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ZU ZAN NA V. TO PO LI Ń SKA*
Ma ce do ń ska Aka de mia Sztu ki i Na u ki

SŁ O WI A Ń SKIE PO Ł UD NIE W CZA SIE I PR ZE STR ZE NI

W tym tekście chciałabym się zatrzymać przy kilku nurtujących mnie
problemach szerszej natury związanych z tokiem ewolucji językowej sło-
wiańskiego południa.

Słowa kluczowe: wpływ czynników zewnętrznych na ewolucję języka.

0. W 2015 roku PAU wydała moją książeczkę pod tytułem Zmiana
perspektywy. Opisałam w niej moje szokujące dla Polaka slawisty prze-
życia z dziedziny konwencji i rytuałów towarzyskich i społecznych, ja-
kie stały się moim udziałem, kiedy zamiast z północy na południe zaczęłam
patrzeć z południa na północ. W tym tekście chciałabym się zatrzymać
przy kilku nurtujących mnie problemach szerszej natury związanych z
tokiem ewolucji językowej słowiańskiego południa.

Z góry muszę jasno określić granice mojej niekompetencji: nie jes-
tem historykiem w szerokim sensie terminu, nie jestem historykiem kul-
tury, nie jestem folklorystą, nie jestem klasykiem ‒ łacinę znam nie za
dobrze, grekę ‒ klasyczną i współczesną ‒ znam tylko teoretycznie. Przy
takim kapitale braków nie umiem sobie odpowiedzieć na szereg istotnych,
jak mi się wydaje, pytań dotyczących zależności charakteru, kierunku,
tempa, dystrybucji geograficznej procesów, które zadecydowały o dro-
gach rozwoju językowego słowiańskiego południa od geografii i histo-
rii terytorium, na którym przyszło im się rozwijać.

Problemy, dla których historia badań języków słowiańskich nie zna-
lazła, jak dotąd, w moim pojęciu, adekwatnej interpretacji, to:
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po pierwsze: wpływ wielokulturowego i wielojęzycznego środowiska
na kierunek, zakres i tempo procesów gramatykalizacji;

po drugie: charakter, etapy i rezultaty standardyzacji, której siłą wio-
dącą był kościół, a nie administracja państwowa, a taką była standardy-
zacja sołuńskiego dialektu macedońskiego, która wprowadziła Słowian
na europejskie salony;

po trzecie: wpływ braku administracji centralnej opartej na lokalnym
języku i obyczaju na powstawanie i rozkwit tzw. „małych ojczyzn“ jako
nosicieli kultury językowej;

i wreszie po czwarte: późna definitywna standardyzacja i, w kon-
sekwencji, przyspieszony rozwój lokalnych wariantów nauki o języku,
ich odbicie w programach uniwersyteckich i w całej wertykali edukacji.

W dalszym tekście postaram suę naszkicować, jak widzę drogę do
kompetentnej odpowiedzi na postawione wyżej pytania.

1. O pierwszym z wymienionych problemów miałam już okazję pisać
i nie chciałabym się powtarzać (por. Z.Topolińska, Grammaticalization pro-
csesses in multilingual environment, Naylor volume, Ohio, in print). We wczes-
nym okresie rozpadu prasłowiańskiej wspólnoty językowej plemiona po-
łudniowo-słowiańskie, przede wszystkim ich macedońska forpoczta, do-
tarły głęboko na terytorium dzisiejszej Grecji i weszły w kontakt ze sta-
rą bogatą cywilizacją i kulturą Grecji, Rzymu, Bizancjum. Weszły też w
kontakt z językami tej kultury i cywilizacji, z tzw. językami paleo-bał-
kańskimi i ‒ przede wszystkim ‒ z greką i łaciną, językami o wysokim
prestiżu społecznym i politycznym. Potrzeby kontaktu i porozumienia w
środowisku wielojęzykowym doprowadziły do przyspieszenia ewolucji
językowej, przede wszystkim w wyniku tzw. zmian kontaktowych, tj. dą-
żenia do paralelizmów strukturalnych zapewniających czytelne ekspo-
nenty informacji o podstawowym znaczeniu dla szczęśliwego przebie-
gu komunikacji językowej.

Mutatis mutandis w podobnych warunkach znalazły się w średniowieczu
języki zachodniej Europy, skąd uderzające paralelizmy strukturalne między
językami tzw. Ligi Bałkańskiej z jednej strony i angielskim, francuskim,
włoskim, hiszpańskim… z drugiej.

W tym samym czasie plemiona północno-słowiańskie zasiedliły te-
reny o nader skąpych śladach wcześniejszej obecności starszych kultur
i języków. Do dziś dnia terytorium języków północno-słowiańskich (a
do niedawna i bałtyckich) to największe terytorium w zasadzie mono-
lingwalne na mapie Europy, jeśli pominiemy nową ekspansję języka ro-
syjskiego w bałtyckiej części tego terytorium.

Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1 (2018)8



Wyjąwszy pograniczną strefę kontaktów germańsko-słowiańskich,
która pośredniczyła w napływie na terytorium słowiańskie bogatej fali
kulturowych zapożyczeń leksykalnych, języki północno-słowiańskie roz-
wijały się w warunkach monolingwizmu, co zadecydowało o ich zna-
czącym konserwatyzmie językowym (por. Aronson 2007).

Nie przypadkiem pierwsza słowiańska standardyzacja językowa, któ-
ra wprowadziła Słowian w świat europejskich elit kulturowych, dotyczyła
macedońskiego dialektu sołuńskiego.

2. Istnieje strereotyp, który mówi, że język to dialekt z dobrze uzbro-
joną armią. Pierwsza słowiańska standardyzacja zadaje kłam temu twier-
dzeniu. Siłą wiodącą, które uczyniła macedoński dialekt Salonik oficjalnym
językiem liturgicznym chrześcijańskich Słowian było nie państwo, lecz
kościół, konkretnie cerkiew. Dwaj bracia Grecy, zapaleni misjonarze, Cy-
ryl i Metody, których znamy dzisiaj jako „apostołów Słowian“, przeło-
żyli Biblię na dialekt macedoński swoich rodzinnych Salonik standar-
dyzując tym samym język, który my, Polacy, znamy jako starocerkiewno-
słowiański, a który wśród prawosławnych Słowian znany jest po prostu
jako starosłowiański. Pojawiły się pierwsze monastyry ‒ ośrodki szerzenia
wiary, a w tych monastyrach scriptoria , w których wiele głów i rąk odda-
wało się przez wieki reprodukcji, a niekiedy i produkcji tekstów liturgicz-
nych i ‒ w szerszym sensie ‒ tekstów o tematyce religijnej. Rzecz prosta,
z biegiem czasu do tekstów tych przenikały elementy języka ludowego,
lokalnych dialektów, i tak powstawały tzw. redakcje języka starocer-
kiewnosłowiańskiego, które ‒ zależnie od terytorium, na którym po-
wstawały ‒ znamy odpowiednio jako redakcję macedońską, serbską, buł-
garską zabytków starocerkiewnosłowiańskich.

W odróżnieniu od kościoła katolickiego, który trwał w tradycji łaci-
ny jako języka liturgicznego, cerkiew prawosławna dbała o to, aby język
liturgiczny był zrozumiały dla wiernych; z biegiem czasu pojawiają się
nowe przekłady tekstów biblijnych i ‒ szerzej ‒ nowa literatura religijna
oparta na ewoluujących dialektach lokalnych. Owa tradycja, kultywowana
przez całą Slavia Orthodoxa, z wyjątkiem dobrze udokumentowanych
„epizodów“ chorwackiego i czeskiego, pozostała obca opartemu na tra-
dycji łacińskiej kościołowi katlickiemu Słowian Zachodnich, których po-
czątki literackie również poza domeną religijną oparte były na języku ła-
cińskim, funkcjonującym jako język lokalnych elit.

Innymi słowy, początki piśmiennictwa słowiańskiego, a więc i po-
czątki znanej nam „historii pisanej“ języków słowiańskich wiążą się nie-
rozerwalnie z macedońską bazą języka starocerkiewnosłowiańskiego.
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3. Stulecia braku administracji państwowej opartej na własnym języku
i obyczaju nie pozostały zapewne bez wpływu na fakt, że na południu Sło-
wiańszczyzny do dziś dnia wyjątkowo silny jest patriotyzm lokalny, który
ten język i obyczaj kultywuje1. Ludzie są głęboko przywiązani do swo-
ich „małych ojczyzn“, co w konkretnym wypadku może oznaczać cały
geograficznie wyznaczony region, związany wspólnym centrum gos-
podarczym i kulturowym, część regionu, a nawet poszczególne wsie i mias-
teczka. Stara tradycja i rytuały przedchrześcijańskie, związane z cyklem
pór roku, splatają się z nowymi formami kultu religijnego, przyczem za-
równo cerkiew prawosławna, jak i kościół katolicki umiejętnie ten splot
wykorzystują i nadają starym formom kultu sił przyrody charakter prak-
tyki religijnej.

Bogaty folklor jest predmiotem dumy i troski, folklorystyczna tra-
dycja muzyczna i literacka stale się rozwija i utrzymuje przy życiu stare
linie melodyczne i starą idiomatykę. W bujnym życiu folkloru opartego
na bazie etnicznej i religijnej uczestniczą z oddaniem wszystkie generacje,
zbiorowy taniec i pieśń są wyrazem patriotyzmu lokalnego i formą pro-
mocji „małej ojczyzny“.

Władze byłej Jugosławii, a także obecne władze państw postjugo-
słowiańskich podtrzymują i promują wszelkie formy tradycji kulturowej i
językowej, ceniąc w niej nie tylko ciągłość tradycji kulturowej i językowej,
ale i skuteczną reklamę atrakcji turystycznych regionu ‒ kultywowane są
i rozwijane stare rzemiosła artystyczne jak haft, rzeźba w drzewie3, koron-
karstwo, wyroby z wełny owczej, filigran, wyroby z miedzi, biżuteria opar-
ta na specjalnej technologii tzw. perły ochrydzkiej. Bogata i oparta na sta-
rej, wiecznie żywej, tradycji jest także na całym słowiańskim południu
oferta kulinarna.

Bogactwo i żywotność folkloru jako źródło dumy i podstawa sa-
moidentyfikacji pozwalały przetrwać ciężkie czasy pod jarzmem wie-
lorakich okupantów, a dzisiaj stanowią jedną z bardziej charakterystycznych
cech słowiańskiego południa - wspólną całemu terytorium niezależnie od
głębokich wewnętrznych różnic cywilizacyjnych, etnicznych i religijnych.

4. Sytuacja polityczna na Bałkanach, i szerzej: w Europie, jest od-
powiedzialna za późną definitywną kodyfikację południowo-słowiańskich
standardów językowych. Wywołało to, rzecz prosta, opóźnienie w roz-
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woju opartej na tych językach aktywności kulturalnej, artystycznej, nau-
kowej, znalazło odbicie w programach uniwersyteckich, a tym samym
w strukturze całej wertykali edukacyjnej. Szczególne znaczenie miało to
dla wschodniej części regionu, tj. dla dwu kompleksów dialektalnych, ma-
cedońskiego i bułgarskiego, które przez samo swoje położenie i udział
w procesach ewolucji językowej charakterystycznych dla tej części re-
gionu wypracowały strukturę gramatyczną właściwą członkom tzw. bał-
kańskiej ligi językowej, a znacznie odbiegającą od odziedziczonego mo-
delu prasłowiańskiego.

Najwcześniej niezależność państwową uzyskała Bułgaria, jednak w
interesującej nas tutaj dziedzinie lokalnej nauki o języku nie umiała jejw
pełni wykorzystać. Bułgarscy lingwiści przyjęli, ogólnie biorąc, rosyjski
model opisu języka nie przystający do bułgarskiej rzeczywistości języ-
kowej, czego konsekwencje widać do dzisiaj w bułgarskiej produkcji ję-
zykoznawczej.

Najpóźniej doczekała się kodyfikacji najbliższa memu sercu Macedonia,
a dobry los chciał, że głównym kodyfikatorem stał się poeta o genialnej
intuicji językowej ‒ Blaże Koneski. Idąc w ślady swego poprzednika, K.P.
Misirkova, Koneski uznał za bazę standardu narzecze zachodniomace-
dońskie i napisał pierwszą gramatykę macedońską opartą na tej bazie. Nie-
stety jest to genialna autorska monografia adekwatnie opisująca fakty, ale
nie przystosowana do pracy z młodzieżą bez odpowiednio przygotowa-
nej kadry nauczycielskiej, a takiej kadry brak. Macedonia posiada dziś
naukowy opis dialektów, niezdygitalizowaną niestety kartotekę przyszłego
atlasu dialektalnego ‒ jedno i drugie zasługą wybitnego językoznawcy
Bożydara Vidoeskiego, natomiast nie posiada ani gramatyki opisowej,
ani gramatyki historycznej odpowiadającej współczesnym standardom
uniwersyteckim. Brak również odpowiadającej tym standardom grama-
tyki porównawczej języków słowiańskich i gramatyki porównawczej ję-
zyków bałkańskich; brak słownika etymologicznego, słownika terminologii
językoznawczej, brak odpowiadającego dzisiejszym standardom słow-
nika współczesnego macedońskiego języka standardowego… Miejmy na-
dzieję, że te braki wkrótce zostaną usunięte, zapowiadają to publikacje
współczesnej kadry językoznawców macedońskich, którzy już zdołali za-
pewnić sobie uznanie w międzynarodowych kręgach specjalistów…

Ów czwarty kompleks problemów ‒ relatywne opóźnienie rozwoju
lokalnej nauki o języku, ma też i swoje dobre strony, a jest to przyspie-
szenie w opanowywaniu i rozbudowywaniu rozwijającej się ostatnio bar-
dzo dynamicznie teorii języka.

Słowiańskie południe w czasie i przestrzeni 11
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Зузана B. Тополињска

СЛО ВЕН СКИ ЈУГ У ВРЕ МЕ НУ И ПРО СТО РУ

Р е з и м е

Аутор ка рас пра вља о со ци јал ним и ет но ло шким ка рак те ри сти ка ма сло вен -
ског ју га у опо зи ци ји са сло вен ским се ве ром:

1. ути цај мул ти кул ту рал ног и мул ти лин гвал ног окру же ња на пра вац, обим
и тем по про це са гра ма ти ка ли за ци је,

2. ка рак тер, фа зе и ре зул та ти пр ве словeнске стан дар ди за ци је кон тро ли ра не
од стра не цр кве, а не од др жа ве,

3. ути цај од су ства др жав не ад ми ни стра ци је, ба зи ра не на ло кал ном је зи ку и
оби ча ју, на раст ло кал ног па три о ти зма и по ја ву тзв. „ма лих отаџ би на“,

4. Ка сна стан дар ди за ци ја на ци о нал них је зи ка и, као ре зул тат то га, убр зан
раз вој лин гви стич ких ис тра жи ва ња и ње гов од раз у про гра ми ма свих ни воа је -
зич ког обра зо ва ња.

Кључ не ре чи: ути цај спо ља шњих фак то ра на ево лу ци ју је зи ка.

Zu zan na V. To po li ń ska

THE SLA VIC SO UTH IN TI ME AND SPA CE

S u m m a r y

The aut hor di scus ses so me so cial/et hno lo gi cal cha rac te ri stics of the Sla vic So uth
as op po sed to the Sla vic North:

1. the in flu en ce of the mul ti cul tu ral and mul ti lin gual en vi ron ment on the di rec tion,
sco pe and pa ce of gram ma ti ca li za tion pro ces ses,

2. the cha rac ter, pha ses and re sults of the first Sla vic stan dar di za tion with the
church, and not the sta te, as the con trol ling po wer,

3. the in flu en ce of the ab sen ce of sta te ad mi ni stra tion ba sed on the lo cal lan gu a -
ge and lo cal cu stoms on the growth of lo cal pa tri o tism and the emer gen ce of the so-
cal led „lit tle mot her lands,“

4. a la te stan dar di za tion of na ti o nal lan gu a ges and, in con se qu en ce, an ac ce le ra -
ted de ve lop ment of the lo cal va ri ants of the „sci en ce of lan gu a ge“ and its re flec tion on
all le vels of edu ca tion.

Кeywords: the in flu en ce of ex ter nal fac tors on the evo lu tion of lan gu a ge.
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CONTACT-INDUCED GRAMMATICAL (NON)CHANGES?
OBSERVATIONS OF MORPHOSYNTACTIC STRUCTURES

IN THE KASHUBIAN DIALECT IN CANADA**

This article considers the context of language contact and discusses four
typologically relevant morphosyntactic features (definite and indefinite ar-
ticles, the merger of instrumental and comitative cases, and the non-pro-drop
tendency) and their possible changes in the Kashubian dialect in Canada. A
comparison of the data on the Kashubian dialect recorded in Prussia during
the mid-19th century by Hilferding and in the present-day by the author in
the Renfrew area (Ontario, Canada) revealed no significant difference, even
though the Kashubian spoken in the area has undergone various innovations
due to the influence of English. Both grammatical and sociolinguistic
analyses of the history of the contact situation suggested that the conserva-
tiveness of grammatical changes in the dialect can be explained by the pro-
longed isolation of the speakers in their new homeland, and by the fact that
the intensive language contact and collective bilingualism between Kashu-
bian and English are relatively new phenomena.

Keywords: Kashubian, German, English, language contact, morpho syn-
tactic change, grammaticalization.

1. Introduction

From a language contact perspective, Kashubian can be classified as
a so-called high-contact Slavic language, which is characterized by the
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existence of various structures induced by language contact (cf. NOMACHI

and HEINE 2011). For instance, according to Lorentz (1958: 41), the Kashu-
bian dialect was under the strong influence of German for centuries (un-
til the end of World War II), subsequently incorporating the following mor-
phosyntactic features:

1. The use of demonstrative pronouns ten and nen ‘that’ for the func-
tion of definite articles: ten chłop ‘the (that) guy,’ no dzekò ‘the (that)
child’;

2. the numeral jeden ‘one’ as an indefinite article: jedna białka ‘a (one)
woman’;

3. the merger of the instrumental and comitative cases, taking a prepo-
sitional form: jô gò bił z cziją ‘I hit him with a rod’;

4. the use of a dummy subject to ‘it’: to béł jeden krół ‘there was a
king’; and

5. a German-like word order.1

The above features, with the exception of the last feature (which is
consequently not discussed in this article) are (areal-) typologically rel-
evant as they are particularly salient in major Western European languages,
also known as Standard Average European (cf. DAHL 1990; HASPELMATH

2001; HEINE and KUTEVA 2006; VAN DER AUWERA 2011). The list of Ger-
man grammatical borrowings continues to increase, as evident in the re-
cent works on contact linguistics devoted to Kashubian (for instance, KNOLL

2012). However, as highlighted by Popowska-Taborska (1980: 36), the
Kashubian dialect texts recorded by Friedrich Lorentz in the late 19th and
early 20th centuries must be viewed with caution, because Lorentz seem-
ingly used German texts and asked local Kashubs to translate them into
Kashubian.2 This is one of the reasons that the German influence appears
more salient in his texts than it actually was.

In addition, some contact features, including those mentioned
above, may not be extant or, at least, common in present-day Kashubian
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1 Although Lorentz did not provide any examples, various word order examples
that evince the German influence have been identified: for instance, 1. placing the fi-
nite form of the verb at the beginning of a yes/no question: e.g., Môsz të ksążkã? ‘Do
you have a book?’ (in German: Hast du ein Buch?); and 2. placing the past participle
at the end of a sentence: e.g., Ruscë są na ksążëc wëjechóny ‘The Russians have gone
to the moon’ (in German: Die Russen sind zum Mond geflogen).

2 This was also expressed by late Prof. Jerzy Treder (in my personal correspon-
dence with him).



because of sociolinguistic changes: first, there has been no German-Kashu-
bian bilingualism since the end of World War II, and second the over-
whelming influence of Polish as the official language of Poland has ac-
celerated the replacement of some of the abovementioned structures with
Polish borrowings. Therefore, an examination of the use of the genitive
case of negation merits attention. Unlike Polish, various Kashubian di-
alects (BREZA and TREDER 1981: 153; CYBULSKI and WOSIAK-ŚLIWA 2001:
188; LORENTZ 1962: 1095; STONE 1993: 786) use the accusative case for
the direct object even when the transitive verb is negated.3 However, the
most of the informants in my field research (conducted in 2012 and 2016)
were not familiar with such use of the accusative case, which can also
be explained by the influence of Polish, as it requires the use of the gen-
itive case of negation when the transitive verb is negated; apparently, there
are numerous examples of this type of linguistic Polonization of Kashu-
bian (e.g., MAKURAT 2014).4

Thus, in the context of language contact, the following two aspects
render the Kashubian dialect of Canada particularly interesting:5 First, un-
like the Kashubs who remained in their homeland, those who migrated
from Kashubia (then part of Prussia) to Canada in the mid-19th century
did not experience the Kashubian-Polish bilingualism, thereby explain-
ing the lack of Polish influence and possibly the preservation of some of
the old linguistic features that are comparable with, for instance, Hil-
ferding’s and Lorentz’s data.6 Second, instead of exhibiting a German or
Polish influence, the speech of present-day Canadian Kashubs exhibits
a visible influence of English – a language in which they are fluent and,
in most cases, use for everyday communication.7 However, English is a
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3 For instance, Breza and Treder (1981: 153) provided examples, such as te kònie
ni mògłё cygnąc tegò wòza (genitive) and te kònie ni mògłё cygnąc ten wóz (accusative)
‘these horses could not pull that cart’, to demonstrate both case government patterns.

4 The frequent use of the predicative instrumental may also be attributed to the Pol-
ish influence.

5 According to Ickiewicz (1981: 18), the migrants were originally from the south-
ern part of Kashubia; the largest number of migrants were from the parish of Lipusz,
followed by Parchowo. There were also some from Kościerzyna and Bytowo and the
surrounding areas.

6 Canadian Kashubs had limited contact with Polish; for instance, in local church-
es where priests could be Poles and masses were held in both Polish and English. In a
2016 interview, a local Kashub, David Shulist, informed me that his mother repeated-
ly complained about the use of Polish language in church because she could not un-
derstand anything.

7 During my field research conducted in 2012 and 2016, I observed that even the
Kashubs who were fluent in Kashubian, used English for their regular communication; 



Germanic language and shares various grammatical features with German,
including those mentioned previously (1–4); therefore, these features might
be present in the speech of the present-day Canadian Kashubs, making
it consistent with the dialect of the speakers in Kashubia who experienced
German influence until they migrated to Canada. This article primarily
focuses on these two aspects of the Kashubian dialect in Canada.

In this article, I analyzed data of native speakers from two sources:
excerpts from natural conversations and responses to my questionnaires.8

2. Use of a demonstrative pronoun as a definite article

The definite article is often derived from the demonstrative pronoun
as a result of grammaticalization (HEINE and KUTEVA 2006; HIMMELMAN

2001). There are various Slavic languages that possess definite-article-
like usage of demonstrative pronouns due to language contact with Ger-
man (SCHOLZE 2012; TROVESI 2009) or a fully grammaticalized definite
article as in Balkan Slavic (JOSEPH 2013). Moreover, the colloquial va-
riety in Upper Sorbian is particularly interesting due to its highly gram-
maticalized definite article (SCHOLZE 2012). Thus, due to the contact with
German, Kashubian has also developed some functions characteristic of
a definite article; for instance, Duličenko (ДУЛИЧЕНКО 2005: 394) de mon-
strated that in folkloristic texts and colloquial varieties, the demonstra-
tive pronoun can function as a definite article.

According to Piotrowski (1981: 42), even in Slovincian dialects of
Kashubian, which underwent severe linguistic Germanization to the point
of becoming defunct in the mid-20th century, it cannot be concluded that
the demonstrative pronoun had turned into a definite article. Further-
more, although the frequency of the demonstrative pronoun in Slovin-
cian is high, there are no consistencies in the usage of ten and nen, un-
like in German. According to Knoll (2012: 47–48), in Kashubian, the
existence of the definite article is not fully grammaticalized because ten
and nen can have cataphoric, associative anaphoric, abstract-situational,
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when asked, most of them expressed that they used Kashubian to communicate with
the elders in the community (such as parents and grandparents).

8 The informants were 18 native speakers (aged more than 60 years) from Barry’s
Bay, Wilno, and Round Lake. I am deeply indebted to all of the informants for providing
the necessary data. In particular, I would like to express my sincere gratitude to There-
sa Prince, David Shulist, and Clifford and Mary Blanc for their help and advice in my
research.



and generic usages, which are features of a definite article and not a
demonstrative pronoun.9

The speech of Canadian Kashubs could be expected to be in a more
advanced stage of movement toward the use of a fully grammaticalized
definite article due to the contact with English. However, this expecta-
tion does not seem to have been realized. The demonstrative pronoun does
not even appear in an endophoric context as in (1), while the possibili-
ty of using the demonstrative pronoun is not excluded, as in (2). In such
contexts in English, a definite article or a demonstrative pronoun should
be used.

(1) Ja béł urodzony na Wilno, na farmje – Morning Glory Farm, łoni nazywają ten.
Ja šodzył do škoły sztërë mile z farmë z Ø farmë. (What did your parents do?) Łoni
robili na Ø farmje. Me mjeli stodoa kruw na Ø farmje.
‘I was born in Wilno, at a farm – the Morning Glory Farm they called it. I went
to school four miles away from the farm.’ (What did your parents do?) ‘They worked
at the farm; we had a herd of cows.’

(2) Jedna škólna co ma mjeli, ona mja bicycle. To beło caško do škołe jisc, jechac
pod ti gure. Połowa času ona mušała ten bicycle pchac.
‘A femaleteacher whom we had had a bicycle. It was hard to get to school on it.
She had to push the bicycle most of the time.’

My observations did not reveal any visible grammatical advancement
in the use of a demonstrative pronoun as a definite article.10 The degree
of grammaticalization of the definite “article” seems to be less than that
observed by Knoll (2012), who analyzed this usage in the Kashubian spo-
ken in Kashubia. This result has the following implications: first, regarding
the definite article, Kashuba indicates no influence of the English inter-
ference; and second, although it is impossible to reconstruct the exact us-
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9 However, it is difficult to conclude whether such usages were common in Kashu-
bian at the time of Lorentz to confirm their existence, since Lorentz’s original German
texts possibly had a certain influence on their Kashubian “translations.”

10 According to Himmelman (2001: 833), generic and associative-anaphoric uses
are two important contexts for the use of definite articles. In these cases, demonstra-
tives cannot be used. More importantly, in this context, one of my informants provid-
ed the following sentence in which a demonstrative pronoun had a generic meaning:
Ten pjes je animal ‘The dog is an animal.’ However, after providing this example, he
questioned the use of ten in the sentence. Thus, this type of usage can appear sporad-
ically as a result of literal translation from English to Kashubian. During my research
in Canada, I did not encounter any similar examples, implying that this usage is not com-
mon in their speech.



age of the demonstrative pronoun in the mid-19th century due to insuf-
ficient dialect texts from the ancestral countries of the immigrants, a brief
comparison with its usage in the dialect texts recorded by Hilferding (1865)
in Kościerzyna (3) and Bytowo (4), the areas from where some Kashubs
migrated, may be suggestive.

(3) …przëszedł òn do jedni górë…jegò pies zaczął barzo łajac. Jak òn som blëżi do
Ø psa przëstãpił…(HILFERDING 169)

‘…he came to a mountain…his dog began barking incessantly. When he came close
to the dog…’

(4) òn miół zatknąc dzurã w dwiérzi, pòwrózk tam wëwlec, to jeden jiny zatkną tã dzurã
jemu. (HILFERDING 153)

‘He was supposed to make a hole in the door to plug in a cord, but someone else
made the hole for him.’

Examples (3) and (4) demonstrate that the use of the demonstrative
pronoun ten was not obligatory then, and therefore it is impossible to con-
clude that Kashubian had a fully established definite article.11 In addition,
the use of a demonstrative pronoun during that period is similar to that
observed in the present-day Kashubian dialect in Canada.

3. Use of the numeral jeden ‘one’ as an indefinite article

The grammaticalization of the numeral ‘one’ into an indefinite arti-
cle is a popular cross-linguistic pattern (HEINE and KUTEVA 2002: 220;
2006: 119–133). In the context of Slavic, the focus should be on the col-
loquial variety of Upper Sorbian that possesses an almost fully gram-
maticalized indefinite article induced by contact with German (BREU 2012).

According to Heine (1997: 71–76), the evolution of an indefinite ar-
ticle can be classified into five stages, from more lexical to more gram-
matical (representative examples of usages of indefinite articles are pro-
vided in parentheses): stage I, the numeral 1 (I have a car); stage II, the
presentative marker (once upon a time, there was an old man…); stage
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11 According to Perkowski (1969: 97), in the Kashubian dialect of the USA, the
demonstrative pronoun ten/ta/to is used frequently and “serves as a kind of definite ar-
ticle rather than a demonstrative pronoun.” However, Perkowski does not provide any
criteria to intrinsically determine the existence of a definite article, and the “definite
article” in his example tam ńima žadni vwodi f tim tanku ‘there isn’t any water in the
tank’ is ambiguous. In addition, his other studies have clearly highlighted the obliga-
tory use of a demonstrative pronoun, unlike the definite article.



III, the specific marker (a man came in yesterday and started talking); stage
IV, the non-specific marker (draw a dog!); and stage V, the generalized
marker (Spanish: un día venían unos hombres ‘one day there came some
men’). By introducing this model, Heine (1997: 71) suggested that the
scale may be implicational; in other words, “an indefinite article of a giv-
en stage also has, or may have, the properties of all preceding stages.”
Applying this model to Kashubian in Poland, Nomachi (forthcoming) in-
dicated that Kashubian did not reach stage IV, although the frequency of
jeden ‘one’ in stages I, II, and III was relatively higher at the time of Kashu-
bian-German bilingualism.

Therefore, the data on the Kashubian dialect in Canada indicates that
it was not influenced by English; in other words, it has seemingly reached
only stage III. Example (5) demonstrates stage I:

(5) Jo mum jednigo brata Norbert, Ø sostra Marsela.12

‘I have one brother Norbert and a sister Marsela.’

Regarding stage II, most of my informants (17/18) did not use jeden
‘one’ adnominally in the presentative marker in an almost phraseologi-
cal expression, as in (6) or (7).13

(6) To bëła rôz Ø stara kòbita.

or

(7) Jeden rôz bëla Ø stara kòbita.

