖog заменик начелника среза”

< (н)гр. vöpopЖog “начелник cреза, префект“. Другим речима, да се

— уз велику резерву — претпостави независно грчко порекло срп. по

нoмaрх, у значењу случајно подударном са значењем рус. дијал. по

нoмaрњ. Ова могућност није превише вероватна, али се не може ни

сасвим одбацити.“ Фонетску аналогију за иницијалну аферезу до

које је дошло на нашем терену, налазимо нпр. у подрум & сргр.

блобpбрitov < стгр. олобророс просторија, остава испод приземља

зграде”, или у поклисар & сргр. блокplotáptog “изасланик, посланик“.

Творбено-семантичку аналогију, међу познатијим грецизмима, пру

жа нпр. стcрп. ипар(b)xв префект” S DлорХос, затим стpсп. ипо

ди(ј)аконв подђакон & сргр. олоčuđкоvog — такође подиаконв код

Теодосија, као највероватнији резултат аферезе иницијалног вокала,“

или стcрп. ипорњив један чин испод проте” & гр. олоupyóg “мини

* За сличан пар наизглед сасвим блиских значења исте речи — за које се са

знатном извесношћу може тврдити да су заправо пар правих хомонима, грецизам

и хунгаризам, парасник“необуздан човек : парасник сељак, паор, в. 82.1.3.

* Овај облик може бити и (хаплологизована) преведеница подњдиаконв или

независна домаћа префиксална творба на бази већ преузетог диаконв (ове две мо

гућности предочава VASMER 67, 119).
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стар (букв. онај ко помаже у послу)” (VASMER 67), пошто је значе

ње подређености (односно помоћника, заменика и сл.) садржано у

природи црквењаковог положаја у односу на свештеника.

2.1.2. мир он и са ти (im)pf молити се у цркви” Ново Мило

шево (РСГВ 5: 69).

па VASMER 99 s. v.v, mirosati, miro нема ово, ПОПОВИЋ 1953—1955 нема; SKOK

2: 428—429 s.v. mir нема ово, РСА нема.

* Облик представља јединствену, хапаксну творбу, али потен

цијално у оквиру већ постојеће породице речи — највероватније је

то специфична варијација (и формална и семантичка) шире распро

страњеног, књижевног облика миросати (по)мазати светим миром

по челу, после целивања иконе“,“ односно његове варијанте мироно

сати (ce) / мироношати се. Иако формална хијерархија књижев

них глаголских облика, као и њихов однос према (свакако калкира

ном) придеву мироносан који носи мирис светог мира” није до кра

ја јасна — па о томе у литератури и не постоји јединствено мишље

ње“ — реално је претпоставити да ни дијалекатски хапакс мирони

"Истомак, дијал, ипypio, цинц. purgo (АРГИРовски 123). Овиталности овог

модела сведоче и нгр. олорimХovuкос помоћник механичара или инжењера”,

uлотрб5evog "вицеконзул“, олоусборХog "вицеадмирал итд., за пример аферезе

уп. нпр. нгр. по(р)кóploo & Uлокариоo.“(пот)кошуља, дуга кошуља”.

* Први путје, неубицирано, посведочен код Вука, у виду глаголске именице

миросање (sv. врбица 2. Врбове гранчице које свештеник на Цвијети ујутру послије миросања

раздаје), затим на Косову код Елезовића, касније код разних писаца и из других из

BOра. Попа свакога, ко икону целива, маже мирисавим зејтином по челу, а то се зове мироносати

Бачка, У цркви се љубе на мироношању Срби Граничари (РСА). В. и мира (8.2.2.8).

* Посведочен је у народном календару: Мироносна недеља друга недеља по Ускрсу.

(према ћ корискћ тоW pluрофópov) и у народној песми: Књем долази Илија, мироносна

војвода (RЈА), затим и код Јаше Игњатовића (РСА). Да је у питању семантичка

преведеница гр. предлошка, осим гр. синтагме коју доноси Маретић у RЈА, све

доче и други слични облици:још стcрп. мироносица бlbringende Frau (am Grabe

Christi)” - m pluрофброс (ZETT 220), такође: жене мироносице и ученици рано (су) дошли

на празан гроб Даничић Писма (RЈА), као и радне именице оба рода у разним изво

pима, од Далмације до Бачке: мироносац, мироноша, мироносник, мироносица,

мироносница (РСА).

“ Још је Маретић изводио мироносати, мироношем (Шта је за паре најскупљена

овом свијету? Поповско уље, кад мироноше НПрип Врчевић) од гр. plupdovao, док је миро

сати (свештеник свршивши молитву мироше запис Тимок, Милићевић) сматрао његовим

скраћеним обликом (RЈА 6/1909: 748—749). Сличног је мишљења и Скок када у

миросати види резултат хаплологизације, мада за полазни глагол мироносати

држи да је настао «према рiорофópog» (SKOK2: 428-429), дакле као (полу)преведе

ница једног придева. За разлику од њих, Фасмер разматра само облик миросати
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сати није настао мимо те породице речи. Та формална и семантич

ка девијација из само једног места у Банату вероватно је новијег

датума, узрокована ванлингвистичким фактором неупућености са

временог говорника у детаље црквеног обреда приликом мироса

ња, што је довело до уопштене квалификације те радње као моли

ти се у цркви“, односно до помака значења. Због интерференције

Глагола носити преко придева мироносан, даље у глаголима миро

носати и мироношати систематски фигурира -о- вокализам у тре

ћем слогу, док у случају нашег облика из Новог Милошева те везе

нема — као ни изворних значења миропомазивати“, или носити ми

po? — већ је успостављање вокала -и- у трећем слогу првобитно, пре

помака значења, могло бити и последица наслањања на општи гла

гол мирисати. Опстанку вокала -и-, као неутралног у односу на се

мантику ношења,“ могла је погодовати и накнадно померена се

мантика. Уп. и мира (8.2.2.8).

2.1.3. пара с ни к m. “необуздана особа”. Каже се, то је парасник

божији Црвена Црква (РСГВ 6: 137).

а VASMER нема, ПоповиЋ 1953: 218 s.v. парасина “напуштен виноград има

напарасим запустим се, покварим се, будем неваспитан” ист Србија (према СДЗб

2: 103), Skoк 2: 609b нема ово.

* У питању је нова реч, и обликом и значењем, настала у окви

pу већ постојеће породице глагола парасити оставити, напустити,

баталити” који је неспорни грецизам (в. S 3.4). Занимљиво је да

управо на терену Војводине постоји и хомоним, који бележи још

Вук: «парасник "Bauersman, rusticus“ vide “сељак“, сf. паор?», ина

че несумњиви хунгаризам,“ у РСГВ присутан само преко придева

параснички паорски” у спојевима: парасничка кућа обична, сељач

ка кућа Ловра, парасничка пећ велика пећ, зидана од черпића или

ваљака блата и сламе, ређе каљева, са заобљеним врхом Мартонош

мирошем који изводи од гр. аориста (ê)propaooo & презентарiорфvo "помазати по

свећеним уљем, миропомазати” (VASMER 99, где је гр. глагол и сам деноминал од

própo(v) мирисно уље”, што је директно дало и срп. миро освећено мирисно

уље”). У прилог претпоставци да је и у овом случају, као и обично приликом по

зајмљивања из грчког, аорисна основа била примарна, говорио би и девербал ми

росалица судић из којега се мироше“ (рукопис из ХVIII века, RadЈА 1, 182, пре

ма RЈА).

* За сличну семантички празну сложеницу на бази глагола носити уп. и цр

квоноша побожан човек који иде редовно у цркву? Баранда, Велико Средиште

(рсгв 10).

“ Тумачи се као повратна позајмљеница од мађ. paraszt (од 1291) < слов.

prostb, као поименичени придев са суф. -ник (НАБRovics 404 s.v. paras(i)nik).
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(РСГВ 6: 137). Међутим, за разлику од придева из мађарске Ловре

И са севера Бачке, за именицу из Црвене Цркве, са крајњегјугоисто

ка Баната — нарочито када се има у виду да је и производни глагол

парасити (се), мада неубициран код Вука, данас посведочен такође

у Банату (у Зрењанину, в. 83.4) —једино је реална веза са глаголом

(на)парасити из ји. Србије, као и деaдјективна творба базирана или

на његовом изворном значењу онај од кога је и Бог дигао руке?“

или на секундарно развијеној семантици покварењак, неваспитанко“

одраженој у споју парасник божији, који указује на старину ове име

нице. Проблем је у томе што управо значење које Поповић преузима

у својој ексцерпцији грађе РСА,“ у оригиналу не гласи баш тако –де

финицији недостаје битан детаљ, управо последњи елемент будем

неваспитан”,“ па остаје питање његовог извора те информације.

2.2. Нова сем анти ка тј. досад незабележена значења, како

основних речи тако и нових изведеница.

2.2.1. буклија ш m. "коњ којегјаше онај што позива у свадбу

(тј. буклијаш, човек који носи буклију)” Кумане (РСГВ 1: 151). Уп.

и 82.4.2.

са Према стандардном буклијаш човек који носи буклију“ (РСА), од буклија

*(дрвени) суд за вино, ракију”, од нгр. илouкNi “исто”; VASMER нема, ПОПОВИЋ

1953: 205 нема ово; SKOK 1: 232 нема ово.

2.2.2. Грк. m. трговац, дућанџија Иланџа, Ченеј, Ново Мило

шево, Јарковац, Јасеново, Иванда (РСГВ 2: 180).

га Према стандардном етнониму Грк, од гр. Граикос, VASMER 62 s.v. grbkљ, grbčine

нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKOK 1:612—613 s.v. grbčine нема ово, РСА: пре

зиме (Заглавак, Крајиште и Власина).

* Овај помак значења наводимо овде зато што он, парадоксално,

досад није регистрован у етимолошкој литератури, иако га је забе

* Изворно значење показују и буг. парасник, парасница разведен(а) човек,

жена“ (БЕР5: 80).

“ Служио се грађом за РСА, јер је тај речник почео да излази тек 1959.

године (и још није завршен).

* Иначе, на поменутом месту, у СДЗб2: 103, Белић само исправља значење

којеје у СДЗб.1: 578 погрешно дао као “намножити се”. Дакле, оно заправо не по

стоји — мада је као такво ушло у РСА, и претходно изазвало Скоков коментар да

се за ту потврду, услед одсуства примера, не разабира добро семантичка веза са

основним глаголом (SKOK 1: 609b s.v. parjati). Поред овог, у РСА су, такође из ист.

Србије, посведочена још два необична значења, заплашити” и “оклеветати“. За

израз Неможеш се напарасити парастоса из Ваљева (проф. Александар Лома,

усмено) може се претпоставити да чува основно значење, у смислу не може се

човек ослободити парастоса“.
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лежио још Вук: у Бачкој по селима зове се трк сваки човјек који држи дућан.

Уз то RЈА преноси и потврду М. П. Шапчанина из Срема: сваки се

трговац зове грк, био он Србин, Немац, Јеврејин. Помак је мотивисан

ванлингвистичким фактором — по Војводини су се трговином бавили

претежно Грци (или грекофони Цинцари).“

2.2.3. катар ка f. дугачка мотка на коју се ставља нож којим

се пресеца мрежа“: Постоји опетједна дугачка штица, катарка звана... На кра

ју ње на врху има зарезано, па се мете нож... то се увеже канапом и онда се пру

жа доле колкогоде се може Ср. Митровица, дугачка усправна мотка,

учвршћена у чамцу, за коју се везује конопац којим се чамац вуче?

Ср. Митровица = каталка: Ако вучете чамац, онда зове се она каталка, мот

ка велика на коју вежете ишлиг, па један те други вуче поред обале. Није кадгод

било мотора Кленак (РСГВ 4. 56).

с Према стандардном катарка јарбол“, од нгр. котарт:(ov) исто”. VASMER 75

76 нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKOK 2: 61 нема ово, РСА: “високо округло

дрво на лађи за које је везано уже, којим лађу вуку коњи или људи? Посавина (та

кође јарбол“, дужи штап, мотка на коју се разапиње шатор”, “висока греда, стуб”).

• Стандардна реч у значењу јарбол” несумњиво је грчког поре

кла,7 а и сва друга значења у којима фигурирају различите мотке,

нарочито усправне (као јарбол), несметано се изводе од тог греци

зма. Међутим, управо моменат да се за ту мотку „везује конопац ко

јим се чамац вуче“ (у истом значењу је и Хефелеова потврда из По

савине у РСА), као и постојање дублета каталка коме је у основи

управо значење “вући“, отвара могућност сасвим другачијег, дома

ћег тумачења ових примера — али то је већ тема за себе.“

* Уп. и апелативизацију етнонима Цинцар(ин) у цинцар који закида на це

ни, грамзив трговац, тврдица”: Више воли да је цинцар него да ради на земљи Бегеч, Цин

цару је трговина добро ишла, али га мештани нису волели Ново Милошево (РСГВ 10).

17. И то не од гр. катеpyov “галија, једрењак”, како предлаже Скок уз претпо

ставку да је на формалном плану гр. завршетак -та замењен нашим суфиксом-ка,

а да је до промене значења дошло укрштањем са другом, сазвучном гр. речју

котбрти(ov) јарбол“ — већ управо од ове друге грчке именице, како је (заправо за

Миклошићем) изводи Фасмер, уз коментар да «Form katarte läft sich nach Skok

РТ 40 nich im Serbokroatischen, sondern nurim Altrussischen belegen» (VASMER 76).

Остаје нејасно зашто Фасмер потенцира одсуство старосрпског облика код Ско

ка, јер он само узгред коментарише да: «Kao jadranski Jugosloveni što posuđuju

od Romana naziv jarbol,jarbuo, arbuo, tako Rusi posuđuju od Bizantinaca na Crnom

moru naziv za isti predmet. Od bizantinskoga naziva katarte, katarta ... oni načiniše

katart. Iz istoga vrela dođoše i naši izrazi katarga, katarka, katarta...» (SKOK

1933. 40, фуснота, проред Ј.В.-П.).

* За размишљања у правцу реконструкције неколико потенцијалних име

ничких деривата глагола “катати ваљати, мотати, котрљати и сл.” (< псл. *ka
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2.2.4. колаба (, уређај за сушење меса на тавану”. Имо си на та

ван тако звана колаба се звала. На таван колаба за сушење меса Ђаја, Сефке

pин (РСГВ 4: 116).

пВероватно према стандардном колиба“склониште од трошног материјала,

изба, вајат, бачија“, од гр. комбВm “исто”. VASMER 79 нема ово, ПОПОВИЋ 1953—

1955 нема; SKOK 2: 124 нема ово, РСА нема ово, за фонетику в. и 8 24.4.

- Како колиба има и специфична покрајинска значења вајат“ и

бачија”, нпр. Колиба... одбрвана ... служи једино за остављање и справљање

мрса околина Сарајева (РСА), ово банатско уређај за сушење меса”

лако може бити још једна локална специјализација — или према на

мени (као вајат”), или према облику (који вероватно личи на ко

стур колибе).

2.2.5. кондир m. "ведро за стоку Деска, посебан начин реза

ња винове лозе ради боље родности“ Гргуревци, Бегеч, Црвена Цр

ква (РСГВ 4: 133).

га Према стандардном кондир суд за вино“, од гр. кр)ovTript "исто“ (у крај

њој линији од каw9opog). VASMER 81–82 нема ово, ПОПОВИЋ 1953: 214 s.v. крон

дир нема ово; SKOK 2:35 s.v. kantara нема ово, РСА: “суд за вино, ракију, мера за

пиће која је износила 3 оке“.

- Док прво значење може да се схвати као пример (локалне) пе

јоративизације, развој другог значења, и то на три међусобно уда

љена пункта, остаје нејасан.

2.2.6. кревет m. “постељина”: Прала сам кревет Вршац,“ столи

ца Ердевик, Бечмен, Суботица,“ подметач за буре“ Јасеново,“ пр

ви, доњи сноп жита у крстини Суботица, “направа од две вертикал

не рашље са хоризонталном мотком за сушење рибарских мрежа“

Падеј (РСГВ 4: 173-174).

ра Према стандардном кревет лежај”, од гр. креf}(B)đтi “исто”, VASMER 84

нема ово, ПоповиЋ 1953-1955 нема; SKOK2: 192 нема ово, РСА нема ово.“

tati), који означавају мотке, врљике, сноваљке и сл., и где чак нису узете у обзир

ове потврде, в. ВЛАЈИЋ-ПоповиЋ 2007. 76-77.

* Иначе се у том значењу јавља придевска изведеница кревет(н)ина, у књи

жевном језику (в. РСА) и на многим пунктовима у РСГВ.

29 Међу већ регистрованим значењима, једино блиско овоме је седиште за

риболовца у заграђеном делу реке, саланџак“ Фоча (РСА).

*) Ово би можда могла бити варијанта Вуковог неубицираног место око ка

це” (в. РСА).

** Осим значења поменутих у претходне три напомене, ту су и топла леја за

расад“, полица од дасака за свилене бубе“, “место за држање сена или детелине“,

такође посведочена у РСГВ. Значење из Падеја може бити варијанта ових по

СЛеДЊИХ.
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2.2.7. лиман m. подводни извор: У лиману су сомови ти крупни

Ковиљ (РСГВ 4: 265).

са Према стандардном лиман лука, лагуна итд.“, од нгр. Марićivu, Харičvog

"исто”; VASMER 89–90 нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKOK 2: 303 нема ово,

РСА. Нема ОВО.23

2.2.8. мира f. екстракт који се добија кувањем веће количине

рибе у мало воде и који се додаје рибљем паприкашу? Босут (РСГВ

5: 67).

пВероватно према стандардном миро/миро освећено мирисно уље”, од гр.

pubpo(v) “исто”; VASMER 99 s.v. miro нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKOK

2: 428—429 S.V. mir нема ово, РСА нема ово.

* Уколико није посреди неки сасвим други етимон,“ био би ово

редак пример семантичког развоја у правцу драстичне профаниза

ције.“ Разлика у акценту остаје загонетна.

2.2.9. пар и па t. ергела“: Кад има млого коња, зовемо парипа или ар

гела Фаркаждин, У лето пусту коње у парипе Црепаја, Кумане, Елемир,

Перлез, Иланџа, Чента, париташ m. коњушар“ Кумане, Нови Бе

чеј, Опово (РСГВ 6: 138).

са Према стандардном париш m. "коњ", од гр. парлтос (помоћни) коњ. VA

SMER 111–112 нема ово,27 ПОПОВИЋ 1953—1955 нема; SKOK 2: 609 нема ово: РМС

НСМа ()В().

2.3. Нова творба у виду деривата којим се означава нов појам,

или са очуваним основним значењем или са неким семантичким

ПОМаКОМ.

2.3.1. кревет њ а ч a f. дебље дрво којим је ограђен кревет од

сламе” (РСТВ 4:174).

са Према стандардном кревет лежај”, од нгр. креf}(B)Ćтi “исто”. VASMER 84

нема ово, ПОПОВИЋ 1953—1955 нема; SKOK2: 192 нема ово, РСА нема.

* Мада РСА поред широко распрострањених значења као лука, пристани

ште“, језеро са морском водом, лагуна“, бележи и нека ређа која су блиска ово

ме, нпр. “мирна дубока вода, део реке ван главне струје, дубоко место у реци,

вир”, “вртлог, ковитлац, коловрат“.

* Уп. нпр. такође нејасно мура “Џибра Ковиљ, Стапар, Каћ (РСГВ 5: 103).

* Неутралну секундарну семантичку адаптацију примарног грецизма миро

представља дрво у пољу са урезаним крстом крај кога се врши краћалитија (код

православних), запис Лужница и Нишава (РСА) — под условом да и иза тога не

стоји неки други етимон.

* За исту творбу уп. артелаш"коњ из ергеле, човек који за плату чува ерге

лу“ (РСГВ 1:55).

27 Занимљиво је да имајући у виду само западне потврде, Фасмер чак не ве

рује у директно позајмљивање ове речи из грчког језика.
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2.3.2. л има ни ти impf. стварати вир: Зависи колики је лиман,

знате, колко лимани вода Босут (РСТВ 4: 265); уп. и лиман 82.2.7.

га Према стандардном лиман лука, лагуна, дубоко место у реци, вир, вртлог,

коловрат“, од нгр. Мирićivu, Mupuévog “исто”; VASMER 89-90 нема ово, ПОПОВИЋ 1953—

1955 нема; SKOK 2: 303 нема ово, РСА нема ово.

2.3.3. тала с њ а ч a f. “опута (на чамцу)”; округло је опута, а тала

сњача је четвртаста Ср. Карловци, Таласњача је горња даска да талас

не пребаци Ковиљ, Имамо са стране таласњаче Елемир, Босут, Кленак,

Бездан, Мол, Србобран, Футог, талашњача исто Бегеч (РСГВ

9:17).

п Према стандардном талас, од гр. 66).Good "море”. VASMER нема, ПоповиЋ

1953: 223 s.v. талас нема ово; SKOK 3: 437-438 s. v. talas нема ово, РМС нема.

2.3.4. сулундар и т и се рt. “стровалити се“: Попела се на сто

лицу да дохвати нешто, па се сулундарила на патос Бегеч (РСГВ 8: 204).

пГПрема стандардном сулундар “чунак”, од нгр. coЛmvöpto(v) “исто, цев“. VA

SMER 139 нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема, уп. ипак 1955: 214 сунтулија, SКок

3: 360 нема ово, РМС нема.

* Највероватније је у питању локални деноминал од сулундар.

Семантички помак недовољно је јасан, тј. није баш очигледан, ма

да му се порекло може замислити у поређењу типа “пасти као са су

лундара (који је високо)”. Треба рачунати и са експресивним момен

том који представља група -н-д-р- (као нпр. у сазвучном синониму

cмандрљати се).

2.4. Нова фонети ка тј. случајеви досад нерегистрованих фо

нетских варијација стандардних грецизама, понекад и са разликом

у ВИШе Детаља.

2.4.1. арарх m. Нови Сад (РСГВ 1:54): станд. јерарх m, архи

јереј“.

ta VASMER 70 нема, ПОПОВИЋ 1953—1955 нема; SKOK 1: 774 нема; РСА нема.

2.4.2. букpијаш m. Суботица (РСГВ 1: 151): станд. буклијаш m.

*човек са буклијом који позива у сватове“.

ra VASMER нема, ПОПОВИЋ 1953: 205 нема ово; SKOK 1: 232 нема ово, РСА

НĆМа.

2.4.3. колаба f. Мокрин (РСГВ 4: 116): станд. колиба склони

ште од трошног материјала”; уп. и 82.2.4.

ta VASMER 79 нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKок 2: 124 s.v. koleba не

ма ово, РСА Колаба презиме (ЦГ Приморје).

2.4.4. ментуле f. pl. Суботица (РСГВ 5: 53): станд. ментеле руч

на алатка за стезање, клешта за одвртање”; уп. и 84.3.

ta VASMER 96 s.v. menđele/mengele нема ово, ПОПОВИЋ 1953—1955 нема; SKOK

2: 405 s.v. menđele нема ово, РСА менђуле (Лика, Бос. Грахово, Пољица).
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2.4.5. paoма Ђала /ревома Иланџа/реома Бачинци, Добринци,

Бегеч, Кикинда, Ново Милошево / рома Ђала (РСГВ 7: 165, 179,

187; 8: 33): станд. реума “болест костију, зглобова, мишића”.

u VASMER нема, ПОПОВИЋ 1953—1955 нема; SKOK 3: 157 s.v. roma (осим тог

италијанизма у Приморју, нема примере из ист крајева, само учену реч), РМС

реома.

2.4.6. тридофла f. Мокрин, трндофл m. Ново Милошево / трн

дофли m. ibid., Нови Бечеј, трандофил m. Каћ (РСГВ 9: 58, 65, 67)

: станд. трандафил “Althaea officinalis, бели слез“.

ra VASMER 143 нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKок 3: 490 нема ово,

РМС нема ово.

2.4.7. челера к m. “шпајз“ Долово (РСГВ 10: 76) : ћилер m.

“шпајз“ Вршац (РСГВ 9:90).

га Према заст/дијал, hилер остава (од сргр. каNAópt(ov), можда преко тур. ki

ler). VASMER 50 нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKок 2: 80 s.v. kiljer нема ово.

• Облик садржи неоправдану алтернацију ч : ћ (попут черета

ши = ћеретати, такође у јужном Банату, РСГВ 10: 80) и хиперко

ректну екавизацију (типа предика & придика), твoрба деминутив

ним наставком -ак вероватно се наслања на кућерак остава неу

бицирано код Вука, као и стандардно “мала, трошна кућа“.

2.4.8. шпанаћ m. “спанаћ” (РСГВ 10: 165).

с Наизглед варијанта стандардног станаћ (< нгр. опоубкi). VASMER 135 не

ма ово, ПОПОВИЋ 1953—1955 нема; SKOK 3: 308 нема ово.

• С обзиром на распрострањеност облика штинат, шпанат,

штенот (РСТВ 10: 169, 165, 168), очито се овде ради о германизму,

од нем. Spinat (непосредно из шпанског, тамо преко арапског из пер

сијског — КLUGЕ 866), за разлику од облика станаћ који је општи

балкански грецизам (преко латинског, крајњег персијског порекла,

в. SKOK 1.c.).

3.0. Архаизми тј. ретко очувани грецизми, било у целини би

ло у само неком формалном или семантичком детаљу.

3.1. д и са та f = бисага = двострука торба преко седла“ Кра

шово: Ови (погачари) донесу у дисази и трањеслу дарове (РСГВ 2: 235).

u Од нгр. бобк “бисаге (< лат. bisacсiдосл. две вреће“, АНДРИОТИС 85 неда

је лат. предложак). VASMER нема, ПоповиЋ 1953: 207 дисаје, рl. Ниш, Пирот; SKOK

1: 156 s.v. bisaci њема ово, РСА: дисај m., дисала f. (обично рl.) Тимок, Пирот, Лу

жница и Нишава.

* Додатни елемент архаичности чини облик једнине, пошто је

именица бисаге стандардно рluralia tantum.

3.2. корам m. “стомак Крашово (РСГВ 4: 143).

raОд нгр. корpi тело, струк“, VASMER нема, ПоповиЋ 1953: 213 Левач, Тем

нић, Ресава, Тимочка крајина, такође кормат adj. и искормим pf. ишчупати утро
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бу (нарочито о риби)” Зајечар, SKOK 1: 152 без решења“; РСА: трбух, стомак

Ресава, Левач и Крушевац, Макрешане.

3.3. трпан m. “косир“: Трпан се састоји од сечива дужине двадесет

центиметара, ширине око три до четири, и има изглед као минијатурна коса, за

разлику што је трпан дебљи Ново Милошево, Меленци (РСГВ 9: 71).

u Од нгр. дрелбVI срп”. VASMER нема, ПоповиЋ 1955: 114 потврду из Девич

ког катастига (1764) преузима од Елезовића, али коригује његово директно извође

ње од новогрчког, у корист непосредног тур. terpan, SKOK 3: 508 s.v. Trpanj нема

ОВО, РМС нема.

* Управо топоним са Пељешца (SKOK 1.c.) показује да до обе

звучавања почетног дентала може доћи и без турског посредства —

што Поповић, изгледа, није имао у виду.

3.4. пара си ти (ce) pf. “престати чинити нешто: Мој отац је

парасио (као кад човек изостави свој занат), парасио се чобанлука, три го

дине није чуо (sic!) овце, радио је по граду Зрењанин (РСГВ 6: 136—137,

проред Ј.В.-П.).

п Од нгр. парасtaoа, аориста од пораеćiо “изоставити, напустити” или од

нгр. поротnoo oд поротао отићи, напустити, оставити”.“ VASMER нема, ПоповиЋ

1953: 218 s.v. парасина напуштен виноград има напарасим запустим се, поква

рим се, будем неваспитан” ист Србија (СДЗб2: 103), Skok 2: 609 s.v. parjati (se);

РСА: напарасити (в. следећу напомену), РМС парасити оставити се кога, че

га” из Вука.

* Архаичност ове потврде огледа се и у самом облику (другде у

Србији данас је посведочен једино префигирани глагол)“ и у рек

цији која је управо онаква какву је забележио још Вук: «парасити,

-им impf. (intr.), в. парасиши се рt. (tri) кога, чега “stehen lassen, omit

toº, cf. оставити сеУ. Иако је овај пример из Зрењанина— фактички

у зони могућег румунског утицаја — потврде из ист. Србије (уз неу

бицираност Вукове потврде) не оправдавају Скокову помисао да би

* Доносећи само једну потврду из Левча, Скок закључује да је то балканска

реч (уз буг. корем, алб. kurт, нгр. корpи) непознатог порекла. Да то ипак јесте

балкански грецизам, в. најновије тумачење поводом мак, корем «нгр. корpli so

вечије тело“, стгр. корplóg “стабло, дебло, клада, труп” sкеiрао “сећи” (АРГИРОВСКИ

156), даље и Андриотис 168.

* Први етимон дају ПоповиЋ 1953: 218 s.v. парасина, ФилиповА-БAИРОВА

138 s.v. napacвам, БЕР 5: 80 s.v. napacвам, а други МЛАДЕНОВ 413, АРГИРОВСКИ

208. SKок 2: 609 чак помишља на гр. (8)пépaoа од перvбо (тј. пербо) проћи? — у

прилог томе уп. изр. прођи ме се остави ме на миру“.

* Уп. у РСА: напарасити престати обрађивати, одржавати, запустити, на

пустити (кућу, виноград) Лужница и Нишава, Тимок, Пирот, плашити (нпр. зе

ца керовима)“ Тупижница, "набедити, оклеветати ср. Тимок. Значење намножи

ти се заправо је фантомско, в. парасник 82.1.3.
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Вуков грецизам могао доћи преко румунског (a párási “verlassen”)

зато што је непознат на (српско-хрватском) западу (SKOK I. c.). Ин

тензивна посведоченост у бугарским и македонским дијалектима

показује да је у питању балканизам. Уп. парасник, 8.2.1.3.

3.5. ком а т m. “парче хлеба”: Исекла сам добар комат и дала сам му

Јасеново, Чији је онај мали што бега по селу с коматом Црвена Црква, изр.

имати његов комат живети од свог рада” Јасеново, У туђи шака ко

мат је већи имати утисак да је туђе веће и вредније Црвена Црква

(РСГв 4: 127).

u Од нгр. корцати “парче (уопште)”. VASMER 80 нема ово, ПоповиЋ 1953—

1955 нема; SKок 2: 131—132 нема ово“, РСА нема ово.

- Иако се у РСА не издваја ово значење, на његово постојање у

народу јасно указује читав низ фразеолошких јединица, пословица

и сл., као и изведенице коматар(а)“ готован Ресава, чанкoлиз Вра

ње, Темнић, Крагујевац” (уп. и мак. коматар ждероња, готован”).

В. и претходну напомену.

3.6. пир о њ m. “велики ексер. Самош (у Банату).“

га Према дијал. пирон виљушка“, од нгр. пробvi “исто” (“ леpóvi s nepóvm

“укосница, виљушка“ или леpóvlov “прибадача, реза“, у крајњој линији од гр.

леpóvn). VASMER 117 s.v. pirun нема ово, ПоповиЋ 1953: 219-220 нема ово; SKOK

2: 643 s.v. perun“ нема ово, ПоповиЋ 1951:330-331 нема ово.

* Осим балканизма у значењу виљушка“ (буг. пирдн, рум. рiron,

арум. рirón ºе, алб. pirun, као и истозначног грецизма рirone у мле

тачком— који се ширио по Истри и Далмацији, па отуд и у ист. Хер

цеговини и Црној Гори, где га је забележио и Вук), Белић је још

1905. у Тиоштици у тимочко-лужничком крају регистровао пирон

"гвоздена кука којом се углављује труп у стругари“ (СДЗб. 1: 356,

што преузима и Скок). Најновији речник из тог краја доноси не са

мо исто то значење, пирон "гвоздена кука којом се углављује балван

у стругари” (преко кога би се могао замислити семантички прелаз

до ексер”), већ и реално посведочено ексер: Испраљам криви пиро

ни, па с њи ковем, ел нови су доста скупи на двнвшње време (ДИНИЋ 571). С

** Истовремено наводи цинц, ситata “велико парче хлеба” и нашу изведеницу

комадара “ракија од комада круха, хљебара“, Скок није имао у виду мак. комат

“парче хлеба, окрајак”, дијал. пита, зељаница“, дијал, куматересува Кукуш из

држава, храни некога” (АРГИРОВСКИ 153) — што све указује на ширину ареала се

кундарне семантичке адаптације неутралног гр. кориđтi(ov) “парче“.

* Извор је Гордана Јованов, Речник Срба у Банату, Панчево 2005, 100 стр.

(који није стигао да уђе у одговарајући, 6. том РСГВ из 2006, јер је тај речник

укључен тек у 7. том РСГВ из 2007. године).
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обзиром на постојање буг дијал. пирдн(b) (велики ковани) ексер",

перон, пњердн ексер“, пирднче клинац за поткивање стоке” (БЕР

5: 255), као и мак, дијал. перон / широн велики ексер који се закива

у греде“, перонјаса закивати клинце“ (АРГИРОВСКИ 215-216), рум.

piroапа клин” (ПОПОВИЋ 1951: 331), испоставља се да је значење

ексер“, које је деловало као секундарна семантичка адаптација (в.

нап. 34), заправо архаични балканизам. У оквиру самог грчког, оно

наставља стгр. пербvlov "клин, чавлић”, посведочено релативно по

зно (у односу на класично значење именице од које је тај демину

тив изведен, леpóvm “Lшиљак, кука, копча”), тек у хеленистичко до

ба.“ Управо би тај гр. деминутив представљао почетак еволуције

значења која је довела до новијег/средњовековног и широко рас

прострањеног “виљушка”. Али то већ треба да буде тема посебног

проучавања базираног на хронологији и географији грчке речи од

ређеној прецизније него што је то досад био случај у (етимоло

ШКим) речницима (који углавном прате значење виљушка“).

3.7. д туњ a f. дуња“: Чим ћемо га даровати, жутом дгуњом јел јабуком,

јел црвеном марамицом Српски Крстур, То обариш дгуње у води, ишпенујеш

шећер на 30-ак пунктова широм Војводине и у писаним изворима

(рсгв 2: 212).

taОд нгр. кuдdovi “дуња (плод), коčović дуња (дрво)”. VASMER нема, Попо

ВИЋ 1953—1955 нема; SKOK 1: 557-558 s.v. gdunja (има дуња из Бачке), РСА: ду

ња (код Ј. Суботића, С. Сремца, у новосадском листу Комарац из 1862).

* Овим примерима ретког гласовног склопа дј- (доследно спро

ведена метатеза, након извршеног једначења по звучности, gi- : ig

< ко- Šкљд- < код-) само се потврђује још раније посведочена аре

ална везаност овог облика за Војводину.

3.8. сект ембар m. “девети месец у години Тараш, Арадац,

Фаркаждин, Избиште (РСГВ 8:94).

ta VASMER 130 сектебрв (од 1349), затим секвтебрњ, секњшембрњ, секњшем

брии итд., са коментаром да је до прелаза -и- у -к- дошло на срп. терену, под ути

цајем окте(м)брв, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKок 3: 222-223 стcрп. сектем

бриј, РМС нема.

- Иако би се развој -пт-> -кт- могао сматрати новијом дијале

катском појавом, с обзиром на посведоченост овог помака још у

старосрпском, и на његову данашњу ограниченост на Банат, који се

показао као најконзервативнији део војвођанске територије, овде

ипак треба рачунати са архаизмом.

* SOPHOCLES 886: pin, bolt (Heron, 217 B.C., Porphyrogenitus 959 АЈ).
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4.0. Ретко регистрова на значења стандардних гре

цизама, секундарне семантичке адаптације“ у оквиру српског језика

—хапакси у оквирима РСГВ који су и ван овог речника посведочени,

најчешће, само једном.

4.1. кутлач a f. "мешалица Сента, кутљача варјача Госпо

ђинци (РСГВ 4: 217).

са Према стандардном кутлача сипаћа кашика“, од нгр. коuтöм кашика”.

VASMER 86-87 s.v. kutао нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKOK 2: 248 s.v. ku

tal нема ово, РСА interalia: “овећа дрвена кашика за мешање, варјача” Лепеница.

4.2. л и та нија f “придика, грдња: Не читај милитанију! Ново

Милошево (РСГВ 4: 269).

па Према стандардном литанија врста молитве богородици или свецима“, од

нгр. Алтаweiо “исто”; VASMER 90 нема ово, ПоповиЋ 1953—1955 нема; SKOK 2: 309

нема ово, РСА "грдња, литанија, буквица? Ђ. Јакшић, очитати литанију М. П.

Шапчанин, А. Шеноа, Београд.

- На овај помак значења вероватно је утицао истозначни изр.

очитати буквицу.

4.3. ментуле f. pl. “невоље: У великим сам менгулама Суботица

(РСТВ5: 53); уп. 8 244.

п Према стандардном ментеле стега (као справа)“ (преко тур. тепgene

“исто”), од нгр. playyávi “исто“, од стгр. pićiyyavov paкље, стеге, машина, процеп“.

VASMER 96 s.v. menđele, mengele нема ово, ПОПОВИЋ 1953—1955 нема; SKOK2: 405

s.v. menđule има шкрипац” (Лика); РСА нема ово.

4.4. псалтирац m. “ђак који учи псалтир“. Они који су ступили

у школу били су „мали букварци“. После њих су долазили „букварци“, „часлов

ци“ и „псалтирци“ Чента (РСГВ 7: 121).

ра Према стандардном псалтир књига псалама (као део Библије), школска књи

га”, од нгр. уолтiptov "исто”. VASMER 127 s.v. псалтир нема, Поповић 1953—1955 не

ма, SKOK 3: 63 s.v. псалам нема ово, РМС псалтирац“ђак који учи псалтир“.

4.5. трпезник m. столњак: Домаћица се прихвати постављања тр

пезе ... рашири на траву „трпезник“ и на њега поређа пуне чиније Крашово

(РСГв 9: 71).

п Према стандардном трпезни стони”, од трпеза (постављен) сто“, од нгр.

трблеа сто“, тратšću "исто, постављен сто“. VASMER 143—144 s.vv. trapeza,

trapezarija, trapezarb, trapezofore, trapezosati se нема, ПоповиЋ 1953:224 s.v. тр

пеза нема; SKок 3: 492 s.v. trapeza имa trpeznik "столњак Сутоморе.“

* У оквиру теорије језика у контакту, под секундарном семантичком адапта

цијом (ССА) подразумева се семантички помак који позајмљеница доживљава на

кон адаптације у језик прималац (детаљније нпр. Rudolf Filipović, Teorija jezika u

kontaktu, Zagreb 1986, 65). За неке примере таквих адаптација балканских греци

зама до којих је дошло само у српском језику, в. VLAJIĆ-PoPOVIĆ 1996: 110-114.

* Потврда је вероватно Скоков лични запис, пошто је нема у RЈА— где се мо

гу наћи трпезњак (код Канижлића, Леаковића), трпежњак из Пераста (Вук),
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5.0. Овде спроведена подела релативно је арбитрарна, диктира

на типовима специфичности тридесетак речи које се по некој осо

бености издвајају из корпуса грецизама у РСГВ. Проучавање неког

другог дијалекатског корпуса могло би наметнути нешто другачију

структуру. За наш крајњи циљ, студију о грецизмима у свим српским

народним говорима, било каква типолошка класификација врста от

клона од стандарда заправо није битна јер ће они у тој студији бити

организовани азбучним редом. Овде смо имали не само практични

циљ да примере особености само линеарно инвентаришемо већ да

анализом ове омање сонде покажемо и дубљи, теоријски смисао да

љег проучавања грчких позајмљеница — као и било којих других —

у српском језику. Питање је од каквог би значаја за српску дијалек

тологију уопште могли бити неки успутни налази који проистичу из

овог прегледа, као што је нпр. чињеница да већина овде разматра

них речи потиче из Баната.

5.1. Рад на овом корпусу осветлио је неке од проблема са који

ма ћемо се вероватно и убудуће сусретати: неуједначеност третма

на и описа у три класична референтна дела о грецизмима у српском

језику (Фасмер, Поповић, Скок), некомплетност података о греци

змима у осталим балканским језицима, отворено питање примарне

лексикографске референце у самом грчком језику.“ Већину њих не

можемо решити, али ако смо их већ сада свесни, моћи ћемо према

њима да се одредимо како бисмо се према њима даље односили на

релативно униформан, конзистентан начин, што би допринело ква

литету планиране студије.

5.2. Корпус од око две стотине грчких позајмљеница регистро

ваних у РСГВ садржи готово све стандардне грецизме из књижев

ног српског језика“ (поједине са немалим фонетским, твoрбеним и

семантичким отклонима), али и неке ретко или чак нигде забележе

не речи, као и низ хапаксних значења. Стога је реално очекивати да

у другим речницима, са јужнијег терена српскогјезика, налази ових

позајмљеница буду још богатији. Стога се може закључити да сва

како има смисла наставити са истраживањем грецизама у српским

народним говорима (в. S 12).

Херцеговине Србије. У РМС трпезник = трпезар(ац) (човек који послужује у

трпезарији“), што је друга изведеница придева трпезни.

* Постојање таквог дела отклонило би формално и семантичко шаренило

постојећих грчких предложака који су још од ХIХ века у оптицају међу балкано

ЛОЗИМа И СЛАВИСТИМА.

** О варирању њиховог броја в. ВЛАЈИЋ-Поповић 2009: 379-380.
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Summary

Jasna Vlajić-Popović

GREEK LOANWORDS IN SERBIAN VERNACULARS

ON THE TERRITORY OF VOJVODINA

This paper presents a pilot version ofa more comprehensive study on Gre

ek loanwords in Serbian vernaculars which will deal with their identification,

distribution, periodisation, and adaptation. The materials excerpted from the

presently existing dialectal dictionaries will be compared with the data from

three classical sources on the topic: VASMER, ПоповиЋ 1953—1955, and SKOK.

In this phase our goal was to find out whether there is any point in proce

eding with the study of Greek loanwords in Serbian, after the results that have

been reached by the three abovementioned authors. Our choice for the pilot

analysis is Речник српских говора Војводине (РСТВ) because of its size, re

presentativeness and actuality: it is the largest single dictionary (ten volumes

comprising over 2,000 pages), it has covered the vastests continual territory

(at the same time most distant from the line of contact with Greek, and also

beyond the borders ofthe Balkan linguistic unity), it falls in the number ofthe

most up-to-date ones (published in the period 2001 to 2011). The paper offers

notjust a linear inventory ofGrecisms from PCГВ, but a classification oftypes

of divergencies from the standard body of Grecisms. It features primarily no

velties — be they represented by new words (пономарх сleric”, миронисати
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“to pray in the church”, парасник“unruly person?), by new semantics (букли

јаш “horse ridden by the man who carries буклија”, Грк“shopkeeper“, катар

ка “long pole onto which knife for cutting the fishing-net is poised”, колаба

“structure for drying meat in the attic”, кондир *bucket for cattle, mode of cut

ting wine”, кревет laundry, chair, the lower layer of sheaves in a stook”, ли

ман “underwater source”, мира“extract produced by cooking large amounts of

fish in little water, used as an additon to fish-stew”, парипа “horse farm"), by

new formation (креветњача“a solid piece ofwood fencing a straw-mattress”,

лиманити “to make a whirlpool”, таласњача“rigging (on the boat)”, сулун

дарити се “to precipitate”), by new phonetics (арарх:јерарх, букpијаш : бу

клијаш, колаба : колиба, ментуле : ментеле, раома ревомареома рома .

реума, тридофла / трндофл / трндофли / трандофил: трандафил, че

лерак : ћилер), as well as certain archaisms (дисате “saddlebags”, корам

“belly”, трпан "sickle, pruning hook”, парасити (ce) to give up, stop doing

something”, комат "piece of bread”, пироњ big nail', giyња "quince”, сек

тембар“September”), and some semantic rarities (кутлача“cooking spoon“,

лишанија “Scolding”, ментуле “troubles”, псалтирац “pupil who studiespsal

tir“, трпезник“tablecloth").

Since the body of some two hundred Grecisms in PCГВ contains not only

a number of them with considerable phonetic, formative and semantic shifts,

but also some rarely or nowhere registered words or meanings, it can be expec

ted that in more Southern parts of the Serbian language territory such finds

will be even more abundant. Therefore, it can be concluded that it certainly

does make sense to procede with studying Greek loanwords in Serbian verna

culars in future.
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О МОРФОЛОШКИМ ОСОБИНАМА ГОВОРА СРБА ТРИЈУ

НАСЕЉА ИЗ ОКОЛИНЕ ДЕРВЕНТЕ У СЕВЕРНОЈ БОСНИ

У раду се приказују важније морфолошке особине говора мешта

на трију српских насеља из околине Дервенте, градића у северној Бо

сни, која су размештена дуж десне обале средњег тока реке Укрине, у

крају који неки називају и Крњин или Вакуф. Главнина морфолошких

особина повезује ове говоре са говорима северозападног огранка херце

говачко-крајишког (источнохерцеговачког) дијалекта, али их одликује и

присуство низа особина карактеристичних за прелазне говоре помену

тог дијалекта.

Кључне речи: српски говори из околине Дервенте у северној Бо

сни, морфолошке особине.

Уводна белешка

1. Опис важнијих гласовних особина говора Срба из трију на

сеља дервентског краја у северној Босни, размештених дуж десне

обале средњег тока реке Укрине, у крају који наш познати етнолог

М. С. Филиповић (1969: 55 и д.) назива Крњин и Вакуф: Доњег Де

тлака (скр. Д), Доњих Календероваца (К) и Појезне (П), објавио

сам на страницама LХVI књ. овога часописа (в. ДРАГИЧЕВИЋ 2010:

231-253). У овом прилогу доносим податке о важнијим морфоло

шким особинама наведеног говора. Грађа која се у њему излаже при

купљена је, такође, приликом повремених теренских истраживања

вршених у раздобљу од 1996. до 2009. године“, а и разлози који су

* pavled(a)bl.elta-kabel.com

* Несебичну помоћ приликом тих истраживања, утрагању за добрим инфор

маторима, пружили су ми многи, а посебно Милорад Дивнић и Чедо Поповић,
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покренули та истраживања су они исти које сам већ поменуо у прет

ходном раду (ibid.: 231-232). Ево шта, на основу прикупљених по

датака, о морфолошким особинама говора мештана поменутих трију

насеља вреди саопштити.

Деклинационе речи

Именице

2. Именице м. рода на сугласник. Примери прикључивања фор

ми назива појединих врста аутомобила оним именицама из категори

је за ознаку нечег неживог које знају за синкретизам ген. И акуз. jд.

(тип: покојника, мртваца/мpца) — највероватније широко распро

страњених, али засад, колико ми је познато, забележених једино у

неким говорима околине Теслића (в. КОЗОМАРА 2005: 69 и ДРАГИ

ЧЕВИЋ 2007: 366-367), нису необични ни у овоме говору: возио пол

фа К, П, имам дпела К, имдмосквића, прддд сам фдрда Д, укрбмер

цедеса Д, П.

Дистрибуција наставака -е и -у у облицима вок. jд. је мање-ви

ше стандардна, тј. у највећем броју случајева условљена природом

завршног сугласника основе: брате, воле, Горане, гдсподе, госпдди

не, дједе, домаћине, ђаволе, Јоване, куме, Милане, Милораде, сине,

смраде, бдже, враже, друже, Вуче, дче, рођаче, ујаче и др., одно

сно: Бабићу, Видићу, Дивнићу, кдњу, кукавељу, приатељу, Пећићу,

Поповићу, Продићу, сестрићу, учитељу и д., с тим што нису непо

зната ни двојства каква оличавају примери: ђилкоше/ђилкошу Д. Ми

лоше!Милошу К, П и МишеМишу? П. Од именица с основом нар

забележио сам форме: дјевере, докторе, мајоре, мајсторе, прдфе

соре, свекре, царе Д, К, П, али и: поштарећидиштару П, секретаре!

секретару Д, травареfштравару К, те: буразеру и школару П. Разу

ме се — што због природе говорења у датом тренутку, а и из других

разлога — нису необични ни искази типа: држи се, Дивнић К, забд

рави, другар П, неће моћи, момак Д, не иде тако, тeтaк П.

Облици инстр. jд. са наставком -ом, разумљиво је, обавезни су

у примерима типа: са братом, здједом, зубом, радом, са сином, ш

чдеком и д., али су, уз нимало необично: с Вуичићем П, здaвнићем

директор и помоћник директора ОШ „Никола Тесла“ у Дервенти. И овом прили

ком им најсрдачније захваљујем на указаној помоћи.

* Форма Миши представља породични надимак породице Прбдић из Појезне.
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Д, К, кдњем Д, К, П, младићем К, П, мужем К, с пријатељем/прite

тељем Д, К, П, и д., сасвим јасни и трагови уопштавања наставка

-ом и у позицијама иза палатала: са Бркићом П, Видићом К, iЊдјом

Д, К, П, кључом, копачом, мишом П, мужом, ножом К, П, са млади

ћом Д, К, П, с пријатељом Д, П, под“ сачом Д., К. Ипак, без обзира

на то што су у укупној маси случајева потврде за ове друге ликове

далеко бројније, некако нисам стекао утисак да појава има оне раз

мере каквом су је представили истраживачи неких других запад

нијих српских говора (исп. ПЕТРОВИЋ 1973: 93 и 1978: 86, ДЕШИЋ

1976: 214–215, ДРАГИЧЕВИЋ 1986: 129 и 2007: 364, те ДАЛМАЦИ

ЈА 1997:94). Местимично сам био у прилици да забележим и

фонетизам: путем Д, П, али се, несумњиво, свуда чешће говори:

путом. Интересантно је, међутим, да сам множинске форме ове

именице редовно слушао само у ликовима: путеви — путева — пу

шеве И СЛ.

Редовна је и употреба форми: Србин — Србина и Турчин — Тур

чина, али сам уз Арапин П, душманин К, П и Циганин Д, П, забеле

жио и Арат — Арапа К, П, своме душману Д, П, Цијан – Цигану П,

као и једино Брестовљан, Митровљан, деињан. Цвртковљан. Це

ранчан П, укућан К, П, чдбан — чобана — чобану — чобаном Д, К, П.

3. У облицима множине једносложних именица преовлађују ду

же форме: амови — амове Д, К, бакови — бакове, беiдва/бегдва, би

кови бикови, брегови — брегове Д, К, П, бркова/бркова К, П, волови

— волове Д, К, П, вратова Д, П, вратови — вратове К, вукова/вукова

— вукове К, П, градова — радове Д, зецова/зецова — зецове, кошеви —

кошеве, крајеви — крајеве, кључевићкључови, мишеви —мишеве Д, К,

П, ножевићножови К, П, носеви!ндсови П, пластови Д, радо

ви/радови К, П, ратови —ратова — ратове, рогови!рдови — роiдва

/pдiдва —poiовердлове, сватови — сватове, синдва/синова— синове

Д, К, П, шавови — шавове К, П, и д. Примери типа: врази те доње

ли П, вуци те поели К, П, наши стрици Д, К, П, јављају се ређе, а

и кад се употребе, обично су стилски маркирани. Наравно, као и у

књижевном језику, одређен број једносложних именица и овде зна

само за краће множинске облике: гдсти — гдсте, Грци — Грке, дани

— дане, зуби — зубе, кдњи — коње, мрави—мраве, пси — псе, Руси — Ру

се, и др. Од дужих множинских облика двoсложних именица имам

у грађи: вишкови — вишкове К, гдлубови — гдлубова/iолубова — гдлу

бове Д, К, П,јарцеви —јарцева (напоредо са: јарци —јараца), лат

кови — латкова — латкове П, мјеурови — мјеyрове Д, К, П, дблакови

— облакова, дбручови — обручова (напоредо са: дблаци — дблака,
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дбручи — дбруча) К, П и тдчкови — точкове Д, П. Говори се обич

но: дчеви — дчева — дчеве, али сам у П слушао и: душ — отаца.

Више примера наведених у претходном пасусу упућује и на пре

овладавање наставка -а у облицима ген. мн. Потврђују то, између

осталих, и потврде: бакова П, волдва Д, К, вратова Д, П, вребаца П,

дана Д, К, П, добровољаца Д, К, језика, јелена П, казана Д, като

лика, квачака К, коња Д, К, П, кумова П, лонаца, метера (ређе: ме

тара), мишева, момака, надимака, новаца, нотака, омладинаца Д,

К, П, Пећића, послова, пријатеља П, Сивчевића Д и др. Само с на

ставком -п слушао сам: зуби зуби, мјесеци, мрави, црви, сати и су

плетивну форму: људи, а уз местимично: 1дсти. П, прсти К, обич

није је, изгледа: гдстиу, прстиу Д, К, П.

У облицима дат, инстр. и лок. мн. уравнатје стандардни наста

вак -има, с тим што је — због честих редукција (делимичних или

потпуних) неакцентованог вокала и — сасвим обично његово јављање

и у аломорфним ликовима -“ма и -ма. Исп.: баковима П, брковима/

брковима К, П, вратовима Д, вуковима/вукдвима Д, К, П, радовима

Д, зецовима/зецдвима Д, П, на зидовима П, у Календердвцима, по

каналима К, коњима, крмцима, кумдвима П, људима, момцима, но

цима Д, К, П, нокцима Д, П, на нокцима, по раддвима К, П, pдiови

ма, пордовима, синовима/синдвима Д, К, П, сјеромацима П, по

брегдв"ма П, брков"ма/брков"ма Д, К, П, с вратов"ма Д, П, вуков“-

ма/вукдв"ма, зецов"ма/зецов"ма, по зиддв“ма Д, К, П, зуб"ма П, с ко

њ"ма Д, П, са људ"ма Д, К, са пријатељ“ма, нардов”ма П, синов“-

ма/синдв“ма Д, К, П, сњеiдв”ма П, баковма, биковма, на бреговма П,

брковма, за воловма, вратдвма Д, П, на вратдвма К, вуковма/вукдв

ма К, П, голубдвма П, с казанма Д, по каналма, на коњма К, на коњ

ма, кумовма/кумдвма П, са људма Д, П, на пањевма, с приатељма

П, по радовма К, синовма/синдвма Д, К, П, сњетдвма П.

4. О осталим именицама м. рода. Именице м. рода на -а декли

нирају се као и одговарајуће именице ж. рода на -а: балиа – балиe

Д, владика — владике — владики/владици, газда – пазде Д, К, П, Лука

— Луке К, Никола — Николе — Николи Д, К, П и д. По обрасцу ове

промене мењају се и све двoсложне именице на -о или -е које имају

дугоузлазни акценат на првом слогу: брицо — брице, Вељко - Вељке,

Војко — Војке, Јово — Јове, Миле — Миле — Мили, Саво — Саве и сл.,

а у облицима једнине и именице на -ист(a): видио бициклисту, носи

јо томе комунисти П, за тердристу К, код једнд“ трактористе,

плати трактористи Д. Именице на -ист(а) у множини имају об

лике као и именице м. рода прве деклинационе врсте: бициклисти/
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бициклисти — бициклиста бициклиста, комунисти — комунистима,

фашисти — фашиста, тердристи — тердрпста— тердристима, итд.

Уравнато је: Гојко — Гојка, Здравко — Здравка, Рајко — Рајка,

Славко — Славка, односно: Душко —Душка, Ратко — Ратка, Сретко

— Сретка, као и: Маринко — Мартнка, Миланко — Миланка, Раденко

— Раденка и сл. Редовно је и: Радоје — Радои, Станое — Станоu,

али се извесна колебања јављају у облицима ген. jд. ових имена:

код Радоја/Радоје К, П, до Станоја/Станое К.

5. Именице с рода. Дистрибуција тзв. једнакосложних и тзв. не

једнакосложних форми наведених именица у овоме говору је, углав

ном, стандардна. Уз ређа двојства каква оличавају примери типа:

жванца/жванцета П, звонца/звонцета К, од јаја/jaета Д, П, урав

нато је, с једне стране: блато — блата, брашно — брашна, брдо — бр

да, влакно — влакна, рање — грања, грло — грла, дебло — дебла, звоно

— звдна, земљиште —земљишта, злато — злата, зрно — зрна, иње—

ања, кдло — кола, крило — крила, лишће — лишћа, мјесто — мјеста,

небо — неба, пиће — пића, поље — поља, село — села, стабло — ста

бла, суђе — суђа, уље —уља и д., а с друге: буре — бурета, виме — ви

мена, вриеме — времена, двече — двечета, диете — дјетета, дрво

— дрвета, ждријебе ждребе — ждребета, име — имена, јање —јање

та, јаре —јарета, коњче— коњчета, магаре —магарета, пиле — пи

лета, прасе — прасета, раме—рамена, сирће — сирћета, теле — те

лета, шљеме — шљемена, штене — штенета и сл. У облицима ин

стр. jд. наставак -ом употребљава се напоредо са наставком -ем и у

позицијама иза палатала: рањем/рањом К, рожђем/ipóжђом Д.

П, здрављем/здрављом К, П, лишћем/лашћом П, пићем/пићом Д, К,

П, прућем/прућом П, суђем/суђом, уљем(уљом К, П, а множинске

форме обично гласе: брвна — брвана — брвнима Д, П, брда — брда —

на брдима, врата — врата — за вратима/врат“ма К, П, времена —

времена — у двпм времен“ма/временма, гдведа — 1дведа — јдвед“ма

/iдведма, дебло — дебала, звона — звона — звонима П, имена — имена

— по имен“ма/именма, јаја —jaja —ја има Д, К, П., кдла — кола — с ко

лима — на кол“ма/на колма К, П, колица — колица — колицима К, ле

ђа — леђа — на леђима Д, П, мјеста — мјеста — у мјестима Д, К, П,

писма — пасама, плећа — преко плећа — на плећима П, поља — поља

—у пољ“ма, прса — прса прсију— на прсима, рамена —рамена — на ра

менма Д, П, ребра —ребарајребара — по ребрима!ребрима, села — села

по селима/пд селма П, уста —уста —устима К, П и сл. Од форми

с наставцима некадашњих тврдих основа, иначе прилично честих у

ијекавским говорима размештеним западније од Врбаса (в. нпр.
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ПЕТРОВИЋ 1973: 101, ДЕШИЋ 1976: 226, BJELANOVIĆ 1978:24, ДРА

ГИЧЕВИЋ 1986:140 и ДАЛМАЦИЈА 1997:99) овде сам забележиоје

дино: за леђине и на леђије П.

Множински облици именица дко и уво гласе: дчи — дчиу —

дч(и)ма, и уши — ушију — уш(и)ма, а службу множинских облика

именице диете врше форме колективне именице: дјеца — дјеце —

дјеци — дјецу — дјецо —з дјецом. Форме колективних именица на -ад:

јањад, јарад, пилад, прасад и телад појављују се у функцији мно

жинских форми именица:јање, јаре, пиле, прасе и теле, напоредо

са формама типа:јањци —јањцима (ређе: јагањци —јатањцима) Д, П,

јарићи —јарпћа П, пилићи — пилића — пилић(и)ма, прасци — прасци

ма Д, К, П и теоци— тебца (ретко: телаца) — теоци)ма К, П. Дав

но изречену Маретићеву тврдњу по којој облици збирне именице

дрвеће врше функцију множинских форми именице дрво кад она

значи „опоšto raste iz zemlje sa stablom i granama“, а облици типа:

дрва — дрва — дрви)ма онда кад она означава „ono što je isječeno za

vatru i za građu“ (МАRETIĆ 1963; 160) у целости потврђују и овда

шње говорне прилике.

6. Именице ж. рода. Именице ж. рода на -а граде облике вок. jд.

наставком -о: балавцо, Босо П, ióспођо К, П, другар“yо К, жено Д,

К, П, Јело, Јелко, Јоко П, комшинцо, кукавцо К, П, кумо, мајко Д, К,

П, Милко П, Миро, несрећо К, сестро К, П, Стано П, цуро Д, П и

д., или им је вок. jд. једнак номинативу: Анка П, Босиљка К, П, ба

ба, гдстоја Д, К, П, Грдздана, Драг“ya, Збpка П, комшиница К, Ље

посава Д, П, мама Д, К, П, Мил“ца К, П, Радојка Д, П, Славка П,

страна Д, К, П, и сл. Вишесложне именице на -ица имају понекад

вок. jд. не-е: гдспођице Д, К, другарице/другарце, комшин“ше, учте

љице П. -

У ген. мн. ових именица апсолутну превласт имају облици на

-а: баба Д, К, П, бедара/бедара Д, П, бресака П, бува, вила, врећа

К, П, лава, гддина, рабаља Д, К, П, гусала П, жена, јабука Д, К, П,

јасала К, П, кала, крава Д, П, крушака, кућа Д, К, П, листиа П, лд

пата Д, П, мачака П, марака, машина Д, наћава К, П, недпља К,

оваца, свиња, трешања, цура Д, К, П, и д. Наставак -п, обично на

поредо са -а, јавља се код неких именица чија основа завршава на

сугласничку скупину: башча/башчт, гусакаћуски Д, П, кифла/кифлп

Д, К, ћеркт Д, цркава/црквп П. Ген. мн. именица нота и рука најче

шће гласи: нотува и рукува Д, К, П, а спорадично се, уз бројне из

разе, могу чути и старије форме ген. мн. типа: добио седам стд

тпн, имд сам деам гддин П, пет стотпн К. У синкретичким мно
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жинским падежима досљедно је уопштен наставак -ама: међу бе

драма, у башчама П, вилама Д, К, П, по вратинама К, гддинама,

прабљама Д, П, јускама П, даскама Д, П, женама, са женама Д, К,

П, у јаслама П, лопатама Д, К, П, машицама Д, у наћвама П, нота

ма Д, К, П, бвцама, за бвцама К, П, по пекарама К, рукама, свиња

ма Д, К, П, на столицама, за цурама П.

Деклинацију именица ж. рода на сугласник карактерише пре

Власт форми на -и у облицима инстр. jд. над онима на -ју: с кости

П, свдјом крви Д, П, с лажи, с масти Д, К, П, за младости, са со

ли П, шћери Д, К, П, свдјбм части К, П, уз ређе: машћу Д, П, за

младошћу К, чување старих двојинских облика кокдицију, кдстију и

ушију, али и преовлађујућа укупна употреба облика ген. мн. на -п,

вечери П, кокошт Д, К, кдстп Д, П, лажи, ноћи, пећи Д, К, П, руко

вети К, стварп П, ћерп Д, П, и др., те употреба облика с наставци

ма -има и —ма у синкретичким множинским падежима: властима

Д, К, П, кокдишима/кокдима К, П, у костима П, лажима Д, К, но

ћима/ндима Д, К, П, ријечима, по ријечима П, шћерима/ћерма К, П.

Заменице

7. Као и у главнини других говора ијекавског северозапада (исп.

нпр. ПЕТРОВИЋ 1973: 104—105 и 1978: 31, BJELANOVIĆ 1978:23,

ДРАГИЧЕВИЋ 1986: 147, 2003: 306, 2007: 358 и 2008: 108, ДАЛМАЦИ

ЈА 1997: 116, те КОЗОМАРА 2009: 541) и овде се редовно остварује

само краткосилазни акценат у облицима личних заменица типа: ме

не—мени, тебе — теби, себе — себи и сл. Деклинација ових замени

ца разликује се од стандардне углавном по томе што овај говор не

зна за енклитикују: био е свукб Д, видио је два пута дитра К, мо

лио е да то не прича П, затим по томе што се форма њој понекад

остварује с партикулом -зи: нбзи/њбзи К, П, те што се, уз далеко

фреквентније облике вама и нама, знају појавити и архаичније форме:

вами, нами П“. Мештани наведених села не знају ни за енклитику

си, али им је, вероватно због честих контакта са суседним шћакав

* Облици нами и вами спорадично се јављају и у икавскошћакавским гово

pима околине Дервенте (в. ВАОТ(Č 1983: 130), а у широкој су употреби у ијекав

ским говорима размештеним западније од Врбаса, у којима је, иначе, наставак

-ами сасвим обичан и у синкретичким множинским облицима именица на -а.

Исп. ПЕТРОВИЋ 1973:102-105 и 1978: 94-95, 98, ДЕШИЋ 1976: 232-234 и 243,

ВJELANOVIĆ 1978:25, ДРАГИЧЕВИЋ 1986:143–144, 148 и 1997: 198, те ДАЛМАЦИ

ја 1997: 102-103 и 115.



224 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

цима, позната форма ген,-ак. мн. њија: долази у њива таоц К, изме

ђу њи-а цигла Д, иако је сами врло ретко употребљавају“. На то да се

и дејства локалне фонетске козметике огледају у уобичајеним из

говорним ликовима форми појединих личних заменица скренута је

пажња у раду о важнијим гласовним особинама овога говора (в.

ДРАГИЧЕВИЋ 2010: 236 и 248). Двојства облика неких других име

ничких заменица која оличавају примери: што ми радиш? Д, К, П,

и шта е? К, П, шта си стао? П, затим: о-чега ћеш двд Д, и врат

зна д-шта бнК, те: с неким/не-с-ким К, П, с нечим/не-ш-члм Д, П,

од никоi/ни-от-ко, за ништа (за ништо)/ни-за-што, с ничтм/ни

ш-чим П, и сл., позната су и овде, као, уосталом, и у низу других на

ших говора.

Облици показних заменица двај/двп (два, дво) и днај/онл (дна,

днд), осим у ликовима с краткоузлазним акцентом, појављују се кат

кад и у прозодијским ликовима типа: двај/двп Д, К, П, од две/дд ове

Д, П, двој/двој, двој П, днaj/дни Д, П, с дну страну К, а с краткоси

лазним акцентом понекад се остварују и поставе упитно-односне

заменице ко/п (која, кде/кдјд), посебно онда кад се она употребља

ва у упитном значењу: која долазп? П, која страна? К, које иду? П,

коп ...? Д, К, П, којб траже? Д. Изгледа, међутим, да је познато је

дино: њезин чоек Д, П, њезина дјеца К, њезини синови Д, П, њези

нб мужа П.

Форме демонстративних заменица с аналошким о- типа: дптај,

дта, дпо — познате, иначе, бројним штокавским говорима“, међу

којима и икавскошћакавским и ијекавскошћакавским говорима из

ближег окружења (в. ВАОТIĆ 1983: 132 и ДРАГИЧЕВИЋ 2007: 372) —

данас су углавном познате у виду присећања да су „стари тако по

некад говорли“, а на то да су стандардни облици показних замени

ца тај, та, то увелико из употребе потиснули ликове форми тоји,

тоја, тоје, за које је, пре непуних тридесетак година, Ј. Баотић кон

* Баотић истиче да је у икавскошћакавском говору у околини Дервенте „kod

zamjenice za 3. lice (...) u gen. (akuz.) pl. (...) najčešći oblik nia, odnosno nija“, али

сматра да наведени облик ни у томе говору „nije izvorna osobina (...), nego je pre

uzet iz govora stanovništva sa kojim su došli u kontakt na ovom području“ (BAOTIĆ

1983:130).

* Слично стање налазио сам и у говору Срба Бање Врућице крај Теслића (в.

драгичевић 2007: 358).

* В. нпр. РЕМЕТИЋ 1985: 284 и тамо поменуту литературу.

- - - W

ра рођеног 1914. године.
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статовао да су „izrazita karakteristika ne samo ostalog, jekavskošća

kavskog katoličkog nego ijekavskoštakavskog, pravoslavnog stanovni

štva derventskog kraja“ (ВАОТIĆ 1983:131), речито упућује податак

да сам ове друге форме у бројним спонтаним казивањима мојих ин

форматора чуо свега три пута, па и њих у говору једне те исте осо

бе: тдја жена, тди су људи, тојбјЈе кући П. Од облика заменице

сав, имам у материјалу: сав, сва, све/сво Д, К, П, света/свет — свему!

свем/свем П, сви, све, сва — сви у — свима (ретко: свијем) Д, К, П.

Напоредна употреба у говору сваког појединца форми придев

ских заменица у ликовима с оствареном променом оXе иза палата

ла (тип: ваше — вашем/вашему, наше – нашеi/нашега и д.) са онима

у којима се поменуте алтернације не спроводе (тип: вашо — вашо

ја, нашо — нашоја, чиб и сл.) остварује се на начин који практично

онемогућава да се поузданије процени који су од наведених ликова

фреквентнији. Јесте да се у мојој грађи од облика придевских заме

ница, осим већ наведеног примера свијем, нашло и неколико других

примера са очуваним наставцима старих тврдих основа: мои е, мо

Juºем, о мо и ем, с тијем, тије П и-свдије К, али у укупној маси слу

чајева такве форме данас представљају ретку и спорадичну појаву.

Отуда се не може закључити како и данашње говорно стање потвр

ђује Баотићеву оцену говора дервентских Срба по којој су у њему

„u Isg, te u GDIL pl. pridjevsko zamjeničke promjene uobičajeni (...)

nastavci tvrdih osnova“ (ibid.: 185).

Придеви

8. Ако се занемари чињеница да се, слично као у неким другим

нашим говорима (в. нпр. ДЕШИЋ 1976: 252, као и ДРАГИЧЕВИЋ

1986: 157 и 2007: 357-358), придевске форме ном. jд. великт, јакт и

мали знају појављивати у функцији и неодређеног и одређеног

придевског вида (био сам великт К, П,јдш сам, брате, јакт П, тај

јакт Д, П, био мали К, днт малт П), акценатске посебности у обли

цима ном. jд. између неодређеног и одређеног придевског вида у

већини случајева сасвим су препознатљиве: врућ, врућа, врућо!вру

ће : врући, врућа, врућојвруће К, П, гладан, ладна, гладно : ладни,

iЛадна, гладнд Д, П, добар, добра, добро : добрт, добра, добрд Д. К.,

П, дубок, дубока, дубоко : дубокт, дубока, дубоко П, жут, жута,

жуто: жути, жута, жутб Д, П, кратак, кратка, кратко: крат

ки, кратка, кратко К, П, стар, стара, старо : старт, стара, ста

pб Д, К, П, широк, широка, ширдко: широки, широка, широкд П, и
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др. Међутим, укупна превласт деклинационих форми придевско

-заменичке промене утиче на то да се у облицима косих падежа ове

акценатске дистинкције све више потиру. Тако, на пример, појаве

облика неодређених придева: жут, луд, мртав, стар и др. у прозо

дијским ликовима типа: жутог(а) — жутом(е), лудбi(а) — лудом(е),

мртвој(а)—мртвом(е), старбi(а) — старбм(е) и сл., по фреквенци

ји нимало не заостају за употребом ликова типа: жутб (а) — жу

том(е), лудбi(a) — лудбм(е), мртвог(а) — мртвом(е), стард (а) —

старбм(е), и д. Форме именске промене нису сасвим ишчезле, али

се оне данас могу чути углавном у посебним говорним приликама:

дај живу а мртву како дјеци П, жива ме се неће дочепати К, и од

малена море бит мањи, ј... те балава Д, нашли га мртва, од ста

ра не би нет“ старо П.

За случајеве јављања придевских форми с наставцима старих

тврдих основа типа: јакије, малием, старије, старијем П у Кален

дербвцима Горњиeм К, у основи вреди опаска из т. 7 дата за слич

не облике придевских заменица. Форме с наставцима некадашњих

меких основа какве налазимо у примерима: бдљим Д, К, П, доњим

П, прабљама дрвеним Д, П, пола дрве“нт а полариловани Д, у дрве

ним киерма К, у дубоким шумама Д, са запрежним колима К, П,ја

чим Д, К, П, с малим казанма Д, погинули бораца К, старим Д, К,

П, и сл., данас увелико преовлађују. Као и у облицима неких имени

ца (в. нпр. т. 2 и 5) и придевских заменица (в. т. 7), и у придевским

се формама недоследно остварују алтернације о?е у позицијама иза

палатала, тако да је у говору готово сваког појединца могуће сусре

сти двојства ликова типа: боље/бољб — боље (а)/бдљда (а) П, вруће!

врућо – врућеi(a)/врућој(а) К, П, задње/задњбј К, млађем/млађом

Д, К, П, слађе/слађд К, П, тврђе/тврђд Д, К и сл.

Принципски гледано, компарација је стандардна: бдљи/боља,

вишт/виша, лакшп/лакша, мекшпJмекша, слабит/слабија, стари

Ju/старија, тврђи/тврђа и др., а о томе да и неке локалне фонетске

посебности понекад утичу на формирање појединих ликова облика

компаратива говори не само неколико потврда изложених у прет

ходном пасусу (тип: бољб, тврђд) већ и потврде типа: здрави К, П,

старт Д, К, П, односно: љевшпљевша Д, П, презентоване у раду о

важнијим особинама гласовног система овдашњега говора (ДРАГИ

ЧЕВИЋ 2010: 242,244). Прозодијски ликови облика суперлативати

па: највећа/највећа П, најдебљи/најдебљи К, П, најкраћи/најкраћи,

најмекшп/најмекшп Д, К, П и д., употребљавају се напоредо са они

ма типа: највећа/највећа, најдебљи/најдебљи, најкраћи/најкраћи,

најмекшићнајмекши и сл.
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По свему судећи, ни говори мештана ових трију насеља не знају

за ликове неодређеног облика придева туђи“, а у Д и П сам у говору

најстаријих мештана, уз стандардни ликједнаки, слушао и гласовну

поставу једнаци. Разуме се, присвојни придеви од мушких имена и

хипокористика типа Јово, Раде, обавезно се овде граде суфиксом

-ин, при чему, изгледа, квантитет вокала у наведеном суфиксу често

варира и у говору једне те исте особе. Исп.: Јован, Лазин,

Милпн, Чедпн Д, К, П, са нимало необичним: Јован К, Лазин Д,

Милин Д, П, Радин, Чедин П и др. Добро позната прозодијска

двојства одликују и овде форме придева јбрњпЛорњи и доњи/дбњп,

а уз обичнију употребу у сва три насеља придевских форми с дугим

суфиксалним вокалом у облицима ном. jд.: балав, блесав, гарав,

грбав, крвав, мутав, слинав, чупав и д., нису необични ни њихови

Ликови какве оличавају забележени примери: балав, крвав Д, крвав,

крвава (ако е добра и за цуру се каже да е крвава) К, парав, жилав,

ћелав, шмурав П.

Бројеви

9. Као и у другим нашим говорима, редовна промена основног

броја један (једна, једно) је и у овоме говору неспорна. Осим

примера типа: једног сина, код једне уддвице К, код једнд“ туј Д, К,

П, дошд тамо једној К, П, на једном мјесту Д, К, П и сл., потврђују

је, између осталог, и примери у којима се овај број јавља на крају

вишечланих бројних конструкција: ранио двадесет и једну

избјеглицу К, тридисет и једном, сто педес једнд Д, у сто једној

кући П. С обзиром на то да сам био у прилици да забележим

спорадично јављање облика типа: код њи двају, њима двама П, да

њп двију, њима двема, Д, К, П, ш њима трема П, ни за промену

основних бројева два/двије и три не може се рећи да је посве

непозната, али је чињеница да се ови бројеви све чешће

употребљавају као непроменљиви. Трагове промене кардиналног

броја четири (говори се углавном: четрп) нигде нисам забележио.