‘Once upon a time, there was an old woman.’

This situation is rather different from what was described by Sych-
ta (1968: 92) who highlighted that Kashubian tales usually begin with
phrases such as jeden: bëłë rôz jedni lëdzë ‘once upon a time there were
certain people…’, or béł rôz jeden chłop ‘once upon a time there was a
man…’. This also seems to be true for Hilferding’s texts. Due to the lack
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12 In this dialect, the nasal vowel is often denasalized. Thus, the form sostra ‘sis-
ter’ should be regarded as the accusative case form. In addition, the first names of lo-
cal Kashubs, which are typically English, do not decline in oblique cases and are pro-
nounced as English words.

13 I asked some of my informants whether it is possible to insert jedna into a phrase,
as in jedna stara kobita ‘an old woman.’ They responded that they did not use ‘one’ in
such a phrase, as the word form kobita already indicates that there is a single woman.
However, if one wants to emphasize that there is ONE woman (stage I in HEINE 1997),
then jedna can be used.



of dialect texts, it is impossible to conclude whether the Canadian Kashu-
bian feature in question is either archaic (i.e., inherited from Kashubia)
or innovative (i.e., developed in Canada). However, logically, folktales
begin with an assumption that the listeners are usually not familiar with
the characters in the stories. In addition, phrases such as rôz or jeden rôz
‘once upon a time’ already indicate the indefiniteness of a situation in which
the characters are also indefinite at the beginning.

In contrast, even though stage II’s situation is rather unclear, the us-
age of jeden at stage III seems to be normal, as in (8) and (9):

(8) Jedna škólna, co ma mjeli, ona mja bicycle.

‘A female teacher whom we had had a bicycle.’

(9) Jo patša za jednigo chłopa.14

‘I am looking for a man.’

To conclude, as with the case of the demonstrative pronouns ten and
nen, the numeral jeden has never been turned into an indefinite article,
despite the possible interference of English. In addition, the case of Cana-
dian Kashubian could be one to which Heine’s approach might not ap-
ply, as the existence of stage III does not automatically guarantee the ex-
istence of stage II.

4. Merger of the instrumental and comitative cases

According to Nomachi and Heine (2011), in high contact Slavic lan-
guages, the merger of two cases seems to occur rather easily upon close
contact with Romance or Germanic languages. In the context of Slavic-
German contact, the merger has occurred in both varieties of Sorbian,
Slovene and the now-defunct Polabian.

In Kashubian, however, no merger has occurred. Thus, the example
jô gò bił z cziją ‘I hit him with a rod’ in feature 3 and the prepositionless
instrumental case, as in jô gò bił Ø cziją, did coexist. In this context, the
merger of the instrumental and comitative is scarcely attested in the speech
of contemporary Kashubs in Kashubia, although some of my young in-
formants (aged 20–30 years) remembered their grandparents using the
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14 This sentence seems to be a literal translation of the English idiom ‘to look for.’
Other informants provided sentences with the verb szukac ‘to search,’ most often with
the preposition za + instrumental.



prepositional construction for the instrumental meaning, they themselves
do not use it.15

In most cases, the Kashubian dialect in Canada did not indicate the
case syncretism in question. Example (10) illustrates the comitative case
and (11) and (12) are examples of the instrumental.

(10) Jo z nim do škoły chodzeła téš.

‘I also went to school with him.’

(11) On je pojachuny do dužigo mjasta Ø karem.16

‘He has gone to a big city by car.’

(12) Jo go udeža Ø/ z ta ksuška.
‘I hit him with this book.’

Contrary to my expectations, even an informant who experienced sig-
nificant difficulty in speaking in Kashubian was able to choose the cor-
rect case form in (11) without any errors. For (12), I observed that only
two of the 18 informants provided examples in which the preposition z
‘with’ was used with the instrumental case. Furthermore, considering the
strong influence of English, case syncretism is evident in the two case
forms; however, such a phenomenon is rather marginal. Thus, the “cor-
rect” usage among the Kashubian speakers in Canada can be explained
as the preservation of two different case semantics that their ancestors dif-
ferentiated in the mid-19th century in Kashubia.17
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15 According to Stone (1993: 768), in Kashubian “there is a strong tendency for
the instrumental to acquire the preposition z (s) / ze (se) ‘with’ when used with its ba-
sic function as an expression of instrument.” However, to the best of my knowledge,
it may be difficult to agree with Stone that the tendency was strong, since by the 1990s,
all Kashubs were completely bilingual in Polish and Kashubian. At the very least, there
does not seem to be such a “strong” tendency in Kashubian today.

16 Some of the informants used verb forms, such as jidzony and pošły ‘gone (on foot),’
in combination with lexical items in the bare instrumental-case form, such as autom, karem,
karzem ‘by car’ or trenem ‘by train.’ This may be explained by the influence of English,
which does not differentiate the verb based on means of transportation.

17 In this context, it is worth comparing to Kashubian idiolects in the USA. In
Perkowski’s corpus (1969) includes both of the following constructions: 1. With the prepo-
sition z + instrumental: wuna vimjata ze starǫ mjotvǫ ‘she is sweeping with an old broom’
(271); and 2. with the bare instrumental case form: kwutka jest co zamkńe Ø klučim ‘A
padlock is what one locks with a key’ (283). However, it is unknown which form ap-
pears more frequently in the corpus, as the number of examples is very limited.



5. Usage of the dummy subject to

The use of the dummy subject to in Kashubian was discussed by No-
machi (2014) in the context of the rise (and fall) of the non-pro-drop ten-
dency and emergence of the preterit form without the auxiliary bёc ‘to
be,’ such as jô béł ‘I was.’ The emergence of the phenomenon in ques-
tion can most likely be explained by the German influence. Regarding
the Kashubian dialect in Canada, my data indicated the following: First,
the non-pro-drop tendency is strong; the dummy subjects are also used
and both constructions—with or without the dummy subject—are pos-
sible, as seen in (13), (14), and (15) (See also [6] and [7]). Apparently,
the dummy subject is more commonly used than expected:

(13) ØWčora padało.

‘It rained yesterday.’

(14) To mo wjele padone.

‘It has rained a lot.’

(15) To je barzo trudno tam jisc sama.

‘It is very difficult to go there alone.’

Since Hilferding’s texts from Bytowo, Kościerzyna, and other places
do not contain a single sentence that permits the dummy subject, it would
be difficult to follow a possible diachronic change. However, the other exam-
ples evince that the non-pro-drop tendency in the mid-19th century was
strong, thereby confirming the use of the dummy subject at the time.

6. Discussion: Is Kashubian in Canada conservative or innovative?

According to the preceding arguments, it may seem that English did
not influence or change the morphosyntactic structure of the Kashubian
dialect in Canada; however, this is not true. During my field research, I
frequently observed the use of the passive form, as seen in (16), partic-
ularly among the youngest generation of Kashubian speakers:

(16) Jo beła dana ksuška.18

‘I was given a book.’
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18 The case form of the word ksuška ‘book’ is difficult to determine because this
dialect often loses nasality in nasal vowels. Thus, it could be either the nominative or
accusative case.



Example (16) is either a clear innovation or a literal translation of the
English passive form of ‘I was given,’ which exists neither in Kashubia’s
Kashubian nor in German. Similarly, the almost literal translation in (17)
seems to be very common, even among fluent speakers:19

(17) Jo bё lubił mjec konia.
‘I would like to have a horse.’

Other literal translations have also infiltrated Canadian Kashubian
grammar. However, how can the coexistence of these two different ten-
dencies – conservative and innovative – be explained in the case of Kashu-
bian in Canada? To address this question, I focus on both internal and ex-
ternal linguistic factors.

6.1. Conservativeness 1: Language-internal account

Some linguistic features are relatively easily transmitted from one lan-
guage to another in a contact situation, whereas others are not. In the con-
text of articles, Matras (2009: 218) highlighted the importance of the de-
gree of transparency and consideration of the referential individuality of
nouns. Since articles – both definite and indefinite – are used to indicate
the pragmatic status of discourse, their transparency and individuality large-
ly depends on the context. This is one of the reasons that they are not as
easily borrowed as, for instance, nominal modifiers such as the deriva-
tional marker, classifier, or plural marker (MATRAS 2009: 218). From the
perspective of articles, as in other non-Balkan Slavic languages, Kashu-
bian, having a rich inflexion, a relatively free word order, and other gram-
matical and lexical means to express definiteness/indefiniteness, does not
require articles (cf. КАЦНЕЛЬСОН 1972: 36).

6.2. Conservativeness 2: Language-external account

The preservation of separate instrumental and comitative case
forms does not seem to be explained simply by the conservative nature
of the language in question, as this change can occur relatively easily. Thus,
sociolinguistic observations of the contact situation will be useful in un-
derstanding the conservativeness.

When the Kashubs emigrated to Canada, some speakers were fully
bilingual in Kashubian and German. However, in their new homeland,
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19 In Kashubian in Poland, the following sentences are used: jô bë rôd miôł kònia
or jô bë chcôł miec kònia. The former is a calque from the German gern(e) + the finite
for of the verb.



the Kashubs had no need to continue using German. Although the Kashubs
as “Prussians” left their homeland alongside many Germans and settled
in Renfrew County in the then Upper Canada, Kashubian settlers were
isolated from German ones as soon as they landed (REKOWSKI 1997: 60).20

Thus, as a natural sequence of this sociolinguistic situation, the second
generation of Kashubs did not speak German, which could be one of the
reasons for the absence of case syncretism.21

It is essential to acknowledge the Polish influence. The first gener-
ations of the Kashubian migrants knew some Polish, as the language was
used in Catholic churches. However, it was not a language of commu-
nication among Kashubs, and being non-native speakers of Polish, the
first generation of migrants did not transmit Polish to the next genera-
tion. Nevertheless, the language was taught in schools and churches, but
not on a regular basis.22 Szulist (1992: 36) asserted that Polish has min-
imal influence on Kashubian.

However, what about the English influence that might have advanced
the abovementioned case syncretism? To address this question, it is important
to consider the possible situations in which the Kashubs used English. Since
the Kashubs were mostly woodsmen and farmers in the early days of their
settlement in Canada, they lived in isolated areas (ICKIEWICZ 1981: 37).
In addition, the Kashubs avoided marriages with other local ethnic groups,
such as Irish or German settlers (ICKIEWICZ 1981: 43). Education could
be another factor causing case syncretism; according to Rekowski (1997:
70–71), the first few generations of the Kashubs did not receive much
formal education, because first, schools were few and far between, and
second, some of the Kashubs were prejudiced against the formal education
system, as the one they left behind in Prussia was often considered to be
associated with Germanization. This situation changed only after World
War II, when young Canadian Kashubs began abandoning farming to at-
tend school; many of them moved to cities in pursuit of higher education
and a better life (ICKIEWICZ 1981: 61). This situation caused a sudden bilin-
gualism in Kashubian and English.23 In other words, the very intensive
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20 Unlike Germans, who are Lutherans, Kashubs are Catholic. This is one of the
reasons of the abovementioned separation of Kashubs from Germans.

21 In the 18th century, Kashubs in the area were not bilingual (JOST 1983: 53).
22 The promotion of Catholicism and Polishness was closely related. To explore

programs for local Kashubs to learn Polish, see Blank (2016: 40–42).
23 My interviews with the locals revealed that this generation experienced considerable

difficulty in schools as they did not understand the English-speaking teachers. Conse-
quently, most of the Kashubs from this generation did not transmit Kashubian to their
children to protect them from experiencing the same difficulty in their schools. There-



language contact and collective bilingualism in Kashubian and English
occurred rather recently, namely a little more than half a century ago. Ac-
cording to Trudgill (2011: 14), “conservative language varieties tend gen-
erally also to be those which are relatively more geographically isolat-
ed, and relatively more stable socially, than the more innovating language
varieties,” which is true for the Kashubian dialect in Canada, until the
youngest generation of speakers. This could explain why the two cases
have not been syncretized.

However, the abovementioned grammatical “innovations” can be ex-
plained as “new” features that have emerged due to intensive language
contact with English. In this sense, it is suggestive that in my pilot field
research conducted in 2012, a Kashubian woman aged more than 100 years
(parent generation of the present youngest speakers of Kashubian, who
are all aged more than 60 years), who was not fluent in English, inter-
rupted my interview by stating that she would say mje beło dane baro
mało pjenjǫdzë ‘I was given a very little money (lit: ‘to me was given a
very little money’),’ but never jo beła danô mało pjenjǫdzë ‘I was giv-
en a little money’ (cf. example [16]).

The “preservation” of the non-pro-drop tendency could be similarly
explained. This feature also occurs rather easily in a contact situation with
English (cf. DOROSZEWSKI 1938: 191 for Polish; JUTRONIĆ-TIHOMIROVIĆ

1985: 47 for Croatian). Although the non-pro-drop feature is function-
ally redundant in Kashubian, it had been relatively well-established be-
fore the migration. Due to the abovementioned sociolinguistic situation,
the Kashubian dialect in Canada did not change from what it was in Kashu-
bia. Thus, despite yielding the same result, the influence of English was
not that striking in this case.

7. Conclusion

In this article, I elucidated that no significant changes have occurred
in the representative morphosyntactic features of the Kashubian dialect
in Canada since the pre-migration period from Kashubia in the mid-19th
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fore, they spoke to their children in English. This, to the best of my knowledge, is one
of the reasons that there are so few speakers of Kashubian in the Ontario region who
are aged younger than 60 years. In this context, however, it is important to note that the
youngest Kashubian-speaking generation had perfectly learned Kashubian from their
parents, as it was the language of communication at home. However, they began dis-
carding the language by leaving the Renfrew area. Thus, they mastered the formal and
semantic differences between the instrumental and comitative cases.



century, despite the strong English influence evident in the idiolect of the
youngest Kashubian speakers. However, there are some innovative forms
that are borrowed/calqued from English as new layers; they have appeared
presumably only among speakers of the last generation, who experienced
the most intensive collective Kashubian-English bilingualism.

The conservativeness or lack of English influence at the morpho syn-
tactic level cannot be explained simply by linguistic-internal factors; rather,
a concrete contact situation should be considered while explaining the
conservativeness. For Kashubian in Canada, the fact that the long-last-
ing isolation of the Kashubs in the Ontario region, combined with the fact
that the intensive language contact with English appeared mainly after
World War II, are crucial.
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Мотоки Номаћи

ГРАМАТИЧКЕ ПРОМЕНЕ УЗРОКОВАНЕ ЈЕЗИЧКИМ КОНТАКТИМА?
НЕКИ УВИДИ У МОРФОСИНТАКСИЧКУ СТРУКТУРУ

КАШУПСКОГ ДИЈАЛЕКТА У КАНАДИ

Ре з и м е

У овом чланку се разматрају четири особине кашупског дијалекта у Канади,
и то граматикализација одређеног и неодређеног члана, синкретизам инструментала
дру штва и средства те склоност ка употреби личних заменица. Све набројане осо -
би не се могу сматрати типлошки релевантним у светлу кашупско–немачког и
кашупско–енглеског језичког контакта. Поређење дијалекатских текстова које је
још Гиљфердинг средином 19. века прикупио са онима до којих сам за ову прилику
у канадској провинцији Онтарио лично дошао у овоме веку показало је да, иако
се могу уочити неке промене у датом дијалекту, нарочито након емиграције Кашуба
у Канаду, ипак није дошло до значајнијих промена у посматраним граматичким
ка тегоријама. Након социолингвистичке анализе грађе, аутор је дошао до за кључка
да се, с једне стране, овако висок степен језичког конзервативизма мора довести
у везу са друштвеном изолацијом Кашуба у новом окружењу, док, с друге, одређене
иновације пак иду на рачун интензивног утицаја енглеског језика, посебно у кон -
тексту билингвизма с доминантном англофоном компонентом, који постаје при -
ме тан тек средином 20. века.

Кључне речи: кашупски језик, немачки језик, енглески језик, језички контакт,
мор фосинтаксичке промене, граматикализација.

Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1 (2018)28



Мотоки Номачи

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ЯЗЫКОВЫМ
КОНТАКТОМ? НАБЛЮДЕНИЯ НАД МОРФОСИНТАКСИЧЕСКОЙ

СТРУКТУРОЙ В КАШУБСКОМ ДИАЛЕКТЕ КАНАДЫ

Ре з юм е

В этой статье рассматриваются четыре морфосинтаксические особенности
в кашубском диалекте Канады (грамматикализация определенного и неопреде-
ленного артиклей, синкретизм инструменталиса и комитатива, тенденция обяза-
тельного употребления местоимений), которые можно считать типологически ре-
левантными в контексте кашубско-немецкого и кашубско-английского контакта.
Сравнение диалектных материалов, записанных Гильфердингом в середине 19-го
века в Кашубии, с материалами, собранными автором этих строк в провинции Он-
тарио в 21-м веке, показало, что, хотя и наблюдаются некоторые инновационные
изменения в грамматическом строе названного диалекта, однако с того времени,
как кашубы переселились в Канаду, в указанных четырех грамматических кате-
гориях не произошло существенных изменений. Проанализировав материалы с
социолингвистической точки зрения, автор приходит к выводу, что такой кон-
серватизм в данных четырех категориях объясняется сравнительно высокой сте-
пенью социальной изоляции кашубов в новой среде, а произошедшие иннова-
ционные изменения можно отнести на счёт интенсивного английского влияния,
в том числе полного билингвизма с доминированием английского, который начался
лишь в середине 20-го века.

Ключевые слова: кашубский язык, немецкий язык, английский язык, языко-
вой контакт, морфосинтаксические изменения, грамматиказация.
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ОР САТ Л. ЛИ ГО РИО*
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Одељење за класичне науке
Институт за српски језик САНУ
Београд

ДИФТОНГАЦИЈА У ДАЛМAТОРОМАНСКИМ
РЕЛИКТИМА ЛАТИНСКОГ СУФИКСА -ĔLLU, -А**

(ИЗ БАЛКАНСКОГ ЛАТИНИТЕТА XII)

Предлаже се да су срп ско хр ват ски ис хо ди ко ји се у дал ма то ро ман -
ским ре лик ти ма цр но гор ским на ла зе на мје сту ла тин ског Ĕ́ у де ри ва ти ма
су фик са -Ĕ́LLU, -A, тј. *ě > jе и (и)ја, траг диф тонга у дал мат ском је зи ку,
тј. *i̭е и *i̭а, ко ји су од оно га Ĕ́ би ли по ста ли у два ко ра ка, и то, Ĕ́ > *i̭е,
ода кле је он да jе, и *i̭е > *i̭̭а, одакле је онда (и)ја.

Кључне ријечи: историјска фонологија, етимологија, латински,
балкански латинитет, далматоромански, српскохрватски, Црна Гора,
Бока, дифтонгација, латинско Ĕ́, суфикс -Ĕ́LLU, -A.

1. Увод

Суфикс -Ĕ́LLU, -A од старине је у латинском служио за обра зо ва -
ње деминутива, као нпр. у АGNU (Pl.+) „јагње“ ⇒ AGNĔ́LLU (Pl.) „ја -
гањ че“; v. TE KAV ČIĆ 1970: 203sqq.

Ро ман ски ис хо ди овог обра зо ва ња или оста ју де ми ну ти ви или по ста ју лек -
си ка ли зо ва ни, као нпр. лат. AG NĔĹLU > фр. ag ne au, ит. ag ne llo, рум. miеl, и та ко да -
ље, што v. REW 284, све у зна че њу „јаг ње“ (не „јагањче“).
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Суфикс -Ĕ́LLU, -A радо се смјењује суфиксом -ŬLU, -А, у истој функцији, од
којег је постао; v. HAKAMIES 1951: 10 и VÄÄNÄNEN 1981: 89. Ова појава налази се
већ у класичном језику, што уп. АGNŬLU (Diom.+) поред AGNĔ́LLU горе, ОCŬLU

(Pl.+) поред OCĔ́LLU (Pl.+), VITŬLU (Cic.+) поред VITĔ́LLU (Pl.+), итд.
(У далматском језику смјену -ŬLU, -А ⇔ -Ĕ́LLU, -A биљежимо у реликтима

парова АRŬLA ⇔ *ARĔ́LLA, АSSŬLA ⇔ *ASS(T)Ĕ́LLA, FАCŬLA ⇔ *FA CĔ́LLU, *GЕRRŬLA

⇔ *GER RĔ́LLA, ОFFŬLA ⇔ OFFĔ́LLA, PISCŬLU ⇔ *PISCĔ́LLU, SCАMNŬLU ⇔ SCAMNĔ́LLU,
SCОPŬLU ⇔ *SCOPĔ́LLU, SITŬLU ⇔ SITĔ́LLA; v. PLSA 55, фсн. 168.)

Суфикс -Ĕ́LLU, -A такође гдјегдје смијени и -(I)CĔ́LLU, -A, као нпр. у AG NI CĔĹLU

(Pomp.) по ред AG NICŬLU (Arn.) и AG NĔĹLU го ре. Ово је ва ри јан та су фик са -Ĕ́LLU, -A;
v. HA KA MI ES loc.cit.

У дал ма то ро ман ским ре лик ти ма де ри ватâ овог су фик са, лат. -Ĕ́LLU,
-A, у Цр ној Го ри мје сто лат. Ĕ́ на ла зи се или сх. *ě > јек. jе или сх.
(и)ја; мо ја те за је да су ти ис хо ди траг диф тон га ци је у дал мат ском
је зи ку.

У дал мат ском по сто ја ле су, као што је по зна то, дви је диф тон га -
ци је;1 v. MU LJA ČIĆ 1962: 252–6. То су тзв. пр ва и дру га дал ма то ро -
ман ска диф тон га ци ја (или Brec hung).

Дв ост еп ени ра звој предложио је BARTOLI 1906: ΙΙ 331:

уз то да степен *i̭e у вељотском није документован.
У раду из 2015. ја сам показао да је тзв. псеудојат, који се налази

у далматороманским реликтима српскохрватским, прежитак овог
*i̭e; v. ЛИГОРИО 2015: 45–55, 64sqq.

Пошто се реликти ове појаве, Brechung-а I, простиру од Крка
до Бара, тј. по вас ци је лој дал мат ској ро ма ни ји, пр ва диф тон га ци ја
мо ра ла је бити општедалматска.

Brechung II, за разлику од тога, није општедалматска појава.
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1 То јест, тер ми но ло шки; у ства ри је са мо пр ва диф тон га ци ја Brec hung. (V.
фу сно ту у тач. 4.3.1 ис под.)

Brechung I Brechung II 
у отвореном слогу

у затвореном слогу

Ĕ́ i̭e

i

i̭a
латински далматски

вељотски
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Налази се само на Крку, у вељотском говору далматском, као
што је познато, и – као што ћу то у овом раду показати – у Црној
Гори, у далматороманским реликтима црногорским.

2. ГРАЂА

2.0.1. Суфикс -((I)C)Ĕ́LLU, -A у далматороманским реликтима
црногорским на ла зи се, ко ли ко знам, у не ких 16 слу ча је ва.

-Ĕ́LLU, -A се на ла зи у ре лик ти ма лат. *CA CA U STĔ́LLA, *CA DĔ́LLU, CHOR DĔ́LLA,
*COR VĔ́LLU, *GER RĔ́LLA, LU PĔ́LLU, *MYRTĔ́LLA (по ред *MYRTI CĔ́LLA), OF FĔ́LLA, *PON -
TĔ́LLАE, SAR DĔ́LLA, *SCAR DĔ́LLU и *SCO PĔ́LLU; пре ма то ме, ова обра зо ва ња по ста ју
или од а-осно ва, као у CHOR DĔ́LLA ⇐ CHОRDA, *MYRTĔ́LLA ⇐ MÝRTA, OF FĔ́LLA ⇐
Ŏ́FFA, SAR DĔ́LLA ⇐ SАRDA, *SCAR DĔ́LLU ⇐ *SCАRDA (?), или од о-осно ва, као у *CA -
DĔ́LLU ⇐ CАDU, COR VĔ́LLU ⇐ CŎ́RVU, LU PĔ́LLU ⇐ LŬ́PU, или од i-осно ва, као у *GER -
RĔ́LLA ⇐ GĔ́RRE, или од C-осно ва, као у *PON TĔ́LLАE ⇐ PŎ́NTE, а *SCO PĔ́LLU по ста -
је смје ном су фик са од SCŎ́PŬLU. (*CA CA U STĔ́LLA там ног је по ста ња.)

-(I)CĔ́LLU, -A се на ла зи у ре лик ти ма лат. BUT TI CĔ́LLA, *LA U CĔ́LLU, *MYRTI CĔ́LLA

(по ред *MYRTĔ́LLA) и *PUL LI CĔ́LLA; пре ма то ме, та обра зо ва ња по ста ју или од
a-осно ва, као у *MYRT(IC)Ĕ́LLA ⇐ MÝRTA и *PUL LI CĔĹLA ⇐ (*)PŬ́LL(I)A, или од i-осно -
ва, као у BUT TI CĔ́LLA ⇐ BŬ́TTE. (*LA U CĔ́LLU упит ног је по ста ња.)

Ре лик ти ових 16 слу ча је ва чи не глав не при мје ре Brec hung-а II;
v. од. 2.1 ис под.

2.0.2. Осим то га по сто је и не ко ли ки дру ги при мје ри ове по ја ве.
То су они дал ма то ро ман ски ре лик ти ко ји се или не на ла зе у Цр ној
Го ри или ни су обра зо ва ни по мо ћу овог су фик са; v. од. 2.2 ис под.

2.1. Глав ни при мје ри.
BU(TTI)CĔ́LLA (⇐ BŬ́TTE) → сх. буки ла (Бо ка, До бро та: „че твр ти на ста ра (30
лит.)“, ERHSJ I 232); др. лит. ВУК 1852: 47, RJA ZU I 723, REW 1426, 1427, HA -
KA MI ES 1951: 91, ROC CHI 1990: 85, PLSA 90, ЛИ ГО РИО 2015: 46.

*(CA)CAUSTĔ́LLA (⇐ ?) → сх. костиља (Бока: „некакво дрво и род, Art Baum
und Frucht davon, arboris genus“, ВУК 1852: 392; Бока, RJAZU V 354; Бока:
„копривић, ло доња, Celtis australis“, ERHSJ II 165), костиља (Котор, MUSIĆ 1972:
177), ко шће ла (Црна Гора, ERHSJ loc.cit.), кошћела (Рисан, Црмница, op.cit.
ibid.; СЗ Бо ка: „копривић, Celtis australis“, MUSIĆ loc.cit.; Загарач: „дрвенаста биљка
са ли сто ви ма сличним у букве (Celtis australis) и плод ове биљке“, ЋУПИЋ–ЋУПИЋ

1997: 186), кошћела (Кучи: „дрво копривић, Celtis australis“, ПЕТРОВИЋ–ЋЕЛИЋ–
КА ПУ СТИ НА 2013: 191), кошћела, -ел’е (Зета: „врста дрвета чији је плод
коштуница величине дивље трешње“, БАШАНОВИЋ-ЧЕЧОВИЋ 2010: 230); дерив.
dem. ко шће ли ца (Црна Гора, ВУК 1852: 296; RJAZU V 383), кошћелица (Загарач,
ЋУПИЋ–ЋУПИЋ loc.cit.), кошћелица (Црна Гора, ERHSJ loc.cit.), кошћеловина
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(Кучи: „кошћелово дрво“, ПЕ ТРОВИЋ–ЋЕЛИЋ–КАПУСТИНА 2013: 191), кошћело -
вак (Кучи: „обруч од кошће ло вине“, op.cit. ibid.); топ. Кошћелица „главица
више Црнојевића ријеке, гдје су дви је велике кошћеле, ein Berg in Monenegro,
montis nomen“, Гостиљ(е) (Зета, у тур. попису из 1485. Gostil, у повељи св. Саве
св. Николи Врањинском ѡть Гостила, ЛОМА 2013: 64); уп. сх. кошћела
(Дубровник, Херцеговина, ERHSJ II 165), ко шће ла (Брусје: „воћно стабло с
црним бобицама, а у њима велика коштица и мало ме са“, DULČIĆ–DULČIĆ 1985:
509), коштил (Херцеговина, ŠUGAR 2008: 320; Пуп нат, Жрново, op.cit. 323),
коштил (Блато, MILAT PANŽA 2015: 211), костила (Хер це говина, ŠUGAR 2008:
320), коштила (Кућиште, op.cit. 323), костела (Шкабрња, Ислам Латински,
Суховаре, Полача, Вукшић, Загзвозд, Муцићи код Загвозда, Ши пак код Плоча,
Дрниш, Дрвеник, Макарска, op.cit. 319); дерив. костелић (Ислам Латински,
op.cit. ibid.); др. лит. RJAZU V 383, СИМОНОВИЋ 1959: 105.

*CADĔ́LLU (⇐ CАDU) → сх. кадио, -ђела (Прчањ, Тиват, Ластва: „корито за
прање“, ERHSJ II 12), кадио, -ила (ЈИ Бока: „корито дугуљастог облика“, LIPO -
VAC-RA DU LO VIĆ 2004: 141), кадио, -ија (Будва, Паштровићи: „корито за прање“,
LIPOVAC-RA DULOVIĆ 1997: 118), кадио (Бока: „посуда за прање, дугуљастог
облика“, РАДОЈИЧИЋ 2008: 33); дерив. dem. кађелце (Ластва, ERHSJ loc.cit.); др.
лит. REW 1456, PLSA 90, ЛИГОРИО 2015: 46.