Карактеристични гласовни ликови у којима се у говору остварују

неки други основни бројеви видљиви су из појединих примера

разасутих по одељцима рада у којем се приказују гласовне особине

овога говора (исп. ДРАГИЧЕВИЋ 2010: 233-235, 241-242 и 246).

* Тако је и у главнини других северозападних ијекавских говора. Исп. ДЕ

ШИЋ 1976: 252, те ДРАГИЧЕВИЋ 1986: 157 и 2007: 373.
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По придевској промени, дабогме, редовно се деклинирају сви

редни бројеви: први — првој — првом, други — друiдi — другом Д, К, П,

четвртб — ш четвртим П, четрте гддине К, дванесте Д, К, три

несте, четрнесте К, четрес друге/четрдесет и друге П, четрде

сет деме К, педес“ друге Д, с педесетпм ил стотпм П и др., а од ко

сих падежа збирних бројева двде/двое и трде/трбе забележио сам

свега три облика: да њп двота П, њима двома К, П, трома П. Збир

ни бројеви од четири па навише претежно се граде суфиксом -еро

и углавном се не деклинирају: четверо, петеро, шестеро Д, К, П,

дсмеро К, П, десетеро Д, К, П, једанестеро Д, дванестеро К, П,

петнестеро К, и др., а формант -op- обичнији је свуда код бројних

именица: четвдр(и)ца, петдр(и)ца, шестдр(и)ца, седмор(и)ца, де

ветдр(и)ца итд. Обичне су у свакодневној употреби и бројне име

нице типа: двица, трица, петица, шестица и др., односно оне ти

па: двојка, деветка, десетка, четрнеска и сл.

Глаголи

Просте глаголске форме

10. Као и у другим ијекавским говорима у северозападним пре

делима, и овде су облици имперфекта и глаголског прилога прошлог

ишчезли из система глаголских облика. Од облика имперфекта нисам

био у прилици да забележим ни његове остатке оличене у примерима

типа: бјеше, бијаше, какви се, иначе, спорадично могу чути у не

ким другим говорима ијекавског северозапада (исп. ПЕТРОВИЋ

1973: 119, ДЕШИЋ 1976: 265, ДРАГИЧЕВИЋ 1986: 163 и ДАЛМАЦИ

ЈА 1997:131), док се од облика прилога прошлог, као и у другим на

шим говорима који знају за његово губљење, изгледа, употребљава

једино новоимпортована попридевљена форма бивши: бивша власт

К, П, бивша Југославија Д, К, П, бившем власнпку Д, К, бивши газда

Д, мојој бившој К, и сл. О осталим простим глаголским облицима,

у најкраћим цртама, саопштавам следеће:

a) Инфинитив. На то да се овде у облицима инфинитива глаго

ла често, делимично или у потпуности, редукује завршно-и (тип.

радит“ радит), скренуле су пажњу бројне потврде наведене у т. 5

помињаног рада о гласовним особинама овога говора (ДРАГИЧЕВИЋ

2010: 236-237), а из тамо наведених потврда видљиво је и то да се

покраћене инфинитивне форме типа вућ, доћи сл., остварују у двоја

ким прозодијским ликовима: вућ!вућ, доћ/göћ, наћ/наћ и д. С друге
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стране, својим обавезним акцентом на иницијалном слогу прозо

дијски ликови покраћених инфинитивних композита типа: довест,

испећ, исплест, довест, дплест, убост, увест и д., разликују се од

одговарајућих непокраћених, које обично имају акценат на унутра

шњем слогу: довести, истећи, одвести, убости, увести и сл. При

мери типа: дигнит(и) К, П, кренит(и) Д, метнит(и) Д, К, П, уто

нит(и) П, шапнит(и) К, П и сл., упућују на то да и ови говори зна

ју за промену нужни у основама глагола ПI Белићеве врсте“. Нисам,

међутим, приметио да су овде познати онакви случајеви удвајања

инфинитивних наставака какве су поједини дијалектолози спора

дично сусретали у неким другим говорима (в. нпр. ПЕЦО 1964: 160

и 1982: 151, односно ПЕТРОВИЋ 1978: 104). Говор, изгледа, не зна

ни за инфинитивну форму велети, а напоредо са метат(и), упо

требљава се и гласовна постава мећат(и). Познат је инфинитивни

лик: вршећи Д, К, П, али је сасвим обично и вршит(и) Д, К, одно

сно; вршаит(и), овршаит(и) П. У П сам забележио и инфинитив

не форме итератива: бијават и ишават.

б) Презент. Систем презентских наставака у овоме говору ра

зликује се од стања које карактерише наш књижевнијезик углавном

по томе што се, као и у главнини других босанских говора, у 1. л.

jд. презента глагола моћи, напоредо са све експанзивнијим обликом

мду, употребљава и формамдрем. За разлику од прилика које вла

дају у говорима источне Херцеговине (исп. ПЕЦО 1964: 149), овде

се редовно говори и: велим, видтм, вдлпм, а према уобичајеним пре

зентским ликовима једем —једеш —једе и д. у говорима западније

подскупине северозападних ијекавских говора (в. ДРАГИЧЕВИЋ

1986: 168 и 1999: 390-392), овде се облици презента наведеног гла

гола редовно остварују у стандардним прозодијским ликовима: је

дем —једеш —једе и сл. Примери типа: вучем — вучеш Д, К, П, при

зéм — призéш Д, зебем — зебеш Д, К, П, предем — предеш К, П, ту

чем — тучеш Д, К, П и д., међутим, показују да ни овај говор, као ни

знатан број других наших говора (исп. нпр. РУЖИЧИЋ 1927: 149,

ВУКОВИЋ 1940: 319, ПЕЦО 1964: 188, ПЕТРОВИЋ 1973:15 и 1978:

23, дешић 1976: 209, станић 1982: 82, далмација 1997: 45, дра

ГИЧЕВИЋ 2001: 180 и 2007: 353, КОЗОМАРА 2009: 534 и др.), не зна

* Појава је позната и бројним другим икавским и ијекавским говорима из

ближег и нешто даљег окружења. Исп. ИвиЋ 1985: 179 и 201, ДЕШИЋ 1976: 263,

265-266, вjelanović 1978:23, пецо 1982: 158—163, ваотić 1983: 136-137, дра

ГИЧЕВИЋ 1986: 171—172 и 2007: 333, ДАЛМАЦИЈА 1997: 127, РАМИЋ 1999: 382,

VALJEVAC 2002: 231-232, те КОЗОМАРА 2005: 85.
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За ДуЖИ ИЗГОВОр ЗаврШНОГ ВОкала презентске основе код НИза глагола

прве Белићеве врсте, док, упркос општем утиску да још увек овде

преовлађују случајеви чувања постакценатске дужине у облицима

презента са основом на је: вјеруем Д, прије Д, К, добиве Д, П, закуе,

казуе, казуемо, куе, детаеш П, признаје К, растајемо се П, сакријем

се, сакрие К, П, сашије, сиемо, сије П, не сине К, чуе Д, чуемо чуe

мо П, тугуе К, примери типа: брине се, куе Д, пребацуе, признаје,

службуе К, записуе, детае, пљуе, познаје, растаје се, упознаé, чуe

П, упућују на то да, ипак, општепозната колебања“, нису посве ми

моишла овај говор. Прозодијска двојства инфинитивних форми ти

па: довест/довести, на која је скренута пажња у претходној т. 10а, не

огледају се толико у облицима презента ових глагола пошто у њи

ма преовлађују ликови са акцентом на унутрашњем слогу: доведем

Д, доведе Д, П, доведу П, забдде К, заведе П, испечеш, испечемо Д,

исплете П, одведеш, одведу К, П, превезе се К, убддеш П, уведеш Д,

а знатно ређе јављају се они с акцентом на иницијалном слогу: за

бодеш Д, испече, превезе П, уведе К. Дилема нема ни кад су у питању

акценти презентских облика: желимо — желпте, имамо — имате,

читамо — читате и д., пошто су овде углавном непознати ликови

типа: желимо, имамо и сл. Облици презента глагола дјет(и) гласе:

деђем, деђеш, деђе, деђемо ...деђу, глагола жет(и): жањем, жа

њеш, жање, жањемо ...жању“, а глагола шкат(и) обично: ткам,

ткаш..., ткају“. Обавезно је од уљећ(и) и унић(и): уљетнем, уљег

неш, уљетне..., уљетну, и унтђем, унтђеш, унтђе, унтђемо..., унтђу, од

метат(и)/мећат(и): мећем, мећеш..., мећу, а уз инфинитивну фор

му вршаит(и) (т. 10а), забележио сам и облике презента: врша имо,

вршаје П. За разлику од стања у суседним икавскошћакавским го

ворима у којима преовлађују ликови типа иђем и дојдем (ВАОТИС

1983:143), овде је редовно: идем — идеш, односно: дођем — дбђеш.

Стандардне основе чувају се и у облицима презента глагола треће

Белићеве врсте: бдинеш, турне П, дирне, збвнем, збвне К, збвнемо

Д, П, кренеш Д, кренемо П, метне Д, К, метнемо Д, П, покисне К,

“ О њима постоје бројни подаци у нашој дијалектолошкој литератури. В.

нпр. Ружичић 1927: 149, ВуковиЋ 1940: 319, ПЕТРовиЋ 1978:23, СимиЋ 1978:

18, николић 1991:79–81, ђуровић 1992: 235, далмација 1997:45, драгичевић

2001: 181 и 2007: 353-354, НИКОЛИЋ 2001: 265, ВУЈАДИНОВИЋ 2007: 76, и др.

* У дервентским икавскошћакавским говорима обичније су поставе типа:

жењем —жењеш (в. ВАОТС 1983: 147).

* Овакве форме познате су и дервентским шћакавцима, али у томе говору,

::ак, доминирају салици типа: ткајем: — ткајеш и д. Исп. ВАО fić 1983: 145-146.
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скине П, скренеш, скрене К, П. Од глагола дати и знати најчешће

се употребљавају презентске форме типа: дам — даш и знам — знаш,

знатно ређе оне типа: дадем — дадеш изнадем знадеш, док се, изгле

да, најређе употребљавају форме које оличавају примери: ако дад

не биће добро К, да нам дадну днд тамо, и само да знадну то са

чуват П. Још увек су обичнији у употреби и облици презента гла

гола сат(и): ceм, сеш, се ..., су, али их све више потискују они од

глагола сисат(и): сисам, сисаш, сиса и д. Напоредо са облицима:

сједем – сједеш, јављају се и форме: сједнем — сједнеш, а уз обични

је презентске ликове типа: зида, подзпда се то Д, П, капа, прдкапа

Д, К, П, дипима, дипимају К, П, сипа, сипамо Д, просипа П, одузимају,

узима К, П, сусрећу се и они типа: зазиђе П, капље Д, К, П, датимљу

К, П, сипље, узимље П. Облици презента помоћних глагола бити и

хтјети (у овдашњем говору обично: ћети) гласе: будем — будеш —

буде— будемо — будете — буду, односно: ду (ћу)/нећу — днеш (ћеш)

/нећеш — дје (ће)/неће — демо (ћемо)/нећемо – дјете (ћете)/неће

те — дје (ће)/неће.

в) Аорист. Несигуран положај велара х у сугласничком систе

му овдашњег говора (в. ДРАГИЧЕВИЋ 2010: 247-248) условљава да

се и овде, као и у бројним другим нашим говорима, 1. л. jд. аориста

обично остварује без завршног -x: виђо Д, К, П, güiо се Д, К, дођо

Д, П, завуко се тамо П, лето Д, К, макну днд П, падо на руку К, ре

ко Д, К, П, сједо П, стадо Д, К и сл., а познати су и случајеви ње

говогјављања без икакве морфолошке ознаке: виђе ја Д, П, даде му

К, диже се и ја Д, П, увуче се ја некако П, мада се, изгледа, не оства

рују тако често као у неким другим ијекавским говорима из севе

розападних крајева (исп. ДЕШИЋ 1976: 264, ПЕТРОВИЋ 1978: 105,

ДРАГИЧЕВИЋ 1986: 162 и ДАЛМАЦИЈА 1997: 130). Исто тако, за ра

злику од стања у главнини других северозападних ијекавских гово

ра“, па и икавскошћакавских говора из најближег суседства (в. ВА

ОТПC 1983: 139), у којима су у аористним облицима 1. и 2. л. мн.

уравнати наставци -имо и -ште, у овом говору наведени облици

нису нимало необични ни у ликовима са стандардним наставцима

-смо и -сте: банусмо К, бацисмо П, дигосмо Д, П, дођосте Д, К,

ддосмо Д, П, озебосте Д, прелдмисмо П, приђосмо К, П, рекосмо Д,

П и д., иако је могуће да су у свакодневном говору форме типа: ба

13 В. о овоме: ПЕТРОВИЋ 1973: 119 и 1978: 105, ДЕШИЋ 1976: 264, BJELANO

VIĆ 1978:25, ДРАГИЧЕВИЋ 1986: 163—164, 1997: 198 и 2007:376, ДАЛМАЦИЈА 1997.

130 и тамо поменуту литературу.
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нуште Д, К, дигошмо Д, дођошмо Д, К, П, дођоште Д, К, донесо

шмо К, нађошмо К, П, даошмо Д, К, озебоимо П, прелдмишмо К,

рекошмо Д, К, П, рекоште Д. К., сједошмо К, П, упдзнашмо П и сл.,

још увек нешто фреквентније. Стоји, међутим, и чињеница да по

јединци различите ликове наведених форми аориста понекад упо

требљавају у истој реченици: слалаште нам и не трепнусте П. У ве

зи са квантитетом завршног вокала у аористним облицима 3. л. мн.,

по чему се, иначе — како то досадашња дијалектолошка истражива

ња показују — поједини северозападни ијекавски говори међусобно

донекле разликују (исп. ПЕТРОВИЋ 1973: 18, 119, ДРАГИЧЕВИЋ

1986: 163 и 2007: 376, ДАЛМАЦИЈА 1997:130 и КОЗОМАРА 2009.

535), напомињем да се, упркос неколико забележених потврда типа:

видише П, дођоше Д, П, дошеД, К, апсолутна премоћ ликова с кра

ћим изговором завршног вокала не може доводити у сумњу: бану

ше, дођоше, даоше, рекоше Д, дођоше, дqоше, ставише, стигоше

К, видише, дадоше, дигоше, дођоше, збвнуше, метнише, падоше, ре

коше, сазваше, ставише, стигоше П.

г) Императив. Прикупљена грађа показује да у укупној маси

случајева преовлађују стандардне поставе овог глаголског облика:

вози, врдај, гдни, дај, знај, иди, идите, почни, ради, радите, сједи,

узми, узмимо, чекај, чекајте Д, бјежи, види, видите, дај, дајмо, за

врши, заврнимо, зашлајфај, кажи, кажимо, кажите, почињи, про

читајте, ћути, читај К, баци, бацимо, баците, бери, бјежи, вдди,

гурај, гурајте, дај, дајте, дбђи, дођите, жањи, лети, носи, реци, сје

ди, сједите, снађи се, трчи, уђи, уђите, узми, узмите, униђи, чекај, ши

шај, шишајте П. Упркос томе, међутим, и овде, као и у другим го

ворима ијекавског северозапада — а и не само у њима — свакоднев

не говорне форме овога глаголског облика остварују се у ликовима

с бројним гласовним редукцијама. На готово обавезно губљење за

вршног -ј из финалне секвенце -иј (тип: наст, попи), као и завршног

чека-је тамо), скренуо сам пажњу у раду о гласовним особинама

овдашњег говора (ДРАГИЧЕВИЋ 2010: 243), а овде, као илустраци

ју, наводим и неколико других облика императива у којима се оства

рују гласовне екстраполације: бјеж“ П, бјежмо, бјеште Д, К, П,

воте Д, П, вите Д, К, П, восте К, Гднте Д, К, ите Д, К, П, каште

К, П, носте Д, дате К, П, рецмо К, рецте Д, К, сјете Д, К, П, ћут

П и д. Факултативну појаву представљају случајеви јављања њего

вих форми с партикулом -де(р): возидер полако П, дајде ту раки у Д,

П, ноздe то Д, К.
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д) Глаголски придеви. И облици придева радног, и облици при

дева трпног граде се на уобичајен начин: први, наставцима -о (<л),

-ла, -ло: -ли, -ле, -ла, а други, наставцима -н, -на, -но (-ен, -ена, -ено)

и -т,-та, -то, односно: -ни, -не, -на (-ени, -ене, -енa) и -ти, -те,

-та. На појаве глаголских придева радних појединих глагола у не

што другачијим гласовним ликовима од стандардних утичу прете

жно одређене вокалске промене, какве, на пример, представљају

вокалске редукције и случајеви јављања аналошког и на местима

старог вокалајат (тип: видила/видла, волила/вддла), затим процеси

упрошћавања самогласничких секвенци (тип: дошд, почд, метно и

сл.), као и, делимично, промена нужни у основама глагола III Бели

ћеве врсте: кренили/кренли Д, П, метнила/метнла Д, К, П, скинила

/скинла К, П. Локална фонетска козметика, дабогме, утиче и на по

јаве нешто другачијих гласовних ликова глаголских придева трп

них појединих глагола: донешен Д, П, изнешено е све К, нанешена

Једзгд Д, отрешена Д, П, сва е пожевена К, П, помужена, пушћен,

распушћена П и сл., а знатније томе доприноси и донекле другачи

ја дистрибуција наведених наставака затворбу овога глаголског об

лика. Наиме, дистрибуционо поље наставка -т је и овде, као и у

главнини других наших говора“, нешто шире од оног у књижевном

језику. Истина, оцена „нешто шире“ не значи да је овај наставак

свуда где се јавља до краја потиснуо конкурентне наставке, али је

чињеница да трпни придеви у гласовним ликовима типа: држат/

држата/држато, закључат/закључата/закључđто, кдват/кдва

то, свезат/свезата/свезато и д., односно: купшт/купшта/купшто,

направшт/направито, детавшт/дставита, пријавит/при'авита/

пријавито, синат/сината, убијати и сл., нимало нису необични у

овоме говору.

ђ) Прилог времена садашњег. Постоји у глаголском систему го

вора овдашњих ијекаваца, али, без обзира на приличан број забеле

жених потврда, понео сам утисак да му фреквенција није нарочита.

Међу забележеним потврдама преовлађују примери типа: идућ бр

зо, не знајућ шта ће, сједећ прет кућом Д, гднећ преко шуме, жи

вли мучећ се, тдварећ на камибн К, бјежећ испред њп, идућ тамо

крај воде, мрзећ сама себе, вјечито пијућ ракију П, док су у свега

три потврде забележени облици прилога садашњег у ликовима с не

редукованим завршним -и: грли ме плачући, сједи пушећи дуван, за

бављб се тукући људе П.

* В. ДРАГИЧЕВИЋ 2007: 377 и тамо наведену литературу.



234 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

Сложени глаголски облици

11. Опште је њихово својство то да се само по неким ситнијим

појединостима понекад разликују од стандардних, а готово нимало

од сличних форми какве су забележили бројни истраживачи дру

гих наших народних говора. Тако, на пример:

a) Перфекат је и овде, без сумње, најфреквентније претеритал

но време и један од најфреквентнијих глаголских облика уопште.

Као и у другим нашим говорима, и овде је честа његова употреба у

ликовима без облика помоћног глагола: био млад“ па морд, била

вуруна што имала лончиће, била лад“, вдду сито по њој, гднло си

лом, дрвент биб капак, живило по петнестеро, ја радио у њој, ма

ли казанчићи били, све ти ддвукло, све туј спавало Д, био некада и

тор, била и цријетња, било ружно, бразду слаб ко каиш, гддине би

ле сушне, дошд из војске, ддид и радио, имд чардак свој, и-Сочан

це дили у деињу датишли сватови тамо, умрла му прва жена К,

биб у задрузи, биле у њој двије простдрије, вамо биле верите, даље

живио бвде, дошла сељачка радна задруга, бдо по селу, појино ми

дшац у дном рату, радили наше њиве и земље П. Облици плусквам

перфекта су данас ретки, а ако се понекад и употребе, употребља

вају се само оне његове форме које се граде помоћу перфекта помоћ

ног глагола бити: биб, cjepдмак, наиб неку П, била се удала у деи

њу, дна се била спремила К, таман су били стили П.

б) У односу на стандардне форме, главну посебност међу об

лицима футура I — колико се она, с обзиром на распрострањеност

појаве и у другим нашим говорима, може уопште сматрати посеб

ношћу“ — представља доследна употреба ликова: доћу/доћу, доћемо,

мдете, наћете, рећеш му, реће ти, стићеш и сл., док, у главнини

случајева, облике футура II, осим чињенице да се претежно граде

од несвршених глагола, карактерише и суженост њиховог употреб

ног поља на исказе типа: ако будеш ишб, отвори дчи К, ако буду

тражили, врдај како знаш Д, доћу ако будем мотд. П, причекаћу док

не будем имд К, снађи се, ако те буду питали П.

* Поодавно је проф. С. Реметић указао на „изненађујуће слабу дијалекат

ску подлогу стандарднојезичких форми доћи ћу, доћи ћеш (РЕМЕТИЋ 1985: 323),

а његовој тадашњој оцени стварног стања у нашим народним говорима исказа

ној формулацијом по којој „од двају дијалеката који су ушли у подлогу књижев

ног језика један готово уопште не зна за футур грађен по том моделу, а ни у дру

гом га нема у већини досад испитаних говора“ (ibid.: 323), ни данас се нема шта

приговорити.
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в) Облици потенцијала I одликују се уравнатошћу форми по

моћнога глагола у свим лицима: бјежд бија П, бјежали би и ви Д.

П, дали би дни, даб би та П, знали би и ви да дјете Д, ја би рекб К,

П, не би ти мдлд одредит, узели би ми Д, К, и сл., док је стварна

фреквенција облика потенцијала П у свакодневној комуникацији та

кве природе да једва допушта констатацију по којој овакве форме

још увек постоје у систему глаголских облика овога говора: била

би дтишла, не би се била дбећала П.

Прилози

12. Као и у другим нашим говорима, и овде бројни фонетски

чиниоци утичу на формирање њихових гласовних ликова. Међу њи

ма су и они који упућују на обичност њиховог јављања у ликовима

с покретним вокалом и у ликовима без покретног вокала (тип.

тад/тада, увјек увјека и д.), затим ликови на чије су формирање

утицале вокалске супституције (дномо, уитру, дитра), вокалске

редукције (тдр, вамо), они у чијим се ликовима огледају различити

рефлекси вокалајат (1дреfiори, бвдје/бвде/бвди, послије/после), тра

гови ширих домашаја јекавскогјотовања (ђе, неђе, бвђе, посље), екс

траполације сугласника, као и јављања секундарних сугласника и

партикула (овдека/овдака, дпејдпејдпет, дндак/дндар, послен,

туј/туде), те утицаји метатеза и редукција фонемских низова (во

де, нбде, двдуд, дзлбЛозјбр). У широкој су употреби, разуме се, и

стандардне поставе прилога: брзо, вечерас, давно/давно, данас, зи

ми/зими, зимус, јесенас,јуче, лани, љети, љетос, мало, мндо (јавља

се и у дисимилационој постави: млдо), ноћас, оддзид, одоздо, синди,

сутра, тамо, ту итд., а уз већ уобичајену форму фино, све чешће

се употребљава и новија позајмљеница супер (било им је супер, гд

ворп супер, супер смо се провели тамо и сл.). Нису, дабогме, посве

ишчезли из употребе ни архаичнији импорти, какве, на пример,

представљају турцизми башка (<тур. baska = посебно) и зера (<тур.

zerre = мало). Све у свему, дакле, када је реч о прилошким форма

ма у овом говору, тешко да се могу наћи неке појединости које би

драстичније одступале од стања које карактерише и друге ијекавске

говоре у северозападним крајевима.

Завршна белешка

13. Истакнувши на крају приказа важнијих гласовних особина

овдашњег говора његову чврсту повезаност са „говорима североза
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падног огранка херцеговачко-крајишког (источнохерцеговачког) ди

јалекта“ (ДРАГИЧЕВИЋ 2010: 251), учинио сам то из разлога што је

заиста међу фонетским особинама говора овдашњих Срба, ако се

занемаре неке ситније неподударности дистрибуционе природе, ка

кве се, иначе, увек могу наћи и унутар најкомпактнијих говорних

ареала, готово немогуће пронаћи неку особеност по којој би се ов

дашњи говор изразитије разликовао од главнине других говора ије

кавског северозапада. Истовремено сам, том приликом, саопштио и

претпоставку у којој сам нагласио да ће вероватно „нешто нијанси

раније, па и сличније онима које сам у последње време изрекао и за

поједине друге српске говоре из ближег окружења, та оцена изгле

дати кад се ускоро појави и приказ важнијих морфолошких особи

на говора мештана ових трију истраживаних насеља“ (ibid.: 247).

Изложена грађа потврђује да је било разлога за овакву претпостав

ку. Презентована уједначеност наставака у главнини деклинацио

них множинских облика, слична оној којом се одликује главнина

говора ијекавског југоистока, као и било спорадично јављање, би

ло потпуно одсуство неких архаичнијих деклинационих форми

уобичајених у ијекавским говорима размештеним западније од Вр

баса (исп. нпр. ПЕТРОВИЋ 1973:99—108 и 1978: 89-90, 94-95, 98—

100, ДЕШИЋ 1976: 219-222, 225-226, 232 —235, 243,246, 250, те

ДРАГИЧЕВИЋ 1986: 133-134, 140, 143—144 и 148—155), показују да

овоме говору нису посве непозната ни нека својства која, по проф.

П. Ивићу, карактеришу говоре оних прелазних зона у којима дола

зи до укрштања изоглоса које говоре херцеговачко-крајишког типа

раздвајају на југоисточну и северозападну скупину говора овога дија

лекта (в. ИВИЋ 1998: 119–126). И не само то. Одређене појединости

какве, на пример, представљају овдашња, не баш тако занемарљи

ва, јављања облика аориста 1. и 2. л. мн. у ликовима југоисточне

провенијенције (онима на -смо и -сте, в. т. 10в), као и податак да

сам у говору мештана недалеког села Руданке из добојског краја у

неколика наврата забележио заменичку енклитику ви (то ви је тамо,

то ви је ту, онда ви је ту морало једно сједит) стварају утисак да се

таква својства испољавају овде, у односу на прилике које владају у

ијекавским говорима размештеним коју десетину километара за

падније према Врбасу, и у нешто изразитијој форми. Стога и свако

прецизније одређивање места овога говора међу другим говорима

херцеговачко-крајишког типа, упркос чињеници да у укупној маси

његових особина издашно преовлађују оне које га повезују са гово

pима северозападног странка херцеговачко-крајишког дијалекта,
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мора ВоДИТИ рачуна о томе да његову структуру карактерише и одре

ђен број посебности које упућују на то да се он не налази само гео

графски на просторима које захватају поменути Ивићеви прелазни

говори.
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Вработе представлени важнЊле морфологические особенности говора

жителеи трех сербских поселенић вокрестностих Дервентњи (неболњшого

города в северноћ Боснии), расположенних по правому берегу среднего
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међутим, да и при сасвим задовољавајућим формално-правним ре

шењима те најбољим намерама законодавца пуну једнакост језика

и њихових корисника у етнонационално хетерогеним заједницама

није лако остварити. Изостанак истинске комуникацијске равно

правности Р. Бугарски види као директну последицу „razlike izme

đu formalne i funkcionalne ravnopravnosti jezika“, следствено чему

неравноправност језичких представника гдекад може проистицати

чак из претходно остварене формалне равноправности језика (BU

саrski 1997: 21).

С друге стране, свет обилује примерима свесног кршења људ

ских и језичких права, како појединаца, тако група и целих народа.

Познато је да су бруталном поништавању идентитета других, међу

осталима, прибегавала или прибегавају и она друштва, можда и по

највише она, која верују да су достигла највиши степен цивилиза

ције. У процесу насилне акултурације, деца, на пример, Индијанаца,

усељеника и других идентитетски непожељних група била су изло

жена најразличитијим врстама тортуре, почев од испирања уста

сапуном за изговорену реч матерњег језика (KRISTAL 2003: 120) до

ускраћивања хране, батинања и сл. Финска научница Т. Скутнаб

-Кангас указује тако на трагичне случајеве деце Навахо Индијанаца

која су, будући одвојена од породице, свој језик заборавила, а ен

Глески притом никад нису научила, те су и израсла у нелингвалне,

односно људе без језика (SKUTNАВ-KANGAS 1991:360).

Казнени поступци какве представљају наведени и сијасет слич

них примера имали су за циљ брзу и неупитну асимилацију мањин

ске популације, без намере и њеног физичког елиминисања, мада у

периоду колонијалних освајања ни такви случајеви нису изостали.

Отворени атак на српски језик у следу којег је највидљивије ма

нифестована функционална неравноправност српског језика и ко

муникацијска изопштеност његових корисника на Косову и Мето

хији имао је другачије мотиве и појавне облике, па, сходно томе, и

другачије последице. У исто време, пресију над српским језиком

прати, барем на први поглед, парадоксална чињеница да се он на

шао под ударом групације која је, поред Косметских Турака, у нај

већем представљала корпус билингвала за које се не може рећи да

су српски језик учили под присилом, јер све да су се придржавали

уставних одредби (а нису), оне су их у подужем периоду такве оба

везе практично ослобађале (в. БРБОРИЋ 2000:223-230, 227).

У вези са косметским феноменом намећу се два проста питања.

Прво гласи: Да ли би континуирано угрожавана мањина (како се че
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сто жели представити) уопште стекла прилику да угрози титулар

ни народ и његов језик? Зашто, на пример, такву прилику нису сте

кли Индијанци (иако би она у доброј мери представљала извесно за

довољење правде) и бројне друге истински угрожене групе широм

европског и америчког континента? Нису зато што је, најпре, фи

зичким десетковањем дате популације а потом присилном асимила

цијом њиховог малобројног потомства и другим механизмима по

ништавања идентитета, јачи свео њихов демографски потенцијал

на меру адекватну унапред омеђеном простору резервата који оне

могућава свако национално „буђење“. Према томе, сувишна су би

ло каква додатна објашњења прилике која се указала косметским

Албанцима. Друго питање би било: Зашто је албанска национална

мањина са таквом страшћу и одлучношћу атаковала на српски је

зик? Одговор на исто такође не изискује посебан напор. Зато, наи

ме, што је код Албанаца постојала пуна свест да се обрачунавају, не

са групом исфабриковане традиције и културе, већ са историјским

народом који се, захваљујући управо тој чињеници, упркос свему, на

косовскометохијском простору одржао до данас. Притајена мисао о

српском језику као престижном који је једне подсећао на властито

порекло а друге, ништа мање, на књижевно-преводилачку, глумачку

и другу оствареност, мисао која је у периоду најбруталнијег теро

ра над српским језиком, ту и тамо, израњала на површину, била је,

колико год изгледало противречно, додатни импулс да се у интересу

замишљеног вишег циља са српским језиком засвагда „раскрсти“,

а тиме, у не малом броју случајева, и са властитим унутарњим, без

сумње ометајућим, „другим“. Овоме у прилог иде чињеница да већи

ни албанских интелектуалаца и добрих познавалаца српског језика

никада није сметало континуирано подстицање језичке мимикрије

код самих Срба.

Успостављањем међународне управе на Косову и Метохији, једна

од првих уредби Цивилне мисије УН предвиђала је равноправност

службене и јавне употребе албанског и српског, а у домену админи

стративног управљања — и енглеског језика. Будући уверени да је,

c тачке гледишта њихове надлежности и, посебно, (не)заинтересова

ности за решавање проблема, формално обелодањивање једнакости

језика сасвим довољно, представници дотичне администрације нису

* Респектабилан степен познавања српскогјезика какав су, попут Есада Ме

кулија и неких других, поседовали поједини албански ствараоци, а што се најбо

ље запажа у њиховим преводима народног песништва, свакако није карактери

стично за омражене језике и оне савладаване из страха.
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се обазирали на чињеницу потпуне функционалне неравноправно

сти српског језика, с обзиром да су изгоном његових корисника те

до краја спроведеном културно-образовном, информативном, еко

номском и политичком изолацијом остатка говорне популације,

претпоставке за исту биле искључене. Практична легализација

функционалне неравноправности примарни ослонац је имала у ко

муникацијској изопштености српских говорних представника, до

тле да су ови за изговорену реч матерњег језика кажњавани смрћу.

„Nigde se ne može videti toliki strah među pripadnicima manjina oduz

nemiravanja ili napada, i to samo zbog svog identiteta ili zbog jezika

kojim govore“— истиче К. Болдвин (ВоLDvIN 2006:36), подсећајући

истовремено да су међународне власти, неспремношћу да „identifi

kuju ili uhapse odgovorna lica“, практично одобриле прогон станов

ништва (Ibid.: 21-22).

У присуству, дакле, УНМИК-а (United Nations Mission in Koso

vo) и КФОР-а (Kosovo Forces), српски језик на Косову и Метохији,

уместо комуникацијског, постаје, пре свега, средство идентифика

ције људи с циљем њиховог прогона, киднаповања и убијања. То

конкретно значи да су, као стварне и потенцијалне жртве, Срби пре

познавани не само на основу њиховог несмотреног вербалног испо

љавања већ и на основу мноштва других показатеља (или претпо

ставки) идентитета — иконичног знаковља (амблема на одећи, на

пример), затим различитих симбола попут крста о врату, марке

аутомобила у којем би се затекли и сл. У слободно се може рећи, ко

лективном атаку на српски народ и његов језик — говорени, писани,

Знаковни, поред Срба, страдали су и други, ако су се овим или ње

му сродним језиком неопрезно послужили. Бугарин, на пример, који

се огласио на матерњем језику убијен је „највероватније због тога

што су мислили да је у питању Србин“ — оправдавајуће је саопштио

тадашњи шеф Цивилне мисије Бернар Кушнер.“ Поједини пред

ставници бошњачке популације на Косову и Метохији страдање

својих сународника такође објашњавају несрећном случајношћу да

њихов — босански језик „личи на српски“. У вези са тим, међу другим

сличне садржине, илустративна је изјава припаднице бошњачке за

једнице из Пећи.“

* Политика, 13. октобар 1999, стр. 15.

* Прва два примера која у сврху илустрације наводимо у раду, преузета су из

публикације Еtničke zajednice na Kosovu (2003 i 2004). — Beograd: Fond za huma

nitarno pravo, 2005, односно часописа Alem, док су остали из корпуса грађе коју

смо сами прикупили на различитим локацијама.
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(1) Послерата убијено је 54 или 57 Бошњака. Главни узрокре

пресије је језик. Многи Албанци мисле да је то српски, али

то није истина.“

Ујезичком идентитету виде првенствени узрок страдања својих

сународника и Бошњаци из Ђаковице:

(2) Ђаковчани су највише страдали. Зато што им је, претпо

стављам, сметао наш језик... Шефћет Цановић, утицајни

члан СДА на нивоу Косова, узели га и још се ништа не зна о

његовој судбини... Настрадала јејош једна Бошњакиња ко

ја није знала албански. Њу су ликвидирали. Тукли су Алију

Кољеновића након рата мислећи да је Србин... Сметало је

свима да се говори на босанском упоређујући та са српским.“

С теоријске тачке гледишта, наведени примери представљају

необичне, условно речено, говорне догађаје, силом прилика ини

циране сједне и сасвим неочекиване за другу страну. Примарно де

кодирано значење примљене поруке своди се на идентификацију

енкодера, односно на појам српски, тачније Србин/Српкиња. Или,

посматрано са аспекта четири фазе интеракције које утврђује Б.

Стојковић (STOJKOVIĆ 2002: 30), она започиње и завршава се већ на

првом — нивоу узајамног опажања. Неодобравање језика, у првом

реду значи неприхватање Србина или, по извесним параметрима,

њему претпостављеног блиског. Уколико је искључена та блискост

(словенска, на пример, припадност), показана уверљива дистанци

раност од свега што је српско, или пак, уколико се у односу на по

једине делове словенске популације још увек рачунало на фактор

привлачења, онда је српски језик био мања сметња, односно могао

се ту и тамо толерисати. У прилог овоме је чињеница да су у, по

српски језик и народ, најпогубније време поједини Албанци јавно

проговарали српски. Српским језиком су се, такође без икаквих по

следица, могли споразумевати, рецимо, Њујорчанин и Албанка

(пример смо својевремено забележили у приштинском Универзи

тетском насељу). Разлогје био прост: први није знао албански нити

девојка енглески. Српским, пак, који је Американац колико-толико

научио претходно службујући у Босни, а млада Албанка у својој ку

ћи, обоје су се како-тако служили.

С друге стране, Србима, уколико је унапред био познат њихов

национални идентитет, ни познавање албанског често није било ни

* Etničke zajednice na Kosovu, 73.

* Alem, 24. januar 2004, br. 119.
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од какве помоћи. Прогнана Урошевчанка, привремено смештена у

избегличком кампу на Брезовици, о томе каже:

[3] Нема везе, мој татаје знао шиптарски па су гаранили... Зна

чи, нема никакве везе, они су знали да си ти Србин и без обзи

ра ако знаш албански, знају да си Србин и ту нема приче.

Разумљиво је да су предочене околности изнудиле потребу за

скривањем језичког идентитета, на исти начин на који је при осман

ској власти силом прилика прикривана конфесионална припадност,

позната под називом криптохришћанство. Међу онима који су, оп

ширније или у напоменама, писали о овом, у косовскометохијској

области нарочито раширеном феномену, поменућемо С. Скендија

(SKENDI 1967), О. Зиројевић (ZIROJEVIĆ 2003), А. Урошевића (УРОШЕ

ВИЋ 2001), П. Бартла (БАРТЛ 2001), А. Турка (TURK 1973). У најкра

ћем, реч је о томе да су исламизовани делови косметске (већином

албанске, али и словенске) популације јавно наступали као мусли

мани и, у исто време, кријући настављали хришћански живот (кр

штавали децу, венчавали се у присуству свештеника, обележавали

крсну славу и др.).

“The crypto-Christians lived in regions near those inhabited by Мо

slems and professed Islam, but satisfied their consciences by practicing

Christianity in private. They emerged in periods of outbursts of anti

Christian fanaticism. In the north the crypto-Christians were concentrated

in the Pashalik of Prizren, they were called laramané (motley), and they

lived chiefly around Ipek and in the plain ofKosovo” (SKENDI 1967: 12).

Скривање словенске етнолингвистичке припадности, најочи

гледније манифестовано почетком овога века, терминолошки смо,

користећи се управо наведеним термином, одредили као крипто

словенство, а нелингвално понашање најавним местима, као и све

мимикријом обележене билингвалне ситуације“ означили скупним

називом криптоглосија.

Термин криптоглосија (cryptoglossia) среће се у литератури ко

ја првенствено долази с англоамеричког подручја, и то поглавито у

студијама и чланцима који се баве развојном психологијом деце, а

означава, пре свега, тајни језик (secret language) близанаца. Поред

овог, у мноштву расправа присутног термина, попут, на пример,

текста групе аутора на челу са М. Рутером (RUTTER, BOLTON et al.

1999), као синонимичан се користи и термин криптофазија (crypto

* Непосредно по доласку међународних снага турскијезик, на пример, тако

ђе је био изразито непожељан у градовима Космета.
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phasia), а којим углавном оперише К. Готесман (Gottesman 2006), али

и други, како већ прецизирају Е. Нобл и Л. Соргер: “The medical

terms for invented twin speech are idioglossia and idiolalia. Sometimes

it is called cryptophasia or cryptoglossia...” (NoвLE, SORGER 2003).”

Очигледно је да се, типолошки шире посматрано, криптогло

сија код близанаца може сврстати у ред феномена какав је тајније

зик грађевинских мајстора (бањачки, на пример, у западној Срби

ји, или бошкачки у Средачкој жупи и Сиринићу), затим тајни језик

Некадашњих варошких трговаца, жаргон лопова, затвореника и сл.,

те да, осим обележја „скривен“ у основи термина, има мало зајед

ничког са криптоглосијом о којој у раду говоримо. Реч је, дакле, о

криптоглосији као језичкој скривености — тајновитости, насупрот

криптоглосији која означава скривање језика као таквог Крипто

глосија у првом случају представља карактеристику, како парова

(осим код близанаца она може постојати између другарица, девој

ке и младића и сл.), тако и различитих социјалних, професионалних

те узрасних група, а у другом случају припада домену етничких од

носа. За разлику од криптоглосије као језичке тајновитости о чему

Литература пружа довољно података, манифестације последње ре

ђе су предмет стручне обраде, а случај еквивалентан криптоглоси

ји забележеној на Косову и Метохији почетком овог века у студија

ма које се баве језичком неједнакошћу у свету, барем досад, нисмо

срели. Етнојезичка мимикрија војвођанских Немаца о којој говори

А. Крел (КРЕЛ 2009), ако у нечему и слична криптоглосији космет

ских Срба, имала је и практичне мотиве. „Највећи број лица немачке

националности која су се определила за останак у Војводини, лише

них сопствене економске, политичке и културне елите, притиснутих

нимало пријатним искуствима, свесно се определило за прикривање

сопственог и јавно испољавање етничког (и језичког — прим. М. Р.)

идентитета оних етничких група из непосредног окружења— које су

у том тренутку имале повољнији друштвени положај“ (Ibid.: 76-77).

„Масовно се изјашњавајући као Хрвати“ (Ibid.:77), они су у после

ратној Југославији себи истовремено прибављали статус народа.

Оно што, на крају ове краће дигресије, треба напоменути јесте

чињеница да су војвођански Немци (таман као Власи, Цинцари и др.)

почетком деведесетих година прошлог века одлучили да „стратегију

"Гдекад се говори и о криптографији (тајнопису) близанаца, па се на интер

нет сајтовима чак наилази на терминолошку кованицу твинтографија (према

twin — близанац).
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етничке мимикрије замене јавним испољавањем симбола етничког

идентитета“ (Ibid.:72). Занимљиво је да се то десило у периоду који

Многи оцењују као погубан по људска и језичка права мањинских

заједница у Србији. „Прво удружење грађана немачке национално

сти“Die Donau“, основано је 1992. године са седиштем у Новом Са

ду“ (Ibid.:73). Такође је довољно симптоматично да су у исто вре

ме, или мало касније, Срби у отцепљеним републикама где су дотад

били конститутивни народ (Хрватска), па и они у сопственој држа

ви (Космет), уколико нису изгнани, морали да прибегну, не само

привременој криптоглосији, већ, попут многих у Хрватској, и ет

новерској конверзији.

Најкраћа, дакле, дефиниција криптоглосије о којој говоримо у

овом раду могла би гласити: свесно, најчешће егзистенцијалним

разлозима мотивисано, скривање језичког идентитета неочекива

ним заменама језичкој идиома, те скривање идентитета сопстве

ног језика његовим преименовањем или прећуткивањем генетске

припадности истоi.

Током последњег атака на српски језик, славофони житељи Ко

смета, у првом реду Срби, скривали су свој језички, па самим тим

и национални идентитет, углавном на два начина. Први је значио

нелингвалност, другим речима, уколико би се, по великој невољи,

нашли на јавном месту (на улици, у продавници) привремено су по

стајали „неми“. Све што су могли да учине припадници међународ

них снага било је да подрже ту немост:

(4) У почеткуми превоз нисмо имали, него су нас Французи во

зили камионима. И онда, покрију цераду..., и онда су нам

нон-стоп говорили — немој да причате, немој да причате,

да се не би знало да се ту возе Срби.

Ту и тамо је било и другачијих довијања. Рачунајући, на при

мер, да ће им употреба српског језика бити „опроштена“ због њи

хове верске припадности, славофони Муслимани, односно Бошња

ци из сеоских средина ослањали су се на женски део популације па

за потребе обављања нужних послова слали жене чија се традици

онална одећа разликује од одеће српских жена.

(5) Јер, у почетку смо имали страшан проблем. У почетку се

стварно није смело и... једино су смеле да говоре жене на

14462.

На питање да ли зато што су албански екстремисти имали ви

ше респекта и самилости према женама, други саговорник преци

Зира:
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(6) Не, него препознатљивије су биле по ношњи, јер жене на

ше носе ношњу и онда су смеле, јер неће нико на њих да на

срне.

(По ношњи су, дакле, знали да нису Српкиње?)

[7] Да, да.

Положај српског језика и његових корисника првих година ме

ђународног протектората можда најбоље илуструје понашање,

истина ређих, али надасве часних албанских трговаца који су, кри

шом услужујући Србе, стрепели како за живот купца тако и од од

мазде која их је саме чекала уколико се њихово „недело“ открије. Та

стрепња очитовала се у наглом прекидању дијалога (ако би у дотад

празну продавницу ушао неко од продавчевих сународника), потом

дрхтавом исписивању цене намирница на каквом папирићу или ди

гитрону и кријућем показивању исте.

Други уобичајен начин прикривања националног идентитета

подразумевао је употребу туђег, најчешће енглеског језика. Исходи

англофоне криптоглосије бивали су различити. Понекад је, на при

мер, посезање за туђим језиком било од слабе користи, као у мо

менту јавног усмрћивања професора Драгољуба Башића, на чији је

идентитет скренуо пажњу аутомобил марке Застава, у којем се за

текао. Накнадни покушај да властити живот заштити уз помоћ ен

глеског језика, којим је иначе одлично владао, био је узалудан.“ У

многим другим приликама енглески је некако пролазио:

[8] Па, оно раније кад је било, две — двехиљаде треће године,

кад је било тешко кретање и све... Ми који смо знали бар

делимично енiЛески језик, Значи, споразумевали СЛИО Се Н01

тај начин што смо користили енглески језик. Понашали се

као Енглези, или тако нешто.

Као Енглези су се гдекад понашали и људи запослени у међуна

родним организацијама, иако су у односу на друге били у далеко

повољнијем положају. О томе наш информатор из Гњилана каже:

* Професор Приштинског универзитета Драгољуб Башић линчован је (након

дугог мучења и пребијања уз покличе НАТО и Смрт Србима, пуцано му је у

главу) у центру Приштине 28. новембра 1999. године наочиглед припадника

КФОР-а и УНМИК-а, који нису ни покушали да се супротставе маси и заштите

му живот. Будући одличан познавалац енглескогјезика (предавао је на Берклије

вом универзитету), покушао је да и уз помоћ тог језика завара злонамернике, али

је његов препознатљив (Заставин) аутомобил насилно заустављен молотовље

вим коктелом. Сведочење о страдању професора Башића може се наћи и у мојој

књизи Сдушом на готовс, Косовска Митровица: Градска библиотека „Вук Кара

џић“, 2005.
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[9] Дешавало се да људи прикривају своја имена, без обзира

што су радили у неким хуманитарним организацијама. И

иду њих двоје, на пример, Срби су, они говоре на енглеском.

О количини страха и тој најновијој улози енглеског језика нај

боље говори податак да су и они који су, остајањем у кући, избегава

ли опасне и понижавајуће ситуације, у својој подсвести на енглески

језик ипак рачунали као на могућу меру заштите. Као илустративан

наводимо делић сна професорице из Ораховца који је, одмах након

буђења, сама забележила (24. фебруар 2003).

[10] ... Нађем се у центру Ораховца, који је сав у неком блату.

Ходам, отежано, јер ми ноге заглављују у то блато. Дола

зим до киоска који има услужни телефон. Турадиједна де

војка... Обраћам се девојци на енглеском (иначе га слабо гово

pим на јави) и молим је да ми каже где је зграда ОЕБС-а.

Она се осмехује, зна да сам Српкиња, и показује ми зграду

... преко пута. Крећем ка тој згради, а група младих Шип

тара ми је све ближе...

Да је агресија албанских екстремиста првенствено била усмере

на на припаднике српског народа, потврђује већ поменути начин

заштите којем су прибегавали Муслимани и Бошњаци са подручја

Средачке жупе. Ово свакако не значи да је припадништво неком

другом етнонационалном идентитету представљало гаранцију си

гурне употребе српског језика, мноштво је примера који показују да

је он био и остао непожељан сам по себи. С друге стране, треба по

менути и поступке оних Албанаца који се нису уклапали у опште

прокламовану „језичку политику“. Своје неслагање са њом (макар

исказивано само у одсуству сународника) појединци су манифесто

вали и тако што су, препознавши притајеног корисника српскогје

зика, с албанског сами прелазили на српски.

[11] Значи, било је доле уједној продавници, ја сам окренуо на...

енглеском и он је приметио да сам Србин и, каже, кажи

кој број, баш је било питање за патике неке сам купово.

Криптоглосија која је последњих неколико векова, с времена на

време, то јест од једног до другог рата, одједне до друге албанске

побуне или иностране окупације, у овој или оној форми, мањем или

већем степену, била саставни део језичког понашања косовскомето

хијских Срба, а која се у најдрастичнијем виду манифестовала крајем

прошлог и почетком овога века, има своје видљиве и далекосежне

последице. Индикативна је оцена још крепког осамдесетшестогоди

шњака из Готовуше у Сиринићкој жупи који, осим као партизански
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учесник, Други светски рат памти и по шамарима због употребе ма

терњег језика.

[12] Видите, код нас је мртав српски језик зато што је био

петсто године под Турака... Дођу Бугари, терају нас да по

воримо бугарски, дођу Шиптари, терају нас да говоримо

албански, дођу Турци... Никад нисмо могли да говоримо као

што треба.

Ако и не прихватимо крајње песимистичан став информатора у

погледу живота и смрти српског језика на Косову и Метохији, мо

рамо се сложити да су чести периоди изопштавања српског језика

— његово затварање у куће, коришћење у грчу и страху, као и њего

во неприродно, односно присилно замењивање туђим језиком — у

великој мери негативно утицали на језичку компетенцију говорних

представника.

У истој мери, последице криптоглосије манифестују се на пла

ну двеју основних функција језика, најважније — комуникацијске и,

према речима П. Пипера, скоро подједнако важне симболичке функ

ције, а као битног чиниоца стабилности стандардног језика, „који је

уз заставу, грб, химну, етноним и нека друга обележја етнокултурног

(само)идентификовања такође једна од важнијих одлика национал

ног културног идентитета, поготову у релативно малим народима,

где постоји већа опасност од постепеног губљења националног

идентитета, а тиме и суштинске промене породичног и личног

идентитета“ (ПипFP 2010: 69). По мишљењу Р. Бугарског, „Две по

менуте функцијејезика у принципу се складно допуњују и прожи

мају унутар једне националне групације. Али, када је реч о опште

њу између више таквих група (...) ствари стоје битно другачије, и ту

може доћи до поремећаја у равнотежи ових функција“ (BUGARSKI

1997: 23).

У конфликтним околностима тај поремећај се испољава не са

мо у изостанку међудопуњујуће равнотеже између двеју функција

него и у сасвим неочекиваним манифестацијама симболичке функ

ције језика, како у оквирујезичког колектива, тако и у извангрупном

смеру. Наиме, свеприсутна свест о угрожености српског језика на

Косову и Метохији код његових је српских корисника активирала

одбрамбене механизмена, не баш срећан и по језик користан, начин

(умножавање стереотипа, суперлативизација, погрешна самоиден

тификација — „Не бих волео да научим албански језик зато што сам

Србин“ и сл.) који је, истовремено, изменио основну сврху симбо

Личке функције. Њено пречесто и транспарентно истицање у оквиру
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властитог колектива у датом је случају представљало тек психолошку

компензацију због угроженог комуникацијског потенцијала језика.

С друге стране, важна намена симболичке функције да репрезенту

је језик изван језичког колектива, омогући му упоредивост у равни

„свог“ и „туђег“ у најпозитивнијем смислу, из наведених разлога је

СaСВИМ ИЗОСТАЛа.

Криптоглосија, без икакве сумње, оставља последице на плану

психичког развоја и здравља, како појединаца тако и језичке заједни

це у целини, а њено продужено трајање води ка слабљењу отпорно

сти исте и коначном њеном диференцирању на оне спремне да се

повинују постојећем стању и друге који то нису. Ставови и понашања

који проистичу из такве ситуације, колико год били супротставље

ни, израз су подједнаке безнадежности, једне, наиме, карактеришу

сада нешто измењене форме језичке и сваке друге мимикрије, а дру

ге ирационално и неделатно величање свог и ниподаштавање ту

ђег, углавном језичког, етносног и свега другог што носи албанску

ознаку.

Трансформисање ставова и понашања једног дела косметских

Срба огледа се у томе да се, уместо англофоне криптоглосије или

просте заћутaнoсти, данас све више њих присећа некад наученог

или приученог албанског језика, у чему не би било ничег лошег да

ситуационо језичко прекључивање није мимикријски мотивисано.

Јер, док је деценију раније масовно скривање иза енглеског језика

значило очување голог живота, дотле данашње посезање за албан

ским, чак и у сасвим безопасним ситуацијама које не имплицирају

скривеност српског идентитета и у којима албански саговорник (поли

цајац, службеник) сам започиње дијалог на српском језику, попри

ма карактер интересног прилагођавања где језичко приклањање

сигнализира спремност и на другу врсту културног прилагођавања

и могућег конвертитства.

Данашња привидна спремност Албанаца да охрабре коришће

ње српског језика, подстакнута искључиво политичким интересом

и сазнањем да су посао у највећем обавили, славофоне житеље Ко

смета, Србе поготово, тешко да може ослободити криптоглосије,

јер њихову опрезност диктира животно искуство. Они су, наиме,

прилично свесни да би при свакој следећој ескалацији насиља, а

она је овде увек очекивана, за изговорену српску реч изнова следи

ла и драстична казна.
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Summary

Мitra Reljić

СRYРТОGLОSSIААS РАRТ ОF LINGUISТІС РRАСТІСЕ

ОF ТНЕ SLAVОРНОNЕ РОРULATION ОF

КОSОVО АND МЕТОНИЈА

Due to frequent interethnic crises, territory occupations and other similar

life circumstances, the Slavic population of Kosovo and Metohija, particularly

the Serbs, have been too often forced to disquise their linguistic and national

identities. In terms ofits range ofpractice and ofaspects ofmanifestation, this

phenomenon, here referred to by the term cryptoglossia, was especially evident

in the early post-conflict period at the end ofthe 20th and the beginning of the

21st century. The paper discusses the causes, different aspects of manifesta

tion, and consequences ofthe phenomenon, illustrating them with a number of

examples taken from our study material. м



НЕКРОЛОЗИ

АКАДЕМИК АЛЕКСАНДАР МЛАДЕНОВИЋ

(25. 8. 1930 — 6. 4. 2010)

Велики губици, један за другим, упорно и све учесталије погађа

ју српску науку о језику. У Београду је 6. априла 2010. године изне

нада преминуо великан српске лингвистике академик Александар

Младеновић, доктор филолошких наука, редовни професор Новосад

ског универзитета у пензији, редовни члан Српске академије наука и

уметности, почасни доктор наука Универзитета у Лењинграду (данас

Санкт Петербург) и Софијског универзитета, члан Међународне ко

мисије за словенске књижевне језике при Међународном комитету

слависта. Завидни допринос струци и науци пратила су и заслуже

на признања, међу којима се истичу: Октобарска награда за науку

Новог Сада (1969), Тринаестојулска награда Црне Горе „за научно

стваралаштво из филологије и лингвистике“ (1990) и — исте године

добијена — Повеља са сребрном плакетом Скупштине Универзите

та у Новом Саду „за изузетан допринос и остварене резултате у ра

ду и развоју Универзитета у Новом Саду“. Године 2007. беспрекор

но урађена књига Повеље и писма деспота Стефана проглашена је

Издавачким подухватом године на Сајму књига у Београду.

Академик Александар Младеновић је рођен 25. августа 1930.

године у Битољу (у скромној и угледној српској радничкој породи

ци), где је завршио основну школу, а гимназију у Крушевцу, старој

српској престоници, у којој се породица Младеновић нашла након

априлског слома и окупације земље 1941. године. Дипломирао је

1954. године на Филозофском факултету у Београду, а докторирао

1963. са темом О народном језику Јована Рајића на Филозофском

факултету у Новом Саду, где је и провео радни век: од 1956. као

асистент, од 1963. у звању доцента, од 1968. као ванредни, а од 1973.

године —редовни професор. Пензионисан је 1996. године. Од 1973. г.

сједном трећином радног времена запослен је, у својству начелника
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Археографског одељења Народне библиотеке Србије, где је веома

успешно руководио дугорочним капиталним пројектом Опис ћирил

ских рукописа у земљи и српских у иностранству. Професор Мла

деновић је, по позиву, држао предавања на универзитетима у Сара

јеву, Скопљу, Нишу, Кракову, Варшави и Лењинграду (данашњем

Санкт Петербургу). Са рефератима је учествовао на многим науч

ним скуповима у земљи и иностранству, укључујући и међународ

не конгресе слависта у Прагу 1968, Варшави 1973, Загребу 1978,

Кијеву 1983, Софији 1988. Професор Младеновић је био члан ре

дакције више научних часописа: Јужнословенског филолога, Збор

ника Матице српске за филологију и лингвистику (главни уредник),

Српског дијалектолошког зборника (главни уредник), Ковчежића,

Археографских прилота (главни уредник и један од покретача овога

гласила). Раније је дуго био члан редакције Годишњака Филозоф

ског факултета у Новом Саду и Прилога проучавањујезика (глав

ни уредник). Био је и члан више научних одбора Српске академије

наука и уметности. Међуакадемијског одбора за дијалектолошке

атласе (председник), Међуодељенског одбора за проучавање Косо

ва и Метохије (председник), Старословенског одбора (председник),

Одбора за фототипска издања, Одбора за критичка издања. Акаде

мик Младеновић је био члан и председник Одбора Славистичког

друштва Србије за награду „Павле Ивић“. Био је дугогодишњи члан

сарадник Матице српске, а у више наврата и члан Управног одбора.

Шестог априла 2010. године из овоземаљског света се изместио и

члан Његошевог одбора Матице српске и главни и одговорни уред

ник првог броја Његошевог зборника Матице српске (2010), чији

излазак из штампе уредник није дочекао. За дописног члана САНУ

професор Младеновић је биран 1997, а за редовног — 2003. године.

Академик Александар Младеновић се уписао у ред малобројних

свестраних истраживача историје српског језика. Он се успешно

огледао у испитивању историје народног језика, као и историје књи

жевних идиома којима су се Срби служили од почетка своје писме

ности до времена завршног чина Вукове делатности. У Младеновићу

је правог тумача нашла наша писана реч „од Кулина бана“ до Вуко

вих дана. Струку је задужио значајним прилозима из проблематике

српскословенскогјезика, српске варијанте „заједничког књижевног

језика у ареалу Slavia orthodoxa“. Српскословенска етапа у српској

писмености у Младеновићевим радовима посматрана је свестрано:

од замршених историјских и културних прилика у којима писме

ност стиже и до Срба, питања алфабета у тим почетним данима,
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питања путева адаптације, односно фонолошког посрбљавања ста

poсловенског језика, у шта спада и екавизам тога језичког типа,

иманентна особина српске писмености од средњег века па све до

данас (Екавизам— традиционална особина српској књижевнојјези

ка (2001), као и вокализација слабог полугласника, једна од најо

чигледнијих дистинкција према суседним редакцијама првог књи

жевног језика код Словена (Напомене о српскословенском језику

(1977); О неким особинама српскословенског језика после ХТИ века

(1980), Записи из ХVI, ХVII и ХVIII века у рукописним књигама ма

настира Грачанице (1980), Белешке о рафији и језику у „Житију

Стефана Дечанској“ Гриторија Цамблака (1981); Претпоставка о

вокализацији полугласника у Житију Стефана Дечанског Гритори

ја Цамблака (Препис из половине ХV века у манастиру Дечани)

(1984), Српска редакција српскословенског језика— неке потврде из

текстова ХVIII века (1986); Неколико филолошких напомена уз

„Немањино житије“ Стевана Првовенчаној (1986); Неке филоло

шке и друге напомене уз „Цароставник манастира Студенице“

(1986), Филолошке напомене уз два најстарија српска записао Ко

совском боју (1989); Међусобни односи српској и српскословенског

језика и неке напомене о старој ћириличкој графији (1989); Неке је

зичке особине Житија краљице Јелене архиепископа Данила II

(1991); О једној гласовно-правописној особини српских рукописних

књија ХTV века (1994); Неке српскословенске особине у рукописима

дијака Симеона (1995); О неким питањима стварања српске ре

дакције старословенског језика (1995); Српска редакција старосло

венског језика и употреба само танкопајера у писању (1997) итд.).

Српскословенску баштину Младеновић је сагледавао у контексту

ћирилско-методијевске писмености као целине, интересујући се по

себно за српско-бугарске културне везе од раних времена, најкон

кретније оличене у утицају источних суседа на алфабет у држави

Немањића. Српскословенску традицију Младеновић систематски

прати све до њенога званичног краја, до Велике сеобе 1690. године и

стваралаштва Гаврила Стефановића Венцловића, који, игром судби

* Библиографски подаци дају се упрошћено будући да је библиографија ака

демика Младеновића објављивана у више наврата. В. нпр.: Библиографија радо

ва професора др Александра Младеновића. — Зборник Матице српске за филоло

гију и лингвистику, Нови Сад, 1990, књ. ХХХIII, 2–17; Александар Младеновић.

Дописни члан. Библиографија. — Српска академија наука и уметности. Годишњак

СIV за 1997, Београд, 1998, 498—524; Александар Младеновић. Редовни члан. — Срп

ска академија наука и уметности. Годишњак СХ за 2003, Београд, 2004,305-340.
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не, није дочекао да му се за живота штампа ниједно дело, ниједна

реч. У Младеновићевим радовима је објашњено и зашто и како су

поједине, првенствено лексикализоване српскословенске црте и по

јединости преживеле рускословенску, слaвeнoсрпску, доситејевску

етапу у развоју српског књижевног језика, као и Вукову реформу и

сачувале статус у данашњем српском стандардном језику (лексеме

ТИпа: ваздух, васкрс, ватити, нужда, сушти, суштина, свештеник,

савет, сабор, општина и сл.).

Изучавању српске писане баштине академик Младеновић је до

датно допринео у својству начелника Археографског одељења Народ

не библиотеке Србије, где је пресудно помогао да се покрене часопис

Археографски прилози, „по својој стручној и научној физиономији

на јужнословенским просторима јединствен зборник“, а тиме и ра

звој археографских студија код нас. У часопису који је под Младено

вићевим уредништвом држао статус уреднога годишњака прилоге

су објављивали агилни сарадници Одељења и компетентни аутори

са стране. Истраживачи окупљени у Одељењу преданим радом на

опису старих српских рукописних и штампаних књига сачуваних у

нашим и иностраним збиркама на страницама часописа су обелода

нили обиље дотад непознатих чињеница. Њихов рад, како сами

истичу, „био је инспирисан, подстицан и усмераван, а њихово зна

ње обогаћивано од стране професора Младеновића“, који је у Архе

ографским прилозима објавио четрдесет седам радова и ситнијих

прилога.

Озбиљним помацима у познавању развоја народног језика од

најстаријих времена, од епохе која претходи писмености, воде Мла

деновићеви прилози, од којих наводимо: Претпоставка о старој

измени иницијалног в- са слабим полугласником у једном делу срп

скохрватскогјезика (1981); О ближем познавању времена вокализа

ције полугласника у источном делу штокавског наречја (1982),

Претпоставка о једној гласовној особини у Повељи бана Кулина

(1989); Прилог тумачењу постанка тенитивног множинског на

ставка -а уједном делу српског језика (1992). Изврсна упућеност у

токове тзв. органске историје српског језика, сажета у енциклопе

дијски чланак Елементи историје српскохрватског језика (1971),

олакшавала је генерацијама студената савладавање сложене научне

материје. Академик Александар Младеновић је био и одлично оба

вештени дијалектолог, све у складу са визијом свога старијега колеге

и узора Павла Ивића, да су дијалектологија и историја језика компле

ментарне научне дисциплине, у упрошћеној пројекцији „ивићевски“
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исказано: „два лица исте ствари“. Дијалектолози су професору Мла

деновићу, између осталог, дужни и за термин „јекавско јотовање“.

Тежиште изузетно плодног научног рада академика Александра

Младеновића почива на књижевном језику Срба у предвуковском

периоду, где је урадио више него сви његови претходници заједно.

Статус родоначелника новосадске филолошке школе стекао је за

видним научним опусом и великом, најнепосреднијом заслугом за

заокрет код Срба на пољу истраживања писане баштине. У реферату

за избор професора Младеновића за дописног члана САНУ акаде

мик Павле Ивић подсећа на слабу испитаност „књижевног језика

Срба у предвуковском периоду“, који је „остао све доскора готово

потпуно непроучен“. Немила истина се у реферату објашњава ком

плексношћу и тежином саме проблематике и чињеницом „да се по

бедничка вуковска струја с презиром односила према стварности

коју је збрисала са лица земље. Радови А. Младеновића донели су

преокрет у том погледу. Он је смело пришао замршеном клупку по

јава, пркосећи укорењеним предрасудама. О тој тематици написао

је многоструко више него што је пре њега било написано“. Разлози

заостајања несумњиво леже и на дугу плаћеном „језичком заједни

штву“ са народом другачије културе и — показаће историја — другачи

јих политичких амбиција, на дугу времену у коме су Срби, стицајем

околности, обрађивали туђе на уштрб свога. Да је у проучавању пи

сане, као и усмене баштине заједничког језика тежиште дуго било

на западним крајевима, показује и библиографија А. Младеновића,

чија су три прва рада посвећена чакавској проблематици. На „дома

ћи терен“ младог научника ће, по његовом личном исказу, срећом,

благовремено и свакако не случајно, усмерити његов старији коле

га и узор, професор Павле Ивић. Почетак нове ере у испитивању

српске писане баштине био је силовит: Младеновићева узорно,

крајње савесно и минуциозно рађена књига О народном језику Јо

вана Рајића (1964). Висок ниво научне обраде, удружен с посло

вичном акpибијом, прати рад великог научника током целе више

него успешне наставно-научне каријере. Нижу се радови о језику

више или мање познатих, али и непознатих писаца и културних

стваралаца предвуковског периода. Млади Младеновић дужну па

жњу поклања Орфелиновом језику. Прилог проучавању Орфелино

вог језика (1960); О неким рускословенским и српскохрватским је

зичким особинама у Орфелиновом „Магазину“ (1970), рукописима

Доситеја Обрадовића (три прилога само у 1961. години). Не само за

мање упућене Младеновић долази до изненађујућих открића испи
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тујући језик митрополита Стратимировића, љутог противника Вука

Караџића: Народни језик у песми „Љубосава и Радован“ митропо

лита Стевана Стратимировића (1971). Ређају се прилози о јези

ку фрагмента познатих Мемоара проте Матеје Ненадовића (1978),

о славеносрпским цртама у граматици Димитрија Милаковића

(1981), о језику Стеријиног Романа без романа (1982). Свој део ду

га најзаслужнијима за васкрс Србије на почетку ХIX века профе

сор Младеновић је намирио и радовима: Карактер језика у првим

писмима српских устаника из 1804. године (1983); Језик неких пи

сама српских устаника из времена Боја на Чегру (1989). Несумњив

искорак у методологији проучавања језика предвуковског периода

професор Младеновић прави „уводећи егзактне статистичке по

ступке уместо традиционалних импресионистичких процена“, по

ступак који су у својим истраживањима примењивали и његови ђаци

и сарадници. Статистичка метода се показала драгоценом у испитива

њу односа између домаћих и рускословенских елеманата у тадашњем

језику српских стваралаца. Резултати Младеновићевих истражива

ња (в. нпр.: Однос између домаћих и рускословенских елемената у

књижевном језику код Срба пре његове вуковске стандардизације

|1969), Норма и книжнии извик у сербов во второи половине ХVIII

— первњих десатилетинx ХIХ вв. (1976); О неким питањима примања

и измене рускословенског језика код Срба (1982); Улога рускословен

ског језика у формирању српској књижевног језика новијет времена

(1987), Славеносрпски језик у предвуковском и вуковском периоду

(1988), Роле русскоп редакции старославанского азbика в формиро

вании сербского литературного извика новоli 9похи (1988), Славено

српски језик у Вуково време (1988), Славеносрпски књижевни језик

— почеци и развој (1995); Почеци и развој књижевног језика код Ср

ба новијег времена. (Друга половина ХVIII и прва половина XIX века)

(1996); Допринос рускословенског језика формирању српској књи

жевног језика новијег времена) (1996); О континуитету у развоју

српској књижевног језика (до средине XIX века) (2002); Неке напо

мене о процесу посрбљавања славеносрпског књижевног језика (дру

та деценија ХIХ века) (2003) и др.) јасно су показивали како је и ко

јим путем рускословенски, уведен с намером да послужи и као је

зик књижевности, све више и више србизиран, како је некадашња

хаотична мешавина више језичких типова, без икаквога реда и за

кона, полако прерастала у језички модел са предвидивим омером и

типом српских и „туђих“ особина. Академик Младеновић је не

сумњиво најзаслужнији за постепено, али дефинитивно, уклањање
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заблуда и односа према славеносрпској етапи у развоју српског

књижевног језика, према језику на којем су се Срби упознавали са

научним и културним тековинама просвећеног дела Европе. „Ком

плексну слику“ предвуковског периода полако је смењивала све ја

снија и све изоштренија представа једне стварности. Резултати до

којих су дошли професор Младеновић и његови ђаци, његови са

радници и следбеници, водили су неминовном кориговању неких

ранијих уверења иза којих није стајало дубље и свестраније понира

ње у језичку стварност важне епохе из српске културне историје.

Ти резултати су и ученог Павла Ивића водили накнадном запажању

да је Вуку ствари реформисао доситејевски, а не слaвeнoсрпски је

зик. Та појединост, разуме се, није умањила, није ни окрзнула Горо

стасну фигуру тршићког самоука, али је она дуго била непозната

јавности првенствено због некритичког прилаза делу неприкосно

веног Вука. Велики реформатор је, додуше, и сам допринео зама

гљивању стварности не прихватајући мишљење својих противника

„који су тврдили да је доситејевски језик народни“. Родоначелник

новосадске филолошке школе несумњиво је најзаслужнији што да

нас, најкраће речено, можемо говорити о културном и језичком кон

тинуитету код Срба од средњег века до наших дана. Резултат полу

столетних истраживања језика предвуковске и ране Вуковске епо

хе, испитивања која је започео и у којима је пуних пет деценија

предњачио професор Александар Младеновић, доноси пуно покри

ће сажетој, песнички интонираној оцени угледног писца Меше Се

лимовића у књизи За и против Вука (Матица српска, 1967): „Вук

није пао с неба, већ је дошао после многих.“ Део Младеновићевих

радова посвећених проблематици слaвeнoсрпског језичког типа об

једињен је у књизи Славеносрпски језик. Студије и чланци (1989).

Академик Младеновић припада и кругу водећих његошолога. У

ред најбољих и најплоднијих истраживача и тумача дела највећег

српског песника увели су га резултати минуциозне филолошке ана

лизе представљени у бројним расправама, а потом обједињени у

посебне књиге: Књига о Његошу. Студије и чланци (1989); Прило

зи о Његошу (1996). Да „тумачењу Његоша краја нема“, показују и

Младеновићеви касније објављени радови, од којих ће овде бити

поменути: Неке филолошке и друiе напомене уз Његошев „Горски

вијенац“ (1997), О неким особинама језика Његошеве „Биљежнице“

(1998); О неким напоменама уз данашње издање „Горској вијенца“

(1999). Придржавање начела да у језику великог писца, гледано из

филолошког угла, нема неважних детаља, свакако је доприносило
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успешном исходу око решавања и оних тамних места којима Ње

гошево дело обилује. Академику Младеновићу дугујемо, између

осталог, и за два најбоља постојећа издања Горској вијенца (1996)

и Луче микрокозма (1996). На срећу науке, Младеновићево интере

совање за језичку баштину Црне Горе не исцрпљује се његушким

горостасом. О томе сведоче запажена монографија Језик владике

Данила (1973), као и низ других прилога, од којих ће овом пригодом

бити поменути: Језик трију цеклинских писама из друге половине

ХVIII века (1972), Одлике графије, правописа и језика у запису вла

дике Данила о истрази потурица у Црној Гори (1974), Белешке о

језику и проблемима његовој изучавања у „Причањима Вука Дојче

вића“ С. М. Љубише (1974); Ојезику писама из Ријечке нахије с кра

ја ХVII века (1977), Потврда суфикса -ицујезику владике Данила

(1979); О неким записима цетињских владика Данила, Саве и Васи

лија (1982); О проучавањујезика споменика из Црне Горе (ХИТ-ХIХ.

в.) (1984). На импозантни дар Црна Гора је узвратила одговарају

ћим уздарјем — Тринаестојулском наградом.

Родоначелник новосадске филолошке школе крупним словима

се уписао и међу тумаче чакавске писане баштине. У том тематском

гнезду водеће место, разуме се, држи монографија Језик Петра

Хекторовића (1968). Према мишљењу првог ауторитета српске на

уке о језику у другој половини двадесетог столећа: „По богатству

грађе и солидности обраде то је једна од најистакнутијих студија о

језику неког хрватског писца.“ Статус поузданог тумача чакавске

писане речи притврђују и други прилози, од којих помињемо: Фо

нетске и морфолошке особине Марулићевог језика (1957); Консо

нантска група чр- у чакавским споменицима ХV и ХVI века (1958),

Графија и језик далматинских чакавских рукописа у Архиву Југо

славенске академије (1959); Ојезику Марулићевих посланица (1960);

Прилог проучавању чакавских рукописа из Далмације. Графија и ор

тографија „Сузане“ (1962); Прилог проучавању чакавских рукописа

из Далмације (II). Графија и ортографија „Живота св. Јеронима“

(1964); Језик „Живота светог Јеронима“ (1965), Прилог проуча

вању чакавских рукописа из Далмације (III). Графија и ортографи

ја „Живота св. Катарине“ (1966); Питање ауторства глагољске

дванаестерачке легенде о св. Јерониму (1967), Покушај рекон

струкције језика Петра Хекторовића у његовој песми Николи На

љешковићу од 1541. године (1968). Професор Младеновић је кроa

тистику задужио и успелим решавањем компликованог питања

ауторства легенде о св. Јерониму, а одужио се он и босанским фра
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њевцима, између осталог, и монографијом О језику Летописа фра

Николе Лашванина (1961).

Извођењу из сенке Саве Мркаља, кључног реформатора срп

ског писма, професора Младеновића је, уз зов здраве научне радо

зналости, несумњиво водила и урођена, до краја живота верна му

пратиља — солидарност са онима који су, нечијом небригом, неха

том, или, не дај боже, свесном намером, обесправљени. Несрећном,

а у своме времену једном од најученијих људи Професор се враћао

у више наврата (в. нпр.: Љубомир Стојановић о Мркаљевој и Вуко

вој реформи српске ћирилице (1988), Сава Мркаљ и његови прет

ходници у реформи предвуковске ћирилице (1967), Сава Мркаљ и

Вук Караџић —реформатори српске ћирилице (1979); Однос Саве

Мркаља према властитој реформисаној ћирилици. (Да ли се Сава

Мркаљ одрекао своје азбучне реформе од 1810. године?) (1979), Да

ли се Сава Мркаљ одрекао своје азбучне реформе из 1810. године?

(1980), „Палинодија“ Саве Мркаља (1984); Филолошко дело Саве

Мркаља (1984), Белешке ојезику Саве Мркаља (1989); Павле Сола

pић, Јован Дошеновић и Сава Мркаљ о српском књижевном језику

свога времена (1991]) показујући и подсећајући зашто Сало дебело

ја јера либо азбукопротрес свога аутора чини веома заслужним за

„свеобухватну реформу ћирилице намењене српском књижевном

језику на народној основи“. У последњој години живота академик

Младеновић је омогућио Матици српској да двестогодишњицу гла

совите Мркаљеве књижице обележи њеним фототипским издањем,

снабдевеним Професоровим садржајним предговором. У прилози

ма посвећеним реформи српске ћирилице академик Младеновићје

изнео на видело доприносе и осталих Вукових претходника и са

временика, међу којима посебно место припада његовом добротвору

и мецени Лукијану Мушицком, којему смо, уз захвалност за несебич

ну помоћ великом реформатору око сакупљања народних умотвори

на, дужни и за нацрт слова ђ, сугерисање око увођења графије и,

као и фонолошког писања (Учешће Лукијана Мушицког у Вуковој

азбучној и правописној реформи 1818. године (1988). Није Младе

новић пропустио ни прилику да пише о језику Вуковог Јадра из вре

мена рођења будућег реформатора (Језичке особине Вуковој краја

из 1861. године (1964).

Академик Младеновићје велику пажњу посветио највећем срп

ском филологу. Даничићевом научном првенцу, књижици Рат за

српски језик и правопис, враћао се у више наврата: НадДаничићевим

„Ратом за српски језик и правопис“ (1974—1975); ОјезикуДаничи
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ћево „Рата за српски језик и правопис“ (1975); Напомене о језику

Даничићевог „Рата за српски језик и правопис“ (1975), Ђура Да

ничић и „Рат за српски језик и правопис“ (1976), Даничићева фи

лолошка аргументација исправности Вукове реформе књижевноi

језика и правописа (1981), Ђура Даничић. (Поводом стогодишњице

смрти) (1982) и др. Нико пре није тако свестрано изанализирао Да

ничићеву изванредно значајну расправу.

Академик Александар Младеновић се у плејаду великана срп

ске науке о језику понајвише уписао као филолог. Већ далеке 1973.

године у реферату за његов избор за редовног професора Павле

Ивић пише да кандидатов допринос српској филологији може издр

жати поређење са учинком једног Даничића. Четврт столећа касније

у предлогу за дописног члана САНУ стоји: „Александар Младено

вић је један од најплоднијих и најзаслужнијих живих српских лин

гвиста и најзначајнији историчар нашег књижевног језика после

Ђуре Даничића... Од њега почиње нова епоха у проучавању пред

вуковског књижевногјезика код Срба.“ У истом документу се нагла

шава филолошко умеће кандидата: „Продубљено познавање поједи

ности у језику и правопису оног времена учинило је Младеновића

најквалификованијим издавачем таквог дела као што је рукописна

верзија Мемоара Проте Матеје... Огромни филолошки посао крити

ке текста Младеновић је обавио на узоран начин.“ Наглашено афир

мативна оцена, иза које стоји научник одмерене речи, несклон де

љењу комплимената без чврстог покрића, исписана је знатно пре

круне Младеновићевог филолошког прегалаштва, пре двеју маги

стралних књига, којима је филологија на највишем могућем нивоу

обележила прву деценију трећег миленијума. Реч је о, на практич

но идентичан начин приређеним, повељама двају српских владара

са заласка немањићке Србије: Повеље кнеза Лазара. Текст. Комен

тари. Снимци (2003), Повеље и писма деспота Стефана. Текст.

Коментари. Снимци (2007). Наслов монументалних књига открива

свеобухватност филолошког и приређивачког поступка: сви спомени

ци, документа доносе се у оригиналној графији, затим у транслите

рираној и транскрибованој верзији, али и „слободније језички оса

времењеној“, у духу савременог српског књижевног језика. Књиге

су снабдевене и драгоценим коментарима и тумачењима богатог

oнoмастичког материјала. „Ове две књиге, једнако величанствене и

као научне и као репрезентативне“ на школски начин показују „како се

ради и за друге, а не само за себе“ (М. Пижурица). Овако припре

мљен, њихов садржај постао је доступан посленицима и знатижељ
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ницима без филолошког и лингвистичког образовања. Академику

Младеновићу ће свакако бити захвални истраживачи више научних

дисциплина: историчари, историчари културе, историчари права,

проучаваоци социјалних односа, историчари књижевности, фило

лози, палеографи, да о дијалектолозима и ономастичарима и не го

воримо.

Младеновићево дело доноси образац господствене коректно

сти истинског научника према претходницима, учитељима и узори

ма у истом послу. Професор је пресудно допринео измештању из

Вукове сенке веома талентованог а још више несрећног Саве Мрка

ља, а захваљујући академику Младеновићу и његовим ђацима и

следбеницима, из земље и света, „из анонимности су испливали и

многи други заслужни посленици српске културе 18. и 19. века“ (М.

Пижурица). Дужну пажњу указао је Младеновић највећем филоло

гу Даничићу, а достојно се одужио и двојици великих претходника

новијег датума: приредио је два тома Целокупних дела Павла Иви

ћа и пет томова Изабраних дела Александра Белића. Није велики на

учник остао дужан онима на чијим се „раменима пењао“, доказујући

на најбољи начин да без континуитета нема озбиљних остварења. Ко

лико је у раду био свестан тога гесла, најнепосредније сведочи ци

тат из Цвијићеве Аутобиографије, наведен на почетку последње

Младеновићеве књиге: Историја српској језика. Одабрани радови

(2008).“ Поводом Младеновићевог цитирања Цвијићевог запажања

једино се још може, и мора, додати да је Професор стао уз раме сво

јих великих претходника, који се, што је реткост и код великих на

рода, у непрекидном низу смењују и допуњују већ близу два века.

Дело академика Младеновића је огромно и разноврсно. Пола

века преданога рада крунисано је библиографијом досеглом „до

скоро 500 јединица“, коју краси двадесетак посебних књига и мо

нографија. Као главни уредник угледних гласила уредио је више де

сетина томова радова из струке, од чега је већина објављена у изда

њу Матице српске, Српске академије наука и уметности, Народне

* „Сваки научни радник полази од метода и резултата које су други ства

рали. Сви се ми пењемо једни на раменима других. Иљуди великихрезултата ма

ли су фактори у огромном научном развитку. Научне хипотезе, које чине важне

беочује (карике у ланцу) у развитку науке, теку као река: једних нестаје, да их

друге смене. Даље, прави научници признају да су кадшто случајем или неком

срећном опсервацијом, или досетком дошли до новихрезултата“ (Јован Цвијић,

Аутобиографија и други списи. — Београд (Српска књижевна задруга), 1965, 300—

301).
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библиотеке Србије. И по тој делатности академик Младеновић је

стао уз раме најбољима које смо досад имали: Александру Белићу

и Павлу Ивићу.

Ограниченост простора омогућила је да се само дотакнемо не

ких важнијих прилога из богатог и разноврсног научног опуса ака

демика Младеновића. Многи радови, чак целе области којима се

Професор успешно бавио, савим су остали изван оквира и домашаја

прилога пригоднога карактера, али је и на основу изнетих, овлaшно

и селективно коментарисаних чињеница савршено јасно како се

академик Александар Младеновић сврстао у ред највећих језико

словаца код Срба, како је допринео континуитету, и по обиму и по

квалитету, низа великана који од треће деценије XIX века нижу: Ђу

ра Даничић, Стојан Новаковић, Љубомир Стојановић, Александар

Белић, Павле Ивић, Александар Младеновић.

Слободан Реметић“

Академија наука и умјетности

Републике Српске

* profesorremetic(a)hotmail.com



ДР ДРАГО ЋУПИЋ

(19. март 1932 — 18. јуни 2010)

Некако тихо, али за блиске колеге и пријатеље не и неочекива

но, напустио насје 18. јуна 2010. др Драго Ћупић, научни саветник

и дугогодишњи директор Института за српски језик САНУ.

Драго Ћупић је рођен у Загарачу код Даниловграда 19. марта

1932. године. По завршетку ниже гимназије у Даниловграду (1947)

и учитељске школе у Никшићу (1951) распоређен је на посао, али

је касније уписао студије и завршио српскохрватски језик и књи

жевност на Филозофском факултету у Београду (1961), гдје је и док

торирао 1975. с темом Говор Бјелопавлића. У Црној Гори је радио

на пословима образовања од учитеља основне школе до професора

више педагошке школе. Од 1960. до 1979. године радио је у Репу

бличком заводу за унапређивање школства. Од 1. јуна 1979. Драго

Ћупић преузима дужност директора Института за српски језик САНУ

и на тој функцији је био све до одласка у пензију 1. августа 1996. го

дине. Ту је прошао и научни пут до највишег научног звања — научни

СаВСТНИК.

Научно дјело Драга Ћупића је велико и разноврсно: његова иза

брана библиографија — из које су, дакле, изостављени многи радо

ви који се мање тичу науке о језику, до 2008. године премашује број

ку 450 . Посебно запажене резултате дао је Д. Ћупић у следећим

областима науке о српском језику — дијалектологији, ономастици,

историји српског језика, као и у проучавању савременог српског

стандардног језика и питања језичке културе.

Дијалектологија је грана науке о српском језику у којој је Дра

го Ћупић одбранио докторат. У овој области он се усавршавао кроз

! Ту библиографију, објављену у Зборнику Института за српски језик САНУ

I(Београд, 2008), који је посвећен управо Драгу Ћупићу, припремила је сарадни

ца Института Драгана Настановић у сарадњи са Драгом Ћупићем.
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дугогодишњу сарадњу са најбољим српским дијалектолозима свога

времена, а био је и на специјализацији у Институту за руски језик

АН СССР и на МГУ М. В. Ломоносов у Москви код Р. И. Авањеco

ва. Уврстио се међу наше најзаслужније посленике у српској дија

лектологији управо захваљујући монографији Говор Бјелопавлића

(Српски дијалектолошки зборник ХХПI, Бeoгрaд 1977, IX + 226).

Компетентни су ово дјело оцијенили веома позитивно. Родном За

гарачу најљепше се одужио великим Речником говора Запарача,

(Српски дијалектолошки зборник ХLIV, Бeoгрaд 1997, ХХ + 615),

који је урадио заједно са својим рано преминулим сином Жељком

Ћупићем. Научна критика га је оцијенила као једно од најбољих

дјела у области наше дијалекатске лексикографије: „...Ћупићи су се

одлучили за прикупљање и обраду специфичних лексема и специ

фичних значења речи, оних који карактеришу или, тачније, које су

карактерисале загарачку материјалну и духовну културу, одн. цело

купан живот у доскора руралном и патријархалном Загарачу и срод

ном окружењу. У том погледу они су постигли завидан успех, тако

да се мало који наш, раније објављен, дијалекатски речник тога, ди

ференцијалног типа може мерити с Речником говора Запарача“ (Ми

рослав Николић, у Јужнословенском филолоly LIV, стр. 243). Грађу

за тај рјечник Драго Ћупићје прикупљао на терену преко тридесет

година. На основу тако богате лексичке грађе може се сагледавати

и цјелокупна структура овога говорног типа. То дјело се користи

свуда у славистичком свијету. Овим својим дјелима Д. Ћупић је

дао значајан допринос проучавању српских народних говора у Цр

ној Гори.

Овдје треба бар поменути и значајан допринос Д. Ћупића у ра

ду на дијалектолошким атласима: Општесловенском лингвистичком

атласу и Српском дијалектолошком атласу. Уз запажене радове из

историјске ономастике Драго Ћупић је дао значајан допринос овој

научној дисциплини и радовима из савремене ономастике Црне Горе:

o oнoмастици Загарача, средњег тока ријеке Зете, али су ту и радови

из ономастике Србије (ономастика Тамнаве с Посавином, онома

стика Богутовца код Краљева). Кад је ријеч о Ћупићевим крупнијим

дјелима, треба поменути и књигу Лингвистички огледи о Вуку и Ње

тошу (Научна књига, Београд 1988, 220 стp.), у којој се он враћа на

шој језичкој и културној прошлости. Такође, Ћупић је написао и

књигу оједном од својих учитеља— Михаилу Стевановићу: Живот

у знаку науке. Михаило Стевановић (Подгорица-Београд 2000, 171

стр.). У нашој средини оваква дјела нису честа.
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Драго Ћупићје дао посебно лијеп допринос изучавању пробле

матике савременог српскогјезика, језичке норме ијезичке културе.

Поред научних радова који се баве питањима савременог српског

језика годинама је писао и популарне чланке, највише у листу По

литика, намијењене подизању нивоа језичке културе. Држао је де

сетине и десетине предавања на разним трибинама у Београду (по

себно на трибини Библиотеке Петар Кочић и у Библиотеци града

Београда, те у Коларчевој задужбини), као и на разним трибинама

изван Београда, на радију и телевизији, посебно на првом и другом

програму Радио Београда. Из те области он је са Егоном Фекете и

Богданом Терзићем објавио три књиге: Слово о језику (Београд

1996), Слово о језику; књига друга (Београд 2001) и Српски језички

саветник (Београд 2005). Треба посебно поменути и Ћупићеве ра

дове посвећене проблемима функционисања српског језика прије и

послије растакања СФРЈ — радове из социолингвистике и језичке

политике. У тим радовима он се залагао за то да се језичка политика

не ставља у функцију дневних интереса одговарајућих друштвених

група на српском језичком подручју, доказивао да је језик првен

ствено средство комуникације и оруђе културе, а не средство за

остваривање политичких интереса. Јавно је негирао, и желио је да

се то зна, постојање посебног црногорскогјезика. Као човјек и лин

гвиста, он је и ту служио науци и истини указујући на погубност

таквога „језичког планирања“.

Драго Ћупић је учествовао са рефератима на великом броју на

учних скупова у многим научним центрима бивше Југославије и

изван ње— да поменемо овдје само оне у иностранству: 13. међуна

родни ономастички конгрес (Краков, Пољска), 9. међународни кон

грес слависта (Кијев, Украјина, 1983), 10. међународни конгрес сла

виста Софија, Бугарска, 1988), 11. међународни конгрес слависта

(Братислава, Словачка, 1993), 1. чехословачка ономастичка конфе

ренција (Тројановице, 1982), Конгрес словенских култура (Москва,

1992). Сам је био организатор више научних скупова, нпр.: Првају

гословенска ономастичка конференција (Тиват, 1975), Први југо

словенски научни скуп о лексикографији и лексикологији (Београд,

1980), као и један од главних организатора скупа посвећеног стого

дишњици лексикографије у САНУ (Београд, 1993). Предавао је по

позиву на универзитетима у Москви, Варшави, Кракову, Будимпе

шти, његови радови објављивани су у научним публикацијама у

иностранству — у Русији, Пољској, Бугарској, Чехословачкој, Ње

мачкој, Италији. Био је члан редакција наших реномираних часо
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писа: Српски дијалектолошки зборник, Јужнословенски филолог,

Нашјезик, у којим је објавио велики број значајних радова. Такође,

својевремено је био главни и одговорни уредник часописа Зборник за

језик и књижевност Друштва за српскохрватски језик и књижев

ност из Подгорице. Приредио је или уредио више књига из лингви

стике, а рецензирао на десетине радова.

Драго Ћупић је, такође, био члан, врло активан, многих научних

и стручних тијела, у земљи и иностранству, као што су: Комисија за

oнoмастику при Међународном комитету слависта са сједиштем у

Кракову, Комисија за општесловенски лингвистички атлас при

МКС (сједиште у Москви), Међуакадемијски одбор за дијалекто

лошке атласе (при САНУ, као представник Црне Горе), Одбор САНУ

за ономастику, Одбор САНУ за Речник српскохрватског књижевног

и народног језика, Одбор за стандардизацију српског језика (пред

ставник ЦАНУ), члан Друштва за српски језик и књижевност, по

часни члан Славистичког друштва Србије, члан Матице српске,

члан Његошевог института ЦАНУ, до последњих дана живота врло

ангажован у Коларчевој и Вуковој задужбини, члан Удружења књи

жевника Србије итд. Биоје генерални секретар Савеза славистичких

друштава Југославије (1965—1969) и секретар Југословенског коми

тета за словенске културе (1981—1992).

Др Драго Ћупић је задужио нашу културу и великим бројем

превода капиталних дјела са руског језика, те редиговањем преве

дених дела. У овом послу он је дао толико као да му је то било

основно занимање током радног вијека.

Изузетна оданост послу, организаторске способности у области

науке, толерантност и конструктивност најбоље се потврђују чи

њеницом да је у више наврата биран за директора Института за срп

ски језик САНУ — Ћупић је најдуже остао на функцији директора

Института за српски језик САНУ од његовог оснивања. Он се по

казао као изванредан организатор научног рада, координатор по

слова колективног типа, какви су у институтима. Добрим дијелом

је Ћупићева заслуга и што је у Институту издавачка дјелатност

успјешно пратила научноистраживачки рад.

Др Драго Ћупић нам је свима познат као човјек необичне људ

ске доброте, спреман да се увијек без остатка ангажује кад је неко

ме требала помоћ било које врсте. За помоћ другима он је увијек

имао времена, а својим најтежим проблемима који су га у животу

стизали није оптерећивао колеге и пријатеље. Изузетно срдачан од

првог сусрета, лако препознатљив по добронамјерности, Драго Ћу
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пић је спадао у данас врло ријетке људе с којима се човјек лако

спријатељи, а с којима се пријатељство не може раскинути. Те, код

мало кога тако изражене, карактерне особине сретно су се удружи

ле с марљивошћу и организаторским способностима Драга Ћупи

ћа, директора Института за српски језик САНУ. Он је дао велико,

значајно и трајно дјело српској филолошкој науци и српској култу

pи, а међу колегама и пријатељима остаће у сјећању и по најљеп

шим људским особинама.

Срето Танасић“

Институт за српски језик САНУ

Београд

* sreto.tanasic{a}isj.sanu.ac.rs





ЕВА ХАВЛОВА

(5. јули 1929 — 2. април 2010)

Вест о смрти Еве Хавлове није толико изненадила колико је рас

тужила оне који су је познавали. Да јој је здравље било нарушено,

знало се већ неко време. Без њеног учешћа у раду и без подстицаја

које је давала другима, изврсна брњанска етимолошка радионица,

сјајан колектив вредних научника у који је Ева Хавлова уградила

читаву себе и чији је стожер била годинама, више неће бити исти

као пре. Ева Хавлова је била талентовани лингвиста, надахнути сло

венски и индоевропски етимолог, а надасве марљиви лексикограф.

Њеним одласком славистика и словенска етимологија остају безјед

ног изузетног посленика, а словенска етимолошка лексикографија

без великог ударника. Ово није куртоазна фраза којом се испраћа

неко ко је зашао у девету деценију живота, већ указивање на несва

кидашњу околност да животни и радни елан Еве Хавлове током го

тово шест деценија бављења лингвистиком никако није јењавао.

Напротив. Она је и током последњих десетак година, када је већ

увелико зашла у јесен живота, била не само активни учесник разли

читих догађања на словенској етимолошкој сцени (Славистички

конгрес у Кракову 1998, брњански етимолошки симпозијуми 1999,

2002, 2005, 2008, председавање Етимолошком комисијом Слави

стичког комитета 2000—2004) већ и агилни коаутор и уредник дво

годишњих издања свезака старословенског етимолошког речника

(Etymologicky slovnºkjazyka staroslověnského), писац низа оригинал

них радова, рецензент и уредник многих публикација. Таква актив

ност је ретка привилегија оних који никад не губе радозналост и

свежину духа.

Ева Хавлова је рођена 5. јула 1929. у Опави, одакле се 1938.

преселила у Брно, где је провела читав живот и ту умрла 2. априла
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2010. године. Још током основних студија руског и латинског јези

ка (оконачних 1952. године) ушла је и у индоевропеистику, коју је

на Масариковом универзитету у Брну тада предавао велики чешки

слависта, балтиста и индоевропеиста Вацлав Махек. Од пресудног

значаја за њен даљи рад и научни развој био је сусрет са Махеком,

као и околност да је 1952. године у оквиру тадашњег Института за

славистику основана етимолошка радионица (данас је то Етимоло

шко одељење Института за чешкијезик Чешке академије наука), са

задатком да изради етимолошки речник словенских језика (Etymo

logicky slovnºk slovanskych jazyku). Махек, који је тим послом руко

водио, већ 1953. године, ангажовао је Еву Хавлову. Она ће остати

верна том задатку, и трајно везана за њега, од почетничког исписи

вања листића за картотеку (што никада није сасвим престала да ра

ди), преко уређивања пробне свеске тог речника (која је изашла

1966. године), до измене његове концепције и окончања пројекта,“

а затим оснивања новог пројекта којим је онда дуго руководила (јед

но време и званично, а потом изнутра, неформално). Наиме, Ева

Хавлова је дошла на идеју — коју је успела и да спроведе — да се

огроман материјал сакупљен у картотекама недовршеног речника,

као и велики стручни потенцијал дотадашњих сарадника, искористи

тако што би се они упослили на изради једног новог етимолошког

речника, етимолошког речника старословенског језика. Замисао је

била да се глосар тог речника ослони на тада већ скоро окончан,

монументални речник старословенског језика (Slovnºkjazyka staro

slověnského, који је од 1958. до 1997. године излазио у Прагу, под ре

дакцијом Ј. Курца), и да се у обраду одредница укључе сва актуел

на достигнућа словенске и индоевропске етимологије и упоредне

лингвистике. Ева Хавлова је са још неколико сарадника већ 1986.

године (у часопису Slavia 55/4, 337–354) приредила двадесетак

пробних одредница и изложила принципе рада на будућем речнику,

да би његова прва свеска била објављена већ 1989. године. Од тада

је изашло петнаест свезака, у уредном интервалу од две године, и

то упркос бројним изменама прилика, крњењу састава ауторског

колектива, организационим и финансијским проблемима. Велика

* То је довело до публиковања двотомног издања тог речника 1973—1980. го

дине, са поднасловом Slova gramatická a zajmena (које су потписали F. Kopečny,

V. Saur, V. Polák).

* Према абецедном попису, који је Махек на почетку саставио, речник је пи

сан све до 1983. године, од слова п- до словар-, али никад није објављен инте

грално већ само у сегментима, који су излазили у часопису Slavia.
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заслуга за ту постојаност припада Еви Хавловој, која је, осим аутор

ства многих одредница овог речника, све до 1994. године била ње

гов главни уредник (и потом је остала члан редакције). Већ само

покретање и привођење крају овако великог речника (на скоро Хи

љаду страница великог формата, двостубачно уређених, дошло се

до краја слова S-), било би довољно заједно животно дело (а Хавло

ва га је започела тек у шестој деценији свог живота). Међутим, опус

Еве Хавлове много је већи и ширег опсега. Осим петнаест свезака

ЕSЈS, само на пољу етимолошке лексикографије она је била сарад

ник и уредник, готово анонимно, а суштински конструктивно и не

замењиво, у још неколико речника: од учествовања у састављању

одредница за колективни речник општесловенског лексичког фон

да (Иšeslovanska slovnº zásoba, Praha 1964),“ преко редиговања дру

гог издања Махековог речника (Etymologicky slovnikjazyka českého,

Praha 1968, према првом Еtymologicky slovnik jazyka českého a slo

venského, Praha 1957), до скромног потписивања као рецензентјош

једног ауторског речника (Jifi Rejzek, Česky etymologicky slovnºk,

Praha 2001).

Склоност ка тимском раду испољила је и својим учешћем у још

неколико колективних дела: у прилозима за публикацију О češtine

každodenni (Brno 1984), у писању поглавља о етимолошкој лексико

графији за Маnual lexicografie (Praha 1995), састављању више од

редница за Еncyklopedicky slovn k češtiny (Praha 2002), као и у извр

сном приручнику о етимолошким истраживањима (Radoslav Večer

ka a kolektiv: K pramenim slov. Uvedenº do etymologie, Praha 2006).“

Својеврсније парадокс да је прва монографија под именом Еве

Хавлове, о називима сисара у чешком језику (České názvisavci. Hi

storicko-etymologická studie, Praha 2010 = Studia etymologica Brunen

sia 10), иако састављана као резултат њених дугогодишњих интере

совања и проучавања, издата тек постхумно, у коначној редакцији

њених сарадница Илоне Јанишкове и Хелене Карликове.

Ауторски рад Еве Хавлове огледа се у чланцима и студијама ко

је је објављивала у угледним славистичким часописима (чешким,

руским, пољским, бугарским, македонским, немачким — нажалост

ни у једном нашем), као и у бројним зборницима (махом по позиву,

* Његово друго издање, Základni všeslovanská slovni zásoba, oбјавио је Ф.

Копечни у Прагу 1981.

* Више о томе у нашем приказу, Зборник Матице српске за филологију и лин

iвистику ШIII/1, Нови Сад 2010, 211-216.
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у поводу јубилеја истакнутих чешких и словенских етимолога). Њена

истраживања појединих речи или лексичких скупина, на словенском

и индоевропском плану, поникла су из лексикографске праксе али

се на томе нису завршавала. Њени теоријски радови имају упори

ште у конкретном материјалу, пре свега дијалекатском (била је по

зната по ишчитавању дијалекатских речника разних словенскихје

зика „од корица до корица“). Посебну пажњу је поклањала семан

тичком аспекту етимолошких истраживања, нарочито семантичким

калковима, семасиологији, упоредној ономасиологији, хомонимији,

остајући при том велики поборник класичног метода „Wörter und

Sachen“.

Тематика која је Еву Хавлову највише занимала био је биљни и

животињски свет, односно фитонимија и зоологија, којима је по

свећена већина њених радова, као и већ поменута монографија о

сисарима. Нажалост, њена докторска дисертација из 1965. године,

Nazvypro „vek“ a „večnost“ vindoevropskych jazycch остала је у ру

копису (осим једног дела, објављеног у виду чланка, двадесет годи

на касније).

Свестраност Еве Хавлове, као човека и као научника, огледала се

и у њеној бризи за очување наслеђа њених претходника, непосред

них и индиректних учитеља: старијег колеге Франтишека Копеч

ног, учитеља Вацлава Махека, великог али запостављеног чешког

филолога ХIХ века, Антонина Маценауера. Тако је Ева Хавлова би

ла коуредник књиге сабраних популарних чланака Ф. Копечног

(Dobrodružstvº etymologie, Praha 2009 = Studia etymologica Brunensia

7). О Махеку и његовом делу писала је у више наврата, осветљава

ла елементе његове методологије, указивала на јаке и слабе стране

његових тумачења, а за двотомну монографију његових сабраних

дела (Sebrane spisy Vaclava Machka, која ускоро треба да се појави

у оквиру серије Studia etymologica Brunensia), приредила је (на

основу сопствених бележака) досад необјављено Махеково преда

вање о индоевропском лексичком фонду. Пошто је недавно објавила

избор из Махекове кореспонденције са колегама, из тога се родила

замисао да се сва његова сачувана писма публикују обједињена у

једном од наредних издања исте серије. Међу великим пословима

које је током последњих десетак година започела и готово до краја

изнела, била је и иницијатива за откривање и објављивање радова

из Маценауерове рукописне заоставштине. И о томе је написала пар

чланака, а стигла је и да за штампу приреди његове прилоге позна

вању старопруског језика (Beiträge zur Kunde der altrpreu/fischen
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Sрrache, Praha 2010 = Studia etymologica Brunensia 8). Болест са ко

јом се Ева Хавлова носила последњих година утицала је на квали

тет њеног живота, али није умањила њен изванредни радни учинак.

За безмало шест деценија преданог стручног и научног рада Ева

Хавлова је иза себе оставила огромно и разноврсно дело. Иако никад

није била ангажована у настави, своје пребогато искуство ипак је

преносила на млађе нараштаје, на више генерација својих сарадника

на речнику. Тако је створила неизбрисив траг у њиховом формирању,

као и најлепше успомене у сећањима свих колега који су имали сре

ћу и част да је упознају и да са њом сарађују.

Јасна Влајић-Поповић“

Институт за српски језик САНУ

Београд

* jasna vlajic{a}isj.sanu.ac.rs





ПРИКАЗИ И КРИТИКА

ТЕОРИЈА ДИЈАХРОНИЈСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ

И ПРОУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење језика и

књижевности, 2010, 278 стр. (Српски језик у светлу савремених

лингвистичких теорија, књига 4)

Књига из наслова нашега приказа наставља низ од три зборни

ка научних радова које је у претходних неколико година припремио

и објавио Одбор за савремени српски језик у светлу савремених лин

гвистичких теорија Одељења језика и књижевности САНУ: Којни

тивнолингвистичка проучавања српскога језика (ур. Предраг Пипер),

објављен 2006. године, Семантичка проучавања српског језика (ур.

Милорад Радовановић и Предраг Пипер), објављен 2008. године,

Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика

(ур. Предраг Пипер и Љубинко Раденковић), објављен такође 2008.

године, у част академика Светлане Толстој. После трију именованих

књига, у којима су знатније превладавали радови из области син

хронијске лингвистике, у поменутој се едицији појавила 2010. године

и четврта књига, која је у целини посвећена проучавању развојних

процеса у словенским језицима, па и у српскоме — дакако, у оквири

ма теорије дијахронијске лингвистике: Теорија дијахронијске лингви

стике и проучавање словенских језика. Књигу су уредили проф. др

Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ, и проф. др Мило

рад Радовановић, дописни члан САНУ.

У уводној речи двају уредника (или, како заправо стоји, у Пред

говору) наведено је, између осталог, да је дијахронијска лингвистика

настала као резултат срастања традиционалног филолошког при

ступа и новијег лингвистичког прилаза: „Утемељена на релевантном

корпусудијахроне језичке вертикале, у најбољој филолошкој тради

цији, она трага за узроцима, механизмима и принципима језичког
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развоја, у настојању да дефинише не само регистар промена, већ

Како и зашто су се оне догодиле. Напокон, историјска лингвистика

настоји да одгонетне и општи смер кретања језика односно групеје

зика, типологију промена, с увидом у могуће универзалне развојне

тенденције на свим језичким нивоима, тиме и опште когнитивне

основе развоја језика.“

Овде представљана књига сачињена је од шеснаест научних

прилога, при чему — петнаест ауторских и једног коауторског, које

су потписали еминентни славистички стручњаци из чак девет зе

маља, а управо — из тринаест славистичких центара: Норвешка

(Осло), Чешка (Брно и Праг), Србија (Нови Сад и Београд), Немач

ка (Берлин и Регенсбург), Русија (Санкт Петербург и Москва),

Аустрија (Беч), Македонија (Скопље), Белгија (Лувен) и Пољска

(Варшава). У првим пак двема књигама из исте едиције представило

се својим радовима свега троје страних слависта — Алина Маслова,

Мотоки Номаћи и Зузана Тополињска, будући да је као предмет про

учавања био задат српски језик, док су славистички (и, подразуме

вано, србистички) план истраживања и сам свечарски карактер тре

ће књиге условили бројност прилога и премоћ страних аутора над

домаћима.

Посебан квалитет књиге коју овде представљамо чини и проблем

ска и методска разноврсност, управо она „разнородност проблема

тике“ коју уредници наводе као разлог за несортираност радова под

одређене поднаслове у оквиру садржаја, а то су научни захвати који

се тичу проблема везаних за различите језичке дисциплине и нивое

— уз природну међузависност и прожимање ових других, за посве

различите теме, али и за различите аспекте осматрањајезичких ен

титета који се анализирају. У понекима се разматра нова грађа, те

под њеним светлом сагледава убицирани језички проблем, у дру

гима се реанализира постојећи, израније познати филолошки мате

ријал, те износе нови или иновирани увиди, док се пак у трећима

даје критички преглед досадашњих бављења одређеним језичким

питањима или се баца ново светло на рад делатника у оквиру поје

диних језичких дисциплина.

Уредници су прибележили да сви окупљени радови „недвосми

слено указују на основну одлику језичке промене: градуелност“. Уз

пуну сагласност са тиме да је поступност (или постепеност) реч

која би могла стајати у закључку свакога рада из зборника радова

који презентујемо, додаћемо овоме још понешто. Типологија про

мена и когнитивне основе језичкој развоја представљају неку врсту
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Хиперонима када је у питању целина књиге, док бисмо као кључне

речи-котаксониме могли издвојити следеће три: граматикализација,

иконичност и мотивација, од којих је ова прва ипак најприсутнија

(чак је апострофирана и у трима насловима). Навешћу овде само

један детаљ који сведочи о живом интересовању за процесе грама

Тикализације и о актуелности бављења овим проблемом: сасвим не

давно објављени, невелики зборник Grammaticalization in Slavic

ILanguages. From Areal and Typological Perspectives, који је издао

Славистички истраживачки центар Хокаидо Универзитета Сапоро,

у Јапану“. Претходно наведене кључне речи, око којих би се могли

груписати поједини радови, у понеким су пак радовима очекивано

удружене. И управо имајући у виду наведена три термина, показује

се као сасвим очевидно у којој су мери текстови из књиге Теорија

дијахронијске лингвистике и проучавање словенских језика укло

пљени у најактуелније лингвистичке правце истраживања, односно

— у коликој су мери истраживачки подухвати седамнаест истражи

вача пропуштени кроз призму савремених лингвистичких теориј

ско-методолошких постулата. Тако, датости којима се бави истори

ја народног језика, на пример, престају да бивају само „полигон“

за одређена теоријска уопштавања, и постају преко потребна спо

на између лингвистичке теорије и типологије.

Норвешки слависта Јан Ивар Бјернфлатен настоји да у своме

раду, тумачећи еволутивне промене у именичкој множинској пара

дигми у руском језику, предочи начин на који се једна типолошка

промена може одвијати (Jan Ivar Bjornflaten: Grammaticalization and

Typological Change: The Plural Paradigm of Russian Substantives). Пре

ображај фузионе парадигме у аглутинативну представља градуелни

процес који бива илустрован паралелним примерима из старору

ског језика и изјужноруских дијалеката, из старојерменског језика

и из савременог источнојерменског, али и повлачењем паралела са

подацима из типично аглутинативног језика као што је турски.

У прилогу Радослава Вечерке дат је сумарни преглед ставова

више аутора који се тичу настанка и развоја глагољског писма (Ra

doslav Večerka: Poznámky ke genezi hlaholice), али и додатни увиди

и прецизирања самог Вечерке, који је начелно сагласан са неким

! Grammaticalization in Slavic Languages. From Areal and Typological Perspec

tives. Edited by Nomachi Motoki. Sapporo: Slavic Research Center Hokkaido Uni

versity, 2010.
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израније општеустановљеним чињеницама које се тичу порекла

овога писма, његове основе, типа и употребе. Посебно, аутор раз

матра могућност да је Константин-Ћирило при сачињавању глаго

љице могао бити под утицајем оновременог веровања о постојању

метафизичке везе између алфабета и његових саставних елемената.

Разматрање когнитивних аспеката развоја категорије транзи

тивности, чиме се у своме раду бави Јасмина Грковић-Мејџор (Ја

смина Грковић-Мејџор: Когнитивни аспекти развоја транзитив

ности), природно се надовезује на њена истраживања когнитивних

основа семантичке промене, о чему је писала у зборнику Семан

тичка проучавања српског језика, тј. у другој претходно поменутој

књизи из исте едиције. Подсећамо на ранији навод Ј. Грковић-Меј

џор: „Системског је карактера и принцип раста, тј. кретање од ког

нитивно једноставнијег ка когнитивно сложенијем, при чему је по

лазна тачка у метафоризацији физичко искуство, не само когнитивно

једноставније но и еволутивно примарно“,“ јер се управо и у овде

разматраној градуелној промени — у историјском развоју субјекат

ско-објекатских односа — очитује принцип раста: „формализација

синтаксичке транзитивности на дијахроном плану одвијала се по

истој скали, од когнитивноједноставнијих (физичких) до когнитив

но сложенијих (менталних) односа“ (стр. 57). Типолошки гледано,

у питању је преиначавање праиндоевропског језика и његових ин

доевропских наследника из активног у номинативни тип језика, од

носно — кретање од језика тематски оријентисаног према језику

агентивно оријентисаном.

Дводелни рад помало лиричнога наслова — Српски /хрватски

плодови читања, аутора Рајнера Екерта (Rainer Eckert: Serbische /

Kroatische Leserfrichte), заправо је, када је реч о првом његовом делу,

покушај реконструкције једног прасловенског текстуалног фраг

мента у коме је садржано питање порекла јунака. Покушај је засно

ван на репрезентовању мноштва фразема из једног фразеолошког

гнезда — прасл. *rode & pleme (plodњ), са различитим варијантама

синтагматских компоненти, а реконструкција старије форме пита

ња порекла јунака („коме роду, тј. племену/клану, он припада“) из

води се на основу руског, белоруског, српског/хрватског и бугарског

* Јасмина Грковић-Мејџор, Околнитивним основама семантичке промене. У:

Семантичка проучавања српског језика. Српски језик у светлу савремених лин

гвистичких теорија. Књига 4. Београд: Српска академија наука и уметности, 2008,

стр. 49.
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фолклорног материјала. У другом делу рада аутор анализира српску

/хрватску фразему пала му сјекира у мед и њене различите варијан

те, користећи њену старију форму као потврду тога да су се преци

Срба и Хрвата бавили пчеларством.

Чешки лингвиста Илона Јанишкова дала је у своме прилогу

преглед метода рада значајног чешког етимолога Вацлава Махека

(Ilona Janyšková: Методњи работњи Вацлава Махека в свете совре

меннои 9тимологии), осмотривши их са аспекта савремене етимо

лошке науке, а навела је и неколике примере Махекових етимоло

гија, које су потврда тога да су неке његове методе инспиративне и

за данашње етимологе, док неким пак аргументацијама треба при

ступити с извесним опрезом.

И управо једна од надахњујућих етимолошких метода В. Махe

ка, како ју је назвала Илона Јанишкова, а то је „коришћење дијале

катског и историјског лексичког материјала за тумачење семантике

речи“ (стр. 87), јесте тема рада Александра Ломе (Александар Ло

ма: Ешимологија и дијалектологија у дијахроној перспективи. Из

искустава рада на Етимолошком речнику српског језика). У Ломи

ном раду је на неколико изабраних примера и повучених изоглоса

на словенским језичким просторима указано на непобитну узајам

ност дијалектологије и етимологије као двеју грана историјске лин

гвистике, те на нарочит значај те узајамности. Искуства рада на

ЕРСЈ потврдила су сву комплементарност ових двеју лингвистич

КИХ ДИСЦИПЛИНа.

Проблеме историјске фразеологије словенских језика и мето

долошке поступке који се у њеноме истраживању користе предста

вио је прегледно и исцрпно у своме тексту Валериј Михајлович Мо

кијенко (В. М. Мокиенко: Историческан фразеологиа славанских

изњиков). Полазећи од чињенице да се од савремене историјске фра

зеологије словенских језика очекују одговори на још многа питања,

зато што загонетку фразеолошке сфинге нису успели до краја одго

нетнути фолклористи, етнографи и митолози, В. Мокијенко сматра

да се у том послу мора ослонити на „алгебарски тачне методе лин

гвистичке анализе“ (стр. 125). Аутор најпре наводи предуслове за

развој дијахронијске фразеологије, посебно истичући лингвистичке

принципе историјско-етимолошког начина анализе фразеолошког

материјала, те представљајући пет етапа процедуре историјско-ети

молошке реконструкције фразеолошког етимона.

Слободан Павловић, аутор двају вредних монографских прило

га српској историјској синтакси (књигаДетерминативни падежи у
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старосрпској пословноправној писмености, издата 2006. године, и

књига Старосрпска зависна реченица : од ХII до ХV века, објавље

на 2009. године), бави се у своме раду дијаграмском иконичношћу

у структурирању старосрпских хипотактичких структура (Слобо

дан Павловић: Иконичност у старосрпској хипотакси). Полазећи

од дијаграмских релација у устројству синтаксичких структура,

уочених већ од стране Р. Јакобсона, Павловић разматра два иконич

ка принципа у старосрпској хипотакси — принцип хронолошке се

квентивности и принцип хијерархијске секвентивности. Он, на

основу грађе, издваја типове хипотактичких структура (побројане

клаузе) у чијем конципирању преовладава први, односно други на

ведени принцип. Овако изведено диференцирање, када је у питању

дати сегмент синтаксичког система, показује да „хронолошка се

квентивност као тип изоморфне иконичности мање-више стоји у

основи синтаксичких универзалија, док је хијерархијска секвентив

ност као тип мотивисане иконичности по правилу уткана у темеље

синтаксичких (типолошких) фреквенталија“ (стр. 131).

Тумачење порекла везника *dé, засновано на низу примера из

записа Мирослављевог јеванђеља и из још осам старосрпских по

веља из ХПI-XIV века, из Босне и Србије, дато је у тексту Јоханеса

Рајнхарта (Јоhannes Reinhart; Старосрпски везник dě). Рајнхарт сма

тра, помињући две познате хипотезе о настанку овога везника, да је

наведени везник сродан везнику да, да се могу вући паралеле у не

колико старих индоевропских језика, те да се његово порекло може

тумачити из инструментала заменичке основе а-, а да га не треба из

водити из прилога “kbde. Дакле, највероватније је реч о индоевроп

ском архаизму очуваном у старосрпском језику.

Прилог лингвистичкој контактологији даје својим радом Вања

Станишић, али је његов рад и знатно више од тога прилога: наиме,

утврђивање ареалних карактеристика омогућава извлачење закљу

чака од значаја и за локални етнокултурни план, али и за ширу ет

нодијалектолошку перспективу, којом бивају обухваћени и међует

нички и међујезички контакти (Вања Станишић: Српско-албански

фонолошки односи измеђуутицаја и ареалног јединства). Фоноло

шке везе између српских (неки говори на тлу Старе Црне Горе и

Косова и Метохије) и албанских (северни гегијски) граничних го

вора, представљене кроз низ од једанаест црта (нпр. полугласник,

померање артикулације л—љ, обезвучавање финалних звучних су

гласника итд.), дате су у циљу реконструкције њиховог првобитног

етничког распореда и првобитних ареалних веза. О значају последње

разматране црте — мешања африкатских паровач/ћ и и/ђ сведочи и
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анализа проблема дефонологизације/неразвијања предњонепчаних

африката у више текстова Радивоја Младеновића (наведених у спи

ску литературе), као и, на пример, чињеница да су подаци добијени

у раду на лингвогеографским пројектима, тачније — на Општесло

венском лингвистичком атласу, послужили Љ. Е. Калнин као основа

за тумачење африкатизације фрикативних сугласника као компо

ненте типолошког начина карактеризовања словенских дијалеката

по вокалности/консонантности.“ Рад колеге Станишића, између

осталога, одговара на известан начин и на „позив“ балканолога Ан

дреја Н. Собољева, који је у више наврата у својим радовима поми

њао тзв. ч-и зону, да би у монографији Sprachatlas Ostserbiens und

И/estbulgariens (1) својевремено записао: „Die südslavische č, dž-Zo

ne wird durch die serbisch-bulgarische ethnische Grenze in einen we

stlichen serbischen und einen ostlichen bulgarischen Teilgeteilt. Infol

gendessen war sie niemals Objekt einer dialektologischen Untersuchung

als Einheit, undes mengelt in der Slavistikan ihrer wissehnschaftlichen

zusammenfassenden Darstellung“.“

Марија Стефановић у своме тексту даје преглед истраживања

једне категорије која се одликује веома комплексном структуром -

категорије аниматности, из кога се уочава изузетно широк круг те

ма које су биле предмет интересовања бројних лингвиста, а које су

— свака на свој начин — доприносиле потпунијем разумевању ове

категорије и њених показатеља (Марија Стефановић: О темама у

истраживању развоја категорије аниматности). Тако, предста

вљени су ставови појединих лингвиста изнети у релевантним моно

графијама и чланцима који се тичу питања везаних за категорију

аниматности у словенским језицима, с посебним освртом на руски

језик (поред Мејеа, Хјелмслева, Ласковског и Миндакове — када је

у питању типолошки план, ту су Томсон, Шахматов, Кузнецов, Кри

ско, Кленинова, Тимберлејк).

Рад Светлане Михајловне Толстој садржи семантичку рекон

струкцију својеврсног антрополингвистичког тандема — лексема

* Реч је о реферату Људмиле Едуардовне Калнин поднетом на међународној

научној конференцији Современнал славистика и научное наследие С. Б. Берн

штеина, која је одржана од 15. до 17. марта 2011. године у Москви, у организа

цији Филолошког факултета Универзитета „Ломоносов“ и Института за слави

стику РАН.

*Andrej N. Sobolev, Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens (1). Нerausge

geben von Wolfgang Putschke, Helmut Schaller und Klaus Steinke. Marburg/Lahn:

Biblion verlag, 1998, стр. 23.
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“mirb и *světu (С. М. Толстан. К семантическоп истории слав.

*mir, u “svetu), базирајући се на семантичкој деривацији, семан

тичком паралелизму и њиховом семантичком спектру. Кључна ка

pика у тој реконструкцији бива антрополошки појам социум, који

подразумева и људе и друштво, заједницу. Две наведене језичке

ознаке («- сем. “рах” и “lux”) садејствују у својству синонима по

основу обједињавања просторног значења “mundus”, што се испо

љава у многим контекстима. Сам аутор свој рад дефинише као по

кушај да се појасни веза између рах и типаиs, не тако очигледна са

семантичког становишта, те да се открију модели семантичке де

ривације који су функционисали у историји словенске лексеме

*mirb. Реконструкција овде изнета резултира следећим закључком:

„Что же касаетси лексемљи “mir-, то ее первичноe значение “рах” без

условно принадлежит праславинскому и сохранчетси во всех сла

винских извиках и диалектах, тогда как значение“mundus” из живљих

жЗБIКов представлено по сушеству толњков русском, где соответ

ственно ограничена по сравнении с другими изљиками деривацион

наи активностњ “svetu, в зтом значении“ (стр. 211).

Питањем неадекватности појединих наслеђених, петрификова

них лингвистичких термина за описе савремених језика у оквиру

модерних лингвистичких теорија бави се у своме прилогу Зузана

Тополињска (Zuzanna Topoliћska: O tradycji w паисе). У питању су

термини који потичу из „класичне“ грчке и, превасходно, латинске

граматике, а који се показују недостатним услед природног проце

са еволуирања и самих језика и језичке теорије, те З. Тополињска

сматра да се треба позабавити сачињавањем терминологије која би

одговарала потребама актуелне лингвистичке појмовне мреже, на

шта је већ и у неким ранијим својим текстовима указивала. Аутор

у том смислу даје и извесне смернице: веће гаранције за адекватни

лингвистички опис пружају формуле „садржај Х. форма“ и „функци

ја – форма“ него обратне формуле, термине наслеђене из тзв. тра

диционалне граматике ваљало би или доследно „резервисати“ за

формални план, или их пак при свакој појединачној употреби пре

цизно дефинисати.

Рад Мирјам Фрид пружа увид у порекло чешке модалне парти

куле јеstlica acпекта теорије граматикализације (Mirjam Fried: Ke

zrodu české modalnº častice jestli z pohledu gramatikalizačnº teorie),

реконструишући дијахрони однос између три функционалне варијан

те лексеме јеstliy говорном чешком језику. Корпус који је у анализи

коришћен сведочи о круцијалној улози контекста (контекстуално
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мотивисан избор синхроно полисемичне структуре дате граматич

ке лексеме) у утврђивању значаја нових граматичких образаца.

Представљени развојни процес, односно прелаз из синтаксичке

функције хипотактичког везника у прагматичку функцију партику

ле, објашњава се као случај прагматикализације.

Коауторски рад Бјорна Хансена и Ане Дробњаковић уистину

представља извесну агенду, будући да садржи најважније одлике

граматикализације као језичког феномена (gZn phenomen), групи

сане у три кључне тачке, и неколике релевантне примере у српском

језику који служе као потврда применљивости поставки теорије

граматикализације (Вјбrn Hansen, Ana Drobnjaković: Grammaticali

zation Theory as a Basis for the Panchronic Study of the Serbian Lan

guage: Setting the Agenda). Сегмент о развоју семантике модалних

глагола представља још једну потврду навода из рада Ј. Грковић

-Мејџор, а дат је и пример који сведочи о граматикализацији као

резултату међујезичког контакта. Завршни део рада садржи листу

примера која остаје отворена и даје могуће смернице за даља ис

траживања 92n феномена у српском језику. Нема сумње да примена

теорије граматикализације у оквиру панхронијских истраживања

српског језика може дати пажње вредне резултате.

Питање из наслова рада Аксела Холвута: Реанализа или ендемич

ни амбитвитет? (Axel Holvoet: Reanalysis or Endemic Ambiguity?

Infinitival Clauses with Overt Subject in Slavonic and Baltic) поткре

пљеноје низом цитираних примера из више словенских и балтских

језика, те се на крају могло доћи и до одговора да реанализа није

процес него стање синтаксичког амбигВитета (тј. извесне структур

не неодређености), и да није потребно тумачити, иако је могуће, да

она доводи до синтаксичких промена које се могу окарактерисати

као граматикализација (стр. 277). Реч је о случајевима синтаксичког

амбигвитета у којима се дативне допуне главне клаузе реанализи

рају као њени субјекти (нпр. пољско Nie dobrze być cztowiekowi

samemu), али ове случајеве не треба, по мишљењу аутора, тумачи

ти као процес синтаксичке промене.

ж ж :k

Језикозналци, врсни познаваоци појединих језичких дисципли

на, можда могу изрећи покоју критичку примедбу на рачун начина

сагледавања или пак појединих решењајезичких проблема изнетих од

стране аутора прилога од којих се састоји књига о којој смо досад

говорили. Но, гледано са стране аутора овога приказа, истицање



288 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

значаја појављивања четврте књиге у едицији Српски језик у све

тлу савремених лингвистичких теорија подразумева навођење барем

неких атрибута који се недвојбено могу приписати прилозима срећно

сврстаним од стране двоје уредника међу њене корице: актуелност

и релевантност, емпиријска утемељеност и убедљива интерпрета

тивност, иновативност и инспиративност. И на крају: радови по

стројени у књизи Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање

словенских језика бивају више него поуздани сведоци панхрониј

ског карактера историјске лингвистике.

Софија Милорадовић“

Институт за српски језик САНУ

Београд

Универзитет у Приштини,

са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филозофски факултет

Косовска Митровица

* sofija.miloradovic(a)sanu.ac.rs



ТРАДУЕЛНЕ ПРОМЕНЕ У ДИЈАХРОНОЈ СИНТАКСИ

СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

Björn Hansen, Jasmina Grković-Major (eds.). Diachronic Slavonic

Syntax: Gradual Changes in Focus. Wiener Slavistischer Almanach

(Sonderband 74). München – Berlin – Wien, 2010, 208 стр.“

На Универзитету у Регензбургу 5. и 6. децембра 2008. године одр

жана је међународна конференција Diachronic Syntax ofthe Slavonic

Languages: Gradual Changes in Focus у организацији Института за

славистику Универзитета у Регензбургу (Institut für Slavistik,

Universität Regensburg, Deutschland) и Центра за интердисципли

нарна истраживања старих језика и старијих фаза савремених јези

ка Масариковог универзитета у Брну (Stredisko pro interdisciplinarni

vyzkum starych jazykü a staršich fazi jazykü modernich Masarykovy

univerzity, Brno, Česká republika) уз сарадњу са Одсеком за српски

језик и лингвистику Универзитета у Новом Саду. Реферати изложе

ни на овој конференцији објављени су 2010. године као посебна,

74. књига Иlener Slawistischer Almanach-a, насловљена као и конфе

ренција Diachronic Syntax ofthe Slavonic Languages: Gradual Chan

ges in Focus.

Књига садржи 17 научних студија из области дијахроне синтак

се словенских језика, и то: Наuke Bartels (Cottbus), Das (diachrone)

Textkorpus der niedersorbischen Schriftsprache als Grundlage für

Sрrachdokumentation und Sprachwandelforschung (7-18); Jan Ivar

Bjornflaten (Oslo), Grammaticalization Theory and the Formation of

Gerunds in Russian (19–28); Мојmir Dočekal (Brno), Negative Con

cord: from Old Church Slavonic to Contemporary Czech (29–40), Наnne

* Овај приказ је настао у оквиру пројекта Историја српског језика, који фи

нансира Министарсто за просвету и науку Републике Србије.
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Еckhoffand Dag Haug (Oslo), Aligning Syntax in Early New Testament

Texts: the PROIEL Corpus (41–52); Mirjam Fried (Princeton — Prague), А

Construction Grammar Approach to Grammatical Change (53-62), Ја

smina Grković-Major (Novi Sad), The Role of Syntactic Transitivity in

the Development ofSlavic Syntactic Structures (63–74); Björn Hansen

(Regensburg), Сonstructional Aspects of the Rise of Epistemic Senten

ce Adverbs in Russian (75-86), Наkyung Jung (Seoul), Preconditions

and Motivations in the Grammaticalization of the North Russian Be

perfect (87-98), Petr Karlik (Brno), Old Czech Adjectives with the Me

aning of Passive Potentials (99—108), Alexander Krasovitsky, Matthew

Baerman, Dunstan Brown, Greville G. Corbett, Peter Williams (Guild

ford), Morphosyntactic Change in Russian: A Corpus-based Approach

(109-120); Marija Lazar (Hamburg), Placement of the Reflexive sja in

Russian Business Writing (121—130); Julia McAnallen (Berkeley), De

velopments in Predicative Possession in the History ofSlavic (131—142);

Krzysztof Migdalski (Wroclaw — Сonnecticut), The Diachronic Syntax

of Perfective Auxiliaries in Polish (143—154); Achim Rabus (Freiburg),

Die Relativisatoren im Ruthenischen (155—168); Gilbert Rappaport

(Аustin), The Grammaticalization of the Category Masculine Personal

in West Slavic (169-180), Radoslav Večerka (Brno), Entwicklungsvo

raussetzungen und Triebkräfte der slavischen Syntax (181—194); Ljuba

Veselinova (Stockholm), Standard and Special Negators in the Slavonic

ILanguages: Synchrony and Diachrony (195-208).

У раду Das (diachrone) Textkorpus der niedersorbischen Schrift

sprache als Grundlage für Sрrachdokumentation undSрrachwandelfor

schung Х. Бартелс истиче значај електронског корпуса у дијахроно

оријентисаним лингвистичким истраживањима доњолужичкосрп

ског језика у контексту константног смањења броја говорника. На

корпусу текстова настајалих од 1848. до 1933. године статистички

се разматрају и социолингвистички тумаче конкурентна језичка

средства као што је грађење пасива помоћу глагола Vordowaš “wer

den“ или byš sein” (уп. list jo južo napisanу wordowat - list bu južo

парisanу), алтернирање лекceмa paršona и Wösoba, те алтернирање

релативизатора kot(a)ryž и kenž.

Ј. Бјернфлатен у студији Grammaticalization Theory and the For

mation of Gerunds in Russian Формирање руских герунда посматра

из перспективе теорије граматикализације. Наиме, морфолошке

промене довеле су до синкретизације одређених плуралских облика

партиципа у атрибутској функцији с одговарајућим сингуларским

облицима партиципа женског рода. Новонастала двосмисленост
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условила је реинтерпретацију партиципа у атрибутској функцији и

неутралисање старих морфосинтаксичких веза. Процес дезинтегра

ције учинио је некада деклинабилне партиципе индеклинабилним

пребацујући их из једне граматичке класе у другу.

У раду Negative Concord: from Old Church Slavonic to Contempo

rary Czech paЗматра се вишеструка одричност као типолошки, се

мантички и синтаксички феномен илустрован одговарајућим ста

њем у старословенском и савременом чешком језику. М. Дочекал

овом реченичном феномену прилази из перспективе синтаксичке

теорије слагања одричности (syntactic theory of negative concord),

која је артикулисана током прве деценије овог века у радовима хо

ландског лингвисте Х. Зејлстре (Нedde Zeijlstra), а на традицији ге

неративних језичких истраживања.

Х. Екоф и Д. Хаук у раду Аligning Syntax in Early New Testament

Texts: the PROIEL Corpus представљају елементе синтаксичко-инфор

матичке анотације превода новозаветних текстова на старе индое

вропске језике (латински, готски, класични јерменски и старосло

венски) у оквиру РROIEL (Pragmatic Resources in Old Indo-European

Languages) електронскогјезичког корпуса, конституисаног на Уни

верзитету у Ослу у циљу контрастивних истраживања различитих

синтаксичко-прагматичких категорија. Сврховитост примењене

лингвистичке анотације илустрована је кроз контрастирање адно

миналних посесивних језичких средстава, и то грчког присвојног

генитива и старословенског присвојног придева, односно присвој

НОГ ДаТИВа.

М. Фрид у студији А Сonstruction Grammar Approach to Gram

тatical Change paЗматра теоријско-методолошке могућности које

дијахроним лингвистичким истраживањима нуди конструкциона

граматика, чији се зачеци могу пратити још од осамдесетих година

ХХ века у радовима Ч. Филмора (Сharles Fillmore) и П. Кеја (Paul

Kay), да би потпунију лингвистичку артикулацију добила крајем

ХХ и почетком ХХI века у радовима А. Голдберг (Adele Goldberg)

и В. Крофта (William Croft). Комплексан конструкциони приступ

илустрован је семантичком, морфосинтаксичком и прагматичком

анализом развоја дуге форме старочешког активног партиципа пре

зента од семантички транспарентног члана глаголске парадигме до

придевског модификатора.

Улога синтаксичке транзитивности као основног покретачког

механизма синтаксичких промена не само у словенским већ и у индо

европским језицима анализирана је у студији The Role of Syntactic
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Transitivity in the Development ofSlavic Syntactic Structures. Полазе

ћи од учења о типолошком кретању праиндоевропскогјезика и ње

гових континуаната од активног ка номинативном типу (Сhristianus

Cornelius Uhlenbeck, Георгић Андреевич Климов, Тамаз Валериа

нович Гамкрелидзе, Вачеслав Всеволодович Иванов, Winfred Leh

mann и др.), Ј. Грковић-Мејџор уочава да развој транзитивности

обезбеђује глаголском предикату управни реченични статус, што јача

унутарpeЧеничну кохезију, обезбеђује стабилизацију субјекат

ско-објекатских односа и ствара услове за развој синтаксичке коор

динације и субординације.

У раду Сопstructional Aspects of the Rise of Epistemic Sentence

Adverbs in Russian Б. Хансен прати транзицију модалних глагола у

епистемичне реченичне адвербе — као изразе субјективне процене

степена веродостојности исказаног пропозитивног садржаја — и то

на примеру руске епистемичне структуре может (битњ), која има

одговарајуће еквиваленте и у другим европскимјезицима (уп. енгле

ско тауbe s may+ be, немачко тisschien, српско стандардно можда,

односно дијалекатско моребит и сл.). Развој епистемичких адвер

ба овог типа посматра се као комплексан процес граматикализаци

је у коме се уочава низ градуелних и дискретних микро процеса.

Х. Џанг у студији Рreconditions and Motivations in the Gramma

ticalization ofthe North Russian Be-perfect paЗматра развој специфич

не, северноруске дијалекатске форме перфекта типа у мена бљило

теленка зарезано, у нас такои бњл болешот трамплин сделано, у

којој се пасивни партицип претерита јавља у инконгруентном син

гуларском облику средњег рога (сделано, зарезано), док је агенс

формализован генитивом блокираним предлогому, а пацијенс сло

бодним акузативом или номинативом. Копулативно бњатњ конгруи

ра с обликом пацијенса или с партиципом. Цео развојни процес се

доводи у типолошку везу с настанком habeo-перфекта у романским

и германским језицима (уп. енглески садашњи перфект I had slaug

htered a/the calf, We had made such a big springboard) и тумачи се у

светлу градуелне промене посесивне конструкције у Њтен од спаци

јалне одредбе до субјекта агентивног типа.

У раду Оld Czech Adjectives with the Meaning of Passive Potenti

als II. Карлик анализира морфосинтаксичку структуру чешких при

дева с значењем пасивног потенцијала за реализацију радње иден

тификоване глаголском основом на коју се додају именички суфикс

-tel- и придевски суфикс -п- типа рrokazatelny. Аутор полази од те

оријско-методолошких оквира дистрибутивне морфологије, која се
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развија на традицији генеративне граматике од деведесетих година

прошлог века (Мorris Halle, Alec Marantz) разрадом идеје o посто

јању категоријски неодређеног (апстрактног лексичког) корена (L/N

Root) који се категоријално конкретизује кроз именицу, глагол и сл.

у споју с именском, глаголском или неком другом функционалном

категоријом, при чему су процеси на синтаксичком и дериватоло

шком плану подударни.

А. Красовицки, М. Берман, Д. Браун, Г. Корбет и П. Вилиамс у

студији Мотрhosyntactic Change in Russian: A Corpus-basedApproach

на корпусу руских књижевних текстова ХIX и ХХ века разматрају

развој предикатске конгруенције сучељавајући, с једне стране, ре

ченичне структуре чија је субјекатска именска фраза квантификова

на „нижим“ бројевима (два, три, четвре) с онима у којима је субје

катска именска фраза квантификована „вишим“ бројевима (од пат

навише) или ненумеричким квантификатором. Аутори налазе да је

првом типу конструкција својствено ширење семантичке конгруенци

је мотивисане значењем субјекатске именске фразе, док је у другом

типу предикатска конгруенција подложна изразитим флуктуација

ма без јасне развојне тенденције.

На корпусу староруских пословних докумената настајалих од ХП

до ХV века М. Лазар у раду Рlacement of the Reflexive sja in Russian

Виšiness Иriting прати граматикализацију рефлексивне заменице са

у глаголску енклитику. Уочено је да се цео процес брже реализовао

у документима из новгородске области него у оним из полоцког ре

гиона, те да формулаички искази у пословним документима могу

чувати старо стање и више од два века након окончања одређеног

Процеса.

У студији Developments in Predicative Possession in the History of

Slaviс разматра се статус познопрасловенских структура за искази

вање предикативне посесивности на словенском језичком просто

pу. У позном прасловенском предикативна посесивност исказивана

је, с једне стране, esse-предикацијом у комбинацији с дaтивом или

с генитивом блокираним предлогом *и као индикаторима посесора

и, с друге стране, habeo-предикацијом у комбинацији с номинативом

као индикатором посесора. Током историјског развоја словенских

језика репертоар конструкција се сужава, и то тако што на словен

ском запада и југу преовладава habeo-структура, док на словенском

истоку доминантном постаје еŠse-структура комбинована с генити

вом блокираним предлогом у, што је, по мишљењу Џ. Маканален,

резултат утицаја суседних језика — у чешком првенствено немачког,

а у руском можда финског.
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К. Мигдалски у раду Тhe Diachronic Syntax of Perfective Auxili

aries in Polish анализира дистрибуцију помоћног глагола при струк

турирању пољског перфекта у контексту линеаризације словенских

клитика. Наиме, помоћни глагол у пољском перфекту може следи

ти иницијалној речи као Вакернагелова клитика (Kiedy-šmy przyjec

hali?) или се пак афиксално везивати за партицип перфекта (Kiedу

przујеchali-Šту?), што се третира као израз два независна синтак

сичка процеса, с једне стране, афиксације помоћног глагола и, с

друге стране, позиционирања енклитике иза иницијалне речи у ре

ЧениЦИ.

У студији Die Relativisatoren im Ruthenischen cTaтистички се

разматра дистрибуција релативизатора (которњи, котрњи, иже,

акии, шо) у електронском корпусу белоруско-украјинских књижев

них текстова који су настајали током ХVП и ХVIII века у источном

(белоруско-украјинском) подручју Литванско-пољске државне уније.

А. Рабус уочава да у текстовима из ХVП века преовладава релати

визатор которњи, да би у текстовима из ХVIII века већу учесталост

имали релативизатори иже, котрњи и акиu. Овако нагле промене

вероватно су последица друштвене деградације рутенске писмено

сти током ХVIII века, те мешања рутенског и црквенословенског

језика.

Џ. Рапапорт у студији The Grammaticalization of the Category

Masculine Personal in West Slaviс објашњава граматикализацију ка

тегорије мушке персоналности (односно мушкоперсоналности према

пољском теškoosobowa forma или енглеском virile) у западносло

венским језицима с фокусом на пољском језику. Настанак и развој

ове категорије тумачи се у контексту морфолошких промена у плу

ралској парадигми именица, и то, с једне стране, синкретизације

акузатива с генитивом (у корист генитива) и, с друге стране, ширења

акузативног наставка у номинативу множине, што су два паралел

на, али и дивергентна процеса на хијерархијској оси аниматности.

У раду Еntwicklungsvoraussetzungen und Triebkräfte der sla

vischen Syntax разматрају се услови и покретачки механизми развоја

словенске синтаксе. Р. Вечерка истиче дуготрајност смене старијих

и новијих синтаксичких структура, коегзистенцију синтаксичких

структура различитих хронолошких нивоа, те потребу ослањања

историјске синтаксе на дијалекатска факта. Као покретачки механи

зми у развоју словенске синтаксе препознати су тенденција јачања

формално-синтаксичке организације исказа, апсорпција форме и

значења, те граматикализација примарно лексичких израза.
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Љ. Веселинова у раду Standard and Special Negators in the Sla

vonic Languages: Synchrony and Diachrony paЗматра структуру и ра

звој тзв. специјалне одричности која се може јавити у простим рече

ницама с копулативним предикатом (тип Том није срећан), односно

у егзистенцијалним реченицама (тип Нема дивљих мачака) наспрам

тзв. стандардне одричности својствене простим реченицама с пот

пуним глаголским предикатом (тип Мери не пева). Уочено је да је

стандардна одричност мање-више јединствена на целом словенском

језичком простору, док дистрибуција и структура специјалне од

pичности диференцира словенске језике.

Из реченог је сасвим јасно да зборник радова Diachronic Slavo

nic Syntax: Gradual Changes in Focus презентује преглед рецентних

теоријско-методолошких приступа дијахроној синтакси словенских

језика и показује значај словенске језичке грађе за типолошка је

зичка проучавања, теорију граматикализације, конструкциону гра

матику, те различите теоријске моделе генеративне граматике (као

што су теорија слагања одричности, дистрибутивна морфологија и

сл.). Опсег синтаксичке анализе врло је широк и креће се од тума

чења елемената именске и глаголске фразе (посесије, модалности,

одричности и сл.) до сагледавања компоненти сложене реченичне

структуре (герунда, партиципа, односне реченице и сл.), при чему

су у анализи коришћена језичка факта из различитих словенских

језика од руског до доњолужичкосрпског. Овом је књигом, дакле,

словенска дијахрона лингвистика добила леп генератор синтаксич

ких идеја, који ће несумњиво наћи одраза у будућим дијахроно

усмереним истраживањима словенске синтаксе.

Слободан Павловић“

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

Одсек за српски језик и лингвистику
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С. М. ТОЛСТАЖ, ПРОСТРАНСТВО СЛОВА. ЛЕКСИЧЕСКА А

СЕМАНТИКА В ОБШЕСЛАВЖНСКОИ ПЕРСПЕКТИВЕ

Издателњство „ИНДРИК“, Москва 2008.

Књига С. М. Толстој Пространство слова. Лексическал семан

тика в обицеславанскои перспективе садржи радове из области упо

редне словенске семасиологије и етнолингвистике. Радови из разли

читих периода распоређени су у три дела: Семантические категории

обицеславанскои лексики, Слово в контексте кулвmурња, Кулвmурнве

Концептњи: от смисла к слову.

У првом делу књиге С. М. Толстој бави се семантичким катего

pијама и моделима општесловенске лексике (вишезначношћу, хомо

нимијом, синонимијом, семантичким паралелизмом, каритивношћу)

кроз радове: Лексическаa семантика и семантическаа реконструк

циа, Многознaчностњ, Многознaчностњ слова в свете ономасиологии,

Многознaчнoсте слова взеркале его дериватов, Многознaчностњ и

омонимин в диалектном словаре, Семантическан моделе каритив

ности: Сухоп, Преснели, Пустош, Семантическии параллелизм. Игра

тљ и гулатњ, Труд и мука, “kras- и *kvêt-, Глухоп и слепоu).

С. М. Толстој полази од поставке да „уклањањејезичких (макар

у границама сродних језика) и временских ограничења пружа лек

сичкој семантици словенских језика (словенској семасиологији) оп

штесловенску перспективу и прасловенску ретроспективу“, што

мора утицати на садржај кључних појмова и категорија лексичке

семантике, али и довести до откривања нових семантичКИХ ОДНОса

и модела. Другим речима, С. М. Толстој сматра да је неоправдано

ограничавање семантичке анализе на један језик (својствено прав

цима савремене лексичке семантике), јер се семантичка структура

вишезначне општесловенске речи не одређује само њеним односима

с другим речима одређеног језика, већ и семантичким потенција

лом уграђеним у прасловенску реч. Ауторка истиче и неопходност

анализе контекста, као и специфичности употребе речи у сваком је
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зику, али и потребу да се приликом истраживања изађе из оквира са

ме речи и зађе у простор етимолошког гнезда. Узимајући у обзир

све наведено, С. М. Толстој издваја следеће задатке семантичке ре

конструкције: откривање регуларних семантичких односа у лекси

ци сродних језика, одређивање семантичких модела и категорија,

установљавање закономерности повезивања значења, стварање

„граматике смислова“ и лексичко-семантичке типологије.

У складу са становиштем да теоријска семантика и упоредна

словенска семасиологија имају исти објекат и циљ изучавања, С.

М. Толстој примењује и достигнућа савремене теоријске семантике.

Сходно схватању московске семантичке школе, ауторка прихвата

лексему (реч у једном од својих значења) као јединицу језичког си

стема која има и форму и садржај, а тиме и сопствене парадигматске

односе, те предлаже да се, попут чланова синонимског низа, и ра

зличита значења вишезначне речи пореде по параметрима: тумаче

ње, спојивост, парадигматски односи с другим речима, граматичка

својства, деривати итд. Тако се као три главна аспекта лексичке ви

шезначности наводе: 1) критеријуми и начини издвајања лексема и

њихово разграничавање од „употреба“ и хомонима; 2) откривање,

каталогизација и анализа свих релевантних обележја на основу ко

јих се међусобно разликују лексеме вишезначне речи; 3) изучавање

структуре вишезначности, односно стварање типологије семантич

ких разлика и типологије самих вишезначних речи по њиховој

структури. Међутим, схватање вишезначности као појаве већег раз

мера од других категорија лексичке семантике доводи до тврдње да

носилац својства вишезначности није реч, већ творбено гнездо, јер

семантичка својства која поседује реч имају свој наставак у другим

јединицама истог гнезда. Зато С. М. Толстој наглашава да вишезнач

ност посматра као појаву међујезичке, тј. међудијалекатске, међуси

стемске полисемије која подразумева изучавање целог творбено-ети

молошког прасловенског гнезда и његових значења у различитим

словенским језицима.

Полазећи од становишта да структура вишезначне речи може

бити резултат деловања различитих језичких механизама, С. М.

Толстој бави се и ономасиолошким приступом проучавању више

значности, код којег је важно објаснити мотив употребе језичког

знака за означавање одређеног денотата, те утврдити логику примене

истог знака на различите денотате. Ауторка је свесна да прихвата

ње могућности постојања различитих односа међу лексемама једне

вишезначне речијош више отежава проблем разграничења полисеми

је и хомонимије, јер и када бисмо успели разграничити полисемију од
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хомонимије опет бисмо се сусрели с полисемијом као разнородном

облашћу. Зато С. М. Толстој говори о различитим вишезначности

ма и о неколико видова квазихомонимије.

У складу с тврдњом да је носилац својства вишезначности твор

бено гнездо, С. М. Толстој истиче потребу проучавања унутрашње

везе између различитих значења (лексема) вишезначне речи и значе

ња других речи истог творбеног гнезда, нарочито њених непосредних

деривата. У сферу интересовања уводе се и механизми наслеђива

ња значења при деривацији, могућност очувања вишезначности у

дериватима неизведене речи, те различите деривационе способно

сти лексема вишезначних речи.

Проблем раздвајања полисемије и хомонимије С. М. Толстој

разматра и у вези с речницима дијалеката. Ауторка уочава да речни

ци дијалеката најчешће не дају сва значења одређене речи, те да се

аутори речника руководе различитим критеријумима када квалифику

ју разлике у значењима неке речи као полисемију или хомонимију.

Ни семантички (присуство или одсуство заједничких компонената

значења) ни критеријум заједничког порекла ауторка не сматра до

вољно сигурним, а у вези с последњим издваја четири различита

случаја: 1) праву хомонимију, тј. непостојање заједничких лексич

ко-семантичких веза међу материјално подударним лексичким једи

ницама; 2) хомонимију код које такве јединице воде порекло од ра

зличитих, али етимолошки сродних речи; 3) квазихомонимију, која

подразумева да наведене јединице имају заједнички мотиватор или

заједничке актуелне лексичке везе; 4) праву многознaчнoст, тј. по

везаност лексичких јединица односима семантичке деривације или

метафоричким/метонимијским односима. Ауторка закључује да

лексикографија захтева јаснију представу о појави вишезначности

речи, те да само две категорије (хомонимија и полисемија) нису до

вољне за изражавање свих односа међу лексемама материјално

истовстних јесксичких јединица.

Семантички модел каритивности С. М. Толстој схвата као је

дан од семантичких модела језика којим се одређује својеврсна

„унутрашња“ регуларност у организацији смисаоне структуре је

зика. Ауторка наводи да је заједничко обележје речи, односно гне

зда, обухваћених овим моделом семантика помањкања, одсутности

нечега, док је њихова вишезначност резултат замене исходишне ка

pитивне компоненте другим „помањкањима“. Семантички модел

каритивности подробно се анализира на примерима гнезда карити

ва сухоп, преснели, пустош.
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Семантичким паралелизмом С. М. Толстој условно назива по

јаву подударности свих или готово свих значења једне вишезначне

речи са значењима друге речи, што укључује и подударност њихо

вих синонимских, па чак и антонимских односа. Реч је о односима

између двеју јединица (лексичких или етимолошких гнезда) пра

словенског лексикона, које у речнику словенских језика имају исто

ветан или готово истоветан скуп значења, док саме лексеме имају

Више или мање подударан скуп контекста у којима се употребљава

ју. Семантички паралелизам не може се подвести ни под синони

мију ни под регуларну вишезначност, али их истовремено може

укључивати. Захваљујући чињеници да су гнезда која се пореде

представљена у различитим или чак свим словенским језицима, на

ведени односи двају гнезда могу се у одређеном смислу схватити

као (међујезичка) синонимија, а семантички садржај сваког гнезда

као својеврсна (међујезичка) полисемија. Модел семантичког пара

лелизма разматра се на примерима гнезда игратњи гулатњ, труд и

мука, “kras- и * květ -, глухоu и слепоu.