CHORDĔ́LLA (⇐ CHОRDA) → сх. гужђȅла / гурђȅла (Бјелопавлићи: „пантљика
за мје ре ње дужине“, ЋУПИЋ 1977: 197), гурђȅла (Стара Црна Гора, ПЕШИКАН 1965:
251; Црна Гора: „трака, врпца пантљика за мјерење“, ШОЋ 2002: 73; Његуши:
„пан тљи ка за мјерење, трака“, OTAŠEVIĆ 2012: 78), гурђела (Пераст, Лепетане,
ERHSJ II 153), гурђела (Бока: „украсна врпца, пантљика; узица“, РАДОЈИЧИЋ 2008:
29), гур ђȅла / курђȅла (Грбаљ: „трака“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 175), гурђe -
ла / кур ђe ла (СЗ Бока: „пантљика (украсна), врпца, узица“, MUSIĆ 1972: 149),
кур ђȅ ла (Зе та: „пантљика за мјерење“, БАШАНОВИЋ-ЧЕЧОВИЋ 2002: 2010), кур -
ђе ла (Будва: „филм ска трака“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 159); уп. сх. курдела
(Раб: „пантљика, трак, бијела плетена врпца, фириџел (Чилипи)“, ERHSJ II 153),
кур дјела (Ду бров ник: „пантљика“, RJAZU V 811; Дубровник, ERHSJ loc.cit.), кур -
ђела (Цавтат, Ду бров ник, Чилипи, Херцеговина, Корчула, ERHSJ loc.cit.), курдила
(Чилипи, ERHSJ loc.cit.), гурдјела (Босна, ERHSJ loc.cit.); дерив. dem. курдјелица
(Дубров ник, Цавтат, RJAZU loc.cit.), курђелица (Дубровник: „бијела пантљика од
конаца, weißes Zwirnband, fascia alba e filis lineis duplicatis texta“), курђелица (Цавтат,
Дубровник, Чилипи, Херцеговина, Корчула, ERHSJ loc.cit.); уп. вељ. cordiаla; др.
лит. BARTOLI II 198, REW 1881, MULJAČIĆ 1962: 253, EDV 52.

*COR(V)Ĕ́LLU (⇐ CŎ́RVU) → сх. курјај (Рисан: „копaфанаг“, ERHSJ II 184), ку -
ријал (Пераст, Муо, JE II 106), куријал (Муо, ERHSJ loc.cit.; Пераст, Муо, JF II
292), кур јал (Бока, Доброта, ERHSJ loc.cit.), курјȃл (Ластва, op.cit. ibid.; До бро -
та, Ме љи не, JE loc.cit.), курјaл (Доброта, Мељине, Стрп, Лепетане, Костањица,
JF loc.cit.), курјȃн (Столив, Кртоле, JE loc.cit.), курјaн (Столив, Кртоле, JF loc.cit.),
курјȇл (Бао шић, JE loc.cit.), курјeл (Баошић, JF loc.cit.); топ. На Кур ја ле (Котор,
ERHSJ loc.cit.), име мјеста на Шкурди у Шурању; оном. Курјај (op.cit. ibid.),
презиме у Цр ној Гори; уп. сх. курбен (Дубровник), курбẽл (Цри кве ница, Башка
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Нова, Нови град), курбẽљ (Бакар, Бакарац), корбел (Кленовица, Волоско,
Нерезине); др. лит. REW 2269, ROCCHI 1990: 148, PLSA 94, ЛИГОРИО 2015: 54.

*GERRĔ́LLA (⇔ *GЕRRŬLA ⇐ GĔ́RRE) → сх. гјара (Тиват: „Smaris vulgaris“, JF
II 286), genpl глара (Бијела, ERHSJ I 551), гљара (Ластва, Бока, Котор, Тиват,
Сто лив, ibid.; Баошић, Костањица, Лепетане, Кртоле: „Smaris vulgaris“, JF
loc.cit.), гљара (Бока: „Salmarida, Smaris communis“, RJAZU III 212), граља
(Муо, ERHSJ loc.cit.); дерив. dem. гљарица (Тиват, Прчањ, op.cit. ibid.),
граљица (Муо, ibid.; Муо, JF loc.cit.); др. лит. REW 3746, BARTOLI 1906: II 291,
MULJAČIĆ 1962: 250, ROCCHI 1990: 189, PLSA 144, ЛИГОРИО 2015: 54.

*LAUCĔ́LLU2 (⇐ ‘LАU’?) → сх. топ. Ловћен, планина над Котором (Бока,
ERHSJ II 321); књиж. потв. Ловьћень (документи: „планина у Црној Гори,
цркви цетињској приложи Иван Црнојевић“, РКСС II 18; CDLIII (1485) 6993. 4.
januarii, Rеka: и еще приложихь планиноу нашоу бащинскоу Ловьтьень, MS 531); др. лит.
RJAZU VI 166, ЛОМА 1996: 124–7, PLSA 158.

LUPĔ́LLU (⇐ LŬ́PU) → сх. лубијал (Муо, ERHSJ II 323), лубијаo, -ало (До бро -
та: „Seebarsch“, ibid.), лубијао (Доброта: „агач“, HIRTZ 1956: 206), лубијо, -алa
(Пр  чањ, ERHSJ loc.cit.), лубио / лубијал (Муо, JF II 260), лубјан (Кртоле:
„бранцин“, ERHSJ loc.cit.), лубјо (Котор: „агач“, HIRTZ loc.cit.), лумбијаo, -ало
(Прчањ, ERHSJ loc.cit), лумбијао (Прчањ: „агач“, HIRTZ 1956: 208), љубјај
(Баошић: „смудут“, JF loc.cit.), љубљав (Рисан, ERHSJ loc.cit.), љубљај, љу бља -
ја (Далмација [sic]: „мор ска риба која се Талијански зове bancino [= bran zino], Art
Seefisch, piscis quidam ma rinus“, ВУК 1852: 338; Бијела: „смудут, лубин, бранцин“,
ERHSJ loc.cit.), љубљȃj, -аja (Лепетане, op.cit. ibid.), љубљај (Котор: „агач“,
HIRTZ 1956: 206; Костањица: „смудут“, Пераст, Лепетане, JF loc.cit.), љубљао
(Котор: „агач“, HIRTZ 1956: 209), љубљен (Муо, ERHSJ loc.cit.), љу бљен /
љубљaн (Муо: „агач“, HIRTZ loc.cit.; Стрп: „смудут“, JF loc.cit.), љубљо, -ља ва
(Ластва, ERHSJ loc.cit.), љубљо, -аja (Столив, ERHSJ op.cit. ibid.), љум бљав /
љумбљан (Доброта: „смудут“, JF loc.cit.), љумљав (Доброта, ERHSJ loc.cit.);
књиж. потв. љубљај (Љубиша: жегом ловим љубљаје, RJAZU VI 296); др. лит.
BARTOLI 1906: II 295, REW 5173, ROCCHI 1990: 220, PLSA 162, ЛИГОРИО 2015: 54.

*MYRT(IC)Ĕ́LLA (⇐ MÝRTA) → сх. мрчела (Будва, ERHSJ II 471; Спич: „при -
мор ски зимзелени жбун, Phillyerea“, ПОПОВИЋ–ПЕТРОВИЋ 2009: 125), мрчела
(Па штро ви ћи: „шимшир“, ВУК 1852: 373), мрчела (Паштровићи, ERHSJ loc.cit.),
мурћела (Пр чањ, op.cit. ibid.); уп. сх. мрчела (Дубровник), муртела (По -
љи ца на Крку, Раб), муртела (Ист, Сали, Иж, Ривањ, Кукљица, Бибиње, Вргада,
Муртер, Бол, Брусје, Питве), муртела (Вис), муртила (Трогир, Милна, Пу чи -
шћа), мртила (Дра че ви ца); др. лит. RJAZU VII 50, REW 5802, СИМОНОВИЋ

1959: 85, PLSA 181, ЛИГОРИО 2015: 48, ЛИГОРИО 2017: 430.

OFFĔĹLA (⇔ ОFFŬLA ⇐ Ŏ́FFA) → сх. фила (Паштровићи: „кришка“, MUSIĆ 1972:
237; Велика: „парче порезано ножем (јабуке, крушке и сл.)“, JOKIĆ 2012: 45; Плав–
Гусиње: „кришка од воћа“, REKOVIĆ 2013: 87), фила, -л’е (Зета: „кришка, парче
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(лубенице)“, БАШАНОВИЋ-ЧЕЧОВИЋ 2010: 329), фила (Црмница: „кришка“, ERHSJ
II 560), фиља (Спич: „кришка“, ПОПОВИЋ–ПЕТРОВИЋ 2009: 158); дерив. vb.
филат (ЈИ Бока: „танко резати“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 88; Његуши: „танко
резати, иски дати“, OTAŠEVIĆ 2012: 68), филат (Будва, Паштровићи: „јурити,
танко резати, по лагано вући“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 84); уп. сх. фиља
(Дубровник), хвјела (Ду бровник), дерив. фјелица (Дубровник, Чилипи),
пјелица (Чилипи); уп. алб. fеlë / thеlë; др. лит. BARTOLI 1906: II 290, RJAZU
III 53, 753, REW 6042, HAKAMIES 1951: 89, LANDI 1989: 50, 87, 108, ROCCHI 1990:
256, PLSA 185, ЛИГОРИО 2015: 49.

*PONTĔ́LLАE (⇐ PŎ́NTE) → сх. топ. pl Пунћеле (Ластва, Мрчевац, ERHSJ II
700); уп. сх. топ. Punt’аl (Пунат) ← вељ. *ponti̭аl < PONTĔĹLU; др. лит. RJAZU
XII 663, REW 6649, PLSA 208, ЛИГОРИО 2015: 49.

*PULLICĔ́LLA (⇐ (*)PŬ́LL(I)A) → сх. дерив. Пунцјелино (Прчањ, ERHSJ III
72); уп. сх. пунцјела (Дубровник), топ. pl Пунцјеле (Дубровник), Од пун -
цје ла (Ду бров ник), На Пунцјелам (Дубровник); др. лит. RJAZU XII 663, REW
6828, HAKAMIES 1951: 61, MULJAČIĆ 1962: 253, ROCCHI 1990: 288, PLSA 211,
ЛИГОРИО 2015: 50.

SARDĔĹLA (⇐ SАRDA) → сх. сардела (СЗ Бока: „врста морске рибе, Clupea pil -
char dus“, MUSIĆ 1972: 222), сардела (ЈИ Бока: „срдјела“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004:
306), сардела (Баошић, Костањица, Пераст, Доброта, Муо, Лепетане: „Clupea
pilchardus“, JF II 225), сардјела (Пераст, Бијела, Костањица, ERHSJ III 318), ср -
де ла (Улцињ, JF loc.cit.; конт. Црна Гора: „Clupea pilchardus“, ШОЋ 2002: 163), ср -
дјела (Стрп, JF loc.cit.), срђеља (Приморје: „die Sardelle, Clupea encrasicolus“,
ВУК 1852: 703); уп. сх. сардела (Валун, Нерезине), сардила (Трпањ), сарђела
(Жу ља на, Бријеста, Молунат), срдјела (Ходиље, Броце, Доли, Корита, Слано, Су -
 ђу рађ, Затон, Млини, Цавтат, Стрп), срђела (Колочеп, Мокошице, Дубров ник),
шар де ла (Ловран); уп. вељ. sardiаla; др. лит. BARTOLI 1906: II 221, 301,
RJAZU XIV 545, XVI 236, 245, REW 7603, EDV 109, PLSA 229, ЛИГОРИО 2015: 53.

*SCARDĔ́LLU (⇐ *SCАRDA?) → сх. топ. Шкрдио, -ђела, мјесто у Доброти по -
ред мора, у близини Св. Враћа и рибарске поште Муљана, Шкрдио горњи и до њи
(Бока, ERHSJ III 268); лат. gensg Scardelli (документи: in contrata Scar de lli, 1435–
1440, loc.cit.); уп. др. лит. RJAZU XVII 689, PLSA 233, ЛИГОРИО 2015: 50.

*SCO(R)PĔ́LLU (⇔ SCŎ́PŬLU) → сх. топ. Шкрпио, -пјела, два острва крај Пе -
ра ста (и црква, Госпа од Шкрпјела) (Пераст, ERHSJ III 273), Скрпио, -пјела
(Муо, ibid.); уп. сх. шкрпио, -пјела (Дубровник), топ. Скупио, -пјела (Ду -
бров ник); др. лит. BARTOLI 1906: II 306, REW 7738, ROCCHI 1990: 320, PLSA 234,
ЛИГОРИО 2015: 50.

2.2. Други примјери.
CANĬŚTRU → сх. коњестар, -стра (СЗ Бока: „велики кош за рубље“, MUSIĆ

1972: 175), коњестар, -стра (Лепетане, ibid.), коњȅстар (Пераст, Прчањ:
„кошара“, ERHSJ II 144; ЈИ Бока: „велика плетена кошара с двије ручке“, LI PO -
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VAC-RA DU LO VIĆ 2004: 174), коњестар (Бока: „велика плетена корпа с две ручке,
корпа за рубље“, РАДОЈИЧИЋ 2008: 36); дерив. dem. коњестриц (Прчањ, ERHSJ
loc.cit.); уп. сх. коњестра (Рањина), конистра (Шибеник), канештра
(Водице), дерив. ко ње стрик (Држић); уп. вељ. caniаstro, арум. cânеstră,
алб. kanistrë; др. лит. BARTOLI II 192, REW 1594, EDV 45, ROCCHI 1990: 105,
PLSA 94, ЛИГОРИО 2015: 54.

CŎ́RIU → сх. квијер, квијера (Дубровник, Потомје, Пељешац: „телећа, овчја,
козја, свињ ска, магарећа кожа, што није управо учињена, него очишћена, вапном
за лу же на, каменом палицом изглађена, те се на њој пише, или се у њу вежу
књиге, слу жи за бубњеве, као опница за писање“, ERHSJ II 253), квир, квира
(Микaља, Бела, Стули, ERHSJ II 253); дерив. adj. квијеран (Стули); уп. сх.
оквир, -ира (Ср би ја, Далмација: „черчиво, оплата“); дерив. оквирити; др.
лит. REW 2233, ROCCHI 1990: 147, PLSA 118.

Е́SCA → сх. аска [= аска?] (Сплит: „мека, мамац“, JE I 144), ашка (Дубровник:
„ме ка, мамац“, ERHSJ I 495), јаска (Првић-Шепурина, JE I 144), јечка
(Малинска, Крк, ERHSJ I 495), јешка (Рачишће, Паг, ERHSJ I 495), дерив. vb.
најешкат (Врб ник: „метнути мамац“, ERHSJ I 495); уп. рум. iаscă, алб.
еshkë; др. лит. RJAZU I 376, IV 628, REW 2913, PLSA 131.

GĔ́RRE → сх. гера (Будва, Ластва, Прчањ, Баошић, ERHSJ I 551), гера (Бао -
шић, Ко ста њица, Стрп, Пераст, Доброта, Лепетане: „Smaris alcedo“, JF II 284;
Будва, Па штро вићи: „врста морске рибе“ LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 98; ЈИ Бока,
LIPOVAC-RA DULOVIĆ 2004: 105), гира (Муо, ERHSJ loc.cit.), гера / гира (СЗ Бока:
„морска риба, дугачка до 20 cm, Smaris vulgaris“, MUSIĆ 1972: 147); дерив. dem.
гирица (Ти ват: piscatores girrum, год. 1069, ERHSJ loc.cit.), герица (Муо, op.cit.
ibid.; Бу два, Паштровићи: „врста морске рибе“ LIPOVAC-RADULOVIĆ loc.cit.; ЈИ
Бока, LI PO VAC-RADULOVIĆ loc.cit.), герица / гирица (СЗ Бока, MUSIĆ loc.cit.); уп.
сх. гера (Ро гоз ница, Омиш, Вела Лука, Смоквица, Приградица, Брна, Рачишће,
Корчула, Лумбарда, Ластово, Трстеник, Жуљана, Трпањ, Бријеста, Дуба, Ходиље,
Стон, Бро це, Доли, Прожура, Корита, Слано, Суђурађ, Колочеп, Затон Доли, Мо -
ко ши ца, Дубровник, Млини, Цавтат, Молунат), гира (Ист, Запунтел, Вели Рат,
Божава, Стобреч, Крило, Сутиван, Постира, Повља, Сумартин, Хвар, Брусје,
Врбоска, Јелса, Сућурај, Башкавода, Подгора, Градац, Драче), pl гире (Винишће);
др. лит. ВУК 1852: 85, RJAZU III 129, 136, REW 3746, MULJAČIĆ 1962: 250,
ROCCHI 1990: 189, PLSA 143.

*GRĔ́PP- → ‘лат.’ топ. Criapis (год. 1419), пећина над Котором (которски до -
ку мен ти, ERHSJ I 274), in Crepis (год. 1338, Статут Котора 408); уп. сх. pl гри -
пе (Далма ци ја), фрипа (Далмација, острва), топ. pl Грипе (Сплит); др. лит.
JIREČEK 1902: I 59, REW 3863, MULJAČIĆ 1962: 254, ROCCHI 1990: 194, PLSA 147,
ЛИГОРИО 2015: 54.

INЕ́SCO → сх. нескат / њескат (СЗ Бока: „стављати мамац на удицу“, MUSIĆ

1972: 196); дерив. нањескат (Прчањ, ERHSJ I 495), њȅска / њȅцка (Будва,
Паштровићи: „мамац за рибу“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 1997: 204; ЈИ Бока: „мамац
за рибање“, LIPOVAC-RADULOVIĆ 2004: 23), нȅска / њȅска (СЗ Бока: „мамац, мека
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(за рибу)“, MU SIĆ 1972: 195), неска / њеска (Бока: „мамац за рибу“, РАДОЈИЧИЋ

2008: 43), ње шка (Прчањ, Доброта, ERHSJ I 495); др. лит. REW 4392, PLSA 131.

SŎ́LEA (?) → сх. свȃл (Трпањ: „(морски) лист, Solea sp.“, JE 202), свȃл (Чапљи -
на, Љу бушки, Херцеговина: „слатководна длакава риба“, ERHSJ III 368), свал
(Не рет ва, Коњиц, Хутово Блато: „Rutilus rutilus“, HIRTZ 1956: 396), свȁо, -ȃла
(Јабленица, Коњиц, Херцеговина, ERHSJ III 368), цвȁо, цвȃла (Мостар, Хер -
це говина, ERHSJ III 368); дерив. dem. свалица, свалић (Херцеговина, HIRTZ

loc.cit.); др. лит. REW 8064, ROCCHI 1990: 328, PLSA 242.

TĔ́RM(EN)3 → сх. ћȃрма (Сутоморе, Спич, Зупци: „падина од бријега, земље
без ка ме ња на којима могу биљке расти; уске њиве, парцеле, са међом као скале,
те ра са сто положене низ стрмину брда, терасасте њиве са сухом међом међу
њима“, ERHSJ I 349), ћарма (Спич: „јарак, јендек“, ПОПОВИЋ–ПЕТРОВИЋ 2009:
155); де рив. pl ћȃрмице / ћармице (ERHSJ I 349); уп. ’лат.’ terma, tarma,
?turma, tarmo („ma çeria“, статут Будве), pl Zalme / Calme (Статут Котора
111); уп. рум. țărm, алб. qerm; др. лит. RJAZU IX 349, JIREČEK 1902: I 59,
REW 8665, ROCCHI 1990: 340, PLSA 255.

VĬT́TEA (⇐ VĬT́TA) → сх. бјȅчва (Његуши: „чарапа докољеница, дугачка чара -
па“, OTAŠEVIĆ 2012: 32), pl бјечве (Доброта, Прчањ, Кривошије, ERHSJ I 146), pl
бјечве (Бо ка: „дуге чарапе од вуне“, РАДОЈИЧИЋ 2008: 24), бљȅчва (Ускоци: „бела
чарапа чи ји је грлић лепше израђен (исплетен) него и обичних белих чарапа“,
OTAŠEVIĆ 2012: 32); уп. сх. бичва (Раб, Вргада, Потомје, Лумбарда, Скабрње [=
Шкабрња], Зе муник, Биоград, Корчула, западна Босна, Сански Мост, Грахово,
Ливно, Сињ, Др ниш: „женска и мушка чарапа; женске докољенице (Хрватска);
гамаше (за пад на Босна, Далмација, Сињ и Дрниш, Шкабрњa, Земуник)“, ERHSJ
I 146), бицва (Молат, ERHSJ I 146), pl бјечве (Бока, Дубровник, Цавтат, ERHSJ
I 146); др. лит. REW 9404, ROCCHI 1990: 362, ЕРСЈ III 200, ЛИГОРИО 2015: 55.

3. Ана ли за

Гра ђа из од. 2 пре ма ис хо ду лат. Ĕ́ мо же се по ди је ли ти на пе то -
ро, и то на ону у ко јој се мје сто лат. Ĕ́ на ла зи 3.1) сх. е, 3.2) сх. и, 3.3)
сх. *ě > јe, 3.4) сх. јa и 3.5) сх. ија.

3.1. Сх. е:
3.1.1. у главној грађи налази се у: 1) сардела СЗ Бока, сардела ЈИ

Бока, сардела Баошић, Костањица, Пераст, Доброта, Муо, Лепе та не, срдела
Улцињ, конт. Црна Гора s.v. SARDĔ́LLA.4

(Другдје у приморју пореди се: 1) срдела Ткон, Трибањ, Па кле ни ца,
Ражанац, Привлака, Вињерац, Новиград, Петрчане, Вргада, Жир је, Каприје,
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Затон, Скрадин, Шибеник, Заблаће, Крапањ, Рогоз ни ца, Дрвеник, Округ, Стобреч,
Крило, Сутиван, Супетар, Су мар тин, Хвар, Сућурај, Башкавода, Подгора,
Дрвеник, Трн, Вис, Комижа, Ра чишће, Ловиште, Драче, Говеђари, сардела
Премуда, Вели Рат, Олиб, Божава, Маслиница, Милна, Постира, Бол, Брусје, Ста -
ри град, Врбоска, Јелса, Зараће, Брна, Корчула, Лумбарда, Стон; и 2) ко стела
Шкабрња, Ислам Латински, Суховаре, Полача, Вукшић, Загзвозд, Муцићи код
Загвозда, Шипак код Плоча, Дрниш, Дрвеник, Макарска, костелић Ислам
Латински s.v. *(CA)CAUSTĔ́LLA.)5

3.1.2. у другој грађи налази се у: 1) гера СЗ Бока, Будва, Ластва,
Прчањ, Баошић, гера ЈИ Бока, Баошић, Костањица, Стрп, Пераст, Доброта, Ле пе -
тане, Будва, Паштровићи, герица СЗ Бока, герица ЈИ Бока, Муо, Будва, Па штро -
вићи s.v. GĔŔRE; 2) нескат СЗ Бока, нȅска СЗ Бока, неска Бока s.v. INЕ́SCO.

(Другдје у приморју пореди се, са подтач. 1 горе, гера Рогоз ни ца,
Омиш, Вела Лука, Смоквица, Приградица, Брна, Рачишће, Кор чу ла, Лумбарда,
Ластово, Трстеник, Жуљана, Трпањ, Бријеста, Ду ба, Ходиље, Стон, Броце, Доли,
Прожура, Корита, Слано, Суђурађ, Ко ло чеп, Затон Доли, Мокошица, Дубровник,
Млини, Цавтат, Мо лу нат.)

3.2. Сх. и:

3.2.1. у главној грађи налази се у: 1) букила Бока, Доброта s.v.
BU(TTI)CĔ́LLA; 2) костиља Бока, костиља Котор, Гостиљ(е) Зета s.v.
*(CA)CAUSTĔ́LLA; 3) кадио, -ила ЈИ Бока, кадио, -ија Будва, Паштро ви ћи,
кадио (?) Бока s.v. *CADĔ́LLU;6 4) фила Зета, Паштровићи, Ве ли ка, Плав–
Гусиње, фила Црмница, фиља Спич, филат ЈИ Бока, Ње гуши, филат
Будва, Паштровићи s.v. OFFĔ́LLA.7

(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)
3.2.2. у другој грађи налази се у: 1) гира СЗ Бока, Муо, гирица СЗ

Бока, Тиват s.v. GĔ́RRE.8

(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)

3.3. Сх. *ě (= јекав. је):

3.3.1. у главној грађи налази се у: 1) кошћела Црна Гора, ко шће ла СЗ
Бока, Зета, Рисан, Црмница, Загарач, кошћела Кучи, кошће ли ца Црна Гора,
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5 Ове по твр де су или из икав ских или је кав ских го во ра; оне из екав ских и
екав  ско и кав ских изо ста вље не су јер су не из вје сне, по што, те о рет ски, мо гу мје -
сто е има ти екав ско ě. (Исто у дру гим тач ка ма ис под.)

6 Об лик ка дио (Бо ка) мо же би ти и са *ě, не и, што је вр ло вје ро ват но, али се
без ка квог ко сог па де жа не мо же си гур но ре ћи.

7 V. и фила у тач. 3.6.3. ис под.
8 V. и гири ца у тач. 3.6.3. ис под.
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Кошћелица Ријека Црнојевића, кошћеловина Кучи, кошћеловак Кучи s.v.
*(CA)CAUSTĔ́LLA; 2) кадио, -ђела Прчањ, Тиват, Ластва, кађелце Ластва s.v.
*CADĔ́LLU; 3) гужђȅла / гурђȅла Бје ло па вли ћи, гурђȅла Стара Црна Гора,
Његуши, гурђела Пераст, Лепетане, гурђела Бока, гурђȅла / курђȅла Грбаљ,
гурђeла / курђeла СЗ Бока, курђȅла Зета, курђела Будва s.v. CHORDĔ́LLA; 4)
Ловћен Бока s.v. *LAUCĔ́LLU; 5) мрчела Будва, Спич, мрчела Паштровићи,
мрчела Паштровићи, мурћела Прчањ s.v. *MYRT(IC)Ĕ́LLA; 6) Пунћеле Ластва,
Мрчевац s.v. *PONTĔĹLA; 7) Пунцјелино Прчањ s.v. *PULLICĔ́LLA; 8) сардјела
Пераст, Бијела, Костањица, срдјела Стрп s.v. SARDĔ́LLA; 9) Шкрдио, -ђела
Бока s.v. *SCARDĔ́LLU; 10) Шкрпио, -пјела Пераст, Скрпио, -пјела Муо s.v.
*SCO(R)PĔ́LLU.9

(Другдје у приморју и унутрашњости пореди се: 1) са подтач. 1 го -
ре, костила Херцеговина, коштил Блато, коштил Херцеговина, Пуп нат,
Жрново, коштила Кућиште, кошћела Дубровник, Хер це го вина; 2) са подтач.
3 горе, курдјела Дубровник, курђела Цавтат, Ду бровник, Чилипи, Хер це го -
ви на, Корчулa, гурдјела Босна, кур дје ли ца Дубровник, Цавтат, курђелица
Дубровник, курђелица Цавтат, Дубровник, Чилипи, Херцеговина; 3) са подтач.
5 горе, мрчела Ду бров ник, муртила Трогир, Милна, Пучишћа, мртила
Драчевица; 4) са подтач. 7 горе, пунцјела Дубровник, Пунцјеле Дубровник,
Од пунцјела Дубровник, На Пунцјелам Дубровник; 5) са подтач. 8 горе,
сардила Трпањ, сарђела Жуљана, Бријеста, Молунат, срдјела Хо ди ље,
Броце, Доли, Корита, Слано, Суђурађ, Затон, Млини, Цавтат, срђела Колочеп,
Мокошице, Дубровник; 6) са подтач. 10 горе, шкр пио, -пјела Дубровник,
Скупио, -пјела Дубровник.)

3.3.2. у другој грађи налази се у: 1) коњестар СЗ Бока, коње стар
ЈИ Бока, Лепетане, Пераст, Прчањ, коњестар Бока, коње стриц Прчањ s.v.
CANĬŚTRU; 2) њескат СЗ Бока, нањескат Прчањ, њȅска СЗ Бока, Будва,
Паштровићи, њеска Бока, њȅцка Будва, Па штровићи, ЈИ Бока, њешка Прчањ,
Доброта s.v. ΙΝЕ́SCΟ; 3) бјȅчва Његуши, бјечве Бока, Доброта, Прчањ,
Кривошије, бјечве Бока, бљȅчва Ускоци s.v. VĬT́TEA.

(Другдје у приморју и унутрашњости пореди се: 1) са подтач. 1
горе, коњестра Дубровник, конистра Шибеник; 2) са подтач. 3 го ре, бичва
Вргада, Потомје, Лумбарда, Шкабрња, Земуник, Био град, Корчула, западна
Босна, Сански Мост, Грахово, Ливно, Сињ, Др ниш, бицва Молат, бјечве
Дубровник, Цавтат; 3) гира Вели Рат, Божава, Стобреч, Крило, Сутиван,
Постира, Повља, Сумартин, Хвар, Брусје, Врбоска, Јелса, Сућурај, Башкавода,
Подгора, Градац, Дра че, pl гире Винишће s.v. GĔ́RRE; 4) pl грипе Далмација, pl
Грипе Сплит, фрипа Далмација s.v. *GRĔ́PP-.
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9 V. и ко шћела, мр чела у тач. 3.6.3. ис под.



3.4. Сх. ја:

3.4.1. у главној грађи налази се у: 1) курјај Рисан, курјал Бока,
Доброта, курјȃл Доброта, Ластва, Мељине, курјaл Мељине, До бро та, Стрп,
Лепетане, Костањица, курјȃн Столив, Кртоле, курјaн Сто лив, Кртоле, На
Курјале Котор, курјȇл Баошић,10 курјeл Баошић s.v. COR(V)Ĕ́LLU; 2) гјара
Тиват, гљара Бока, Тиват, Ластва, Котор, Сто лив, Баошић, Костањица, Лепетане,
Кртоле, гљара Бока, граља (<< гљара) Муо, гљарица Тиват, Прчањ,
граљица (<< гљарица) Муо s.v. *GERRĔĹLA; 3) лубјан Кртоле, лубјо (< лубјао)
Котор, љубјај Баошић, љубљав Рисан, љубљај Бијела, љубљȃj Пераст,
Лепетане, љубљао Ко тор, љубљaн Муо, љубљен Муо,11 љубљо (< љубљаo)
Ластва, Сто лив, љумбљав Доброта, љумбљан Доброта, љумљав Доброта
s.v. LUPĔ́LLU.12

(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)

3.4.2. у другој грађи налази се у ћȃрма Сутоморе, Спич, Зупци,
ћарма Спич s.v. TĔ́RM(EN).13

(Другдје у приморју пореди се, са подтач. 1 горе, ?aска Сплит, ашка
Дубровник, јаска Првић-Шепурина.)

3.5. Сх. ија:

3.5.1. у главној грађи налази се у: 1. куријал Пераст, Муо, куријал
Пераст, Муо s.v. *COR(V)Ĕ́LLU; 2. лубијал Муо, лубијаo Доброта, лу би јао
Доброта, лубијо (< лубијаo) Прчањ, лубио (< лубијао) Муо, лу би јал Муо,
лумбијаo Прчањ, лумбијао Прчањ s.v. LUPĔ́LLU.