У другом делу књиге ауторка се бави културном семантиком

лексике и фразеологије, те симболичким и магијским функцијама

лексике и фразеологије у културним контекстима кроз радове: Куле

турнал семантика и семантическан реконструкциа, Мотивацион

нbге семантические модели и картина мира, Символическое значениe

и точка зрениа, Терминологиа обрадов и веровании как источник

реконструкции древнеи духовнои кулвmурњи, Народнал зтимологич

и зтимологическал магин (коаутор Н. И. Толстој), Магические функ

ции отpицанил в сакралbних текстах, Веселили (коаутор Н. И. Тол

стој), Кривои, Нашлосњ дита, Бренноe тело, или Из чего сотворен

человек, Лито-накапано, “svoj b.; семантика и аксиологич, Сексу

алbнЊте коннотации глаголов движениa. -

Важност културне семантике као извора семантичке рекон

струкције С. М. Толстој види у чињеници да културни контексти

могу чувати и развијати смислове које је језик изгубио. Ауторка до

лази до закључка да се семантика у етимологији своди на проблем

вишезначности усмерене на историјску ретроспективу, те наводи да

у основи етимолошког речника треба да леже резултати истражива

ња у оквиру упоредне словенске семасиологије и историјске сема

сиологије, чији је задатак да обнови типична значења и контексте

конкретних речи, при чему се има у виду широко схватање култур

НИХ КОНЦеDIаТа.

Регуларност мотивационих односа С. М. Толстој види у посто

јању мотивационих модела који обухватају цела семантичка поља,
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па слично речи, која може мотивисати или бити мотивисана, и за

семантичко поље могу се издвојити два показатеља: мотивациони

модели својствени семантичком пољу и модели у којима речи јед

ног семантичког поља имају функцију мотиватора у односу на лек

сику других семантичких поља. А мотивационе везе које постоје у

језику карактеришу начин на који човек категоризује свет, као што

се и слика света рефлектује на сам чин именовања неког објекта од

ређеним језичким знаком. Свесна постојећих разлика у тумачењу

појма слике света, С. М. Толстој заступа мишљење да језик истовре

мено говори и о свету и о човековом схватању света, те да се ради

о различитом степену укључености ова два вида информација ује

зик. И у семантичком и у ономасиолошком приступу проучавању

слике света ауторка види и предности и ограничења, али наглашава

и улогу нејезичких знакова, јер и они припадају истом семантичком

коду као и језички, без обзира на постојеће разграничење компе

тенција између језика и других форми културе.

С. М. Толстој разматра и везу између симболичког значења и

тачке гледишта. У вези с последњим, ауторка као најважнију ком

поненту издваја предмет посматрања, јер се на основу те компонен

те може закључити које су се конкретне црте предмета одразиле на

његову језичку или културну слику. Ауторку занима на који начин

та слика пружа информације о субјекту и његовој способности по

сматрања и како се те информације могу открити. Када је реч о је

зику, за С. М. Толстој показатељ гледишта је, пре свега, унутрашња

форма речи, затим њена вишезначност, те конотација ИЛИ ОЦена КО

ју садржи одређени језички израз, док се на симболичку семанти

ку (семантику културних јединица) односи све што може постати

носиоцем значења, јер се ради о механизму семантизације и симбо

лизације на основу неког изабраног обележја предмета. Ауторка на

води да се и елементи језика културе могу одликовати симболич

ком вишезначношћу, јер иста реалија може бити основ за неколико

различитих симбола у зависности од тога које од њених обележја

наступа у својству основе симболизације.

С. М. Толстој истиче важност схватања карактера везе између

специјалне терминологије обреда и веровања и културних реалија

за искоришћавање терминологије као извора културне информаци

је, али и за саму интерпретацију културних података, јер термино

логија истовремено припада и језику и култури. Ауторка сматра да

између система реалија и система термина постоје одређене коре

лације које траже специјално изучавање, те истиче да је од суштин

ске важности разграничење мотивисане и НемотиВИсане културне
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лексике, будући да оне не поседују једнаке могућности као извори

екстралингвистичког садржаја. С. М. Толстој позива на системско

изучавање терминологије јер је то услов да она буде извор рекон

струкције старе духовне културе и у вези с тим говори о пет типо

ва парадигми у које улази сваки термин: 1) називи који су у корела

цији с једном реалијом и образују лексичко поље дате реалије у

свим традицијама које се изучавају — аналог међудијалекатског си

нонимског низа; 2) термини који су у корелацији с низом функци

онално истородних (међуобредних) реалија у једној или неколико

традиција — аналог лексичко-семантичке групе; 3) термини који су

у корелацији с једним обредним комплексом или кругом веровања

једне или неколико традиција — аналог лексичко-семантичког по

ља; 4) скуп свих значења која су у корелацији с једним термином

(лексемом, кореном) у свим његовим специјалним и општејезич

ким употребама — аналог семантичког поља лексеме (корена, твор

беног гнезда); 5) термини обједињени заједништвом мотивационог

обележја — МОТИВаЦИОНИ ЛеKСИЧКИ НИЗ. Иако се ради о различитим

аспектима изучавања метајезика традиционалне духовне културе,

ауторка наглашава да они само заједно могу дати представу о зако

нoмeрнoстима одражавања етнографске реалности у терминологи

ји и могућностима њене културне интерпретације.

С. М. Толстој издваја три функције народне етимологије (језич

ку, митопоетску и ритуално-магијску) и, у складу с тим, три аспек

та њеног изучавања (у оквирима лингвистике, поетике и духовне

културе). Ауторка сматра да принцип семантичке атракције слич

них речи (независно од њиховог етимолошког сродства), који чини

основ народне етимологије, представља један од најважнијих и нај

продуктивнијих поступака организације митопоетског и ритуално

-магијског текста, те да се претвара у посебан вид магије, коју она

назива етимолошком. С. М. Толстој наглашава да иако се семантичка

атракција заснива на формалној сличности и симболичком тумачењу

речи, магијска веза може се заснивати и на одређеној семантичкој

сличности између речи, при чему је формална блискост обично по

средна и слабо изражена. Поред тога, и етимолошки сродне речи,

које се обично не разматрају у оквиру народне етимологије, могу

постати објект семантичке атракције и етимолошке магије уколико се

разиђу у својим значењима толико да се њихово сродство престане

осећати, те у језичкој свести дође до изједначавања с етимолошки

несродним, али формално сличним речима. С. М. Толстој наводи

да је неразликовање спољне сличности и унутрашњег етимолошког

сродства условљено особеношћу народне језичке и митолошке све
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сти, захваљујући којој свака спољна сличност сигнализује унутра

шњу везу и симболичку истоветност.

Употребу негативних конструкција у сакралним фолклорним

текстовима С. М. Толстој сматра магијским поступком (подврстом

„језичке магије“) који се примењује при контактима с нечистом силом

и оностраним светом, најчешће ради заштите, те издваја четири

функције негација у сакралним текстовима: 1) функцију магијског

уништавања злих сила (негација злих сила схвата се као њихово уни

штење или одстрањење); 2) функцију означавања „оног света“ (нега

ција као знак „супротности“, све што је својствено свету живота има

свој супротни корелат у оностраном свету, који представља место на

које се изгоне зле силе); 3) функцију у „формулама одрицања“ (поши

љалац сакралног текста не сматра себе аутором текста, чак ни њего

вим правим извођачем, па се радње и речи приписују најчешће Богу

и Богородици, али им се понекад приписује само дејство изговоре

ног); 4) функцију знака црне магије (нпр. у функцији урока изговара

се молитва „Оче наш“ тако да се свакој речи додаје негација).

У оквиру разматрања културне семантике и фразеологије ауторка

анализира речи (лексичка гнезда) и фразеологизме: веселени, кривои,

нашлосо дита, бренноe тело, лито-накапано, свои, глаголе крета

ња. Анализа је између осталог показала да и речи свакодневног је

зика у контексту културе добијају симболичка значења и културне

конотације.

У трећем делу књиге ауторка се бави етнолингвистичким про

блемом корелације језика и културе, овај пут кроз радове: Кодљи кулв

турви у кулвmурноне концептњи, Человек живет, как трава растет,

Судњба, Има (коаутор Н. И. Толстој), Душа, Грех, Смертњ, Движе

ние, Обрадовое голошение: лексика, семантика, прагматика, Оп

позициа „постнbни-скромнbни“ в свете диалектнои семантики, Тер

пeние и терпимосте взеркале азњика. Иако се не примењује прин

цип „од речи к смислу“, већ принцип „од културних концепата к

њиховом језичком изразу“ и овде се семантичка структура култур

них концепата открива помоћу комплексне анализе језичких кон

текста и одговарајућих етнолингвистичких података.

У вези с проблемом „језик и култура“ С. М. Толстој наводи да

између језика и културе постоји унутрашња двострана веза која се

огледа у чињеници да језичке јединице у контексту културе често

имају и културну семантику, те да се језик и култура (ритуал) често

међусобно допуњавају. Ауторка додаје да се смислови значајни за

културу „изражавају средствима различитих кодова од којих сваки

нуди своју посебну структуризацију и концептуализацију сваког
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Конкретног смисла и само све форме израза тог смисла могу рекон

струисати оно што можемо назвати јединицом менталног света или

концептом“. При томе ауторка кодовима не сматра само супстан

ционално различите скупове знакова који могу бити искоришћени

за изражавање неког садржаја, већ и системе знакова који се обје

дињују на основу општег садржаја — концептуалне кодове (могу се

истовремено утеловљавати у различитим супстанционалним кодо

вима). С. М. Толстој издваја секундарност концептуалних кодова

(секундарну употребу елемената кода у другој сфери стварности)

као једно од њихових најважнијих својстава, јер се не преносе само

индивидуална својства сваког елемента кода већ и системске карак

Теристике целине. Поред тога, ауторка истиче да су културни кодови

информативни у два смера: први се односи на информације везане

За сам код, а други на информације везане за својства нових дено

тата, за разлоге примене сваког кода у конкретним условима и за

сам скуп употребљених кодова. С. М. Толстој посебно указује на

вербални код културе (један од супстанционалних кодова), те исти

че важност праћења начина укључивања вербалних компонената у

културни контекст, као и њихових функција у датом контексту.

Ауторка закључује да не смемо заборавити „да језик није само је

дан од културних кодова већ њен првобитни основ који увек стоји

иза сваког другог културног знака без обзира на који се супстанци

онални код он односи, јер све штоје изражено културним текстови

ма може бити изражено и језичким средствима“.

У радовима Человек живет, как трава растет, Судњба, Има,

Душа, Грех, Смертњ, Движение, Обрадовое голошение: лексика, се

мантика, прагматика, Оппозицин „постнви-скромнbнu“ в свете

диалектнои семантики, Терпение и терпимосте взеркале нзвика

анализирају се културни концепти важни за традиционалну слику

света Словена, као и њихов језички израз.

Вредност књиге С. М. Толстој Пространство слова. Лексическаa

семантика в обицеславанскоп перспективе не лежи само у свеобухват

ном сагледавању проблематике везане за проучавану тематику већ и у

богатству предочених идеја и путева који воде до њихових остварења.

Драгана Поповић“

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

Одсек за славистику

* popodraga)gmail.com



ИНТЕРАКЦИЈА ГРАМАТИКЕ И РЕЧНИКА

КО. Д. Апресан, И. М. Богуславскии, Л. Л. Иомдин, В. З.

Санников, Теоретические проблемња русского синтаксиca.

Bзаимодетствие грамматики и словара.

Москва: Жзњики славинских кулњTyp, 2010, 407 с.

Након Апресјанове књиге Исследованин по семантике и лексико

графии. Том 1: Парадигматика објављене 2009. године, издавачка

кућа Жзbики славанских кулвmур 2010. године обрадовала је лингви

сте новим насловом истог аутора, а уједно и уредника монографи

је, у сарадњи с колегама-синтаксичарима Игором М. Богуславским,

Леонидом Л. Јомдином и Владимиром З. Саниковом. Оба издања

представљају круну вишедеценијског рада Јурија Д. Апресјана на

теоријским и практичним питањима руске лексикологије, лексико

графије, семантике и синтаксе, с тим што се прва наведена моногра

фија примарно бави семантиком, а друга — синтаксом, а пресецају

им се предмети на заједничком пољу узајамних односа речника и

граматике. У првој књизи, исходећи из семантике и лексикологије,

аутор се нужно суочава и с питањима лексичко-синтаксичке споји

вости, рекције, синтагматским правилима интеракције значења и сл.

У другој, с аспекта строге анализе структуре синтаксичких јединица,

залази се на клизаво поље синтаксичког функционисања фразеоло

гизованих конструкција и конструкција које су најтешње повезане

с лсксиком.

Монографија Теоретические проблемњи русского синтаксиca.

Bзаимодеиствие грамматики и словара четворице аутора састоји

се од увода и 4 поглавља. У уводном делу Ј. Апресјан на самом по

четку указује да, осим интересовања аутора за теоријску лингви

стику по себи, ова монографија представља пре свега непосредни

резултат истраживања аутора у области машинског превођења, кон
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кретно, разраде полифункционалног лингвистичког процесора

ЕТАП-3 (двосмерног система енглеско-руског и руско-енглеског

аутоматског превођења), али и првог у свету корпуса руских тек

стова са синтаксичким ознакама (в. на сајту www.ruscorporaru).

Проверавајући резултате машинске синтаксичке обраде унетих тек

стова (обављене у складу с поставкама Мељчука и Жолковског, тј.

њихове теорије Смисао-Текст), аутори су наилазили на неправил

но приказане синтаксичке структуре, па их је то суочило с неким

још увек нерешеним или недовољно решеним синтаксичким питањи

ма. Рецимо, на примеру реченице Его кабинет мена не устраивал

Апресјан показује како компјутер, не располажући са довољно син

таксичких правила, даје погрешну синтаксичку анализу. Присвојну

заменицу его он тумачи као директни објекат глагола устраиватњ,

а заменицу мена везује за кабинет (тј. у значењу реченице Мои ка

бинет его неустраивал). Откривена грешка је научнике нагнала да

формулишу правило које се тиче употребе генитива личних замени

ца н, тв, мњи, вњи у посесивној функцији у адноминалној позицији

(*кабинет мена, али поaвление мена на пороге). Грешке другог типа

тицале су се двосмислених у граматичком погледу употреба, када

компјутеру недостају одређена људска сазнања (па је тако, рецимо,

у реченици Он увидел их семњко своими глазами компонента семњко,

директан објекат глагола увидетњ, услед своје хомонимичности с

инструменталом броја семљ тумачена као квантитативни атрибут

именице глаза).

Прво поглавље даје преглед модела руске синтаксе (урадио Л.

Јомдин), као и синтаксичке односе и правила синтаксичких алтерна

ција (аутор В. Саников). Формални модел руске синтаксе израђен је

у складу с Мељчуковим моделом „дрвета зависности“: постоји реч

-Господар и реч-слуга, а између њих се успостављају синтаксички

односи. Једино доминанта реченице (на руском: вершина) не зави

си од неке друге речи. Међусобно се не повезују синтагме, већ са

мосталне речи, а у случају синтаксичких група речи само једна реч

наступа као представник групе у погледу успостављања споља

шњих веза. Усавршени модел зависности данас користи за анализу

синтаксичке структуре руске реченице 65 синтаксичких односа.

Они се деле на 4 групе: актантне, атрибутивне, координативне и по

моћне. Актантни односи повезују предикативну реч са зависном реч

ју која попуњава одређену валентност дате главне речи (валентност

се овде схвата широко, па тако у ову групу спадају и синтаксички

односи између предлога и именске групе која зависи од предлога,
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типа в столе). Атрибутивним синтаксичким односима називају се

они који повезују некакву реч с другом речју која изражава значе

ње невалентног атрибута. Координативни синтаксички односи не

разликују се од претходно наведених субординативних, и овде један

члан зависи од другог Помоћни синтаксички односи постоје између

Два синтаксички тесно повезана елемента (елементи аналитичких

глаголских облика типа будем продолжатњ, делови синтагми које

представљају синтаксичку и семантичку целину типа само собоu,

компоненте унутар вишечланог основног или редног броја типа

триста сорок и сл.).

Део који је написао Саников бави се алтернологијом, тј. алтер

нацијама у синтакси. Доводећи у везу појам алтернација у синтак

си с оним из фонетике и морфологије, аутор долази до закључака о

користи оваквог приступа синтаксичким појавама. Под синтаксичким

алтернацијама он подразумева замену једне синтаксичке јединице

јединицом истог нивоа, а до које долази најчешће под утицајем је

динице синтаксичког плана, ређе неког другог. На овај начин би се

у синтакси одвојила тзв. основна средства од допунских, а решили

би се многи спорни случајеви (на пример, тумачење односа између

броја, именице и придева у конструкцијама типа Вижу два нових

журнала који се тешко може назвати слагањем).

Друга глава посвећена је конструкцијама мале или микросин

таксе, при чему се даје предност другом термину, чији је аутор Јом

дин. Предмет изучавања микросинтаксе, како каже Л. Л. Јомдин,

чине објекти двају основних типова: нестандардне синтаксичке

конструкције и синтаксички фраземи.

Нестандардним синтаксичким конструкцијама, чији основни

конститутивни елемент чине јединице типа некого, нечего, негде,

некуда, посвећен је први део ове главе. Ј. Д. Апресјан и Л. Л. Јом

дин, детаљно проанализиравши ортографске, прозодијске, морфо

лошке, а посебно синтаксичке и лексичко-семантичке особености

датих конструкција, долазе до закључка да је основна особина ових

(Не“-) конструкција мимикрија. Мимикричним или конструкција

ма-камелеонима Не“-конструкције могу се назвати на основу има

нентног им својства да свака од њих, као и сваки њихов конститу

тивни елемент, вешто скривају своју праву природу. Управо свој

ство мимикрије, сматрају аутори, узрок је томе што се одричне кон

струкције типа Некуда переехатњ обично тумаче као копулативне,

док се афирмативне (као и упитне) конструкције типа Есте куда пе

регхатњ поимају као егзистенцијалне. Да је овакво мишљење по
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грешно, аутори показују пажљивом унутрашњом реконструкцијом,

која омогућује да се увиди да свака конструкција која улази у ову

групу има два лична глаголска центра: егзистенцијални и копула

тивни. На основу датог закључка изводи се следећи: одричне, афир

мативне и упитне инфинитивне реченице у савременом руском је

зику одликује истоветност синтаксичких структура.

Речено се потврђује следећим: елемент не-, који се обично ту

мачи као твoрбена речца, заправо јесте одрични глагол. Када се ко

pисти с дaтивом агенса онда је то егзистенцијални глагол не“1, тј.

Варијанта је нет 1. У колокацији са у-формама он има функцију по

сесивног глагола не“2, односно варијанта је нет2. Обе глаголске

лексеме налазе се у веома сложеном односу некомпатибилности са

глаголом бњатњ1 (копулативно) четврте позиције (Не“ где Доњи.

спатњ), услед чега настаје илузија да у свим разматраним конструк

цијама постоји само једна позиција verbum-a finitum-а: или пози

ција егзистенцијалног глагола, или позиција копуле.

Посебно „вешто“ маскиране су заменичке речи (К-речи) треће

позиције, будући да преовладава мишљење да је за њих карактери

стична синтаксичка амбивалентност (с једне стране, оне су у зави

сном положају у односу на инфинитив, док, с друге стране, оне себи

потчињавају тај исти инфинитив). Међутим, о синтаксичкој амбива

лентности овде се не може говорити, будући да К-речи нису потчи

њене инфинитиву, већ глаголу-копули, вршећи притом функцију

предикатива. Тек на семантичком нивоу оне могу заузети позицију

актанта или сирконстанта инфинитива. Поред наведеног, К-речи се

врло често „издају“ за упитне заменице, док су заправо релативне.

Напослетку, износи се тврдња да су се конструкције са К-речима

током историјског развоја језика битно међусобно удаљиле. Од свог

прототипа удаљиле су се конструкције са некогда, као и са каузал

но-теличним нечего и не к чему. Услед оваквог удаљавања немогу

ће је говорити о паралелизму одричних, афирмативних, упитних

конструкција са К-речима.

На крају овог дела још једном се истиче да су некого, нечего,

негде, некуда, неоткуда и незачем синтагме са унутрашњезатворе

ном синтаксичком структуром, а не засебне лексеме, како се обич

но представљају.

Други део друге главе посвећен је пролептичким и њима бли

ским конструкцијама, које се у традиционалним граматикама најче

шће убрајају међу издвојене конструкције. Међутим, по мишљењу

аутора, дате конструкције одликују се низом семантичких, синтак
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сичких и стилистичких особености, те је у потпуности оправдано

издвојити их у самосталну групу. На питање које конструкције тре

ба сматрати за пролептичке, даје се следећи одговор. То су кон

струкције у којима функцију главне речи врши или лична замени

ца за 3. лице он, она, оно, они, или показна заменица зтот, тот,

или лексеме зто, вот (конструкције са речима зто и вот се, и по

ред одређених специфичности, убрајају у пролептичке). Зависна

реч у њима обично се налази испред главне, врло ретко непосред

но иза или на крају реченице. Између главне и зависне речи обаве

зан је интерпункцијски знак, то је најчешће запета, али може бити

и црта. Зависна реч обавезно конгруира са главном у роду и броју,

нпр.: Кола, он непременно придет.

Врло кратко, али са врло иновативним решењем, аутори се

осврћу на конструкције типа Онзанимаетса черт знает чем, за које

се као оно најважније истиче постојање двеју синтаксичких доми

нанти. Уколико се дата теза прихвати, самим тим се бИТНО наруша

ва, како се каже, основни захтев синтаксичке компоненте теорије

Смисао-Текст (да синтаксичка структура било које реченице мо

ра имати вид синтаксичког дрвета). Међутим, дати проблем може се

превазићи и за то се предлаже конкретан поступак, за чију се илу

страцију узима већ наведени пример. Суштина предложеног реше

ња је у следећем: глагол знатљ, који формира другу клаузу, потчи

њава се првом глаголу и заузима место првог допунског аргумента.

У делу под називом Синтаксички фраземи: између лексике и

синтаксе говори се о групи синтаксичких фразема рускогјезика ко

ја, у поређењу са нефразеолошким колокацијама, поседује синтак

сичку специфичност. Анализом синтаксичких фразема чији је кон

ститутивни елемент упитна заменица (К-реч) утврђена је, између

осталог, битна разлика у синтаксичком понашању фразема у који

ма К-реч заузима иницијалну позицију од фразема у којима К-реч

стоји на његовом крају. Вишезначни фразем ВСЕ РАВНО изазива

додатне потешкоће приликом аутоматске анализе текста, када систем

треба да идентификује не само фразеолошку јединицу као нешто

различито од слободне синтагме, већ и конкретну лексичкуједини

цу у оквиру дате вокабуле. Као једини сигуран начин да се разреши

неједнозначност аутори виде прибегавање кориснику у интерактив

ном режиму. Дати метод се врло активно разрађује у оквиру лингви

стичког процеса „ЕТАП-3“. Од синтаксичких фразема који су моти

висани пунозначним речима анализирани су они са компонентом

СИЛА. Детаљним описом датих синтаксичких фразема попуњена је



Интеракција граматике и речника 309

велика лексикографска празнина (будући да је највећи део ових

фразема до сада остао ван пажње лингвиста), док су, с друге стра

не, дата одређена решења која би омогућила да се дати описи упо

требе у аутоматској обради текста. На крају овог поглавља говори

се о синтаксичким, семантичким и парадигматским особеностима

емоционално маркираних синтаксичких фразема с лексичком до

минантом ЧЕРТ.

Пети део друге главе посвећен је конструкцијама у којима наи

лазимо на понављања у буквалном смислу те речи, нпр. Иногда мне

снилоcb, что умер, умирано, умру... Дате конструкције карактери

стичне су за колоквијални говор, публицистику, али и за језик лепе

књижевности. Издвојени су следећи типови (услед тога што не по

стоји општеприхваћена терминологија, као назив типа фигурира

нека конретна фраза): Весело, весело било; Весело-весело било; Он

рос и рос, Снег да снег кругом; Ж верил и не верил, Бњиванот аварии

и аварии, Ну, медведњи медведњу (Ну), упали упал, Куда, куда? Кто

да кто?; (Ну), кто-кто, а Кола придет; Кого-кого он (толњко) не

знает. Анализа сваке конструкције врши се по следећој схеми: пр

во се даје назив конструкције, потом се утврђују њене синтаксичке

особине, следе примери (уз могуће краће коментаре), да би се на

крају дало значење конструкције.

О илoкутивној употреби као типу синтаксичке елипсе говори

се у следећем делу поглавља. В. З. Саников даје једно уже поимање

илoкутивних конструкција. Под илокутивним конструкцијама ов

де се подразумевају само оне елиптичне конструкције између чијих

пропозиција не постоји смисаона веза, нпр.: Ну, раз хочешљ знатљ

правду, отец yexaл навсегда, као и неке копулативне и асиндетске

конструкције, као што су: Ж тебе не говорила, но то дурно с неu

поступил, Тbi все знаешњ: какои город — столица КОжноuДакотњt?

Последњи параграф друге главе почиње следећим Пастернако

вим стиховима: Снег идет, снег идет / Словно падакот не хлопња, /

А в заплатанном салоне / Сходит наземњ небосвод. Стихови се на

воде као пример неканонских координативних, тачније асиметричних

конструкција. Асиметричне конструкције врло су блиске координатив

ним, премда не чувају њихову најважнију особину. Као такве, налазе

се у простору између стандардне синтаксе и језичке неправилности.

Зауставивши се прво на појмовима канонске и неканонске коорди

нативне везе, И. М. Богуславски анализира конекторе карактери

стичне за ове конструкције (нпр. и...и, или... или, то... то, как... так

и, не столњко... сколњко, насколњко... настолњко), а потом и саме кон

струкције које се формирају помоћу датих конектора.
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Посебна пажња посвећује се конструкцијама које представљају

легализовани начин превладавања одређених типова синтаксичког

конфликта. Језгро ове подгрупе чине „неуспеле“ асиметричне кон

струкције. Говорно лице почиње да реализује конструкцију као си

метричну, међутим, наишавши на препреку, он своју замисао не до

води до краја.

Треће поглавље (аутор поглавља је Ј. Апресјан) посвећено је те

орији рекције с лексикографског аспекта. Аутор даје преглед етапа

у приступу појави, од традиционалног погледа (који је приступао

рекцији као јединичној појави, а не системски), преко системског

лексичко-синтаксичког (који је глаголе, рецимо, сврставао у одређе

не групе или класе које зближавају синтаксичка својства), па све до

семантичке етапе у приступу рекцији. Последњи приступ полази

од аналитичког тумачења предикативне речи уз помоћ специјалног

семантичког језика, а рекцију изучава истовремено на три нивоа:

семантичком, синтаксичком и лексичкоморфолошком. Први ниво се

односи на принципе утврђивања броја, састава и ранга семантичких

актаната или аргумената дате глаголске лексеме. Други успоставља

везе између утврђених семантичких и синтаксичких актаната, а трећи

подразумева систематски опис односа између семантичких актана

та и спољашњих начина њиховог изражавања.

Захваљујући постојећим научним сазнањима из области семан

тичке класификације предиката, аутор, полазећи од њих, предвиђа

рекцијска својства глагола. Од класе којој глагол припада зависе и

многа друга његова својства: граматичка, твoрбена, синтаксичка,

валентносна и лексичкосемантичка. Апресјан, полазећи од семан

тичке класификације предиката Маслова-Вендлера, издваја 17 кла

са (радње, делатности, бављења, интерпретације, понашања, дело

вања, процеси, положаји у простору, локализације, стања, односи,

својства, манифестације, способности, параметри, постојања и до

гађаји). Тако, рецимо, радње, делатности, бављења и понашања

имају обавезну семантичку валентност агенса (попуњава га име чове

ка или некаквог сличног њему бића способног на осмишљену делат

ност). Радње и делатности могу да имају актант са значењем циља

(непосредног: вести лошадеи на водопоп и коначног воеватњ за пе

редел мира). Процеси и стања, рецимо, често имају актант са значе

њем узрока (трастисе от холода, радоватљса приезду родителеи).

Многоактантних предиката је највише међу радњама (вњибиратњ —

кто, кого что, из чего, по какому признаку, длачего). С друге стране,

понашања (баловатњса, хулиганитњ), својства (горбитњса, хромате,
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картавитњ) и испољавања (вонатњ, горчитљ) увек су једноактант

ни предикати.

У наставку овог поглавља аутор систематичније испитује ва

лентностна својства многоактантних предиката и многоактантних

именица, типове подударности међу семантичким и синтаксичким

актантима. Указујући на досадашње тумачење појмова актанта и

сиркостанта, Апресјан наводи конкретне случајеве употребе акта

ната са значењем времена, циља, узрока и начина, тј. компонената

које су у традиционалној синтакси разматране као адвербијали

(провести месац в деревне, плавали на остров загоратњ, зудитњ

от холода, вести себа ужасно). На крају поглавља Апресјан даје

номенклатуру семантичких улога (укупно 54) с дефиницијом или

објашњењем и примерима.

Четврто поглавље написао је Л. Јомдин, а бави се проблемима

аутоматске анализе текста с којима се аутор суочио у раду на експе

pименталном систему за машинско превођење ЕТАП-3. Анализира

јући конкретне примере реченица преведених с руског на енглески

Јомдин долази до закључака који се односе на адекватност синтак

сичког описа језика с ког се преводи, као и на начине решавања лек

СИЧКО-СИНТАКСИЧКС ВИШеЗНАЧНОСТИ ПОЛАЗНОГ ТСКСТА.

Монографија четворице еминентних руских лингвиста на челу

са Ј. Д. Апресјаном, по нашем мишљењу, значајна је и занимљива

из неколико разлога. Бавећи се тзв. микросинтаксом, аутори указују

на низ теоријских лингвистичких проблема, те тиме доказују да не

постоје мали, периферни синтаксички проблеми и питања. Иако се

истраживање спроводи у складу са строгом синтаксичком анали

зом Мељчуковог „дрвета зависности“, монографија обилује бога

том језичком грађом, што је чини и примамљивим штивом. Очеку

јемо да ће и у нашој научној јавности књига наићи на интересова

ње, као и да ће бити подстицајна за слична истраживања.

Биљана Марић“ Драгана Керкез“

Универзитет у Београду Универзитет у Београду

Филолошки факултет Филолошки факултет

Катедра за славистику Катедра за славистику

* biljanav(a)mail.ru

** draganakerkez(a)hotmail.com



МИЛОРАД РАДОВАНОВИЋ, УВОДУ ФАЗИ ЛИНГВИСТИКУ

Најновија књига Милорада Радовановића представља сажет

увид у један приступ проучавању језика који је донедавно био или

изван пажње лингвиста или на самим маргинама лингвистичких ра

дова. Сам аутор на почетку своје књиге каже да она, у ствари, пред

ставља тек уводу једну темељитију књигу синтезу која би требала

да има наслов Фази логика и лингвистика (Ка теорији језика и ми

шљења) (на стр. 5 и 6). Чињеница да се једна цијела књига поја

вљује као увод у будућу књигу представља додатни интерес за њу,

при чему свакако не треба заборавити да је ријеч о приступу који у

нашој научној средини тек посљедњих година улази у круг пажње,

и то управо или првенствено преко радова Милорада Радовановића.

Наиме, прије појаве ове књиге исти аутор је објавио неколико радо

ва који су посвећени овој проблематици (нпр. Појам градуелности

у лингвистици, логици и у науци уопште, Зборник Матице српске за

славистику 73–74, Нови Сад 2007; О појму градуелности у језику и

лингвистици, Стари и нови списи, Сремски Карловци — Нови Сад

2007, Фази логика у лингвистици, Семантичка проучавања српског

језика, САНУ, Одељење језика и књижевности, Српски језик у све

тлу савремених лингвистичких теорија, 2, Београд 2008). Већ на

почетку, аутор књиге нас подсјећа да је у посљедњих десетак годи

на код нас објављено неколико радова који су у посредној вези с те

мом ове књиге из пера Предрага Пипера (стр. 14). Чиме се, дакле,

бави Милорад Радовановић у овој књизи, биће ријечи у наставку

овог тскста.

У приступу овој теми аутор полази од чињенице да је човјек биће

које систематизује, класификује и категоризује све појаве у свијету

! Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци — Нови

Сад, 2009, 162 стр., 18 цм.
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(С. Т.: из потребе да би га што потпуније сагледао, по могућности

и схватио, и у њему нашао што боље своје мјесто). У том послу он

жели да све појаве сведе на неке опозиције, рецимо: ово — не-ово,

овакав – не-овакав... Другим ријечима, човјек тежи да свијет сврста

у јасне категорије, без остатка, и тако га је и представљао, а онда тако

о њему и учио у систему образовања и васпитања. Ослонац томе је

била кроз два миленијума аристотеловска „тврда“ логика, која је

ствари представљала кроз опозиције јесте — није, тачно — нетачно ...

припада — не припада и слично (стр. 12). А, с друге стране, посеб

но у двадесетом вијеку, све више се наметала стварност која нас

увјерава, „поучава да се и другачије може гледати на ствари, опти

ком, то јест алатом такозване фази“ ("fuzzi') логике, расплинуте“,

разливене“, лабаве“, меке“ (soft") логике, или како је слично име

новано — и у науци уопште, и у фундаменталним, и у примењеним

наукама, па и у хуманистичким наукама и областима знања погото

во — а у области језичких појава (барем када је у питању природни

људски језик) — свакако“ (стр. 12). (Ово може с почетка цитата ће

се на крају књиге показати — да унапријед кажем — као „мек“ израз

и могла би га замијенити каква тврђаријеч, као мора, али она не би

била у складу с теоријом коју нам аутор књиге представља, а није

блиска ни његовим погледима на свијет ни у складу са његовим са

гледавањем тог свијета у лингвистичкој науци.) Да је природни је

зик у стању да тако представља појаве у свијету, аутор нас такође

опомиње на почетку књиге— умјесто прављења било каквог списка

примјера којим ће такво мишљење поткријепити сретно је одабрао

наслов из једне српске народне приповијетке: Чардак ни на небу ни

на земљи. (Кад је већ наведен овај примјер, може се додати да чо

вјек сагледава и такве, непотпуно издиференциране појаве — уви

јек се нађе неко ко зна где је небо за земљу приковано.)

Могло би се рећи да кључна ријеч за овакав приступ сагледава

њу свијета и његовом језичком представљању јесте традација. Фи

лозофске оквире за разматрање питања којим се бави аутор књиге

налази у поређењу аристотеловске „тврде“ логике и логике која је

присутна у науци посебно од друге половине двадесетог вијека —

„фази“, „мека“, „расплинута“, „разливена“, лабава логика – „она

што светове појава и наших судова о њима подвргава разврставању

на скалама градуелности, интензитета“ (по принципу скаларности,

дискретности, континуалности, постепености, степеновања, ранги

рања...), с нарочитим вођењем рачуна о нејасности“, неодређено

сти“, прелазности“, непрецизности“, о појавама на маргини“, у
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сивој зони“ испољавања, виђења, описивања и тумачења света, а са

вечитим питањем прелаза“ међу категоријама, и расправом о ме

шаним“ категоријама, те спорењем око места рубног подручја“,

граничника“, граничних случајева“ међу појавама и њиховим кла

сама ...“ (19–20). Даље Радовановић указује на чињеницу да је да

нас већ јака тенденција да се и науке систематизују и класификују

управо тако, тј. као „тврде“ и „меке“. Лингвистика спада у „меке“

науке ако се посматра из угла математике или физике, а у кругу ху

манистичких наука спадала би у „тврде“ науке „у многим дана

шњим облицима њеним“ (стр. 20). Гледајући тако на ствари, каже

аутор, гдје се стално поставља питање „нејасности“ „граница“ у

људском бављењу свијетом, може се поставити питање „да ли је то

(и) сам свет фазичан” или су такви наше опажање и описивање све

та, мишљење о њему, то јест тумачење његово и (или) само језик

што о њима беседи“ (стр. 21). Наводећи једну студију Предрага Пи

пера посвећену проблему границе, аутор даље као илустрацију то

га што би био предмет лингвистичког бављења проблемима фазич

ности ствари у свијету, границе и континуума, наводи дуг низ пи

тања, на неколико страница. Овдје бих рекао да аутор на поставље

на питања тражи одговоре идући кроз сопствену лингвистичку и

ширу лектиру, како се слично наједном мјесту у књизи изразио. За

то се у овој књизи и налазе двије врсте библиографије: на крају

књиге — краћа библиографија оних радова који се теоријски баве

питањем које је тема његове књиге и она, опширнија, која се наво

ди кроз цијелу књигу, ту су они лингвисти који у својим појединим

радовима о одређеним лингвистичким и језичким питањима пока

зују неке врсте фазичности. Тако, уз први примјер онога што би мо

гло бити лингвистичка тема фазичности — како нека култура сег

ментује физички континуум спектра боја „и шта се где у том погле

ду увршћује“ — наводи и српску ситуацију коју је описивала проф.

Милка Ивић у својој књизи О зеленом коњу, али и нека друга дјела

(Бели град. Порекло епске формуле и словенског топонима Мирјане

Детелић и Марије Илић), али овамо се могу привести и питања гра

нице међу језицима или међу дијалектима — па цитира дијелове из

књига из дијалектологије Павла Ивића, гдје се и експлиците исти

че како међу појединим дијалектима нема чврсте и јасне границе

(стр. 27), као и из књиге Ивана Поповића посвећене историји срп

скохрватског језика, гдје он такође указује на непостојање јаке гра

нице међу дијалектима, него истиче да се ради о ступњевитим пре

лазима (стр. 27). Разумије се, ту се наводе и инострани лингвисти

са сличним тврдњама о одређеним аспектима језичке стварности.
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Да у језику често нису ствари чврсто раздијељене, Милорад Ра

довановић илуструје и у поглављу у коме сагледава однос између

„балканизама“ и „европеизама“, тема која је одавно присутна у лин

гвистици, а посебно присутна и у србистици. Постављајући ову те

му у оквире фази лингвистике, аутор нам отвара пут и у неке нове

увиде у тај однос, увиде који свједоче о томе да ни ту нема чврстих

граница. Исто тако, аутор нам скреће пажњу на то да се у лингви

стици и у вријеме доминације релативно „тврдога“ структурализма

јављају и „мекши“ ставови, прије свега код Пражана, нпр. у распра

вама о питањима „центра“ и „периферије“ језичких феномена и њи

ховог тумачења, као и код расправа о појмовима „нејасности“, „нео

дређености“, који су данас темељни појмови у лингвистичкој се

мантици и когнитивној лингвистици, како истиче Радовановић (стр.

39). Даље, аутор нас проводи кроз питања синонимије, полисеми

је, хомонимије, хетеронимије, паронимије, Хипонимије и проблема

„граница“ међу њима, а онда нас проводи и кроз генеративну гра

матику Ноама Чомског и све оно што се у њој и око ње догађало у

лингвистици. Исто тако, показује нам даље Милорад Радовановић,

градуелност и неодређеност својствене су природи граматичких ка

тегорија (упућујући на одређена поглавља Предрага Пипера у Син

такси савременога српског језика (стр. 105), али и на нека, позната

одраније, значајна дјела свјетске лингвистике. Аутор је такође до

вео у везу са питањем фази лингвистике и појаву номинализација

ујезику и, у вези с тим, однос између номиналних и вербалних кон

струкција – о чему је иначе код нас највише писао управо он. Овдје

свакако треба поменути и поглавље 42, у коме аутор уводи питање

стандарднојезичке норме, односно разврставање у језичкој пракси

онога што је „правилно“ и онога што је „неправилно“.

Као нека врста крунске потврде оправданости погледа на језик са

позиција фази лингвистике Милорад Радовановић наводи и одсуство

„стварних или правих научних револуција, односно поступност у

сазревању идеја и научних иновација“ (140), при чему подсјећа да

су одређени датуми у лингвистици само условно датуми почетка

неког бављења у историји лингвистике, као што је нпр. 1916. годи

на настанка сосировске лингвистике, 1929 — година настанка струк

туралне лингвистике у прашкој изведби и сл. (стр. 141 и 142), а по

тврда тога је и поступност уласка фази логике у лингвистику (142).

На крају, умјесто свођења реченог, цитираћу два мјеста из ауто

poвoг закључног разматрања. Прво: „Дакле, волели бисмо да жи

вимо у свету јасно разграничених категорија (и чинимо пуно не би
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ли нам тај свет управо тако изгледао, језиком, кроз народне и ака

демске таксономије, кроз образовање и науку, и логичке система

тизације разноврсне, кроз религијско, етичко и естетско тумачење

вредности, кроз друштвене организације и културне обрасце, и дру

гачије), но укупни живот нас учи да то по правилу није баш често

могућан случај стварности“ (стр. 143). Друго: (и) за потврду онога

што сам на почетку овога приказа рекао о односу између глагола

може и мора навешћу ријечи аутора књиге да је ... „у тумачењу чo

века и његова језика, изгледа мудрије бити агенс нијансирања и пра

дирања него агенс одлучивања и пресуђивања“ (стр. 143).

Оно што на крају овог приказа слиједи јесте закључак да смо

добили књигу која нам на мноштву примјера, којим смо се и рани

је бавили, показује како се човјекову сагледавању свијета и његовом

језичком представљању може прилазити са другом логиком, логи

ком да ствари у свијету нису тако чврсто међусобно подијељене,

разграничене, па онда ни у језику којим се свијет и наше сагледава

ње свијета именује не треба тражити само јасно и строго раздије

љене категорије, именовања, дефинисања, јер је и свијет „фазичан“,

како закључује аутор књиге. Ако ова књига, која по ауторовим ри

јечима треба да представља само уводно поглавље будуће књиге

под насловом Фази логика и лингвистика, баца толико другачијег

свјетла на питања којима је заокупљена лингвистика, нема сумње да

ћемо у најављеној књизи имати прилику да пратимо веома интере

сантно и сврсисходно, и језичкој и ванјезичкој стварности примје

рено, утемељење једног новог погледа у лингвистици.

Срето Танасић“

Институт за српски језик САНУ

Београд

* sreto.tanasic{a}isj.sanu.ac.rs



НОВА КОНТРАСТИВНА СИНТАКСА

СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

Aleksander Kiklewicz, Malgorzata Korytkowska, Julia

Mazurkiewicz-Sulkowska, Agnieszka Zatorska, Tatiana Ramza,

Podstawowe strukturу zdaniowe wspolczesnych jezyków stowianskich:

bialoruski, butgarski, polski. Redakcija naukowa: А. Kiklewicz,

М. Кorytkowska. Olsztyn, 2010, 448 str.

1.0. У синтаксичким истраживањима, као и у проучавању је

зичког знака у целини, лингвисти полазе од општег приступа ко

ји ће одредити ток описа структуре — од форме ка садржају или од

садржаја ка форми. Правац од садржаја или функције реченице ка

њеној форми намеће се као доминантан у другој половини 20. века,

када лингвистика у спрези са другим научним дисциплинама настоји

да одреди суштину човека као ствараоца. Човекова креативност испо

љава се у Конституисању мноштва иманентних знаковних система

од којих сваки има посебну структуру и функције. Продирање у

логику реченице, са једне стране, и поређење формалних модифи

кација истог дубинског садржаја у различитим језицима, са друге,

доприноси разоткривању стваралачких потенција човека у целини.

Који год принцип да се одабере, биће једностран, јер одслика

ва или поглед реципијента који преко форме настоји да декодира

семантику поруке, а у коначној инстанци и говорникову интенцију,

или поглед адресанта који, полазећи од конкретне намере, прибега

ва одређеном логичком моделу и реализује га у складу са нормом

свог језика. Поставља се питање: да ли је могуће конципирати про

учавање реченице тако да се истраживач не поистовети са једним од

учесника у комуникацији и успе да укаже на спрегу између логич

ке, пропозиционално-семантичке структуре и њене граматикализа

ције, на узајамну условљеност формално-граматичке типологије
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синтаксичких структура и дубинске семантике предиката. На то пита

ње одговорио је потврдно истакнути пољски лингвиста Станислав

Каролак (1931–2009). Он је дошао на идеју да пореди категорије

предиката које се одређују на основу комбинаторних потенција у

односу на конституенте (complements) — именске групе које су коно

тиране њиховим лексичким значењем. Таква анализа истовремено

се врши на три нивоа — логичком, семантичком и формалном. На

логичком нивоу разматрају се реченице са предикатима разврста

ним у четири типа — двоаргументским и троаргументским нижег

реда и Двоаргументским и трoаргументским вишег реда, који се

формално могу приказати на следећи начин: Р(x, y), P (х, q), P (p)

y), P (p, q) и P(x, y, z), P (x, y, r), P (х, q, z), P (х, q, r), P (p, y, z), Р

(р, у, r), P (p, q, 2), P (p, q, r), где је Р- пропозиција, х, y, z су пред

метни аргументи, а p, q, r — пропозиционализовани аргументи.

Формални ниво репрезентације синтаксичке грађе заступљен

је експликативним моделима који садрже реализационе категорије

предиката и конституената: глаголске предикате првог (V) и другог

(W) реда, именске групе, тј. лексичке репрезентанте предметних аргу

мената (Uw Uy Uz), предикате који су садржани у инфинитивном

(И, ИТ) или девербативном (NИ, NY) облику, нулте облике преди

ката и аргумената — контекстуалне (0,- 0у 02, 0р) и без контекста

(2x 2у 22, 2Р). За сваки тип пропозиционалних структура одре

ђује се скуп забележених експликативних модела.

Типолошку особеност сваког словенског језика чине, по Ста

ниславу Каролаку, такве површинске карактеристике глаголске ком

бинаторике, као што је парадигма категорија унутрашњег предиката

(И И И, И МИ МИ2p Op. NИран Миродиограничења која про

истичу из семантике глагола у вези са реализацијом нултог преди

ката (без контекста) другог и трећег аргумента.

Осим тога, модел предвиђа и семантичку типологију предиката

полазећи од аспектуалних карактеристика. Разликује се шест аспек

туалних типова: континуални, моментални, инхоативни, резулта

тивни, терминативни и хабитуални. Један од задатака описа састоји

се у томе да се одреде регуларне подударности између аспектуалних

типова и типова комбинаторике предиката, пре свега у погледу ре

ализације без контекста нултог другог и трећег аргумента.

Четврти параметар описа обухвата поређење валентних катего

pија глагола. Свака валентна категорија обухвата глаголе са зајед

ничким могућностима површинских трансформација.

Овај сложен вишеacпекатски логичко-семантички опис приме

њен је у току пројекта Упоредна синтакса словенских језика друге
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половине 20. века, који је Станислав Каролак водио као председник

Међународне комисије за проучавање граматичке структуре словен

ских језика. Пројекат је окупио лингвисте из 11 словенских земаља

и требало је да резултира истоименом монографијом.

Таква монографија се појављује 2010. године, додуше са зака

шњењем и у нешто измењеном облику, али првенствено заслугом

њених аутора — Александра Киклевича, Малгожате Коритковске,

Јулије Мазуркјевич-Сувковске, Агњешке Заторске и Татјане Рамзе,

који су посветили своје истраживање базних реченичних структу

ра у белоруском, бугарском и пољском језику, идејном творцу про

јекта — Станиславу Каролаку.

2.0 Монографија се састоји од белешке аутора (9-12), уводног

дела, који су потписали научни уредници монографије Александар

Киклевич и Малгожата Коритковска (13–40), списка глагола (41—

110); базе података (11-314); лингвистичке анализе података (315—

340) и анекса, који садржи студије А. Киклевича и М. Коритковске

посвећене разматрању појединих теоретских питања синтаксе пре

диката, али и друге лингвистичке проблематике (345-448).

У уводном делу аутори излажу суштину Каролакове семантич

ке теорије предиката и указују на чињеницу да се модел који се ну

ди у овој монографији разликује од потоње у појединим аспектима.

По мишљењу аутора, нови модел је оптималнији у погледу његове

примене у контрастивном опису словенских језика. Измене у одно

су на поменуту теорију се састоје у следећем: 1) одустало се од опи

са тзв. пропозиционалних шема које у Каролаковој теорији имају

значајно место, као и од одређивања валентних класа предиката; 2)

уведени су нови аспекти дескрипције: а) семантичка типологија гла

гола (уместо семантичке типологије предиката), која доприноси

уочавању корелације између валентних својстава глагола и њихових

таксономских лексичко-семантичких карактеристика; б) реченичне

шеме, које допуштају приближавање модела традицији дескриптив

не граматике и тиме, како тврде аутори, отварају веће могућности

за контрастирање генетски сродних језика (стр. 17).

Истраживање је спроведено на корпусу од 198 аутосемантич

них глагола, изабраних из пољског језика на основу фреквентног

речника. Уколико се радило о полисемантима чија су различита зна

чења утицала на валентна својства глагола, рачунало се да се ради

о различитим синтактемама. На пример, глагол отворити може да

функционише као двовалентни глагол са предметним аргументима
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(Иван је отворио прозор) или двоаргументни предикат са једним

предметним и једним пропозиционализованим аргументом (Иван

је отворио рачун у банци). У наведеним примерима су реализоване

две различите синтактеме глагола отворити. На тај начин је реги

стар од 198 глагола проширен на 345 глаголских синтактема. Као

одговарајући корпус у белоруском и бугарском језику биле су ода

бране глаголске синтактеме еквивалентне пољским. У овом случају

еквивалентност синтактема представља неопходан предуслов Ис

траживања јер, уколико би се пошло од најфреквентнијих глагола у

сва три језика, могло би се десити да се регистри не подударе, а Тиме

би се измакла основа за поређење. С друге стране, приликом одре

ђивања еквивалената аутори су понекад за две синтактеме једног

пољског глагола наводили два различита глагола у белоруском и бугар

ском језику. Рецимо, као еквиваленти синтактеме пољског глагола

bać siе бринути се у белоруском и бугарском језику наведени су

глаголи непакоiцца, безпокол се (стр. 41), мада се глаголи балциa,

страхувам се свакако могу наћи и у тим језицима у значењу бринути

се”, уп. белор. Школњнал адмјнicтрациа бајциа за свае пасадњ, буг. Аз

се страхувам за живота си, као и у српском — Плашим се за њено

здравље или руском — Жочене бокосе за свина, односно украјинском

— Жбокосе за своко сiМ о. Могло би се рећи да употреба глагола пла

шити се са семантичком структуром Р (х, q) у значењу бринути се“

представља словенску универзалију, те није потребно да се пронала

зе други еквиваленти у белоруском и бугарском језику.

Аутори напомињу да се приликом анализе глаголски облик по

сматра само у индикативу, тј. не узимају се у разматрање примери

у којима се синтаксичка структура додатно оптерећује другим пла

ном модалне природе (императив, оптатив, интерогатив).

Као корпус из којег су ексцерпирани примери наводе се тек

стови следећих функционалних стилова: 1) књижевно-уметничког,

2) публицистичко-информативног; 3) публицистичког; 4) пословног,

5) научно-техничког; 6) разговорног. Поједини примери су били

конструисани од стране самих истраживача. Неопходно је напоме

нути да се у тексту монографије не наводе извори примера, те је те

шко закључити који су примери конструисани, а који су потврђени

у корпусу. У појединим случајевима, када су примери мање типич

ни, попут белор. Том, што манiqрестантњи праишлi na прaстекце

Незалежнасцi, фронт паказау, што ен мае падтрњимку моладзi

(стр. 329) упућивање на извор би ипак добро дошло.

У уводном делу се такође излаже семантичка типологија према

којој се глаголи разврставају на терминативне (резултативне) — радње
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и процесе и нетерминативне (нерезултативне), који обухватају ста

ња и релације (20-21). Даље се ова дихотомија своди на уочавање

у семантичкој структури глагола присуства, односно одсуства, ка

узативног предиката. Са тог аспекта у прву групу глагола (у чијој

семантичкој структури постоји каузативни предикат или пак кауза

тивна сема) спадају: глаголи из сфере физичког утицаја на објекат

(1.1): додирнути, померити, оштетити, уништити или стваралач

ке делатности — креативне и репродуктивне, психичке активности

(1.2): измислити, друштвене сфере (1.3), повредити некој речју (ма

да у овом случају видимо глагол из прве групе у метафоричком кон

тексту), вербалне делатности (14): информисати, узајамних одно

ca (1.5): изазивати, имплицирати итд., функционалне сфере (16):

односити се и сл. Други тип глагола, чија семантика искључује кау

зативни предикат, обухвата физичку сферу, тј. глаголе кретања (2.1),

процесе, стања и физичке, односно биолошке, карактеристике (2.2).

звучати — зазвучати; тамнети — потамнети, пењати се у значе

њу Пут се пење горе и сл.; егзистенцијална стања и процесе (2.3):

постојати, нестајати — нестати, глаголе трајања у времену (2.4):

заузети у смислу Посао је заузео цело јутро, глаголе из функцио

налне сфере (2.5): носити — Иван носи шешир, из сфере психичке

делатности (2.6): мислити — помислити, желети — пожелети, пла

шити се —уплашити се итд., друштвене сфере (2.7): дружити се,

вербалне сфере (2.8): говорити, понављати,рецитовати, сфере уза

јамних односа (2.9), разликовати се, поседовања (2.10): имати,

поседовати, изгубити.

Типологија пропозиционалних структура у потпуности је пре

узета из теорије Станислава Каролака. Доследно су издвојени пре

дикати са једним, два или три аргумента нижег и вишег реда, тј.

предикати са предметним и пропозиционализованим аргументима.

Шеме које одсликавају валентне карактеристике предиката — тзв.

експликативне шеме, такође одговарају Каролаковим експликатив

ним моделима, с тиме што се лексички репрезентант аргумента не

обележава U, већ N. Ако је предметни аргумент експонент аргумента

унутрашњег предиката, уведен је симбол Nap Naq Nar Који указује

на појаву својеврсног цепања пропозиционализованог аргумента:

један његов део — предметни аргумент унутрашњег предиката, из

носи се на позицију аргумента спољног предиката. Тако у реченици

Иван се плаши модрица именица модрица Nња је други аргумент

нултог унутрашњег предиката, нпр. Иван се плаши да ће му нешто/

неко оставити модрице на телу. Аутори напомињу да не обележава

ју пспуњеност контекстуалне позиције аргумента и кореференцију
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аргумената спољног и унутрашњег предиката, као што је било ра

није предвиђено у моделу С. Каролака.

Последњи ниво описа представљају шеме реченица, где се по

казује какве површинске структуре са конкретним аргументом у од

ређеном падежу, са предлогом или без предлога, одговарају про

позиционалним моделима у сваком од језика. Тиме је модел описа

заокружен. На примеру конкретног глагола он изгледа овако:

CIESZYČ SIE

(глагол из сфере психичке делатности)

Пропозиционална структура: Р(x, q)

Експликативни МОДеЛИ примери

и реченичне шеме:

VNA, Vq“

VNnom. (Pron) Сon V. Adam siе сieszy, že jest pogoda.

VNA, Nva.
VNnom, Ninstr. Ciesze sie powodzeniem moich dzieci.

VNnom, Praep Ngen. Ksiažkiewicz cieszy sie z ciazy swojej žony.

VNA, Оq“.

VNnom Ania juž nie jest smutna, cieszy sie.

VNA, Naq^а“.

nom, Ninstr. Kasia cieszyta sie nowa zabawka.

VNnom, Praep. Ngen... Colin Farrel cieszy sie z dziecka.

Полазећи од предоченог модела у даљем раду се описују сви

Глаголи из регистра, и то са два аспекта: прво, као лексичкејединице,

у поглављу Списак глагола, када се наводи само њихова семантичка

структура и одређује семантичка класа глагола, а затим, као преди

кати, у поглављу База података. При томе се прво паралелно наводе

експликативни модели и реченичне шеме за пољски и белоруски

корпус, а затим посебно за бугарски. Ту видимо једну дозу недо

следности јер, без обзира на већи степен различитости шема у бу

гарском језику, требало би да се оне дају паралелно са пољским и

белоруским, што би умногоме олакшало праћење грађе.

3.0 Занимљив део монографије представља лингвистичка ин

терпретација изложеног чињеничног материјала. Закључци се излажу

посебно за сваки ниво анализе, поткрепљени су статистичким пода

цима смештеним у прегледне шеме и графиконе. Када је у питању

логички ниво анализе, аутори закључују да су најбројније синтак
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теме у сва три језика двоаргументне (70% свих синтактема), док су

на другом месту троаргументни предикати (22%), а једноаргумент

ни су најмање заступљени у сва три језика (8,4%). Ова чињеница

наводи ауторе на закључак да се и на тај начин на синтаксичком ни

воу потврђује бинарна структура језичке слике стварности. У про

позиционалним структурама двоструко се реализује семантичка хи

јерархија: с једне стране, на релацији предикат— аргумент, а, с дру

ге, на релацији „први аргумент (најчешће агенс, субјекат стања итд.)

— други арумент (најчешће пацијенс).

Када се ради о природи аргумената, истраживачи констатују чи

њеницу да је предметни аргумент скоро обавезан у структури пре

диката — уколико је предикат двоаргументни, први аргументје пред

метни, а други може да буде предметни или пропозиционализовани.

Ако је у питању троаргументни предикат — или су сва три аргумента

предметна или су предметни аргументи на првој и другој позицији,

а трећи је пропозиционализовани. Полазећи од наведених података

закључује се да у семантичкој структури језика предњачи састав

аргумената, ослоњен на принцип доминантности предметних аргу

мената над пропозиционализованим, што донекле потврђује когни

тивистичку тезу о феноменолошкој основи језичке концепције

стварности (стр. 319). -

Анализа семантичких класа глагола показала је да међу кауза

тивним предикатима доминирају глаголи из сфере физичке радње

који описују премештање објекта или деловање на објекат, као и из

сфере креативне и репродуктивне делатности. У ту класу спада

20,3% свих анализираних синтактема. Одмах иза њих следе кауза

тивни предикати из сфере вербалне делатности — 22,4%. Свакој од

ових група одговара одређена пропозиционална структура: глаго

ли из сфере физичке делатности најчешће имају структуру Р (x, y)

или Р (x, y, z), тј. у питању су двоаргументни или трoаргументни

предикати са предметним аргументима. Глаголи вербалне делатно

сти су претежно троаргументни са трећим пропозиционализованим

аргументом — Р (x, y, r). Међу некаузативним предикатима предња

че глаголи из сфере психичке и функционалне делатности са дру

гим пропозиционализованим аргументом или егзистенцијални са

семантичком структуром Р(x, y) или Р(р) са једним пропозициона

лизованим аргументом.

Поређење експликативних шема показује да су одређени пропо

зиционални модели стилистички ограничени. На пример, модел Р

{p, q) је типичан за научни или нословни стил (уп. у српском 7o
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што птице певају значи да је стигло пролеће). Са аспекта контра

стивне анализе занимљив је закључак да су пропозиционалне

структуре типа Р (х, q) са тзв. расцепљеним пропозиционализова

ним аргументом (тип експликативне шеме ИNo Nag Иа“. — Ма

ria mišlata o nim, že jest иczciwy) чешће у пољском језику, док су у

белоруском теоретски могуће, али звуче натегнуто. С друге стране,

у бугарском језику су природне структуре са предметним експонен

том пропозиције, попут: Забелазах га да паркира колата на тро

тоара које представљају реликт конструкције ассиšativus cum infi

nitivo. У овом случају у пољском и белоруском језику на месту бу

гарске конструкције да + презент не може да се нађе инфинитив.

Дакле, експликативне шеме са расцепљеним пропозиционализова

ним аргументом, чији је један део изражен предметним аргументом

главног предиката, природне су у бугарском језику, у белоруском су

реткост, док је пољски језик негде на средини када је њихова засту

пљеност у питању.
-

4.0 Језичка грађа коју су аутори монографије скупили и обради

ли, представља драгоцени материјал за даља лингвистичка истра

живања. Ову чињеницу потврђују инспиративне студије смештене

у анексу. Рецимо, у поглављу о такозваним прикљученим чланови

ма (адјунктима) који не спадају у семантичке аргументе предиката

(345-362) А. Киклевич разматра проблем формалних, трансформа

тивних, дијалошких и семантичких показатеља обавезности/необа

везности елемената семантичке структуре реченице. Поставља се

питање о статусу нултих аргумената у структури генеричких рече

ница, попут Иван пева. Са аспекта генеричких израза издвајају се

два типа реченица: а) реченице са редукованом формално-синтак

сичком структуром и б) реченице са допуњеном формално-синтак

сичком структуром. Рецимо, Иван пева спада у први тип, док Иван

много чита припада другом. Други тип, по правилу, садржи син

тактему са компензационом функцијом која је најчешће изражена

прилогом (нпр. много) или предлошко-падежном локативном кон

струкцијом: Иван чита на тераси. Поставља се ипак питање у ко

јој је мери генерички карактер реченице условљен хабитуалношћу

предиката. На основу изложене анализе не може се закључити да ли

аутор посматра хабитуалност предиката као контекстуални тип им

перфективног глагола или као аутономну семантичку класу преди

ката која условљава структуру реченице и допушта присуство

адјункта у њеној структури.

У центру пажње студије М. Коритковске и А. Киклевича о ком

пресији у процесу експликације пропозиционалних структура (363
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382) нашли су се процеси прономинализације (нпр. Вњибух перасца

рог Адама ад паездкi) или цепања пропозиционализованог аргу

мента, када се у структуру главног предиката износи предметни

експонент пропозиције унутрашњег предиката (Кнiга сведЧblцњ пра

аутара). У последњем примеру именице кнiга и аутар су предметни

експоненти нултих предиката који се појављују у развијеном моделу

исте реченице: Тоe, aк напiсана кнiга, сведЧљице пра тае, хтоле

аутар. Из наведеног следи да аргументи кнiга и аутар указују на

компресију семантичке структуре са два пропозиционализована ар

гумента типа Р (p, q).

Слична питања М. Коритковска разматра у студији о семантич

кој структури предикатора и попуњавању аргументске позиције у

бугарском и пољском језику (389-403), као и у поглављу о опису

категорије каузативности и начинима њене реализације у бугарском

и пољском језику (405—429).

На крају анекса налази се рад А. Киклевича о семантичкој

структури језичких израза заснованих на предикатима страха, у ко

јој аутор спаја семантичку теорију предиката С. Каролака и теори

ју концептуалне метафоре Џ. Лејкофа и М. Џонсона, илуструјући

сличности и разлике у концептуализацији страха у пољском, ру

ском и немачком језику. Неопходно је напоменути да се семантичка

теорија предиката С. Каролака и раније примењивала у радовима о

концептуализацији емотивног стања у словенским језицима, што

наводи на закључак да се овај модел, ма колико деловао формали

стички на први поглед, има велику перспективу примене у многим

областима лингвистичких истраЖИВања.

Монографија није написана са задатком да се опишу сви типови

пропозиционалних структура у разматраним словенским језицима.

Њен циљ је да истакне вредност модела и да илуструје његову ефи

касност и погодност за будућа лингвистичка истраживања. У том

погледу аутори указују на целу палету његове евентуалне примене

— одједнојезичних и контрастивних лексикографских описа глаго

ла чија би се спојивост прегледно илустровала помоћу експлика

тивних и реченичних шема до когнитивнолингвистичке анализе.

Људмила Поповић“

Универзитет у Београду

Филолошки факултет

Катедра за славистику

* ljudmilapopovic{ayahoo.com



ДРАГОЉУБ ПЕТРОВИЋ, СНЕЖАНА ГУДУРИЋ,

ФОНОЛОГИЈА СРПСКОГА ЈЕЗИКА

Београд: Институт за српски језик САНУ — Нови Сад: Матица

српска — Београд: Београдска књига, 2010. — 542 стр.

Прекрасно изданнаи, богато иллнострированнач схемами, нала

тограммами, спектрограммами и таблицами, солидного обљема —

Зта книга бљила долгожданноћ и стала однои из первљих сербских

работ, посвашеннЊих полному фонологическому описанико совре

менного сербского извика. Обширнаи библиографич, вклкочакошан

около 300 наименованић, свидетелњствует не толњко обзрудиции

авторов, но и обогромноћ работе, проделанноћ по собиранико ма

Териала, его осмљIсленико и толкованико. Книга состоит из Введених

(c. 15-50) и двух частећ основноћ темљи: перваи — Фонетика (c. 53–

293) и вторан – Фонологии (c. 295-489).

Во введении авторњи расcматриванот различнвле отапљи становле

них литературного сербского извика: период совместного сушество

ваних хорватского и сербского извиков, с однои сторонБи, и ролњ раз

личнЊих сербских диалектов, с другоисторонњи. ВрезулЊтате, приди

К ВњIводу о Ксербскои сушности» Хорватского извика, авторљив далњ

неишем широко исполњЗукот работњи хорватских лингвистов при

расcмотрении вопросов сербскоћ фонетики и фонологии.

Книга оказаласњ намного шире своего названии, посколњку здесе

оказаласњ представленнои и вcа морфемика сербского извика; в то

же врема скода помешена не толњко фонетика сербского извика, но и

обшал фонетика, при чем, с информациећ не толњко о физиологии

речевого аппарата и с формулами Гелњмголњца дли акустическои

фонетики, но и разделом из фониатрии и логопедии. Разумеетси,

что авторњи вправе сами Вњибиратњ oбљем и границљи описниваемоћ

фонетики. Ми живем в море звуков живоћ и неживоћ природњи, и,

Конечно, акустическал фонетика как раздел физики, изучeние раз
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личного вида шумов, мешаношцих при радиосвази, не лвллетса пред

метом лингвистики. Лингвиста интересукот толњко звуки человече

скоћ речи, звуки конкретного извика. Ведњ всакић извик — зто пре

жде всего звуковоћ извик: не случаино еше древние греки називали

свои извик «злленика фонз», и фонетика лкобого извика — Зто его

основа и опљIтное поле длЖ ЛИНГВИста, посКолЊку ЗДесЊ НаГЛЖДНee

всего можно видетњ, как работает извик кaк система, где все вЗаи

мосвизано и взаимообусловлено. Позтому вњIЗњивает недоумениe

утверждение авторов книги (со сcнилкоћ на Д. Брозовича, с. 306),

что «фонетика лишљ вcпомогателњнал дисциплина в науке о изљике».

Зто справедливо дла акустики как раздела физики, Дли медицин

скоћ фонетики и даже дла инструменталвноћ, посколњку лингви

стика не ставит своеи целњко изучeние конкретних звуков отделЊного

человека, а приборњи, записиваношиe Зти звуки, давно уже превњси

ли возмoжности человеческого воспринтии и отмечакот такие тон

кости, которње позволикот говоритњ о невозмoжности повторених

одного и того же звука одним и тем же говоришим. Но Ведњ не вси

каз фонетика— вcпомогателњнаидисциплина. Та фонетика, которал

жвлаетси основноћ дисциплиноћ лингвистики, зто прежде всего

функционалнаи фонетика, зто те звуки, которње знакот и замечакот

все носители извика, потому что зтими звуками различанотси слова,

именно такие звуки-различители и називакотса фонемами. Конечно,

сам термин кфонема» полвилси лишљ в ХХ веке, но стихићними

фонологами бљили уже создатели алфавитного писма: первоначалв

но каждах буква бљила соотносима с такими звуками-различители

ми, и лишњс течением времени буквњ1 стали отдалитњси от таких

звуков. Реформа Вука Караджича придала фонемнЊли статус серб

скоћ графике. Зто и естњ та «фонологическаи решетка», о которои

так удачно вcпомнили авторњи книги, говори о том, что зто решетка

представлиет систему фонем, усвоеннЊих вродном извике, по отно

шенико к системе фонем изучаемого чужого извика (с. 54).

Остаетси толњко пожалетњ, что раздел о сербскоћ писвменно

сти не вклкочен в даннуо книгу, хоти сербскал орфографил упоми

наетси, когда речњ идето сербском слогoдeлении (с. 347, 348 и дру

гие). При зтом не делаетси различин между понатиими «закону и

«правилож законвив природе и визике дећствукот самостолтелЊно

и не зависит от воли человека: ему дана толњко возмoжностњ открЊl

ватљ и изучатљ зти законви: физическић закон, что вода кипит при

ста градусах, фонетическић закон, что глухоћ звук перед Звонким

мениетси на звонкић и т. п. Правила же устанавливакотса лкодљми,
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Так, сЛОГОДелением В КаЖДОМ ЖЗБIКе управЛЖЕОТ ЗаконЊI, а ПереносЊI

из строки в строку на писвме управликотси правилами, которње мо

гут не совпадатњ с законами о слогoдeлении. Одни и теже фонети

ческие законњименљи глухого на звонкић перед следукошим звонким

сушествукот и врусском, и в сербском извике, но правила передачи

ЗтоименЊI на писЊме в каждом извике свои: в сербском передаем по

зиционнЊли вариант фонемњи и пишем глухуко букву перед глухим

или Звонкупо перед Звонким, а в русском пишем основноћ вид фо

немљи, т. е. букву, которан передает звучание зтои фонемви перед гла

сноћ. Отскода следует, что можно отождествлитњ звуки и буквњI в

сербском извике, но звук и букву путатњ нелњЗа врусском извике. По

зтому нелњЗи, например, говоритњ о четБрехчленнои группе согла

снЊих на конце слова в русском извике в слове «искусств», где 4 бу

квњ1, но толњко 3 звука: (стф) или «богатств»: (цтф) (c. 424).

Здесе важно отметитњ, что благодари оченљ тицателњному и де

талbному описанико позиционнњих аллофонов сербских фонем, ко

торње данњив зтоћ книге, напр. с. 328-329, позиционнЊле аллофони

фонемљи /н/— смигченнии носовоћ — палаталЊнњић носовоћ — задне

извичнвић носовои и слоговоћ носовои в словах канђео), «станчић,

«танка» и «еркондишн», мњи видим, что далеко не все позицион

нЊле аллофони передает сербсказ орфографиа, но толњко те пози

ционнње вариантљи, которње совпадакот с основнЊим видом одноћ

из сербских фонем, дла других звуков в сербскои графике просто

нет соотвeтствукоших букв, да они (зти позиционнЊпе звуки) и не

замечакотса самими говоришими. Таким образом фонемнЊић прин

цип сербскои графики вcочетании с фонетическим (позиционнЊIм)

принципом сербскоћ орфографии передает далеко не все звуки серб

ского извика, но лишљ те, которње, благодари своему совпаденико с

буквами-фонемами, замечакотси, т. е. услЊIшивакотса говоришими.

Позтому не так уж просто правило Вука: «пиши как говоришљ...».

Особое внимание авторњи посвитили сербскому ударенико: его

преобразованиим от музвикалвного к зкспираторному. Здес, авто

рам нелњзи отказатњ в научнои смелости, ибо порои они вступакот

в научнвле дискуссии и полемизиру от с такими признаннЊIми

авторитетами сербскои лингвистики, как А. Беличили М. Москов

левич. При зтом они сами предлаганот свои, далеко не бесспорнЊле

толкованих или сcБилакотси на такие жене бесспорнве утвержде

них других авторов. Различин — уже в самом подходе к проблеме

сербского ударенин у Белича и его противников. Согласно А. Бели

чу, литературному сербскому извику надо учите говориших: надо
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ПоддерживатБ старље нормљI произношении и не спешитњ с призна

Нием новЊIх произносителњHњих норм, потому что, как говорил вели

кић русскић лингвист Е. Д. Поливанов, прогресс в литературном

ЖЗБIКе заклкочаетси в том, чтобљи как можно менљше изменитњси. Ведњ

чем медленнећ мениетси литературннии извик, тем он богаче, тем

болњше литературних паматников на Зтом извике. И задача лингвиста,

ученого — затормозитњ зти изменениа, предпочестњ старуко норму

Возникшим инновацилм. Конечно, цитируемое авторами замечаниe

П. Ивича (с. 369), что (сопротивление грамматиста не в силах оста

новитњ зтот процессу, — справедливо, но нормализатор-лингвист в

силах его замедлитњ, затормозитњ. И именно зто и пњrталисв сдела

тБ А. Белич и М. Московлевич в отношении сербского ударенин.

Ведњ сами авторњи монографии признакотси, что потера музњикалв

ного ударених наблкодаетси прежде всегов молодежних радио- и

Телепередачах, тогда как Белич сcБилалси как на образцовое — на

сценическое произношениe, которому надо специалвно учитњси.

Авторњи данноћ книги упрeкaкoт Белича и его сторонников в «от

сутствии реализма при взгладе на проблемљи стандартноћ сербскои

просодиих (с. 373), но скореев отом следует видетњ стремление уче

ного не просто фиксироватњ статус-кво современного сербского

жзњика, но боротњси (в отличие от авторов монографии) за сохране

ние староћ, исчезакошеи нормљи.

Даннал книга при углубленном подходе ее авторов к вопросам

сербскоћ акцентологии вБЕЗБшвает на размњIшлениа о причинах за

фиксированних ими процессов изменении в зтои области. Сеичас,

к сожаленико, обшал тенденцил к демократизации привела к пле

беизации и русского, и сербского извиков: каждњић носитељ извика

считает, что говоритњ извиком толпљи — показателњ демократичности

говоришего: теперњ не Злиза Дулитл должна учитњси литературному

изњику, а профессор Хигинс должен говоритњ извиком Злизњи Дулитл.

Другал причина исчезновени и музњикалвности в сербском ударении

— зто достатoчно долгое функционированиe сербскохорватского

жЗБIка как изљшка межнационалвного. Ведњ музњикалвное ударение —

зто период функционированих изљшка внутpи однои зтническоћ

группљI. Как толњко извик начинает распространатљси за предељи од

НОГО Зтноса, он упрошаетси. Так и греческић извик потерал свое уда

рение, став коина дла вceи империи Александра Македонского. Дла

восстановлених и далњнеишего сохранении музњикалвного сербско

го ударених сеичас как никогда важна нормирукошаж ролњ школњI.

Еше одна важна и заслуга расcматриваемоћ книги: читаи ее, за

думњиваешњси о месте и роли в системе сербского литературного
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жЗњIКатак назњиваемоћ разговорноћ речи. Врусскои лингвистике во

просами изучених разговорноћ речи (РР) и определением ее места

по отношенико к кодифицированноиу Литературному русскому извику

(КЛЖ) начали заниматњси еше в 60-х годах прошлого века, хоти еe

пeрвооткрљивателем по праву должен сЧитатњси Р. Кошутич. Важно

отметитњ, что РР не сЧитаетси нарушением норм литературного

изњика, такоћ тип произношении свизан в первуко очередњ с убљи

стреннљим темпом говорених в ситуации неофициалвного обшении,

Когда участники разговора понимакот друг друга буквалвно с полу

слова. Хота авторњи книги ничего не говорит о сербскои РР, тем не

менее они зафиксировали случаи ее употреблениа, говори о редук

ции заударних гласних (с. 383-384), из-за которои может доити и до

омонимии форм: напр. пос(e)тили — постили, или пирњTске касете

(из пиратске/пиротске, т. е. из Пирота). Другоћ случаји дан в приме

чании на с. 370, авторњи отмечакот, что в записи речи самого Белича

МНОГИе заударнЊIе ДолготБI сокрашенЊI, несмотри на то, что сам он

отмечаел их везде оченљ точно. Именно в таких случаих надо чет

ко противопоставитљ публичнуко официалвнуо речњ и случаи с РР.

Сода же следует отнести и случаи вњшпадени и заударного кажпе

ред кож при «болеe свободнои реализации стандартного сербского

жЗБИка», как зто изишно сказано в книге на с. 397: примерљи — пе

ваоХиево, дошао?дошо.

В свази с отими последними примерами следует особо остано

витњси на случаих трактовки вработе тaк називаемого беглого «a»

в сербском извике. Авторњи предлагает дли него фонологическуо

трактовку как кнулевои фонемљих (c. 427): примерљи — сН#/на — сан,

з/#/ла — зао и т. п.“) Сам термин достатoчно спорен, болеe Toчно било

бљи говоритњ о нулевоћ реализации фонемњи, нозто возмoжно лишљ при

условии толковании фонемљи как рада позиционно чередукошихси

звуков, те, как парадигмо-фонемљи Московскоћ фонологическоћ

школЊI. Авторњи же придерживакотси икобсоновского толковании фо

немњI Как пучка ДП (дифференциалвних или дистинктивних при

знаков). Таким образом, фонема дла них — зто синтагматическаи

единица, а отскода следует, что в случае неитрализации такаи фоне

ма может теритњ частБ зтих дистинктивнвих признаков, но она не

может статљнулем признаков: где нет признаков –тамнет фонемљи.

Значит, следовало бљи признатњ за беглим «а» статус парадигмо-фо

немњI, где представлено позиционноe +ередование нули звука со

* Знак #в книге означает нулњ звука, тогда как знак СД означает нулевуко мор

фему.
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звуком (а). Однако авторњи относат зти случаик морфонологическим

ЖBленилм, свЖЗБIваж нулеву о реализацио фонемви каж с наличием

Последукошеи грамматическоћ морфемљи (с. 487), так например:до

бар-НД, но доб/#/pfa, T. е. в форме, где присутствуетбеглое «ах, там на

конце имеем нулевуко грамматическуо морфему, а там, где нулеван

реализациа беглого ка», там на конце — ненулеван грамматическаa

морфема ка», или в случае с «дошаоЖ»дошла» схема будет (а)+ [o]+

Д, но (#1+(л)+а, причем скода добавлиети еше и чередованиe o/л.

Еше болњше нулећ получаетси, если расcмотретњ чередовании «доу

— «дола» или «гоЖ— «гола» : Здес, в первом слове каждоћ парњи пе

ред нулевои грамматическоћ морфемоћ окончании пожвлаетси еше

и нулеваж реализацил фонемљи /л/, которан таким образом вклкоча

ет в себи следукошић рад чередованић: (л) – fo) — (f). Не слишком

ли сложнoе зто построение? Может бБитњ, стоило в таких случаих

ограничитљси понатиeм позиционного чередовании в одноћ и тоћ

же морфеме? Авторњи приводит примерљи классических позицион

нЊИХ Чередованић по глухости/звонкости, по месту образовании; они

НаЗБИВакот Такие Чередованих кавтоматическимих, но и их они поме

стили в морфонологико, где зти чередовании утонули среди дећ

ствителњно морфонологических чередованић. Получаетси пороћ

непоследователЊно: так, на с. 426 вводитси понитие морфонема, и

тут же внутpиморфемное чередование кћци в «рука»/»pуци»/»py

чица» названо фонемоћ /к/.

Разумеетса, право авторов — вњибиратњ ту или инуко фонологи

ческуо теорико, но следует битњ последователњним и придержива

Tњса вњибранноћ концепции. Фонологии нужна нам, чтобљи легче

обљиснитњ какие-то фактњи извика, а не усложнатљих. Чтобљи не опи

cБIватБ все море звуков, нас окружаношцих, а датљ толњко те которње

работакот или могут работатњ в данном извике, нам нужни фонемљи,

сних следует начинатљ. Неслучаино, что многие фонетические опи

сании в дофонологическупозпоху начиналисЊ с описании писвмен

ности, потому что она давала представлeние о фонемах. Интересно

отметитБ, что в традиции русскои лингвистическоћ школњи понитие

фонетики вклкочает в себи и фонологико данного извика, позтому

многие известнЊле работњи современних русистов (напр. М. В. Па

нов, Л. Л. Касаткин), дакошие фонологическое описание русского

изњика, називакотса «Фонетика русского извика». Напротив, обсужда

еман книга сербских авторов, названнал ими «Фонологилу содер

жит сравнителњно неболњшуко частБ собственно фонологического

описании сербского извика при оченљ расширенном и детаљном
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описании фонетики. И даже в специалвном разделе «Фонологизу

ЛБВинаж доливниманиж уделена морфемам и звукам (фонам), а не

самим фонемам и функционированико как системљи.

В данноћ книге читателњ наидет обилие интереснои и полезноћ

информации о фонетике и грамматическоћ морфемике сербского

жзњика, болњшое вниманиe уделено заимствованноћ лексике, приво

дитси фонетические вариантљи лексем, представленних вразличних

диалектах. Авторњи какбљи задалис, целњко доказатњ, что в сербском

жЗБIке естњ все, что он не хуже других, но при зтом оказалосњ неза

метноћ, в тени, специфика зтого извика. Ведњ не вотом дело, что

уже поЖВлЖкотси на конце слова группљи согласних (в основном, в за

Имствованихx), а то, что сербскић извик всегда старалса избегатљих.

Обзтом сказано в книге (с.424), но тут же сообшаетси, что зта тен

денции уже преодолена («преокренутаж). Хотелосљ бњи болвше о

специфике самоћ фонологическоћ системљи сербского извика: как

здесе вЗаимодећствукот ГласнЊпе с согласними, кто доминирует, кто

ПодЧИНжетси, Ведњ в Книге дана толњко дистрибуции фонем, при чем

ОПИСаНБI ВОЗМОЖНБНе сОЧетаНИЖ ГласНБИХ И ОТДеЛБНО ВОЗМОЖНБПe co

четании согласнЊих новопросо их взаимодећствии не расcматри

валси. Хотелосњ бњи болњше и о тенденциих далЊнећшего развитих

фонологическои системљи сербского извика, напр. о фонологическом

статусе слогового вибранта, посколњку именно его присутствие при

дает такое своеобразие фонетическому облику сербского извика.

Таким образом, хотив книге еше многие аспектел сербскоћ фо

нологии не нашли своего полного отражених, однако даннуко моно

графико следует читатњ важним шагом на пути фонологического

осмљнслених и описаних системњI сербского извика.

Вера В. Борисенко-Свинарски“

Университет в Белграде

Филологическии факулњTeт

Кафедра славистики

* ohi07(a)mail.ru



ПОВОДОМ ИЗЛАСКА ИЗ ШТАМПЕ

18. ТОМА РЕЧНИКА САНУ1

Средином 2010. године изашао је из штампе 18. том Речника

српскохрватској књижевног и народног језика САНУ. Овај тезауру

сни академијин речник, како га популарно зовемо Речник САНУ,

израђује се у Институту за српски језик САНУ. Уз осећање

задовољства, што је књига, са извесним закашњењем, коначно обја

вљена, јавља се и осећање личне одговорности за квалитет лексико

графског текста, јер је у питању књига на чијој изради сам и сама

учествовала, била руководилац њеног ауторског тима и члан Уређи

вачког одбора. Надам се да су наши уложени напори да задовољимо

високе захтеве тезаурусне лексикографије, постигнуте у претход

ним томовима, дали и одговарајуће резултате, што се ставља на оцену

Корисницима овог речника. Наравно, свесни смо да овако обимна

књига има и извесне пропусте, па смо спремни да сваку аргументо

вану критику стручне и научне јавности прихватимо и да у даљем

нашем раду таквих пропуста буде што мање или да их уопште не

буде.

А сад нешто о самом Речнику.

У 18. тому Речника САНУ представљена је лексика слова О.

Било је планирано да се овим томом заврши опис лексике овог слова,

али уобичајени обим сваког тома од око 175 ауторских табака или

800 страна двостубачног текста, био је разлог да Уређивачки одбор

донесе одлуку да се за следећи, 19. том остави преостали заврше

ни део обрађене лексике. Тако, 18. том обухвата лексику у распону

од глаголске именице оповргавање до глагола оцарити. У њему је

* Овај прилог о 18. тому Речника САНУ представља ширу верзију текста,

чија је краћа верзија изложена на промоцији у Српској академији наука и умет

ности 30. новембра 2010.
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обрађено преко 10.000 одредничких речи, које су, у складу са захтеви

ма тезаурусног речника, детаљно представљене са лингвистичког,

енциклопедијског, прагматичког и културолошког становишта.

Број информација које доноси овај обимни том је веома велики,

ако се има у виду да свака одредничка реч, лексема, само у делу леме

садржи све релевантне лингвистичке информације: припадност врсти

речи, граматичке категорије: род, број и карактеристичне падежне

облике за именске речи, вид и род за глаголе, означавање врста речи

За Непроменљиве, граматичке речи, одступања од регуларних мор

фолошких и фонетских (акценатских) парадигми код свих промен

љивих и других врста речи (тако су нарочито обимне леме неких

глагола, нпр. глагола опсести, опсећи); затим, дате су информаци

је о ограниченој граматичкој, лексичкој и семантичкој спојивости,

што се најчешће испољава у везаним колокацијама одређених лек

сема. Број и врсте информација повећавају се у речничком чланку,

у коме се пре дефиниције значења одређује домен употребе речи и

показује раслојеност лексике на лексику опште употребе, терминоло

шку лексику и на лексику одређених писаних и говорних функцио

налних стилова и жанрова. Лексеме специјалне употребе добијају

одговарајуће маркере, док лексика која припада општем лексикону

остаје немаркирана. Разрађеним метајезиком у сфери маркирања,

остварује се и лексичко нормирање у виду препорука за примере

ну употребу лексике у српском језику. Тако се нпр. маркерима који

означавају застарелу лексику, историзме и архаизме, покрајинизме,

дијалектизме, колоквијалну и жаргонску лексику не препоручује

употреба ових речи у неутралним идиомима књижевног, стандард

ног језика.

Делови речничког чланка у којима се дају дефиниције речи или

појединачних значења полисемних речи, представљају разгранату

мрежу семантичких, функционалних и асоцијативних поља, која од

сликавају функционисање менталног лексикона говорника српског

језика и веома детаљан попис именованих реалија из око стотину

тематских области, које покривају скоро целокупан опус човековог

духовног и физичког битисања у свету који га окружује.

У прелиставању 18. тома Речника од прве до последње стране,

запазили смо да у основном лексичком фонду преовлађују глагол

ске лексеме, и то у већини случајева са веома богатим семантич

ким и творбеним потенцијалом. То су нпр. глаголи: оповрiнути,

опозвати, опоменути (се), опомињати (се), опонашати, опонира

ши, опоравиши (ce), опортунисти, општенити (се), оправити (ce).



Поводом изласка из штампе 18. Тома Речника САНУ 335

опраштати (се), опржити (се), опријатељити (се), опробати (ce),

опружити (се), опрућити (се), опсести, оронути, ослободити и

ослобађати и др.

Богатом полисемијом и творбеним гнездима истиче се глагол:

оставити (се), представљен на 12 стубацa са фразеологијом, и то

са 26 основних значења и 6 повратних, и са око 30 фразеологизама,

затим глагол остати, представљен на 7 стубаца, са 16 основних

Значења и око 30 фразеологизама, глагол осути (се) на 4 ступца и

22 Значења, па глаголи осетити и осећати, осиромашити и оску

девати и др.

Глаголи отворити (се) и отварати (се), отети (се) и отима

ти (се), открити (се) и откривати (се), поред богате полисемије

и творбених гнезда, одликују се комплексном рекцијом и валенци

јом, што је подробно представљено у речнику у виду синтаксичких

информација.

Неки глаголи се одликују и богатом фразеологијом, па су, тако,

за глагол опрати (се), наведени и дефинисани следећи фразеоло

гизми: неће (не може) ја ни Дунав опрати, опрати образ, опрати

грло у значењу попити, опрати некоме главу у значењу изгрдити,

искритиковати некога; уз опростити (се) и опраштати (се) изра

зи: опростити главу (крв, живот) некоме, опраштати се са живо

том (светом), боi да ја опрости, бог да му душу опрости, Боже ми

опрости, да опростиш, да опростите, опростити се с душом,

опростити се живота (са животом), опростити се са овим све

том и др.

Већина осталих врста речи општег лексикона, и то највише име

нице, придеви и прилози за начин, твoрбено су изведена од глагола.

Од њих су најбројније именице, и то апстрактне именице, било

да су изведене од придева или директно од глагола, као нпр.: опо

зив, опозиционарство, опојност, опортунизам, опречност, опход,

опходња, ореол, осама, освит, освитак, опсесија, оптерећење и др.

Многе од њих одликују се богатом полисемијом и фразеологијом,

нпр.: опозиција (која се реализује у политичкој и општој употреби,

у астрономији, шаху, лингвистици и филозофији); затим опсег, оп

сервација, па основ, основа (са 18 главних значења, представљених

заједно са фразеологизмима на око 6 стубаца), без основа, из осно

ва, имати (немати) основе, основа, поставити на здраву (широку)

основу, са (пуном) основом, у основи и сл.

И неке од именица са конкретним значењем изведене су од гла

гола, нпр.: опозиционар, опонент и др., а полисемним потенцијалом
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се нарочито истичу лексеме особа и отац. Лексема отац сложена

је и у делу леме, јер има варијантну падежну и акценатску парадигму,

али се одликује и веома комплексним значењем, која се најчешће

реализују у везаним колокацијама или у одређеним падежним обли

цима. Представљена је у 9 главних значења и са богатом фразеоло

гијом: бели оци, градски оци, духовни оци, народни оци, оци породи

це (фамилије), црквени оци, бити некоме и отац и мајка, бити по

оцу брат, сестра, какав отац такав син, оставити некога без оца

и сл., као и са веома богатим творбеним гнездом, у коме се реали

зује и именица отаџбина.

Поред лингвистичких информација, у 18. тому Речника датје и

велики број енциклопедијских информација у обради терминоло

шке лексике. Њихов број у овом тому је веома велики, било да је у

питању једнозначна терминолошка лексика било да су у питању

терминолошка значења реализована у полисемним структурама оп

штс јесксикс.

У првом случају јављају се углавном термини из технике и при

родних наука: медицине, биологије, физике, астрономије, хемије,

геологије, минералогије и др., као што су примери типа: опруга, оп

тика, опстипација, орбита, орао, оса, орах, организам, орган, орин

толог, оринтологија, оринтофобија; орогенеза, орођени, орографи

ја, ортопедија, ортоклас и др. Неке од њих развијају богату номен

клатуру врста или фразеологију, као нпр., лексема орао, у чијем реч

ничком чланку су енциклопедијски обрађене бројне врсте: змијски

орао, морски благајац, Зечар, златаш, кликтавац, крсташ, леши

нар, патуљак, планински, рибљи, руски стрвинар, сури, штекавац,

бели, двоглави, српски, црвени, затим фразеологизми: биће меса ор

лу и гаврану, притерала орла зла година, учити орла да лети и др.,

или лексема орах, са великим бројем врста: американски, бели, воде

ни, земни, кокосов, мушкатов, дивљи, пасји, сицилијански, црни орах

и др. и богатом фразеологијом: биће то тврд орах, запристи тврд

орах, играти се ораха, имати / немати ораха у џепу М недрима, не

ко је тврд орах, орах из руке да му не узмеш и сл.

Други тип термина настао терминологизацијом опште лексике

припада углавном друштвеним наукама: праву, политици, лингви

стици, филозофији, етнографији, етнологији, религији и др., као

што су лексеме типа: опроштајница, у значењу вино које се послу

жује младожењи пре него са сватовима уђе у младино двориште,

опојавати, опојати, опросна молитва, опроштајница (рехова), оп

сести некога, нечију душу(о нечастивим силама), освећење и др.
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Од позајмљеница у 18. тому преовлађују латинизми, има знат

ни број грецизама и турцизама, док се позајмљенице из других је

зика јављају у незнатном броју: германизми и галицизми.

Чини нам се да је ово прилика да истакнемо још неке битне ка

рактеристике у вези са Речником САНУ и његовом израдом.

Грађа на којој је заснована израда овог тома, као и претходних

томова Речника, и по временској и по просторној обухватности репре

зентативно представља стабилно стање савременог српског језика

у трајању од два века на читавом штокавском подручју, што је веома

значајно у данашњој ситуацији језичке и територијалне дезинтегра

ције носилаца српског језика. Ретко која књига, ретко који корпус

чува све оно што садржи корпус Речника САНУ и његови објавље

ни томови. Оригиналан је и јединствен начин како је та грађа, по

чев од краја 19. века до краја 20. века, сакупљана и организована,

при чему се у свим генерацијама, и уз све прекиде и дораде кон

цепције, следио основни постулат — а то је остваривање уравноте

жености језичког корпуса по свим параметрима битним у изради

тезаурусног речника: просторним, временским, функционалностил

ским и тематским, и по тим параметрима континуирано је бележе

на лексике српског језика у њеном развоју од два века.

И поред повремених криза, које су се најчешће јављале у виду

осипања кадрова са овог пројекта, израда Речника се настављала

захваљујући највише ентузијазму професионалних лексикографа,

који преносе и унапређују знања Београдске лексикографске шко

ле, засноване и развијане баш у окриљу овог пројекта. Тако данас

ауторски тим има генерацију од око 20 младих обучених лексико

графа, доктораната и полазника докторских студија, који, као и ста

рији сарадници, своја знања показују и у лексикографском и у ис

траживачком раду, успешно промовишући резултате остварене на

овом пројекту пред научном и стручном јавношћу. Истакнућемо, на

пример, да извештаји о раду из последње три године доносе подат

ке о завршеном овом, 18. тому, о интензивној припреми 19. тома, ко

ји треба да се заврши до краја 2011, о завршеном 20. тому у фази

основне обраде, о започетој изради 21. Тома у овој фази, али и по

датке о завидним бројкама истраживачких радова наших сарадника,

и то, по годинама, преко 70 објављених радова у нашим и страним

публикацијама, преко 50 учешћа на научним скуповима у земљи и

иностранству, и укупно 7 објављених монографија.

За бољи и успешнији рад планирана је модернизација рада на

Речнику САНУ, коју је подржало Научно веће Института, Одељење
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језика и књижевности САНУ и Одбор за Речник САНУ. У питању

је дигитализација свих лексикографских ресурса: корпуса, публико

ваних томова и библиотечких извора. Предности и могућности пла

ниране модернизације, представљене са лингвистичког становишта

у коауторском раду двоје сарадника, Н. Ивановића и С. Ристић, по

држала је шира научнајавност на међународном симпозијуму „Гра

матика и лексика у словенским језицима“, одржаном у септембру

2010. године, у организацији Института за српски језик САНУ и

Матице српске. -

Иако рађен на традиционалан начин, 18. том Речника САНУ

успешно је реализован у планираном року, захваљујући пре свега

ауторском тиму, чија имена су наведена на нултом табаку овог то

ма. Технички уредници књиге су биле мр Љиљана Ного и Јованка

Милошевић.

За добар квалитет речничког текста заслужни су и рецензенти,

којима се захваљујемо на веома корисним сугестијама, а то су: акаде

мик Милка Ивић и научни саветник др Егон Фекете, који, нажалост,

нису више међу нама, проф. др Даринка Гортан-Премк и уредник

мр Милица Вујанић.

За обезбеђење средстава за штампу захвалност припада надле

жним службама САНУ, а за успешну компјутерску припрему рукопи

са за штампу захваљујемо се господину Милану Тасићу. За квалитет

штампе заслужна је Штампарија Српске православне цркве.

Стана Ристић“

Институт за српски језик САНУ

Београд

* stanaristic(a)isj.sanu.ac.rs



ЗБОРНИК РАДОВА ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК I

ПОСВЕЋЕНО ДР ДРАГУ ЋУПИЋУ ПОВОДОМ

75-ГОДИШЊИЦЕ ЖИВОТА

Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008. — 663 стр.

Објављивањем зборника радова посвећеног научном саветнику

др Драгу Ћупићу, поводом 75-годишњице живота, Институт за срп

ски језик САНУ своју богату издавачку делатност проширио је још

једном периодичном публикацијом. Прва књига у новој едицији,

сасвим примерено, посвећена је др Драгу Ћупићу (1932–2010), лин

гвисти који је у другој половини ХХ века најдуже руководио Ин

ститутом за српски језик САНУ (1979—1996) и много допринео ње

говом развоју.

Годишњице су посебно погодне да се искаже захвалност према

некоме ко је то заслужио, али и да се појачано негује култура сећања

и свест о томе да су у свако поколење уграђена прегнућа старијих

поколења — у свему па и у науци. Заборавност је једно лице неза

хвалности (по О. Вајнингеру), а чување у свести сећања шта је ко

добро урадио јесте живо сведочење захвалности за то. Због тога је

и иницијатива Института за српски језик САНУ, а пре свега њего

вог директора проф. др Срете Танасића, да се овај зборник припре

ми и изда не само чин поштовања и захвалности према лингвисти

који је већи део свог радног века уградио у напредак Института, а

највећи део свог живота уградио у напредак српске лингвистике,

него је то и чин афирмисања новије српске лингвистичке традици

је на којој стојимо и с које настојимо да даље градимо.

Споменица Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота на

стала је, слично другим зборницима тога жанра, од радова који су

за тај зборник дале његове колеге, сарадници и пријатељи којима се

Институт обратио с позивом да својим научним прилогом допри

несу обележавању те годишњице. Чињеница да је Драго Ћупић

имао и да има широк круг сарадника, колега и пријатеља диљем
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српског и словенског културног простора објашњава обим зборни

ка (663 стр.) и велики број аутора (61) који у њему објављују своје

радове, а чињеница да се Драго Ћупић бавио разноврсним грана

ма и дисциплинама науке о српском језику објашњава проблемску

разноврсност ту објављених прилога, у којима су аутори по прави

лу настојали да у својим радовима развију неку од идеја које је у

својим радовима износио Драго Ћупић.

Највећим делом то су радови из српске дијалектологије, онома

стике, лексикографије, лексикологије, социолингвистике, нормативне

лингвистике, културе говора, историје словенске филологије, теори

је књижевног језика и граматичке теорије, поред радова из других

ЛИНГВИСТИЧКИХ ДИСЦИПЛИНа.

Свака наведена проблемска група радова, и поједини међу њи

ма, завређивала би посебан осврт, оцену или коментар. Овде бих

желео да, пре свега, посебно усмерим пажњу на не мање важна не

го чак у оваквим приликама посебно важна два прилога која отва

рају зборник, а из којих се најнепосредније види научни профил и

допринос Драга Ћупића. То су биографски и библиографски прилог

о Драгу Ћупићу.“

Добре и поуздане биографије и библиографије научника нису

само драгоцени извор података који могу бити потребни у новим

истраживањима. Оне имају и подстицајну па и васпитну вредност јер

се из њих види колико је труда, истрајности и постојаности потребно

да би се нека идеја остварила, колико је за науку поред истражи

вачког рада важан и рад у области организације научног живота,

подизања научног подмлатка, залагања за афирмацију резултата на

учних истраживања у јавности, неговања научне традиције и међу

народних веза и сарадње, као и низа других послова, који се обично

“ Н. Арсенијевић, М. Бјелетић, Н. Богдановић, М. Божовић, Д. Бојовић, Ж.

Бошњаковић, В. Брборић, М. Букумирић, С. Вукомановић, С. Гудурић, В. Гут

ков, М. Драгичевић, Р. Жугић, В. Зенчук, М. Ивић, П. Јакобсен, Ј. Јовановић, М.

Јовановић, М. Ковачевић, А. Кречмер, А. Лома, В. Лубаш, М. Луковић, Ј. Мар

ковић, С. Милорадовић, Р. Младеновић, Д. Мршевић-Радовић, М. Окука, Б.

Остојић, Ђ. Оташевић, З. Павловић, С. Павловић, Д. Петровић, С. Петровић, А.

Пецо, М. Пижурица, П. Пипер, Ј. Радић, М. Радовановић, М. Радовић-Тешић, Н.

Рамић, Р. Цицмил-Реметић, С. Реметић, Г. Ресел, С. Ресел, С. Ристић, В. Ружић,

Р. Симић, А. Собољев, Ж. Станојчић, Д. Стефановић, Р. Стијовић, Ј. Стојано

вић, С. Танасић, Б. Терзић, С. Толстој, Љ. Ћирић, Д. Урошевић, Е. Фекете, М.

Чаркић, М. Шипка.

* С. Танасић, Биографија (стр. 11-13), Д. Аранитовић, Библиографија (стр.

13-57).
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слабије уочавају, који се подразумевају или се једноставно не при

мећују, а понекад и свесно занемарују, иако су основа за сваки ис

траживачки рад. Јер наука не постоји у безваздушном простору, сте

pилно објективна и самодовољна, како се понекад жели приказати.

„Инфраструктура“ научних истраживања је нужна, а сложена.

Њено стварање, развијање и одржавање захтева доста времена, а

често и много више умори него теренски или кабинетски научни

рад. Утолико веће признање припада оним научницима, попут Драга

Ћупића, који нису жалили времена и труда да допринесу напредо

вању у свим пољима научног живота, у оквирима своје научне ме

родавности, а не само у оним видовима науке који су њиховим ин

тересовањима најближи или који су најпривлачнији оку јавности.

Драго Ћупић није само успевао да својим научним опусом буде

један од најзначајнијих стручњака за српски језик друге половине

ХХ и почетка ХХI века, да својом живом речју и у земљи и у ино

странству дели своја богата знања са другима, већ је он активно и

конструктивно био присутан на свим или скоро свим местима у који

ма се одлучивало о српској језичкој политици и језичком планира

њу, норми и стандардизацији, издаваштву и организовању научних

скупова, и, што није најмање важно, увек одмерен и конструкти

ван, спреман да нађе времена за свакога и да да добар савет, када је

потребно.

Ако је тачна теза да у скоро свим срединама постоје и преамби

циозне конфликтне личности, с једне стране, и стрпљиви прегаоци

и помиритељи, с друге, као персонификације центрифугалних и

центрипеталних сила у друштву, и на макроплану и на микроплану,

Драго Ћупић би свакако припадао овој другој групи, онима који

окупљају, подстичу, поправљају и сами дају колико год могу, не на

стојећи да се наметну него да буду свима и свему добром на корист,

а посебно на општу корист, на корист својој култури. Истовремено

Драго Ћупић је имао јасан став о свим битним питањима од којих

је зависила не само судбина језика и његовог идентитета него и

оних који тим језиком говоре и стварају.

У временима када широм Европе и света људи беже из једне

проклете авлије у другу, мислећи да су побегли на слободу, а заправо

само су променили Карађоза, и беже из једне идеологије у другу,

мислећи да су се просветлили ако су пролетерски интернационализам

заменили либералнокапиталистичким глобализмом, или цинично

објављују да се не стиде принципа „веру за вечеру“, Драго Ћупић

се чврсто, и све чвршће, држао свога корена — и националног, и је
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зичког, и лингвистичког, настојећи да из њега извуче најбоље што

МОЖе.

Биографија Драга Ћупића показује оно што у биографијама

увек плени и подстиче — како је неко стрпљивим трудом и личним

способностима постепено напредовао и постајао све приметнији и

кориснији у својој средини ушавши у најужи круг стручњака за срп

ски језик.

А библиографија Драга Ћупића чињенично показује колико је

обиман и разноврстан био досадашњи труд Драга Ћупића на пољу

српске лингвистике. Она представља допуњени облик раније обја

вљене библиографије Драга Ћупића, која је једна од ретких персо

налних библиографија у српској лингвистици која је објављена као

посебно издање.“ Иако од године њеног објављивања није прошло

много, број допуна којима се од те библиографије разликује ова у

зборнику радова у част Драга Ћупића показује да је он, и када је

његово Здравље почело да посустаје, даље неуморно радио на ко

pист српскога језика, науке о српском језику и свих нас.

Предраг Пипер“

Универзитет у Београду

Филолошки факултет

Катедра за славистику

* Д. Аранитовић,ДрагутинДраго Ћупић : биобиблиографија : поводом 70-го

дишњице живота. Београд: Интерпрес, 2003. — 91 стр.

* piperm(a)eunet.rs



КОНТРАСТИВНА ПРОУЧАВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА:

ПРАВЦИ И РЕЗУЛТАТИ

Ур. Иван Клајн, Предраг Пипер. Српска академија наука и

уметности, Одељењејезика и књижевности, Београд, 2010, 375 стр.

(= Српски језик у поређењу са другим језицима, књига 1)

Зборник „Контрастивна проучавања српског језика: правци и

резултати“ доноси преглед широког поља лингвистичких истражи

вања заснованих на поређењу језика. Научној јавности њиме се пре

зентује седамнаест прегледних радова који освјетљавају различите

видове односа српскогјезика са другим језицима, сродним и несрод

ним: мађарским, бугарским, македонским, белоруским, словачким,

енглеским, словеначким, чешким, француским, арапским, пољским,

руским, украјинским, њемачким, албанским, хрватским, јапанским,

шпанским (према редослиједу навођења). Двадесет један аутор и

коаутор су приказали одговарајућа поља истраживања са различи

тим схватањем контрастивног метода, тако да захват у материјал

заправо манифестује скоро све области примјене поређења: од упо

редно-историјског проучавања језика, преко контрастирања у ужем

смислу, до језичких контаката и наставе страних језика. Због тога је

и распон праћења језичких односа са српским различит, те обухвата

синхронијски и дијахронијски аспекат, стандардни језик и дијалекте.

Излазак зборника из штампе свакако ће бити поздрављен од

стране оног дијела наше лингвистичке јавности која је посвећена

контрастивном проучавању језика, иако можда контрастивна ана

лиза није успјела да се заокружи као посебна грана лингвистике, са

сопственим објектом проучавања. Без обзира на то, контрастирање је

широко заступљено, посебно у области страних језика и језика сре

дине, а његови коријени код нас сежу до првих деценија 20. вијека.

Право богатство овог зборника су библиографски прилози уз

сваки преглед, који омогућују да се сагледа обим и врста контра

стирања са појединим језицима, примијењени теоријски модели,
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уочени методолошки проблеми. Са друге стране, они омогућују и

да се види у чему се састоји допринос контрастивних истраживања

науци о српском језику и колики је он. Као допринос могу се посма

трати првенствено конкретни резултати анализе проистекли из су

чељавања других језика са српским, али, у многим случајевима, и

примјена нових метода и модела на српски језички материјал. Кон

трастивна истраживања језика су нужно ослоњена на двије тради

ције, страну и матерњу, па због тога често служе као проводници

идеја из једне средине у другу.

Обим библиографских података уз поједине прегледе је разли

чит: у већини случајева је врло исцрпан, негдје нужно селективан,

као у случају русистичких радова, јер већ постоје библиографије

југословенске и српске лингвистичке русистике. Нажалост, у неким

случајевима је селективност замијењена рестриктивношћу, тако да

су аутори остали дужни читаоцима податке из периодике (као што

је случај са француско-српским истраживањима).

У више прегледа (чешки, украјински, белоруски, словачки, бу

гарски, дјелимично руски) аутори су представили резултате контра

стивних истраживања према српском језику не само у нашој него и

у страној средини. Ово омогућава да се донекле сагледа и упореди

положај србистике у тим земљама и одговарајућих страних филоло

гија код нас, па и да се запазе подручја гдје се још може проширити

истраживање или порадити на институционалном јачању србистике.

На примјер, уочљива је несразмјера између србистичких истражива

ња у Бугарској и бугаристичких у Србији, докје, рецимо, у Белоруси

ји србистика успјешно ступила на пут развоја. Поље контрастивних

истраживањајош може бити проширено, посебно између српског и

несловенских језика, као што су албански, арапски, јапански, шпан

ски и др., те на тај начин дати и допринос типолошком проучавању.

Обим и озбиљност бављења контрастивном анализом код нас

показују и бројни дисертациони радови, магистарски и докторски,

који су у дијелу прегледа посебно анализирани или истакнути у

пододјељке библиографије. Сви они улазе у корпус српске лингви

стике и доприносе сагледавању особина српског језика, не само

страног Бављење контрастивном анализом супротстављањем два

ју језика у синхроном пресјеку код нас је било и институционално

подржавано путем финансирања пројеката, да поменемо примјер

најстаријег пројекта УSCEЕР (енглески и српскохрватски) или Ман

хајмског пројекта (њемачки и српскохрватски). Добар примјер конти

нуираног бављења контрастивним истраживањем су и дугогодишњи
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пројекти мађарски-српски и словачки-српски у Новом Саду, који су

дали значајне резултате. Њима се у новије вријеме придружују ис

траживања румунског и српског, те русинског и српског.

Може се претпоставити да ће пажњу научне јавности посебно

привући проблематика контрастирања српског и хрватског језика,

због свих импликација које имају односи ових двају стандарда. У пре

гледном тексту дат је са једне стране историјат њихових конфронти

рања, а са друге предложен комплексан модел контрастивне анализе

који проналази методолошку основу за њихово аналитичко сучеља

вање (Тошовић, 317–340).

Судећи према приложеним библиографским подацима, при кон

трастивној анализи доминира довођење у везу двају језика од којих

је један матерњи језик истраживача, што је и уобичајени поступак.

Контрастирање материјала трију језика је ријетко, али се примјери

могу наћи у русистици, гдје се поред руског и српског укључују

пољски и словеначки (Пипер 242-261). Правац анализе је најчешће

од другог језика према српском, рјеђе обрнуто. Пред истраживаче

би било корисно поставити питање стављања српског језика у по

зицију полазног или језика еталона, пошто би то могло донијети

резултате употребљивије за србистику. Други значајан методолошки

проблем који се може назрети је потреба за разрадом основе поре

ђења, чије би дефинисање дало егзактније резултате контрастивне

анализе. У вези са даљим развојем контрастивног приступа језицима

КОД НаС стоји акутан проблем стварања српског националног елек

тронског корпуса, који не само да би умногоме олакшао рад истра

живачима већ и омогућио увођење метода корпусне лингвистике.

Публикацијом зборника дат је синтетички приказ једног поља

истраживања које је углавном остајало ван фокуса пажње, носећи

терет свог примијењеног аспекта. Ово је прилика да се резултати

контрастивног истраживања код нас валоризују, посебно са тачке

гледишта доприноса србистици.

Душанка Мирић“

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

Одсек за славистику

* dusanka3(a)open telekom rs



СТАНА РИСТИЋ, МОДИФИКАЦИЈА ЗНАЧЕЊА

И ЛЕКСИЧКИ МОДИФИКАТОРИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242 стр.

Стана Ристић бави се проблемом модификације значења више

од двадесет година, почев од доктората посвећеног начинским при

лозима у српскохрватском језику, преко бројних радова посвећених

партикулама и другим језичким јединицама које се могу наћи у

функцији модификатора.

У монографији Модификација значења и лексички модифика

тори у српском језику налази се десет радова, који су, како сама

ауторка каже, допуњене верзије радова који су раније штампани

или презентовани научној јавности на конференцијама. Груписани

су у три поглавља, с насловима: Модификатори и мешатекстуал

ни оператори, Градирање у функцији модификације и Метоними

ја у функцији синтаксичке модификације.

У овом истраживању појам модификације схвата се у смислу ши

рем од традиционалног, који је углавном био резервисан за прилоге

и речце. Сходно томе, у књизи су, осим модификаторске функције

партикула, представљене и оне које се односе на придевe и глаголе.

Што се самог појма модификације тиче, ауторка каже: „Због

широког спектра појава обухваћених појмовима модификације и

модификатора, изостаће наше дефинисање ових појмова, мада су у

литератури ови појмови, схваћени и коришћени у ужем смислу, у

доброј мери одређени и дефинисани“ (9). Она истиче да су пред

мет истраживања нетривијална значења и неуобичајене функције

неких врста речи, као и њихових спојева са другим језичким једи

ницама, чији „широк спектар функционисања“ именује радним тер

мином модификација.

Радови у овој књизи надовезују се на бројна истраживања у ср

бистици, али, како С. Ристић примећује, испитиване појаве нису
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увек називане терминима модификација и модификатори. Аутор

ка се најчешће позива на истраживања М. Ивић, затим И. Грицкат,

П. Мразовић и З. Вукадиновић, П. Пипера, као и на своје раније ра

дове. Приметан је утицај Ј. Апресјана и руске лингвистике.

Прво поглавље књиге, Модификатори и метатекстуални опе

ратори, којем претходи краћи предговор (7), отпочиње радом Омо

дификацији значења и лексичким модификаторима (9–37), који се

може схватити као увод. Ауторка одређује предмет и циљеве свог

истраживања и упознаје читаоце с појмовима којима ће се служи

ти: област/сфера деловања, тривијална и нетривијална значења и

област деловања, померена сфера деловања, правило узајамно де

ловања/прилагођавања значења у контексту неки су од њих.

Што се предмета рада тиче, тј. језичких јединица употребљених

у функцији модификатора, рекли бисмо да ауторка нагласак ставља

на нетривијална значења, будући да она „најчешће немају експоне

ната у формалној језичкој структури. Зато су ова скривена“ значења

и правила њиховог функционисања остала углавном ван домашаја

Лингвистичких истраживања у српској лингвистици“ (14).

Као циљеве монографије ауторка наводи следеће: прво, да се

на основу традиционалног лексикографског описа из тезаурусног

речника из великог броја информација издвоје оне које „доприносе

реконструкцији лексикографских типова и лексикографског метаје

зика“ (19), друго, допуњавање и/или кориговање традиционалног

система лексикографског описа и метајезика применом принципа

савремене лексикографије.

После уводног дела следи рад Функција модификације парти

кула као јединица семантичке кохезије (39-48), у којем ауторка из

носи став да се кохезивна функција партикула разликује од оне која

је типична за везнике и њихове функционалне еквиваленте. Пото

њи се јављају као јединице граматичке кохезије, док су партикуле

задужене за семантичку кохезију. Истиче се специфичност речи ове

врсте, које своју функцију модификације обављају не улазећи у син

тагматске односе са другим реченичним конституентима, што се на

формалном плану огледа у мањој ограничености позиција парти

кула. Све партикуле ауторка дели у две групе — оне које означавају

односе у вези са садржајем исказа/дискурса и оне које означавају

односе адресанта према адресату. Ауторка проблематизује термин

дискурсне партикуле, који сматра неодговарајућим, будући да све

партикуле, а не само оне које су сврставане под наведени термин,

спадају у дискурсне јединице.
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Партикула свеу функцији модификатора (49–68) наслов је сле

дећег истраживања, посвећеног прилогу све, који ауторка због

функције модификације убраја у партикуле. По свом пореклу, пар

тикула све спада у логичке операторе, тј. кванторе универзалног ти

па. Као партикула употребљена у функцији интензификатора, ова

лексема добија неке нове семантичке компоненте, а то су значења

обухватности, дистрибутивности, кумулативности и континуитета.

Јавља се и као „експонент редуковане дубинске предикације са ка

тегоријалним значењем очекиваности“ (59). У овом значењу ступа

у делимично синонимски однос с партикулама чак, само, управо,

баш и сл., за које је карактеристично то што су пресупозиционо

маркиране.

У раду Прило постепено као лексички модификатор (69—84)

ауторка као услов за употребу датог прилога истиче сложеност си

туације која се њиме одређује. „Својство рашчлањивости, дистри

бутивности и сукцесивности, које исказује прилог постепено, пред

ставља инхерентно својство сложене ситуације, која се, зависно од

комуникативног циља, може реализовати у виду предикатског садр

жаја и/или у виду садржаја предикатових аргумената.“ Дакле, ако се

сложена ситуација не може рашчланити на више простих, немогу

ће ју је одредити прилогом постепено. Та појава често је повезана

с граматичком категоријом броја и глаголским видом, па су рече

нице Марко је постепено дошао (према, нпр., правилној реченици

Посетиоци су постепено долазили) и Дете је постепено порасло

(према правилној Детеје постепено расло) неграматичне.

Модификатори са значењем очекиваности (85—92) наслов је

истраживања посвећеног јединицама за изражавање значења оче

киваности. У србистици је, према речима С. Ристић, ово значење

приписивано предлошко-падежним конструкцијама уместо (место

/наместо) + генитив, као и тзв. експективним зависним реченицама.

Међутим, ауторка истиче да је експективност, односно очекиваност,

карактеристична и за неке партикуле и предлоге, као и за неке пу

нозначне лексеме — придевe и глаголе. Код наведених врста речи,

односно код неких њихових представника, категорија очекивано

сти „реализује се у виду пресупозиционих компоненти значења, које

представљају редуковане предикације са значењем очекиваности,

супротности и одрицања“ (85).

Рад Партикуле у функцији метатекстуалних оператора (на

водно, буквално, дословно, једноставно, (на)просто) (93—107) по

свећен је тзв. метатекстуалним операторима, који се понашају као
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експоненти скраћених, надређених реченица, чији су предикати гла

голи говорења. Овим типом партикула исказује се однос говорника

према садржају исказа, и то према његовој изворности, фактивно

сти и категоричности. Партикулом наводно говорник сигнализира

своју дистанцираност у односу на оцењивање фактивности исказа,

док другим партикулама сигнализира своју увереност у категорич

ност садржаја исказа. Како С. Ристић каже, употреба ових једини

ца „са традиционалног синтаксичког становишта необавезна (је) и

редундантна“, док је са „прагматичко-семантичког и комуникатив

ног становишта“ веома важна (100).

Глаголи говорења у функцији метатекстуалних оператора

(109—129) наслов је истраживања које се надовезује на претходно.

Глаголи говорења, који се, како је поменуто, јављају као предикати

редукованих, надређених реченица, чији су експоненти партикуле

наведене у претходном раду, такође се користе у модификацији говор

ног поступка. Та модификација је специфична будући да се глаголи

овог типа најчешће подразумевају, па се њиховим експлицирањем

постижу различити комуникативни циљеви. Наиме, њима говорник

сигнализира став према садржају исказа, и то према његовој веро

достојности, недвосмислености, убедљивости, јасности, умесности

и сл. Интересантна је разлика између партикула употребљених у

овој функцији и њихових глаголских еквивалената. Њу ауторка ви

ди у томе што се партикуле, осим у модификаторској функцији, упо

требљавају и у конекторској функцији, док се глаголи у тој функци

ји јављају ретко. Самим тим, и њихова позиција у исказу мање је

ограничена, па се могу јавити и у иницијалном, и у медијалном и у

финалном положају. Разлика се огледа и у богатијем лексичком са

држају глагола, захваљујући чему они слојевитије и комплексније

организују текст — „повезују га не само логичко-семантички, него

га проширују у његовој и прагматичкој и граматичкој равни“ (117).

Друго поглавље књиге (Градирање у функцији модификације)

обухвата два дела. Први носи наслов Квантификатори мере као

модификатори (131—155). У њему је реч о функцији модификаци

је квантификативних придева и прилога, њихових префигираних

облика и облика компаратива ((п)овелик, (п)омали, (п)овећи, (п)ома

њи, (п)омного, (п)омало, невелик, немали, немного, немало, већи, ма

њи), као и о промени квантификативног значења у градационо.

Ауторка сматра да до колебања у интерпретацији значења градаци

оних јединица (која су показана резултатима анкете лингвиста и не

лингвиста, као и обрадом наведених лексема у Речнику српскохр
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ватској књижевног и народног језика САНУ, коју ауторка критички

посматра) долази због тога што је градација у великој мери подло

жна прагматским факторима, услед чега се „систем градације нала

зи у стању непрекидне реорганизације“ (154). Са друге стране, упо

треба ових јединица потврђује постојање система градационих је

диница, који ауторка представља градационом скалом.

Други део другог поглавља носи наслов Модификаторска

функција префикса не- (157-180). Ауторка на корпусу негираних

твореница из Речника САНУ, као и из дијалекатског речника Зага

рача, испитује модификаторска значења која префикс не- уноси у

творенице. Издваја следећа значења садржаја исказаних основном

речју: негирање (незнање, непостојање), негативна оцена (немај

ка, немуж.), изузимање или искључивање (несрбин, неалбанац) и

ублажавање негативне оцене (непамет, нељубав) (158). На основу

броја негираних именица у Речнику САНУ, у Рјечнику хрватскога

или српскога језика ЈАЗУ, као и у Рјечнику говора Запарача (за који

се сматра да припада старијем слоју српскогјезика), ауторка закљу

чује да је овај творбени модел био и остао врло продуктиван и ак

тиван у српском језику.

Треће поглавље посвећено је модификаторској функцији мето

нимије. У раду Метонимија у функцији модификације базне актив

не дијатезе у деривирану пасивну дијатезу (на примерима дериви

раних значења глагола физичког деловања, типа: стезати, стискати,

притискати и давити) (181—194) ауторка испитује семантичко-син

таксичке разлике између основних и метонимијски изведених зна

чења неких глагола физичког деловања. Типична структура за

основно значење ових глагола подразумева постојање агенса у

функцији субјекта и пацијенса у функцији директног објекта: Води

тељ је стезао микрофон. Код метонимијски изведених значења која

ауторка разматра, насталих на основу семе непрекидног контакта,

не мења се значење физичког деловања, као ни „денотативна свој

ства актаната“, али се мењају „њихове улоге пасивном дијатезом

семантичког, а не синтаксичког типа“ (182). Дакле, улоге учесника

ситуације подлежу конверзивној замени, која може да обухвати уче

снике, актанте у целини: Ципеле су (та) стезале, али и само неку од

релевантних компонената из њихове семантичке структуре. Ципе

ле су (му) стезале ноге. Ову врсту трансформације ауторка назива

семантичким пасивом. „За разлику од синтаксичког пасива, у коме

конверзија захватајући централне учеснике ситуације, у главну по

зицију доводи објекат, при истовременом потискивању субјекта на
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периферију, семантички пасив чини главном „објектну“ компоненту,

при истовременом потискивању, слабљењу „субјектне“ компоненте

која се премешта у пресупозитивни део значења као случајно, не

вољно реализован контакт каузатора“ (189).

Књига садржи и четврто, завршно поглавље, у ком се налазе ре

зимеи на српском (195—198) и енглеском језику (199–203), списак

литературе и извора (205–214), предметни регистар (215—238), ре

гистар аутора (239—2.40) и подаци о аутору (241-242).

И на крају, желели бисмо да поменемо да ова књига осим број

них теоријских тема које смо укратко представили садржи и једну

корисну, практичну, лексикографску димензију. Будући да је ауторка

редактор и уредник Речника САНУ с вишегодишњим лексикограф

ским искуством, своја запажања и закључке проистекле из лексико

лошких, семантичких и прагматичких истраживања преточила је и

у корисне лексикографске савете. То је, могли бисмо да закључи

мо, успешно испуњење циља који је поставила пред своју књигу.

Александра Марковић“

Институт за српски језик САНУ

Београд

* aleksandra markovic{ajisj.Sanu.ac.rs



MARTINA OROŽEN, KULTUROLOŠKI POGLED NA RAZVOJ
SLOVENSKEGA KNJIZNEGA JEZIKA

Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za

slovanske jezike in književnosti, 2010. — (Мednarodna knjižna zbirka

Zora, 74), 529 str.

Мартина Орожен је доајен науке о историји словеначког језика.

Поред бројних чланака и студија из те области она је аутор трију

књига о словеначком књижевном језику“. Својом тематском свеобу

хватношћу и методолошком доследношћу оне сачињавају кохерентан

корпус научних текстова који објективно представљају целовиту

историју словеначког књижевног језика од Брижинских фрагмената

до краја XIX века. У својој најновијој књизи М. Орожен је сакупи

ла студије из задње деценије, које су потврда креативности и дело

творности тог периода њеног научног стваралаштва.

Уводни део садржи два текста, који су кључни за адекватно

осмишљавање осталих расправа. У аутобиографском есеју „Слове

начки језик — моја љубав и мој живот“ М. Орожен приказује свој

пут кроз науку у контексту породичних и социокултурних околно

сти у којима је васпитана, издваја студије у Љубљани, када се уду

бљује у традиције словеначке хуманитаристике, посебно истиче

своју вишегодишњу специјализацију у Пољској (1960, 1960-64), где

проширује свој славистички видокруг.

У расправи „Словеначки језички развоју светлу системских ино

вација и језичке креативности“ М. Орожен износи своје теоријске

* Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana: Fi

lozofska fakulteta. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996, Poglavja iz zgodo

vine slovenskega knjižnega jezika od Brižinskih spomenikov do Kopitanja. Ljubljana:

Filozofska fakulteta. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996, Razvoj slovenske

jezikovne misli. Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2003 (Zora 26).
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погледе о механизмима словеначког књижевнојезичког развоја. Њена

тежња ка стварању текстоцентричног дијахроног модела подстакну

та је разговорима с Витолдом Дорошевским о принципима историј

ске лингвистике, али настаје и на основу властитог истраживачког

искуства. Индуктивни приступ условљава адекватнију селекцију

методолошке базе, нарочито у савременој ситуацији хиперпродук

ције методолошких парадигми у хуманитаристици, од којих многе

не аргументују своју иновативност према претходној традицији него

је једноставно игноришу. У ствари, ауторка се суочава с проблемом

односа између модерних теорија о књижевном језику и традицио

налне историјске граматике, у оквиру које су више од једног века

књижевни текстови истраживани, а и даље се истражују, на основу

упоредно-историјског метода, неомладограматизма и структурализма.

М. Орожен утврђује дијахрони еволуциони модел словеначког

књижевног језика који је заснован на деловању два типа чинилаца.

С једне стране, ауторка издваја „унутрашњојезичке чиниоце“ ран

га фонетских и прозодијских закона и аналогије који по њој прео

бликују првенствено фонетски и морфолошки систем. Споменуте

промене које су релативно спорије и стабилније, а које је објективно

утврдила историјска граматика, дефинисане су као израз „језичке

иновативности“. Други тип динамичнијих промена, по мишљењу

М. Орожен, тиче се првенствено синтаксе и лексике. Оне су пове

зане с историјским трансформацијама жанровског и стилистичког

раслојавања књижевног језика, њих истражује лингвистика текста

па су оне израз „језичке креативности“. На основу тих последњих

промена у историји словеначког књижевног језика издваја се пет

периода од првих очуваних писаних споменика па све до средине

ХIX века: средњи век, протестантизам, барок, просветитељство и

пуристички период.

Сви конкретни стари текстови у књизи анализовани су управо

у складу с бинарном опозицијом „језичка иновативност“ VS. „језич

ка креативност“. На тај начин се у словеначком научном дискурсу

отвара тема о обнављању методолошке парадигме историјских

књижевнојезичких истраживања, при чему би настојања била усме

рена на формирање јединственог интердисциплинарног приступа

који би резултате традиционалних историјских истраживања ускла

дио са модерним теоријама о функционисању језика у социуму.

Прво поглавље књиге посвећено је језичкој креативности При

можа Трубара. Из његовог обимног опуса ауторка издваја два типа

слабо истраживаних текстова, а наиме — фрагменте који предста
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вљају сажет приказ садржаја јеванђељских текстова у преводу Је

ванђеља по Матеју (1855) и детаљна тумачења јеванђељских пору

ка у облику полемичких проповеди у Еn regishter (1558). На осно

ву детаљне анализе синтаксичког и лексичког двојства поменутих

текстова долази се до закључка о високој обрађености словеначког

књижевног израза још у првој деценији његовог формирања. Аутор

ка тумачи ту привидно парадоксалну чињеницу с хипотезом о по

стојању усмене богослужбене традиције у периоду од Брижинских

одломака до протестантизма с којом се П. Трубар могао упознати

радећи седамнаест година као католички духовник.

Поставка о континуираном функционисању усмене форме бо

гослужбеног језика у средњем веку у ситуацији немачко-латинско

-словеначког мултилингвизма а исто тако о њеном утицају на цело

вит даљи развој словеначког књижевног језика до ХIХ века једна

је од главних теза у књизи у корист које се скоро у свим расправа

ма наводи мноштво убедљивих аргумената. У конкретном случају

М. Орожен примењује принципе унутрашње реконструкције да би

утврдила долењску говорну основицу Трубаровог језика и одсту

пања од ње, преко комплексне социолингвистичке и тематолошке

анализе одређује стилистичке особине текстова па на тој основи

приступа дијахроној лингвосоциолошкој реконструкцији књижев

нојезичког развоја оних периода за које нема очуваних писаних спо

мсника.

У другом поглављу су приказани молитвени обрасци из ХVП

ХVIII века на основу трију рукописа — Адама Скалара из 1643. год.,

Liber cantionum carniolicarium (тзв. Калобски рукопис) из 1651. год.

и Вratovske bukvice sv. Roženkranса Матије Кастелца из 1682. год.

Зборник А. Скалара тумачи се као спојница између Ратешко

-Целовшког рукописа (-1380) и штампаних списа М. Пагловца

(1734-1765) на горењском дијалекатском простору. У његовом хе

терогеном језику ауторка утврђује одређене нормативне тенденције.

ТекстŠula tega premišlovana садржи знатан број архаизама наслеђе

них из старије писмено непосведочене наддијалекатске горењске

норме богослужбеногјезика која је формирана у пражупнији Крањ

још у XI веку. Истовремено, због његове дијалошке структуриса

ности, текст Вrevilokvij карактерише већа заступљеност горењских

говорних црта.

У молитвеним обрасцима Калобског рукописа одражена је писме

на пракса на долењској дијалекатској основици. Приликом анализе

тог зборника М. Орожен детаљније испитује деловање одређених
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транслатолошких чинилаца. Она истиче да су случајеви буквалног

превођења и калкирања не само резултат неподударања између мор

фолошких и синтаксичких категорија исходишног и циљногјезика

него и израз коректног односа према обредном тексту чији је основ

ни циљ избегавање одступања од смисла оригинала.

У резултату темељног проучавања Братовских буквица М. Ка

стелца реконструисани су евентуални извори аутора према којима

он испољава изразиту самосталност. Приликом стилистичког обли

ковања текстова он усклађује конвенције старије усмене књижевне

традиције, средњовековне фолклорне легендарне религиозне песме

и протестантске књижевне норме.

Треће поглавље је посвећено кључним етапама из историје сло

веначког књижевног језика из ХVП-ХVIII века.

Пре свега М. Орожен се поново осврће на методолошке про

блеме истраживања старих словеначких текстова — овога пута на

основу Саплетоновог и Скаларовог рукописа из средине ХVII века

које је у ХIX веку проучавао В. Облак. У главним цртама његов мла

дограматичарски приступ резултирао је стварањем динамичног ево

луционог модела историјског развоја словеначког говорног језика.

Са своје стране интердисциплинарни приступ који заступа М. Оро

жен омогућава да се у мешовитом језику разматраних текстова

идентификују и разграниче предпротестантски од протестантског

утицаја а исто тако да се одреде лингвостилистичке законитости у

употреби разнодијалекатских особина.

Развојни лук старог крањског књижевногјезика који почиње од

А. Скалара, а наставља се у ХVIП веку, приказан је преко књижев

не делатности трију кључних фигура — М. Пагловца, М. Похлина и

Ј. Јапља.

У списима М. Пагловца испитује се прелаз између барока и про

светитељства у којем долази до помака средишта књижевнојезичког

развоја с долењскога на северозападни горењски дијалекатски про

стор. На основу упоређења Пагловчевих текстова с Далматиновом

библијом (1584) и с аналогним списима барокног писца Хиполита

доказано је да је М. Пагловец свесно разграничавао долењске од го

рењских фонетских и морфолошких особина и настојао да ограни

чи долењске архаизме на синтаксичком и лексичком нивоу.

М. Орожен посвећује посебну расправу и најоригиналнијем фи

лологу из раздобља јозефинизма — Марку Похлину. У последње вре

ме су у словенистици његове филолошке идеје предмет целовите

ревалоризације. Похлинова концепција о превазилажењу раскорака
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између писмене књижевне норме и говорног језика увођењем љу

бљанског градског говора у књижевну употребу одбачена је од стра

не његових савременика, што је дуже времена ометало објективно

оцењивање његове улоге у стандардизацији словеначког језика. М.

Орожен допуњује новим запажањима представе о том још увек не

довољно вреднованом словеначком интелектуалцу осврћући се на

слабо истражени проблем о стилистичким особинама његових вер

ско-поучних списа.

Врхунац, а истовремено и крај, старог крањског књижевног је

зика у вези је са јансенистичким преводом Библије према вулгати

који је Ј. Јапељ остварио са својим сарадницима. М. Орожен утвр

ђује допринос словеначког филолога у унификацији горењски усме

рене књижевнојезичке норме на основу Далматинове традиције,

можда и Острошке библије а исто тако у резултату његових власти

тих упоредно-историјских запажања.

Четврто поглавље бави се пуристичким периодом у историји

словеначког књижевног језика који траје од објављивања граматике

Ј. Копитара (1809) до средине XIX века. Словеначка стандардоло

гија поклања посебну пажњу нормативним процесима у световним

стиловима и жанровима тог периода, у чијем проучавању велики

допринос има и М. Орожен. Овога пута ауторка се усредсређује на

језик верско-поучне и теолошке литературе разматраног периода.

Упркос томе да представља обиман део књижевне продукције пури

стичког раздобља и да се у њему одвијају сложене жанровско-сти

листичке трансформације, споменути тип литературе досад није

био предмет целовите књижевнојезичке анализе. М. Орожен детаљ

но истражује језик Ф. Веритија, Ф. Бараге а исто тако посвећује три

опсежне студије хомилетичким и хагиографским списима А. Слом

шка, од којих се неке испитују по први пут. Ауторка долази до за

кључка да се успон световне прозе ХIХ века дугује управо прео

бличавању књижевне норме уклањањем синтаксичких и лексичких

калкова а исто тако преструктурисању жанровског система верске

и научно-популарне литературе. Тај закључак не само што оцртава

једну нову стандардолошку тему у науци о историји словеначког

књижевног језика него пружа могућност за компаративно проуча

вање словеначкогјезика и осталих јужнословенских књижевних је

зика код којих се иста развојна тенденција остварује на специфич

Не НаЧИНС.

У оквиру своје начелне интердисциплинарне методолошке

усмерености ауторка примењује различите приступе у истраживању
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одређеног тематског поља. На пример животописном жанру у сло

веначком књижевномјезику приступа се с обзиром на трансформа

ције стилистичких параметара у барокном и пуристичком периоду,

испитује се његова специфика како у индивидуалној језичкој прак

СИ раЗЛИЧИТИХ аутора тако и кроз призму нормативних процеса. У

расправи о лику св. Мартина у светачким животописима и у лепој

Књижевности XIX века на основу детаљне тематолошке и социо

лингвистичке анализе приступа се систематизацији чињеница и по

јава језичке и социокултурне природе које су релевантне за специ

фичне стереотипне представе о том свецу у словеначком културном

простору датог периода.

Пето поглавље носи наслов Сiril-Metodiana. У њему М. Орожен

систематизује обимне информације из различитих извора о просла

вљању св. Ћирила и Методија у словеначком друштву у другој поло

вини XIX века. Ауторка остварује аутентичну реконструкцију свих

значајних друштвених догађаја, приказује ћирило-методијевску

проблематику у јавном говорништву, у лепој књижевности, науч

но-популарној, научној литератури и публицистици, оцртава мани

фестације политичког, екуменског и културног панславизма. Оне су

повезане с три главна датума који наилазе на одјек и у осталом сло

венском свету — 1000-годишњица Панонске мисије (1863, 1867),

проглашење црквеног празника св. Ћирила и Методија празником

васељенске цркве (1880) и 1000-годишњица Методијеве смрти

(1885). У том контексту размотрена је иницијатива С. Шкрабца о

увођењу словеначког језика у богослужење укључујући ту и црквено

појање, такође је истакнута посебна улога популарних и проповед

них списа с Ћирило-Методијевом тематиком А. Сломшка. Детаљ

но су анализиране и лингвостилистичке особине недовршеног ро

мана о периоду Моравске мисије познатог писца Јосипа Јурчича

Slovenski svetec in učitelj. Богато фактографским информацијама

ово поглавље било би од нарочите користи за историјска и културо

лошка истраживања о панславизму друге половине XIX века а исто

тако, будући да приказује културноисторијски контекст слованиза

ције словеначке књижевнојезичке норме, омогућава адекватнију

оцену тог периода у развоју словеначког књижевног језика.

Последње седмо поглавље књиге фокусирано је на два проблема

— на жанровску специфику словеначких црквених песмарица и ре

гионалне варијанте словеначког књижевног језика током ХVIП

ХIX века.

М. Орожен истражује словеначку црквену песму у погледу ње

ног садржаја, мотива, композиције и поетских конвенција. Поред



358 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

тога она издваја три регионалне језичке варијанте у том жанру —

централнословеначки, корушки (у оквиру којега посвећује нарочиту

пажњу новооткривеном Тињском рукопису) и панонски, у вези с којим

приказује историју и механизме прекмурско-кајкавсјих контаката и

прожимања. Управо у језику словеначких песмарица ауторка уочава

битне тенденције у почетној фази обликовања савремене књижевне

норме. У Корушкој се формирају две варијанте: 1) старија, надди

јалекатска „буковнишка“, Драбоснакова и 2) књишка, Гутсманова

настала под утицајем крањске норме. Аналогно прекмурска като

личка црквена песма ближа је говорном језику, али се истовремено

истиче својом већом стилистичком архаичношћу док каснију про

тестантску песму карактерише већи број књижевних иновација.

Ауторка истиче потребу за даљим комплетним истраживањима

жанровско-стилистичке диференцијације прекмурске књижевноје

зичке варијанте. Она испитује особине протестантског катехизиса на

основу Vöre krsztánske kratki navuk (1754) Ш. Кјузмича и позива на

систематско прикупљање и проучавање рукописних проповеди, што

је битно не само за попуњавање празнина у историји прекмурске

књижевнојезичке варијанте него и због околности да је управо на

словеначком панонском простору најтрајније очувана Ћирило-Ме

тодијева обредна терминологија.

Сложена међусобна прожимања међу различитим регионалним

варијантама словеначког књижевног језика пропраћена су и на

основу упоређења трију популарних верских књига с краја ХVIП и

почетка XIX века које садрже приче Светог писма. Њихови аутори

М. Кјузмич, М. Равникар и П. Дајнко су представници прекмурске,

крањске, односно штајерске варијанте.

Књигу заокружује Додатак у којем М. Орожен описује своје

личне утиске о Одељењу за словенске језике и књижевности на Фи

лозофском факултету у Љубљани током четири деценије.

У својој четвртој књизи М. Орожен систематизује огромну ко

личину информација, које би могле послужити као грађа за саста

вљање енциклопедије словеначког књижевног језика. Поред тога, у

саме расправе она укључује бројне аутентичне текстове из свих ис

траживаних периода који, посматрани у њиховој целини, чине сво

јеврсну антологију. На тај начин ауторка не само што поставља своје

теоријске тезе на стабилну емпиријску основу него пружа могућност

и читаоцу да изведе своје самосталне анализе и запажања заснива

јући се и на тешко доступним и неистраженим списима.

У широј семиотичкој перспективи идеје у књизи кореспондира

ју са сликом на насловној корици — Tihožitje z leščerbo (1964) чији
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је аутор Албин Лугарич. На слици је приказана полутамна соба са

сатом на зиду и столом на којем леже отворена књига, кључ и

leščerba. У Словеначком етимолошком речнику М. Сноја је забеле

жено да се реч leščerba cacтojи од ствнем. Liecht, нем. Licht — све

тлост, светиљка и ствнем. Scherbe, нем. Scherbe — глинени суд“, с

првобитним значењем петролејска светиљка у облику глиненог су

да“. Главна идеја у лингвистичким расправама М. Орожен је да у

контексту универзалних законитости које формирају словеначки

језик као инструмент културе буду утврђене и адекватно осмишљене

духовне вредности које су се током векова сачувале у словеначким

дијалектима и књижевном језику. Са своје стране слика на корица

ма сугерише читаоцу да се универзални симболи сата, књиге и кљу

ча не могу у датом простору видети ако их не осветли словеначка

leščerba.

Најда Иванова“

Универзитет у Љубљани

Филозофски факултет

* M. Snoj. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997, 299.
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из историјске лингвистике / Јасмина Грковић-Мејџор. — Сремски Карловци; Нови Сад :

Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007. — 482. — (Библиотека Тheoria) / Слобо

дан Павловић // ЗбМСКЈ. —57, 3 (2009), 679–685. || Приказ || Уп. 14

22. ПИПЕР, Предраг

О нормативној лингвистици /Предраг Пипер //Зборник Института за српски језик...

—445–457. || Резкоме

23. ПИПЕР, Предраг

„Lingvistički ogledi“ : teorijski uvidi i njihova primena / Predrag Piper // Lingvistika... —

61—80.

24. РАДИЋ, Јованка

Пароним: од логичког долингвистичког термина / Јованка Радић //Зборник Инсти

тута за српски језик... — 459-470. || Резкоме

25. РАДОВАНОВИЋ, Милорад

Istorija (opšte) lingvistike / Milorad Radovanović // Lingvistika... — 49-60.
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26. РАДОВАНОВИЋ, Милорад

Појам градуелности у лингвистици, логици, и у науци уопште / Милорад Радовано

вић // ЗбМСС. — 73 (2008), 337-350. || Summary

- РАДОВАНОВИЋ, Милорад“

Правци у лингвистици у тумачењу Милке Ивић |Уп. 1868

27. РАДОВАНОВИЋ, Милорад

Увод у фази лингвистику / Милорад Радовановић. — Сремски Карловци, Нови Сад :

Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009. — 162. — (Библиотека Елементи; 82)

28. РАДОВАНОВИЋ, Милорад

Фази логика у лингвистици : темељни појмовник и систематизација / Милорад Ра

довановић // Семантичка... — 11-44. | Summary

29. РАЈИЋ, Љубиша

Градски говори / Љубиша Рајић // Говор Новог Сада. — 31-46.| Summary

30. СИМИЋ, Радоје

Комуникативна и структурна синтакса: два аспекта синтаксичке теорије / Радоје Си

мић // СЈ. — 14 (2009), 5–18. || Summary

31. СПАСОЈЕВИЋ, Марина

Lingvistički ogledi / Milka Ivić. - 3. dopunjeno izd. – Beograd: Biblioteka XXvek: Krug,

2008. — 339. - (Biblioteka XX vek; 61) / Марина Спасојевић // НЈ. — 39, 1/4 (2008), 87-90. |

Приказ || Уп. 9

32. ТАНАСИЋ, Срето

Стари и нови списи: огледи о језику и уму (Милорад Радовановић. — Сремски Кар

ловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007. — 249. — (Библиоте

ка Тheoria; 70) / Срето Танасић // ЈФ. — 65 (2009), 440—444.||Приказ || Уп. 771

33. ТРИВИЋ, Анета

Sapir-Vorfova hipoteza: za i protiv / Aneta Trivić // Савремена проучавања... –411-424.

| Summary

34. ЧАРКИЋ, Алма

Aspekty teorii wzglednošci lingwistусznej / Aleksander Kiklewicz. — Оlsztyn : Instytut

dziennikarstva i komunikacji spotecznej Uniwersitetu Warminsko-Mazurskiego, 2007. / Алма

Чаркић // Стил. — 8 (2009), 348-350. |Приказ

35. ЧЕРЊАВСКАЈА, Валерија

Какие текстовље границљи нужни лингвисту? : поликодовље и гибриднЊле текстБI /

Валериа Е. Чернавскаa // Стил. — 7 (2008), 105-120.| Summary

II. Интердисциплинарна проучавања језика (етнолингвистика,

неуролингвистика, психолингвистика, социолингвистика и сл.)

36. АКИМОВА, Елвира

Кулктурологическић аспект изучених старославинского извика /З. Н. Акимова // Изу

чавање словенских језика... — 13—16.

* Библиографске јединице без редног броја испред, распоређене су на два места у

библиографији, а имају само један редни број.
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37. АНАСТАСОВА, Јекатерина

Пост-советскић фолњклор и идентичностњ в Бессарабии / Екатерина Анастасова //

Етнолингвистичка... — 25-35. | Резиме

38. АНДРИЋ, Едита

U duhu jezičke i kulturne koegzistencije / Edita Andrić. – Novi Sad: Akademska knjiga:

Српска академија наука и уметности, Огранак, 2009. — 334. — (Biblioteka Naučna misao)

39. АНТОВИЋ, Михаило

Evoked Potential P300 in Metrical Cognition: a Pilot Study / Mihailo Antović // FU. - 7,

1 (2009), 29–45. | Резиме

40. АНТОВИЋ, Михаило

Lingvistika, muzikalnost, kognicija / Mihailo Antović. – Niš: Kulturni centar, 2009. — 294.

41. АНТРОПОВ, Николај

Белорусскал зтнокулњTура и кожнославинскић контекст: резулњгативностњ сравне

ниa / Николаћ Антропов // Етнолингвистичка... — 37-49. || Резиме

42. БАЈБУРИН, Аљберт

Правила нарушених правил/АлЊберт Баћоурин // Етнолингвистичка... - 51-57. || Ре

ЗИМе

43. БАРТМИЊСКИ, Јежи

Какие ценности участвукотв формировании изљшковоћ картини мира славан? / Ежи

Бартминвскић // Етнолингвистичка... — 59-70. || Резиме

44. БАШИЋ, Ивана

Иконичност онтолошке лексике српског језика у контексту словенске митологије:

концепт бића / Ивана Башић // ЗбМСС. — 76 (2009), 47—80. || Резкоме

45. БАШИЋ, Ивана

Неизречено, неизрециво, замукло: концепт ћутања у српском језику / Ивана Башић

// ЗбМСС.- 74 (2008), 191–217. || Резкоме

46. БЕЛОГЛАЗОВА, Јелена

Интердискурс и полидискурс: соотношение понатић / Елена В. Белоглазова // Стил.

— 7 (2008), 121—129. || Summary

47. БЕРЕЗОВИЧ, Јелена

Рататуи и таратор / Елена Л. Березович, Ксенин В. Пњинкова // Етнолингвистич

ка... — 81–93. || Резиме

48. БЈЕЛЕТИЋ, Марта

Веде и неведе: прилог проучавању семантике псл. *věd-/ Марта Бјелетић // Етнолин

гвистичка... — 95-108. || Резкоме

49. БЈЕЛЕТИЋ,Марта

Екстралингвистички фактори у етимолошким истраживањима: на примеру „Етимо

лошког речника српског језика“ / Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић // ЗбМСС.- 73

(2008), 57-70. || Summary

50. БОГДАНОВИЋ, Недељко

Дијалекти у светлу друштвених промена / Недељко Богдановић // Српски језик у

(кон)тексту. — 307–312. | Summary

51. БОЈОВИЋ, Драга

Наука и идеологија: српски и остали језици у Црној Гори /Драга Бојовић // Српски

језик у употреби. — 439-445. | Резоме
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52. БРАЈКОВИЋ, Наталија

Проблеми вербализације концепта : Проблемљи вербализации концепта / Николаћ

Федорович Алефиренко. — Волгоград : Перемена, 2003. / Наталија Брајковић // СЈ. — 14

(2009), 761–769. || Приказ

53. БУГАРСКИ, Ранко

Evropa u jeziku / Ranko Bugarski. – Beograd : Biblioteka XX.: Knjižara Krug, 2009. — 246.

— (Biblioteka XX vek; 176)

54. ВАРБОТ, Жана

Рус. диал. жаровњи “ВБисокић, строинЊћ”: к проблеме смешении зтимологических

гнезд / Жанна Ж. Варбот // Етнолингвистичка... — 109-115. || Резиме

55. ВИНОГРАДОВА, Људмила

Народнаи терминологич, свизаннан с обњичаем раженљи: востoчно- и западнославан

скаи традиции / Лкодмила Н. Виноградова // Етнолингвистичка... — 117-128. | Резиме

— ВЛАИСАВЉЕВИЋ, Ана

Acculturation as a Function ofValue Discrepancies: First Generation Serbs in London

УП. 1680

56. ВОЛОДИНА, Татјана

Женские болезни в народнњих представленинх белорусов / Татљина В. Володина // Ет

нолингвистичка... — 129-138. | Резиме

57. ВУКОМАНОВИЋ, Славко

О раном дечјем говору / Славко Вукомановић // СЈ. — 13 (2008), 523—536.

58. ВУЛОВИЋ, Наташа

Фразеологија и национална култура /Драгана Мршевић-Радовић. — Београд : Дру

штво за српски језик и књижевност Србије, 2008. — 248. - (Библиотека Књижевност и је

зик, 26) / Наташа Вуловић // Стил. — 8 (2009), 360-365. || Приказ || Уп. 78, 106, 1008

59. ВУЧИНА-СИМОВИЋ, Ивана

Етнички идентитет и заменајезика у сефардској заједници у Београду / Ивана Вучи

на Симовић, Јелена Филиповић. — Београд : Завод за уџбенике, 2009. — 251.

60. ВУЧИНА-СИМОВИЋ, Ивана

Језичка идеологија као мерило губитка престижа и замене етничкогјезика: пример

јеврејско-шпанског на Оријенту / Ивана Вучина-Симовић // Савремена проучавања... —

357-372. | Resumen

61. ВУЧКОВИЋ, Петар

Značenje i pažnja / Petar Vučković // Prevodilac. – 27, 3/4 (2008), 29-44. || Summary

62. ВУЧКОВИЋ, Петар

Neurokognitivna lingvistika/ Petar Vučković // Prevodilac. –27, 1/2 (2008), 21—30. |Sum

mary

63. ГАДОМСКИ, Александр

Стилистическић подход к изученико религиозного извика / Александр Гадомскић //

Стил. – 7 (2008), 21-35. || Summary

64. ГАЕВ, Тања

Лексичко-семантички потенцијал назива за број један у руском, украјинском и срп

ском фолклору / Тања Гаев // Славистика. - 13 (2009), 176-186. || Резоме
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65. ГАЕВ, Тања

Лексичко-семантички потенцијал назива за број три у украјинском и српском јези

кy / Тања Гаев // Славистика. — 12 (2008), 269-277. || Резкоме

66. ГОВОР и језик. 2, Интердисциплинарна истраживања /ур. Јовичић Т. Слободан, Со

виљ Мирјана. — Београд: Центар за унапређење животних активности : Институт за екс

перименталну фонетику и патологију говора, 2009. — 331.

— ГОЛУБОВИЋ, Биљана

Психолингвистички приступ деклинационом систему у настави српског као страног

језика || Уп. 247

67. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина

Формуле с придевом целе у старосрпским повељама / Јасмина Грковић-Мејџор // Ет

нолингвистичка... — 139—146. || Резкоме

68. ГУРА, Александр

О вкусовом коде свадњбљI / Александр В. Гура // Етнолингвистичка... — 147—161. || Ре

ЗИМе

69. ДИЛПАРИЋ, Предраг

Културна реконструкција: археологија и лингвистика /Предраг Дилпарић //СЈ. — 14

(2009), 457-466. |-

70. ЂОРЂЕВИЋ, Вивиен

Ispitivanje artikulacije suglasničkih skupova kod razvojne verbalne apraksije i razvojne

disfazije / Vivien Đorđević, Slavica Golubović // Говор и језик. 2. — 36-61. || Summary

71. ЂУРОВИЋ, Татјана

The Role of Culture in Conceptual Metaphors / Tatjana Đurović // ELLSSAC Procee

dings... — 337-349.