(Другдје у приморју грађе за поређење нема.)

3.6. Друго.

3.6.1. У Бијелој s.v. *GERRĔ́LLA постоји genpl глара, са а; ово може бити од
*грјала ← *GERRĔ́LLA?

3.6.2. У латинским документима бокељским s.v. *GRĔ́PP- постоји Criapis,
заправо далматизам, са ‹ia›, што ће бити или ја, као у од. 3.4. горе, или ија, као у
од. 3.5. горе.

3.6.3. Др Антон Маркоч (рођ. 1986) за Бар ми јавља још ове обли ке:
кошћела, гирица, љубљај, мрчела, фила (dem. филица), сар де ла / срдела. (Јавио
дне 27. августа 2017. љубазним посредством г. Вука Ускоковића из Подгорице.)
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10 V. тач. 4.3.2 ис под.
11 V. тач. 4.3.2 ис под.
12 V. и љу бљај у тач. 3.6.3 ис под.
13 V. и Cri a pis у тач. 3.6.2 ис под.



4. Ди ску си ја

Различити исходи ко је у дал ма то ро ман ским ре лик ти ма цр но гор -
ским од лат. Ĕ́ би ље жи мо у од. 3 ука зу ју, ка ко ми слим, на раз ли чи те
дал ма то ро ман ске сло је ве ко ји су у гра ђи ме ђу соб но из ми је ша ни; то
су: 4.1) ре лик ти без диф тон га ци је, 4.2) ре лик ти са пр вом диф тон га -
ци јом, и 4.3) ре лик ти са дру гом диф тон га ци јом.

4.1. Реликти без дифтонгације.
4.1.1. Главни при мје ри. Гдје од лат. Ĕ́ (= ром. *ę) би ва сх. е, као у

од. 3.1 го ре, он дје ово е, ка ко ми слим, ука зу је на то да је ри јеч из дал -
мат ског узе та при је Brec hung-а лат. Ĕ́, на далм. *i̭е, тј. при је пр ве
дал ма то ро ман ске диф тон га ци је; ово *ę зај ми ло се он да као сх. е,
као што је то слу чај у SAR DĔ́LLA → сардела / с ардела  /  срдела,14 или
мака р  наизглед, јер ће,  у  недо статку  других  з накова  да лматско г  по -
ријекла , р еликти ов е л атинск е  ријечи , как о мислим,  приј е бити  и та -
ли јанизм и него  д ал матизми, од млет. sardеla; 15 v. BOERIO 1867: 601
и  у п. об ли ке срдела,  од Униј а  до  Говеђара  на Мљету ,  и сардела,  од
Премуде  до Ст она, који су  без с ум ње  в ен ецијанизм и.

П рема т ом е,  ре ли ка та без диф тон га ци је у глав ној гра ђи у ства -
ри не ма.

4.1.2. Дру ги при мје ри. Без диф тон га ци је је, у Цр ној Го ри, за и ста INЕ́SCO →
неска т (поред њеск ат,  с а  дифтонгациј ом) , у примор ју , *(CA)CAUSTĔĹL A → ко сте -
ла , и, и у   Цр ној  Гор и и приморју, GĔ ́RRE →  гера / гера.16

4.2. Ре лик ти са пр вом диф тон га ци јом.
4.2.1. Глав ни при мје ри. Гдје пак од лат. Ĕ́ (= ром. *ę) би ва сх. *ě,

као у од. 3.3 го ре, он дје ово *ě, ка ко ми слим, ука зу је на то да је ри јеч
из дал мат ског узе та на кон Brec hung-а лат. Ĕ́, на далм. *i̭е, тј. на кон
пр ве дал ма то ро ман ске диф тон га ци је; ово *i̭е зај ми ло се он да као
сх. *ě, од но сно као тзв. псе у до-ě, из че га пак по ста де јек. је, ик. и и
ек. е; v. ЛИ ГО РИО 2015: 45–55, 64sqq.
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14 Ов дје и да ље мје сто сардела / сардела и  сл. пишем сардела и сл.
15 Од е у ит. -еllo, -a би ва у Цр ној Го ри сх. е, што нпр. s.vv. гра де ла, кан ти -

не ла, кор де ла, ли вер, лум бре ла, пор те ла, ре ште ла, фр ка де ла, шку де ла, и та ко да -
ље, v. ТЕ ШИЋ 2016.

16 Овај об лик, гера, има, за раз ли ку од об ли ка сардела / с ардела  /  срдел а горе ,
 сигуран знак  да лматско г  по ријекла, тј .  из остана к р оманск е  па ла та ли зације , који
ј е  ти пи чан за  да лмат ски.
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То јест, лат. -Ĕ́LLU, -А > ром. *-ęllo, -а > далм. *-i̭̭еl(lo), -а → сх. *-ělъ, -a > јек.
-ио (-јел-), -јела, ик. -ил, -а, ек. -ел, -а.

У Цр ној Го ри ова по ја ва на ла зи се у не ких 10 дал ма то ро ман -
ских ре ли ка та, тj. у *(CA)CA U STĔ́LLA, *CA DĔ́LLU, CHOR DĔ́LLA, *LA U CĔ́LLU,
*MYRT(IC)Ĕ́LLA, *PON TĔ́LLAE, *PUL LI CĔ́LLA, SAR DĔ́LLA, *SCAR DĔ́LLU и *SCO(R)PĔ́LLU;
v. тач. 3.3.1 го ре.

Осим то га та се по ја ва на ла зи и дру гдје у При мор ју, од Кр ка до
Ду бров ни ка, и Ба ра, тj. по вас ци је лој дал мат ској ро ма ни ји, и то, у
*(CA)CA U STĔĹLA, CHOR DĔĹLA, MYRT(IC)Ĕ́LLA, *PUL LI CĔĹLA, SAR DĔĹLA, *SCO(R)PĔĹLU; v.
тач. 3.3.1 го ре.

(Такође, у приморју на ла зи се и у *ASS(T)Ĕ́LLA, *BAC CI CĔ́LLU, *CAP SĔ́LLU, *FR -
ON TI CĔ́LLA, *JU DĔ́LLU, MAN TĔ́LLU, MAR GA RI TĔ́LLA, MAR GĔ́LLA, MO DIĔ́LLA, *MU SCĔ́LLU,
NA PĔ́LLU, OF FĔ́LLA, PAN NĔ́LLU, *QU A DRĔ́LLU, *POR TĔ́LLU, TA BĔ́LLA;17 v. тач. а, б, в, г у
од. 2.2. у ЛИ ГО РИО 2015: 51sq.)

Пр о сти ра ње ових ре ли ка та учи да је Brec hung I оп ште дал мат -
ска диф тон га ци ја.

4.2.2. На по ме не. ј из јек. је < *ě јо то ва ло је, у Цр ној Го ри, гдје -
гдје по сљед њи кон со нант ко ри је на, ка но и у дру гим је кав ским кра -
је ви ма, и то:

1) у ден тал ним ко ри је ни ма, т ← T у ћ, као нпр. у *(CA)CA U STĔ́LLA →
кошћела / кошћела, *MYRTĔ́LLA → м урћела и  *PONTĔ́LLAE → Пунћеле (с а  мет -
атаксо м а кцента у кошћела, Пунћеле);

2) у  де нтални м  ко ри јенима, д ← D у ђ, као нпр. у *CADĔĹLU → кадђел,
 CHORDĔ́LLA → гужђȅла / гурђȅла / г урђела / курђȅл а  / курђела  и *SCARDĔ́LL U →
Шкрђел-, и;

 3)  у вела рн им  к оријенима, к ← C у ч, као нпр. у *MYRTICĔ́LLA → мр -
чела / мрчела.

(И з  овог раз лога  не може бити,  што се  ин аче  претпос т авља, *LAUCĔ ́LLU →
Ловћен, тј . са  ћ, него мора о во ћ у Ло вћен да  буде од  ка квог дентала .)18

За раз лику од то га, јо то ва ња или не ма или би ти не мо же:
1) у ла би јал ним ко ри је ни ма, по пра ви лу, као нпр. у *SCO(R)PĔ́LLU →

Скр пјел- / Шкр пјел-, са пј;
2) у ден тал ним ко ри је ни ма, кат кад, као нпр. у SAR DĔ́LLA → сар дје ла /

ср дје ла, са дј, и;
3) у ве лар ним ко ри је ни ма, тј. ка да су ови ко ри је ни би ли под -

врг ну ти дру гој сло вен ској па ла та ли за ци ји, као н пр . у *PUL LI CĔ́LLA →
*пунц ěлa ( ⇒ Пун цје ли но), са цј.
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17 Ре лик ти ових дал ма ти за ма у Цр ној Го ри, ко ли ко знам, не на ла зе се.
18 Од D у *LA PI DĔĹLU ⇐ LАPI DE? (Уп. Цавтат по ред Цаптат, од CI VI TÁTE.) (То

јест, под усло вом да ћ у Лов ћен ни је по ста ло од цј, јо то ва њем, као у *Lovcěnъ ←
*LA U CĔ́LLU, што уп. *PUL LI CĔ́LLA → *пунцěлa (⇒ Пун цје ли но).)
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4.2.3. Бал кан ско ла тин ске па ра ле ле. Brec hung I, тј. лат. Ĕ́ >
далм. *i̭е, по ре ди се:

1) у дал ма то ро ма н ским ре лик ти ма не је кав ским, са i̭е у -i̭еlа, од
-Ĕ́LLA, у ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у *(CA)CA U STĔĹLA → ко шћела (Бру -
сје), гдје се од далм. *i̭̭е оче ку је сх. *ě > ик. и, али се мје сто то га на ла зи i̭е, по што
је, ка ко се чи ни, ко шћела из дал мат ско га узе то као *ko sti̭el(l)a, са *ti̭, а не као ko -
sti̭̭el(l)a, са *i̭е, тј. на кон јо то ва ња у дал мат ском;

2а) у ру мун ском, са i̭е у -iеl, од -Ĕ́LLU, у на зал ним ко ри је ни ма, као
нпр. у (A)GNĔ́LLU > miеl, DER 5260, од *mni̭el, гдје *mn >> n а *i̭е иза m оста је iе;

2б) у ру мун ском, са i̭е у -i̭еl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у ден тал ним ко ри је -
ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLU > cățеl или VI TĔ́LLU > vițеl, DER 1396, 1544, 9318, гдје
од *ti̭, јо то ва њем, по ста је рум. ț [ts];

2в) у ру мун ском, са (i̭̭)е у -(i̭)еl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у ве лар ним, тј. па -
ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у *CAN TI CĔ́LLU > cîntecеl, DER 1941, гдје од *či̭,
гу бит ком *i̭, по ста је рум. c [tš];

2г) у ру мун ском, са i̭е > -i̭а, ис пред -ă, у -iа, од *-i̭̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у на -
зал ним ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔ́LLA > miа, DER 5247, гдје, као и у
(A)GNĔĹLU > miеl, *mn >> n а *i̭̭е, дјеј ством дру гог ру мун ског (!) Brec hung-a (ко ји
је усло вљен пре гла сом), по ста је *i̭еа, пре ма *-ă, а *-i̭eаṷă да де *-i̭̭eаa, *-i̭eаa *-i̭eа,
и нај зад, *-i̭eа да де *-i̭i̭а, од но сно -iа, све сте за њем, али, у плу ра лу, гдје усло ва за
пре глас не ма, по што мје сто *-ă сто ји *-e, мје сто *i̭еа на ла зи се *i̭̭е, у -iеle < -Ĕ́LLAE,
као нпр. у (A)GNĔĹLAE > miеle, гдје *i̭е иза m оста је iе, што уп. са раз вит ком Ĕ́ у под -
тач. 2а го ре;

2д) у ру мун ском, са i̭е > i̭eа, ис пред -ă, у -i̭eа, од *-i̭eаṷă < -Ĕ́LLA, у
ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLA > cățeа или RE TĔ́LLA > rețeа, VI -
TĔ́LLA > vițeа, DER 1540, 7158, 9318, гдје *i̭е по ста је *i̭е а *ti̭, он да, да де ț [ts], као
и у CA TĔ́LLU > cățеl, VI TĔ́LLU > vițеl го ре, а он да *е, од *i̭е, да де *еа, пре ма *-ă, a
*-(i̭)eаṷă да де *-(i̭)eаa и, нај зад, *-(i̭)eаa -(i̭)eа, али, у плу ра лу, гдје усло ва за пре глас
не ма, мје сто i̭eа на ла зи се *i̭е, од *i̭е, у -i̭еle < -Ĕ́LLAE, као нпр. у CA TĔ́LLAE > cățеle,
*RE TĔ́LLAE > rețеle, VI TĔ́LLA > vițеle, што уп. са раз вит ком Ĕ́ у под тач. 2б го ре;

2ђ) у ру мун ском, са (i̭)е > (i̭)eа, ис пред -ă, у -(i̭̭)eа, од *-i̭eаṷă < -Ĕ́LLA,
у ве лар ним, тј. па ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у BU CĔ́LLA > bu ceа,
*FRON TI CĔ́LLA > frun ceа, MAR GĔ́LLA > mărgeа, *OL LI CĔ́LLA > ul ceа, *VIR GĔ́LLA > ver -
geа, DER 1141, 3498, 5097, 5747, 9167, гдје *i̭е по ста је i̭е а *či̭, *dži̭, он да, да де c
[tš], g [dž], као нпр. у *CAN TI CĔ́LLU > cîntecеl го ре, а он да *(i̭)е, од *i̭е, да де *(i̭)еа, пре -
ма *-ă, a *-(i̭)eаṷă да де *-(i̭̭)eаa и, нај зад, *-(i̭̭)eаa да де -(i̭)eа, али, у плу ра лу, гдје
усло ва за пре глас не ма, мје сто i̭eа на ла зи се *(i̭)е, од *i̭̭е, у -(i̭)еle < -Ĕ́LLAE, као нпр.
у BU CĔ́LLAE > bu cеle, *FRON TI CĔ́LLAE > frun cеle, MAR GĔ́LLAE > mărgеle, *OL LI CĔ́LLAE

> ul cеle, *VIR GĔ́LLAE > ver gеle, што уп. са раз вит ком Ĕ́ у под тач. 2в го ре;
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3а) у влашком, са i̭е у -i̭еl, од *-i̭̭еl < -ĔĹLU, у назалним кори је ни ма, као
нпр. у (A)GNĔĹLU > mņеl, што ми је дне 6. ја ну а ра 2018. за Бор љу ба зно са оп штио г.
Ни ко ла Го лу бо вић (рођ. 1993), из вор ни го вор ник овог вла шког ди ја лек та, гдје од
*ni̭̭, јо то ва њем, по ста је влаш. ņ [ɲ];

3б) у вла шком, са i̭ắ у -i̭̭ắl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у ден тал ним ко ри је ни -
ма, као нпр. у CA TĔ́LLU > kacắl или VI TĔ́LLU > vicắl, са оп. Н. Г., гдје од *ti̭, јо то ва -
њем, по ста је влаш. c [ts] а од *cе он да би ва cắ [tsə];

3в) у вла шком, са i̭е > -i̭á, ис пред -ă, у -i̭̭áо, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у на -
зал ним ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔ́LLA > mņáo, са оп. Н. Г., као у под тач. 2г
го ре, са мо што, у вла шком, *-i̭eаṷă да де *-i̭eаo, *-i̭eаo *-i̭i̭аο, и, нај зад, *-i̭i̭аο да де
-i̭áо, али, у плу ра лу, гдје усло ва за пре глас не ма, мје сто *i̭á на ла зи се *i̭е, у -iеle <
-Ĕ́LLAE, као нпр. у (A)GNĔ́LLAE > mņéļe, што уп. са раз вит ком Ĕ́ у под тач. 3а го ре;

3г) у вла шком, са i̭е > i̭á, ис пред -ă, у -i̭áо, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у ден -
тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLA > kacáo, са оп. Н. Г., као у под тач. 2д
го ре, са мо што, у вла шком, *-i̭eаṷă да де *-i̭eаo, *-i̭eаo *-i̭i̭аο, и, нај зад, *-i̭i̭аο да де
-i̭áо, али, у плу ра лу, гдје усло ва за пре глас не ма, мје сто i̭á на ла зи се *i̭е, у -iеle <
-Ĕ́LLAE, а од *cе он да би ва cắ, као нпр. у CA TĔ́LLAE > kac ắļe, што уп. са раз вит ком
Ĕ́ у под тач. 3б го ре;

3д) у вла шком, са (i̭)е > (i̭)á, ис пред -ă, у -(i̭̭)áо, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у ве -
лар ним, тј. па ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у MAR GĔ́LLA > marźáo, са оп.
Н. Г., као у под тач. 2ђ го ре, са мо што, у вла шком, од *dži̭ по ста је ź [ʑ], а он да *(i̭)е,
од *i̭̭е, да де *(i̭)еа, пре ма *-ă, a *-(i̭)eаṷă да де *-(i̭)eаo, *-(i̭)eаo *-(i̭̭)i̭аo и, нај зад, *-(i̭)i̭аo
да де -(i̭)аo, али у плу ра лу, гдје усло ва за пре глас не ма, мје сто (i̭̭)á на ла зи се (i̭)е a *dži̭̭

по ста је ź, што уп. MAR GĔ́LLAE > ma rźéļe;
4а) у ару мун ском, са i̭е у -i̭еl, од *-i̭еl < -ĔĹLU, у на зал ним ко ри је ни -

ма, као нпр. у (A)GNĔĹLU > n’еl, DAR 795, гдје од *ni̭, јо то ва њем, по ста је арум. n’ [ɲ];
4б) у ару мун ском, са i̭ắ у -i̭ắl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у ден тал ним ко ри је -

ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLU > cățắl или VI TĔ́LLU > γițắl, DAR 284, 527, гдје од *ti̭, јо -
то ва њем, по ста је арум. ț [ts];

4в) у ару мун ском, са i̭е> i̭̭eа, ис пред -ă, у -i̭̭eаŭă, од *-i̭еаṷă < -ĔĹLA, у на -
зал ним ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔ́LLA > n’eаŭă, DAR 795, као у под тач. 2г и
4а го ре;

4г) у ару мун ском, са i̭е > i̭а, ис пред -ă, у -i̭аŭă, од *-i̭еаṷă < -Ĕ́LLA, у
ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLA > cățаŭă, DAR 284, као у под тач.
2д го ре, са мо што, у ару мун ском, *-i̭еаṷă да де *-i̭̭i̭аṷă, a *-i̭i̭аṷă -i̭аŭă;

4д) у ару мун ском, са (i̭̭)e > (i̭̭)eа, ис пред -ă, у -(i̭̭)eаŭă, од *-i̭еаṷă <
-Ĕ́LLA, у ве лар ним, тј. па ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у *FRON TI CĔ́LLA

> frămțeаŭă / frîmțeаŭă или *VIR GĔĹLA > vird zeаŭă, DAR 468 / 471, 1112, као у под -
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тач. 2ђ го ре, са мо што, у ару мун ском, од *či̭, *dži̭ по ста је ț [ts], dz [dz], а он да *(i̭)е,
од *i̭е, да де *(i̭̭)еа, пре ма *-ă, пa *-(i̭̭)eаṷă да де *-(i̭)i̭аṷă, a *-(i̭)i̭аṷă -(i̭)аŭă, али, у плу -
ра лу, гдје усло ва за пре глас не ма, мје сто (i̭)eа на ла зи се (i̭)е, у -(i̭)еĭ < -Ĕ́LLAE, као
нпр. у *FRON TI CĔ́LLAE > frămțеĭ и *VIR GĔ́LLAE > vir zdzеĭ [= vird zеĭ?];

5а) у ме гле но ру мун ском, са i̭е у -i̭еl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. на зал -
ним ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔ́LLU > ńel, DMR 210, гдје од *ni̭, јо то ва њем,
по ста је мрум. ń [ɲ];

5б) у ме гле но ру мун ском, са i̭̭ǫ у -i̭ǫl, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. ден тал -
ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLU > cătsǫl или VI TĔ́LLU > vit sǫl, DMR 66, 329,
гдје од *ti̭, јо то ва њем, по ста је мрум. ts [ts] а од *tsе он да би ва tsǫ [tsɔ];

5в) у ме гле но ру мун ском, са i̭е > i̭̭а, ис пред -ă, у -i̭̭аṷă, од *-i̭еаṷă
< -Ĕ́LLA, у ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA TĔ́LLA > cătsаṷă, DMR182, као
у под тач. 2д го ре, са мо што, у ме гле но ру мун ском, *-i̭еаṷă да де *-i̭i̭аṷă, a *-i̭̭i̭аṷă -
i̭аṷă;

6а) у ис тро ру мун ском, са i̭е у -i̭е, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. на зал ним
ко ри је ни ма, као нпр. у (A)GNĔĹLU > mľе (Же ја не), IHR 119, од *mni̭el, гдје од *ni̭,
јо то ва њем, по ста је ирум. ń [ɲ] а, он да, ди си ми ла ци јом, ń–l да де ľ–l;

6б) у ис тро ру мун ском, са i̭̭е у -i̭̭е, од *-i̭еl < -Ĕ́LLU, у лат. ден тал ним
ко ри је ни ма, као нпр. у VI TĔ́LLU > vițе (Же ја не, Југ), IHR 215, гдје од *ti̭, јо то ва -
њем, по ста је ирум. ț [ts];

7) у ис тро ро ман ском, са i̭е у -ièl, -а, од < -Ĕ́LLU, -А, као нпр., у Ро ви -
њу, у CA STĔ́LLU > ca stièl, CA TĔ́LLU > cadièlа, CA TĔ́LLU > ca dièl, MON TI CĔ́LLU > mon ti -
ſ ièl, VI TĔ́LLU > va dièl, PEL LIZ ZER–PEL LIZ ZER 1992: I 204, 164, II 601 1100;

8а) у ал бан ском, са i̭е у -jеl(l), -ë, од -i̭еl, -a ← -Ĕ́LLU, -A, у ла би јал -
ним и ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у CA STĔ́LLU → kështjеll, CA STĔ́LLA →
kështjеllë или TE RE BĔ́LLA → tru jеllë (/ tur jеllë),19 LAN DI 1989: 50, гдје i̭е оста је jе, то
јест, под усло вом да ово jе ни је по ја ва ал бан ске фо не ти ке, а не ро ман ске, што та -
ко ђе по сто ји, као нпр. у алб. sjеll < ие.*kṷelh1-e-, LIV 386, или у алб. vjеt < ие.
*ṷet-os-ø, DE MI RAJ 1997: 419, и;

8б) у ал бан ском, са (i̭)е у -(i̭)еl, од *-i̭еl(l) ← -Ĕ́LLU, у лат. ве лар ним,
тј. па ла тал ним или ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у *RAST(IC)Ĕ́LLU →
ras hqel, гдје алб. q [c] по ста је од *či̭, гу бит ком *i̭, што v. LAN DI 1989: 268 (или од
*ti̭, јо то ва њем).20

4.2.4. Дру ги при мје ри. Као Ĕ́ у Цр ној Го ри раз ви ја се, чи ни се, и Е́ у INЕ́SCO

→ њескат (⇒ њȅска / њеска / њȅцка / њешка; ⇒ нањескат); v. тач. 3.3 .2 горе.
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19 Алб. tru jеllë / tur jеllë по ре ди се, у ве љот ском, са ter viаla; v. под тач. 2а у тач.
4.3.3 ис под.

20 Та ко ђе, у CAN TI CĔ́LLU → kan gjel гдје се, у гру пи *nq, q озву чи ло у алб. gj [ɟ].



Ос им тога, Brechung I лат. Ĕ́ налази се,  у п риморју, још у GĔ́RRE → ик. гира и
*GRĔ́PP- → ик. грипе / Грипе / фрипа; v. тач. 3.3 .2 горе.

4.2.5. Brechung I лат. Ĭ ́и Ŏ́. Brechung I  у  да лма тороманск им  ре ликтима
осим Ĕ́  захватио је и лат. Ĭ ́ и Ŏ́.

Лат. Ĭ ́пореди се са Ĕ́; о но та ко  постаје далм. *i̭е, тј. сх. *ě, као нпр.,  у Црн ој
Гори,  у CANĬŚTRU → коњес та р / коњестар, VĬT́TEA → бјȅчва / бљȅчва , а, другд је  у
Примор ју  и у нутрашњос ти, у CANĬŚTRU → јек. коњестра, ик. конистра, GĔŔRE →
ик. гира, VĬT́TEA → јек. бјечве, ик. бичва / бицва; v. та ч.  3.3.2 горе и уп. ЛИГОРИО

2015: 5 4.
(Сх. коњеста р  / коњестар / ко њестра / конист ра пореди се са вељ. caniа -

st ro, од *cani̭ еstro, са истом овом појавом, т ј. Brechu ng-ом I лат. Ĭ,́ али тог Brec -
hung-а нема у арум. cânеs tră и а лб. kani st rë.) 

Л ат. Ŏ́ , с  д руге стран е, у далмато ром ан ским  р еликт има по Brechu ng-у  I ди -
фтонгира веома ријетко; оно тако постаје далм. *ṷе, тј. сх. *vě,21 као нпр., у
Приморју, у CŎ́RIU → јек. квиј ер, ик. квир / оквир;22 v. од. 2.2 гор е. 

Јек. квијер, ик. к вир / оквир пореди се са ек. оквирит и (Срби ја, ⇒ оквир), са  и,
што је , испре д акценто ва ног и из сљедећег слога, ваљда по правилу од ě, у *ok v ě r- ,
као нпр . и  у ек. сикира (Шу ма ди ја), са и, поред јек. сјѐкира; v. ИВИЋ 1985: 71sq.

( Пр ема томе, Brec hung I лат. Ŏ́ на ла зи се, ка ко се чи ни, и у ре лик ти ма дал -
мат ске ро ман шти не и у ре лик ти ма бал кан ског ла ти ни те та, у уну тра шњо сти.)

4.3. Ре лик ти са дру гом диф тон га ци јом.
4.3.1. Глав ни при мје ри. Гдје опет од лат. Ĕ́ (= ром. *ę) би ва сх.

(и)ја, као у од. 3.4 и 3.5 го ре, он дје ово (и)ја, ка ко ми слим, ука зу је на то
да је ри јеч из дал мат ског узе та на кон Brec hung-a далм. *i̭е (ко је по -
ста де Brec hung-ом I од лат. Ĕ́), у *i̭̭а, тј. на кон дру ге дал ма то ро ман ске
диф тон га ци је;23 ово *i̭̭а зај ми ло се он да као сх. (и)ја.

То јест, лат. -Ĕ́LLU, -А > ром. *-ę́llo, -а > далм. *-i̭еl(lo), -а > *-i̭̭аl(lo), -а → сх.
-(и)јал, -а.

У Цр ној Го ри ова се по ја ва на ла зи у 3 дал ма то ро ман ска ре лик -
та, то јест, у *COR(V)Ĕ́LLU, *GER RĔ́LLA и LU PĔ́LLU; v. тач. 3.4.1. и 3.5.1. го ре.

Осим то га, на ла зи се та по ја ва, би ће, и у киљан (Цр на Го ра) ← CO LU MĚĹLA ⇐
CO LŬ́MNA;24 v. ЛО МА 2009.
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21 Sc. у отво ре ном сло гу; v. ЛИ ГО РИО 2015: 53–66.
22 То јест, од *AD-CŎ́RIU. (Са на по ме ном „мо жда“ са оп. А. Ло ма 20. сеп тем -

бра 2017.)
23 Тех нич ки, Brec hung II је пре глас далм. *i̭е, не диф тон га ци ја; диф тон га ци -

ја је, тех нич ки, са мо Brec hung I, тј. Ĕ́ > *i̭е.
24 То јест, са ди си ми ла ци јом, ти па o–o > e–o, као у CO LŬ́MNA → ки ловна Пр -

чањ, киловна Пе раст, келовна / келомна Ду бров ник, ERHSJ II 128, син ко пом (и
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Дру гдје се у при мор ју Brec hung II у ре лик ти ма де ри ватâ су фик -
са -Ĕ́LLU, -A не ја вља.

Про сти ра ње ових ре ли ка та учи да Brec hung II ни је оп ште дал -
мат ска диф тон га ци ја не го спе ци јал на по ја ва бо кељ ске дал ма то ро -
ман шти не.

4.3.2. На по ме не. Општи је ис ход далм. *i̭а сх. ја, а по себ ни ија;
пр ви се ја вља од Ме љи на до Ба ра, укљу чу ју ћи вас ци је лу Бо ку, а
дру ги се на ла зи са мо у Ко тор ском за ли ву.

Сх. ја на ла зи се у *COR(V)Ĕ́LLU → Кур јал- / курјал / курјȃл / курјaл / курјȃн /
курјaн, *GER RĔ́LLA → гља ра / гја ра / граља, LU PĔ́LLU → лу бјан / *лу бјал- (у лу бјо <
*лу бјао) / љубљaн / *љубљал- (у љубљаo) / љу бљао / љум бљан.25

(Осим то га, ја се на ла зи, ка ко ми слим, и у курјȇл / кур јел и љу бљен, гдје ће
је би ти од ја, не од ě, и у курја ј, љубјај / љубљав / љу бљȃј / љумбљав / љумљав, гдје
с е   пак дочетак - ( ј) ал наслон ио   на које ка ква дом аћ  а   образовања.)

Сх. ија на ла зи се у *COR(V)Ĕ́LLU → ку ријал / к уријал и LUPĔ́LLU → лубијал (и
лубијал- у лубијаo ) / лумбијал- (у лумбијаo) /  лу мбијао.

4.3.3.  Бал кан ск ола тинске  п ар алеле. B rechung II, тј. лат. Ĕ́ >
далм. *i̭а, п ореди се:

2а) у  ве љотском, са i̭а у -iаlа, од *-i̭аlа < *-i̭еlа < -Ĕ́LLA, у  л аби јалним
и  ден талним  к ор иј енима, као нпр. у C HORDĔ́LLA >  cordiаla,  SARDĔ́LLA >
 sardiаla и T EREBĔ́LLA >  terviаla,  BA RTOLI 1906: II 198, 221, 230, гдје *i̭а иза v, d
остаје iа;

2б) у  ве љотском, са i̭а у -iаl, од *-i̭̭аl(lо) < *-i̭̭еl(lo) < -Ĕ́LLU, у  на -
залним  к ор иј енима, као нпр. у ANĔ́LLU > a(g)niаl,  BA RTOLI 1906: II 170, гдје од
*ni̭,  ј от овањем,  по стаје вељ. gn [ɲ];

2в) у ве љот ском, са (i̭)а у -(i̭̭)аl, -а, од *-i̭̭̭аl(lо), -a < *-i̭̭̭еl(lo), -a < -Ĕ́LLU,
-A, у ве лар ним, тј. па ла тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у ‹ba zal ci a la› (O.
Poz zo-Bal bi) [= ba zal čаla] < BA SI LI CĔ́LLA или у mun čаl (→ сх. Мун чал [= Мун чãл],
Крк) < MON TI CĔ́LLU, BAR TO LI 1906: II 6, 207, гдје од *či̭, гу бит ком *i̭, по ста је вељ.
č [tš];
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аси ми ла ци јом, ти па lm >> ll), као у млет. col mеlo (и фр. co mеre), REW 2067, и ди -
си ми ла ци јом, ти па л–л >> л–н, као у LU PĔ́LLU → лу бјан по ред *лу бјал- (у лу бјо <
*лу бјао) или *‘LA U CĔ́LLU’ → Лов ћен го ре.

25 У овим ре лик ти ма ја вља ју се ко је ка кве гла сов не про мје не: 1) л-епен те за, у
љубљaн, *љубљao, љум бљан; 2) м-епен те за, у љум бљан; 3а) ди си ми ла ци ја, ти па
р–л >> р–н, у курјȃн, курјaн (по ред курјaл); 3б) ди сими ла ци ја, ти па л–л >> л–н, у
лу бјан, љубљaн, љум бљан (по ред лубијaл); 4) аси ми ла ци ја, ти па л–љ >> љ–љ, у
љубљaн, љубљao, љум бљан; 5) ме та те за, р–љ >> љ–р, у гља ра (по ред граља); 6)
ме та так са ак цен та, у курјал (по ред Кур јал-, курјȃл); итд. 



3а) у срп ско хр ват ским ве љо ти зми ма, са i̭̭а у -i̭ал (> -i̭̭ãл > -i̭ал), од
вељ. *-i̭аl < *-i̭̭̭̭аl(lо) < *-i̭̭̭̭еl(lо) < -Ĕ́LLU, у ден тал ним ко ри је ни ма, као нпр. у
сх. Punt’аl (Пу нат) ← *pon ti̭̭аl < PON TĔ́LLU, ERHSJ II 700;

3б) у срп ско хр ват ским ве љо ти зми ма, са (i̭)а у -(i̭)ал (> -(i̭)ãл), од
вељ. -(i̭̭)аl < *-(i̭)аl(lо) < *-i̭еl(lо) < -Ĕ́LLU, у ве лар ним, тј. па ла тал ним ко ри -
је ни ма, као нпр. у сх. Мун ча́л (Крк) ← mun čаl < MON TI CĔ́LLU, SR I 26.

4.3.4. Други примјери. Осим тога, Вrechung II налази се, у Црној Гори, још
у *GRĔ́PP- ‘>’ Criapis и TĔ́RM(EN) → сх. ћȃрма / ћарма; v. тач. 3.2.2. и 3.6.2. горе.26

(Као Ĕ́ у Приморју раз ви ја се, чи ни се, и Е́ у Е́SCA → (?аска / ашка /) ја ска; v. тач.
3.3.2 го ре.)

4.3.5. Brec hung II лат. Ŏ́? Лат. Ŏ́ у дал ма то ро ман ским ре лик ти ма по Brec -
hung-у II диф тон ги ра ве о ма ри јет ко, као и по Brec hung-у I; оно та ко од далм. *ṷе
(ко је по ста де Brec hung-ом I од лат. Ŏ́) по ста је далм. *ṷa, као нпр., у Хер це го ви -
ни, у SŎ́LEA → свȃл / свал / свȁо / цвȁо; v. од. 2.2 го ре.

(Али, то јест, под усло вом да су ти ре лик ти за и ста од лат. SŎ́LEA, што је упит но.)

4.4. Друго. Постоје, ко нач но, слу ча је ви у ко ји ма од лат. Ĕ́ (= ром. *ę) би ва сх.
и, као у од 3.2. го ре.

У Цр ној Го ри та се по ја ва на ла зи у не ких 6 дал ма то ро ман ских ре ли ка та, то
јест, у глав ној гра ђи, у BU(TTI)CĔ́LLA → буки ла, *(CA)CA U STĔ́LLA → костиља  /
Гостиљ(е), *CADĔ́LLU  → кадил-  / кадил- , OFFĔ́LLA → фила  / фила  / фиља, а, у
споредној  грађи, у GĔ́RRE → гира. 

Другдје у  пр иморју ова с е  појава  у р ел иктим а  дериват â с уфикса -Ĕ́LLU, -A н е
јавља.

Шта је  тачно ово и, не знам . Мож е бити да се и у б укила , кадил-  / кадил-,
фила  / фила, гир а  пореди са вељ. i , које од лат. Ĕ ́ п остаје у  от вореном  слогу, као
нпр. у вељ. dik < лат. DĔ́CE(M); v. од.  1 горе. У том  с лучају, ово би би о облик
 Brechung-а II,  у којем би од Ĕ́ , како с е чини , било i и  у з ат вореном  слогу — али
зашт о онда, у костиља / Гости љ(е),  фи ља (такође са и), LL не остане l,  као иначе,
не го постаје љ?

5. Закључак

У дал ма то ро ман ским ре лик ти ма цр но гор ским де ри ватâ лат. су -
фик са -Ĕ́LLU, -A раз ли ку је мо, ја ми слим, на вла сти те тра го ве дви је
раз ли чи те диф тон га ци је, тј. тзв. пр ве и дру ге дал ма то ро ман ске
диф тон га ци је.
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26 Рум. țărm и алб. qerm (и иром. tierma?), у вези са сх. ћȃрма / ћарма, имају
исход који се пореди са Brechung-ом I, не II.

́



Ре лик ти ове дви је по ја ве у гра ђи ме ђу соб но су из ми је ша ни; v.
та бе лу 1 ис под.

5.1. Реликти пр ве диф тон га ци је.
Ре лик ти пр ве диф тон га ци је од лат. Ĕ́ > далм. *i̭е има ју сх. *ě, тј.

јек. је, ко је се по ре ди, у пра ру мун ском, са *i̭е, а, ис пред *-ă, са *i̭е >
*i̭eа, то јест, у ру мун ском, са i̭е, иза ла би ја ла, са i̭е, иза ден та ла, и са (i̭)е, иза па -
ла та ла, а, ис пред -ă, са i̭е > i̭̭а, иза ла би ја ла, са i̭е > i̭eа, иза ден та ла, и са (i̭)е > (i̭)eа,
иза па ла та ла, у вла шком, са i̭е, иза на за ла, са i̭ắ, иза ден та ла, а, ис пред -ă, са i̭е
> -i̭á, ис пред на за ла и ден та ла, са (i̭)е > (i̭)á, иза па ла та ла, у ару мун ском, са i̭е, иза
на за ла, са i̭ắ, иза ден та ла, а, ис пред -ă, са i̭̭е > i̭eа, иза на за ла, са i̭е > i̭̭а, иза ден та -
ла, са (i̭)e > (i̭̭)eа, иза па ла та ла, у ме гле но ру мун ском, са i̭̭е, иза на за ла, са i̭ǫ, иза ден -
та ла, а, ис пред -ă, са i̭̭е > i̭̭а, иза ден та ла, у ис тро ру мун ском, са i̭е, иза ден та ла и
на за ла, у ис тро ро ман ском, са i̭е, и, мо жда, у ал бан ском, сa *i̭е, то јест,
са i̭̭е, иза ла би ја ла и ден та ла, и са (i̭)е, иза па ла та ла. Ре лик ти пр ве диф тон га -
ци је мно го бро јни ји су од ре ли ка та дру ге диф тон га ци је и, по про -
сти ра њу, ни су огра ни че ни на Цр ну Го ру не го се, ве о ма че сто, на ла -
зе и дру гдје у при мор ју, од Кр ка до Ду бров ни ка, и Ба ра; v. ма пе 1 и
4 ис под.

Пре ма то ме, Brec hung I je оп шта по ја ва дал мат ске ро ман шти -
не (и бал кан ског ла тин ите та).

5.2. Ре лик ти дру ге диф тон га ци је.
Ре лик ти дру ге диф тон га ци је од лат. Ĕ́ > далм. *i̭е > (*)i̭̭а има ју сх.

(и)ја, ко је се по ре ди, у ве љот ском, са (*)i̭а, и то са i̭а, иза ла би ја ла и ден -
та ла, са i̭а, иза на за ла, и са (i̭)а иза па ла та ла. Ре лик ти дру ге диф тон га ци је
ма ло бриј ни ји су од ре ли ка та пр ве диф тон га ци је и, по про сти ра њу,
огра ни че ни, углав ном, на Цр ну Го ру, гдје се на ла зе од Ме љи на до
Ба ра; v. ма пе 2, 3 и 5 ис под.

Пре ма то ме, Brec hung II је спе ци јал на по ја ва бо кељ ске (и крч -
ке) дал ма то ро ман шти не.
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лат.  Ĕ

далм. *е далм. *i̯е далм. *i̯а далм. *i (?)

сх. e сх. ě сх. ја сх. ија сх. и

ЦГ П ЦГ П ЦГ П ЦГ П ЦГ П

BU(TTI)CĔLLA +

*(CA)CAUSTĔLLA + + +

*CADĔLLU + +

CHORDĔLLA + +

*COR(V)ĔLLU + +

*GERRĔLLA +

*LAUCĔLLU +

LUPĔLLU + +

*MYRT(IC)ĔLLA + +

OFFĔLLA +

*PONTĔLLАE +

*PULLICĔLLA + +

SARDĔLLA (+) (+) + +

*SCARDĔLLU +

*SCO(R)PĔLLU + +

Табела 1.Исходи Brechung-а I и II у далматороманским реликтима
у Црној Гори (ЦГ) и приморју (П)
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Мапа 1. Простирање црногорских реликата из тач. 3.3.1.
(= Реликти Brechung-а I, са сх. ě od лат. Ĕ.)

Мапа 2. Простирање црногорских реликата из тач. 3.4.1.
(= Реликти Brechung-а II, са сх. ја od лат. Ĕ.)
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Мапа 3. Простирање црногорских реликата из тач. 3.5.1.
(= Реликти Brechung-а II, са сх. ија od лат. Ĕ.)

Мапа 4. Простирање црногорских и приморских реликата из тач.
3.3. (= Реликти Brechung-а I.) (V. фусноту у тач. 3.1.1. повише.)

́



Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1 (2018)54

Мапа 5. Простирање црногорских и приморских
реликата из тач. 3.4. и 3.5. (= Реликти Brechung-а II.)

Мапа 6. Простирање црногорских реликата из тач. 3.2.



Цитирана литература

БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на. Рјеч ник го во ра Зе те. Под го ри ца: Цр но гор ска ака -
де ми ја на у ка и умјет но сти – Ин сти тут за је зик и књи жев ност, 2010.

ВУК 1852 = КА РА ЏИЋ, Вук Стеф. Срп ски рјеч ник : ис ту ма чен ње мач ки јем и ла -
тин ски јем ри је чи ма. Беч: у штам па ри ји јер мен ско га ма на сти ра, 18522.

ИВИЋ, Па вле. Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је зи ка : Увод и што кав ско на -
реч је. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 19852.

ЛИ ГО РИО, Ор сат. „Та ко зва ни псе у до-јат у дал мат ској ро ман шти ни и бал кан ском
ла ти ни те ту.“ Ју жно сло вен ски фи ло лог 71, 3–4, 2015: 43–72.

ЛИ ГО РИО, Ор сат. „Gre ek Y in Dal ma tian Ro man ce.“ Ελληνική Ετυμολογία 1 – Gre ek
Etymo logy 1. [Ed. Chr. Tzit zi lis & G. Pa pa na stas si ou.] Thes sa lo ni ki 2017: 426–448.

ЛО МА, Алек сан дар. „Ока ме ње на име на : При лог по зна ва њу пред сло вен ских оста -
та ка у оро ни ми ји Цр не Го ре.“ Наш је зик 31, 1–5, 1996: 121–132.

ЛО МА, Алек сан дар. „Ки љан ‚по бо ден ка мен‘ – дал ма то ро ман ски оста так на тлу
Цр не Го ре?“ Ју жно сло вен ски фи ло лог 65, 2009: 90–99.

ЛО МА, Алек сан дар. То по ни ми ја Бањ ске хри со ву ље : Ка осми шље њу ста ро срп -
ског то по но ма стич ког реч ни ка и бо љем по зна ва њу оп ште сло вен ских име -
но слов них обра за ца. Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 2013.

Дифтонгација у далмaтороманским реликтима… 55

Скраћенице

* реконструисан облик ? упитан облик

> правилно даје → зајмљено као
< правилно постаје од ← зајмљено од
>> неправилно даје ⇒ постаје деривацијом
<< неправилно постаје од ⇐ (је) изведено од 

алб. албански ит. италијански

арум. арумунски јек. јекавски

вељ. вељотски лат. латински

влаш. влашки млет. млетачки

далм. далматски ром. (пра)романски

ек. екавски рум. румунски

иром. истроромански сх. српскохрватски

ирум. истрорумунски тур. турски

ик. икавски фр. француски



ПЕ ТРО ВИЋ, Дра го љуб, Ива на ЋЕ ЛИЋ, Је ле на КА ПУ СТИ НА. „Реч ник Ку ча.“ Срп ски
ди ја лек то ло  шки збор ник 60, 2013: 1–461.

ПЕ ШИ КАН, Ми тар. „Ста ро цр но гор ски сред њо ка тун ски и ље шан ски го во ри.“ Срп -
ски ди ја лек то ло шки збор ник 16, 1965.

ПО ПО ВИЋ, Мом чи ло, Дра го љуб ПЕ ТРО ВИЋ. „О го во ру Спи ча : Гра ђа.“ Срп ски ди -
ја лек то ло шки збор ник 56, 2009: 1–275.

РА ДО ЈИ ЧИЋ, Дра га на. Сли ке из Бо ке. Бе о град: Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, 2008.
(По себ на из да ња, књ. 62.)

РКСС = ДА НИ ЧИЋ, Ђу ро. Рјеч ник из књи жев них ста ри на срп ских. Дио I–III. Бео -
град: Др жав на штам па ри ја, 1863–4.

СИМОНОВИЋ, Драгутин. Ботанички речник. Београд: Научно дело, 1959. (Српска
академија наука. Посебна издања, књ. 118. Институт за српскохрватски
језик, књ. 3.)

ТЕШИЋ, Ана. Ро ма ни зми у на род ним го во ри ма ста ре Цр не Го ре и Бр да. Бе о град:
Фи ло ло шки фа кул тет, 2016. (Док тор ска ди сер та ци ја.)

ЋУ ПИЋ, ДРА ГО. „Го вор Бје ло па вли ћа.“ Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник 23, 1977.

ЋУ ПИЋ, Дра го, Жељ ко ЋУ ПИЋ. „Реч ник го во ра За га ра ча.“ Срп ски ди ја лек то лошки
збор ник 44, 1997.

ШОЋ, Бран ко Л. Ро ма ни зми и гре ци зми у цр но гор ском јез ику : Кон ти нен тал ни
дио Цр не Го ре. Це ти ње, 2002.

BAR TO LI, Mat teo Gi u lio. Das Dal ma tische : Al tro ma nische Sprac hre ste von Ve glia bis
Ra gu sa und ihre Stel lung in der ap pen ni no-bal ka nischen Ro ma nia. Bd. I–II. Wi -
en: A. Hölder, 1906.

BO E RIO, Gi u sep pe. Di zi o na rio del di a let to ve ne zi a no. Ve ne zia: G. Cec chi ni, 18673.
(Ter za edi zi o ne aumen ta ta e cor ret ta. Ag gi un to vi l’in di ce ita li a no-ve ne to.)

DAR = PA PA HA GI, Tac he. Dicționa rul di a lec tu lui aromîn : Ge ne ral și eti mo lo gic. Edi -
tu ra Aca de mi ei Re pu bli cii Po pu la re Ro mi ne, 1963.

DE MI RAJ, Bardhyl. Al ba nische Etymo lo gien : Un ter suc hun gen zum al ba nischen Erb -
wortschatz. Am ster dam–Atlan ta: Ro do pi, 1997.

DER = CI O RA NE SCU, Ale jan dro. Dic ci o na rio Eti mo lo gi co Ru ma no. Ma drid–Te ne ri fe:
Bi bli o te ca Fi lo lo gi ca – Edi to rial Gre dos, 1966.

DMR = CA PI DAN, The o dor. Meglenoromânii III : Dicționar meglenoromân. Bu cu rești:
Cul tu ra naționa lă, 1935.

DUL ČIĆ, Ju re, Pe re DUL ČIĆ. „Rječ nik bru škog go vo ra.“ Hr vat ski di ja lek to lo ški zbor nik
7, 2, 1985: 373–747.

EDV = EL MEN DORF, John V. An Etymo lo gi cal Dic ti o nary of the Dal ma tian Di a lect of
Ve glia. Cha pel Hill, 1951. (PhD The sis.)

ERHSJ = SKOK, Pe tar. Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka. Za greb:
Ju go sla ven ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 1971–4.
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Орсат Л. Лигорио

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ГЛАСНЫХ В ДАЛМАТИНСКИХ
ПРОИЗВОДНЫХ НА -ĔLLU, -А (О БАЛКАНСКОЙ ЛАТЫНИ XII)

Ре з ю м е

Преломление гла сных в дал ма тин ском язы ке, су дя по все му, шло в два эта па:
в Чер но го рии сер бо хор ват ские «ре лик ты» дал ма тин ских про из вод ных на -Ĕ́LLU,
-A, ви ди мо, по ка зы ва ют два раз лич ных отра же ния Ĕ́, а имен но: схрв. *ě > jȅ и
(i)jȁ. В ста тье утвер жда ет ся, что ре лик ты с jе про дол жа ют фа зу I пре ло мле ния,
т.е. Ĕ́ > *i̭é, а ре лик ты с (i)jа ― фа зу II, т.е. *i̭é > *i̭á. Из дан ных как буд то яв ству -
ет, что фа за I бы ла общ е дал ма тин ской, ибо она оби ль но пред ста вле на по всей
Дал ма ции, а фа за II ― су гу бо чер но гор ской, она в основ ном от ме че на в Чер но -
го рии (и на о. Крк, в ве ль от ском ди а лек те, где она дав но от ме че на и при зна на та -
ко вой).

Клю че вые сло ва: исто ри че ская фо но ло гия, эти мо ло гия, ла ты нь, бал кан ская
ла ты нь, дал ма тин ский, сер бо хор ват ский, Чер но го рия, Ко тор ский за лив, пре ло -
мле ние гла сных, ла тин ское Ĕ, суф фикс -Ĕ́LLU, -A.

Orsat L. Ligorio

VOWEL BREAKING IN DALMATIAN ROMANCE
DERIVATIVES IN -ĔLLU, -А (ON BALKAN LATIN XII)

S u m m a r y

Vo wel bre a king in Dal ma tian Ro man ce ap pe ars to ha ve evol ved in two pha ses and,
in Mon te ne gro, Ser bo-Cro a tian ‘re lics’ of Dal ma tian Ro man ce de ri va ti ves in -Ĕ́LLU, -A
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ap pe ar to show two dis tinct out co mes of the Ĕ́, na mely Ser bo-Cro a tian *ě > jе and
(i)jа. The pa per pur ports that jе-re lics con ti nue pha se I of the vo wel bre a king, i.e. Ĕ́>
*i̭е, and that (i)jа-re lics con ti nue pha se II of the pro cess, i.e. *i̭е >*i̭а. From the da ta,
it wo uld ap pe ar that pha se I was all-Dal ma tian, be ing well do cu men ted thro ug ho ut
Dal ma tia, and that pha se II was spe ci fi cally Mon te ne grin, be ing by and lar ge at te sted
in Mon te ne gro (and Ve glia, in Ve gli ot, whe re it has long sin ce been do cu men ted and
re cog ni sed as such).

Keywords: hi sto ri cal pho no logy, etymo logy, La tin, Bal kan La tin, Dal ma tian Ro -
man ce, Ser bo-Cro a tian, Mon te ne gro, Boc che di Cat ta ro, vo wel bre a king, La tin Ĕ́, suf -
fix -Ĕ́LLU, -A.

Дифтонгација у далмaтороманским реликтима… 59

̏





ЈА СМИ НА Д. МО СКО ВЉЕ ВИЋ ПО ПО ВИЋ*
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за општу лингвистику

О ЗАВИСНОСЛОЖЕНИМ РЕЧЕНИЦАМА СА
КОМЕНТАТИВНОМ КОНДИЦИОНАЛНОМ КЛАУЗОМ**

Уз типичне зависносложене реченице са кондиционалном клаузом,
у савременом српском језику нису ретке ни кондиционалне клаузе
коментативног типа: На отварање изложбе дошло је двадесетак људи,
ако их је било и толико; Уколико добро памтим, багрем је прошле
године цветао рано и сл. У раду је издвојено девет различитих типова
оваквих реченица, презентована је грађа која их илуструје, анализирана
синтаксичка структура ове врсте зависносложених реченица, издвојени
су њихови синтаксички и семантички подтипови и одређене њихове
дис курс не функ ци је.

Кључне речи: за ви сно сло же на ре че ни ца, кон ди ци о нал на кла у за, ко -
мен та тив на кла у за, епи сте мич ка мо дал ност, се ман тич ке, праг мат ске и
дис курс не функ ци је ис ка за.

ISSN 0350-185Х, LXXIV, св. 1 (2018)
UDK: 811.163.41'367.335.4
COBISS.SR-ID: 267378444

DOI: https://doi.org/10.2298/JFI1801061M
Примљено: 27. новембра 2017.

Прихваћено: 27. децембра 2017.
Оригинални научни рад

** jasmina.moskovljevic@fil.bg.ac.rs
** Овај рад на стао је у окви ру ра да на про јек ту „Стан дард ни срп ски је зик:

син так сич ка, се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња“ (178004), ко ји фи нан -
си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. Је дан (кра ћи) део овог
ра да из ло жен је на 46. међународном на уч ном са стан ку сла ви ста у Ву ко ве да не,
Бе о град, 15–18. IX 2016. под на сло вом „Ко мен та тив не кон ди ци о нал не ре че ни це
– ути цај зна че ња и дис курс не функ ци је на мор фо син так сич ку ре а ли за ци ју ис ка за“.
За хва љу јем се свим уче сни ци ма сек ци је ко ји су ди ску то ва ли о ра ду на из у зет но
ко ри сним на по ме на ма и су ге сти ја ма. По себ но се за хва љу јем ре цен зен ти ма – њи -
хо ве при мед бе и ко мен та ри учи ни ли су да ко нач ни текст овог ра да бу де мно го ја -
сни ји, пре ци зни ји и бо ље ар гу мен то ван не го што је то био слу чај са прет ход ном
вер зи јом.



I

Кон ди ци о нал не (услов не, по год бе не) ре че ни це се ка ко у ста ри -
јим, тако и у новијим граматикама дефинишу готово истоветно –
као „зависне реченице ко ји ма се ка зу је по год ба, услов оно га што се
из но  си управ ном ре че ни цом…“ (СТЕ ВА НО ВИЋ 1979: 902), од но сно,
као „вр ста за ви сних реченица којима се означава услов за реа ли зо -
вање ситуације означене вишом реченицом и које имају функцију
одредбе услова“ (ПОПОВИЋ 2008: 326). Сличну дефиницију срећемо и
у Нормативној граматици српског је зи ка: „Ре че ни це са услов ном
кла у зом (кон ди ци о нал ном кла у зом) је су ре че ни це у ко ји ма кла у за
из ра жа ва услов ко ји је нео п хо дан за оства ре ње рад ње глав ног де ла
ре че ни це“ (ПИ ПЕР и КЛАЈН 2013: 518). Типич ни при ме ри ко ји ма се
ова вр ста реч ни ца илу стру је су:

(1) Ако положим испит, отићи ћу на море са пријатељима (реална условна
реченица);

(2) Кад бих оборио свет ски ре корд, ла ко бих мо гао да осво јим ме да љу на Олим -
пи ја ди (по тен ци јал на услов на ре че ница);

(3) Да сам у том тренутку имала довољно новца, одмах бих купила тај стан
(иреална условна реченица).

У складу са понуђеним дефиницијама, у реченицама (1) – (3)
реа лизаци ја са др жа ја из ре че ног за ви сном кла у зом пред ста вља
услов ко ји је и по тре бан и до во љан како би се реализовао садржај
иска зан управном клаузом, или, у случају иреалних условних ре че -
ни ца, услов чије нереализовање за собом повлачи и нереализовање
садржаја изреченог управном реченицом.

Међутим, значењска ка те го ри ја кон ди ци о нал но сти знат но је
ши рег оби ма и уз за ви сно сло же не кон ди ци о нал не ре че ни це об у -
хва та и низ дру гих ти по ва кон струк ци ја, укљу чу ју ћи и про сте ре че -
ни це са кон ди ци о нал ним зна че њем (ПИ ПЕР 1998, 2005: 812–826),
као и различите друге конструкције.1 С друге стране, реченице које
се по формалним и структурним обележјима (везницима, на при -
мер) сврставају међу кондици о нал не, ни су то ну жно и по свом зна -
че  њу и ко му ни ка тив ним функ ци ја ма. Та ко се уз на ве де не ти пич не
при  ме ре кон ди ци о нал них ре че ни ца, су сре ћу и бројне реченице
сличног облика и устројства, али посве другачије функције и зна че ња:
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од у ста не, си гур но осва ја ме да љу.



(4) На отварање изложбе дошло је двадесетак људи, ако их је било и толико.
(5) Уколико добро памтим, багрем је прошле годи не цве тао ра но.
(6) Ако је ве ро ва ти ме ре њи ма у по след њој де це ни ји, пре ти нам озбиљ на кли -

мат ска кри за.

У ре че ни ца ма ово га ти па ре а ли за ци ја са др жа ја за ви сне кла у зе
(про тазе) није ни у каквој директној вези са реализацијом садржаја
управне клаузе (аподозе) и не представља услов за реализацију
ситуације која се њоме изриче. Зависна клауза такође не може бити
интерпретирана ни као премиса из које управна клауза следи као
закључак (уп. (7) и (8)):

(7) Ако положим испит, ићи ћу на летовање. // Положим испит.→ (Онда)
идем на летовање.

(8) Ако добро памтим, багрем је прошле године цветао рано.// Добро памтим.
→ *(Онда) је багрем прошле године цветао рано.

У оваквим и сличним реченицама, кондиционална клауза је
заправо својеврсни коментар садржаја управне клаузе, она га ева лу -
и ра, уокви ру је или ука зу је да се го вор ник у ма њој или ве ћој ме ри
огра ђу је од ње га. Оту да се ова кве (псе у до)кон ди ци о нал не ре че ни це
мо гу сход но сво јој основ ној функ ци ји и зна че њу озна чи ти као ко мен -
та тив не кондиционалне реченице (DECLERCK & REED 2001: 340).2

Коментативне кондиционалне реченице досад нису биле
предмет истраживања у јужнословенској лингвистици, а подаци о
овом типу реченица ретки су и кад је о дру гим је зи ци ма реч. Иако
у сво јој сту ди ји по све ће ној адвер би јал ним кла у за ма Томп сон и Лон -
геј кр (THOMP SON & LON GAC RE 1985: 202–204) као по себ ну из два ја ју
кла су ко ју озна ча ва ју као „spe ech act adver bial cla u ses“, при мер кон -
ди ци о нал не реч ени це ко ји они на во де – If you’re in te re sed, the La kers
just won – раз ли чит је од оних ко ји се ана ли зи ра ју у овом ра ду и не
свр ста ва се ме ђу ко мен та тив не кон ди ци о нал не ре че ни це, већ у ши -
ру кла су ре то рич ких кон ди ци о на ла, у ко ју је, као пот кла су, мо гу ће
укљу чи ти и ко мен та тив не кла у зе.3 Слич но је и са ре че ни ца ма са не -
кон се ку тив ном апо до зом ко је ана ли зи ра В. Ва сић – иако се ни у њи -
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2 Тре ба ме ђу тим има ти у ви ду да је кла са ко мен та тив них кла у за ши ра, те да
уз кон ди ци о нал не по сто је и дру ге ка те го ри је ко мен та тив них кла у за, нпр., од но сне
ко мен та тив не кла у зе: Ни је ус пео да осво ји ме да љу, што је баш ште та, или
узроч не ко мен та тив не кла у зе: Го ри у ме ни и пр жи ме – јер то го рим ја! – не под -
но шљи ва по тре ба за ле по том и са вр шен ством (Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та).

3 За ви ше о ре то рич ким кон ди ци о на ли ма в. Мо ско вље вић (у при пре ми) и
Де клерк и Рид 2001.



ма не ус по ста вља ти пи чан од нос усло ва и по сле ди це, ни оне се не
свр ста ва ју ме ђу ко мен та тив не, већ у раз ли чи те пот кла се ре то рич -
ких кон ди ци о нал них ре че ни ца (VA SIĆ 2000: 180–184).4 Ни кла су мо -
ти ва ци о них кон ди ци о на ла ко ју из два ја М. Ивић та ко ђе ни је мо гу -
ће из јед на чи ти са кла сом ко мен та тив них ре че ни ца ма да и ова два
ти па ре че ни ца де ле за јед нич ко свој ство да ре а ли за ци ја са др жа ја
про та зе ни је, и не схва та се као услов за ре а ли за ци ју са др жа ја апо -
до зе (IVIĆ 1983: 151–153). Ко мен та тив не кон ди ци о нал не ре че ни це
не раз ма тра ју се ни у обим ној сту ди ји М. Ко ва че ви ћа (2015а) по све -
ће ној ре че ни ца ма с ре ал но у слов ним ве зни ци ма, већ су и у овом ра -
ду пред мет ана ли зе ис кљу чи во ре че ни це са пра вим кон ди ци о нал -
ним зна че њем.