72. ЂУРОВИЋ, Татјана

Unity in Diversity: the Conceptualisation ofLanguage in the European Union / Tatjana Đu

rović // FU. — 7, 1 (2009), 47–61. || Резиме

73. ЕТНОЛИНГВИСТИЧКА проучавања српског и других словенских језика: у част

академика Светлане Толстој / ур. Предраг Пипер, Љубинко Раденковић. — Београд : САНУ,

Одељење језика и књижевности, 2008. — 439. — (Српски језику светлу савремених лингви

стичких теорија; 3) || Уп. 780

74. ЗУБОВ, Николај

Заметки по поводу зтнонима сарацини в некоторњих древнерусских памитниках /Ни

колаћ И. Зубов // Етнолингвистичка... — 164-171. | Резиме

75. ИВИЋ, Милка

Како српске језичке датости егземплификују собом појмовну категорију биолошкој

времена / Милка Ивић // Етнолингвистичка... — 173-175. || Summary

76. ИЛИЋ, Марија

Динамика језичке и социјалне промене: о мањинскимјезицима у Мађарској с посеб

ним освртом на српски језик / Марија Илић // ЈФ. — 65 (2009), 331-357. || Summary

77. ЈАКОБСЕН, Пер

Језички страхови неких држава пред уласком у ЕУ / Per Jacobsen // СЈ. — 13 (2008),

69-74. || Summary
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78. ЈОВАНОВИЋ, Јелена

Научни оквир стилски апликативне слике света: Фразеологија и национална култу

ра /Драгана Мршевић-Радовић. — Београд : Друштво за српски језик и књижевност Ср

бије, 2008. — 248. — (Библиотека Књижевност и језик; 26) / Јелена Јовановић // СЈ. — 14

(2009), 707—715. || Приказ || Уп. 58, 106, 1008

79. ЈОВАНОВИЋ, Славица

Говор и комуникација: методика развоја говора / Славица Јовановић. — Шабац: За

слон, 2008. — 127.

80. ЈОВИЧИЋ, Зорица

Симболи моћи у фатичкој размени у институционалном дискурсу / Зорица Јовичић

// сј. — 13 (2008), 575—581.

81. ЈОВИЧИЋ, Слободан

Percepcija fonema u šapatu : identifikacija i konfuzija / Slobodan T. Jovičić, MiodragМ.

Đorđević // Говор и језик. 2. — 80-95. || Summary

82. КАБАКОВА, Галина

Пуств вештњ улажетса, а лене приважетса / Галина И. Кабакова // Етнолингвистич

ка... — 177-186. || Резиме

83. КЛИКОВАЦ,Душка

Jezik i moć: ogledi iz sociolingvistike i stilistike / Duška Klikovac. – Beograd : Bibliote

ka XX vek: Krug, 2008. – 346. - (Biblioteka XX vek; 168) || Уп. 96, 140

84. КЛИКОВАЦ, Душка

Прилог критичкој анализи конверзације: дискурс моћи у лекарској ординацији /Ду

шка Кликовац // НССУВД. — 38, 3 (2009), 33-80. || Summary

85. КОВЕЧЕС, Золтан

Culture, Language and Metaphor Variation / Zoltán Kövecses // ELLSSAC Proceedings...

— 275-299.

86. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Графијско-ортографска обележја сакралног функционалностилског комплекса у срп

ском и руском језику : из социолингвистичке и нормативистичке перспективе / Ксенија

Кончаревић // ЗбМСС. — 75 (2009), 11–38. | Резкоме

— КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Лингвокултуролошка презентација ономастичке лексике у настави српскогјезика у

инословенској средини || Уп. 316

87. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

. Социолингвистички аспекти полилингвизма сакралних језика у оквирима Рах Slavia

Orthodoxa /Ксенија Кончаревић // ЗбМСС. — 73 (2008), 213-225. | Резкоме

88. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Типици Светог Саве као извор за проучавање српске аскетске комуникативне култу

ре / Ксенија Кончаревић // Стил. — 8 (2009), 135-146. || Summary

89. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Уз питање о предмету конфронтационих лингвокултуролошких испитивања /Ксени

ја Кончаревић // Стил. — 7 (2008), 151—161. || Summary

90. КОСАНОВИЋ, Марија-Магдалена

Лингвокултуролошки поглед на словенске жаргоне / Марија-Магдалена Косановић

// Славистика. — 12 (2008), 229-234. | Резоме
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91. КРЕЧМЕР, Ана

Смена кулктурноћ парадигмњив зеpкале слaвaнoсербскоћ писменности / Анна Креч

мер // Етнолингвистичка... — 187—197. || Резиме

92. КРКЕЉИЋ, Предраг

Koncept sreće u drami „Ujka Vanja“ А. Р. Čehova / Predrag Krkeljić // Славистика. — 13

(2009), 164-167. || Резкоме

93. ЛАЛОВИЋ, Дејан

Језик и индивидуалне разлике : домети и ограничења различитих приступа проуча

вању језичких способности / Дејан Лаловић. — Београд : Завод за уџбенике, 2008. — 187.

94. ЛОМА, Александар

Кривоћ ветер и откуда он подул: к истокам дуалистического понимании ветра и огна

в индо-европећских традициих 1 Александар Лома // Етнолингвистичка... — 199-226. | Ре

зиме

— ЛОМА, Александар

Стилске и социолингвистичке равни прасловенског језика : речник и творба речи

уп. 602

95. МАКИШОВА, Ана

Језик, комуникација, развој / Мирјана Јоцић. — Нови Сад : Дневник, 2006. — 181. —

(Едиција Теорија) / Ana Makišova // Славистика. - 13 (2009), 529-531. || Приказ

96. МАРИНКОВИЋ, Ивана

Jezik i moć: ogledi iz sociolingvistike i stilistike / Duška Klikovac. – Beograd : Bibliote
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— МОСКОВЉЕВИЋ-ПОПОВИЋ, Јасмина
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Београд : Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2009. — 173.

110. НИКОЛИЋ, Марина
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О урбаној етнолингвистици /Предраг Пипер // Етнолингвистичка... – 311-323. || Ре

ЗКОМe

117. ПЛАС, Питер
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Поповић // Словенски фолклор... — 229-250. || Summary

119. ПОПОВИЋ, Људмила
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та за српски језик... — 471–479. || Summary

129. РАЗДОБУДКО-ЧОВИЋ, Лариса
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135. СЕЧУЈСКИ, Милан

Automatska morfološka anotacija teksta / Milan Sečujski // Говор и језик. 2. — 96—111. |
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136. СЈЕРОСЛАВСКА, Елжбјета
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146. ТОПОРКОВ, Андреј
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Присуство аутора у научном чланку: Аcademic Voices: Across Languages and Disci
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Означавање релација једнакости у француском и српском језику / Љубица Влаховић

// ЗбМСФЛ. — 51, 1/2 (2008), 227-232. |Résumé
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Бројати звезде у српском и немачком језику / Габриела Гајић // Српски језик у упо

треби. — 361—380. || Zusammenfassung
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Adisa Imamović // ELLSSAC Proceedings... — 241-251.

537. ЈОВАНОВИЋ, Владан
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Руско-српска лингвокултуролошко-стилистичка и компаративна истраживања|Уп. 129

568. РАЈИЋ, Јелена

La expresión linguistica de la aspectualidad en espafiol / Jelena Rajić // СЈ. — 14 (2009),

387-392. || Резиме

569. РИСТИВОЈЕВИЋ-РАЈКОВИЋ, Наташа
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жица Бајић // СЈ. — 14 (2009), 745–749. || Приказ

— БАРТМИЊСКИ, Јежи

Какие ценности участвукотв формировании извуковоћ картинљи мира славан?! Уп. 43

589. БАУК, Снежана

Историја развитка значења прасловенског глагола “zbrěti : његови творбени и

семантички континуанти у старословенском и српском језику /Снежана Баук // НССУВД.
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591. ВОЈВОДИЋ, Дојчил

О зависносложеним реченицама са условљеном структуром: опште карактеристике,

статус и класификација /Дојчил Војводић // Славистика. — 13 (2009), 121—136. || Резкоме

592. ВОЈВОДИЋ, Дојчил

О неморфологизованим средствима изражавања футуралне семантике у српском и

другим словенским језицима /Дојчил Војводић // Семантичка... — 221-256. || Резкоме

593. ГАЗДА, Јиржи

Рост аналитизма (и агплкотинативности) какодна из конвергентних тенденцић враз

витии современних славинских извиков: на материале новљих сложни наименованић в

русском и чешском извиках / И. Газда (/ Изучавање словенских језика... — 118-123.

594. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина

Ка реконструкцији прасловенске синтаксе (Јасмина Грковић-Мејџор //ЗбМСС.-73

(2008), 71-83. || Резкоме

595. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина

Tipološka slavistička problematika / Jasmina Grković-Mejdžor // Lingvistika... - 81-96.

596. ДОСЕВА, Ценка

Кизученико лексики древнећшећ славинскоћ гимнoграфии: слова с суффиксом -ице

/ Ц. Досева // Изучавање словенских језика... — 145—168.
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597, ЂУРЧИНОВ, Милан

Славистика у савременом свету /Милан Ђурчинов // Славистика. — 13 (2009), 50-54.

| Резкоме

598. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Агионимљив православноћ среде: структурно-семантически анализ / И. В. Бугаева.

— Москва: МСХА им. К. А. Тимиразева, 2007. — 139. /Ксенија Кончаревић // Славистика.

— 13 (2009), 531-533. || Приказ

599. КОРДИЋ, Сњежана

Koordinacija i subordinacija u složenim rečenicama slavenskih jezika / Snježana Kordić

// ЈФ. — 64 (2008), 189—197. || Summary

— КОСАНОВИЋ, Марија-Магдалена

Лингвокултуролошки поглед на словенске жаргоне | Уп. 90

600. КУЉБАКИН, Степан

Славинскаи палеографин / Степан Михаилович Кулњбакин , приредили Гордана

Јовановић, Радмила Ковачевић, Виктор Савић. — Београд: Институт за српски језик САНУ,

2008. — 170. || Уп. 590

— ЛОМА, Александар

Кривоћ ветер и откуда он подул : к истокам дуалистического понимании ветра и огни

в индо-европећских традициих | Уп. 94

601. ЛОМА, Александар

*Réče, “slovo, “beseda : етимологија и семантичка праисторија / Александар Лома //

ЈФ. — 64 (2008), 199–216. Summary

602. ЛОМА, Александар

Стилске и социолингвистичке равни прасловенског језика : речник и творба речи /

Александар Лома // ЗбМСС.- 73 (2008), 241-257. || Summary

—ЛУБАШ, Владислав

Актуелни покушаји нормирања говорне врсте језика у српском и у другим

словенским језицима || Уп. 1134

603. ЛУБАШ, Владислав

Замршени проблеми у нормирању лексике на тлу савремене језичке политике у

словенским земљама / Wiadislaw Lubaš // НССУВД. – 37, 1 (2008), 27-34. || Резкоме

604. ЛУБАШ, Владислав

Polityka jezykowa niektórych krajów showianskich wobec dialektów / Wiadyslaw Lubaš

//Зборник Института за српски језик... — 277-284. | Резиме

605. ЛУЧКУВ, Ивона

О маркировании границ временного контакта ситуацић в таксисних конструкциЖх:

на примере виражених предшествовании в полњском и русском извиках / И. Лучкув// Изу

чавање словенских језика... — 236-242.

606. МАРКОВА, Јелена

Националвно-кулктурнкић компонент семантики межљазњиковњих омонимов в

славинских извиках : на материале русского и чешского извиков / E. М. Маркова //

Изучавање словенских језика... — 243-246.

607. МАРКОВИЋ, Наташа

Србистичке и друге теме: Славистика — србистика : изабрани радови / В. П. Гутков

; превела Вукосава Ђапа-Иветић; ред Богдан Терзић. - Београд : Завод за уџбенике и
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наставна средства : Вукова задужбина; Нови Сад : Матица српска, 2005. – 171. / Наташа

Марковић // СЈ. — 14 (2009), 689-692. || Приказ

608. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Допринос српских лингвиста тумачењу развоја прасловенских гласовних група “kti,

*gti, “chti / Радмило Маројевић // Славистика. — 12 (2008), 108—115. || Резкоме

— МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Словенски етнокултурни концепт свобода у Његошевој епској трилогији (Уп. 100

609. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Судбина прасловенских гласовних група /Радмило Маројевић // Гласник ЦАНУ —26

(2008), 49-67. || Резоме

610. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Судњба прасловинских звуковњих групп *kti, “gti, “xti / Радмило Мароевич // СЈ. — 14

(2009), 29-46. || Резиме

611. МИРИЋ, Душанка

Жзвик и традиционнал кулЊтура: зтнолингвистические иccледованих || Е. Л. Березович.

— Москва: Индрик, 2007. — 600. /Душанка Мирић //ЗбМСС.-76 (2009), 135-136. || Приказ

— МИХАЈЛОВ, Николај

К одноћ прусско-словенскоћ зтнолингвистическоћ параллели: извическић праздник

kresze/kres | Уп. 103

612. НИКОЛИЋ, Милка

Први етимолошко-мотивациони речник словенске руралне зооминије : Stownik

etymologiсzno-motyvacyjny showianskej zoonimii ludowej / Stefan Warchot. - Lublin :

Uniwersytet Marii Curie-Skladowskiej, 2007. — 303./Милка Николић // СЈ. — 13 (2008), 691–

695. || Приказ

613. НОМАЋИ, Мотоки

Исследование частних вопросов истории славинских извиков / В. П. Гудков, — Москва,

2007. — 124. / Мотоки Номаћи // НЈ. — 39, 1/4 (2008), 91-94. || Приказ || Уп. 619

— ПЕЈАНОВИЋ, Ана

Пословице и изреке „Горског вијенца” у словенском контексту | Уп. 1206

— ПОПОВИЋ, Људмила

Изражавање аспектуалног значења проспективности у словенскимјезицима (Уп. 119

— РАДЕНКОВИЋ, Љубинко

Боја као обележје митолошких бића : словенске паралеле | Уп. 124

— РАДЕНКОВИЋ, Љубинко

Лутајуће душе | Уп. 125

614. РАДЕНКОВИЋ, Љубинко

Теоними у словенском фолклору / Љубинко Раденковић // Словенски фолклор... —

265–280. || Summary

615. РУЖИЧКА, Рудолф

Remarks on Unpronounceable Subjects / Rudolf Rüžička // ЈФ. — 64 (2008), 437-439. i

Zusammenfassung

616. СЛОВЕНСКИ фолклор и фолклористика : зборник радова са међународног

научног симпозијума одржаног 2-6. октобра 2006. године / ур. Љубинко Раденковић. —

Београд : Балканолошки институт САНУ, 2008. — 501.
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617. СТАНИШИЋ, Вања

О неким културноисторијским слојевима словенске писмености / Вања Станишић //

ЗбМСС. — 73 (2008), 403-414. | Резкоме

618. СТАНКОВИЋ, Богољуб

Традиција и савремено изучавање словенских језика / Богољуб Станковић //

Славистика. — 13 (2009), 45-49. || Резкоме

619. ТЕРЗИЋ, Богдан

Исследование частних вопросов истории славанских извиков / В. П. Гудков. — Москва

: МГУ, 2007. — 124. / Богдан Терзић // Славистика. — 12 (2008), 439-440. |Приказ || Уп. 613

620. ТОПОЛИЊСКА, Зузана

Кад је референција ирелевантна... / Зузана Тополињска // Семантичка... - 181—191. |

РеЗКоме

621. ЋОРИЋ, Божо

Прасловенско “god- и његови континуанти у српском језику / БожоЋорић // Гласник

ЦАНУ. — 27 (2009), 13–21. || Summary

622. ЦОНЕВА, Лилјана

Славинские личнве имена в неславинском окружении / Л. Цонева // Изучавање

словенских језика... — 362-366.

б) источнословенски језици

- АНАСТАСОВА, Јекатерина

Пост-советскић фолњклор и идентичностњ в Бессарабии || Уп. 37

— АНИСИМОВА, Дарија

Специфика употребленин личних местоименић в словацком извике в сопoстaвлении

с русским Уп. 509

623. АРЕФЈЕВА, Т. А.

Слова и конструкции с уступителњним значением в современном русском извике /Т.

А. Арефвева // ЗбМСС. — 75 (2009), 189-197.

624. АРКУШИН, Григориј

Дворiвневе i додаткове картографуванни у регiоналвному атласiукрајнсвкој мови /

Григорiћ Аркушин // Стил. — 7 (2008), 251-255. | Summary

625. БАБИЋ, Здравко

Имперсоналне реченице које изражавају склоност према физичком или психичком

стању које је изражено глаголом : на материјалу руског, пољског и српскогјезика / Здравко

Бабић // Славистика. — 13 (2009), 150-156. | Резкоме

— БАБИЋ, Здравко

Неке специфичности категорије имперсоналности и имперсоналних реченица у

руском, пољском и српском језику | Уп. 512

— БАЈБУРИН, Аљберт

Правила нарушених правил || Уп. 42

— БЕЛОКАПИЋ-ШКУНЦА, Вера

Лексичке одлике руског и српског пословног језика || Уп. 514
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— БЕЛОКАПИЋ-ШКУНЦА, Вера

Проблеми еквивалентности руске и српске стилистички маркиране лексике : на

материјалу пословне и васпитно-образовне терминологије || Уп. 157

— БЕРЕЗОВИЧ, Јелена

Рататуи и таратор | Уп. 47

626. БОРИСЕНКО-СВИНАРСКАЈА, Вера

Необизателњностњ как грамматическаа категорин или как русскић глагол тернет

врема / В. Борисенко-Свинарскан // Изучавање словенских језика... — 48-54.

627. БОРИСЕНКО-СВИНАРСКАЈА, Вера

Парадигматическић характер „Грамматики русского извика“ Радована Кошутича /Ве

ра Борисенко-Свинарскаи // Славистика. — 12 (2008), 43-48. || Резиме

628. БОРИСЕНКО-СВИНАРСКАЈА, Вера

Современнвне тенденции перестроћки лексического состава русского литературного

извика / Вера Борисенко-Свинарскаa // Славистика. — 13 (2009), 82-88. || Резиме

— ВАРБОТ, Жана

Рус. диал. жаровини вњлсокић, строинвић: к проблеме смешении зтимологических

гнезд (Уп. 54
-

629. ВИЉЧИНСКА, Тетјана

Концепт-образ боју мовно-концептуалвнiћ картинi cвјту I. Величковсвкого /Тетина

Biљчинсвка // Стил. — 7 (2008), 95-104. || Summary

630. ВИНОГРАДОВА, Јекатарина

Немодалbнал модалњностњ : заметки ободноћ синтаксическоћ конструкции / Е. Н.

Виноградова, А. В. Ситaрњ // Изучавање словенских језика... — 78–83.

—ВИЋЕНТИЋ, Биљана

Конструкције са фазним глаголима и девербативним именицама у руском и српском

језику | Уп. 517

631. ВИЋЕНТИЋ, Биљана

Русскић извик на грани нервного срљива / Максим Кронгауз. — Москва : Жзвики славин

ских кулвтур, 2009. — 229. / Биљана Вићентић //ЗбМСС. — 76 (2009), 161-163. || Приказ

— ВИЋЕНТИЋ, Биљана

Синтакса девербативних именица у руском у поређењу са српским (Уп.: 518

— ВИЋЕНТИЋ, Биљана

Синтакса именица nomina agentis у руском у поређењу са српским Уп. 519

—ВИЋЕНТИЋ, Биљана

Синтаксички аргументи девербативних именица у руском у поређењу са српским

УП. 520

632. ВОЈВОДИЋ, Дојчил

Коммуникативно-семантическаи категории побудителњности и еe peализации в серб

ском и болгарском извиках на фоне русского извика: опњrт сопоставителњного исследовании

/А. КО. Маслова. — Саранск. Из. Мордов. унив, 2008. — 244. / Доћчил Воиводич //ЗбМСС.

— 76 (2009), 139-143. || Приказ

— ВОЈВОДИЋ, Дојчил

Об аспектуалвно-темпоралвноћ (не)дифференцированности русского и сербского

глагола в синтаксически (не)обусловленних контекстах || Уп. 522
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— ВОЛОДИНА, Татјана

Женские болезни в народних представленинх белорусов || Уп. 56

— ВОНИШ, Арно

Сопоставителњнић анализ местоименић врусском, сербском и немецком извиках

уп. 523

633. ВОРОБЈОВА, Светлана

Структура палимпсестав подстмодернистскоћ парадигме: на материале романа Т.

Толстоћ „Књск“ / Светлана КО. Воробљева // Стил. —7 (2008), 163-172. |Summary

634. ГАДОМСКИ, Александр

О жанрах религиозного извика в русскоћ и полњскоћ теолингвистике / Александр К.

Гадомскић // Стил. – 8 (2009), 107—118. || Summary

— ГАЕВ, Тања

Лексичко-семантички потенцијал назива за број један у руском, украјинском и

српском фолклору | Уп. 64

— ГАЕВ, Тања

Лексичко-семантички потенцијал назива за број три у украјинском и српском језику

| Уп. 65

635. ГИНИЋ, Јелена

Алтернација консонантских фона пред палатализованим консонантским фонама: на

материјалу ортоепских речника РАНХХ века / Јелена Гинић // Славистика. — 13 (2009), 74–

81. || Резкоме

636. ГИНИЋ, Јелена

Анализа развоја квалификатора ортоепских речника РАН друге половине ХХ века /

Јелена Гинић // Славистика. — 12 (2008), 243-249. | Резкоме

637. ГИНИЋ, Јелена

Изменених в месте ударении в современном русском извике: на материале орфозпи

ческих словарећРАН второћ половини ХХ века / E. Гинич // Изучавање словенскихјези

ка... — 124–130.

638. ГИНИЋ, Јелена

Современнии русскић литературнић извик: фонетика, графика, орфографин, орфо

зпиа : учебное пособиедли вузов / С. В. Кназев. — Москва : Академическић проспект,

2005. – 320. / Јелена Гинић // Славистика. — 12 (2008), 420-421. || Приказ

639. ГОЉАК, Светлана

Градуелност у фразеологији : на примеру српских и белоруских фразеологизама /

Светлана Голик // НССУВД. – 37, 1 (2008), 51-60. || Резкоме

— ГОЉАК, Светлана

Устаљена поређења у српском и белоруском језику са аспекта идиоматичности |Уп. 528

640. ГОНЧАРОВА, Јевгенија

Медиалвнвић аспект модуса формулировании текста как проблема стилистики / Евге

ниа А. Гончарова // Стил. — 7 (2008), 11—20. || Summary

641. ГРИБАНОВА, Ирина

Аккумулемљи православноћ кулктурњи в матрице формирукошећса билингвалвноћ

личности : лингводидактические проблемљи современного украино-русскогодвунзњIчин /

И. Грибанова // Изучавање словенских језика... — 134—139.
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— ГУРА, Александр

О вкусовом коде свадљбљи || Уп. 68

642. ДАНИЛЕВСКАЈА, Наталија

Текстообразукошан функциа оценки в научнои коммуникации / Наталии В. Данилев

скал // Стил. — 7 (2008), 227-235. || Summary

643. ДОЦЕНКО, Јелена

Актуалвнље вопросљ интеграции лингвистики и кориспруденции в Украине / Е. Л.

Доценко // Изучавање словенских језика... — 169–172.

644. ДУЛИЧЕНКО, Александр

Jugoslavo-Ruthenica II: роботиз рускеи филолошић и историј / Александер Д. Дули

ченко ; 3 русићского преложели Татина Беук и др. — Нови Сад : Филозофски факултет,

Одсек за русинистику: Руске слово, 2009. — 408.

645. ЗАДВОРНАЈА, Елена

Видљи научнои дискуссии и их прагматические характеристики / Елена Г. Задворнаж

// Стил. — 7 (2008), 213-225. | Summary

646. ЗОРИЋ, Милена

Церковнославино-русские паронимљи: материални к словарко / О. А. Седакова. —

Москва: Греко-латинскић кабинет КО. А. Шичалина, 2005./Милена Зорић //ЗбМСС.- 74

(2008), 348-354. || Приказ

— ЗУБОВ, Николај

Заметки по поводу зтнонима сарацини в некоторњих древнерусских паматниках || Уп. 74

— ИВАНЕНКО, Свитлана

Ansatzpunkte zur interlingualen Textstilistik der deutschen undukrainischen Sрrachе | Уп.

533

647. ИВАНОВА, Марија

О формировании публицистического стили в русском литературном изљике / М. В.

Иванова // СЈ. — 13 (2008), 63–68. | Резиме

— ИВАНОВИЋ, Милена

Функционисање конструктивних почетних глагола у ужем смислу у украјинском и

српском језику | Уп. 534

— ИВАНОВИЋ, Милена

Функционисање конструктивних почетних глагола у ширем смислу у украјинском и

српском језику | Уп. 535

— КАБАКОВА, Галина

Пусто вњитњ улажетса, а лене приважетса (Уп. 82

648. КАРОЛАК, Станислав

Catégorisation aspectuelle des concepts/Stanislaw Karolak // ЈФ. — 64 (2008), 143–152.

| Резкоме

649. КАРПИЛОВИЧ, Татјана

Два уровна структурњи научного текста и их извиковње признаки / Татљина П. Карпи

лович // Стил. — 7 (2008), 183-196. | Summary

650. КИКЛЕВИЧ, Александр

Проблемљи описании русского синтаксисав семантическом аспекте / Александр Кик

левич // ЈФ. — 65 (2009), 125-151. || Резиме
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651. КОВАЉОВ, Генадиј

О возмoжности сербского происхождении фамилии Бурмин в „Метели“ А. С. Пуш

кина / Генадић Ф. Ковалев // ЗбМСС. — 76 (2009), 119-120.

652. КОГАН, Марина

Significance of Joseph Brodsky's Commencement Addresses in Linguistic Curriculum /

Marina S. Kogan // Стил. — 8 (2009), 177-187. || Summary

— КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Графијско-ортографска обележја сакралног функционалностилског комплекса у

српском и руском језику: из социолингвистичке и нормативистичке перспективе | Уп. 86

653. КОСАНОВИЋ, Марија-Магдалена

Жаргон руских фудбалских навијача / Марија-Магдалена Косановић // Славистика.

— 13 (2009), 104—109. || Резкоме

654. КОТЈУРОВА, Марија

Тенденции к формированико нових авленић в научном стиле речи / Мариа П.

Которова // Стил. — 8 (2009), 11—20.| Summary

— КРКЕЉИЋ, Предраг

Koncept sreće u drami „Ujka Vanja“ А. Р. Čehova | Уп. 92

655. КРСТИЋ, Маја

Властите именице као творбена основа у руском и српском језику: презимена руских

писаца ХIX и ХХ века као творбена основа / Маја Крстић // Славистика. — 13 (2009), 110—

120. | Резкоме

656. КУЗМЕНКОВА, Валентина

Описателњнвле предикатњи в трансформационноћ парадигме русского предложениa /

В. А. Кузњменкова // Изучавање словенских језика... - 225–228.

657, ЛЕВШУН, Љубов

О слове преображенном и „Слове Преображакошем“: попљитка теологического под

хода к категории стила в средневековоћ востoчнoслaвинскоћ книжности / Лкобовљ В.

Левшун // Стил. — 8 (2009), 31—41. | Summary

- ЛЕГУРСКА, Палмира

Контрастивно-типолошко карактерисање полисемије кроз варирање матрице : на

грађи бугарског, руског и српског језика || Уп. 550

658. ЛИНДСТРЕМ, Елена

Классификации русских ненастоицих вопросов, признавакоших к ответу / Елена

Линдстрем // ЗбМСС. — 74 (2008), 173-189. || Резиме

— МАРИЋ, Биљана

Именица и глагол у синтаксичкој деривацији: десупстантивни глаголи у руском у по

ређењу са српским језиком || Уп. 554

— МАРОЗ, Андреј

Свитље слова: речњ свитљих в фолњклорних агиографических легендах || Уп. 99

659. МЕДЕШИ, Гелена

Жзик наш насушни / Гелена Медеши. —Нови Сад : Дружтво за руски изик, литературу

и културу, 2008. — 262. — (Едицин Образоване; 4)

— МЕЈЕРМАНОВА, Жанет

Сопоставителњнић анализгендерноћ фразеологии турецкого и русского извиков (Уп. 555
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660. МИШКОВИЋ, Бојана

Стил и методу „Глосологији” Андреја Белог / Бојана Мишковић // Славистика. — 12

(2008), 212–218. || Резкоме

— НЕДКОВА, Емилија

СЂпоставителен лингвокултурологичен анализ на фразеологизми с компоненти

названии на цветове вбљлгарски, срљбски и руски език | Уп. 107

661. ОХРИМЕНКО, Татјана

Логико-лингвистическиe категории тождество и подобиe как основнан тропов ме

тафорическоћ группљI / Татљина В. Охрименко // Стил. — 8 (2009), 77-88. || Summary

662. ПАПУЧА, Олена

Руске обисце / Олена Папуца. — Риека: Културне дружтво Руснацох и Украјнцох Ру

шник Приморско-горанскећ жупанић, Нови Сад : Дружтво за руски изик, литературу и

културу, 2009. — 100.

663. ПЈАСЕЦКА, Агата

Представлении о сердце и душе в свете устоћчивљих словосочетанић русского извика

/Agata Piasecka // Стил. — 8 (2009), 253-263. || Summary

— ПЛИСОВ, Евгениј

Песни пресвитоћ богородици как самостоителњнвић литургическић текст: извиковње

особенности употреблении в немецком православном богослужении |Уп. 179

664. ПОПОВА, Зинаида

Системнне отношении структурних схем русского простого предложении ИЗинаида

Д. Попова // ЈФ. — 64 (2008), 323–336. || Резиме

— ПОПОВИЋ, Људмила

Посматрач и његова улога у концептуализацији просторних односа у језику : на при

меру контрастивне анализе глагола кретања у српском и украјинском језику | Уп. 121

665. ПОПОВИЋ, Људмила

Прелазности у украјинском и српском језику: функционални аспект / Милена Ива

новић. — Београд : Задужбина Андрејевић, 2007. — 120. — (Посебна издања; 159) / Људмила

Поповић // ЗбМСС. — 76 (2009), 158—161. || Приказ

666. ПРОХВАТИЛОВА, Олга

Императивнан парадигма современноћ духовноћ речи / Олига А. Прохватилова //

Стил. — 7 (2008), 81-94. || Summary

667. ПРОХВАТИЛОВА, Олга

Место современноћ духовноћ речи в стилевом пространстве русского извика/. О. А.

Прохватилова // Изучавање словенских језика... — 294-297.

— ПРОХОРОВА, Анжела

Концепт праведност у српском и руском језику | Уп. 123

668. РАДЗИЈЕВСКА, Тетјана

Шоденникова записи ј наративјзацiи особистого досвјду / Тетина В. Радзјевсвка //

Стил. — 7 (2008), 139—150. || Summary

— РАЗДОБУДКО-ЧОВИЋ, Лариса

Руско-српска лингвокултуролошко-стилистичка и компаративна истраживања (Уп. 129

669. РОЈС, Јуриј

Pogled na frazeologijo v liriki Sergeja Aleksandroviča Jesenina / Jurij Rojs // ЗбМСС. —

75 (2009), 221-226.
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670. РОЈС, Јуриј

Frazeologija v romanu „Zelo oddaljen Tartess“ (Очен, далекић Тартесc) pisateljev Ser

geja Lvoviča Vojskunskega in Isaja Borisoviča Lukodjanova, Moskva, Molodaja gvardija, 1968,

272 s. / Jurij Emanuel Rojs// ЗбМСС. — 74 (2008), 303-316.

671. САХАРОВА, Олга

Взаимодећствие русского и украинского извиков в современноћ коммуникативноћ

ситуации Киева / О. В. Сахарова // Изучавање словенских језика... — 317-321.

672. СОЛОВЈОВА, Наталија

Научнаи дискуссин как жанр в форме коллекции / Натални В. Соловљева // Стил. —7

(2008), 131—137. || Summary

673. СОРОКИН, Јуриј

Позтическић текст и его цветограммњи (лингвоколоризмњI) / КОрић А. Сорокин //

Стил. – 7 (2008), 265–275. || Summary

674. СТЕВАНОВИЋ, Светлана

Метафора и метонимил в аспекте изучении концептуализации пространственних

смљнслов / Светлана В. Стеванович // ЗбМСС. — 75 (2009), 179-187.

675. СТЕРЊИН, Иосиф

Исследованих теоретико-лингвистическоћ школња Воронежского университета в

области обшего извлкознании и проблем коммуникативноћ лингвистики / И. А. Стернин //

ЗбМСС.-75 (2009), 169-177.

— СТЕФАНОВИЋ, Марија

Језик о породици: муж и жена у асоцијативним речницима руског и српскогјезика

| Уп. 577

— СТЕФАНОВИЋ, Марија

Категорија аниматности у српском и руском језику | Уп. 578

— СТЕФАНОВИЋ, Марија

Руски и српски језик о деци у породици | Уп. 579

676. СУПРУНЧУК, Микита

Мовњи i кулктура Беларусi: нарњпсњI / Н. Б. Мачкоћскаи , уступни артљикул Н. М. Гу

pљнаи. — Мiкск: Права iзкономјка, 2008. – 346. / Микита Супрунчук // ЗбМСС. — 76

(2009), 163—165. || Приказ

677. ТАРЛАНОВ, Замир

Заметки обидиостиле Н. С. Лескова / Замир К. Тарланов // ЈФ. — 64 (2008), 481—496.

| Summary

678. ТИХОМИРОВА, Лариса

Проблема научноћ текстуалвности : от интертекста к гипертексту / Лариса С.

Тихомирова // Стил. – 8 (2009), 21-29. | Summary

— ТОПОРКОВ, Андреј

Осмљисление слова в русских заговорах ХVII-XVIII вв. | Уп. 146

— ТОШОВИЋ, Бранко

Различин между русскими и сербскими способами глаголњного дећствиж || Уп. 581

679. ФЕЈСА, Михаило

Функционоване конструкциј/форми Бе у преношенко часо-видових одношенљoх у

приповедкох Гаврила Костелњника /Михаило Фећca. – Нови Сад : Филозофски факултет,

Оддзелене за русинистику : Прометеј, 2009. --252.
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680. ХОРОШАВИНА, Ала

Некоторње замечании о сенсибилизитукоших компонентах в структуре русских фра

зеологизированних конструкцић с семантикои аргументированного несогласин / А. Г. Хо

рошавина // Изучавање словенских језика... — 358-361.

— ЦИВЈАН, Татјана

На солнечнуко тему | Уп. 148

681. ШАТАЛОВА, Олга

Номинативное поле концепта битиев русском извике / О. В. Шаталова // Изучавање

словенских језика. — 374-377.

682. ШЧИРОВА, Ирина

О человекомерности науки и текста /Ирина А. Широва // Стил. — 7 (2008), 197–211.

| Summary

в) западнословенски језици

— АНИСИМОВА, Дарија

Специфика употреблениа личнвих местоименић в словацком извике в сопoстaвлении

с русским || Уп. 509

— БАБИЋ, Здравко

Имперсоналне реченице које изражавају склоност према физичком или психичком

стању које је изражено глаголом : на материјалу руског, пољског и српскогјезика | Уп. 625

— БАБИЋ, Здравко

Неке специфичности категорије имперсоналности и имперсоналних реченица у

руском, пољском и српском језику | Уп. 512

— ГАДОМСКИ, Александр

О жанрах религиозного извика в русскоћ и полњскоћ теолингвистике | Уп. 634

683. ГИНТЕР, Ана

Metonymy and the Meaning Construction : on the Material of „The Promised Land” by

Wladyslaw Stanislaw Reymont/Anna Ginter // Стил. – 7 (2008), 173-181. || Summary

684. ГРОХОВСКИ, Маћеј

Operatory metatekstowe oksztаlсie superlativu przystówka / Maciej Grochowski // ЈФ.

— 64 (2008), 61-72. || Summary

685. ЈАКЛОВА, Алена

Prvni generace českych imigrantá v Americe a jejich periodicky tisk / Alena Jaklová //

Стил. — 7 (2008), 323–329. | Summary

686. ЈАНИШКОВА, Илона

О названиих бесплатноћ помоши соседам в чешском извике /Илона Жнњишкова //

Етнолингвистичка... — 433-439. || Резиме

687. ЈОВАНОВИЋ, Гордана

Imiona chrzešcijanskie w šredniwiecznej Polsce / Maria Malec. - Kraków : PAN, 1994. -

462. / Гордана Јовановић // ОП. — 19/20 (2009), 755-761. || Приказ

688. ЈУНКОВА, Бохумила

Intercultural Communication: the Journalist Versus the Reader / Bohumila Junková //

Стил. — 8 (2009), 147-154. || Summary
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689. ЈУНКОВА, Бохумила

Means of Sentence Condensation in Written Juornalism / Bohumila Junková // Стил. – 7

(2008), 257-263. || Summary

— КОПРИВИЦА, Верица

Именице са суфиксом -ица у атрибутској функцији и њихови чешки еквиваленти (Уп.

540

— МАКИШОВА, Ана

Pogled na imeničke složenice kroz prizmu dva jezika | Уп. 551

— МАРИЋ, Ана

Razlika u rodu imenica u slovačkom i srpskom jeziku kao potencijalni faktor greške u ko

munikaciji | Уп. 552

690. МАРИЋ, Ана

Reflektovanje jezika regije na jezik slovačkih medija u Vojvodini / Ana Marić // Слави

стика. — 13 (2009), 197-203. | Resumé

— МАРИЋ, Ана

Slovesné predpony v slovenčine a srbčine | Уп. 553

691. МАХНИЦКА, Виолета

Stowa, które przeražaly i zabijaly: o wstrzasajacych realiach obozowych ukazanуch we

wspomnieniach Zofii Kossak zatytutowanych „Z otchtani” / Violetta Machnicka // Стил. — 8

(2009), 291-302. || Summary +

692. МИЈАВЦОВА, Мариа

Slovenská jazyková čitanka : o slovenskom jazyku vo Vojvodine / Mária Myjavcová. —

Вáčsky Petrovec: Slovenské vydavatelské centrum, 2009. —234. -(Edicia Vedecké zošity; 10)

693. НОМАЋИ, Мотоки

Оn the Recipient Passive in the Kashubian Language : Annex to Milka Ivić's Syntactic

Inventory for Slavonic Dialectology / Motoki Nomachi // ЈФ. — 64 (2008), 273-281. || Резкоме

694. ОРГОЊОВА, Ољга

Kulturni kontekst reklamnog iskaza u zapadnoslovenskom regionu / Oljga Orgonjova //

Славистика. — 13 (2009), 214-221. | Resumé

695. ПАНЕВОВА, Јармила

Ноmorifika v češtinë: české vykáni - teorie a korpusova data / Jarmila Panevová // ЈФ. —

65 (2009), 101-108. | Summary

696. ПАУНОВИЋ, Стефана

О неким примарним предлозима у словачком, чешком, пољском и српском језику /

Стефана Пауновић // Славистика. — 13 (2009), 204-213. | Resumé

697. ПОКОРНИ, Милан

Stredni Evropa a Slované / Ivo Pospišil. – Brno : Filozofická fakulta Masarykova

univerzita, 2006. Proměny jazyka a literatury v současnych ruskych textech / Jifi Gazda, Ivo

Pospišil – Brno : Filozofická fakulta Masarykova univerzita, 2007. / Milan Pokorny // Стил. —

7 (2008), 373-374. || Приказ

698. ПОПОВИЋ, Људмила

Семантичка теорија аспекта Станислава Каролака : Semantyczna kategoria aspektu

gramatyka konfrontatywna bulgarsko-polska / Stanislaw Karolak. – Warszawa ; Instytut

Slawistуki PAN: Fundacja slawistусzna: Instytut jezyka bulgarskiego, 2008. —207. / Људмила

Поповић // ЗбМСС. — 76 (2009), 154-158. || Приказ
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699. ПОСПИШИЛ, Иво

Poetika a literárni dějiny / Ivo Pospišil // Стил. — 7 (2008), 278-287. || Summary

700. СОКОЛОВИЋ, Далибор

Češi o Lužickych Srbech. Česky vědecky, publicisticky a umělecky zajem o Lužické Srby

v 19. stoleti a sorabistické dilo Adolfa Černého / Petr Kaleta. – Praha:TGM, 2006.–334. / Да

либор Соколовић // Славистика. — 12 (2008), 427-428. || Приказ

701. ТИР, Михал

Словачка дијалектолошка истраживања у Србији /Михал Тир //ЗбМСС. — 73 (2008),

445-453. | Resumé

702. ТИР, Михал

State o našej slovensčine / Mária Myjavcová. — Bačsky Petrovec: Kultura, 2006. — 244. /

Михал Тир // Славистика. — 12 (2008), 423-424. || Приказ

703. ТИРОВА, Зузана

Slovensky jazyka kultura vyjadrovania pre 3. a 4. ročnik gymnazia / Mária Myjavcová. —

Beograd: Zavod za udžbenike, 2007. —244. / Зузана Тирова // Славистика. — 12 (2008), 434—

435. || Приказ

г) јужнословенски језици, изузев српског

704. АБОВИЋ, Миомир

Метафоризација одређених (прије свега непожељних и негативних) људских обиље

жја и карактеристика (и носилаца тих обиљежја и карактеристика) у лексици романске

провенијенцијејугоисточног дијела Боке Которске / Миомир Абовић // Бошковићеви дани.

— 233–245.| Summary

705. АЛЕКСИЋ, Будимир

Матерњи језик Црногораца је — српски / Будимир Алексић // СЈ. — 13 (2008), 641-646.

706. АЛЕКСИЋ, Мариана

Међујезичка ланчана хомонимија: на материјалу српско-бугарских именичких хомо

нимских парова / Мариана Алексић // НССУВД. — 38, 1 (2009), 351–356. || Резоме

— АНТРОПОВ, Николај

Белорусскаи зтнокулњгура и кожнославинскии контекст: резулвтативност, сравнених

| Уп. 41

707. БЕЧЕВА, Ничка

Термини за крљвно и брачно родство в говора на БљЉгарите Павликини вљв Воиводи

на / Ничка Бечева // СЈ. — 14 (2009), 307–314. | Резиме

708. БЕЧЕВА, Ничка

Утицај српског језика на говор Бугара Павликjaнa у Војводини / Ничка Бечева //

НССУВД. – 37, 1 (2008), 317-325. || Summary

709. БУГАЕВА, Ирина

Притчав современном религиозном дискурсе (Ирина В. Бугаева // Стил. — 7 (2008),

69–79. || Summary

710. БУГАЕВА, Ирина

Стилистические особенности словообразованин: сложнЊле слова вречи православ

них верукоцих/Ирина В. Бугасва || Стил. — 8 (2009), 53-63. || Summary



Библиографија 421

711. ВУКОВИЋ, Ненад

Семантика игре и ријечи у игри прстена у дурмиторском крају / Ненад Вуковић //

Бошковићеви дани. — 261-267. || Summary

712. ВУКОВИЋ, Ненад

Семантика игре уметања / Ненад Вуковић // Гланик ЦАНУ — 26 (2008), 67-73. |

Summary

713. ВУЛИЋ, Сања

Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj / Sanja Vulić. – Subotica: Hrvatska riječ: Matica hr

vatska, Ogranak, 2009. — 333. — (Sveučilišna knjiga ; 1)

714. ГЛУШИЦА, Рајка

Jezička politika u Crnoj Gori / Rajka Glušica // Riječ. – 1 (2009), 15–31. || Summary

715. ДАВИТКОВ, Ивана

Две књиге о бугаристичким и славистичким темама: Бљлгарските „острови“ на Бал

каните / све. Пета Асенова, Искра Ликоманова, Иовка Тишева, Марина Джонова. — Софиa

: Фигура, 2007. — 267; В. тврсене на смисЋла и инварианта: соорник в чест на 80-годишни

ната на проф. Дуна С. Станишева. — Софии: Университет „Св. Климент Охридски”, 2008.

/ Ивана Давитков // СЈ. — 14 (2009), 727-743. || Приказ

716. ДОШЉАК,Драшко

Оnomastikom Crne Gore u onomatološkim prilozima / Draško Došljak // Riječ. -1 (2009),

31-43.| Summary

717. ЋЕВРИЗ-НИШИЋ, Вера

Разликовне црте између српског, хрватског и бошњачког стандарднојезичког израза

у БиХ / Вера Ћевриз-Нишић // Савремена проучавања... — 373-383. || Summary

— ЂУКАНОВИЋ, Маја

Referencijalnost neodređenih zamenica u srpskom i slovenačkom jeziku | Уп. 530

— ЂУКАНОВИЋ, Маја

Uporedna semantička analiza zameničkih reči u slovenačkom i srpskom jeziku | Уп. 531

718. ЗУБОВ, Николај

Јужнословенски митолошки трагови у једној старој источнословенској поуци / Ни

кoлaи Зубов // НССУВД — 38, 1 (2009), 237-242. || Резкоме

719. ЈЕЗИЧКА ситуација у Црној Гори — норма и стандардизација: радови са међуна

родног научног скупа, Подгорица, 24. и 25. мај 2007. године / ур. Бранислав Остојић. —

Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2008. — 423 стр. — (Научни скупови

, 87. Одјељење умјетности , 29)

720. ЈОВАНОВИЋ, Миодраг

Начини адаптирања позајмљеница и сродне појаве у говору Паштровића /Миодраг

Јовановић // Бошковићеви дани. — 209-233. | Summary

721. КАНКАРАШ, Босиљка

Priručnik za crnogorski jezik / Bosiljka Kankaraš. — Сеtinje: Crnogorski kulturni forum,

2008. — 142.

- КАРЛИЋ, Вирна

Kontrastivna analiza aktuelnih pravopisa Matice hrvatske i Matice srpske | Уп. 538

- КРСТАНОВА, Вања

Савремено стање бугарског и српског система личних имена |Уп. 544
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ЛЕГУРСКА, Палмира

Контрастивно-типолошко карактерисање полисемије кроз варирање матрице : на

грађи бугарског, руског и српског језика || Уп. 550

722. ЛОМА, Александар

Krajevno imenoslovje na slovenskom zahodu / Pavle Merkü. – Ljubljana : Inštitut za slo

venski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2006.–215. – (Linguistica et philologica; 15) / Алек

сандар Лома // ОП. — 19/20 (2009), 763–764. || Приказ

723. ЛОМА, Александар

Merkujev zbornik / ur. S. Torkar, M. Furlan, J. Keber, A. Šivic-Dular. – Ljubljana: Inštitut

za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2007. — 509. / Александар Лома // ОП. — 19/20

(2009), 765-767. || Приказ

724. МАТИЋ, Даниела

Osobe s invaliditetom u jeziku tiska / Daniela Matić, Nataša Stojan // ППЈ. — 40 (2009),

79-96. || Summary

— МИХАЈЛОВ, Мирослав

Фонема ев източните родопски говори и в срљбскии език| Уп. 559

— МЛАДЕНОВА, Дарина

Поивление и распространение помидоров и баклажанов на Балканском полуострове

и проблема категоризации || Уп. 104

— МЛАДЕНОВА, Олга

О версии „Слова преподобного отца нашего Агапин“ в новоболгарском Берлинском

дамаскине || Уп. 105

— НЕВЕКЛОВСКИ, Герхард

Цивилизациона лексика у српском и хрватском језику у ХIX веку: на примеру неких

економских и банкарских термина || Уп. 1540

— НЕДКОВА, Емилија

Свпоставителен лингвокултурологичен анализ на фразеологизми с компоненти на

звании на цветове в бљлгарски, срљбски и руски език | Уп. 107

725. НЕНЕЗИЋ, Соња

Отворбено-семантичкој структури именичких пејоратива у црногорским говорима

/ Соња Ненезић // Бошковићеви дани. – 379-393. | Summary

726. НЕХРИНГ, Герд-Дитер

Аспекти језичко-културних особина западнојужнословенских подручја / G.-Dieter

Nehring // НССУВД. – 37, 1 (2008), 265-274. | Resümee

727. НИЦОЛОВА, Руселина

Проблематика на сложните изречениа с комплементи в бљлгарских език / Руселина

Ницолова // ЈФ. — 64 (2008), 261-272. || Summary

728. ОКУКА, Милош

Језик у Црној Гори: слике без тона / Милош Окука /СЈ. - 13 (2008), 607-630.

729. ОСТОЈИЋ, Бранислав

Вуков рјечник и почеци црногорске лексикографије / Бранислав Остојић // Бошкови

ћеви дани. — 7–21. | Summary

730. ОСТОЈИЋ, Бранислав

Два Петра Петровића и Вукова језичка реформа / Бранислав Остојић // Просвјетни

рад: свечани број. — (15. јануар 2009), 15–16.
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731. ОСТОЈИЋ, Бранислав

Модели и начини именовања вода у Дробњаку/Бранислав Остојић // Гласник ЦАНУ.

— 26 (2008), 41-49. || Summary

732. ОСТОЈИЋ, Бранислав

О неким типовима фразеолошких конструкција у језерско-шаранском говору / Бра

нислав Остојић // Гласник ЦАНУ — 27 (2009), 37-45.| Summary

733. ПЕРОВИЋ, Славица

Jeziku akciji / Slavica Perović. – Podgorica: CID, Institut za strane jezike, 2009. — 352.

— ПИПЕР, Предраг

Imenska grupa u slovenačkom jeziku u poređenju sa srpskim | Уп. 565

— ПИПЕР, Предраг

О природи граматичких разлика између српског и хрватског језика || Уп. 900

— ПЛАС, Питер

Кратки апотропејски текстови с вуком у западно-јужнословенској народној традицији

: поетика и прагматика || Уп. 117

— РАДИЋ, Првослав

Српско-македонске лингвистичке теме у „Енциклопедији српског народа“) Уп. 567

734. РАДУЛОВИЋ, Зорица

Povodom jednog pitanja : ima li što na crnogorskom jeziku? / Zorica Radulović // Riječ.

– 1 (2009), 9-15. || Summary

—РИСТИЋ, Данијела

Glagolske složenice sa prefiksom pri- u jeziku Čeda Vukovića (Уп. 905

735. РОТКОВИЋ, Радослав

Jezikoslovne studije / Radoslav Rotković. — Сеtinje: Institut za crnogorski jezik i jeziko

slovlje „Vojislav P. Nikčević“, 2009. – 348.

— СААВЕДРА, Димка

Пасивне конструкције у српском и бугарском језику | Уп. 570

- СЕДАКОВА, Ирина

Страдании св. Недели в народнњих балладах болгар и македонцев.: Зтнолингвистика

и фолњклорнаи позтика || Уп. 134

736. СЕКУЛИЋ, Владимир

Поглед изблиза / Владимир Секулић. — Подгорица: Институт за странејезике, 2009.

— 146.

— СИЛАШКИ, Надежда

Еconomic Terminology in Serbian and Croatian: a Comparative Analysis of Anglicisms

УП. 572

737. ТАНТУРОВСКА, Лидија

Лексемата закон и нејзината употреба во македонскиот јазик / Лидија Тантуровска

// Стил. – 7 (2008), 363-370. || Summary

— ТОШОВИЋ, Бранко

Srpsko-hrvatsko-bošnjačke korelacije | Уп. 791

738. ФРИДМАН, Виктор

On the Origin of Final-e in the Plural ofthe Verball-form in Мacedonian: Possible Con

tact Influences / Victor A. Friedman // ЈФ. - 64 (2008), 531-534. | Резиме
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739. ХОРАК, Емил

Slovnik prekladtelov s bibliografiоu prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a

slovinčiny / J. Jankovič. — Bratislava : VEDA, 2005. — 277. / Emil Horák // Славистика. — 12

(2008), 416-417. || Приказ

740. ХРЊИЦА, Јасмина

Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture: skripta / Jasmina Hrnjica. –Tutin, 2008.

— 173.

741. ЦРНОГОРАЦ, Сања

Jezički varijeteti i nacionalni identiteti: Prilozi proučavanja standardnih jezika utemeljenih

na štokavštini / ur. Lada Badurina, Ivo Pranjković, Josip Silić. – Zagreb : Disput, 2009. / Sanja

Crnogorac // Riječ. – 1 (2009), 203–213. || Приказ

742. ЧИРГИЋ, Аднан

Rječnik njeguškog govora /Adnan Čirgić. – Cetinje; Podgorica: Matica crnogorska, 2009.

— 263.

V. Старословенски језик и његове редакције

— АКИМОВА, Елвира

Кулктурологическић аспект изученин старославанского извика || Уп. 36

743. АЛЕКСЕЈЕВА, Елена

Состав графем древнерусских агиографических текстов / Елена Л. Алексеева //

Стандардизација старословенског. — 39-48. || Summary

744. БАРАНОВ, Виктор

Опњrт разработки, создании и испољЗованих кирилловского алфавита дла полно

текстовљих баз данних и интернет изданић древнерусских рукописећ XI-XIV веков /

Виктор А. Баранов, Виталић А. Романенко //Стандардизација старословенског... – 49-62.

| Summary

— БАУК, Снежана

Историја развитка значења прасловенског глагола “zbrěti : његови творбени и

семантички континуанти у старословенском и српском језику | Уп. 589

745. БОГДАНОВА, Сабка

Наблкоденин извиком несколњких обших фрагментов в изборнике 1073 г. и „Пандек

тах“. Никона Черногорца / С. С. Богданова // Изучавање словенских језика... – 36–41.

746. ГРБИЋ, Душица

Циљ и проблеми машинске обраде старих ћирилских текстова / Душица Грбић //

Стандардизација старословенског... — 63-67. || Summary

747. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина

О старословенском ћириличком писму у светлу издавања текстова / Јасмина Грковић

-Мејџор // Стандардизација старословенског... — 69–76. || Summary

748. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина

Превод грчког похи, тахčaog у старословенским јеванђељима / Јасмина Грковић-Меј

џор // ЗбМСКС. — 10 (2008), 187—193. || Summary

749. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина

О семантици старословенских придева добрњ и блатњ / Јасмина Грковић-Мејџор //

ЈФ. — 64 (2008), 51-60. || Summary
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750. ЈАНКОСКА, Стана

Дигитализација во НУБ (Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент

Охридски“ — Скопје): искуства, состојба и идни планови / Стана Јанкоска // Стандарди

зација старословенског... — 77–84. | Summary

751. ЈОВАНОВИЋ, Томислав

Досадашња пракса у издавању старих српских споменика /Томислав Јовановић //

Стандардизација старословенског... — 85-93. || Summary

752. КЛЕМИНСОН, Ралф

Unicode for Slavists / Ralph Cleminson // Стандардизација старословенског... — 95—

105. || Резкоме

753. КОСТИЋ, Зоран

Образложење предлога за стандардизацију старословенског ћирилског писма и ње

говог регистровања у Уникоду / Зоран Костић // Стандардизација старословенског... - 1—

13. || Резоме, Summary

754. ЛАЗОВ, Румјан

Вариантњи представлених старославанских текстов в Репертуаре древнеболгарскоћ

литературњи / Румин Лазов, Анисава Милтенова // Стандардизација старословенског... —

107–119. [Summary

755. МИКЛАС, Хајнц

Проблемљи стандардизации старославинских писвменљих систем / Хаинц Миклас //

Стандардизација старословенског... — 121—127. || Zusammenfassung

756. НИКОЛИЋ, Светозар

Старословенски језик: правопис, гласови, облици, примери са речником / Светозар

Николић. — 2. изд. — Београд : Бард-фин , Бања Лука: Романов, 2008. — 304. — (Библиотека

Знакови; 2)

757. ПИПЕР, Предраг

Када је први пут служена литургија на словенском језику? /Предраг Пипер //ЗбМСС.

–76 (2009), 7–20. || Резкоме

758. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Електронско претраживање старосрпскогјезичког корпуса у светлу стандардизације

старословенске ћирилице /Слободан Павловић // Стандардизација старословенског... —

135-145.| Summary

759. ПРЕГЛЕД карактера за регистровање у Уникоду / саст. Зоран Костић, Виктор

Савић // Стандардизација старословенског... — 19-38. | Резкоме, Summary

760. САВИЋ, Виктор

Садржај старе ћирилице и њено преношење у штампарски и електронски слог /

Виктор Савић // Стандардизација старословенског... - 147-178. || Summary

761. СТАНДАРД старословенског ћирилског писма // Стандардизација старословен

ског... -- 225-243.

762. СТАНДАРД старословенског ћириличког писма: коначни предлог / Хајнц Мик

лас, Виктор А. Баранов, Зоран Костић, Виктор Савић. — Света Гора Атонска : Манастир

Хиландар, 2008. — 24.

763. СТАНДАРДИЗАЦИЈА старословенског ћириличког писма и његова регистра

ција у Уникоду: зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 15. до 17. ок

тобра 2007. године, Београд / ур. Гордана Јовановић и др. — Београд : Српска академија нау

ка и уметности, 2009. — 243. – (Научни скупови 125. Одељење језика и књижевности 20)
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764. СУБОТИЋ, Гојко

Натписи у зидном сликарству (Гојко Суботић // Стандардизација старословенског.

— 179-185. || Summary

765. ТОМИЋ, Бранислав

Програм за обраду старословенских ћирилских рукописа / Бранислав Томић // Стан
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лолошко-уметнички факултет, 2007.–232./Миодраг Јовановић // СЈ. — 13 (2008), 648–656.

| Приказ



Библиографија 427

775. КРСТЕВ, Цветана

Processing of Serbian : Automata, Texts and Electronic Dictionaries / Cvetana Krstev. —

Belgrade: Faculty of Philology ofthe University, 2008. – 228.

776. ЛОПИЧИЋ, Весна

„Мали речник носталгије“: српскијезик и очување културног идентитета / Весна Лo

пичић // Српски језик у употреби. — 417-426. | Summary

777. МАРЈАНОВИЋ, Катарина

Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика : примљено на скупу Одељења

језика и књижевности од 21. марта 2006. године на основу реферата академика Милке

Ивић и дописног члана Предрага Пипера / уредник Предраг Пипер. — Београд : САНУ,

2006. — 400. — (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија : 1) / Катарина

Марјановић // ЗбМСС. — 75 (2009), 273-280. |Приказ

778. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Српски језик данас / Радмило Маројевић. — 2. допуњено изд. — Београд : Бард-фин ,

Бања Лука: Романов, 2008. — 218. — (Библиотека Сербика ; 1)

779. НАСТАНОВИЋ, Драгана

Српски језик у огледалу друштвеног контекста: Српски језик и друштвена кретања

/yр. Радоје Симић. — Крагујевац: Скупштина града: Универзитет, Филолошко-уметнички

факултет: Кораци, 2007. — 375. / Драгана Настановић // СЈ. — 13 (2008), 713-718. || Приказ

780. НИКОЛИЋ, Марина

Етнолингвистичка проучавања српског и других СЛОВСНСКИХјезика : у част академика

Светлане Толстој (ур. Предраг Пипер, Љубинко Раденковић. — Београд : САНУ, Одељење

језика и књижевности, 2008. — 439. — (Српски језик у светлу савремених лингвистичких

теорија; 3) / Марина Николић // ЗбМСС. — 76 (2009), 137-138. || Приказ || Уп. 73

781. ПИПЕР, Предраг“

Српски језик и српско писмо у Црној Гори у светлу језичког законодавства / Предраг

Пипер // ЛМС. — 183, 480, 6 (дец. 2007), 1022-1034.

782. РАДОВИЋ-ТЕШИЋ, Милица

Корпус српског језика у контексту језичких раздвајања / Милица Радовић-Тешић //

Српски језик у употреби. — 11–17. || Summary

783. САВРЕМЕНА проучавања језика и књижевности : зборник радова са I научног

скупа младих филолога Србије одржаног 14. фебруара 2009. године на Филолошко

-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1 / ур. Милош Ковачевић и др. — Крагујевац:

Филолошко-уметнички факултет, 2009. — 590.

784. СЕМАНТИЧКА проучавања српског језика /ур. Милорад Радовановић, Предраг

Пипер. — Београд : САНУ, Одељење језика и књижевности, 2008. — 338. — (Српски језику

светлу савремених лингвистичких теорија; 2)

785. СИМИЋ, Радоје

Савремено стање и задаци србистике / Радоје Симић // Српски језику (кон)тексту. —

11–18. || Summary

786. СПАСОЈЕВИЋ, Марина

Зборник Института за српскијезик САНУ: посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75

-годишњице живота. 1 / yр. Срето Танасић. - Београд : Институт за српски језик САНУ,

2008. - 665./Марина Спасојевић // НЈ. -40, 1/4 (2009), 81-85. || Приказ |Уп. 770, 1945, 1972



428 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

787. СРПСКИ језику (кон)тексту. — Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет :

Скупштина града, 2008. — 475. — (Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са

научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 26. и 27. ок

тобра 2007. ; 1) || Уп. 1925

788. СРПСКИ језик у употреби. — Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет: Скуп

штина града, 2009. — 477. — (Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са науч

ног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 31. октобра и 1.

новембра 2008. ; 1)

789. СТОЈАНОВИЋ, Андреј

Српско питање и србистика : зборник радова / приредили Петар Милосављевић,

Момчило Суботић. — Бачка Паланка : Логос, 2007—2008. – 3 књ. / Андреј Стојановић //

Стил. – 7 (2008), 381-382. || Приказ

790. СТОЈАНОВИЋ, Јелица

Српски језик у Црној Гори у времену стварања монтенегристике / Јелица Стојано

вић // СЈ. — 13 (2008), 631-639.

791. ТОШОВИЋ, Бранко

Srpsko-hrvatsko-bošnjačke korelacije / Branko Tošović // Славистика. — 12 (2008), 219

228. || Резкоме

792. ЋОРИЋ, Божо

Лингвомаргиналије / Божо Ћорић. — Београд : Друштво за српски језик и књижевност

Србије, 2009. — 206. — (Библиотека Књижевност и језик 32) || Уп. 772

б) Фонетика, фонологија, прозодија

— АЈЏАНОВИЋ, Милан

Прозодијске одлике придевских видских парова у говору Новог Сада || Уп. 1343

— БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора

Послеакценатска дужина у говору Новог Сада || Уп. 1344

— БОГДАНОВИЋ, Недељко

Африкатизација у призренско-тимочким говорима || Уп. 1347

— БОЈОВИЋ, Драга

О сугласнику х у говору Потaрја || Уп. 1360

— БОШЊАКОВИЋ,Жарко

Напомене о консонантском систему говора Батовца (код Пожаревца) || Уп. 1364

— БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Преношење акцената на проклитику у говору Новог Сада || Уп. 1369

— БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Прозодијске особине говора села Рудне (Румунија) || Уп. 1370

— БОШЊАКОВИЋ, Жарко

The Speech ofNovi Sad Volume 1: Phonetic Characteristics | Уп. 1372

— БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Финалне вокалске групе -ао, -ео, -yо у говору Новог Сада || Уп. 1375

— БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Фонема х у говору Новог Сада || Уп. 1376



Библиографија 429

— БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Фонетске варијације у говору избеглица у Новом Саду | Уп. 1377

- БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Фонетске особине говора источне Шумадије | Уп. 1378

– БУКУМИРИЋ, Милета

Акценат прилога у говорима северне Метохије || Уп. 1381

— ГОВОР Новог Сада. Св. 1, Фонетске особине | Уп. 1388

793. ГУДУРИЋ, Снежана

Артикулационо-акустичка природа назалних сонаната у српском језику /Снежана

Гудурић, Драгољуб Петровић // ГСЈКњ. — 22 (2009), 89-109. |Résumé

— ГУДУРИЋ, Снежана

Labase articulatoire et le crible phonologique: le cas de sujets serbophones | Уп. 251

— ГУДУРИЋ, Снежана

Прилог проучавању говора Новог Сада: струјни сугласници ж и ш | Уп. 1390

794. ГУДУРИЋ, Снежана

Прилог проучавању фонетске природе гласова српског језика: струјни сугласници /

Снежана Гудурић, Драгољуб Петровић // ЈФ. — 64 (2008), 73—108. |Résumé

795. ДЕШИЋ, Милорад

Акценат у једнотомним описним рјечницима српског језика / Милорад Дешић // СЈ.

- 13 (2008), 113—120.| Summary

796. ДЕШИЋ, Милорад

Лексичко и граматичко значење и српски акценат / Милорад Дешић // ЗбМСС.-73

(2008), 107–113. | Резкоме

— ДРАГИН, Гордана

Дистрибуција послеакценатских дужина у језику медија || Уп. 1391

— ДРАГИЧЕВИЋ, Милан

Акценти ријечи у говору Срба Лапачког поља (Уп. 1392

— ДРАГИЧЕВИЋ, Милан

О акцентима глаголских облика у говору Срба Лапачког поља || Уп. 1394

— ЈАШОВИЋ, Голуб

Фонетске и морфолошке особине микротопонима и ојкoнима забележених у Горњој

Топлици и Косаници | Уп. 1408

— ЈОВАНОВИЋ, Миодраг

Посљедице додира и преплитања различитих акценатских система у црногорским

говорима || Уп. 1410

— ЈОВАНОВИЋ, Миодраг

Прераде прозодијских система појединих црногорских говора као резултат додира

новоштокавске и старијих акцентуација (Уп. 1411

797. ЈОКАНОВИЋ-МИХАЈЛОВ, Јелица

Акценатско обликовање именица субјективне оцене / Јелица Јокановић-Михајлов //

Бошковићеви дани. — 153-161. | Резкоме



430 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

798. ЈОКАНОВИЋ-МИХАЈЛОВ, Јелица

Промене акцента радног глаголског придева / Јелица Јокановић-Михајлов //

НССУВД. — 38, 1 (2009), 43-49. || Резкоме

799. ЈОКАНОВИЋ-МИХАЈЛОВ, Јелица

Речи са два акцента у савременом српском језику / Јелица Јокановић-Михајлов //

НССУВД - 37, 1 (2008), 35-41. | Резоме

— КОЗОМАРА, Драгомир

Акценатске особине говора Чечаве | Уп. 1416

800. ЛОНЧАР, Александра

Прозодијска норма и језик медија / Александра Лончар, Маја Вукић // ГСЈКњ. — 22

(2009), 207-214. || Резкоме

— МАРКОВИЋ, Јордана

Прозодијски систем (и) призренско-тимочких говора || Уп. 1423

— МАРКОВИЋ, Маја

Квантитет дугих посттоничних вокала у говору Новог Сада || Уп. 1425

— МАРКОВИЋ, Маја

Квантитет наглашених вокала у говору Новог Сада || Уп. 1426

801. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Учење о побочним акцентима и Вакернагелов закон о распореду енклитика /Радмило

Маројевић // ЗбМСС. — 73 (2008), 267-281. | Резкоме

802. МИЛОВАНОВИЋ, Момирка

Тајанствене дубине гласова : сага о гласовима: студије, огледи / Момирка Милова

новић. — Ниш: Зограф, 2009. — 517.

— МИХАЈЛОВ, Мирослав

Фонема ев източните родопски говори и в срљбскинезик| Уп. 559

— ПЕТРОВИЋ, Драгољуб

Неоакут на северном подножју Рудника | Уп. 1447

803. РАКИЋ, Станимир

О дистрибуцији других акцената у српском језику /Станимир Ракић // НССУВД. —

37, 1 (2008), 339–350. || Summary

804. РАКИЋ, Станимир

О месту узлазних акцената : пример мономорфних именица /Станимир Ракић //

ЗбМСФЛ. — 51, 1/2 (2008), 75–86. || Резкоме

— РАМИЋ, Никола

Акценат именичких замјеница у говору Богдаша || Уп. 1459

— РЕМЕТИЋ, Слободан

Прозодијске одлике босанскохерцеговачких говора || Уп. 1465

— САВИЋ-ГРУЈИЋ, Ана

Фонолошки опис говора села Гулијана || Уп. 1439, 1444, 1468

805. СИМИЋ, Радоје

О акценту императивних сложеница /Радоје Симић // ГСЈКњ. — 22 (2009), 465-478.

|Zusammenfassung



Библиографија 431

— СИМИЋ, Радоје

Творбена структура и акценат сложених речи са општим глаголским делом || Уп. 918

— СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Светлана

Акценатски систем говора села Каленовац || Уп. 1469

— СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан

Акценат именица у језику водитеља-спикера новосадских телевизијских станица |

уп. 1472

— СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан

Експериментално-фонетско испитивање краткоузлазног акцента у новосадском гово

ру: тонска компонента || Уп. 1473

— СТОКИН, Маја

Прозодијске особине морфолошких категорија у говору старог Новог Сада |Уп. 1476

— СУБОТИЋ, Љиљана

Из фонолошке проблематике стандардног српскогјезика : гласовне алтернације || Уп.

1332

- ЧАРКИЋ, Милосав

Акценат и рима у поезији српских модерниста || Уп. 1250

— ШТРБАЦ, Гордана

Икавизми шумадијско-војвођанског типа у говору Новог Сада || Уп. 1487

в) Графија и правопис

806. БРБОРИЋ, Вељко

О комбинованим и удвојеним интерпункцијским знацима и терминима помоћу којих

се означавају / Вељко Брборић // НССУВД. — 38, 3 (2009), 91-101. || Summary

- БРБОРИЋ, Вељко

О правопису у Босни и Херцеговини на прелазу из XIX у ХХ век | Уп. 1380

807. БРБоPиЋ, Вељко

Скраћенице у правописним речницима српског језика / Вељко Брборић // НССУВД.

—37, 1 (2008), 327-337. || Summary

808. БРБОРИЋ, Вељко

Српски правопис у двадесетом веку / Вељко Брборић // ЗбМСС. — 73 (2008), 43-55.

| Summary

— ДРАЖИЋ, Јасмина

Правописне недоумице: правопис српског језика || Уп. 1270

— КАРЛИЋ, Вирна

Kontrastivna analiza aktuelnih pravopisa Matice hrvatske i Matice srpske | Уп. 538

— КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Графијско-ортографска обележја сакралног функционалностилског комплекса у срп

ском и руском језику: из социолингвистичке и нормативистичке перспективе | Уп. 86
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Наслеђе, 7)

810. ПЕТРОВИЋ, Милена
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— АШИЋ, Тијана
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—АШИЋ, Тијана

О предлозима испред и пред у српском језику | Уп. 957

829. БАБИЋ, Биљана

Семантика префикса до- (као првог) у глаголском префиксалу ! Биљана Бабић // ППЈ.

— 39 (2008), 275-315. || Summary

— БАБИЋ, Жељка

Контрастивна анализа реализације актуелног квалификатива у дјелу Дена Брауна

„Да Винчијев код“ и његовом преводу на српски језик| Уп. 154

— БАБИЋ, Здравко

Имперсоналне реченице које изражавају склоност према физичком или психичком
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— БАБИЋ, Здравко
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830. БАБИЋ, Миланка

УнутарpeЧенична екскламативност / Миланка Бабић // СЈ. - 13 (2008), 189-201. |
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831. БАЈИЋ, Ружица

Сусрет старог и новог у савременом српскомјезику: о рекцији и значењу глагола на
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проучавања... – 105-112. | Summary

832. БАРЈАМОВИЋ, Миљана

Безличне реченице и реченице са логичким (семантичким) субјектом : методичка

апликација / Миљана Барјамовић // ППЈ. - 39 (2008), 317-325. | Summary
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— БОЈОВИЋ, Драга

Из синтаксе говора Потaрја || Уп. 1357

— БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Напомене о морфосинтаксичким особинама српског говора села Рудне у Румунији |

уп. 1365

— БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Падежи у функцији темпоралног детерминатора инклузивног типа у говору Смеде

ревског Подунавља || Уп. 1368

— БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Репартиција наставака у инструменталуједнине именица женског рода на нулту мор

фему у српским дијалектима || Уп. 1371

834. БУГАРСКИ, Ранко

Како се рађају суфикси: граматикализација у српском језику / Ранко Бугарски //

НССУВД. – 37, 1 (2008), 5–10. || Summary

— БУКУМИРИЋ, Милета

Употреба претериталних времена у говорима северне Метохије | Уп. 1382

835. ВАСИЋ, Вера

Граматика у дискурсу: каузална клауза као аподоза / Вера Васић // Семантичка... —

193—200. || Summary

836. ВЕЛИЧКОВА, Славка

Нека запажања поводом иновација код глаголског прилога садашњег у савременом

српском књижевном језику / Славка Величкова // НССУВД. — 38, 1 (2009), 105-114. |
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— ВИЛИЋ, Ивана
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— ВИЋЕНТИЋ, Биљана
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— ВИЋЕНТИЋ, Биљана

Синтакса именица nomina agentisy pуском у поређењу са српским Уп. 519
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-ВЛАХОВИЋ, Љубица

Означавање релација једнакости у француском и српском језику | Уп. 521

837. ВОЈВОДИЋ, Дојчил

Корелативна радња у сложеним реченицама : на примерима употребе футура у

српском и другим словенским језицима/Дојчил Војводић // Славистика. — 12 (2008), 358

370. || Резкоме

- ВОЈВОДИЋ, Дојчил

О зависносложеним реченицама са условљеном структуром: опште карактеристике,

статус и класификација || Уп. 591

— ВОЈВОДИЋ, Дојчил

О неморфологизованим средствима изражавања футуралне семантике у српском и

другим словенским језицима | Уп. 592

— ВОЈВОДИЋ, Дојчил

Об аспектуалвно-темпоралвноћ (не)дифференцированности русского и сербского

глагола в синтаксически (не)обусловленних контекстах || Уп. 522

— ВОНИШ, Арно

Сопоставителњнњић анализ местоименић врусском, сербском и немецком извиках

уп. 523

838. ВУКИЋ, Маја

Прилог икад(а) у стандардном српском језику и језику електронских медија / Маја

Вукић // ГСЈКњ. — 22 (2009), 69-77. || Summary

839. ВУКИЋ, Маја

Темпорални конкретизатори уз адверзативне везнике у српском језику / Маја Вукић

// СЈ. — 14 (2009), 221-249. | Summary

840. ВУКОМАНОВИЋ, Славко

О именицама мушког рода на -а / Славко Вукомановић // Зборник Института за

српски језик... — 149—158. || Резкоме

- ДЕШИЋ, Милорад

Лексичко и граматичко значење и српски акценат | Уп. 796

841. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Деривациона гнезда именица које означавају делове тела из угла лексичког богаћења

/ Рајна Драгићевић // НССУВД. – 37, 1 (2008), 371-387. |Summary

842. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Творбени и семантички статус једног значења именице типаручица /Рајна Драгиће

вић // СЈ. — 13 (2008), 203-213. || Summary

843. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Утицај полисемије на творбу речи / Рајна Драгићевић // КњЈ.— 56, 1/2 (2009), 147-153.

844. ДРИНЧИЋ-ВУКСАНОВИЋ, Радојка

О формама учтивости у српском језику: Форме учтивости у српском језику/Бојана

Милосављевић. - Београд : Учитељски факултет, 2007. — 174. — (Едиција Монографије;

10) / Радојка Дринчић-Вуксановић // СЈ. — 13 (2008), 679-684. || Приказ |Уп. 859

—ЂОКИЋ, Данка

Бnglish Phrasal Verbs and Prefixation in Their Serbian Verbal Correspondents | Уп. 529
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— ЂУКАНОВИЋ, Маја

Referencijalnost neodređenih zamenica u srpskom i slovenačkom jeziku | Уп. 530

845. ЂУРЂЕВ, Гордана

Ширење семантичких функција суфикса у српском језику : на примеру категорије

nomina agentis / Гордана Ђурђев // НССУВД. — 38, 1 (2009), 381-391. || Резкоме

— ЂУРИЋ, Радмила

Genitiv u engleskom i njegovi ekvivalenti u srpskom jeziku: generativni pristup | Уп. 532

846. ЂУРОВИЋ, Сања

О неким глаголима на -ати са двојаким облицима презента у српском језику / Сања
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— ЖУГИЋ, Радмила
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— ЖУГИЋ, Радмила

Предлошко-падежне синтагме узрочног значења с генитивним предлозима до, због,

зарад и акузативним предлогом за у говору јабланичког краја || Уп. 1399

847. ЗВЕКИЋ-ДУШАНОВИЋ, Душанка

О српским конструкцијама са модалним значењем унутрашњег подстицаја и њихо
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848. ЗЕНЧУК, Валентина

Варијантни синтаксички облици као предмет за сагледавање из угла нормативистике

/ Валентина Зенчук // Зборник Института за српски језик... — 189—194. || Summary
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Средства изражавања фазног почетног значења у српском језику / Милена Ивановић
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863. ЈОВАНОВИЋ, Јелена

О прилошким реченицама и о синтаксичком статусу проширења / Јелена Јовановић

// КњЈ. — 56, 1/2 (2009), 35–45. |Zusammenfassung

— ЈУРИШИЋ, Марина

Друго лице множине аориста у говору Горње Пчиње || Уп. 1415

864. КИШ, Наташа

О степену аналитизма декомпонованих предиката у правном стилу / Наташа Киш,

Јелена Ковачевић // ППЈ. –39 (2008), 233–243. | Summary

865. КИШ, Наташа

Рекција страних речи у српском језику / Наташа Киш // НССУВД. -- 37, 1 (2008), 241—

253. || Summary
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866. КЛИКОВАЦ, Душка

О презенту несвршених глагола за означавање будућих ситуација /Душка Кликовац

// НССУВД — 38, 1 (2009), 57-71. || Summary

— КЛИКОВАЦ, Душка

О семантици текстуалних конектора у српском језику који се састоје од предлога ме

сних значења и поименичене заменице тај (поред тога, уз то, насупрот томе, поврх то

ја, при томе, према томе, иза тога, на то) || Уп. 1018

867. КЛИКОВАЦ, Душка

О стилским, идеолошким и утилитарним аспектима номинализације у српскомјезику

/ Душка Кликовац // ЈФ. — 64 (2008), 177-188. || Summary

— КОВАЧЕВИЋ, Борко

Глаголске именице на -ње у српском језику и герунд у енглеском || Уп. 539

— КОВАЧЕВИЋ, Борко

Глаголске именице у уџбеницима и приручницима за српски језик | Уп. 1288

868. КОВАЧЕВИЋ, Борко

О класификацији глаголских именица у савременом српском језику / Борко Коваче

вић // НССУВД. – 37, 1 (2008), 229-240. || Summary

869. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Глаголске алолексе као модалне ријечи / Милош Ковачевић // НССУВД. — 38, 1

(2009), 73—86. || Summary

870. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Експресивне синтагме са суперлативним значењем / Милош Ковачевић // Зборник

Института за српски језик... — 243-259. || Summary

871. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Значај интензификатора за концесивну интерпретацију зависних реченица /Милош

Ковачевић // Српски језику (кон)тексту. — 65-83. || Summary -

872. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Конкурентност двају футура и перфективног презента у савременом српском језику

/ Милош Ковачевић //ЗбМСС. — 73 (2008), 195–211. || Summary

873. КОВАЧЕВИЋ, Милош

О деиктичкој употреби имперфекта / Милош Ковачевић // СЈ. — 13 (2008), 149-161. |

Summary

874. КОВАЧЕВИЋ, Милош

О декомпоновању показних заменица /Милош Ковачевић // ГСЈКњ. — 22 (2009), 185—

193. || Резкоме

875. КОВАЧЕВИЋ, Милош

О конструкцијама деиктичке цитатности — или : о недословном управном говору у

савременом српском језику / Милош Ковачевић // Српски језик у употреби. — 161-173. |

Summary

876. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Огледи из српске синтаксе (Милош Ковачевић. — Београд : Друштво за српски језик

и књижевност Србије, 2009. — 208. — (Библиотека Књижевност и језик, 31) | Уп. 916
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877. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Сложене реченице с везницима на почетку и зависне и главне клаузе / Милош Кова

чевић // НССУВД. — 37, 1 (2008), 61-74. || Summary

878. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Употреба футура II у простој реченици / Милош Ковачевић // СЈ. — 14 (2009), 65-76.

| Summary

—КОПРИВИЦА, Верица

Именице са суфиксом -ица у атрибутској функцији и њихови чешки еквиваленти |Уп.

54()

— КРСТИЋ, Маја

Властите именице као творбена основа у руском и српском језику: презимена руских

писаца ХIX и ХХ века као творбена основа || Уп. 655

— КРСТИЋ, Ненад

Неке напомене о објекту у француском и српском језику | Уп. 1719

— КРСТИЋ, Ненад

Francuski i srpski u kontaktu: struktura proste rečenice i prevođenje | Уп. 546

— КУКОЉ, Ана

Систем падежа са значењем адвербијалне квалификативности у „Мемоарима“ Проте

Матије Ненадовића || Уп. 1189

— ЛОМПАР, Весна

Заступљеност и статус узвика у сербокроатистичким граматикама || Уп. 1290

-- МАКИШОВА, Ана

Pogled na imeničke složenice kroz prizmu dva jezika | Уп. 551

— МАРИНКОВИЋ, Јаворка

Диференцијална граматика : српски језик и призренско-тимочки говорни простор:

лингво-методички аспекти || Уп. 1420

— МАРИЋ, Ана

Razlika u rodu imenica u slovačkom i srpskom jeziku kao potencijalni faktor greške u

komunikaciji | Уп. 552

— МАРИЋ, Ана

Slovesné predpony v slovenčine a srbčine | Уп. 553

— МАРИЋ, Биљана

Именица и глагол у синтаксичкој деривацији : десупстантивни глаголи у руском у

поређењу са српским језиком | Уп. 554

— МАРЈАНОВИЋ, Даница

Прилог као врста речи: на материјалу немачког и српског језика || Уп. 1724

879. МАРЈАНОВИЋ, Слободан

Отворби именица префиксом до- “Слободан Марјановић // ГСЈКњ. — 22 (2009), 229–

233. || Резкоме

880. МАРКОВИЋ, Наташа

Народна медицинска терминологија : творбени аспект / Наташа Марковић // Савре

мена проучавања... — 193-204. | Summary
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881. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Маца, именице тог типа, њихове творбене базе и паралелна образовања: етимолошке

забиљешке / Радмило Маројевић // СЈ. — 13 (2008), 85—101. || Резкоме

882. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Српски језик: иновације у творби, новине у дериватолошком опису (Радмило Ма

ројевић // НССУВД. —38, 1 (2009), 15–26 | Резкоме

883. МАСЛОВА, Алина

Семантичко-прагматичке особине индиректног изражавања имперфектности / Алина

Ј. Маслова // Семантичка... — 257-265. || Резкоме

884. МАТИЈАШЕВИЋ, Јелка

Циркумфикс као твoрбени формант / Јелка Матијашевић // Славистика. — 13 (2009),

316-326. | Резкоме

885. МИЛЕТИЋ, Соња

Direkcioni adverbijali u modalnim iskazima bez glagolskih dopuna / Sonja Miletić // Са

времена проучавања... — 85-93. || Summary

— МИЛИВОЈЕВИЋ, Наташа

Igre značenja i kontrasti konteksta | Уп. 556

886. МИЛОЈЕВИЋ, Милица

О придевима са префиксом не- у српском језику / Милица Милојевић // Савремена

проучавања... — 177-184. || Summary

— МИЛОРАДОВИЋ, Софија

„Вроде развернутои в пространстве диахронии“ | Уп. 1427

— МИЛОРАДОВИЋ, Софија

Статус објекатске редупликације у српским народним говорима || Уп. 1430

887. МИТИЋ, Ивана

Атрибут уз именице мушког рода III врсте у делима наших писаца / Ивана Митић //

ГСЈКњ. — 22 (2009), 317-324. | Summary

— МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје

Деклинација заменица ж. p. jд. у говорима југозападног дела Косова и Метохије |Уп.

1433

—МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје

Показне заменице на југозападу Косова и Метохије || Уп. 1436

888. МОСКОВЉЕВИЋ-ПОПОВИЋ, Јасмина

Класе глагола за изражавање психолошких стања, осећања и расположења у

савременом српском језику / Јасмина Московљевић-Поповић // НССУВД. – 37, 1 (2008),

87-98. || Summary

889. МОСКОВЉЕВИЋ-ПОПОВИЋ, Јасмина

Ogledi o glagolskoj potkategorizaciji/Jasmina Moskovljević-Popović. – Beograd: Čigoja

štampa: SCP, 2008. — 135.

890. НИКОЛИЋ, Мирослав

Творба глаголског прилога прошлог у српском књижевном језику /Мирослав Нико

лић // НЈ. – 40, 1/4 (2009), 13-23. | Резкоме

— НОВАКОВ, Предраг

A Guide to Time and Tense in English and Serbian | Уп. 561
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891. ОБУЋИНА, Предраг

Појам синтаксичке акомодације и њен однос према конгруенцији и рекцији /Предраг

Обућина // Славистика. — 12 (2008), 293-297. || Streszczenie

892. ОСТОЈИЋ, Бранислав

Стабилност и нестабилност временских глаголских облика и иновације у књижевном

језику / Бранислав Остојић // НССУВД - 38, 1 (2009), 87–93. | Summary

— ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Придеви и прилози с негативним префиксом дис-| Уп. 1058

– ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Придеви и прилози с префиксима ин- и и- | Уп. 1059

— ПАУНОВИЋ, Стефана

О неким примарним предлозима у словачком, чешком, пољском и српском језику

уп. 696

893. ПЕЈАНОВИЋ, Ана

Императивне партикуле као интензификатори и кондензатори императивности / Ана

Пејановић // Бошковићеви дани. – 435–444. | Резкоме

— ПЕЈОВИЋ, Анђелка

Изражавање могућности и вероватноће у шпанском и српском језику: прелиминарна

анализа || Уп. 562

894. ПЕТКОВИЋ, Јелена

Акузативне конструкције са предлогом кроз са апстрактним и метафоричким значе

њему електронском Корпусу српскогјезика / Јелена Петковић // Српски језику употреби.

— 269-276. | Summary

895. ПЕТКОВИЋ, Јелена

Акузативне конструкције са предлогом уз у значењу пропратне околности у

електронском Корпусу српскога језика / Јелена Петковић // Српски језику (кон)тексту. —

167-180. || Summary

896. ПЕТКОВИЋ, Јелена

Синтаксичка негација у светлу математичке и логичке негације / Јелена Петковић //

Савремена проучавања... – 75-83. || Summary

- ПЕТРОВАЧКИ, Љиљана

Исказивање услова : условне реченице | Уп. 1311

— ПЕТРОВАЧКИ, Љиљана

Методичке апликације у настави синтаксе : значење и употреба глаголских облика |

уп. 1314

— ПЕТРОВАЧКИ, Љиљана

Недоумице око футура П у настави српског језика || Уп. 1315

— ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Божинка

Девербативни адјективи и компарација || Уп. 564

897. ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Божинка

Интерференција између префиксације и суфиксације / Божинка Петронијевић // Срп

ски језику (кон)тексту. — 181—192. || Zusammenfassung
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898. ПЕЦО, Асим

Прилог промјени мушких личних имена типа Марко и Мирко / Асим Пецо //Зборник

Института за српски језик... – 435-436. || Резоме

899. ПИПЕР, Предраг

Граматика границе /Предраг Пипер // ЈФ. — 64 (2008), 307-322. | Резкоме

— ПИПЕР, Предраг

Imenska grupa u slovenačkom jeziku u poređenju sa srpskim | Уп. 565

900. ПИПЕР, Предраг

О природи граматичких разлика између српског и хрватскогјезика / Предраг Пипер

// ЛМС. — 184, 481, 5 (мај 2008), 840-850.

901. ПИПЕР, Предраг

О семантичкој категорији степена у српској сложеној реченици/Предраг Пипер // ЈФ.

— 65 (2009), 65-87. || Резкоме

— ПРАЛИЦА, Оливера

Proces žargonizacije u srpskom jeziku: sufiksacija kao tvorbeni mehanizam | Уп. 1209

- РАДАНОВИЋ, Сања

Први покушаји контрастирања њемачког и српског језика || Уп. 566

902. РАДИЋ, Јованка

Заменички систем и заменица себе, се / Јованка Радић // Српски језик у употреби. —

213-226. | Summary

903. РАДИЋ, Првослав

О творби речи: од терминологије до синонимије: Творба именица у српском језику

: одабране теме / Божо Ћорић. — Београд : Друштво за српскијезик и књижевност Србије,

2008. — 256. — (Библиотека Књижевност и језик; 24) / Првослав Радић // КњЈ. - 55, 3/4

(2008), 355-360. |Приказ || Уп. 858, 940, 953

— РАДОВАНОВИЋ, Драгана

Треће лице множине презента у говорима шумадијско-војвођанског говорног типа

уп. 1458

— РАЈИЋ, Јелена

La expresión linguistica de la aspectualidad en espafiol | Уп. 568

904. РАСУЛИЋ, Катарина

Српско-енглеске творенице у светлу теорије појмовне интеграције / Катарина Расу

лић // Семантичка... — 269-289. || Summary

— РАТКОВИЋ, Драгана

Глаголи са интерфиксом -o/e- у савременом српском језику | Уп. 1082

— РЕМЕТИЋ, Слободан

О посесивној конструкцији у 4 генитив личне заменице на источнобосанском терену

| Уп. 1464

905. РИСТИЋ, Данијела

Glagolske složenice sa prefiksom pri- u jeziku Čeda Vukovića / Danijela Ristić//Бошко

вићеви дани. — 405—415. | Summary

— РИСТИЋ, Стана

Асоцијативно поље граматичких речи у српском, руском и бугарском језику: на при

мерима прилога срп. заједно, много, рус. вместе, много и бут заедно, много | Уп. 1084
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906. РИСТИЋ, Стана

Лексичко-граматичке карактеристике заменице ја са аспекта вербалних асоцијација

/ Стана Ристић // НССУВД. – 37, 1 (2008), 75–86.

907. РИСТИЋ, Стана

Преглед најновијих творбених процеса: по врстама речи /Стана Ристић // СЈ. — 14

(2009), 77-90. || Summary

— РИСТИЋ, Стана

Прилог постепено као лексички квантификатор | Уп. 1090

908. РИСТИЋ, Стана

Сложeнице у корпусу нових речи са творбеним елементима у значењу квантифика

ције /Стана Ристић // Српски језик у употреби. — 125-139. | Summary

909. РИСТИЋ, Стана

Творба нових речи од властитих именица /Стана Ристић // Славистика. — 13 (2009),

307–315. || Резкоме

910. РУЖИЋ, Владислава

Један вид граматикализације реченичног значења / Владислава Ружић // ЈФ. — 64

(2008), 419-435. || Summary

911. РУЖИЋ, Владислава

Sintaksa rečenice / Vladislava Ružić // Lingvistika... — 123—143.

912. РУЖИЋ, Владислава

Синтаксички спојеви с изразима типа рачунати на то/с тим / Владислава Ружић //

Зборник Института за српски језик... — 529-542. || Summary

913. РУСИМОВИЋ, Тања

Адјективне реченице с релативизатором који и показним детерминатором у антеце

денту /Тања Русимовић // Савремена проучавања... — 95-103. || Summary

914. СААВЕДРА, Димка

Значење партикула за изражавање логичких односа : на примеру српске партикуле

још /Димка Сааведра // Српски језику (кон)тексту. — 85-99. | Резкоме

— СААВЕДРА, Димка

Пасивне конструкције у српском и бугарском језику | Уп. 570

— САВИЋ, Милица

Намерна реченица у делима два савремена српска писца || Уп. 1224

— САМАРЏИЋ, Тања

Light Verb Constructions in English and Serbian | Уп. 571

915. СИМИЋ, Радоје

Нормативни и употребни статус футуроида ћу/ћеш... + да + презент / Радоје Симић

// НССУВД. - 38, 1 (2009), 51-55. || Zusammenfassung

— СИМИЋ, Радоје

О акценту императивних сложеница || Уп. 805

916. СИМИЋ, Радоје

Огледи из српске синтаксе / Милош Ковачевић. — Београд : Друштво за српски језик

и књижевност Србије, 2009. — 208. — (Библиотека Књижевности језик, 31) / Радоје Симић
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918. СИМИЋ, Радоје
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(2008), 69-80. || Summary

921. СТАКИЋ, Милан
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Станојевић // НССУВД. – 38, 1 (2009), 135-147. || Summary



Библиографија 445
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934. ТАНАСИЋ, Срето

Један тип безличне реченице с глаголом морати / Срето Танасић // СЈ. — 13 (2008),
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—ТАНАСИЋ, Срето
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– 55, 3/4 (2008), 265-278. || Summary



446 Јужнословенски филолог LХVII (2011)
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— ХАЛУПКА-РЕШЕТАР, Сабина
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946. ХЛЕБЕЦ, Борис
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— ЦРЊАК, Дијана
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— ЧАНЧАР, Ивана

Систем падежа са квалификативним значењем у „Примјерима чојства и јунаштва“

Марка Миљанова || Уп. 1243

947. ЧУДОМИРОВИЋ, Јован
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948. ЧУТУРА, Илијана
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- (Лингвистичке едиције. Едиција Популарна лингвистика; 2)

951. ШИПКА, Милан
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— (Лингвистичке едиције. Едиција Популарна лингвистика ; 2)
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952. ШИПКА, Милан

Творба, значење и деклинација именица на -ист(a) / Милан Шипка // НЈ. — 39, 1/4
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— ШОТРА-КАТУНАРИЋ, Татјана
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АЈЏАНОВИЋ, Јелена
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— АЛЕКСИЋ, Мариана
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— АНТОНИЋ, Ивана
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954. АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада

Један тип реификације у српском језику / Нада Арсенијевић // ЗбМСФЛ. — 51, 1/2

(2008), 67-74. || Резкоме
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— БАБИЋ, БИЉана
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Прилог проучавању придева типа боговетан / Марта Бјелетић // ЈФ. — 65 (2009), 299—

317. || Summary
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РеЗКоме
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963. БОГДАНОВИЋ, Недељко
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— ВУКИЋЕВИЋ, Мирослав
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речи / Рајна Драгићевић // Семантичка... — 81-92. || Summary
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Даница. — 16 (2008), 400-401.

1004. ИВИЋ, Милка

Поводом Вуковог израза доста и прилично (Милка Ивић // Даница. — 17 (2009), 401—
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Милка Ивић // НЈ. – 39, 1/4 (2008), 3-4. || Summary

— ИЛИЋ, Марија
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(Библиотека Књижевности језик, 26) / Владан Јовановић // КњЈ. - 55, 3/4 (2008), 361—367.
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ститут за српски језик САНУ, 2006. — 228. — (Монографије; 3) / Владан Јовановић //
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// СЈ. — 13 (2008), 473-480. || Summary

1017. КЛИКОВАЦ, Душка
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— 305-321. || Summary
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- Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009. — 242. — (Монографије 10)

1088. РИСТИЋ, Стана

Неке најновије појаве у развоју лексике српског језика : на примеру твореница са

префиксима не- и анти- /Стана Ристић // НССУВД. — 38, 1 (2009), 27—41. || Summary

1089. РИСТИЋ, Стана

О лексикографским поступцима у обради граматичких речи у дескриптивном

речнику /Стана Ристић // Бошковићеви дани. — 29-51. || Summary

1090. РИСТИЋ, Стана

Прилог постепено као лексички квантификатор / Стана Ристић // ЈФ. — 64 (2008),

401-411. + Прилог постепено : граматичко-семантички услови реализације значења и

функције: 412-417. || Резкоме

— РОВЧАНИН, Ариф

Име твоје и моје (Уп. 1467

1091. РОСИЋ, Тиодор

Оријентализми и могућности њихове супституције у народним бајкама /Тиодор Ро

сић // СЈ. — 14 (2009), 431-443.
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1092. РУЖИЋ, Владислава

Тематско-семантичко поље: однос човека према раду: радан, вредан / нерадан, лењ

/ Владислава Ружић // Семантичка... — 301-316. | Резкоме

1093. САВИЋ-ГРУЈИЋ, Ана

Именослов „Божијих људи“ Боре Станковића / Ана Савић-Грујић // Именослови... —

78—84.

1094. СИЛАШКИ, Надежда

Anglicisms as an Integral Part of Serbian Business and Economic Terminology / Nadežda

Silaški // ELLSSAC Proceedings... — 457-469.

— СИЛАШКИ, Надежда

Еconomic Terminology in Serbian and Croatian: a Comparative Analysis ofAnglicisms

УП. 572

1095. СИМИЋ, Радоје

О топониму Звижд / Радоје Симић // Српски језик у употреби. — 19–25. || Summary

- СОБОЉЕВ, Андреј

Из названић молочних продуктов в пиперском говоре | Уп. 1470

— СПАСОЈЕВИЋ, Марина

О воденичкој терминологији ресавског краја | Уп. 1471

1096. СПАСОЈЕВИЋ, Марина

С речима и речником / Милица Радовић-Тешић. — Београд : Учитељски факултет,

2009. — 285. / Марина Спасојевић // КњЈ. — 56, 3/4 (2009), 387-390. || Приказ || Уп. 1011,

1079

1097. СТАНИЋ, Данијела

Проблем синонимије простих речи у лексикографским дефиницијама речника

савременог српског језика / Данијела Станић // Савремена проучавања... — 167-175. |

Summary

— СТАНОЈЕВИЋ, Веран

О игноративној компоненти значења лексеме нешто у прилошкој употреби |Уп. 928

1098. СТАНОЈЧИЋ, Живојин

Развој семантике предлога у конструкцијама типа пуши цигару иза цитаре / пуши

цитару за цигаром и сл. / Живојин Станојчић // Славистика. — 13 (2009),304-306. || Резкоме

1099. СТАНОЈЧИЋ, Славко

Значење именских лексема и значење дискурса: оглед анализе конкретног уџбенич

ког језика / Славко Станојчић // Савремена проучавања... — 285-294. || Summary

-- СТЕВАНОВИЋ, Александра

Семантичка анализа придева sаlе у француском језику и његовог српског еквива

лента прљав || Уп. 576

— СТЕВАНОВИЋ, Лада

Вук: називи и основне улоге у култу традиције Индоевропљана || Уп. 138

— СТЕФАНОВИЋ, Марија

Језик о породици: муж и жена у асоцијативним речницима руског и српског језика

|Уп. 577
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– СТЕФАНОВИЋ, Марија

Категорија аниматности у српском и руском језику | Уп. 578

— СТЕФАНОВИЋ, Марија

Руски и српски језик о деци у породици || Уп. 579

1100. СТОЈАНОВИЋ, Андреј

Из терминологије иновационих процеса / Андреј Стојановић //СЈ. — 13 (2008), 557-562.

— СТОЈАНОВИЋ, Смиљка

Ходонимијске метаморфозе или о преоблачењу улица (Уп. 141

1101. СТОШИЋ, Јелена

Именослов „Нечисте крви“ Боре Станковића / Јелена Стошић // Именослови... — 61—77.

1102. ТИР-БОРЉА, Марија

Лексика традиционалне културе у фразеологизмима / Марија Тир-Борља // ППЈ. —

39 (2008), 119-188. | Summary

1103. ТОЛСТОЈ, Светлана

Антитеза и антонимии : на материале сербских пословиц / Светлана М. Толстан //

ЈФ. — 64 (2008), 497-507. | Резиме

1104. ТОЛСТОЈ, Светлана

Серб. варован, варовати и их семантические коррелатњи / Светлана М. Толстан //

Зборник Института за српски језик... — 611-619. || Резиме

—ТРАЈКОВИЋ, Татјана

Апелативи у топонимији прешевског краја || Уп. 1478

1105. ЋЕВРИЗ-НИШИЋ, Вера

Статус термина варијанта у српско(хрватској) лингвистичкој литератури / Вера Ћев

pиз-Нишић // СЈ. - 13 (2008), 553-556.

— ЋИРИЋ, Љубисав

Неке лексичке и граматичке појединости у пиротском варошком говору | Уп. 1480

— ЋИРИЋ, Љубисав

Хипокоризација и пејоризација у фитонимији Лужнице | Уп. 1481

1106. ЋОРИЋ, Божо

Како је заправо гласило Даничићево лично име / Божо Ћорић // НССУВД. – 37, 1

(2008), 255-264. || Summary

1107. ЋОРИЋ, Божо

Лексикографска дела двадесетог века / Божо Ћорић // Бошковићеви дани. — 293–305.

— ЋОРИЋ, Божо

Отворбеној хомонимији |Уп. 939

- ЋОРИЋ, Божо

Традиционално и ново у творбеној терминологији || Уп. 942

1108. ЋУПИЋ, Драго

Мужити (се) — „заборављени“ глагол / Драго Ћупић // ЈФ. — 64 (2008), 515-516.

Резкоме

— ЋУПИЋ, Жељко

Именослов Црне Реке: ономастика Доње Беле Реке, Звездана и Сумраковца (Уп. 1485
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- ФЕКЕТЕ, Егон

Супстандард у стандарду | Уп. 1152

1109. ХЛЕБЕЦ, Борис

Колокацијска метода семантичке анализе: на примеру именице пажња / Борис Хле

бец // Семантичка... — 65-80. || Summary

— ХЛЕБЕЦ, Борис

Collocations with Old, Young, and New and Their Serbian Correspondents | Уп. 584

— ХЛЕБЕЦ, Борис

Називи за снег у ескимском, енглеском и српском језику | Уп. 585

— ХЛЕБЕЦ, Борис

Предикативни инструментал у светлу колокацијске анализе || Уп. 946

— ЦВЕТКОВИЋ, Катарина

Seeing Sounds and Hearing Smells: A Look at the Intradomain Semantic Extensions of

Perception Verbs in English and Serbian | Уп. 586

1110. ЦВИЈЕТИЋ, Ратомир

Мерење речи / Ратомир М. Цвијетић. — Прибој: Гимназија, 2008. — 132.

1111. ЦИЦМИЛ-РЕМЕТИЋ, Радојка

Из хидронимије Пивске планине / Радојка Цицмил-Реметић, Слободан Реметић //

ГСЈКњ. — 22 (2009), 515-522. | Резкоме

1112. ЦИЦМИЛ-РЕМЕТИЋ, Радојка

Из хидронимије Пивске планине / Радојка Цицмил-Реметић, Слободан Реметић //

Зборник Института за српски језик... - 495-502. || Резкоме

— ЦРЊАК, Дијана

Називи ограда и њихових делова у Лијевчу пољу и Жупи |Уп. 1486

1113. ЧАРКИЋ, Алма

Граматичари о узвицима / Алма Чаркић // Стил. — 8 (2009), 279-290. || Summary

1114. ЧОБАНОВ, Иван

За кратките форми от срљбските сложни женски лични имена, прадставливаши затво

рена сричка / Иван Чобанов // Српски језику употреби. — 81-89. || Резиме

1115. ЧУТУРА, Илијана

Прилошки изрази са именицом тренутак у политичком дискурсу (Илијана Чутура

// Српски језику (кон)тексту. — 151-166. || Summary

— ЧУТУРА, Илијана

Статичка просторна локализација у изразима са пренесеним значењем |Уп. 949

1116. ЧУТУРА, Илијана

Употреба прилошких израза са именицом место у пренесеном значењу / Илијана

Чутура // Српски језик у употреби. - 277-288. || Summary

1117. ШИПКА, Милан

Значење и употреба глагола захвалити (ce) / Милан Шипка // НЈ. — 40, 1/4 (2009),

25–31. || Summary

1118. ШИПКА, Милан

Поријекло и значење хоронима Српска /Милан Шипка //Зборник Института за срп

ски језик... — 657-665. || Summary
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1119. ШИПКА, Милан

Приче о речима / Милан Шипка. — 8. изд. — Нови Сад : Прометеј, 2008. — 307. —

(Лингвистичке едиције. Едиција Популарна лингвистика ; 1)

1120. ШИПКА, Милан

Приче о речима / Милан Шипка. — 9. изд. — Нови Сад : Прометеј, 2009. — 307. —

(Лингвистичке едиције. Едиција Популарна лингвистика ; 1)

1121. ШИПКА, Милан

Статус и употреба русизама у савременом српском језику / Милан Шипка // Слави

стика. — 13 (2009), 334–342. || Summary

1122. ШИПКА, Милан

Фраземи с лексемом образ /Милан Шипка // ЈФ. — 64 (2008), 561-569. || Summary

1123. ШТАСНИ, Гордана

Раслојеност лексике српскогјезика и лексичка норма /Стана Ристић.— Београд: Ин

ститут за српски језик САНУ, 2006. — 228. — (Монографије , 3) / Гордана Штасни //

ЗбМСКЈ. — 56, 3 (2008), 699-704. || Приказ || Уп. 1010

1124. ШТАСНИ, Гордана

Синтеза лексиколошких истраживања: Лексикологија српскогјезика / Рајна Драги

ћевић. — Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. — 366. / Гордана Штасни

// ЗбМСКЈ. — 56, 1 (2008), 193-204. || Приказ || Уп. 1019, 1070

1125. ШТРБАЦ, Гордана

О принципима за израду речника колокација у српскомјезику / Гордана Штрбац // НЈ.

— 39, 1/4 (2008), 53-67. || Summary

ђ) Нормативистика

1126. БАЈИЋ, Сања

Настанак правописне псеудонорме под утицајем енглеског језика / Сања Бајић // СЈ.

— 14 (2009), 331—346.| Summary

1127. БОЈОВИЋ, Бранкица

Утицај енглеског криминолошког језика на српски језик / Бранкица Бојовић // СЈ. —

14 (2009), 637-642.

— ЗЕНЧУК, Валентина

Варијантни синтаксички облици као предмет за сагледавање из угла нормативистике

| Уп. 848

— ИВИЋ, Милка

О увидима у развој стандардног српског које пружа поређење садржине двају речни

ка – Вуков (1852) и РМС (2007) | Уп. 1575

- ЋЕВРИЗ-НИШИЋ, Вера

Разликовне црте између српског, хрватског и бошњачког стандарднојезичког израза

у БиХ | Уп. 717

1128. ЈОВАНОВИЋ, Бојан

Српски језички идентитету раљама договорне науке /Бојан Јовановић // Дијалекти...

— 15–37.

1129. ЈОВИЋЕВИЋ, Радојица

Неодговарајућа употреба речи / Радојица Јовићевић // Бошковићеви дани. - 201-209.
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1130. КАКРИДИС, Јанис

Језичка реформа као синтеза нормативног и дескриптивног приступа: Вук Караџић

и Јанис Психарис / Yannis Kakridis // НССУВД. – 37, 1 (2008), 351-359. || ПерiЛmum

1131. КЛАЈН, Иван

Испеци па реци / Иван Клајн. — 3. изд. — Нови Сад : Прометеј, 2008. — 271. — (Лин

гвистичке едиције. Едиција Популарна лингвистика ; 4)

1132. КЛАЈН, Иван

Испеци па реци / Иван Клајн. — 4. изд. — Нови Сад : Прометеј, 2009. — 271. — (Лин

гвистичке едиције. Едиција Популарна лингвистика ; 4)

1133. КЛАЈН, Иван

Пуризам и антипуризам у данашњем српском језику / Иван Клајн // ЈФ. — 64 (2008),
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— КЛАЈН, Иван

Речник језичких недоумица || Уп. 1614, 1615

1134. ЛУБАШ, Владислав

Актуелни покушаји нормирања говорне врсте језика у српском и у другим словен

ским језицима / Vladislaw Lubaš // НССУВД. — 38, 1 (2009), 5–14. | Резкоме

1135. МИКИЋ, Радивоје

Књижевни језик и језик књижевности / Радивоје Микић // Дијалекти... — 53-78.

1136. МИХАИЛОВИЋ,Драгослав

Погрешна језичка политика /Драгослав Михаиловић // Дијалекти... — 5-13.

1137. МИХАИЛОВИЋ, Драгослав

Прихваћеност или неприхваћеност покрајинског говора за основицу књижевногје

зика и развој националне књижевности / Драгослав Михаиловић // НССУВД. — 37, 1
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— МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ, Драгана
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1138. НАСТАНОВИЋ, Драгана
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1139. ОДБОР за стандардизацију српског језика

Списи Одбора за стандардизацију српског језика. 10 / приредили Јован Вуксановић,

Радојко Гачевић, Милан Тасић. — Београд: Институт за српски језик САНУ: Београдска
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О standardnom jeziku i njegovim varijantama/Dragoljub Petrović // Lingvistika... — 105-122.

1141. ПИПЕР, Предраг
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1147. СТАНОЈЧИЋ, Живојин

О уобличавању књижевногјезика / Живојин Станојчић //Зборник Института за срп
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јовић. — Београд : Чигоја штампа, 2009. — 202.

— ТАНАСИЋ, Срето

Стандардизација језика као социолингвистичка потреба || Уп. 144

1150. ФЕКЕТЕ, Егон

Језичке доумице. Књ. 1 / Егон Фекете. -- Београд : Београдска књига, 2008. — 300. —

(Библиотека Пут у речи , 7) | Уп. 1138, 1141, 1151

1151. ФЕКЕТЕ, Егон

Језичке доумице. Књ. 2 / Егон Фекете. — Београд : Београдска књига, 2008. — 150. –

(Библиотека Пут у речи , 13) || Уп. 1138, 1141, 1150

1152. ФЕКЕТЕ, Егон

Супстандард у стандарду / Егон Фекете // Зборник Института за српски језик... —

629-636. | Резкоме

1153. ШИПКА, Милан

Зашто се каже? / Милан Шипка. — 4. изд. — Нови Сад : Прометеј, 2008. — 294. - (Лин

гвистичке едиције. Едиција Популарна лингвистика ; 3)
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1154. ШИПКА, Милан

Зашто се каже? / Милан Шипка. — 5. изд. — Нови Сад : Прометеј, 2009. — 294. - (Лин

гвистичке едиције. Едиција Популарна лингвистика; 3)

1155. ШИПКА, Милан

Стандарднојезичка преиспитивања. 1 / Милан Шипка. — Нови Сад : Прометеј, 2008.

— 287. — (Едиција Расправе)

1156. ШИПКА, Милан

Стандарднојезичка преиспитивања. 2/Милан Шипка. — Нови Сад : Прометеј, 2009.

—427. — (Едиција Расправе)

е) Стилистика

— АШИЋ, Тијана

Семантичко-прагматичка анализа употребе речи екстра у жаргону градске омладине

| Уп. 958

1157. БАБИЋ, Миланка

Апострофа у Андрићевом Ех Pontu / Миланка Бабић // Српски језику (кон)тексту. —

137.-150. || Summary

— БАШАНОВИЋ, Јелена

О семантичко-творбеној структури придјевских сложеница ујезику Мирка Бaњевића

| Уп. 833

— БЛАГОЈЕВИЋ, Савка

Ехрressing Attitudes in Academic Research Articles Written by English and Serbian

Authors || Уп. 1676

1158. БЛАГОЈЕВИЋ, Савка

Metadiskursu akademskom diskursu /Savka Blagojević. – Niš.: Filozofski fakultet, 2008.

— 256.

1159. БОГДАНОВИЋ, Недељко

„Ветрови Старе Планине“ Слободана Џунића /Недељко Богдановић // Квантитатив

ни... — 52–58.

1160. БОГДАНОВИЋ, Недељко

„Силазак у време“ Саше Хаџи Tанчића / Недељко Богдановић // Квантитативни... —

59-67.

1161. БУРИЋ, Милена

Именице на -ица и -ка у терминолошко-правном систему Богишићевог „Законика“ /

Милена Бурић // СЈ. — 13 (2008), 569-573.

— ВЕЉКОВИЋ-СТАНКОВИЋ, Драгана

Метафоре о настави, наставницима и учењу матерњег језика || Уп. 1261

1162. ВЕМИЋ, Мирчета

Језичке теорије картографије / Мирчета Вемић // СЈ. — 13 (2008), 583-598.

1163. ВЕМИЋ, Мирчета

Општа начела стилизације географских карата / Мирчета Вемић // Стил. — 8 (2009),

313-326.| Summary
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1164. ВЕМИЋ, Мирчета

Перспективе и оријентација елемената картографске текстуализације / Мирчета Ве

мић // Стил. — 7 (2008), 237-250. || Summary

— ВУКИЋ, Маја

Прилог икад(а) у стандардном српском језику и језику електронских медија || Уп. 838

1165. ВУКИЋ, Маја

Употреба локалног идиома у књижевности: потешкоће и одговорност / Маја Вукић

// Шта очекујем... — 43–53.

— ВУЧО, Јулијана

Akademska kompetencija, jezik obrazovanja: srpski i italijanski | Уп. 525

— ГОЛУБОВИЋ, Биљана

Комуникативни фразеологизми у српском жаргону | Уп. 976

— ГОЛУБОВИЋ, Биљана

Употреба нестандардне лексике у светлу савремених друштвених кретања на при

меру новинског стила српске штампе | Уп. 977

1166. ДАМЈАНОВИЋ, Ђуро

Поезија и језик поезије Милоша Црњанског / Ђуро Дамјановић. — Бања Лука ; Бео

град : Задужбина Петар Кочић, 2009. — 71. — (Библиотека Осветљења; 3)

1167. ДИЈАЛЕКТИ и српска књижевност: тема Борине недеље 2007. /Драгослав Ми

хаиловић и др. — Врање : Књижевна заједница „Борисав Станковић“, 2008. — 91. — (Би

блиотека Тема)

1168. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Јања

„Ибиш-Ага“ Стевана Сремца / Јања Димитријевић // Квантитативни... — 9-17.

— ДРАГИН, Гордана

Дистрибуција послеакценатских дужина у језику медија || Уп. 1391

— ДРАШКОВИЋ, Бранкица

Anglicizmi u srpskom kao jeziku struke : upotreba engleskih termina u televizijskom no

vinarstvu | Уп. 989

1169. ДУРБАБА, Оливера

Fenomen parlando i lingvistički status Internet foruma / Olivera Durbaba // Српскијезик

у употреби. — 447-457. || Summary

1170. ЂОРЂЕВИЋ, Јасмина

Semantička uslovljenost srpskog poslovnog jezika/Jasmina Đorđević // Prevodilac. — 27,

3/4 (2008), 15-28. || Summary

1171. ЂОРЂЕВИЋ, Милан

„Ангелус“ Радосава Стојановића /Милан Ђорђевић // Квантитативни... — 102-111.

1172. ЂОРЂЕВИЋ, Милијана

„Медовина“ Слободана Џунића /Милијана Ђорђевић // Квантитативни... — 59-67.

1173. ЂУКИЋ, Александра

Заступљеност глаголског облика имперфекта у електронском дискурсу српскогјезика

/ Александра Ђукић // Славистика. — 12 (2008), 463-464.

1174. ИЛИЋ, Мирјана

Проучавања језика писаца могла би пратити проучавања народних говора /Мирјана

Илић // Шта очекујем... — 68-71.
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1175. ИЛИЋ-СТОЈАДИНОВИЋ, Ивана

Локални идиом и уметничка вредност текста /Ивана Илић-Стојадиновић // Шта оче

кујем... — 33–35.

1176. ИЛИЋ-СТОЈАДИНОВИЋ, Ивана

„Црнотраварске приче“ Радосава Стојановића /Ивана Илић-Стојадиновић // Кванти

тативни... — 92—101.

1177. ЈАШОВИЋ, Голуб

Лексика оријенталног порекла у приповедној прози Григорија Божовића / Голуб Ја

шовић. — Косовска Митровица: Књижевно друштво Косова и Метохије: Филозофски фа

култет, 2008. — 179. — (Библиотека Понирања; 2)

1178. ЈАШОВИЋ, Предраг

Дело Григорија Божовића као језички мајдан: Лексика оријенталног порекла у при

поведној прози Григорија Божовића / Голуб Јашовић. — Косовска Митровица: Књижевно

друштво Косова и Метохије : Филозофски факултет, 2008. — 179. — (Библиотека Понирања

; 2) /Предраг Јашовић // Баштина. — 26 (2009), 363-367. || Приказ || Уп. 1177

—ЈЕЛИЋ, Бранислава

Речник приповедака Лазе Лазаревића || Уп. 1609, 1620

1179. ЈОВАНОВИЋ, Јелена

Аргументован пледоаје за подизање квалитета новинарства: Новинарство: Штефан

Рус-Мол, Ана Југослава Загорац. — Београд : Клин, 2005. – 357. / Јелена Јовановић // СЈ. —

13 (2008), 697-708. || Приказ

1180. ЈОВАНОВИЋ, Јелена

Језик Михајла Вујића, економисте с краја XIX века / Јелена Јовановић // Српски језик

у (кон)тексту. — 113—135. | Summary

1181. ЈОВАНОВИЋ, Јелена

О локалној и сличној лексици у Ћосићевим „Коренима“ / Јелена Јовановић //

НССУВД. — 38, 1 (2009), 163-176. | Summary

1182. ЈОВАНОВИЋ, Јелена

О редукцији и испуштању (омисији) као лингвистичким и стилским појавама / Јелена

Јовановић // Српски језик у употреби. — 193–211. || Summary

1183. ЈОВАНОВИЋ, Јелена

Писци и стил / Јелена Јовановић. - Београд : Друштво за српски језик и књижевност,

2009. — 297. — (Библиотека Књижевност и језик; 30) | Уп. 1188

— ЈОВАНОВИЋ, Јелена

Стилски аспекти проучавања изведених именица са суфиксом -иште | Уп. 1014

1184. ЈОВИЋ, Душан

Lingvistički pristupi književnom delu / Dušan Jović // Прилози језичком... — 163—172.

1185. КВАНТИТАТИВНИ односи у прозном тексту / прир. Јелена Стошић, Недељко

Богдановић. — Ниш: Свен: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, Одсек

за српски језик, 2009. — 125. — (Писци и језик; 3)

— КИШ, Наташа

О степену аналитизма декомпонованих предиката у правном стилу | Уп. 864

— КЛИКОВАЦ, Душка

Прилог критичкој анализи конверзације: дискурс моћи у лекарској ординацији (Уп. 84
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1186. КЛИКОВАЦ,Душка

Шта је то метафора? /Душка Кликовац // КњЈ. - 55, 1/2 (2008), 57—76. || Summary

1187. КНЕЖЕВИЋ, Ивана

О неким карактеристикама религијског стила енглеског и српског језика / Ивана

Кнежевић // Стил. — 8 (2009), 65-76. || Summary

1188. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Писци и стил / Јелена Јовановић. - Београд : Друштво за српскијезик и књижевност,

2009. — 297. — (Библиотека Књижевност и језик; 30) / Милош Ковачевић // КњЈ. - 56, 1/2

(2009), 167-171. || Приказ || Уп. 1183

1189. КУКОЉ, Ана

Систем падежа са значењем адвербијалне квалификативности у „Мемоарима“ Проте

Матије Ненадовића / Ана Кукољ // ППЈ. – 40 (2009), 5–24. | Резкоме

— КУЉАНИН, Сања

О интензификаторским партикулама у дјелима Милисава Савића и Радослава Брати

ћа || Уп. 1023

1190. ЛАЗОВИЋ, Весна

ILingvistička analiza tekstova na ambalaži / Vesna Lazović // Савремена проучавања... —

271-283. || Summary

1191. ЛАКИЋ, Игор

Modeli analize diskursa novinskih članaka / Igor Lakić // Riječ. — 2 (2009), 91-109. || Su

nmmary

1192. ЛИЛИЋ, Драган

Фразеологија Слободана Џунића /Драган Лилић. — Ниш: Свен : Центар за научна

истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Косовска Митровица : Филозофски фа

култет Универзитета, 2009. — 223. — (Писци и језик; 4)

— ЛОНЧАР, Александра

Прозодијска норма и језик медија || Уп. 800

1193. МАКСИМОВИЋ, Јелена

Три примера стилистичке и прагматичке анализе новинске вести / Јелена Максимо

вић // Савремена проучавања... — 247-258. || Summary

1194. МАРАВИЋ, Данијела

„Караван светог Влаха“ Саше Хаџи Tанчића /Данијела Маравић // Квантитативни...

— 83—91.

— МАРКОВИЋ, Јордана

Ословљавање као последица друштвених кретања | Уп. 98

1195. МИЛАНОВИЋ, Александар

Напомене о дијалектима у српској књижевности / Александар Милановић //

Дијалекти... — 39-52.

1196. МИЛИЋ, Мира

English-Based Versus Serbian-Based Synonyms in the Novels of Slobodan Selenić / Mira

Milić // ELLSSAC Proceedings... — 253-261.

1197. МИЛОЈКОВИЋ, Милица

„Зона Замфирова“ Стевана Сремца /Милица Милојковић || Квантитативни... — 18-26.
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— МИТИЋ, Ивана

Атрибут уз именице мушког рода III врсте у делима наших писаца || Уп. 887

— МИЋИЋ, Софија

Студије о језику медицине у енглеском и српском || Уп. 558

— МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ, Драгана

О утицају жаргонске лексике на стандардну фразеологију | Уп. 1042

1198. МУРАТАГИЋ-ТУНА, Хаснија

О riječima kao dodacima književnim djelima / Hasnija Muratagić-Tuna // Бошковићеви
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1199. НЕНЕЗИЋ, Соња

Неке карактеристике употребе замјеница у језику Николе I Петровића / Соња Нене
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1200. НЕНЕЗИЋ, Соња

Употреба предлога према у језику Николе I Петровића / Соња Ненезић // Гласник

ЦАНУ — 26 (2008), 109-119.|Summary

1201. НИКИТОВИЋ, Зорица

Сложeницe у „Философским уpвинама“ Оца Јустина (Поповића) / Зорица Никитовић
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1202. НИКОЛИЋ, Видан

Поштапалице у разговорном функционалном стилу : синтаксички и реторички ас

пекти / Видан Николић // Српски језику (кон)тексту. — 101-112. | Резоме

1203. НИКОЛИЋ, Марина

Култура говора / Милан Шипка. — 3. проширено изд., (1. ћирилично). — Нови Сад :

Прометеј, 2008. — 387. — (Библиотека Приручници: 1) / Марина Николић // НЈ. - 39, 1/4

(2008), 111–113. || Приказ || Уп. 1245, 1246

1204. НИКОЛИЋ, Милка

Стилистички аспект поредбених конструкција у историјским романимаДобрила Не

надића/Милка Николић // Савремена проучавања... — 259-269. || Summary

1205. ПАВЛОВИЋ, Миливоје
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— ПЕЈАНОВИЋ, Ана

Етнокултурни концепт род у „Горском вијенцу“ | Уп. 114

— ПЕЈАНОВИЋ, Ана

Етнокултурни концепт част у „Горском вијенцу“ | Уп. 115

1206. ПЕЈАНОВИЋ, Ана
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1208. ПЕРОВИЋ, Славица

Женско писмо: семантичка дискриминација и дискурсна толеранција/Славица Пе

ровић // ЗбМСФЛ. — 51, 1/2 (2008), 119-138. || Summary
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| Summary

1215. РАДОВИЋ-ТЕШИЋ, Милица

Прожимање стандардне и регионалне лексике у прозном уметничком тексту /

Милица Радовић-Тешић // Бошковићеви дани. — 321-333. || Summary

1216. РАДОВИЋ-ТЕШИЋ, Милица
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чавања... — 185-192. || Резкоме

1472. СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан

Акценат именица у језику водитеља-спикера новосадских телевизијских станица /

Дејан Средојевић // Говор Новог Сада. — 215-234. | Summary

1473. СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан

Експериментално-фонетско испитивање краткоузлазног акцента у новосадском гово

ру: тонска компонента / Дејан Средојевић // Говор Новог Сада. — 159-191. || Summary

1474. СТАНКОВИЋ, Станислав

Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају /Станислав Станковић.

— Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008. — 244. — (Монографије; 5)

– СТИЈОВИЋ, Рада

Београд и књижевни језик| Уп. 1148

1475. СТИЈОВИЋ, Рада

Употреба инфинитива у данашњем говору Бјелопавлића / Рада Стијовић //Зборник

Инстигута за српски језик... — 579-585. || Резкоме

1476. СТОКИН, Маја

Прозодијске особине морфолошких категорија у говору старог Новог Сада / Маја

Стокин // Говор Новог Сада. — 192-214. || Summary

— СТОШИЋ, Јелена

Именослов „Нечисте крви“ Боре Станковића || Уп. 1101

- СТОШИЋ, Јелена

„Нечиста крв“ Боре Станковића || Уп. 1233

1477. ТАНАСИЋ, Срето

Једна специфична употреба конструкције под + акузатив у српском говору

Подновља и околице /Срето Танасић // ГСЈКњ. — 22 (2009), 493-502. || Резкоме
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1478. ТРАЈКОВИЋ, Татјана

Апелативи у топонимији прешевског краја / Татјана Трајковић // ГСЈКњ. — 22 (2009),

503-507. || Резкоме

1479. ТРАЈКОВИЋ, Татјана

Српско-албански језички односи у фитонимима прешевског краја / Татјана Трајковић

// Прилози из фитолингвистике... — 69–75. || Summary

1480. ЋИРИЋ, Љубисав

Неке лексичке и граматичке појединости у пиротском варошком говору / Љубисав

Ћирић //Зборник Института за српски језик... — 621-628. | Резкоме

1481. ЋИРИЋ, Љубисав

Хипокоризација и пејоризација у фитонимији Лужнице / Љубисав Ћирић // ГСЈКњ.

— 22 (2009), 509-514. || Резкоме

1482. ЋИРКОВИЋ, Светлана

Expressing Time in the Autobiografical Discourse of Internally Displaced Person (IDP)

from Kosovo and Metohija / Svetlana Cirković // Ваlсаnica. – 39 (2009), 199-220.

1483. ЋУПИЋ, Драго

Је ли вељебрдско уве исто што и руско увњt /Драго Ћупић // Славистика. — 13 (2009),

387-388. || Резкоме

1484. ЋУПИЋ, Драго

Пред даљим дијалектолошким испитивањима говора Црне Горе /Драго Ћупић // СЈ.

— 13 (2008), 519-522.

1485. ЋУПИЋ, Жељко

Именослов Црне Реке: ономастика Доње Беле Реке, Звездана и Сумраковца / Жељко

Ћупић // ОП. — 19/20 (2009), 331-447. |Résumé

— ЦИЦМИЛ-РЕМЕТИЋ, Радојка

Из хидронимије Пивске планине | Уп. 1111, 1112

1486. ЦРЊАК, Дијана

Називи ограда и њихових делова у Лијевчу пољу и Жупи /Дијана Црњак // ГСЈКњ.

— 22 (2009), 523–535. || Summary

— ЧИРГИЋ, Аднан

Rječnik njeguškog govora | Уп. 742

— ШТА очекујем од проучавања језика писаца: излагања са радног скупа младих истра

живача, у Нишу 10. јуна 2008. || Уп. 1247

1487. ШТРБАЦ, Гордана

Икавизми шумадијско-војвођанског типа у говору Новог Сада / Гордана Штрбац //

Говор Новог Сада. — 297-309. || Summary

1488. ШЋЕПАНОВИЋ, Михаило

Дробњачки ојкoнимјушице / Михаило Шћепановић // СЈ. — 13 (2008), 481-484. || Su

mmary

VII. Историја српског језика

a) Опште

1489. БАКИЋ, Радош

Кроз језик и време : студија о српском језику / Радош Бакић. — Београд : Завод за

унапређење, образовање и васпитање, 2008. – 155.
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1490. ИВИЋ, Павле

Студије из српске средњовековне писмености /Павле Ивић, приредила Јасмина Гр

ковић-Мејџор. — Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојано

вића, 2008. — 737. — (Целокупна дела Павла Ивића; 6)

1491. КРЕЧМЕР, Ана

Ојезику предвуковске српске писмености /Anna Kretschmer // СЈ. — 13 (2008), 543-552.

— КРЕЧМЕР, Ана

Смена кулктурноћ парадигмљи в зеpкале славиносербскоћ писвменности || Уп. 91

1492. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

Историја српског језика : одабрани радови / Александар Младеновић. — Београд :

Чигоја штампа, 2008. — 535. || Уп. 1493, 1494

1493. НЕДЕЉКОВИЋ, Јасмина

Историја српског језика : одабрани радови / Александар Младеновић. — Београд :

Чигоја штампа, 2008. — 535. / Јасмина Недељковић // ЈФ. — 65 (2009), 433-439. || Приказ

Уп. 1492, 1494

1494. НОВАКОВ, Драгана

Концепцијски уникатна књига: Историја српскогјезика: одабрани радови / Алексан

дар Младеновић. — Београд : Чигоја штампа, 2008. — 535. / Драгана Новаков // СЈ. — 14

(2009), 755-760. |Приказ || Уп. 1492, 1493

1495. ОБИЖАЈЕВА, Марина

Онтологија првих српских граматика (црквено)словенског језика за Србе / Марина

Обижајева //ЗбМСС. — 74 (2008), 95-129. || Резкоме

1496. САМАРЏИЋ, Биљана

Стопама српскејезичке прошлости: Траговима српске језичке прошлости / Бранкица

Чигоја. — Београд: Чигоја штампа, 2006. – 196./Биљана Самарџић // СЈ. — 13 (2008), 725–

727. || Приказ

1497. СЛАВКОВИЋ-ИЛИЋ, Марија

Језик књижевног дела у историјама књижевности / Марија Славковић-Илић // Шта

очекујем... — 16—20.

1498. ЦВЕТКОВИЋ, Ирена

Значај проучавања језика писаца за историју српског језика /Ирена Цветковић // Шта

очекујем... — 63-67.

б) Текстови стари и нови, издања; њихова критика, порекло

1499. АНТОВИЋ, Дарко

Црквена драма „Жетва Аврамова“ Викентија Ракића, ријетка ћирилична књига

штампана у Котору 1799. / Дарко Антовић // СЈ. — 13 (2008), 403—430. || Summary

1500. БОГДАНОВИЋ, Недељко

Редакјубилеј : 730 година најстаријег писаног споменика културе Сврљига/Недељко

Богдановић // Етно-културолошки... — 13 (2009), 123-124.

1501. ГРКОВИЋ, Милица

Повеља цара Стефана Душана за место Ливаду од 12. децембра 1347. године /Мили

ца Грковић // ЈФ. — 64 (2008), 47-50. || Summary
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1502. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина

Филолошки и издавачки подухват: Повеље и писма деспота Стефана : текст, комента

ри, снимци / Александар Младеновић. — Београд: Чигоја штампа, 2007. — 510. — (Повеље; 2)

/ Јасмина Грковић-Мејџор //ЗбМСКЈ. — 57,2 (2009), 458-460. |Приказ |Уп. 1508, 1511, 1516

1503. ДРАГИН, Наташа

Вараждински апостол : поводом 550 година од настанка. — Београд, Загреб, 2004. —

175. / Наташа Драгин //ЗбМСКЈ. — 56, 1 (2008), 205-207. || Приказ

1504. ДРАГИН, Наташа

О три култна списа из позног периода српске редакцијске писмености /Наташа Дра

гин // ЗбМСФЛ. — 51, 1/2 (2008), 53-66. || Резкоме

1505. ЖАРКОВИЋ, Божидар

Ново издање старог летописа : Gesta regum Sclavorum, коментар Тибор Живковић,

превод Драгана Кунчер. — Београд: Историјски институт, Манастир Острог, 2009. — 2т.

(193+431) / Божидар Жарковић // Баштина. — 26 (2009), 271-275. || Приказ

1506. ЈОВАНОВИЋ, Гордана

„Сказаније о писменех“ Константина Костенечког (Константина Философа): знача

јан споменик српске средњовековне писмености / Гордана Јовановић // ЗбМСС. — 73

(2008), 129-138. || Summary

— ЈОВАНОВИЋ, Томислав

Досадашња пракса у издавању старих српских споменика || Уп. 751

1507. КУРЕШЕВИЋ, Марина“

Вуканово јеванђеље: рани споменик српске писмености с краја 12. века: чудна суд

бина једне књиге / Марина Курешевић // ЛМС. — 183, 480, 6 (дец. 2007), 1069—1074.

1508. ЛОМА, Александар

На именословним врелима 3 : осврт на нова издања старосрпских извора / Алексан

дар Лома // ОП. — 19/20 (2009), 743—754.

Прикази: Стари српски архив5–7 (2006-2008), Грађа о прошлости Босне. — Бања Лука: АНУ

Републике Српске, 2008. — 212, Повеље и писма деспота Стефана : текст, коментари, снимци

/ Александар Младеновић. — Београд: Чигоја штампа, 2007. — 510. || Уп. 1502, 1511, 1516

1509. ЛУКОВИЋ, Милош

Богишићев Законик: припрема и језичко обликовање / Милош Д. Луковић. — Београд

: Балканолошки институт САНУ, 2009. — 472. — (Посебна издања; 105)

1510. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

Филолошке белешке оједном српскословенском тексту из 1720. године / Александар

Младеновић // ЈФ. — 64 (2008), 239-246. || Резкоме

1511. ПИЖУРИЦА, Мато

Повеље и писма деспота Стефана : текст, коментари, снимци / Александар Младено

вић. — Београд: Чигоја штампа, 2007. — 510. — (Повеље; 2) /Мато Пижурица // Славистика.

— 12 (2008), 437-439. || Приказ || Уп. 1502, 1508, 1516

1512. ПОЛОМАЦ, Владимир

Језик у повељи великог челника Радича манастиру Кастамониту из 1430/1431. године

/ Владимир Поломац // Савремена проучавања... — 307-325. | Summary

1513. РЕЂЕП, Јелка“

Нови превод Константиновог житија: Живот Стефана Лазаревића, деспота српскога

/ Константин Философ, превод и напомене Гордана Јовановић. – Београд : Друштво за
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српски језик и књижевност Србије, 2007. — 106. — (Библиотека Књижевност и језик; 17)

/ Јелка Ређеп // ЛМС. — 183, 480, 6 (дец. 2007), 1137—1140. || Приказ

1514. САМАРЏИЋ, Биљана

О главним особинама повеља Твртка I Котроманића /Биљана Самарџић // Савремена

проучавања... — 339–346. || Summary

— СУБОТИЋ, Гојко

Натписи у зидном сликарству | Уп. 764

1515. ЋОРИЋ, Божо

Штампана издања „Повеље бана Кулине“: критички осврт / Божо Ћорић // СЈ. — 14

(2009), 47-64. | Summary

1516. ЧИГОЈА, Бранкица

Књиге о деспоту Стефану : Повеље и писма деспота Стефана : текст, коментари,

снимци / Александар Младеновић. — Београд: Чигоја штампа, 2007. — 510. — (Повеље; 2)

/ Бранкица Чигоја // СЈ. — 13 (2008), 661-670. || Приказ || Уп. 1502, 1508, 1511

1517. ЧИГОЈА, Бранкица

О надгробном натпису Марине Витославе (1374) / Бранкица Чигоја //ЈФ. — 64 (2008),

551-560. || Резкоме

1518. ЧИСЛОВ, Иља

Света Сава : „Карејски типик“ / Или Михаилович Числов // СЈ. — 13 (2008), 75-83. |

РеЗКоме

1519. ШЕКУЛАРАЦ, Божидар

Бијело Поље: центар преписивачке дјелатности / Божидар Шекуларац // Просвјетни

рад: свечани број. — (15. јануар 2009), 33.

в) Историјска фонетика, граматика, лексикологија,

историја писма и правописа

1520. БАБИЋ, Анита

Глаголске допуне у језику старосрпских повеља и писама ХП и ХIII века / Анита

Бабић // ППЈ. – 39 (2008), 5–48. || Summary

— БАУК, Снежана

Историја развитка значења прасловенског глагола “zbrěti : његови творбени и

семантички континуанти у старословенском и српском језику | Уп. 589

1521. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора

Партиципски пасиву књижевном језику код Срба у ХIX веку / Исидора Бјелаковић.

— Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2008. -202.

1522. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора

Рефлексивни пасиву језику Срба у периоду 1813–1855. : реализована радња / Иси

дора Бјелаковић // НССУВД. — 38, 1 (2009), 267-278. || Summary

1523. БУРИЋ, Милена

Правни термини Валтазара Богишића /Милена Бурић // Бошковићеви дани. — 191—

201. || Summary

1524. ГОРТАН-ПРЕМК, Даринка

Istorija reči / Darinka Gortan-Premik // Lingvistika... — 219-231.
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— ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина

Формуле с придевом целе у старосрпским повељама || Уп. 67

1525. ДИЛПАРИЋ, Предраг

Детерминација места у два српска четворојеванђеља / Предраг Дилпарић // СЈ. — 13

(2008), 563-568.

— ИВИЋ, Милка

О слоговној неједнакости неких израза коришћених како у Вуковом тако и у савре

меном стандардном српском језику | Уп. 1000

1526. ЈАНЕВСКИ, Божен

Из топонимије ваљевског краја у историјском контексту / Божен Јаневски // Даница.

– 17 (2009), 412-423.

1527. ЈОВАНОВИЋ, Гордана

Антропонимијски материјал у „Рјечнику из књижевних старина српских“ Ђуре

Даничића / Гордана Јовановић // НССУВД. — 38, 1 (2009), 221-228. || Summary

1528. ЈОВИЋ, Надежда

Неки називи биљака у „Хиландарском медицинском кодексу“ /Надежда Јовић // При

лози из фитолингвистике... — 15-28. | Summary

1529. ЈОВИЋ, Надежда

Писање графије ј-е у гласовној вредности е у „Хиландарском медицинском кодексу“

/ Надежда Јовић // ГСЈКњ. — 22 (2009), 169–177. || Резоме

— КОСТИЋ, Ђорђе

Квантитативни опис структуре српскогјезика : српски језик од ХП до ХVIII века. 1,

Доментијан — Живот светога Симеона и Живот светога Саве. Изворни и граматички

обрађен текст: према издању Ђуре Даничића, Београд, 1865 | Уп. 1615

— КОСТИЋ, Ђорђе

Квантитативни опис структуре српскогјезика : српски језик од ХП до ХVIII века. 2,

Доментијан —Живот светога Симеона и Живот светога Саве. Појединачни фреквенцијски

речници | Уп. 1616

– КОСТИЋ, Ђорђе

Квантитативни опис структуре српскогјезика : српски језик од ХП до ХVIII века. 3,

Доментијан — Живот светога Симеона и Живот светога Саве. Збирни фреквенцијски

речник вероватноће граматичких облика || Уп. 1617

1530. КРЕЧМЕР, Ана

Метајезик у старијим српским уџбеницима : 18. век / Anna Kretschmer // НССУВД.

— 37, 1 (2008), 165-177. || Resumee

1531. КРИВОКАПИЋ, Милош

Рефлекс полугласника и јата у писмима сердара и гувернадура Радоњића / Милош

Кривокапић // Ријеч. — 2 (2009), 127-143. | Summary

1532. КРСТАЈИЋ, Марина

Refleksi kratkog jata iza sonanta r : pravopisna rješenja / Marina Krstajić // ВиО. — 1

(2009), 111–135.

1533. КУРЕШЕВИЋ, Марина

Употреба претериталних времена у „Српској Александриди“ /Марина Курешевић //

НССУВД — 38, 1 (2009), 253-266. || Summary
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1534. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Пјеснички језик Његошев: П: перфективни глаголи с имперфективним ликом / Рад

мило Маројевић // НССУВД. – 37, 1 (2008), 179-198. | Резкоме + Прилози

1535. МИЛАНОВИЋ, Александар

Графема јери у графематском систему Јована Суботића / Александар Милановић //

СЈ. — 13 (2008), 343-351. || Summary

1536. МИЛАНОВИЋ, Александар

Дериватолошка методологија у новијим монографијама о језику писаца предвуковске

епохе / Александар Милановић // НССУВД. — 38, 3 (2009), 127-136.| Summary

1537. МИЛАНОВИЋ, Александар

Синтаксички, лексиколошки и стилистички аспекти синонимије у делима Јована Су

ботића / Александар Милановић // НССУВД - 37, 1 (2008), 221-228. || Резкоме

1538. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

Две филолошке напомене о рукопису „Студеничког типика“ Светога Саве / Алексан

дар Младеновић // Славистика. — 13 (2009), 292-295. || Резкоме

1539. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

О једној правописној особини у повељама кнеза Лазара и деспота Стефана / Алек

сандар Младеновић // ЗбМСФЛ. — 51, 1/2 (2008), 31-43. || Резкоме

— МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ, Драгана

О антропоцентризму у српској фразеологији: лажљив, лагати у синхронији и дија

хронији || Уп. 1041

1540. НЕВЕКЛОВСКИ, Герхард

Цивилизациона лексика у српском и хрватском језику у ХIX веку : на примеру неких

економских и банкарских термина / Герхард Невекловски // ЈФ. — 64 (2008), 247-260. |

Zusammenfassung

1541. НИКИТОВИЋ, Зорица

Сложeнице у Доментијановом „Житију Светога Саве“ / Зорица Никитовић // ППЈ. —

39 (2008), 49-67. || Summary

1542. НОВАКОВ, Драгана

„Беговско или старосрпско писмо“ / Драгана Новаков // Савремена проучавања... —

327-338. || Summary

1543. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Генитивизација спацијалности у старосрпском језику / Слободан Павловић //

НССУВД. — 37, 1 (2008), 210–219. || Zusammenfassung

— ПАВЛОВИЋ, Слободан

Електронско претраживање старосрпскогјезичког корпуса у светлу стандардизације

старословенске ћирилице | Уп. 758

1544. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Језик Теодосија Хиландарца између реторичке конвенције и нараторске интенције:

Језик Теодосијевог „Житија светог Саве“ у препису монаха Марка из ХIV века / Наташа

Драгин. — Нови Сад : Тиски цвет, 2007. - 346. / Слободан Павловић // ЗбМСКЈ. - 57,2

(2009), 455-458. || Приказ -

1545. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Позиционирање зависних реченица у старосрпском тексту /Слободан Павловић //

ЈФ. — 65 (2009), 267-297. || Резоме
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1546. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Правци транспоновања протолокационих параметара у старосрпским детерминатив

ним системима /Слободан Павловић // ЈФ. — 64 (2008), 283-295. |Zusammenfassung

1547. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Просторне метафоре у старосрпском временском падежном систему (Слободан Па

вловић // ЗбМСС. — 74 (2008), 131—146. |Zusammenfassung

1548. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Просторне метафоре у старосрпском квалификативном падежном систему (Слобо

дан Павловић //Зборник Института за српски језик... — 401-418. || Zusammenfassung

1549. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Просторне метафоре у старосрпским синтаксичко-семантичким системима каузал

ног типа /Слободан Павловић // Семантичка... — 201–219. (Zusammenfassung

1550. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Развој иреалног услова у српском језику /Слободан Павловић // НССУВД. — 38, 1

(2009), 95-104. || Zusammenfassung

1551. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Синтаксичко-семантички потенцијал старосрпског везника како / Слободан Павло

вић // ЗбМСФЛ. — 51, 1/2 (2008), 17-30. || Резкоме

1552. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Старосрпска зависна реченица: од ХII до ХV века /Слободан Павловић. — Сремски

Карловци, Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2008. — 408. — (Би

блиотека Књижевност и језик)

1553. ПАВЛОВИЋ, Слободан

Старосрпска зависна реченица: од ХП до ХV века /Слободан Павловић. — 2. изд. —

Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009. —407.

— (Библиотека Књижевност и језик)

1554. ПАНИЋ-БАБИЋ, Биљана

Напомене о писању јери у „Словима (бесједама) светих отаца“ из манастира Гомио

ница / Биљана Панић-Бабић // Радови. — 12 (2009), 11–18. || Summary

1555. ПИЖУРИЦА, Мато

О падежима из дијахроне перспективе : Детерминативни падежи у старосрпској

пословноправној писмености / Слободан Павловић. — Нови Сад : Матица српска, 2006. —

495. / Мато Пижурица //ЗбМСКЈ. — 56, 1 (2008), 189–191. || Приказ

1556. ПОЛОМАЦ, Владимир

Једна ономастичка напомена уз повеље кнеза Лазара и деспота Стефана : прилог

етимологији стcрп. проепонимаДекиндић / Владимир Поломац // Српски језику употреби.

—91–97. || Summary

1557. ПОЛОМАЦ, Владимир

Структура и постанак назива болести у српској средњовековној медицинској терми

нологији / Владимир Поломац // Српски језику (кон)тексту. – 465-475. || Summary

1558. РАНКОВИЋ, Зоран

Узрасти Светога Саве / Зоран Ранковић // Стил. — 8 (2009), 119-126.| Summary

1559. САМАРЏИЋ, Биљана

Поглед на ћириличко писмо у Босни у вријеме владавине Твртка I Котроманића /

Биљана Самарџић // СЈ. — 14 (2009), 191-205. || Summary
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1560. СТИЈОВИЋ, Рада

Напомене о енклитикама у језику повеља кнеза Лазара и деспота Стефана / Рада

Стијовић //ЗбМСФЛ. — 51, 1/2 (2008), 45-52. || Резкоме

1561. СТИЈОВИЋ, Рада

Неке особине народног језика у повељама кнеза Лазара и деспота Стефана : прилог

српској историјској дијалектологији / Рада Стијовић // ЈФ. — 64 (2008), 457-472. | Резкоме

1562. СТОЈАНОВИЋ, Андреј

Неодређеноличне реченице у српским научним текстовима ХVIII—XIX века / Андреј

Стојановић // НССУВД. – 37, 1 (2008), 199-209. || Резкоме

1563. СТОЈАНОВИЋ, Јелица

Континуанти вокалајат у историји српског књижевног језика / Јелица Стојановић

// НССУВД. – 37, 1 (2008), 305-315. | Резоме

1564. СТОЈАНОВИЋ, Јелица

Неке лексичке особености рукописа „Грешних спасеније“ / Јелица Стојановић // Бо

шковићеви дани. — 73—81. || Резкоме

1565. СТОЈАНОВИЋ, Јелица

Сложeницe у „Врхобрезничком љетопису“ / Јелица Стојановић // Српски језик у упо

треби. — 63–70. || Резкоме

1566. СТОЈАНОВИЋ, Јелица

Судбина инструментала без предлога за означавање просторних односа у историји

српског језика : уз поређење са ситуацијом у осталим словенским језицима / Јелица Сто

јановић // Зборник Института за српски језик... - 587-597. | Резкоме

1567. СТОЈАНОВИЋ, Јелица

Употреба инфинитива и његова конкурентна средства уз глаголе кретања у „Бјело

пољском четворојеванђељу“: у контексту старословенског и Вуковог превода „Новог за

вјета“ / Јелица Стојановић // Гласник ЦАНУ — 27 (2009), 45-55. || Резкоме

1568. СУБОТИЋ, Љиљана

Модел граматике доситејевског типа књижевног језика / Љиљана Суботић //

НССУВД. – 37, 1 (2008), 153–163. |Summary

— СУБОТИЋ, Љиљана

Речник славеносрпских текстова — историјски и/или синхронијски речник |Уп. 1657

— ТОМОВИЋ, Гордана

Нормирање транскрипције и транслитерације старосрпских натписа || Уп. 766

1569. ТУМАРИЋ, Љиљана

Речник славенизама и књишких речи у збирци песама „Даворе“ Јована Стерије По

повића / Љиљана Тумарић // ППЈ. – 39 (2008), 69-118. || Summary

—ЧИГОЈА, Бранкица

Једна кратка напомена о српској рукописној ћирилици: прилог палеографији (Уп.767

1570. ЦВЕТКОВИЋ-ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена

Графијске одлике „Телемака“ (1814) Стефана Живковића /Ирена Цветковић-Теофи

ловић // Савремена проучавања... — 34°—354. || Резкоме

1571. ЧИГОЈА, Бранкица

Најстарији српски ћирилски натписи: графија, ортографија и језик / Бранкица Чи

гоја. - 4, допуњено изд. — Београд: Чигоја штампа, 2008. — 165.
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1572. ЧИГОЈА, Бранкица

Неколико филолошких напомена о развоју српске ћирилице од почетка писмености

до усвајања Вукове књижевнојезичке и правописне реформе (1868. године) / Бранкица

Чигоја // СЈ. — 14 (2009), 91—117. || Summary

1573. ШУБАРИЋ, Сања

О лексици страног поријекла у документима Црногорског сената / Сања Шубарић //

Бошковићеви дани. — 361-379.

г) Историја српског књижевног језика

1574. ИВИЋ, Милка

Вуков „Српски рјечник“ као информатор о српској историји / Милка Ивић // Даница.

– 17 (2009), 410-411.

1575. ИВИЋ, Милка

О увидима у развој стандардног српског које пружа поређење садржине двају речни

ка — Вуков (1852) и РМС (2007) / Милка Ивић // Даница. — 17 (2009), 409-410.

- ИВИЋ, МИЛКа

О употреби израза којешта, којекуда и којекако у Вуковом језику | Уп. 1002

— ИВИЋ, Милка

О четири обавештајна податка која је Вук исказивао речју управо | Уп. 1003

— ИВИЋ, Милка

Поводом Вуковог израза доста и прилично | Уп. 1004

— ЈОШИЋ, Неђо

Осврт на Вуков модел обраде воћарске лексике у „Српском рјечнику“ (Уп. 1016

1576. МИЛАНОВИЋ, Александар

Анализе и вредновања Доситејевог језика у Матици српској током 19. века / Алек

сандар Милановић // СЈ. - 14 (2009), 321-330. |Summary

1577. МИЛАНОВИЋ, Александар

Филолошка рецепција оказионализама код српских писаца у 19. веку / Александар

Милановић // НССУВД. — 38, 1 (2009), 243-251. || Summary

1578. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

Istorija jezika / Aleksandar Mladenović // Lingvistika... — 97-104.

— ОСТОЈИЋ, Бранислав

Вуков рјечник и почеци црногорске лексикографије (Уп. 729

— ОСТОЈИЋ, Бранислав

Два Петра Петровића и Вукова језичка реформа || Уп. 730

1579. ПАВЛОВИЋ, Драгољуб

Вук и Европа /Драгољуб Павловић // Прилози језичком... - 25-36.

1580. РАДУЛОВИЋ, Зорица

Над специфичностима Вуковог језика у Црној Гори : О црногорском књижевноје

зичком изразу. — Подгорица: ЦИД, 2006. – 370. / Зорица Радуловић // СЈ. — 14 (2009), 653—

665. || Приказ

1581. СЕЛИМОВИЋ, Меша

Za i protiv Vuka: studija / Meša Selimović. – Beograd: Marso, 2009. — 129. – (Sabrana

dela u deset knjiga)
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1582. СТАНОЈЧИЋ, Живојин

Вук Стефановић Караџић као граматичар / Живојин Станојчић // Прилозијезичком...

— 179—186.