II

У са вре ме ном срп ском је зи ку мо гу ће је из дво ји ти ви ше раз ли -
чи тих ти по ва и под ти по ва ко мен та тив них кон ди ци о нал них кла у за.
Ов де се на во де и ана ли зи ра ју не ки од њих, по твр ђе ни у при ку пље -
ној гра ђи, при че му спи сак го то во си гур но ни је ко на чан.5

1. У првом издвојеном типу коментативних кондиционалних
реченица, говорник се коментаром изреченим протазом одређује у
односу на епистемички статус садржаја апо до зе и вред ну је га као –
исти нит, по у здан.6 Лек сич ко-гра ма тич ка сред ства ко ји ма се ово зна -
че ње пре но си са го вор ни ку, а ко ја исто вре ме но функ ци о ни шу и као
опе ра то ри епи сте мич ке мо дал но сти овог ти па, је су мо дал ни гла гол
хте ти у пр вом де лу сло же ног пре ди ка та и кон струк ци ја да + пре зент
од гла го ла ка за ти, при ча ти, го во ри ти у до пун ском де лу сло же ног
пре ди ка та, уз ко је се у функ ци ји објек та ре а ли зу је NP„исти на“, или
од ред ба за на чин (ре а ли зо ва на као при лог или кла у за) са зна че њем
по ште но, ре ал но, она ко ка ко је сте и сл. Пре ди кат се че сто ја вља и
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4 При ме ри ко је Ве ра Ва сић на во ди и ана ли зи ра су: Ако хо ћеш да те ле фо ни -
раш, те ле фон је у пред со бљу.//Ако је он па ме тан, он да сам ја Би змарк. и сл.

5 Гра ђа је при ку пље на из кор пу са днев не штам пе, као и из раз ли чи тих дру -
гих из во ра (фо ру ма, ди ску си ја и сл.) до ступ них на ин тер не ту. При ме ри се на во де
у об ли ку у ко ме су пре у зе ти, из у зев што су ис пра вље не штам пар ске и пра во пи -
сне гре шке.

6 Епи сте мич ки ста тус ис ка за про из ла зи из епи сте мич ког ста ва (енгл. at ti tu -
de) го вор ни ка о са др жа ју ис ка за, ко ји под ра зу ме ва ње гов суд о ста ту су про по зи -
ци је у од но су на епи сте мич ке вред но сти ве ро ват но ће и по у зда но сти (HYLAND

2005: 175).



у ели ди ра ном об ли ку: ако ће мо по ште но < ако ће мо да ка же мо по -
ште но. Исту функ ци ју – до пун ски део пре ди ка та (на син так сич -
ком) и опе ра тор епи сте мич ке мо дал но сти (на се ман тич ком пла ну)
– мо же вр ши ти и фра зе о ло ги зам „ни по ба бу, ни по стри че ви ма“,
ко ји сво јим зна че њем та ко ђе им пли ци ра да је са др жај апо до зе исти -
нит, ве ро до сто јан и не при стра сан.

(9) Ако ће мо она ко ка ко је сте, она ни кад ни је ни тре ба ло да до би је тај по сао.//
А, ако ће мо да ка же мо по ште но, тај кон цепт ни ра ни је ни је да вао обе ћа -
ва не ре зул та те.// Та ква пре ћут ки ва ња су и ство ри ла, ако ће мо да ка же мо
исти ну, си ту а ци ју да се дам де сет го ди на по сле ра та не ко ме још увек мо ра
да се до ка зу је да су зло чин ци – зло чин ци, и да ни су „па три о те“ или мо жда
„бор ци за на ци о нал но осло бо ђе ње“.// Ако ће мо да ка же мо исти ну, Цр на
Го ра ипак ни је пр ва еко ло шка др жа ва у сви је ту, јер је то пре ње би ла Ти -
то ва Ју го сла ви ја.// Ако ће мо да го во ри мо исти ну, пре ми је ру се не ко ли ко пу та
за хва лио, али га по здра вио ни је ни кад. // Уко ли ко ће мо ре ал но да при ча мо,
да нас су шан се оба по ла под јед на ке…// Ако ће мо ни по ба бу, ни по стри че -
ви ма, он да она ипак има пра во да се љу ти.// Дал ма ци ја је, ако ће мо ни по
ба бу ни по стри че ви ма, у нај ма њу ру ку ко ли ко ка то лич ка/хр ват ска, то ли -
ко и пра во слав на/срп ска…// Гра до на чел ник, ако ће мо ни по ба бу ни по стри -
че ви ма, не би смео ни при ват но не што се би да ис ко пи ра у Атри ју му јер је
то без оч но фа во ри зо ва ње.// Ако ће мо ре ал но, да нас је чи тав свет угро -
жен.// Та ко ђе на во де да је то нај ве ро ват ни је пи та ње из ло же но сти све -
тлу, а то ком из ла за ка, ако ће мо ре ал но, ни су баш у „full“ осве тље њу.//
Имаш вр ло ма ле шан се да одеш, ако ће мо ре ал но.// Ако ћу да бу дем по ште -
на … ру ку на ср це, ја сам при лич но ути ца ла на по ја ча ну по ја ву нер во зе и
стре са код ма ме.

У свим при ме ри ма у при ку пље ној гра ђи, пре ди кат се на ла зи у
об ли ку 1. или 2. ли ца мно жи не, при че му су при ме ри са 2. ли цем
мно жи не мно го че шћи – на тај на чин го вор ник као да ис ти че да не
сма тра са мо он да је са др жај апо до зе исти нит и не спо ран, већ да
та кав став де ли и ње гов са го вор ник.

Зависна кла у за мо же се на ла зи ти ис пред или иза управ не, а мо -
же би ти и у ин тер ме ди јал ној по зи ци ји. Упо тре ба ко ре ла ти ва (он да)
је мо гу ћа, али не и че ста.

2. У наредном, дру гом из дво је ном ти пу ко мен та тив них кон ди -
ци о нал них ре че ни ца, го вор ник ко мен та ром из ре че ним у про та зи
од ре ђу је епи сте мо ло шки ста тус са др жа ја апо до зе као – вр ло ве ро -
ва тан, го то во си гур но та чан. То се, из ме ђу оста лог, ви ди и по то ме што
би се пре ди кат сва ке од ре че ни ца на ве де них у (10) мо гао удво ји ти,
што би до дат но сиг на ли зи ра ло ви сок сте пен го вор ни ко ве уве ре но -
сти у тач ност са др жа ја апо до зе: Ако се до бро се ћам, а се ћам се….//
Ако не гре шим, а не гре шим… Ме ђу тим, по што је сте пен ње го ве
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уве ре но сти у исти ни тост са др жа ја апо до зе ипак ма њи не го у слу ча -
ју прет ход ног ти па ре че ни ца, и лек сич ко-син так сич ко мо де ло ва ње
ис ка за ко ји ма се из ра жа ва овај гра ди јент епи сте мич ке мо дал но сти
је дру га чи је.7 Та ко се у струк ту ри пре ди ка та овог ти па ре че ни ца не
ја вља мо дал ни гла гол, већ мо дал ни пре зент гла го ла се ћа ти се, пам -
ти ти, гре ши ти (у не ги ра ном об ли ку) и из ра за „би ти у пра ву“.

(10) Ако се до бро се ћам, ти си ре кла да то ура ди мо баш на тај на чин.// Уко ли -
ко се до бро се ћам, то је за по че то око 2007. го ди не.// Ово је, ако не гре шим,
пра ви од го вор на то пи та ње.// Ако не гре шим, и овај би се пре вод мо гао
при ме ни ти на Кор та са ров „ори ги нал“.// Али ми слим да је њен брат тад
већ био мр тав, ако не гре шим, та ко је ре кла, да је њен брат већ умро.// А
да… на зи ви се тран скри бу ју, па и они ма ке дон ски, ако не гре шим.// Ако не
гре шим, глав ни град Швај цар ске ни је Же не ва већ Берн.// Ако не гре шим,
Ра до њић је уза стоп но че ти ри се зо не у Зве зди, што је не што чи ме ни је дан
тре нер у Евро пи, сем Жељ ка не мо же да се по хва ли.// И нај ве ћа осу да, ако
сам у пра ву, ни је због то га што ин те лек ту ал ци под но се отво ре ну дик та ту -
ру, … , ко ли ко због то га што по том ству пре да је мо у на сљед ство вла сти то
са у че сни штво и ку ка вич лук жи во та ко ји ни је смо жи вје ли не го си му ли ра ли
да жи ви мо…// Да кле, ако сам у пра ву, те би ће се за упис на фа кул тет гле -
да ти про сек из сред ње шко ле.// Ако сам у пра ву, по ста вља се пи та ње ко му
то омо гу ћу је?// Ако сам у пра ву, шан се су још ве ће да је бар јед на од тих
игра ча ка би ла Бар би ка, нај по зна ти ја лут ка на све ту.// Ако сам у пра ву, ши -
ро ке зад ње гу ме су ту да обез бе де бо ље при ја ња ње ауто мо би ла са зад њом
ву чом.// Ако смо у пра ву, он да те о ри ја ин фла ци је не др жи во ду.// Ако смо у
пра ву, или су по сто ја ли пра и сто риј ски љу ди ко ји су се у Ки ни укр шта ли са
мо дер ним људ има, или су осо би не тог хи бри да оп ста ле и на кон по чет ка
укр шта ња због изо ла ци је или при род не се лек ци је.// Уко ли ко смо у пра ву, ове
ко ме те би мо гле да пред ста вља ју озбиљ ну прет њу и по треб но је бо ље их
про це ни ти. //Зна мо да је об ја шње ње ко је укљу чу је там ну ма те ри ју при -
лич но на тег ну то, али би на гра да би ла огром на, уко ли ко смо у пра ву.// Ако
до бро пам тим, ба грем је про шле го дине цве тао ра но.

У овом ти пу за ви сних кла у за пре ди кат се ја вља са мо у об ли ку
1. ли ца јед ни не или мно жи не, што је ра зу мљи во ка да се узме у об зир
њи хо ва при мар на дис курс на функ ци ја – ис ка зи ва ње сте пе на го вор ни -
ко ве уве ре но сти у исти ни тост са др жа ја управ не кла у зе. Као сред ства
ве зе са управ ном кла у зом ја вља ју се ве зни ци ако и уко ли ко, упо тре ба
ко ре ла ти ва је мо гу ћа, али не и че ста, бар не у при ку пље ној гра ђи.
За ви сна кла у за мо же се на ла зи ти ис пред или иза управ не, а мо же
би ти и у ин тер ме ди јал ној по зи ци ји.

3. У трећем издвојеном ти пу ко мен та тив них кон ди ци о нал них
ре че ни ца, го вор ник ко мен та ром из ре че ним про та зом вред ну је епи -
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сте мо ло шки ста тус са др жа ја из ре че ног апо до зом као – сум њив, не -
и сти нит, не по у здан. Да је та ко, по твр ђу је и мо гућ ност про ши ре ња
сва ког од при ме ра на ве де них у (11) до дат ним ко мен та ром из ре че ним
у фор ми до пу сне кла у зе ма да ја сум њам у то: Мо жда је он ипак у
пра ву, ако ти та ко ка жеш, ма да ја сум њам у то; Ако им је ве ро -
ва ти, зи ма не ће још ду го, ма да ја сум њам у то и сл. Као епи сте мич -
ки опе ра то ри ко ји ма го вор ник до во ди у сум њу са др жај апо до зе и
по ка зу је не ве ри цу у ње го ву ве ро до стој ност, ја вља ју се из ра зи ти па
ако ти та ко ка жеш, ако је ве ро ва ти, уко ли ко је у пра ву и сл.

(11) Можда је он ипак у пра ву, ако ти та ко ка жеш.// Ако ти та ко ка жеш, он -
да до бро. Ма да то ни је оно што сам ја чуо.// Ако ти та ко ка жеш, он да ће
тај ауто-пут би ти тип-топ.// Ако си у пра ву, Ири неј бач ки је но во та рац
јер се све те ства ри ра де у ње го вој епар хи ји.// Ако је ве ро ва ти ис пи ти ва -
њи ма јав ног мње ња, Ву чи ћу је оси гу ра на по бе да већ у пр вом кру гу.// Ако им
је ве ро ва ти, зи ма не ће још ду го.// Глу ми ца, ако јој је ве ро ва ти, до ста тру -
да ула же у свој из глед…// Са зна ли смо, до ду ше, да фа мо зни дан де ни је
уто рак, већ по не де љак – да кле ју че – и да ул ти ма тум срп ској де ле га ци ји
(ако јој је ве ро ва ти) уоп ште ни је био пре до чен у пи сме ној фор ми.// Али зна -
че ње по след њег от кри ћа др Хар де ла, ако је у пра ву, при лич но је фра пант -
но.// Уко ли ко је у пра ву, је дан тај фун би мо гао да на па ја Ја пан 50 го ди на!

У складу са својом основном функ ци јом – функ ци јом при до да -
тог ко мен та ра – за ви сна кла у за ни је ни син так сич ки ни се ман тич -
ки до кра ја ин те гри са на у управ ну кла у зу и за то се мо же на ћи ка ко
у ини ци јал ној, та ко и у фи нал ној и ин тер ме ди јал ној по зи ци ји, при
че му се у сва кој за ре зом (одн. за ре зи ма) одва ја од управ не. Иако
ни је пот пу но не про мен љив (бло ки ран), об лик за ви сне кла у зе је у
ве ли ком бро ју при ме ра у зна чај ној ме ри иди о ма ти зо ван. За ви сна
кла у за се за управ ну нај че шће ве зу је ве зни ком ако, али се ја вља и
ве зник уко ли ко, ма да мно го ре ђе. Упо тре ба ко ре ла ти ва (он да) је мо -
гу ћа и по твр ђе на у при ку пље ној гра ђи.

4. Коментативном кондиционалном кла у зом мо же се из ра зи ти и
бли же од ре ди ти не са мо епи сте мич ки ста тус апо до зе већ и го вор ни -
ков емо тив ни од нос или ког ни тив ни став пре ма оно ме што се са оп -
шта ва управ ном кла у зом. Лек сич ки са др жај овог ти па ко мен та тив них
кла у за та ко ђе је че сто у ве ли кој ме ри иди о ма ти зо ван.

(12) Ако ћемо искрено, мени то са свим од го ва ра.// У том тре нут ку ми се све то
сму чи ло, ако ће мо искре но. // Он ми се ни шта не сви ђа, ако ће мо искре но.//
То ми сад, ако ће мо искре но, ви ше ни шта не зна чи.// Уко ли ко ће мо искре -
но, ве ро ват но ни је би ла ни бли зу то ме.// Ако смем да бу дем искре на, то
не ма ни ка кве ве зе са оним што ме ствар но за ни ма.// Ако мо гу да бу дем
искре на, у in box-u тре нут но имам 15 пи та ња на ко ја тре ба да од го во рим
и пре срет на сам што је број та ко ма ли.// За гор чић ми се нај ма ње сви ђа,
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ако мо гу да бу дем искрен.// Ако мо гу да пре ци зи рам, ред, рад и ди сци пли на
је оно што се од ње оче ку је на том по слу и сад и у бу ду ће.// Ако мо рам да
пре ци зи рам, не ка бу де две го ди не.// Тек нам пред сто ји да се де таљ но упо -
зна мо са про тив ни ком, а ако тре ба да се из ја сним, ми слим да су нам шан -
се по ла-по ла.// Ако тре ба да се из ја сним, он да ви ше во лим Ану Ка ре њи ну,
ма да и у „Ра ту и ми ру“ има оча ра ва ју ћих ли ко ва…// Ако мо рам да се из ја -
сним, ја сам не где из ме ђу, а ево и због че га.// Али ако мо рам да се из ја сним,
нај ви ше во лим јед но став не љу де.// Ја ни кад ни сам чуо да се ста вља у па -
де же, те не знам ни ка ко би они гла си ли (ако уоп ште има сми сла рас пра -
вља ти о то ме).// Ба ски и да ље има ју шан су за про лаз, а ако се све са бе ре и
оду зме, ово је меч од ко јег им све за ви си. // Али ако се све са бе ре и оду зме –
ни то јој ни је ре ше ње.// Кад се све са бе ре и оду зме, њих је ви ше.// Кад се све
са бе ре и оду зме, ствар ко ја је бит на је при ја тељ ство и успо ме не ко је оста -
ју за у век.

Предикат коментативне кла у зе нај че шће се ре а ли зу је као сло жен,
са мо дал ним гла го лом (хте ти, сме ти, мо ћи, мо ра ти…) у пр вом, и
лек се ма ма ти па (би ти) искрен, из ја сни ти се, пре ци зи ра ти и сл. у
до пун ском де лу пре ди ка та. У функ ци ји пре ди ка та про та зе ја вља се и
фра зе о ло ги зам ако (кад) се све са бе ре и оду зме ко ји сво јим зна че њем
упра во и упу ћу је на из ри ца ње, од но сно ре зи ми ра ње го вор ни ко вог
емо тив ног од но са или ког ни тив ног ста ва у апо до зи. И у овом ти пу
ре че ни ца за ви сна кла у за мо же би ти у ини ци јал ној, ин тер ме ди јал ној
или фи нал ној по зи ци ји, као сред ства ве зе са управ ном кла у зом упо -
тре бља ва ју се суб ор ди на то ри ако, уко ли ко и кад (овај по след њи са мо
у скло пу фра зе о ло ги зма кад се све са бе ре и оду зме). Упо тре ба ко ре -
ла ти ва он да је мо гу ћа, али рет ка. Ако ни је де а ген ти зо ван, пре ди кат
за ви сне кла у зе на ла зи се у об ли ку 1. ли ца јед ни не или мно жи не,
при че му се 1. ли це мно жи не упо тре бља ва и у си ту а ци ја ма ка да го -
вор ник за пра во ре фе ри ра са мо о се би (в. пр ва че ти ри при ме ра на -
ве де на у (12)).

5. У сле де ћој из дво је ној гру пи ко мен та тив них кон ди ци о нал них
ре че ни ца ко мен та ром из ре че ним за ви сном кла у зом се или ис ти че,
под вла чи и по ја ча ва цео или је дан део са др жа ја управ не кла у зе (в.
(13)), или се де ли мич но или у пот пу но сти ума њу је или оспо ра ва
не ки сег мент ње ног са др жа ја (в. (14)).

(13) Продавац ми је ре као да им је то је дан од нај про да ва ни јих, ако не и нај про -
да ва ни ји мо дел.// Она је те ци пе ле пла ти ла пре ко 100 евра, ако не и ви ше.//
За ка снио је бар по ла са та, ако не и чи та вих че тр де сет пет ми ну та.//
Мар ко је је дан од нај бо љих сту де на та, ако не и нај бо љи, ко га смо има ли.//
То би се мо гло сма тра ти од лич ним, ако не и са вр ше ним из во ђе њем је да на -
е сте ра ца.// Ве ћи ни је те шко, ако не и не мо гу ће, да то из го во ри.// Би ла је
ово јед на од нај бо љих ига ра Пар ти за на, ако не и нај бо ља ове се зо не.// Јед -
на од нај бо љих, ако не и нај бо ља фор му ла ци ја соц ре а ли стич ке док три не у
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ју го сло вен ским окви ри ма, по те кла је упра во из пе ра Ер ви на Син ка.// Сма -
трам да је то јед на од нај бо љих, ако не и нај бо ља рок-пе сма свих вре ме на.//
То би се мо гло сма тра ти од лич ним, ако не и са вр ше ним из во ђе њем је да на -
е сте ра ца.//Ве ћи ни је те шко, ако не и не мо гу ће, да то из го во ри.// Сли чан,
ако не и исти мо тив, има дру штво ка да су но је ви у пи та њу, …// У тим
тре ну ци ма је ди но искре ност, ако ишта, по ма же.// Да смо, ре ци мо, ти и ја
ис ко ри сти ли све при ли ке за го ло ве ко је смо има ли, си гур но би смо би ли ме ђу
во де ћим гол ге те ри ма у Евро пи, ако не и нај у спе шни ји.// У на ред них пе де сет
го ди на, „га леб“ је по стао – и остао – је дан од нај у спе шни јих, ако не и нај -
у спе шни ји про из вод ва зду хо плов не ин ду стри је не ка да шње ју го сло вен ске фе -
де ра ци је.// Иза ме не је јед на од нај у спе шни јих, ако не и нај у спе шни ја се зо на
у ка ри је ри.// Про ши ре ње је зва нич но про це ње но као јед на од нај у спе шни јих,
ако не и нај у спе шни ја по ли ти ка ЕУ.// Сво јим на чи ном пи са ња и те ма ма је
и да нас јед на од нај чи та ни јих хр ват ских спи са те љи ца (ако не и нај чи та -
ни ја).// Је дан је од во де ћих, ако не и нај чи та ни ји про зни ма ђар ски аутор
два де се тог ве ка.

(14) Тамо се оку пи ло око пе де се так љу ди, ако и то ли ко.// Он је два зна да на бро -
ји три азиј ске др жа ве, ако зна и то ли ко.// Ауто пут ће по сле не сре ће си гур -
но ду го би ти за тво рен, ако га уоп ште да нас и отво ре.// Он ће си гур но да
за ка сни, ако уоп ште и до ђе.// Обич но о то ме не стиг нем да раз ми шљам до
пред крај рад ног вре ме на, ако и тад.//У ствар но сти, тај осе ћај тра је све -
га не ко ли ко са ти, ако и то ли ко.// Би шон је де 100-150 гр кре ке ра на дан, ако
мо же и то ли ко да по је де.// Ре ал но, по те зе ко је је он на пра вио на овом ме -
чу не мо же да на пра ви лош играч, а из на ше еки пе не мо же ви ше од 3-4
игра ча (ако мо же и то ли ко).// Са да би тре ба ло да по жу риш да за вр шиш са
тим, ако то уоп ште има сми сла.// Углав ном то оста ви мо за ви кенд, ако и
тад стиг не мо.// Сва ки дан све ви ше схва там да ова зе мља не ће још ми ни мум
пар де це ни ја до ћи у нор ма лу, ако и тад.// Рет ко се кад, ако икад, у но ви јој
исто ри ји Ср би је ис ка зи вао та кав – та ко сна жан и та ко ши рок – пре зир
пре ма прав ној фор ми, тј. фор мал ној за ко ни то сти,као у вре ме вла да ви не
тог, ма ло час по ме ну тог, су пер сту ден та.// Жи ве ла је мир но, по ву че но и ре -
ла тив но срећ но, ако ико мо же да бу де сре ћан по сле све га оно га што је пре -
жи ве ла.

Пошто се са др жај про та зе од но си на са мо је дан сег мент са др -
жа ја апо до зе, у овом ти пу ре че ни ца за ви сна кла у за мо же да се на ђе
са мо у пост по зи ци ји или ин тер ме ди јал ној по зи ци ји, од но сно на по -
зи ци ји ко ја се на ла зи иза по зи ци је ко ју за у зи ма сег мент управ не
кла у зе на ко ји ре фе ри ра. За ви сна кла у за је та ко ђе вр ло че сто све де -
не, елип тич не струк ту ре. За управ ну се ве зу је ис кљу чи во ве зни ком
ако, уз ко ји се го то во увек ја вља ју и од рич на пар ти ку ла не, као и
пар ти ку ла и у функ ци ји ин тен зи фи ка то ра, фор ми ра ју ћи на тај на чин
спе ци фи чан ве знич ки спој „ако не и“. У ал тер на тив ном, нај че шће
ели ди ра ном об ли ку ре а ли за ци је овог ти па ре че ни ца, уз ве зник ако и
ин тен зи фи ка тор ско и у струк ту ри за ви сне ре че ни це ја вља се не ки
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од за ме нич ких при ло га (тад, то ли ко), ко ји упу ћу је упра во на онај
део са др жа ја управ не кла у зе ко ји се ис ти че, по ја ча ва, или ума њу је,
оспо ра ва (нпр. Обич но о то ме не стиг нем да раз ми шљам до пред
крај рад ног вре ме на, ако и тад.). Као што при ме ћу је Ко ва че вић
(2015б: 102), у свим ова квим ре че ни ца ма „спој пар ти ку ле и ве зни -
ка функ ци о ни ше … као сло же ни ве зник (ве знич ки спој) с је дин -
стве ним зна че њем ко је по ста је и зна че ње за ви сне кла у зе“.8 У тре ћем
струк тур ном под ти пу ове вр сте ре че ни ца, уз ве зник ако ре а ли зу ју
се об ли ци нео д ре ђе них име нич ких и при дев ских за ме ни ца ико,
ишта, ика кав, или за ме нич ких при ло га икад, игде, ика ко, икуд и
сл., ко ји та ко ђе упу ћу ју на онај део са др жа ја управ не кла у зе ко ји се
ис ти че, по ја ча ва, или ума њу је, оспо ра ва (нпр.: У тим тре ну ци ма је -
ди но искре ност, ако ишта, по ма же).

У овом типу ре че ни ца упо тре ба ко ре ла ти ва ни је мо гу ћа и њи -
хо во укљу чи ва ње у ре че ни цу до во ди до ње не не гра ма тич но сти (уп.:
*Је дан је од во де ћих он да, ако не и нај чи та ни ји про зни ма ђар ски
аутор два де се тог ве ка).

6. У досад из дво је ним ти по ви ма ко мен та тив них ре че ни ца, про -
та за се увек (иако на раз ли чи те на чи не) од но си ла на са др жај апо до зе
– у пр ва три ти па ре че ни ца го вор ник се пр о та зом од ре ђу је у од но су
на епи сте мич ки ста тус са др жа ја апо до зе, у че твр том се пр о та зом
из ри че емо ци о на лни или ког ни тив ни став го вор ни ка о са др жа ју апо -
до зе, док се у пе том из дво је ном ти пу пр о та зом из два ја и ис ти че је дан
део са др жа ја апо до зе. У ше стом из дво је ном ти пу ко мен та тив них
кон ди ци о нал них ре че ни ца го вор ник се ме ђу тим са др жа јем за ви сне
кла у зе на из ве стан на чин огра ђу је, уна пред из ви ња ва, али не због
оно га што је ре че но у апо до зи (то сма тра не спор ним ма да уви ђа да
је реч о са др жа ју ко ји је на не ки на чин не при кла дан, „не зго дан“ за
са го вор ни ка), већ због са мог го вор ног чи на из ри ца ња, због то га што
уоп ште го во ри о оно ме о че му го во ри. На тај на чин ње го ва ре че ни ца,
иако са др жи „не згод не“, а мо жда и не при јат не и не при хва тљи ве
еле мен те за са го вор ни ка, ипак зву чи так тич ни је, при стој ни је, угла -
ђе ни је и ускла ђе ни је са дру штве ним и кон вер за ци о ним нор ма ма.

(15) По на ша се вр ло чуд но, ако ми је до пу ште но да то при ме тим.// Па три ша.
Нео бич но име за де вој чи цу ро ђе ну у Бе о гра ду, ако смем да при ме тим.// Ако
ни је не при стој но да пи там, ка ко си од лу чио да се ба виш баш ти ме?// Ако
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смем да те под се тим, час ти по чи ње за пет ми ну та.// До ђе ми да пи там,
ако ни је не при стој но – где су ти „европ ски за ко ни“?// Oво го во рим за то
што, ако мо гу да ка жем, је дан од ефе ка та тре нут не кул ту ре је де про фе -
си о на ли за ци ја на став ни ка.// Би ло би му мно го лак ше и па мет ни је – ако
смем да ка жем – да је оста вио То му на том ме сту још пет го ди на./ Ме ђу -
тим, ако мо гу да при ме тим, мно го број не на гра де ко је се осва ја ју у мно гим
игра ма на сре ћу од ла зе нај че шће у пре сто ни цу, што по ма ло ре вол ти ра
оста ле.// И, ако сме мо да при ме ти мо, ве ро ват но и под јед на ко ефи ка сна
као бе ли ли сти ћи.// Нек иде у мај чи ну, ако смем да ка жем!// По што си нам
ма хом све ре као о ауту, ако ни је без о бра зно, мо жда би нам ре као и ко ли ко
је пла ћен?// Не знам је сте ли (ако ни је др ско да то спо ме нем) по себ но про -
у ча ва ли то пи та ње.// Ако смем ру жно да ка жем - вре ме екс пло а та ци је
људ ских ре сур са је знат но скра ће но.// Ко ри стим ову при ли ку да из ра зим
сво је раз о ча ра ње и, ако мо гу да ка жем, љут њу због за па љи вих из ја ва од ре -
ђе них ли де ра у ре ги о ну.

Овај тип ко мен та тив них ре че ни ца нај че шће се ре а ли зу је са сло -
же ним пре ди ка том са ста вље ним од мо дал ног гла го ла сме ти или мо -
ћи у 1. ли цу јед ни не (ре ђе и мно жи не) и кон струк ци је да + пре зент
са гла го ли ма ка за ти, пи та ти, спо ме ну ти, при ме ти ти и сл., ко ја је
ко му та бил на са ин фи ни ти вом.9 Дру ги тип струк тур не ре а ли за ци је
овог ти па ре че ни ца под ра зу ме ва упо тре бу без лич них кон струк ци ја
са не ги ра ним об ли ком ко пу ле и при ло га ти па др ско, не при стој но,
без о бра зно и сл. у функ ци ји при ло шког пре ди ка ти ва (ако ни је др -
ско, ако ни је не при стој но …).

За ви сна кла у за мо же да се на ђе у би ло ко јој пози ци ји у од но су на
управ ну, а упо тре ба ко ре ла ти ва ни је мо гу ћа. Гра ма тич ност сло же не
ре че ни це не би ва на ру ше на ако се за ви сна кла у за пот пу но из о ста -
ви – она је при до да та управ ној ре че ни ци и ни на ко ји на чин ни је
део ар гу мент ске струк ту ре управ ног пре ди ка та. Мо гућ ност из о ста -
вља ња у пот пу ном је скла ду са дис курс ном функ ци јом овог ти па
ко мен та тив них кла у за – њи хо ва до ми нант на праг мат ска функ ци ја
је сте функ ци ја „огра де“ (енгл. hed ge).10 Оту да њи хо во из о ста вља ње,
иако не ме ња гра ма тич ку ис прав ност ис ка за, бит но ути че на ње го -
ву праг мат ску при хва тљи вост и при клад ност.

7. У по себ ну гру пу из два ја ју се сло же не ре че ни це ко је би се мо -
гле озна чи ти тер ми но ло шким из ра зом ме та лин гви стич ке ко мен та -
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тив не ре че ни це. У пр вом под ти пу ових ре че ни ца за ви сном кла у зом
ко мен та ри шу се фор мал не од ли ке управ не – њен об лик, из бор ре -
чи, из го вор и сл. (в. (16)). У дру гом се про ве ра ва да ли и у ко ли кој
ме ри са го вор ник пра ти и раз у ме го вор ни ка (в. (17)), од но сно да ли
го вор ник пра ти и раз у ме са го вор ни ка (в. (18)).