1583. СТАНОЈЧИЋ, Живојин

Иво Андрић о Његошу, Вуку, Љ. Ненадовићу / Живојин Станојчић//Гласник ЦАНУ.

— 26 (2008), 5–13.

1584. СТАНОЈЧИЋ, Живојин

Лексикографска актуализација језичког наслеђа и књижевни језик / Живојин Ста

нојчић // Бошковићеви дани. — 21—29. || Summary

1585. СТАНОЈЧИЋ, Живојин

Семантичко-синтаксичка основа алтернације (по)веровати + a + acc. & по (веровати)

+ y + acc. : Вук — П. П. Његош — М. Црњански / Живојин Станојчић // Гласник ЦАНУ. —

27 (2009), 5–13. || Summary

1586. СТЕФАНОВИЋ, Димитрије

Нешто о језику библијских цитата у аутобиографији свештеника Петра Римског

(1800–1874) /Димитрије Е. Стефановић // Зборник Института за српски језик... — 571—

578. || Резкоме

1587. СУБОТИЋ, Љиљана

Доситеј Обрадовић и Атанасије Стојковић : две парадигме — паралела / Љиљана

Суботић // НССУВД. — 38, 1 (2009), 229-236. | Summary

VIII. Речници стари и нови српског језика односно српског и ког страног језика

1588. АЈКУТ, Ксенија

Izbor poslovnih termina: srpsko-turski / Ksenija Aykut // Prevodilac. – 27, 3/4 (2008),

108—124.

1589. АЈКУТ, Ксенија

Српско-турски речник : Srpsko-turski rečnik / Mirjana Teodosijević. — Beograd :

Agencija Matić, 2007. — 166. /Ксенија Ајкут //СЈ. — 14 (2009), 751—753. || Приказ

1590. АЈКУТ, Ксенија

Tursko-srpski, srpsko-turski rečnik / Enes Tuna, Sanita Lisica. – Beograd : Jasen, 2005. /

К. Ауkut // Prevodilac. – 28, 3/4 (2009), 49-56. || Приказ

— БЈЕЛЕТИЋ, Марта

Екстралингвистички фактори у етимолошким истраживањима : на примеру „Етимо

лошког речника српског језика“ | Уп. 49

— БОГДАНОВИЋ, Недељко

Именослов „Медовине“ Слободана Џунића || Уп. 964

1591. БОГДАНОВИЋ, Недељко

Речник браћевачких речи и израза /Миланче Бранковић. — Неготин : Народна би

блиотека: Првенац, 2007. — 33. /Недељко Богдановић // Етно-културолошки... - 13 (2009),

126-127. || Приказ || Уп. 1594

1592. БОГДАНОВИЋ, Недељко

Тимочки дијалекатски речник / Јакша Динић. - Београд : Институт за српски језик

САНУ, 2008. — 921. — (Монографије; 4) / Недељко Богдановић // Етно-културолошки... —

12 (2008), 145-146. || Приказ јУп. 1593, 1602, 1627
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1593. БОГДАНОВИЋ, Недељко -

Тимочки дијалекатски речник / Јакша Динић. — Београд : Институт за српски језик

САНУ, 2008. — 921. — (Монографије; 4) / Недељко Богдановић // СДЗб. — 55 (2008), 527—

535. | Резкоме | Приказ || Уп. 1592, 1602, 1627

1594. БРАНКОВИЋ, Миланче

Речник браћевачких речи и израза /Миланче Бранковић. — 2. допуњено изд. — Него

тин: Народна библиотека: Првенац, 2008. — 55. || Уп. 1591

1595. ВОЈВОДИЋ, Станко

Речник славизама у румунском језику : (више од 10.300 одредница) / Станко Војво

дић. — 2. допуњено изд. — Кикинда: Историјски архив, 2008. — 370.

1596. ВУКИЋЕВИЋ, Милосав

Прилози гружанском речнику / Милосав С. Вукићевић. — Ниш: Sven, 2008. — 88. —

(Лексика српских народних говора)

1597. ВУЛОВИЋ, Наташа

Реч више о Речнику САНУ /Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Данијела Радоњић //

КњЈ. – 55, 1/2 (2008), 171–182.

1598. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина

Српскословенски речникјеванђеља: огледна свеска / саставио Виктор Савић, уред

ник Гордана Јовановић. — Београд : Институт за српски језик САНУ, 2007. — 136. —

(Библиотека Јужнословенског филолога; 23) / Јасмина Грковић-Мејџор //ЗбМСКЈ. — 56,

2 (2008), 463–464. || Приказ

1599. ГУДКОВ, Владимир

О составе словника (вокабулара) отнотомного словари сербского извика : заметки

полњЗователи / В. П. Гудков // Славистика. — 13 (2009), 483–487. || Резиме

1600. ДЕЛИЋ, Лидија

Епски градови као културна мапа и ризница: Епски градови : лексикон / Мирјана Де

телић. — Београд : Балканолошки институт САНУ, 2007. — 687. / Лидија Делић // ЗбМСКЈ.

—57, 3 (2009), 659-663. || Приказ || Уп. 1603

1601. ДИНИЋ, Јакша

Антропонимија слива Грлишке реке / Јакша Динић // ОП. — 19/20 (2009), 621—739. |

Summary

1602. ДИНИЋ, Јакша

Тимочки дијалекатски речник / Јакша Динић. — Београд : Институт за српски језик

САНУ, 2008. —921. — (Монографије; 4) + карта подручја тимочког говора || Уп. 1592, 1593,

1627

— ДИМИТРИЈЕВИЋ, Јања

Именослов „Ивкове славе“ (Уп. 982

1603. ЂОРЂЕВИЋ, Смиљана

Лексикон епских градова: могућа читања: Епски градови : лексикон / Мирјана Де

телић. — Београд : Балканолошки институт САНУ, 2007. — 687. / Смиљана Ђорђевић //

ЗбМСКЈ. — 57, 3 (2009), 665-670. || Приказ || Уп. 1600

1604. ЂУРИЋ, Милош

Računarska terminologija: srpsko-engleski / Miloš D. Đurić // Prevodilac.—28, 3/4 (2009),

98—123.
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1605. ЕТИМОЛОШКИ речник српског језика. Св. 3, Бе-Бј/ израдили Марта Бјелетић,

Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома и Снежана Петровић , уз сарадњу Марије Вуч

ковић и Маје Ђокић, уредио Александар Лома. — Београд: Српска академија наука и умет

ности: Иститут за српски језик САНУ, 2008. — 343.

1606. ЖАРКОВИЋ, Илија

Заборављени речник / Илија Жарковић. — Стара Пазова: Савез аматера општине,

2009. — 108. — (Библиотека Посебна издања)

1607. ЖАРКОВИЋ, Илија

Zaboravljeni rječnik: govor golubinačkog kraja / Ilija Žarković. – Subotica : Zavod za

kulturu vojvođanskih Hrvata, 2009. — 119. — (Prinosi za dijalektološka istraživanja ; 1)

1608. ЗЛАТАНОВИЋ, Момчило

Речник говора јужне Србије / Момчило Златановић. — Врање: Врањске књиге, 2008.

— 489. — (Изабрана дела; 6)

1609. ЈЕЛИЋ, Бранислава

Речник приповедака Лазе Лазаревића / Бранислава Јелић. — Нови Сад : Матица срп

ска, 2008. — 517. || Уп. 1620

1610. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Politička terminologija : nemačko-srpski / Zoran R. Jovanović // Prevodilac. – 28, 1/2

(2009), 98-116.

1611. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Pravni rečnik: nemačko-srpski / Dimitrije Pavlović. – Beograd: Službeni glasnik, 2008.

— 540. / Z. Jovanović // Prevodilac. – 28, 1/2 (2009), 59-62. || Приказ || Уп. 1640

1612. ЈОВИЧИЋ, Мирко

Крајишки рјечник : особеницејуначке /забиљежио и протумачио Мирко Јовичић.-

2. допуњено изд. — Београд : М. Јовичић, 2008. — 553.

1613. КЛАЈН, Иван

Речник језичких недоумица / Иван Клајн. — 9. изд. — Нови Сад : Прометеј, 2008. —

301. — (Лингвистичке едиције. Едиција Језички саветници ; 1)

1614. КЛАЈН, Иван

Речник језичких недоумица / Иван Клајн. — 10. изд. — Нови Сад : Прометеј, 2009. —

309. - (Лингвистичке едиције. Едиција Језички саветници; 1)

1615. КОСТИЋ, Ђорђе

Квантитативни опис структуре српскогјезика : српски језик од XII до ХVIII века. 1,

Доментијан — Живот светога Симеона и Живот светога Саве. Изворни и граматички

обрађен текст: према издању Ђуре Даничића, Београд, 1865 / Ђорђе Костић. — Београд :

Службени гласник, 2009. —900. — (Библиотека Lexis. Едиција Речници и енциклопедије)

1616. КОСТИЋ, Ђорђе

Квантитативни опис структуре српскогјезика : српскијезик од ХП до ХVIII века. 2,

Доментијан — Живот светога Симеона и Живот светога Саве. Појединачни фреквенцијски

речници / Ђорђе Костић. – Београд: Службени гласник, 2009. — 1061. — (Библиотека Lexis.

Едиција Речници и енциклопедије)

1617. КОСТИЋ, Ђорђе

Квантитативни опис структуре српскогјезика: српски језик од XII до ХVIII века. 3,

Доментијан — Живот светога Симеона и Живот светога Саве. Збирни фреквенцијски

речник вероватноће граматичких облика / Ђорђе Костић. — Београд: Службени гласник,

2009. — 1143. — (Библиотека Шехis. Едиција Речници и енциклопедије)
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1618. ЛАЗИЋ, Анђелка

Грађа за речник говора Мачве / Анђелка Лазић. — Шабац: А. Лазић, 2008. – 387.

1619. ЛАЗИЋ-КОЊИК, Ивана

Медицински речник: енглеско-српски, српско-енглески / Софија Мићић. — Београд

: Завод за уџбенике, 2007. — 879. / Ивана Лазић-Коњик // НЈ. – 39, 1/4 (2008), 119-121. |

Приказ

1620. ЛАЗИЋ-КОЊИК, Ивана

Речник приповедака Лазе Лазаревића / Бранислава Јелић. — Нови Сад : Матица срп

ска, 2008. — 517. / Ивана Лазић-Коњик // НЈ. – 40, 1/4 (2009), 105-107. || Приказ || Уп. 1609

1621. ЉУБЕНОВИЋ, Крста

Како се пише: правописни речник: са стручном терминологијом / Крста Б. Љубено

вић. — Београд: Feniks libris, 2008. – 572.

1622. МАЛА акциона истраживања. 2, Речник локализама. — Инђија : Пријатељи деце

Општине, 2008. — 35. — (Мала библиотека Толеранција)

— МИЛОЈКОВИЋ, Милица

Именослов „Зоне Замфирове“ Стевана Сремца || Уп. 1034

1623. МИЛОРАДОВ, Дејан

Rečnik naziva biljaka /Radomir Konjević, Budisav Tatić. — Beograd: International, 2006.

–413. / Дејан Милорадов // ЗбМСФЛ. — 51, 1/2 (2008), 272-275. || Приказ

1624. МИЛОШЕВИЋ, Милош

Ки: лексикон народних поређења трстеничког краја / Милош Милошевић Шика. —

Трстеник: Љубостиња, 2009. — 301.

1625. МИЉКОВИЋ, Славиша

Нови србски митолошки речник / Славиша К. Миљковић. — Ниш: Сербона, 2008. —

375. — (Библиотека Глагоље србско)

— МИЋИЋ, Софија

Заступљеност српских термина у нашим медицинским лексикографским ИЗДАЊИМa

| Уп. 1036

1626. МИЋИЋ, Софија“

Медицински енглеско-српски и српско-енглески речник / Софија Мићић. — Београд

: Завод за уџбенике, 2007. — 879. || Уп. 1662

1627. МОЈСИЛОВИЋ, Бојана

Речник тимочког говора: Тимочки дијалекатски речник / Јакша Динић. — Београд :

Институт за српски језик САНУ, 2008. —921. — (Монографије; 4) / Бојана Мојсиловић //

СЈ. — 14 (2009), 693–697. || Приказ || Уп. 1592, 1593, 1627

1628. НЕДЕЉКОВИЋ, Александра

Змијски речник југоисточне Србије /Недељко Богдановић // СДЗб. — 54 (2007), 521—

547. / Александра Недељковић // Етно-културолошки... — 13 (2009), 124-126. || Приказ

1629. ОБРАДОВИЋ, Миодраг

Дечји усмени појмовни речник /Миодраг Обрадовић. —Београд : Јасен, 2008. — 199.

1630. ОТАШЕВИЋ,Ђорђе

Велики речник нових и незабележених речи. 1 / Ђорђе Оташевић. — 2. изд. — Београд

: Алма, 2008. — 219. — (Библиотека Речници)
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1631. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Велики речник нових и незабележених речи. 2/ТБорђе Оташевић. – 2. изд. — Београд

: Алма, 2008. — 227. — (Библиотека Речници)

1632. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Мали речник нових речи / Ђорђе Оташевић. — Београд: Алма, 2008. — 218. — (Би

блиотека Речници; 31)

1633. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Речник нових и незабележених речи / Ђорђе Оташевић. — Сажето изд. — Београд:

Алма, 2008. – 435. — (Библиотека Речници; 30)

1634. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Речник савременог српског књижевног језика. 1, А-авункулат / Ђорђе Оташевић. –

2. изд. — Београд: Алма, 2008. — 231. — (Библиотека Речници)

1635. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Речник савременог српског књижевног језика. 2, Ага-aих) Ђорђе Оташевић. — 2.

изд. — Београд: Алма, 2008. — 251. - (Библиотека Речници)

1636. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Rečnik turcizama/Đorđe Otašević. – Beograd: Alma, 2009. — 215. – (Biblioteka Rečnici

; 33)

1637. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Rečnik turcizama/Đorđe Otašević. — 2. izd. –Beograd: Alma, 2009.—215. – (Biblioteka

Rečnici; 35)

1638. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Словарљ глаголњних форм / Ђорђе Оташевић. — Београд: Алма, 2008. — 173. —

(Библиотека Српски за странце)

1639. ОТАШЕВИЋ, Љиљана

Речник микротопонима. 1 / Љиљана Оташевић, Ђорђе Оташевић. — Београд : Алма,

2009. — 390. — (Библиотека Речници , 37)

1640. ПАВЛОВИЋ, Димитрије

Pravni rečnik: nemačko-srpski / Dimitrije Pavlović. — Beograd : Službeni glasnik, 2008.

-- 540. || Уп. 1611

1641. ПАВЛОВИЋ, Звездана

Ороними Србије. 1, А-Ј /Звездана Павловић // ОП. — 19/20 (2009), 37-330. |Résumé

1642. ПАВЛОВИЋ, Илија

Рјечник говора Срба Посавине и Семберије /Илија Павловић. — Београд : Беокњига,

2008. — 251.

1643. ПЕТРОВИЋ, Гордана

Terminologija sudskog prevođenja: francusko-srpski / Gordana Petrović // Prevodilac. —

27, 1/2 (2008), 101–120.

1644. ПЕТРОВИЋ, Драгољуб

На маргинама српскогједнотомника /Драгољуб Петровић // ЛМС. - 185,483, 5 (мај

2009), 677-694.

1645. ПЕТРОВИЋ, Драгољуб

Српски стандардни једнотомник /Драгољуб Петровић // ЛМС. — 184, 481, 1/2 (јан.-

феб. 2008), 123-127.
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1646. ПИЖУРИЦА, Мато

Ијекавско издање речника српскога језика / Мато Пижурица // Бошковићеви дани. —

51—63.

1647. ПОКРАЈАЦ, Слободан

Билогоризми: лексикон билогорских ријечи и израза /Слободан Покрајац, Ранко Ра

делић. — Београд: Билогора, 2009. — 79. — (Библиотека Задужбина; 1)

1648. ПОПОВИЋ, Загорка

Дечји речник:7500 речи које су деца објаснила одраслима /Загорка Поповић,Томи

слав Поповић. — Нови Сад : Прометеј, 2009. — 446. — (Едиција Извор)

1649. РАДОЊИЋ, Данијела

На лексичком луку до Опова: Речник српскохрватског књижевног и народног језика.

ХVII: одвркао-Отово. — Београд: САНУ, 2006. — 800. / Данијела Радоњић // СЈ. — 13 (2008),

657-659. || Приказ

1650. РАИЧЕВИЋ, Вучина

Грађевинско-архитектонски руско-српски речник-минимум / Надежда Лаиновић

-Стојановић. — Ниш: Грађевинско-архитектонски факултет, 2007. — 80. / Вучина Раичевић

// Славистика. — 12 (2008), 431-432. || Приказ

1651. РЕЧНИК српских говора Војводине. Св. 8, Риба-C / редактор Драгољуб Петро

вић. — Нови Сад : Матица српска : Тиски цвет, 2008. — 209. — (Лексикографска издања; 3.

Дијалекатски речници; 2)

1652. РЕЧНИК српских говора Војводине. Св. 9, Т-Ф / ред. Драгољуб Петровић. — Нови

Сад : Матица српска: Тиски цвет, 2009. — 203. — (Лексикографска издања; 3. Дијалекатски

речници; 2)

— САВИЋ-ГРУЈИЋ, Ана

Именослов „Божијих људи“ Боре Станковића (Уп. 1093

1653. САВИЋ-ГРУЈИЋ, Ана

Једно поређење српских дијалекатских речника / Ана Савић-Грујић // ГСЈКњ. — 22

(2009), 455-464. || Резкоме

1654. СТЕПАНОВ, Страхиња

Рекцијски речник српско-хрватских глагола Балдура Панцера:Valenzworterbuсh kro

atischer und serbischer Verben / Baldur Panzer — Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2001./

Страхиња Степанов // НЈ. — 40, 1/4 (2009), 97-103. || Приказ

1655. СТОЈКОВИЋ, Ратко

Rečnik skraćenica, akronima i oznaka / Ratko Stojković. — 2, izmenjeno i dopunjeno izd.

— Beograd: Enigmatski savez Srbije: R. Stojković, 2008. — 279.

— СТОШИЋ, Јелена

Именослов „Нечисте крви“ Боре Станковића (Уп. 1101

1656. СТРАНИ изрази и изреке: правне норме, максиме, сентенције, афоризми: изла

тинског, грчког и савремених европских језика / прикупили и превели са коментарима

Иван Клајн, Милан Шипка. — 3. изд. — Нови Сад : Прометеј, 2009. — 329. — (Лингвистичке

едиције: Едиција Избор ; 1)

1657. СУБОТИЋ, Љиљана

Речник славеносрпских текстова — историјски и/или синхронијски речник / Љиљана

Суботић // Бошковићеви дани. — 63-73. || Summary

— ТИР-БОРЉА, Марија

Лексика традиционалне културе у фразеологизмима || Уп. 1102
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1658. ТОМИЋ,Дина

Речник српскога језика. — Нови Сад : Матица српска, 2007. — 1561. / Дина Томић //

Prevodilac. -27, 3/4 (2008), 64-67. || Приказ || Уп. 1659

1659. ТОМИЋ, Дина

Српски једнотомник: Речник српскога језика. — Нови Сад : Матица српска, 2007. —

1561. / Дина Томић // СЈ. — 13 (2008), 719–724. || Приказ || Уп. 1658

—ТУМАРИЋ, Љиљана

Речник славенизама и књишких речи у збирци песама „Даворе“ Јована Стерије По

повића (Уп. 1569

1660. ЋОСИЋ, Павле

Речник синонима / Павле Ћосић и сарадници. — Београд : Kornet, 2008. — 683. —

(Edicija Rečnici. Biblioteka Ozbiljne knjige)

1661. ФАЈГЕЉ, Андреј

„Епски градови“ међу преводиоцима дигитализације / Андреј Фајгељ // ЗбМСКЈ. —
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Formal Semantics, Lexical Semantics, and Compositionality : the Puzzle of Privative

Adjectives / Barbara H. Partee // Philologia. – 7 (2009), 11-23. | Summary

— ПЕЈОВИЋ, Анђелка

Изражавање могућности и вероватноће у шпанском и српском језику: прелиминарна

анализа || Уп. 562



Библиографија 519

1745. ПЕЈОВИЋ, Анђелка

Lasinonimia en la fraseologia / Anđelka Pejović // СЈ. — 13 (2008), 313-321. | Резиме

— ПЕЈОВИЋ, Анђелка

Фразеолошки изрази у једнојезичким речницима опште намене у српском и шпан

ском језику | Уп. 563

— ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Божинка

Девербативни адјективи и компарација || Уп. 564

1746. ПИШТЕК, Здено

Engleske fraze za svakodnevnu upotrebu / Zdeno Pištek, Viera Pišteková; prevod Stefan

Ristić. – Beograd : Mladinska knjiga, 2008. — 63.

- ПЛИСОВ, Евгениј

Песне пресвитоћ богородици как самостоителњнвић литургическић текст: извиковње

особенности употреблениа в немецком православном богослужении (Уп. 179

1747. ПОМАНА, Драгица

Gramatika francuskog jezika / Dragica Pomana, Njima Stegnjajić. – Novi Sad: Zmaj, 2008.

— 80.

1748. ПОПОВИЋ, Михаило

Лексичка структура француског језика: морфологија и семантика / Михаило Попо

вић. — Београд : Завод за уџбенике, 2009. — 238.

— ПОПОВИЋ, Михаило

Третман хомонимије и полисемије у француско-српскохрватским речницима || Уп.

1071

1749. ПОПОВИЋ, Михаило

Les facteurs morphosyntaxiques de l'homonymie en francais / Mihailo Popović // ФП. --

36,2 (2009), 185–197. || Резиме

1750. ПОПОВИЋ, Михаило

Les facteurs sémantiques et sociolinguistiques du dégroupement des unités lexicales

francaises provenant du même etymon / Mihailo Popović // ФП. — 36, 1 (2009), 81-65. || Резиме

1751. ПОПОВИЋ, Михаило

Finalni konsonanti u francuskom: istorijski pregled/Mihailo Popović // Riječ. — 1 (2009),

61-81. |Résumé

— ПРОДАНОВИЋ-СТАНКИЋ, Диана

Životinje u poslovicama na engleskom i srpskom jeziku (Уп. 1891

1752. ПРТЉАГА, Јелена

Kontrastivna analiza modalnih glagola Can i Will / Jelena Prtljaga. – Vršac : Visoka škola

strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, 2008. — 156. — (Biblioteka

Istraživačke studije , 37)

— РАДАНОВИЋ, Сања

Први покушаји контрастирања њемачког и српског језика || Уп. 566

1753. РАДОСАВЉЕВИЋ, Мирјана

Fenomen polisemije u finansijskom vokabularu engleskog jezika / Mirjana Radosavljević.

— Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 2009. - 254. || Уп. 1778



52() Јужнословенски филолог LХVII (2011)

— РАЛИЋ, Јелена

Gramática de la lengua esраћоla para serbiohablantes : con ejercicios | Уп. 438

--РАЈИЋ, Јелена

La expresión linguistica de la aspectualidad en espanol | Уп. 568

1754. РАЈИЋ, Јелена

Imperfekat i kondicional kao oznake evidencijalnosti u španskom jeziku / Jelena Rajić //

Српски језику употреби. — 341-347. || Summary

1755. РАКИЋ, Станимир

Белешка о структури, типској учесталости и писању енглеских сложеница /Стани

мир Ракић // ФП. – 35, 1/2 (2008), 179-190. || Summary

1756. РАКИЋ, Станимир

On Derivation and Compounding in English/Stanimir Rakić // ELLSSAC Proceedings...

— 203–215.

1757. РЕДЗИМСКА, Јоана

Ноw Do Metaphors Influence Cross-Cultural Understanding? / Joanna Redzimska //

ЕLLSSAC Proceedings... — 329-335.

1758. РИД-ЛИБЕРТ, Алан

English Ambipositions / Alan Reed Libert // ELLSSAC Proceedings... — 143-153.

— РИСТИВОЈЕВИЋ-РАЈКОВИЋ, Наташа

Zoonimska metaforika o muškarcima i ženama | Уп. 569

1759. САМАРЏИЈА-ГРЕК, Татјана

Ensiegnement du francaiset théorie du prototype / Tatjana Samardžija-Grek // ФП. – 36,

2 (2009), 223-235. || Резиме

1760. САМАРЏИЈА-ГРЕК, Татјана

Effet de dominos : temps ct espace des relatives dites narrativcs / Tajana Samardžija-Grek

// ФП. – 35, 1/2 (2008), 37–52. || Резиме

1761. САМАРЏИЋ, Мила

Konverzacija u italijanskom jeziku / Mila Samardžić // Riječ. — 2 (2009), 79-91. || Summary

- САМАРЏИЋ, Тања
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Милана Радић-Дугоњић: 1952–2008. + Библиографија проф. др Милане Радић-Дуго

њић. (Уп. 1859



Библиографија 525

1806. РАЈИЋ, Љубиша

Skandinavska knjiga u prevodu na srpskohrvatski jezik: građa za bibliografiju. 1, Мono

grafije i brošure / Ljubiša Rajić. – Beograd: Narodna biblioteka Srbije: Službeni glasnik, 2008.

— 137. — (Edicija Specijalne bibliografije; 3)

1807. СПАСОЈЕВИЋ, Марина

Наш језик: ХХХП-ХL / Марина Спасојевић, Драгана Настановић // НЈ. – 40, 1/4

(2009), 131—145.

1808. ЧОВИЋ, Бранимир

Избор литературе из компаратистике / Бранимир Човић // Prevodilac. — 27, 3/4 (2008),

98—106.

ХII Personalia (биографије, аутобиографије, некролози и слично)

1809. АЋИМОВИЋ, Љиљана

Велимир Живојиновић Маssukа као преводилац Хајнеа / Љиљана Аћимовић // Радо

ви. — 11 (2008), 33-48. || Zusammenfassung

1810. БАЖЕНОВА, Е. А.

Стилистические иccледованич М. П. Которовоћ / Е. А. Баженова // Стил. — 8 (2009),

375-385. + Список основних трудов профессора М. П. Коткоровоћ.

1811. БЕЛОКАПИЋ-ШКУНЦА, Вера

Конфронтациона истраживања Вере Николић у области руског и српског пословног

језика / Вера Белокапић // Славистика. — 12 (2008), 82-84. || Резкоме

1812. БРАНИСЛАВ Остојић: биографија и библиографија / приредиле Миодарка Тепав

чевић и Соња Ненезић // СЈ. — 13 (2008), 7–34.

1813. БУЊАК, Петар

Душан Квапил: 1934–2009./Петар Буњак // ФП. – 36, 3 (2009), 173-174.

1814. БУЊАК, Петар

Милана Радић-Дугоњић: 1952–2008. /Петар Буњак // ФП. — 35, 1/2 (2008), 261-262.

1815. БУЊАК, Петар

Миливоје Јовановић: 1930–2007./Петар Буњак // Славистика. — 12 (2008), 479-480.

1816. БУЊАК, Петар

На 100-годишњицу рођења професора Ђорђа Живановића / Петар Буњак // Слависти

ка. – 13 (2009), 550-553.

1817. БУЊАК, Петар

Наука о стиху и прилози Кирила Тарановског у материјалимa III Међународног

конгреса слависта / Петар Буњак // Славистика. — 12 (2008), 403-408.

1818. БУЊАК, Петар

Ружа Винавер: преводилац и популаризатор пољске књижевности у српској средини

/ Петар Буњак // Славистика. — 13 (2009), 417-430. || Резкоме

1819. ВУКСАНОВИЋ, Миро

Девет врлина Милке Ивић / Миро Вуксановић // ЈФ. — 64 (2008), 1–5.

1820. ВУЛЕТИЋ, Витомир

Платон Кулаковски о Вуку / Витомир Вулетић // Славистика. - 12 (2008), 24-34. |

РеЗКоМе
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1821. ГОЛУБОВИЋ, Ана

Биобиблиографија Богдана Терзића / Ана Голубовић, Вукосава Ђапа-Иветић // Сла

вистика. — 13 (2009), 19-44.

1822. ГОЛУБОВИЋ, Ана

Приватна библиотека Богдана Терзића / Ана Голубовић // Славистика. — 13 (2009),

521—525.

1823. ГУДКОВ, Владимир

Александр Белич и Павле Ивич вМосковском университете /Владимир П. Гудков //

јф. — 65 (2009), 15–19.

1824. ГУДКОВ, Владимир

Русскић филолог Петр Лавровскић о сербском извике и когославанах / Владимир П.

Гудков //Зборник Института за српски језик... — 159–164. || Резиме

1825. ДАНИЛЕВСКАЈА, Наталија

Мариа Павловна как други учитељ / Наталин В. Данилевскаa // Стил. – 8 (2009),

386—391.

1826. ЖИВКОВИЋ, Зоран

Nikola Damjanović: 1920–2008. / Zoran Živković // Prevodilac. – 27, 1/2 (2008), 87-88.

1827. ИВИЋ, Милка

Неколико мојих речи о Павлу (Милка Ивић // ЈФ. – 65 (2009), 9.

1828. ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Јован

Оlivera Popović / Jovan Janićijević // Prevodilac. – 28, 1/2 (2009), 87-88.

1829. ЈЕВТИЋ, Милош

Предели славистике: разговори са Горданом Јовановић/Милош Јевтић. - Београд:

Београдска књига, 2008. — 126. - (Одговори ; 178) || Уп. 1860

1830. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Др Бранимир Човић / 3. Јовановић // Prevodilac. – 28, 3/4 (2009), 83-86.

1831. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Dragoljub Živojinović Japanac : 1933-2008./Z. Jovanović // Prevodilac. -27, 1/2 (2008),

89–90.

1832. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Zora Minderović / Z. Jovanović // Prevodilac. – 27, 1/2 (2008), 91-93.

1833. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Jelena Stakić / Z. Jovanović // Prevodilac. – 27, 3/4 (2008), 93.-97.

1834. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Mira Vuković / Z. Jovanović // Prevodilac. – 27, 3/4 (2008), 89-92.

1835. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Fricko A. Popov: 1924–2008. / Z. Ј. // Prevodilac. – 27, 3/4 (2008), 87-88.

1836. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Лингводидактичко наслеђе проф. др Вере Николић / Ксенија Кончаревић // Слави

стика. — 12 (2008), 72-81. || Резкоме

1837. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Непознати документи о универзитетској делатности Радована Кошутића /Ксенија

Кончаревић // Славистика. — 12 (2008), 388-402. || Резкоме
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1838. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Прилог проучавању међуратне славистике: русистички опус др Димитрија Ђуровића

/Ксенија Кончаревић // Славистика. — 13 (2009), 497-508. | Резкоме

1839. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Проф. др Пенка Филкова: 1929–2007. /Ксенија Кончаревић // ЗбМСС. — 74 (2008),

321—324.

1840. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Славистички погледи Богдана Терзића / Милош Јевтић. — Београд : Партенон : Бео

градска књига, 2006. — 183. /Ксенија Кончаревић //ЗбМСС.-74 (2008), 331-332. || Приказ

1841. КОПРИВИЦА, Верица

Сећање на Душана Квапила / Верица Копривица // ФП. – 36, 3 (2009), 175-177.

1842. КОРДА-ПЕТРОВИЋ, Александра

Душан Квапил : 1934–2009. / Александра Корда-Петровић // Prevodilac. — 28, 3/4

(2009), 80-82.

1843. КРЖИСТЕК, Михал

Prof. Milan Jelinek slavi vyznamne životni jubileum (22. 6. 1923) / Michal Kristek // Стил.

— 7 (2008), 403-404.

1844. ЛЕТИЋ, Бранко

Filolog Malik Mulić / Branko Letić // ЛМС. — 184,482, 4 (окт. 2008), 818—833.

1845. LINGVISTIKA Milke Ivić / ur. Predrag Piper, Milorad Radovanović. – Beograd:

Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 2008. – 350. - (Biblioteka XX vek; 172) || Уп. 1853, 1873

1846. МАРИЋ, Ана

Stogodišnjica rođenja dr Jozefa Štolca-univerzitetskog profesora i jednog od najznačaj

nijih slovačkih dijalektologa / Ana Marić // Славистика. — 13 (2009), 562-563.

1847. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Трећа фуснота о истом дијалектологу 7 Радмило Маројевић // СЈ. - 13 (2008), 733–745.

1848. МИЛАНОВИЋ, Александар

Александар Чарапић: 1968-2007. / Александар Милановић //СЈ. — 13 (2008), 753—755.

1849. МИЛАНОВИЋ, Александар

Допринос Богдана Терзића проучавању историје српског књижевног језика / Алек

сандар Милановић // Славистика. – 13 (2009), 471–478. || Резоме

1850. МИЛОРАДОВИЋ, Софија

U naučnoj kritici / Sofija Miloradović // Lingvistika... -- 255-282.

1851. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

Два добитника награде „Павле Ивић“ за 2007. годину : Слободан Павловић и Рајна

Драгићевић / Александар Младеновић // Славистика. — 12 (2008), 447-448.

1852. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

Павле Ивић у неким мојим сећањима / Александар Младеновић // ЈФ. – 65 (2009), 11—

14.

1853. НАСТАНОВИЋ, Драгана

Lingvistika Milke Ivić / ur. Predrag Piper, Milorad Radovanović. – Beograd : Biblioteka

ХХ vek: Knjižara Krug, 2008. – 350. - (Biblioteka XX vek; 172) / Драгана Настановић // НЈ.

– 40, 1/4 (2009), 77-80. |Приказ || Уп. 1845, 1873
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1854. НИКОЛИЋ, Марина

Допринос Богдана Терзића неговању српске језичке културе / Марина Николић //

Славистика. — 13 (2009), 63–73. || Резкоме

1855. ПЕТРОВИЋ, Драгољуб

Delo za budućnost / Dragoljub Petrović // Lingvistika... — 21-27.

1856. ПЕТРОВИЋ, Драгољуб

Записи о Павлу Ивићу / Драгољуб Петровић // ЈФ. — 65 (2009), 21-35.

1857. ПЕЦО, Асим

Над писмом које је др А. Белић упутио Бодуену де Куртенеу о прикупљању дијале

катског материјала / Асим Пецо // СЈ. — 13 (2008), 513-517.

1858. ПИПЕР, Предраг

Егон Фекете: 1931–2009. /Предраг Пипер //ЗбМСС.-76 (2009), 127-129.

1859. ПИПЕР, Предраг

Милана Радић-Дугоњић: 1952–2008. || Предраг Пипер // ЗбМСС. — 75 (2009), 239

243. + Библиографија проф. др Милане Радић-Дугоњић.

1860. ПИПЕР, Предраг

Предели славистике: разговори са Горданом Јовановић / Милош Јевтић. — Београд:

Београдска књига, 2008. — 126. — (Одговори ; 178) / Предраг Пипер // Славистика. — 13

(2009), 536-539. || Приказ || Уп. 1829

1861. ПИПЕР, Предраг

Tri decenije istraživanja o jeziku i lingvistici / Predrag Piper // Lingvistika... — 29-42.

1862. ПИПЕР, Предраг

Учитељ многим поколењима слависта / Предраг Пипер // Славистика. — 13 (2009),

11–17.

1863. ПОПОВИЋ, Људмила

Станислав Каролак: 1931–2009. / Људмила Поповић//ЗбМСС.-76 (2009), 121-125.

1864. ПОПОВИЋ, Михаило

Проф. др Пера Половина: 1920–2009./Михаило Поповић // ФП.-36, 1 (2009), 187-190.

1865. РАДЕНКОВИЋ, Љубинко

Свет језика — свет у језику : јубилеј Светлане Толстој | Љубинко Раденковић //

ЕТНОЛИНГВИстичка... — 11-13.

1866. РАДОВАНОВИЋ, Милорад

Дубравко Шкиљан: Загреб 31. октобар 1949 — Загреб 21. јул 2007. / Милорад Радо

вановић // ЗбМСФЛ. — 51, 1/2 (2008), 243-246.

1867. РАДОВАНОВИЋ, Милорад

Ivićevi / Milorad Radovanović // Lingvistika... — 283-293.

1868. РАДОВАНОВИЋ, Милорад

Правци у лингвистици у тумачењу Милке Ивић / Милорад Радовановић // ЈФ. — 64

(2008), 386-390. || Summary

1869. РАДОВИЋ-ТЕШИЋ, Милица

Разговор с академиком Иреном Грицкат / Милица Радовић-Тешић // НЈ. — 40, 1/4

(2009), 127-130.
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1870. РАИЧЕВИЋ, Вучина

Стојадин Костић у српској методици наставе руског језика / Вучина Раичевић // Сла

вистика. — 12 (2008), 85-94. || Резкоме

1871. РАНКОВИЋ, Зоран

Протојереј Сава Петковић и његов допринос српској славистици / Зоран Ранковић //

Славистика. — 12 (2008), 49-54. || Резкоме

1872. РЕМЕТИЋ, Слободан

Две и по деценије велике привилегије /Слободан Реметић // ЈФ. — 65 (2009), 37-60.

1873. РЕМЕТИЋ, Слободан

Lingvistika Milke Ivić / ur. Predrag Piper, Milorad Radovanović. - Beograd : Biblioteka

ХХ vek: Knjižara Krug, 2008. — 350. – (Biblioteka XX vek ; 172) / Слободан Реметић //

ЗбМСС. — 75 (2009), 263-265. || Приказ || Уп. 1845, 1853

1874. СИБИНОВИЋ, Миодраг

Предлози за даље истраживање неких тема које се тичу живота и дела проф. Ђорђа

Живановића / Миодраг Сибиновић // Славистика. — 13 (2009), 553-557.

1875. СТАНКОВИЋ, Богољуб

Бављење Ђорђа Живановића историјом славистике /Богољуб Станковић // Слависти

ка. — 13 (2009), 558-560.

1876. СТАНКОВИЋ, Богољуб

Богдан Терзић у славистичким организацијама / Богољуб Станковић // Славистика.

— 13 (2009), 479-482. | Резкоме

1877. СТАНКОВИЋ, Богољуб

Професор Радован Лалић у славистичким организацијама : поводом стогодишњице

рођења / Богољуб Станковић // Славистика. — 12 (2008), 60-67. || Резкоме

1878. ТАНАСИЋ, Срето

Биографија Драга Ћупића /Срето Танасић //Зборник Института за српски језик... —

11—12.

1879. ТАНАСИЋ, Срето

Егон Фекете: 1931–2009. / Срето Танасић // Prevodilac. – 28, 1/2 (2009), 85-86.

1880. ТАНАСИЋ, Срето

Један одлазак: Егон Фекете: 1931–2009. / Срето Танасић // НЈ. — 40, 1/4 (2009), 149—150.

— ТАНАСИЋ, Срето

Темељи модерне српске синтаксе: једно подсјећање на Ђуру Даничића || Уп. 937

1881. ТАНАСКОВИЋ, Дарко

Поука професора Живановића /Дарко Танасковић // Славистика. – 13 (2009), 560-562.

1882. ТЕРЗИЋ, Богдан

Допринос Драга Ћупића у области српске нормативистике ијезичке културе / Богдан

Терзић // КњЈ. — 56, 1/2 (2009), 143—145.

1883. ТЕРЗИЋ, Богдан

Драго Ћупић као проучавалац језичке културе / Богдан Терзић //Зборник Института

за српски језик... — 607-609. | Резкоме

1884. ТЕРИЋ, Гордана

Момчило Д. Савић: 1921–2008. / Гордана Терић // ФП. — 35, 1/2 (2008), 251-252.
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1885. ТИРОВА, Зузана

О оснивачима словачке катедре у Новом Саду поводом два јубилеја : Јан Кмећ и

Даниел Дудок / Зузана Тирова // Славистика. — 12 (2008), 101-107. || Resumé

1886. ТОПОЛИЊСКА, Зузана

Četvrt veka druženja / Zuzana Topolinjska // Lingvistika... – 43-48.

1887. ЋУПИЋ, Драго

Ирена Грицкат-Радуловић: 19. 1. 1922 — 7. 4. 2009. / Драго Ћупић // НЈ. – 40, 1/4 (2009),

147.-148.

1888. ЧАРКИЋ, Милосав

Моји сусрети с професором Маријом Павловном Котјуровом / Милосав Ж. Чаркић

// Стил. — 8 (2009), 391–397.

1889. ЧАРКИЋ, Милосав

Моји сусрети с професором Миланом Јелинеком / Милосав Ж. Чаркић // Стил. —7

(2008), 404-410.

1890. ШЋЕПАНОВИЋ, Михаило

Анђелка Милојковић: 1948–2007./Михаило Шћепановић // СЈ. — 13 (2008), 749-1751.

ХIII. Народне умотворине

— ПЕЈАНОВИЋ, Ана

Пословице и изреке „Горског вијенца“ у словенском контексту | Уп. 1206

1891. ПРОДАНОВИЋ-СТАНКИЋ, Диана

Životinje u poslovicama na engleskom i srpskom jeziku / Diana Prodanović-Stankić. -

Beograd: Zadužbina Andrejević, 2008. — 88. – (Biblioteka Academia ; 214)

1892. ЧУТУРА, Илијана

Језичко „чудо“ у српским народним пословицама : Синтакса и стилистика српских

народних пословица. Књ. 1, Теоријска разматрања. Књ. 2, Регистри / Јелена Јовановић. —

2. изд. — Београд : Јасен : Филолошки факултет, 2006. — 2. т. — (Студије српске и словенске.

Сер. 4, Монографије, 12/13) /Илијана Чутура /СЈ. — 14 (2009), 673-679. || Приказ

ХIV. Институције, научни скупови, часописи, удружења

1893. АЛАБУРИЋ, Јелица

Савремена српска славистика у међународном контексту / Јелица Алабурић // Prevo

dilac. – 28, 1/2 (2009), 71–74.

1894. АЛАБУРИЋ, Јелица

Славистички симпозијум у Београду / Јелица Алабурић // Prevodilac. — 27, 3/4 (2008),

71—73.

1895. АЛАБУРИЋ, Јелица
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794), 466 (1140), 493 (1446, 1447,

1452), 509-510 (1644, 1645, 1651,

1652), 528 (1855, 1856)

Петровић, Емил 30

Петровић, Милена 432 (810)

Петровић, Миломир 59

Петровић, Мирјана, в. Петровић

-Савић Мирјана

Петровић, Оливера 395 (418)

Петровић, Петар Његош 261-262,268

Петровић, Снежана 340, 458 (1062,

1063, 1064), 493, 507 (1605)

Петровић, Сретен 458 (1065)

Петровић, Сузана 514 (1689)

Петровић, Тања 373, 493 (1449)

Петровић-Савић, Мирјана 458, 493

(1448, 1450)

Петронијевић, Божинка 406 (564), 441

(897), 511 (1666), 519

Пецо, Асим 58,229, 238, 340, 442

[898), 458—459 (1066), 481 (1316),

493 (1451), 528 (1857)

Пешикан, Митар 49, 54, 67, 90, 432,

481 (1317, 1318, 1319)

Пешикан-ЛБуштановић, Љиљана 459

(1067)

Пижурица, Мато 264-265, 340, 459

(1068, 1069), 481 (1317, 1318,

1319, 1320), 493,498 (1511), 502

(1555), 510 (1646)

Пиевскал, Ирина) М. 168

Пијановић, Петар 73

Пиљић, Јасна 395 (419, 420)

Пипер, Предраг 9-13, 67-69, 74, 78,

81-85, 95, 118, 133, 160, 253, 279,

312, 315, 339–343, 345, 347, 363,

365 (22, 23), 369 (73), 373 (116),

395 (421,422), 406 (565), 423, 425

(757), 427 (777, 780,781, 784), 442

[899, 900, 901), 459 (1070), 466

(1141), 524, 527—529 (1845, 1853,

1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1873),

536 (1941, 1942), 538 (1976)

Пњител-Пандећ, Данута 395 (423)

Пиштало, Владимир 154, 161

Пиштек, Здено, в. Pištek, Zdeno

Пјасецка, Агата, в. Piasecka, Agata

Планкош, Јудита, в. Plankoš, Judit

Плас, Питер, в. Plas, Pieter

Плетнева, А(лександра) А. 177

Плисов, Евгенић В. 171, 176, 178,

181—182, 378 (179), 416, 519

Покорни, Милан, в. Pokorny, Milan

Покрајац, Слободан 493, 510 (1647)

Поливанов, Евгенић) Д. 331

Половина, Весна 80

Поломац, Владимир 498 (1512), 502

(1556, 1557)

Помана, Драгица 519 (1747)

Попеску, Теодора, в. Popescu, Teodora

Попов, Бојан 186, 192

Попов, Душан 80

Попов, Радован 85

Попова, Зинаида 416 (664)

Попова, Катажина 396 (425)

Поповић, Владимир 77

Поповић, Драгана 296-303, 396 (426)

Поповић, Загорка 510 (1648)

Поповић, Иван 194, 198—199, 201—

215, 314



554 Јужнословенски филолог LХVII (2011)

Поповић, Љубомир 121—122, 133, 160

Поповић, Људмила 133, 135—162, 319,

317-325,373-374 (118, 119, 120,

121, 132), 396 (427, 428), 406,

410,416 (665), 419 (698), 459, 528

(1863), 534 (1943)

Поповић, Михаило 459 (1071), 519

(1748, 1749, 1750, 1751), 528 (1864)

Поповић, Момчило 493 (1452)

Поповић, Радован 26, 61

Поповић, Томислав 510 (1648)

Поповић-Пецић, Ана 378 (180)

Поспишил, Иво, в. Рospišil, Ivo

Постал, П. М., в. Рostal, Paul) М.

Похлин, Марко, в. Pohlin, Marko

Пралица, Дејан 82-83

Пралица, Оливера 442, 473 (1209)

Првуловић, Борислав 459 (1072), 482

(1336), 493 (1453)

Првуловић, Милица 396 (429)

Прњат, Зорица 397 (448)

Продановић-Станкић, Дијана 403

(532), 459, 519, 530 (1891)

Прохватилова, Олњга А. 166-167, 169,

171, 173-174, 176-179, 181-183,

416 (666, 667)

Прохорова, Анжела 373 (123), 406,

416, 459

Пртљага, Јелена 519 (1752)

Прћић, Твртко 419 (1073, 1074), 467

(1142)

Пујић, Саво 459,493 | 1454, 1455)

Пурић, Далиборка 481 (1324)

Рабенко, Татљина) Г 178

Рабус, А., в. Rabus, Achim

Радан, Михаи 493 (1456)

Радановић, Сања 396 (430), 406 (566),

442, 519

Радановић-Фелберг, Татјана 473

[1210)

Раделић, Ранко 510 (1647)

Раденковић, Љубинко 67, 279, 363,

369 (73), 373 (124, 125), 410 (614,

616), 427 (780), 460, 528 (1865)

Радзјевсвка, Тетина В. 416 (668)

Радић, Јованка 340, 365 (24), 373

[126], 442 (902), 460 (1075, 1076),

473 (1211), 494 (1457)

Радић, Марина 386 (290,291)

Радић, Првослав 406 (567), 423, 442

(903), 460 (1077), 467 (1143), 473

(1212), 481 (1325)

Радић-Бојанић, Биљана 389 (331), 396

(431,432, 433), 473-474 | 1213,

1214, 1227), 519 (1737)

Радић-Дугоњић, Милана 475 (1249),

524

Радовановић, Драгана 442, 485-486

(1371, 1373, 1374, 1377), 494

(1458), 534 (1945, 1946)

Радовановић, Милорад 16-17, 45, 49,

51, 59, 67-68, 77–81, 83-86, 90,

118, 130, 279, 312-316, 340, 363,

365-366 (17, 25, 26, 27, 28, 32).

375-376 (127, 128), 426-427 (771,

784), 467 (1144), 527—528 (1845,

1853, 1866, 1867, 1868, 1873), 534

(1947)

Радовић-Тешић, Милица 340, 427

(782), 453 (1011), 460 (1078, 1079,

1080), 462 (1096), 467,473 (1215.

1216), 528 (1869)

Радојичић, Дарко 378

Радојичић, Станка 382 (235), 396 (434)

Радојчић, Ружица 534 (1948]

Радоњић, Данијела 506 (1597), 510

(1649)

Радосављевић, Мирјана 519 (1753).

522 (1778)

Радуловић, Зорица 423 (734), 473

(1217), 504 (1580)

Радуновић-Столић, Даница 479 (1289)

Радусин, Наташа 383 (253)

Раздобудко-Човић, Лариса 374 (129),

375, 379 (193, 194, 195), 406,416,

460, 473 (1218), 536 (1971)

Раичевић, Вучина 383 (256), 388

(317), 396 (435, 436,437), 510

(1650), 529 (1870)
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Pajбле, В(олфганг), в. Raible, Wolfgang)

Рајић, Јелена 396 (438), 406 (568), 442,

520 (1754)

Рајић, Љубиша 366 (29), 525 (1806)

Рајковић, Милослав 84

Рајнхарт, Јоханес, в. Reinhart, Johannes

Рајхлинг, Антон, в. Reichling, Anton

Рајчић, Бисерка 365

Ракић, Станимир 430 (803, 804), 520

(1755, 1756)

Ракоњац, Татјана 473 (1219)

Рамза, Татјана, в. Ramza, Tatiana

Рамић, Никола 238, 340, 430, 460

(1081), 494 (1459)

Рамоуш, Фран, в. Ramovš, Fran

Ранковић, Зоран 502 (1558), 529 (1871)

Рапајић, Валентина 397 (439)

Рапапорт, Џ., Rappaport, Gilbert C.

Расторгуева, Марина) Б. 169

Pacулић, Катарина 374 (130), 442

(904), 460, 514 (1696)

Ратковић, Драгана 442, 460 (1082)

Рачовска, Јоана Кирилова 382 (242)

Реброња, Семиха 460 (1083)

Редли, Јелена 397 (440)

Редзимска, Јоана, в. Redzimska,

Joanna

Ређеп, Јелка 498-499 (1513)

Рељић, Митра 241-254, 374 (131),

461, 494 (1460, 1461, 1462), 536

(1977)

Реметић, Слободан 84, 224, 234, 238,

255-266, 340, 430, 442, 464 (1111,

1112), 488 (1401), 494 (1463,

1464, 1465), 529 (1872, 1873)

Ресан, Бранкица 524 (1801)

Ресел, Герхард, в. Ressel, Gerhard

Ресел, Светлана, в. Ressel, Svetlana

Рид-Либерт, Алан, в. Reed Libert, Alan

Рижнар, Игор, в. Rižnar, Igor

Ристивојевић-Рајковић, Наташа 406

(569), 461, 520

Ристић, Данијела 442 (905)

Ристић, Стана 333-338, 340, 346-351,

374, 442-443 (906, 907,908, 909),

453 (1010), 461 (1084, 1085, 1086,

1087, 1088, 1089, 1090), 465

(1123), 473 (1222), 494 (1466)

Ристовић, Зоран 374 (132)

Робинсон, Ник, в. Robinson, Nick

Ровчанин, Ариф 461, 494 (1467)

Родионова, Инна) В. 180

РОЗанова, Н. Н. 177

Ројс, Јуриј, в. Rojs, Jurij

Романенко, Виталии А. 424 (744)

Романова, Галина) В. 170

Росић, Тиодор 461 (1091)

Ротковић, Радослав 423 (735)

Ружичић, Гојко 229-230, 238

Ружичка, Рудолф, в. Ružička, Rudolf

Ружић, Владислава 84, 133, 159, 340,

443 (910, 911, 912), 445 (930), 462

(1092)

Ружић, Рајко Харитон 27, 86

Рунић, Марија 83, 397 (443)

Русаков, Александр КО. 186—187, 192,

194

Русимовић, Тања 443 (913)

Сааведра, Димка 406 (570), 423,443

(914)

Сабо, Душан 474 (1223]

Савина, Мариа) М. 168

Савић, Александра 397 (444)

Савић, Вера 397 (445)

Савић, Виктор 408-409 1590, 600), 425

(759, 760, 762), 506 (1598)

Савић, Милица 389 (330), 443, 474

(1224)

Савић, Свенка 374 (133), 474 (1225)

Савић-Грујић, Ана 430, 462 (1093),

474 (1226), 492 (1439, 1444), 495

[1468), 510 (1653)

Самарџија-Грек, Татјана 520 (1759,

. 1760)

Самарџић, Биљана 497 (1496), 499

(1514), 502 (1559)

Самарџић, Мила 378 (1821, 397 (446).

520 (1761)

Самарџић, Радован 48,72

Самарџић, Тања 406 (571), 443, 520
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Самохвалова, Лeила) Д. 180

Санников, Владимир) 3.304-306, 309

Сахаров, Иван) П. 181

Сахарова, Олга В. 417 (671)

Светлин-Гвардјанчич, Полона, в.

Svetlin-Gvardjančič, Polona

Свиридонова, В(aљентина) П. 178, 181

Седакова, Ирина 374 (134), 423

Секулић, Владимир 423 (736)

Селимовић, Меша 157, 161, 504

(1581)

Селишчев, Афанасиј М. 191, 194

Семенова, Евгенин) С. 170

Серађото, Грацијано, в. Serragiotto,

Graziano

Сечујски, Милан 374 (135)

Сибиновић, Миодраг 377–378 (167,

183), 529 (1874)

Сибирева, М(apина) В. 168

Силашки, Надежда 385 (277, 278),

397-398 (449, 450, 451,452,453,

454, 455, 456, 457), 406 (572),

423, 462 (1094), 473 (1214), 474

(1227), 520 (1762)

Силић, Јосип, в. Silić, Josip

Симић, Милорад 230, 238

Симић, Радоје 340, 365-366 (12,30),

427 (779, 785), 430–432 (805,

811), 443-444 (915, 916,917,918,

919), 464 (1095)

Симовљевић, Ивана 482 (1328)

Ситaрњ, Ана 412 (630)

Сјерославска, Елжбјета, в.

Sierostavska, Elžbieta

Скалар, Адам, в. Skalar, Adam

Склиревскаи, Галина) Н. 181

Скерлић, Ј(ован) 121, 126

Скробановић, Зоран 389 (339)

Славић, Милена 385 (275)

Славковић-Илић, Марија 497 (1497)

Славутина, М. В. 168-169

Слијепчевић, Светлана 433, 497 (1469)

Сломшек, А(нтон), в. Slomšek, Anton

Смиљанић-Спасић, Мирослава, в.

Спасић, Мирослава

Смиљковић, Стана 478 (1279), 482

(1329, 1330)

Смирнова, Виктории) В. 168

Сној, М(apко), в. Snoj, Marko

Соболев, Андреји Н. 185-195, 285,340,

462, 495 (1470), 524 (1795, 1796)

Соколовић, Далибор 420 (700)

Соловљева, Наталви В. 417 (672)

Сорокин, КОрић А. 374 (137), 417 (673)

Совиљ, Мирјана 362, 369

Соргер, Лео, в. Sorger, Leo

Спасов, Људмил 58,96

Спасић, Јелена 398 (458)

Спасић, Мирослава 534 (1949, 1950)

Спасојевић, Марина 83, 366 (31), 425

(786), 442 (920), 460 (1096), 493

(1471), 523 (1807), 534 (1951,

1952, 1953)

Срдић, Смиља 520 (1763, 1764)

Средојевић, Дејан 431, 474,495 (1472,

1473)

Срејовић, Драгослав 54

Сремац, С(теван) 210

Стајић, Милена 398 (459)

Стакић, Милан 444 (921, 922,923,924)

Стаменковић, Душан 520 (1756)

Стамболић, Милан 41

Станић, Данијела 444 (925), 462

(1097)

Станић, Милија 229, 238

Станишић, Вања 284-285, 365 (15),

411 (617), 432 (812)

Станкова, Татљина). НО, 180

Станковић, Богољуб 363, 386 (286),

398 (460), 411 (618), 529 (1875,

1876, 1877), 534 (1942), 534-535

(1954, 1955, 1956, 1957, 1958,

1959, 1960)

Станковић, Борисав 150, 161

Станковић, Бранимир 433 (826), 444

(926)

Станковић, Вукица 514

Станковић, Радмила 53

Станковић, Селена 406 (573), 444, 521

Станковић, Станислав 78,485 (1362),

495 (1474)
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Станојевић, Веран 401-402 (510, 511),

407 (574), 444 (927,928), 447

(956, 957), 462, 513 (1687), 521

(1766, 1767, 1768, 1769)

Станојевић, Добривоје 474 (1228)

Станојевић, Маја 407 (575), 474, 521

(1770)

Станојевић, Обрад 398 (461)

Станојчић, Славко 482

Станојчић, Живојин 58, 73, 121—122,

133, 160,340, 462 (1098), 467

(1145, 1146, 1147), 474 (1229,

1230), 505 (1582, 1583, 1584, 1585)

Станојчић, Славко 462 (1099)

Стевановић, Александра 398 (462),

407 (576), 462, 521

Стевановић, Лада 374 (138), 462

Стевановић, Михаило 43, 47, 72, 75,

121—123, 126, 129, 133, 139, 140,

142, 151, 156, 160,268,482 (1331)

Стевановић, Светлана 417 (674)

Степанов, КОрић) С. 38

Степанов, Страхиња 445, 474 | 1231),

510 (1654)

Стернин, Иосиф А. 417 (675)

Стефановић, Димитрије 340, 505 (1586)

Стефановић, Јелена 374 (139), 398

(463), 482

Стефановић, Марија 118, 285,374,

407 (577, 578, 579), 417,462-463

Стијовић, Рада 340, 445, 467 (1148,

1149), 474 (1232), 493 (1446), 495

(1475), 503 (1560, 1561)

Стијовић, Светозар 50, 60,79,95

Стипанчевић, Ана 398 (464)

Стипчевић, Никша 80

Стојан, Наташа 422 (724)

Стојановић, Андреј 375 (140), 398 (465),

428 (789), 463 (1100), 503 (1562)

Стојановић, Зоран 159

Стојановић, Јелица 340, 428 (790), 445

(929), 503 (1563, 1564, 1565,

1566, 1567)

Стојановић, Љубомир 17–18, 89, 160,

263, 266

Стојановић, Милица 398 (466)

Стојановић, Славка 478 (1279), 482

(1330)

Стојановић, Смиљка 375 (141), 398

(467), 463

Стојановић-Блажина, Милица 399 (468)

Стојанчевић, Владимир 54

Стојић, Светлана 375 (142), 399 (469),

521 (1771)

Стојичић, Виолета 378 (184), 521 (1772)

Стојковић, Бранимир 245, 254

Стојковић, Јасмина 380 (206) 399 (470)

Стојковић, Ратко 510 (1655)

Стојов, Мирјана 399 (471)

Стокин, Маја 431, 495 (1476)

Стошић, Јелена 363, 463 (1101), 470

(1185), 474 | 1233), 495, 510, 536

(1978)

Стратимировић, Стеван 260

Суботић, Гојко 426 (764), 499

Суботић, Јован) 211

Суботић, Љиљана 156, 160,399 (472),

431, 445 (930, 931), 482 (1332),

503 (1568), 505 (1587), 510 (1657)

Суботић, Момчило 429 (789)

Супрун, В(acaлић) И. 182

Супрунчук, Микита В. 417 (676)

Хофоклађg, Eudyy8MIvög Апостолióng

209,214

Тадић, Весна 399 (473)

Танасијевић, Милена 399 (474)

Танасијевић, Слађана 399 (475)

Танасић, Срето 64-65, 69, 78, 80, 82—

84,95–96, 121—134, 160,267-271,

312-316, 339–340, 363, 366 (32),

375 (143, 144), 426-427 (770, 786),

445 (932, 933, 934, 935, 936, 937),

467, 495 (1477), 529 (1878, 1879,

1880), 534 (1945, 1946), 535—536

(1961, 1962, 1963, 1964, 1972)

Танасковић, Дарко 529 (1881), 535

(1965)

Тантуровска, Лидија 423 (737)

Тарасјев, Марија 472 (1234)
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Тарланов, Замир 417 (677)

Тасић, Љиљана 387 (310)

Тасић, Милан 338, 466 (1139)

Тасић, Милош 399 (476)

Татић, Будисав 508 (1623)

Теодоровић, Јасмина 378 (185), 390

(340)

Тепавчевић, Миодарка 474-475 (1235,

1236, 1237), 524 (1798)

Теребихин, Н(иколаћ, М. 180

Тарланов, Замир К. 58, 88

Теодоровић, Јасмина 390 (340)

Терзић, Богдан 61,269, 340, 409 (607),

411 (619), 524, 529 (1882, 1883),

535 (1966, 1967)

Терић, Гордана 529 (1884)

Тимиразева, К. А. 179-180, 183, 409

Тимотијевић, Јелена 407 (580), 521

Тимофеев, К. А 179

Тир, Михал 420 (701, 702, Ј, 535 | 1968)

Тир-Борља, Марија 463 (1102], 510

Тирова, Зузана 420 (703), 530 (1885)

Тихомирова, Лариса С. 417 (678)

Тмушић-Степанов, Радојка 535 (1969)

Тодоров, Нада 482 (1336)

Тодоровић, Дарко 518 (17381

Тојота, Јуниши, в. Тоуоita, Junichi

Толстова, Галина) А. 170

Толстаж, Светлана М. 279, 285-286,
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

1. Часопис Јужнословенски филолог објављује оригиналне ра

дове из области лингвистичке теорије, словенске филологије, исто

рије и дијалектологије јужнословенских и других словенских језика,

историје лингвистике и сродних научних области, научну критику,

хронику и библиографију. Радови који су већ објављени или пону

ђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при

хваћени за објављивање у Јужнословенском филологу. Ако је рад

био изложен на научном скупу у виду усменог саопштења (под

истим или сличним насловом), податак о томе треба да буде наведен

у посебној напомени, по правилу при дну прве странице чланка.

2. Радови се објављују на српском језику, екавским или ијекав

ским књижевним изговором, ћирилицом. Уколико аутор жели да му

рад буде штампан латиницом, треба то посебно да нагласи. По дого

вору са Уредништвом, рад може бити објављен на енглеском, руском,

немачком или француском језику.

Рукопис треба да буде исправан у погледу правописа, граматике

и стила. У Јужнословенском филологу за радове на српском језику

примењује се Правопис српскога језика Митра Пешикана, Јована

Јерковића и Мата Пижурице (Матица српска: Нови Сад, 2010). По

ред правописних норми утврђених тим правописом, аутори треба да

се у припреми рукописа за штампу придржавају и следећег:

a) Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часопи

са, речника и сл.) који се помињу у раду штампају се курзивом

на језику и писму на којем је публикација која се цитира обја

вљена, било да је реч о оригиналу или о преводу.

б) Пожељно је цитирање према изворном тексту (оригиналу) и пи

сму. Уколико се цитира преведени рад, треба у одговарајућој на

помени навести библиографске податке о оригиналу.

в) Страна имена пишу се транскрибовано (прилагођено српском је

зику) према правилима Правописа српскога језика, а када се
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страно име први пут наведе, у загради се даје изворно писање,

осим ако је име широко познато (нпр. Ноам Чомски), или се из

ворно пише исто као у српском (нпр. Филип Ф. Фортунатов).

г) У уметнутим библиографским скраћеницама (парентезама) пре

зиме аутора наводи се у изворном облику и писму, нпр. (БЕЛИЋ

1941), (KAROLAK 2004),

г) Цитати из дела на страном језику, у зависности од функције коју

имају, могу се наводити на изворном језику или у преводу, али

је потребно доследно се придржавати једног од наведених на

чина цитирања. Уколико су наводи дати у изворном језику, ау

тор у фусноти може дати њихов превод.

д) Цитати из дела на страном језику, у зависности од функције коју

имају, могу се наводити на изворном језику или у преводу, али

је потребно доследно се придржавати једног од наведених

начина цитирања. Уколико су наводи дати у изворном језику,

аутор у фусноти може дати њихов превод.

3. Рукопис треба да има следеће елементе: а) наслов рада, б) име,

средње слово, презиме, назив установе у којој је аутор запослен, в)

сажетак, г) кључне речи, д) текстрада, ђ) литературу и изворе, е) ре

зиме, ж) прилоге. Редослед елемената мора се поштовати. Радови

који представљају краће прилоге, грађу, приказе и сл. поред основног

дела текста садрже име аутора, афилијацију, електронску адресу

аутора и наслов.

4. Наслов рада треба да што верније и концизније одражава са

држај рада. У интересу је аутора да се користе речи прикладне за

индексирање и претраживање. Ако таквих речи нема у наслову, по

жељно је да се наслову дода поднаслов. Наслов (и поднаслов) штам

пају се на средини странице, верзалним словима.

5. Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланци

ма штампају се изнад наслова уз леву маргину, а у приказима испод

текста уз десну маргину, курзивом. Имена и презимена домаћих

аутора увек се наводе у оригиналном облику, независно од језика

рада. Назив и седиште установе у којој је аутор запослен наводи се

испод имена, средњег слова и презимена аутора. Називи сложених

организација треба да одражавају хијерархију њихове структуре

(нпр., Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за

српску књижевност). Ако је аутора више, мора се назначити из ко

је установе потиче сваки од наведених аутора. Функција и звање

аутора се не наводе. Службена адреса и/или електронска адреса

аутора даје се у подбелешци, која је звездицом везана за презиме
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аутора. Ако је аутора више, даје се само адреса првог аутора. Назив

и број пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак на

стао, као и назив институције која је финансирала пројекат или про

грам наводи се у посебној подбелешци, која је двема звездицама

везана за назив установе у којој је аутор запослен. Код хронике,

приказа и критике име аутора, афилијација и електронска адреса

дају се после текста хронике, приказа или критике.

6. У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и

рад, треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и

резултате научног истраживања. Препоручује се да сажетак има од

100 до 250 речи. Сажетак треба да се налази испод наслова рада,

без ознаке Сажетак, и то тако да му је лева маргина увучена 1 cm

у односу на основни текст (тј. једнако увучена као први пасус

основног текста).

7. Кључне речи су термини или изрази којима се указује на це

локупну проблематику истраживања, а не може их бити више од

десет. Препоручљиво их је одређивати са ослонцем на стручне тер

минолошке речнике, а у интересу је аутора да учесталост кључних

речи (с обзиром на могућност лакшег претраживања) буде што ве

ћа. Кључне речи дају се на језику на којем је написан сажетак.

Кључне речи се наводе испод сажетка, са ознаком Кључнеречи, и то

тако да им је лева маргина уравната с левом маргином сажетка.

8. Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту

која упућује на потпуни библиографски податак о делу које се ци

тира, наведен на крају рада, састоји се од отворене заграде, презиме

на аутора (малим верзалом), године објављивања рада који се цитира,

те ознаке странице са које је цитат преузет и затворене заграде, на

пример:

(ИвиЋ 1986: 128) за библиографску ИвиЋ, Павле. Српски народ и његов језик. —

јединицу: 2. изд. Београд: Српска књижевна

задруга, 1986.

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се ци

фре које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а

између њих ставља се црта, на пример:

(ИВИЋ 1986: 128—130) за библиографску ИвиЋ, Павле. Српски народ и његов језик. —

јединицу: 2. изд. Београд: Српска књижевна

задруга, 1986.
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Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре

које се односе на странице у цитираном раду, одвајају се запетом,

на пример:

(ИВИЋ 1986: 128,130) за библиографску ИвиЋ, Павле. Српски народ и његов језик. —

јединицу: 2. изд. Београд: Српска књижевна

задруга, 1986.

Уколико је реч о страном аутору, презиме је изван парентезе

пожељно транскрибовати на језик на коме је написан основни текст

рада, на пример Џ. Марфи за Јаmes J. Murphy, aли у парентези пре

зиме треба давати према изворном облику и писму, нпр.

(MURPHY 1974: 95) за библиографску МURPHY, James J. Rhetoric in the Middle

јединицу: Ages: A History of Rhetorical Theory

from Saint Augustine to the Renaissance.

Berkeley: University of California Press,

1974.

Када се у раду помиње више студија које је један аутор публи

ковао исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно

је одговарајућим азбучним словом прецизирати о којој се библио

графској одредници из коначног списка литературе ради, на пример

(MURPHY 1974a, 12).

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој би

блиографској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се

презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др.:

(ИВИЋ, КЛАЈН и др. за библиографску ИВИЋ, Павле и Иван Клајн, Митар Пеши

2007) јединицу: кан, Бранислав Брборић. Српски јези

чки приручник, 4. изд. Београд: Бео

градска књига, 2007.

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафрази

ран, у текстуалној библиографској напомени није потребно наво

дити презиме аутора, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области

срочио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века.

Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора,

ПОДаTKе О СВаКОМ следећем раду треба одвојити ТаЧКОМ И запетом,

нпр. (БЕЛИЋ 1958, СТЕВАНОВИЋ 1968).

9. Подбелешке (подножне напомене, фусноте), обележене арап

ским цифрама (иза правописног знака, без тачке или заграде) дају

се при дну странице у којој се налази део текста на који се подбе
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лешка односи. Могу садржати мање важне детаље, допунска обја

шњења и сл. Подбелешке се не користе за навођење библиограф

ских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, будући

да за то служе библиографске парентезе, које — будући повезане с

пописом литературе и извора датих на крају рада — олакшавају пра

ћење цитираности у научним часописима.

10. Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни

и графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се рим

ским цифрама, прилажу се на крају текста рукописа, а њихово ме

сто у тексту се означава одговарајућом цифром.

11. Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном

Дитирана литература. У том одељку разрешавају се библиограф

ске парентезе скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице

(референце) наводе се по азбучном или абецедном реду презимена

првог или јединог аутора како је оно наведено у парентези у тексту.

Прво се описују азбучним редом презимена првог или јединог аутора

радови објављени ћирилицом, а затим се описују абецедним редом

презимена првог или јединог аутора радови објављени латиницом.

Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви

редови осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи

параграф).

Свака библиографска јединица представља засебан пасус који

је организован на различите начине у зависности од врсте цитира

ног извора.

У Јужнословенском филологу у библиографском опису цитира

не литературе примењује се МЦА начин библиографског цитирања

(Modern Language Association s Style - И/orks cited), с том модифи

кацијом што се презиме аутора наводи малим верзалом, а наслов

посебне публикације наводи се курзивом.

Примери таквог начина библиографског цитирања:

Монографска публикација:

ПРЕЗИМЕ, име аутора и име и презиме другог аутора. Наслов

књиге. Податак о имену преводиоца, приређивача, или некој

другој врсти ауторства. Податак о издању или броју томова.

Место ИЗДавања: издавач, ГОДИНа ИЗДавања.

Пример:

БЕЛИЋ, Александар, О језичкој природи и језичком развитку:

лингвистичка испитивања. Књ. 1. — 2. изд. Београд: Нолит,

1958.
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МИЛЕТИЋ, Светозар. О српском питању. Избор и предговор Че

домир Попов. Нови Сад: Градска библиотека, 2001.

МАŠIĆ, Branislav i Ranko Lončarević. Menadžment – škole i novi

pristupi. 2. prošireno izd. Banja Luka: Ekonomski fakultet, 2004.

Фототипско издање:

ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, го

дина првог издања. Место поновљеног, фототипског изда

Њa: ИЗДавач, ГОДИНа репринт Издања.

Пример:

СОЛАРИЋ, Павле. Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија:

Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 2003.

Секундарно ауторство:

У Јужнословенском филологу зборници научних радова се

описују према имену уредника или приређивача.

Презиме, име уредника (или приређивача). Наслов дела. Место

ИЗДавања: ИЗДаваЧ, ГОДИНа ИЗДавања.

Пример:

BUGARSKI Ranko (ed.). Language Planning in Yugoslavia. Colum

bus: Slavica Publishers, 1992.

РАДОВАНОВИЋ, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Бе

оград: Институт за српски језик САНУ — Службени гласник,

1996.

Рукопис:

ПРЕЗИМЕ, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци

добио општеприхваћено име). Место настанка: Институци

ја у којој се налази, сигнатура, година настанка.

Пример:

НИКОЛИЋ, Јован, Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Бео

граду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.

Рукописи цитирају према фолијацији (нпр. 2a-3б), а не према

пагинацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.

Прилог у серијској публикацији:

Прилог у часопису:

ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текста у публикацији.“ Наслов

часописа број свеске или тома (година, или потпун датум):

стране на којима се текст налаЗИ.



Упутство за припрему рукописа за штампу 573

Пример:

РИБНИКАР, Јара. „Нова стара прича.“ Летопис Матице српске

књ. 473, св. 3 (март 2004): стр. 265-269.

Прилог у новинама:

ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текста.“ Наслов новина датум.

број страна.

Пример:

КЉАКИЋ, Слободан. „Черчилов рат звезда против Хитлера.“ По

литика 21.12.2004: 5.

Монографска публикација доступна оп-line:

ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. <адреса са Интернета“.

Датум преузимања.

Пример:

VELTMAN, K.H. Augmented Books, knowledge and culture.

<http://www.isоc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d? 02.02.2002.

Прилог у серијској публикацији доступан оп-line:

ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текста.“ Наслов периодичне пу

бликације. Датум периодичне публикације. Име базе пода

така. Датум преузимања.

Пример:

ТОТ, А. „Теaching Info-preneurship: students’ perspective.” ASLIB

Proceedings February 2000. Proquest. 21.02.2000.

Прилог у енциклопедији доступан оп-line:

„НАЗИВ ОДРЕДНИЦЕ.“ Насловенциклопедије. <адреса са Интер

нета“. Датум преузимања.

Пример:

„WILDE, Oscar.” Encyclopedia Americana. <...> 15.12.2008.

12. Извори се дају под насловом Извори у засебном одељку по

сле одељка Цитирана литература на истим принципима библио

графског описа који се примењује у одељку Цитирана литература.

13. Резиме не би требало да прелази 10% дужине текста, треба

да буде на једном од светских језика (енглеском, руском, немачком,

француском). Уколико аутор није у могућности да обезбеди корек

тан превод, треба да напише резиме на језику на коме је написан и

рад, а Уређивачки одбор Јужнословенског филолога ће обезбедити
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превод. Уколико је рад написан на страном језику, резиме мора би

ти написан и на српском језику. Уколико аутор није у могућности да

обезбеди резиме на српском језику, треба да напише резиме на је

зику на којем је написан рад, а Уређивачки одбор ће обезбедити пре

вод резимеа на српски језик. После резиме треба на језику резимеа

навести кључне речи за дати рад.

14. Текст рада за Јужнословенски филолог пише се електрон

ски на страници А4 формата (21 X 29,5 cm), с маргинама од 2,5 cm,

увлачењем новог пасуса 1,5 cm, и размаком међу редовима 1,5.

Текст треба писати у фонту Times New Roman, словима величине

12 pt, a сажетак, кључне речи и подножне напомене словима вели

чине 10 pt. |-

Штампане рукописе треба слати на адресу: Уређивачки одбор

Јужнословенског филолога, Институт за српски језик САНУ, Кнез

Михаилова 54, 11000 Београд. Поред штампане верзије рукописа,

треба послати и електронску верзију рукописа, идентичну штампа

ној, у Word формату на компакт диску или на електронску адресу

piperm(a)eunet.rs или гајmad(a)yahoo.com с назнаком да се ради о

рукопису за Јужнословенски филолог. Штампана верзија рукописа

може бити замењена електронском верзијом у РОR формату.

Уређивачки одбор Јужнословенској филолога
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