(16) Њој је из гле да баш ста ло да за вр ши то сво је умет нич ко де ло, ако би се то
што тре нут но ра ди мо гло та ко на зва ти.// Ње гов пе снич ки из раз мо гу ће је
озна чи ти као вр ло пост мо де ран, ако је то пра ва реч.// Ни је ус пе ла да, ако
та ко мо же да се ка же, ускла ди свој „wel tan scha u ung“ са ње го вим.// Он се
из ра жа ва вр ло сли ко ви то, ако је то пра ва реч.// Ако би се то та ко мо гло
на зва ти, она је баш ре не сан сна осо ба.// Ри чард Хер о то ме ре фе ри ра као
о „ин ту и тив ном (мо рал ном) ми шље њу“ ако би се то мо гло та ко озна чи -
ти.// Ње му је баш ста ло до тог гва ша, ако се то та ко зо ве.// Мно го сам ви -
ше про фи ти рао (ако је то пра ви из раз) од су сре та са Пе ром Мо ра чом. // …
али чак је и ho mo er ga ster, ко ји је ево лу и рао пре не ких 1,8 ми ли о на го ди на, по
све му су де ћи ужи вао – ако је то пра ви из раз – про ду же но де тињ ство.

(17) Нисам сигурна да је то пра во ре ше ње, ако схва таш шта ми слим.// Сум -
њам да је ту мо гло не што ви ше да се по стиг не, ако раз у меш шта хо ћу да
ка жем.// Гу ча и Exit тре ба да жи ве јед но са дру гим, а не јед но по ред дру -
гог, ако схва таш шта же лим да ка жем.// Дру га чи је де фи ни ци је би би ле
пре ви ше те шке да би се уно си ле у тек сту ал но по ље у Mo o dle-у (пре ви ше би
би ло по гре шних од го во ра, иако тач них – ако схва таш шта хо ћу да ка -
жем.//Али опет кри во ми је јер је же на на стра да ла слу чај но, а тај део ни ко
не спо ми ње јер она „ни је ни ко и ни шта“, ако схва таш шта же лим да ка жем.//
Сви они не ка ко ли че на исе че не фо то гра фи је, ако ме раз у меш.// Леп ше би
ми ри са ле но ви не, ако раз у ме те шта хо ћу да ка жем.// Ов де не ма до вољ но
по у зда них по да та ка за за кљу чи ва ње, ако ме пра тиш.

(18) Ако ја до бро схва там, Ви же ли те да пре не се те број са прав ног ли ца на
Вас.// Ако ја до бро схва там, од 7 ми ли о на ста нов ни ка две тре ћи не је већ
до би ло здрав стве не књи жи це.// Ако ја до бро раз у мем, вак ци ни са на де ца су
при ма њем вак ци на за шти ће на и не мо гу би ти угро же на од стра не де те -
та ко је ни је вак ци ни са но.// Ако те до бро раз у мем, од цен трал не ку ти је низ
ход ник згра де до ста на иде но ви кабл па ра лел но са по сто је ћим ко ак си јал -
ним?// Ако вас до бро раз у мем, ви алу ди ра те на то да та мо мо гу са зна ти
не што о Ње му?// Ако те пра вил но схва там, иде ал но је ка да се до пу њу је те
и ка да вам је за јед ни ца ја ка у сва ком тре нут ку. // От при ли ке, ако те пра -
тим, то је бе ла бун де ва, бар се та ко зо ве код нас.// Уко ли ко се рок про ма -
ши, он да, ако ја до бро схва там, оста је мо без оруж ја?

У оба из дво је на под ти па ме та лин гви стич ких ко мен та тив них ре -
че ни ца за ви сна кла у за има функ ци ју пра вог, на кнад но при до да тог
ко мен та ра и мо же се без ика квих по сле ди ца по гра ма тич ност ре че -
ни це из ње из о ста ви ти (уп., Ни сам си гур на да је то пра во ре ше ње,
ако схва таш шта ми слим. : Ни сам си гур на да је то пра во ре ше ње.)
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Упо тре ба ко ре ла ти ва у кон струк ци ја ма овог ти па ни је мо гу ћа,11 а
за ви сна кла у за мо же се на ла зи ти ка ко ис пред или иза управ не кла -
у зе, та ко и у ин тер ме ди јал ној по зи ци ји.

Ка да је о лек сич ко-гра ма тич ким сред стви ма ре а ли за ци је овог
ти па ре че ни ца реч, она у пр вом под ти пу об у хва та ју оба ве зно ре фе -
ри ра ње на не ки ме та лин гви стич ки кон цепт у пре ди ка ту за ви сне
кла у зе (пра ва реч, пра ви из раз, озна чи ти и сл.), док се у окви ру два
раз ли чи та зна чењ ско-струк тур на мо де ла ко ји кон сти ту и шу дру ги
под тип у функ ци ји пре ди ка та ја вља ју исти гла го ли (раз у ме ти, схва -
ти ти и сл.), али у два раз ли чи та мор фо син так сич ка об ли ка – у 2.
ли цу јед ни не/мно жи не ако је реч о си ту а ци ји у ко јој го вор ник про -
ве ра ва раз у ме ва ње са го вор ни ка (в. (17)), или у 1. ли цу јед ни не/мно -
жи не ако је реч о ко мен та тив ној кла у зи ко јом го вор ник про ве ра ва
соп стве но раз у ме ва ње оно га што му се са оп шта ва (в. (18)). У пр вом
под ти пу, пре ди кат про та зе у 3. је ли цу јед ни не и нај че шће је де а ген -
ти зо ван (в. (16)).

8. У свим досад наведеним типовима реченица коментатива
кла уза односила се на неки аспект садржаја или форме управне ре -
че нице. Она се, међутим, може односити и на ближе одређење и ре -
гу лисање спољашњих, екстралингвистичких параметара говорне
си туације, тј. њена примарна функција може бити регулисање самог
тока конверзације. У таквим случајевима говорник изрицањем про -
та зе сигнализује да жели да преузме одређено место и улогу у кон -
вер зацији – жели да је покрене, па тражи дозволу да говори, да по -
ста ви питање, или да изнесе свој став (позитиван или негативан) о
не чему (в. (19)), жели да (пре)узме реч, односно да реплицира (в. (20)),
жели да се конверзација настави или додатно продужи (в. (21)), или
хоће да се конкретни разговор, или читава говорна ситуација оконча
(в. (22)). Лексичко-граматичка средства реализације коментативних
исказа овог типа у складу су са њиховом функцијом и значењем –
предикат је модализован (најчешћа је употреба глагола моћи, само
понекад и смети), док лексичко језгро допунског дела предиката
чине глаголи типа казати, приметити, питати, изнети (став, ми -

О зависносложеним реченицама са коментативном… 73

11 У по след њем при ме ру на ве де ном у (17) – Уко ли ко се рок про ма ши, он да,
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уко ли ко и за ме нич ки при лог он да, (а не ако и он да). За ни мљи во је да је као ве -
зник ко јим се кон ди ци о нал на кла у за „про ма ши ти“ ве зу је за управ ну ода бран ве -
зник уко ли ко, док је умет ну та ко мен та тив на кла у за ма р ки ра на ве зни ком ако.Ово
по твр ђу је оно што се уоча ва и у при ку пље ној гра ђи: иако се као сред ство ве зе из -
ме ђу управ не и ко мен та тив не кла у зе мо гу упо тре би ти и ако и уко ли ко, упо тре ба
ве зни ка ако мно го је че шћа.



шље ње, примедбу) у случају коментативних реченица којима се ини -
цира конверзација (19), глагол одговорити, појаснити и пре ки ну ти
(некога) када је реч о репликама (20), глаголи додати, надо ве зати
се, задржати (нечију пажњу) и сл. уколико су у питању ко му ни ка -
тив не реченице које указују на жељу говорника да се конверзација
на стави (21) и глаголи типа завршити, окончати,зауставити, пре -
ки нути (дискусију и сл.) када је реч о жељи говорника да се ко му -
ни кација оконча (22).

(19) Ево, ако могу ја нешто да кажем као члан Нове, а да не будем одмах
проглашен за бота.// Ако могу ја нешто да кажем: 34 године радим у једној
установи у којој …// Ако могу да искажем своје мишљење, не разумем твој
напад на мене.// Хвала богу за овај форум, ако могу да искажем своје
мишљење!// Оно што је ново, ако могу да изнесем лични утисак, јесте да
догађаји из тога доба дјелују као да су текли драматуршким слиједом.// И
ако могу да изнесем критику редакцији: било би добро да и ви обезбедите
већи број аутора који би у једној континуираној дебати износили своја
мишљења на теме које се овде обрађују.// Ако могу да изнесем замерку,
односила би се једино на развлачење колоне, што би можда могло да се
избегне смањивањем брзине чела колоне… // Него, ако могу да изнесем свој
став о овој теми: све те приче о (Пежоу) 307 бих узео са великом
резервом.// Ако могу да приметим, DJБ је веома суздржана по питању
резултата.//Ако могу да питам, да ли је за димљење бољи багрем, јасен
или буква?//Уколико могу да питам, шта је све информација од јавног
значаја?//Уколико смем да питам, има ли овај компресор неку посебну
намену?

(20) Ако могу да одговорим уместо г-дина Панџе, не видим разлог што би се
аутор блога бавио тим преварантом,…// Био сам у Француској два пута,
ако смем да одговорим.// Ако смем да одговорим, што се тиче Ставроса и
Аспровалте, летовали смо супруга, ја и двоје деце, али смо воду куповали.//
Ако смем да одговорим на претходну изјаву, мислим да имам право да
кажем да је телефон крш ако кошта 600-700 евра, а савија се како се савија
…// Ако могу да одговорим на Ваше претходно питање, чини ми се да је
таква тврдња поптуно непроверена.// То је, ако могу да одговорим
индиректно, мање лоше него дати Косово.// Ако смем да појасним шта
овај радник ради.// Ако могу да појасним: ми сами смо најважнији …// Ако
могу да вас прекинем – као што сам рекао, оно на шта мислим је
социјализам у духу чехословачког или југословенског модела.

(21) Ако могу да додам, сва та одмаралишта би онда била у функцији развоја
и сеоског туризма опслужујући викендаше, посетиоце и туристе…// И ако
могу да додам – у глуми је најважније трајање.// Онај ко води тим или
компанију или чак државу, ако могу да додам, је на месту на коме остали
нису.// Потпуно обична кућа, ако могу да додам, није се ничиме истицала
од других кућа у Вашингтону, ниска и са белом оградом, а опет ми је била
позната.// Овом изјавом он говори каква би била политика САД, а ако могу
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да додам, то је и разлог зашто неће бити председник// А овде се повела
још једна расправа бескорисна, (ако могу да додам).// Веома добра насловна
страна, ако могу да додам…// Уколико смем да додам, ако имате металну
ограду, не морате да бушите профил, довољно је обезбедити мрежу
мишијим репом на неколико места.// Ако смем да се надовежем на проблеме
транскрибовања страних имена, питам се како поступити у ситуацији
кад не знамо како је дата особа сама изговарала своје презиме.// Ако
дозволите да се надовежем, а ја гледам у сат колико говори госпођа
Трајковић и колико госпођа Бисерко…// Ако бих могао да се надовежем,
рекао бих да је он апсолутно у праву што се тиче одвраћања пажње у
случају масовног праћења.// Ако могу да се надовежем на вашу причу, на
усисни вод иде корпа или неповратни вентил.// Ако могу само да се
надовежем, мислим да је лакше проверу вршити путем референтног
фајла.// Ако могу да се надовежем на тему, мене занима како да залепим
буксну грејача задњег стакла…// Ако могу још мало да задржим вашу
пажњу, волела бих да истакнем да правог решења за овај проблем засад
немамо.

(22) Ако можемо сада да завршимо, секција сутра почиње са радом у пола
девет.// Ако можемо да окончамо ову беспредметну дискусију, има пуно
доказа који потврђују да је вакцинација деце корисна и делотворна.//
Уколико можемо сада да прекинемо ову полемику – има још много тога
што би се могло рећи у прилог и њеног и вашег става.// Ако ћемо да завр -
ша вамо ову причу, стварно нема смисла да више расправљамо о томе.// И
ако још могу само да на крају додам: разлози које наводиш нису довољни да
дете не упишеш у „Аласа“ и да га водиш у школу преко пола града.

У прва три подтипа овог типа коментативних реченица зависна
кла уза може да се нађе како у иницијалној, тако и у медијалној и
фи налној позицији, мада су примери у којима је у иницијалној по зи -
цији најчешћи. У последњем подтипу, реченицама које саоп шта ва ју
жељу говорника да се конверзација оконча, коментативна кла уза се у
свим забележеним примерима налази на почетку реченице. Овак вим
распоредом реченичних чланова и стављањем инфор ма тив ног те жи -
шта на почетак сложене конструкције, говорник обезбеђује да ње -
гова комуникативна интенција (окончање конверзације) буде ја сно и
недвосмислено пренета саговорнику.12

Приметно је да су неки од наведених примера (посебно они
наведени у (19)), врло слични, а понекад и конструкционо и лек си чки
идентични са митигативним конструкцијама наведним у (15). Ра -
зли ковање ова два типа коментативних клауза врло често је могуће
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само у ширем језичком и/или ситуационом контексту – када се за -
ви сном клузом ублажава и умекшава чин саопштавања садржаја
апо дозе, реч је о шестом издвојеном типу коментативних клауза (ре -
че ницама са дискурсном функцијом „ограде“); када се зависном
кла узом регулишу екстралингвистички параметри одвијања кон вер -
за ције, онда је у питању осми издвојени тип коментативних клауза
(реченице којима говорник саопштава да жели да преузме одређену
улогу у конверзацији, да узме реч, нпр.).

9. На крају, као последњи, девети тип ко мен та тив них кон ди ци о -
нал них ре че ни ца, из два ја ју се кла у зе у ко ји ма се у функ ци ји пре ди ка -
та ја вља не ки из огра ни че ног ску па гла го ла пам ће ња, за бо ра вља ња,
се ћа ња, при се ћа ња и сл.

(23) Ако се се ћаш, био је то нај леп ши дан ово га ле та.// Ако се се ћаш, пре не ко -
ли ко ме се ци сам ти при чао о бе лој ку ги у Ру си ји и Ср би ји.// Та ко је би ло и
за Ко со во, ако се се ћаш.// Они су нам ба ца ли бом бе на гла ву, ако се се ћаш!//
Ка ко си се осе ћао то ком на па да (ако се се ћаш)?// Ако мо жеш да се се тиш,
би ло је про гла ше но рат но ста ње.// А, ако ни си за бо ра вио, Бо сна је би ла
Ти то ва Бо сна.// Ако ни си за бо ра вио, тре ба ло би да се на ђе мо са го спо ђом
Пе тро вић за не ких по ла са та у ве зи на шег “по сла ме се ца”.// Пе рез вам је
ку пио све нај ве ће зве зде, ако ни си за бо ра вио.// Пред сјед ни че, ако ни си за бо -
ра вио, Ср би ја има 20-так хи ља да при пад ни ка вој ске, од то га ви ше од по ла
су стар је ши не, не маш вој ни ке, гра ни ча ре.// Дра ги ком шо, ако ни си за бо ра вио,
оно мад сам баш на овом сај ту из нео исти ну ко ја се ди рект но ти че упра -
во на ше Ки кин де.// Ако пам тиш, то је би ло 80-тих ка да је сем оца из го ре -
ла це ла по ро ди ца.// Мар сов це је по ра зи ло Про ви ђе ње ко је се – ако пам тиш
про лог и епи лог ко ји ти ре ци ту је на ра тор – про сти ре кроз це лу Кре а ци ју,
од нај сит ни јег до нај круп ни јег.// А од ре ди ли смо, на и ме, и че сто по на вља -
ли, ако пам тиш, да сва ки по је ди нац у др жа ви тре ба да оба вља са мо је дан
по сао …// То је ре гу ла ран из раз у Шпа ни ји и, ако пам тиш, Ан та ра га је че сто
ко ри стио…// Ксан те, уко ли ко се се ћаш, ни си ми дао вре ме на да спа ку јем ко -
фер за ро ман тич ни ви кенд у Грч кој.// Уко ли ко се се ћаш та мо су би ли пре -
се ци ра зних во зи ла у при род ној ве ли чи ни…

Везници овог ти па сло же них ре че ни ца исти су као и у дру гим
ти по ви ма ов де ана ли зи ра них ко мен та тив них ре че ни ца – ако и уко -
ли ко, с тим што се ако упо тре бља ва мно го че шће. Пре ди кат за ви сне
кла у зе ја вља се ис кљу чи во у 2. ли цу јед ни не или мно жи не пре зен -
та, осим у слу ча ју гла го ла за бо ра ви ти, ко ји се та ко ђе ја вља са мо у
2. ли цу јед ни не или мно жи не, али не ги ра ног об ли ка пер фек та. Упо -
тре ба ко ре ла ти ва ни је за бе ле же на ни у јед ном екс цер пи ра ном при -
ме ру. (Не)мо гућ ност упо тре бе ко ре ла ти ва и упо тре ба гла го ла у 2.
(а не 1.) ли цу фор мал на су ди стинк тив на обе леж ја ко ја из два ја ју
овај тип ре че ни ца од ти па 2.
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У ре че ни ца ма овог ти па, функ ци ја за ви сне ко мен та тив не кла у -
зе је дво ја ка – она се исто вре ме но од но си на са др жај управ не (што
је чи ни срод ном са пр вих шест из дво је них ти по ва), али има и спе -
ци фич ну, вр ло из ра же ну уло гу у де фи ни са њу ме ђу соб ног од но са
го вор ни ка и са го вор ни ка (што је при бли жа ва дру гом и тре ћем под ти -
пу сед мог ти па и осмом из дво је ном ти пу ре че ни ца). На и ме, ова квим
ко мен та тив ним кла у за ма го вор ник у знат но ма њој ме ри по ку ша ва
да ствар но под се ти са го вор ни ка на не ки ра ни ји до га ђај, ис ку ство
или си ту а ци ју, већ га, за пра во, увла чи у кон вер за ци ју као оче ви ца и
све до ка од ко га се оче ку је по твр да оно га што се на во ди у апо до зи.

III

Ко мен та тив не кон ди ци о нал не ре че ни це пред ста вља ју по се бан
и не до вољ но ис пи тан под тип кон ди ци о нал них ре че ни ца – оне су
са мо по свом об ли ку слич не ти пич ним кон ди ци о нал ним ис ка зи ма,
али у њи ма са др жај про та зе ни на ко ји на чин не пред ста вља услов
за ре а ли за ци ју апо до зе, као ни пре ми су из ко је би са др жај апо до зе
сле дио као за кљу чак. Од оста лих ти по ва кон ди ци о нал них ре че ни ца
раз ли ку ју се не са мо по сво јим струк тур ним и се ман тич ким осо бе -
но сти ма, већ и по функ ци ја ма ко је вр ше уну тар дис кур са. Њи хо ве
се ман тич ке и дис курс не функ ци је ва ри ра ју од из ра жа ва ња го вор -
ни ко вог ста ва о епи сте мич ком ста ту су са др жа ја апо до зе, тј. од епи -
сте мич ко мо дал не, пре ко ми ти га тив не и функ ци је огра ђи ва ња, до
ме та лин гви стич ке и екс тра лин гви стич ке, од но сно функ ци је ко ја се
од но си на ре гу ли са ње са мог то ка ко му ни ка ци је и пре у зи ма ња од ре -
ђе них кон вер за ци о них уло га у ње му.

Ши ре гле да но, кон ди ци о нал не реч ни це раз ли чи тих ти по ва илу -
стра ти ван су екс по нент по ја ве ко ја се че сто уоча ва ка ко у срп ском,
та ко и у дру гим је зи ци ма – по ја ве по ли функ ци о нал но сти син так -
сич ких кон струк ци ја. На и ме, истом струк тур ном кон фи гу ра ци јом,
за ви сном кон ди ци о нал ном кла у зом, пре но си се и ти пич но услов но
(по год бе но) зна че ње, али и чи тав низ дру гих, раз ли чи тих се ман тич -
ких и/или праг мат ских зна че ња и функ ци ја. Та ко је овај тип кон струк -
ци ја исто вре ме но и део ре ла тив но до бро ис тра же ног и ма пи ра ног
си сте ма за ви сних кла у за са кон ди ци о нал ним зна че њем у са вре ме -
ном срп ском је зи ку, али се та ко ђе свр ста ва и у (мно го ма ње ис пи -
та ну) ка те го ри ју знат но ши рег оби ма – ка те го ри ју кон струк ци ја са
ко мен та тив ним зна че њем и функ ци јом.

Уз кон ди ци о нал ну за ви сну кла у зу, чла но ви ове ка те го ри је су и
по је ди ни ти по ви од но сних, из рич них, узроч них и кон це сив них кла -
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у за, као и не ки ти по ви кла у за ко је се укљу чу ју у на по ред но-сло же -
не ре че ни це.13 Овај рад је ини ци јал на ана ли за са мо јед ног ти па ко -
мен та тив них ре че ни ца док пре ци зно утвр ђи ва ње оби ма и са др жа ја
чи та ве ка те го ри је, као и лек сич ких је ди ни ца, син так сич ких кон -
струк ци ја и се ман тич ких опе ра то ра по мо ћу ко јих се она у срп ском
је зи ку ре а ли зу је оста је за да так за не ко бу ду ће ис тра жи ва ње.
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Ясми на Д. Мо ско вле вич По по вич

О СЛО ЖНО ПОД ЧИ НЕН НЫХ ПРЕД ЛО ЖЕ НИ ЯХ
С КОМ МЕН ТИ РУ Ю Щ ЕЙ УСЛОВ НОЙ ПРИ ДА ТОЧ НОЙ ЧА СТЬЮ

Р е з ю м е

На ря ду с ти пич ны ми сло жно под чи нен ны ми пред ло же ни я ми с услов ной
при да точ ной, в со вре мен ном серб ском язы ке до во ль но ча сты услов ные при да -
точ ные ком мен ти ру ю щ е го ти па: На отва ра ње из ло жбе до шло је два де се так љу -
ди, ако их је би ло и то ли ко; Уко ли ко до бро пам тим, ба грем је про шле го ди не цве -
тао ра но и т.п. Основ ная це ль ра бо ты – пред ло жи ть ана лиз син так си че ской
струк ту ры дан ных сло жно под чи нен ных пред ло же ний, вы де ли ть их син так си че -
ские и се ман ти че ские под ти пы, а так же ис сле до ва ть и опи са ть их праг ма ти че ские
и дис кур сив ные функ ции.

Клю че вые сло ва: сло жно под чи нен ное пред ло же ние, услов ная при да точ ная
ча сть, ком мен ти ру ю щ ая при да точ ная ча сть, эпи сте ми че ская мо да ль но сть, се ман -
ти че ские, праг ма ти че ские и дис кур сив ные функ ции

Ja smi na D. Mo sko vlje vić Po po vić

ON COM PLEX SEN TEN CES WITH A COM MEN TA TI VE
CON DI TI O NAL CLA U SE

S u m m a r y

In con tem po rary Ser bian, be si des pro totypi cal com plex sen ten ces with a con di -
ti o nal cla u se, the re are se ve ral types of com plex sen ten ces with a con di ti o nal cla u se
which has a pri ma rily com men ta ti ve fun ction: На отва ра ње из ло жбе до шло је два -
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де се так љу ди, ако их је би ло и то ли ко (At the ex hi bi ti on ope ning, the re we re so me
twenty pe o ple, if that many); Уко ли ко до бро пам тим, ба грем је про шле го ди не цве -
тао ранo (If I re mem ber well, aca ci as blos so med early last year), etc. The main aim
of this pa per is to analyse the syntac tic struc tu re of com plex sen ten ces of this type, to
iden tify the ir syntac tic and se man tic subtypes, and to ex plo re and de scri be the ir di sco -
ur se fun cti ons.

Keywords: com plex sen ten ce, con di ti o nal cla u se, com men ta ti ve cla u se, epi ste -
mic mo da lity, se man tic, prag ma tic, and di sco ur se fun cti ons of ut te ran ces.
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де ла уланчавања, значења лексема се повезују си стем ски, унутар њи -
хове полисе ман тич ке струк ту ре (ми кро план зна че ња) и у рав ни оп штег
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зна че ња њи хо ве те мат ске гру пе / кла се (ма кро план зна че ња). Овај тип
ис тра жи ва ња би мо гао да до при не се уна кр сном пре тра жи ва њу лек се -
ма и дру гим на пред ним пре тра га ма у елек трон ском реч ни ку са вре ме ног
срп ског је зи ка, што је зна чај но ка ко лек си ко гра фи ма, та ко и ко ри сни ци -
ма реч ни ка.

Кључ не ре чи: де скрип тив на лексикографија, метаанализа лекси ко -
граф ских дефиниција, лексикографски метајезик, семантички при ми -
ти ви, моделовање семантичког описа.

Увод

1. У раду се на осно ву ана ли зе по је ди них еле ме на та де фи ни ци -
је ус по ста вља ин вен тар ме та је зич ких је ди ни ца се ман тич ког опи са
и пред ста вља њи хо ва уло га у си стем ском опи су лек си ке, као и у
лин гви стич кој ана ли зи срп ског је зи ка. Ме та а на ли за лек си ко граф ских
дефиниција на ширем плану има за циљ да утврди у којој мери ме -
тајезик лексикографских дефи ни ци ја у ре ле вант ним де скрип тив ним
реч ни ци ма до при но си кон сти ту и са њу је дин стве ног лек си ко граф -
ског ме та је зи ка ко ји би с јед не стра не омо гу ћио си стем ско пред ста -
вља ње лек сич ко се ман тич ких и гра ма тич ких од но са лек сич ких / је -
зич ких је ди ни ца на син таг мат ској и парадигматској равни, а са
друге стране који би омогућио издвајање семантичких при ми ти ва и
од ре ђи ва ње њи хо ве упо тре бе и уло ге у ка те го ри за ци ји и кла си фи -
ка ци ји лек си ке раз ли чи тих кон цеп ту ал них и семантичких домена.
Рад је заснован на материјалу референтних дескриптивних речника
српског језика, Речника српскохрватскога књижевног и народног
језика САНУ (РСАНУ) и Речника српскохрватског књижевног је зи -
ка Матице српске (РМС), као и на теоријским при сту пи ма ко ји су
пред  ста вље ни у ко лек тив ној мо но гра фи ји Са вре ме на срп ска лек си -
ко гра фи ја у те о ри ји и прак си (ур. Р. Дра ги ће вић, 2015).

Ме та а на ли за реч нич ких де фи ни ци ја: гра ђа, при ступ, ре зул та ти

2. Ме та а на ли за де фи ни ци ја у на ве де ним реч ни ци ма ура ђе на је
на ма те ри ја лу име нич ких лек се ма из ви ше раз ло га, од ко јих ис ти -
че мо два нај ва жни ја.

2.1. Пр во, име ни це су ода бра не за по че так ме та а на ли зе лек си -
ко граф ске де фи ни ци је, не са мо за то што оне по бро ју над ма шу ју све
дру ге вр сте ре чи у лек си ко ну јед ног је зи ка,1 не го и због то га што се
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од ли ку ју се ман тичком лабилношћу и неограниченом спојивошћу,2

па је дифузне и недовољно јасне границе између предметних имена
веома тешко одредити уопште (РАХИЛИНА 2000: 28), а посебно у
њиховом представљању у дескрип тив ној лек си ко гра фи ји. Дру го,
име ни ца ма се ус по ста вља хи је рар хиј ска ка те го ри за ци ја пој мо ва у
кон сти ту и са њу је зич ке сли ке света, па се наше знање о њиховом
значењу често заснива на препознавању њиховог места у хије рар -
хиј ској ор га ни за ци ји лек сич ког си сте ма, та ко да су се са ме име ни це
на мет ну ле као нај по год ни ји ма те ри јал за лин гви стич ку ана ли зу при
утвр ђи ва њу прин ци па ор га ни за ци је и од но са ме ђу је ди ни ца ма си -
сте  ма. До са да су из дво је ни так со ном ски (кла си фи ка тор ски) / хи по -
ним  ски и пар то ним ски (ме ро ним ски) од но си, од ко јих се као нај ва -
жни ји вид систематизације лексичких јединица истиче хипонимија
(исп. ДРАГИЋЕВИЋ 2007: 294).3

2.2. Имајући у ви ду кон сти ту тив ну уло гу име ни ца у је зич кој ка -
те го ри за ци ји и ор га ни за ци ји лек сич ког си сте ма, иза бран је ког ни -
тив ни при ступ за пре и спи ти ва ње / про ве ру и од ре ђи ва ње њиховог
примарног значења у речницима, и то на основу метаанализе првог
еле мен та де фи ни ци је ко јим се иден ти фи ку је појам. При томе се као
важно наметнуло питање одабира надређеног појма, категорије (ge nus
pro xi mum) за ње го ву иден ти фи ка ци ју од но сно пи та ње ода би ра аде -
кват ног хи пе ро ни ма или хи пе ро ним ског из ра за за екс пли ка ци ју пр -
вог еле мен та де фи ни ци је. Пи та ње из бо ра аде кват ног над ре ђе ног
пој ма, хи пе ро ни ма, ина че је до би ло ве ли ки зна чај у де скрип тив ној
лек си ко гра фи ји јер иза бра ни хи пе ро ним свр ста ва име но ва ни по јам
у од ре ђе ну категорију која у многим случајевима одређује садржај
и структуру дефиниције а самим тим и примарно значење лексеме
која се дефинише (БАРТМИЊСКИ 2011: 109–110). Због великог броја
пропуста у формулисању првог дела дефиниције и несистемских
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2 За раз ли ку од име ни ца, се ман тич ка свој ства гла го ла од ли ку ју се ста бил но шћу
и лак ше их је утвр ди ти, јер се сва она од ра жа ва ју у син так сич ким кон струк ци ја ма
– у огра ни че ном бро ју мо де ла упра вља ња, ко ји ука зу ју на од ре ђе ну си ту а ци ју.
Име ни це се се ман тич ки не ве зу ју ни са јед ном кон крет ном си ту а ци јом, па је про -
то ти пич ном име ну ну жна ка те го ри ја де тер ми на ци је – ука зи ва ње на од ре ђе ност
/ нео д ре ђе ност, ре фе рент ност / не ре фе рент ност да би се мо гло ве за ти за од ре ђе -
ну си ту а ци ју (РА ХИ ЛИ НА 2000: 34).

3 На ве де ни од но си, хи је рар хиј ски ор га ни зо ва ни, мо гу се вер ти кал но пред -
ста ви ти као од но си из ме ђу над ре ђе ног (су пер ор ди ни ра ног) пој ма (хи пе ро ни ма
или хо ло ни ма) и под ре ђе них (суб ор ди ни ра них) пој мо ва (так со ни ма / хи по ни ма,
ме ро ни ма) ко ји су хо ри зон тал но уре ђе ни и пред ста вља ју ни зо ве ко так со ни ма /
ко хи по ни ма и ко ме ро ни ма (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2007: 292–293).



решења, која су евидентна у лексикографској пракси, показало се да је
за системско решење неопходно унапред утврдити принципе избо ра.

2.3. За правилан из бор над ре ђе ног пој ма у пр вом де лу де фи ни -
ци је не по сто ји је дин стве но пра ви ло, па се, за ви сно од ти па пој мо ва
и њи хо ве ког ни тив не струк ту ре, пред ла жу раз ли чи те „де фи ни циј -
ске схе ме“ ка ко би се по сти гао по тре бан ква ли тет у се ман тич ком
опи су лек сич ких је ди ни ца и си сте ма тич ност у је зич кој ка те го ри за -
ци ји. По ред кла си фи ка тор ских име на, из дво је на су функ ци о нал на
и пар то ним ска (ме ро ним ска) име на (БАРТ МИЊ СКИ 2011: 114–115),4

а за тим и ре ла ци о на име на, ти па род бин ских од но са, и гла гол ских
име ни ца (РА ХИ ЛИ НА 2000: 30–35).

3. Да би се ис так ну ти про бле ми што боље и системски са гле да -
ли, материјал за метаанализу лексикографске дефиниције у овом
раду ограничен је на дефиниције из тематске групе ‘грађевински
објекти’, типа кућа, зграда, здање, њихових врста и делова. Ана ли -
зом је обухваћен само први део дефиниције наведеног типа име ни -
ца, онај којим се идентификује именовани појам односно којим се
екс пли ци ра ар хи се ма основ ног (при мар ног) зна че ња.5

3.1. Најважнији аспек ти у сми слу аде кват ног из бо ра хи пе ро ни -
ма, над ре ђе не ре чи за иден ти фи ка ци ју пој ма у пр вим еле мен ти ма
де фи ни ци је при мар них зна че ња, и схе мат ског пред ста вља ња вер -
ти кал ног и хо ри зон тал ног улан ча ва ња лек се ма би ће пред ста вље ни на
при ме ру про то ти пич не лек се ме ку ћа из те мат ске гру пе ‘гра ђе вин ски
објек ти’ и хи је рар хиј ске ор га ни за ци је њој над ре ђе них лек се ма (хи пе -
ро ни ма) и под ре ђе них лек се ма, и то: хи по ни ма са зна че њем ‘вр ста
ку ће’; за тим ме ро ни ма, и ко ме ро ни ма са зна че њем ‘де ло ва ку ће’.6
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4 Та ко се за кла си фи ка тор ска име на пре по ру чу је схе ма: „вр ста ства ри“ (ли -
си це „вр сте жи во ти ња …“); за функ ци о нал на: „ства ри ко је је чо век на пра вио ра -
ди …“ (шо љи це „ства ри ко је је чо век на пра вио да би из њих пио то пле на пит ке
у ма лим гу тља ји ма …“); а за ме ро ним ска име на: „део не че га“ (ко шу ља „део оде -
ће …“) (Вjежбицка, пре ма БАРТ МИЊ СКИ 2011: 114–115).

5 О про дук тив но сти се ме функ ци је и из гле да и о раз во ју се кун дар них зна че -
ња лек се ме ку ћа и ње них де ло ва у по ре ђе њу срп ског, ру ског и ен гле ског је зи ка
в. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2007: 76–78.

6 Ус поставља њем лан ца хи по ним ских од но са и у ова ко огра ни че ном узор ку
име нич ких лек се ма до би јен је спи сак над ре ђе них лек се ма у де фи ни са њу јед не
те мат ске гру пе, чи ме је по ка за но ка ко је мо гу ће од го во ри ти на пи та ње по ста вље -
но у ли те ра ту ри: до кле би се до шло и шта би се са зна ло из два ја њем хи пе ро ни -
ма из свих де фи ни ци ја јед ног реч ни ка, и да ли би се мо гао са ста ви ти „спи сак
лек се ма ко је су над ре ђе не свим оста лим у лек сич ком си сте му“ (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2007:
296). Ско ро да је из ве сно да се та кав спи сак мо же са ста ви ти, и то на брз и лак -
ши на чин на ма те ри ја лу елек трон ског реч ни ка, а уни вер за лан спи сак над ре ђе них



Обрнута вер ти кал на ор га ни за ци ја над ре ђе но сти са чи ње на је на
осно ву улан ча ва ња пр вих еле ме на та де фи ни ци је од но сно пој мо ва
/ ре чи (de fi ni ens-a) ко јим се иден ти фи ку је пој мов но зна че ње под ре -
ђе не лек се ме (de fi ni en dum-a). Ис так ну тим деловимa дефиниција
приписивани су одговарајући примитиви или дијагностичка обе -
леж ја ре ле вант на за успостaвљање гра ни ца из ме ђу лек се ма бли ских
зна че ња (кон тек сту ал них си но ни ма), којe због че сте упо тре бе у де -
фи ни ци ја ма у по зи ци ји de fi ni ens-а пред ста вља ју до дат ни про блем.

Статус про то ти пич не лек се ме ку ћа у ни зу над ре ђе них лек се ма,
пред ста вље них пре ма при мар ним зна че њи ма у де скрип тив ним реч -
ни ци ма РСА НУ и РМС из гле да ова ко:

кућа ж 1. а. гра ђе вин ски обје кат, згра да [МЕСТО]7 за пре би ва ње,
ста но ва ње или ка кву дру штве ну по тре бу.
згра да ж 1. а. обич но ве ћа гра ђе ви на [МЕСТО] за ста но ва ње, за
јав не уста но ве и сл., ку ћа.
здање с 1. а. згра да, ку ћа8 (обич но ве ли ка), гра ђе ви на. /ва жна,
мо ну мен тал на гра ђе ви на/.
гра ђе ви на ж 1. обје кат [НА НЕ КОМ МЕСТУ] ко ји се гра ди или је
већ из гра ђен (обич но згра да).
обје кат м 1. а. гра ђе ви на, зда ње; уоп ште си стем, ком плекс из -
гра ђе них и ка квој на ме ни при ла го ђе них гра ђе вин ских еле ме -
на та ко ји чи ни не ку функ ци о нал ну це ли ну [грађевина ви дљи ва
У НЕ КОМ ПРО СТО РУ + функ ци о нал на целина].
ме сто 1. а. про стор (у кван ти та тив ном сми слу) од но сно ма њи или
ве ћи део по вр ши не, обич но огра ни че не, ко ји се мо же упо тре би ти
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се ман тич ких / лек сич ких при ми ти ва за све је зи ке већ је са ста вљен и об ја вљен у
ли те ра ту ри (в. т. 6), па и спи сак при ми ти ва за ру ски је зик (АПРЕ СЯН 2006: 52–53;
исп. ГЛАД КО ВА 2010, 35).

7 Ре чи у угла стој за гра ди ис так ну те по себ ним фон том до пи са не су и пред -
ста вља ју при ми ти ве, хи пе ро ни ме ви со ког или нај ви шег ни воа ко ји омо гу ћа ва ју
умре жа ва ње лек сич ких гру па на ма кро пла ну као и се ман тич ких ре а ли за ци ја сва -
ке по је ди нач не лек се ме на ми кро пла ну се ман тич ке и афик сал не де ри ва ци је.

8 У из бо ру лек сич ког екс по нен та за пр ви део де фи ни ци је, упо тре ба две ре -
чи, си но ни ма, пред ста вља ве ли ки про блем у де фи ни са њу зна че ња. За из бор „пра -
ве“ ре чи за иден ти фи ка ци ју пој ма из ни за (кон тек сту ал них) си но ни ма, као и за
из бор „пра вог“ хи пе ро ни ма пре по ру чу је се тест са ви ше мо гућ но сти про ве ре
(БАРТ МИЊ СКИ 2011: 115–116), а за лек си ко гра фе је нај при ме ре ни ја про ве ра мо гућ -
но сти за ме не лек се ме ко ја се де фи ни ше по тен ци јал ним над ре ђе ним лек се ма ма у
свим тек сто ви ма при ме ра из гра ђе. Слич на про ве ра у слу ча је ви ма си но ни ми је
или по ли се ми је пре по ру чу је се и за из бор аде кват ног уни вер зал ног при ми ти ва
(ВЈЕ ЖБИЦ КА 1996: 297– 298).



за пре би ва ње, сме штај и сл. не ко га или не че га, рас по ло жи ви
про стор [ограничен ПРО СТОР + упо тре ба, намена].
област 1. а. про стор, те ри то ри ја, зе мљи ште ко је за у зи ма ве ће
про стран ство и чи ни це ли ну у по гле ду ре ље фа, кли ме, хи дро гра -
фи је, фло ре и дру гих фи зич ко ге о граф ских и при род них ка рак те -
ри сти ка, ре ги он; б. уоп ште под руч је, крај, те ри то ри ја9 [ве ли ки
ПРО СТОР, ТЕ РИ ТО РИ ЈА + це ло ви тост у по гле ду не че га10].
пр о стор11 1. а. нео гра ни че на про тег ну тост, ра сто ја ње у сви ма
ди мен зи ја ма и прав ци ма; б. фил. за јед но с вре ме ном је дан од
оп штих, основ них об ли ка или окви ра по сто ја ња ма те ри је или
ства ри ре ал но га све та, у ко ме сва ка ствар има сво је од ре ђе но
ме сто. [у зна че њу ‘пр о стран ство’ у на уч ној сли ци света].
про стор 2. а. део, ко мад Зе мљи не по вр ши не раз ли чи те ве ли чи не;
б. огра ни чен део по вр ши не на ко ји мо же да се сме сти не што
или ко ји мо же да се упо тре би за не што: из ло жбе ни про стор,
ма га цин ски про стор, скла ди шни про стор; в. раз мак, уда ље ност
из ме ђу че га (из ме ђу две осо бе, два пред ме та и сл.); г. ни чим не -
ис пу ње на шу пљи на, пра зни на [ограничен део Зе мљи не по вр -
ши не, про стран ства + сме штај, упо тре ба – огра ни че но ПРО -
СТРАН СТВО].
пространство област куд се што простире [ОНО (НЕШТО) што се
(безгранично) простире на све стране].
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9 При мар но зна че ње пред ста вље но је у се дам се ма тич ких ре а ли за ци ја, од
ко јих су за ово раз ма тра ње зна чај не са мо две на ве де не.

10 Лек се ма област уве де на је у ла нац хи пе ро ни ма из два раз ло га: пр во за то
што је упо тре бље на у пр вом де лу де фи ни ци је као de fi ni ens лек се ме про стран ство.
Дру ги раз лог је тај што се зна че ње лек се ме област ре а ли зу је у се кун дар ном зна -
че њу лек се ме ку ћа „5. фиг. …. род ни крај, род на зе мља, за ви чај, до мо ви на“, и то
као не ек спли ци ра ни пр во сте пе ни хи пе ро ним свих лек се ма на ве де них у си но -
ним ском ни зу фи гу ра тив ног зна че ња.

11 По јам про стор у срп ском је зи ку кон цеп ту а ли зу је се у ши рем и ужем сми -
слу, ка ко је и пред ста вље но у Р. МС; у ши рем сми слу лек се ма про стор 1.а. и 1.б.
је исто знач на, си но ни мич на са лек се мом про стран ство ко јом се мо же за ме ни -
ти у на ве де ним при ме ри ма. Обе раз ли чи те ре а ли за ци је зна че ња про стран ства у
лек се ми про стор, раз ли чи те и по до ме ну упо тре бе, ен ци кло пе диј ски су де фи -
ни са не. Ме ђу тим, ни ре до след зна че ња ове лек се ме ни је пра вил но хи је рар хиј ски
уста но вљен, јер је при мар но зна че ње ове лек се ме пред ста вље но као про стор 2
у три раз ли чи те се ман тич ке ре а ли за ци је из дво је не под сло ви ма. При мар ност овог
зна че ња по твр ђу ју и оста ла три де ри ви ра на зна че ња и број ни фра зе о ло шки из -
ра зи, ин ду ко ва ни се мом огра ни че но сти, ко ја се не ре а ли зу је у лек се ми про стран -
ство: про стор 3. про сто ри ја, дво ра на; про стор 4. вре мен ско раз до бље; про стор
5. фиг. под руч је, област ка кве де лат но сти (в. РМС).



Без обзира на на чин екс пли ка ци је пр вог де ла де фи ни ци је у реч -
ни ци ма срп ског је зи ка, на не до след но сти у ус по ста вља њу кон ти ну -
и ра ног лан ца хи пе ро ни ма и на упо тре бу цир ку лар них де фи ни ци ја
(cir cu lus in de fi ni en do), ана ли зом при мар них зна че ња на ве де них лек -
се ма утвр ђе но је да се оне ја вља ју у хи пе ро-хи по ним ском од но су,
чи ја се кон ти ну и ра на хи је рар хиј ска уре ђе ност мо же пред ста ви ти
ше мат ски на сле де ћи на чин:

КУЋА (= ЗГРАДА ‘ве ли ка ку ћа’ и ’ку ћа са ви ше ста но ва, про -
сто ри ја за ста но ва ње’) > ГРА ЂЕ ВИ НА (ЗДА ЊЕ ‘ва жна, мо ну -
мен тал на гра ђе ви на’) > ОБЈЕ КАТ (НЕ ШТО У НЕ КОМ ПРО СТО РУ

(што па да у очи као гра ђе ви на, гра ђе вин ски обје кат) > МЕ -
СТО > ПРО СТОР (при ми тив ГДЕ) > ПРО СТРАН СТВО (НЕ ШТО

ШТО се (без гра нич но) про сти ре на све стра не)

Пред ста вље на схе ма, за сно ва на на уни вер зал ном се ман тич ком
ме та је зи ку, си стем ски по ве зу је зна че ња, и то на ми кро пла ну уну тар
по ли сем не струк ту ре лек се ме и на ма кро пла ну зна че ња лек се ма
исте те мат ске гру пе / кла се. Она у вер ти кал ном ни зу по ла зи од нај -
ви шег ни воа пој мов не ка те го ри за ци је, сло же них и про стих при ми -
ти ва (МЕ СТО > ПРО СТОР [ГДЕ], ПРО СТОР > ПРО СТРАН СТВО [НЕШ ТО ШТО

се (без гра нич но) про сти ре на све стране]) и спу шта се ка ни жим
хи пе ро ним ским ни во и ма.

Хи пе ро-хи по ним ски од нос илу стру је из бор и рас по ред хи пе -
ро ни ма у де фи ни са њу основ них зна че ња лек се ма ко је озна ча ва -
ју гра ђе вин ске објек те (гра ђе ви не) за ста но ва ње и дру ге дру штве -
не на ме не и да ље умре жа ва ње њи хо вих зна че ња у се ман тич ком и
кон цеп ту ал ном по љу ‘про стран ство’, пре ко лек се ма ме сто, област,
про стор, лек се ма ко је у срп ском је зи ку има ју ста тус (сло же них)
при ми ти ва са над ре ђе ним уни вер зал ним при ми ти вом ГДЕ, и са лек -
се мом про стран ство, чи је се оп ште, ка те го ри јал но зна че ње не мо -
же иден ти фи ко ва ти ни јед ном дру гом лек се мом не го при ми ти вом тј.
кон струк ци јом са при ми ти вом НЕ ШТО (не што што се про сти ре на
све стра не (без гра нич но)).

Ре ша ва ње пи та ња кла си фи ка тор ских од но са пред ста вља по себ но
осе тљив про блем бу ду ћи да су њи ма об у хва ће ни кон крет ни пред ме ти
као вр сте над ре ђе ног пој ма, због че га је у из бо ру хи пе ро ни ма по треб -
но би ти по себ но опре зан (исп. БАРТ МИЊ СКИ 2011: 115). У по је ди ним
при ме ри ма по сто ји мо гућ ност ви ше стру ког из бо ра над ре ђе ног пој -
ма, па се про блем из бо ра нај при клад ни јег хи пе ро ни ма мо ра ре ша -
ва ти од слу ча ја до слу ча ја, во де ћи ра чу на о ути ца ју та квог из бо ра
на се ман тич ко де фи ни са ње по ла зног пој ма.
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3.2. Про то ти пич на лек се ма ку ћа по ред по ка за ног хи по ним ског
од но са са над ре ђе ним лек се ма ма, ја вља се и као ба зич на и као над ре -
ђе на лек се ма за чи тав низ кла си фи ка тор ских име ни ца ко је озна ча -
ва ју вр сте ’ку ће’, гра ђе вин ских стам бе них обје ка та, ор га ни зо ва них
у хо ри зон тал ном по рет ку, ти па: двор, ку ла, гар со ње ра, ду плекс, пе -
т(е р)о спрат ни ца, ви ше спрат ни ца, ви ла, дво рац, па ла та, чар да кли ја,
зе му ни ца, ко ли ба, со је ни ца, ба ра ка (ча тр ља, пу ша ра), при зем ни ца,
по зе мљу ша, сла ма ра (сла ма ри ца, слам ња ча), пло ча ра, шин дра ли ја,
ћер пи ча ра, чат ма ра, уџе ра, уџе ри ца, стра ћа ра, тр о шар ни ца и др.
Раз ли ке у зна че њу на ве де них лек се ма за сно ва не су на ван је зич ким
фак то ри ма и ти чу се пре све га раз ли ка у фи зич ким ка рак те ри сти ка -
ма са мих стам бе них обје ка та (исп. РИ СТИЋ, ЛА ЗИЋ-КО ЊИК 2015: 19).
Ва жно је на по ме ну ти да се у основ ном зна че њу ове лек се ме де фи -
ни шу по осно ви ви ше кри те ри ју ма ко ји их исто вре ме но ло ка ли зу ју
у ви ше се ман тич ких рав ни, што тре ба има ти у ви ду при ли ком ода -
би ра ди јаг но стич ких се ман тич ких обе леж ја и њи хо ве хи је рар хиј ске
уре ђе но сти, као нпр. за лек се му па ла та: 1) ве ли ка ку ћа (фи зич ки,
ма те ри јал ни аспект); 2) рас ко шна ку ћа (фи зич ки и не ма те ри јал ни
аспект рас ко шне опре мље но сти / удоб но сти); 3) за ста но ва ње вла -
да ра, пле ми ћа одн. имућ них љу ди (дру штве ни, со ци јал ни ста ту сни
аспе кат) (РИ СТИЋ, ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, 2016: 377–394).

Овај кла си фи ка тор ски тип име ни ца, об је ди њен пој мов ним екс -
по нен том ’ку ћа’, у пр вом де лу де фи ни ци је уз име нич ке лек се ме ко -
је тај по јам озна ча ва ју са др жи де тер ми на то ре у пре по зи ци ји или
пост по зи ци ји, ко ји ма се иден ти фи ку ју вр сте та квих гра ђе вин ских
обје ка та пре ма раз ли чи тим па ра ме три ма, што пред ста вља ко рек тан
на чин у си стем ском опи су ла бил не се ман ти ке лек се ма ка ко би се
мо гле ве за ти за од ре ђе ну си ту а ци ју (исп. РА ХИ ЛИ НА 2000: 34).

дво рац ле па и бо га та ку ћа, па ла та, за мак, двор.
двор па ла та, дво рац др жав ног по гла ва ра, не ког ви со ког до сто -
јан стве ни ка, пле ми ћа.
ку ла1 2. а. заст. па ла та, дво рац. б. по кр. ку ћа, обич но од ка ме на
и на спрат. в. згра да са ви ше спра то ва, ви ше спрат ни ца ко ја об -
ли ком под се ћа на ку лу. г. по кр. за себ на згра да у се о ском дво ри -
шту у ко јој се са мо спа ва.
стан 1. а. јед на или ви ше со ба с нус про сто ри ја ма за ста но ва ње.
гар со ни је ра и гар со ње ра ж ма ли (јед но соб ни, рет ко дво соб ни)
стан, обич но без ку хи ње; мо мач ки стан.
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дво спрат ни ца (тро-, че тве ро-, мно го- и сл.) ж ку ћа, згра да на
два (три, че ти ри, мно го) спрат(ов)а.
ви ла2 ле па, ома ња ку ћа, обич но ван цен тра гра да; лет њи ко вац.
пaлата 1. ве ли ка, рас ко шно из гра ђе на и уре ђе на згра да за ста -
но ва ње вла да ра, пле ми ћа одн. имућ них љу ди, дво рац.
зе му ни ца 1. а. про сто ри ја ис ко па на у зе мљи и при ми тив но по -
де ше на за ста но ва ње, пре би ва ње или за оста ву.
ко ли ба 1. а. јед но став но, про ви зор но скло ни ште, пре би ва ли -
ште, ку ћи ца и сл., обич но од сла би јег ма те ри ја ла (тр ске, пру ћа,
да са ка и др.) по кри ве на сла мом, гра њем и сл., ча тр ља.
ба ра ка 1. ла ка згра да од да са ка за при вре ме не по тре бе (сме -
шта ње тру па, за ро бље ни ка, бо ле сни ка и сл.).
сла ма ра ку ћа по кри ве на сла мом, сла ма ри ца (1), слам ња ча.
уџе ра ма ла ку ћа од ло шег ма те ри ја ла, ча тр ља, стра ћа ра.
стра ћа ра ста ра, за пу ште на и до тра ја ла ку ћа.
тро шар ни ца тро шна, ста ра ку ћа.
кро ви ња ра 1. гра ђе ви на (ку ћа, ста ја, ко ли ба и сл.) по кри ве на
кро ви ном (обич но при зем на и не у глед на); уоп ште ко ли ба, по -
тле у ши ца, уџе ри ца.

3.3. За пред ста вља ње ме ро ним ских од но са пред ла же се дру га -
чи ја схе ма, та ко да се за пр ви део де фи ни ци је име ни ца ко је озна ча -
ва ју део не че га пред ла же фор му ла ци ја (de fi ni ens) „део не че га“ (Вје -
жбиц ка, пре ма БАРТ МИЊ СКИ 2011:114–115), при че му се у про то ти -
пич ном слу ча ју пре по ру чу је упо тре ба ге ни ти ва без пред ло га за
озна ча ва ње це ли не.12 Ка да се упо тре бља ва ова ква фор му ла ци ја а
ка да не, по ка за ће се на при ме ру име ни ца ко је озна ча ва ју де ло ве ку -
ће, и на ни жим ни во и ма „де ло ви де ло ва“, та ко ђе у те мат ском по љу
‘ку ћа, гра ђе вин ски обје кат’, а ни вои се мо гу схе мат ски пред ста ви -
ти на сле де ћи на чин:

Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику 89

12 У срп ском је зи ку као и у ру ском, за ме ро ним ске од но се ти пич на је упо тре -
ба ге ни ти ва без пред ло га име ни це ко ја озна ча ва це ли ну (у срп. тер ми но ло ги ји
„пар ти тив ни ге ни тив“) и то на ро чи то за од нос де но тат не фик си ра но сти (нпр. де -
ло ви те ла). Мо гу ћа је и упо тре ба пред ло шко-па де жних кон струк ци ја, па та ко у
срп ском, као и у ру ском је зи ку, то је упо тре ба ло ка ти ва са пред ло зи ма на и у (кон -
струк ци је ко је се ре а ли зу ју и у реч нич ким де фи ни ци ја ма опи си ва них лек се ма),
а за ме ро ним ски од нос до пу ње но сти, ко јим се ис ка зу је одво ји вост де ла од це ли -
не, ка рак те ри стич на је упо тре ба ге ни ти ва с пред ло гом од (пр. из на шег ма те ри -
ја ла ква ка „ру чи ца од бра ве“). О пре ци зи ра њу ме ро ним ског од но са упо тре бом
од го ва ра ју ћег па де жа в. РА ХИ ЛИ НА 2000: 37–44.



ку ћа < ‘део ку ће’ < ‘део де ла ку ће’ < ‘део де ла на де лу ку ће’
< ‘део на де лу де ла од ку ће’

Ме ро ним ски се ман тич ки од нос ’део – це ли на’ у те мат ском по -
љу лек се ме ку ћа, спе ци фи ко ван је до пун ским па ра ме три ма: спо ља -
шњи / уну тра шњи, гор њи / до њи, одво ји ви / нео дво ји ви (са став ни)
и функ ци о нал ни део. За сва ки од ових од но са упо тре бља ва се и раз -
ли чи та фор му ла ци ја, што ће се по ка за ти сле де ћим при ме ри ма.

Типичан од нос ’део – це ли на’ де фи ни ше се упо тре бом ге ни ти -
ва без пред ло га уз име ни цу део, што по твр ђу је ве ћи на при ме ра из
реч ни ка, при че му се це ли на осим име ни цом ку ћа ре ђе ис ка зу је и
име ни цом згра да, ње ним си но ни мом, а име ни ца део мо же би ти де -
тер ми ни са на од го ва ра ју ћим при де вом:

3.3.1. Од нос ’део ку ће’:
спрат м 1. део ку ће из ме ђу две та ва ни це, два стро па, кат. (уну -
тра шњи део)
по лу кат = по лу спрат = ме за нин део ку ће из ме ђу при зе мља и
пр во га ка та, ме за нин. (уну тра шњи део)
пар тер м 1. део ку ће ко ји се ма ло уз ди же из над зе мљи шта, при -
зе мље. (уну тра шњи део)
при зе мље део згра де при зе мљи, пар тер. (уну тра шњи део)
кров м 1. а. по кри вач, гор њи део (обич но наг нут или са ста вљен
од наг ну тих по вр ши на) ку ће, згра де, гра ђе ви не уоп ште, ко ји
слу жи као за шти та од вре мен ских не по го да и др. /гор њи део ку -
ће/ (спо ља шњи део).13

зид м 1. а. вер ти кал ни део кон струк ци је згра де на ко ји се на до -
ве зу је кров или та кав део ко ји пре гра ђу је уну тра шњост згра де.
(спо ља шњи / уну тра шњи део)
фа са да ж фр. про че ље, ли це згра де. /пред њи део ку ће, згра де,
про че ље, ли це/ (спо ља шњи део + ком по нен та ори јен ти са но сти)

3.3.2. Сле де ће лек се ме по на чи ну из бо ра лек се ме за иден ти фи -
ка ци ју пој ма у пр вом де лу де фи ни ци је не ука зу ју, или не до след но
и не си сте мат ски ука зу ју на ме ро ним ске од но се, па пред ста вља ју
при ме ре лек си ко граф ских пр о пу ста, ко ји би се мо гли ис пра ви ти на
на чин по ка зан уз реч нич ке де фи ни ци је:
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димњак м 1. а. од вод (обич но ус прав но ози да ни стуб са шу пљи -
ном у сре ди ни или ме тал на цев) за дим и га со ве ко ји на ста ју при
са го ре ва њу; та кав уре ђај као знак до ма ћин ства. /део на кро ву ку -
ће, гра ђе ви не у ви ду озид aног сту ба … ко ји слу жи за од вод …/
тераса 1. ар хит. ра ван кров или отво ре на не по кри ве на хо ри зон -
тал на по вр ши на на гра ђе ви ни; ве ли ки бал кон. /део на ку ћи, гра -
ђе ви ни у ви ду рав не не по кри ве не хо ри зон тал не по вр ши не или
рав ног кро ва/
бал кон 1. ис ту ре на и огра ђе на ма ња те ра са на не ком од спра то -
ва ку ће. /ис ту ре ни и огра ђе ни део на не ком од спра то ва ку ће,
ма ња те ра са/

Предложени начин фор му ли са ња пр вог де ла де фи ни ци је (из ме ђу
ко сих цр та) по ка зу је да се и име ни це овог ти па мо гу си стем ски де фи -
ни са ти као не ка кав део ку ће, гра ђе ви не у ло ка ти ву с пред ло гом на.

3.3.3. Умре жа ва ње ме ро ним ских од но са лек се ма са зна че њем
‘де ло ви ку ће’ мо же се по ка за ти на при ме ру сле де ћих име ни ца ко је
озна ча ва ју уну тра шњи про стор, што се у пр вом де лу де фи ни ци је
ис ка зу је лек се ма ма про сто ри ја и про стор:

пот кро вље с 1. про стор ис под кро ва ку ће, та ван. /про стор у ку -
ћи ис под кро ва/
та ван 1. а. про сто ри ја из ме ђу кро ва и во до рав не пре гра де ко ја
одва ја пот кров ни про стор од до њих про сто ри ја; пот кро вље; под
те про сто ри је. /про сто ри ја у ку ћи из ме ђу кро ва и во до рав не
пре гра де …/
просторија ж 1. а. део уну тра шњо сти згра де, гра ђе ви не, део
ста на, одво јен зи до ви ма или пре гра да ма, на ме њен за ста но ва ње
љу ди, за рад ра зних уста но ва, пред у зе ћа и сл. /уну тра шњи део
ку ће, згра де, ста на одво јен зи до ви ма …/
со ба, ода ја 1. а. јед на од про сто ри ја за ста но ва ње или за вр ше -
ње не ког по сла у ку ћи. /јед на од про сто ри ја у ку ћи за …/
огњиште с 1. а. оиви че ни, отво ре ни про стор у при зе мљу се о -
ске ку ће где се ло жи ва тра (за ку ва ње хра не и др. и за за гре ва -
ње про сто ри је). /про стор у при зе мљу ку ће оиви чен и отво рен
где се …/
кухиња ж 1. а. про сто ри ја (или по себ на згра да) оп скр бље на по -
треб ним уре ђа ји ма, где се ку ва, при пре ма је ло, хра на. /про сто -
ри ја у ку ћи оп скр бље на …/
ку па ти ло с 1. а. про сто ри ја у ста ну ко ја слу жи за ку па ње и уми -
ва ње, обич но са ка дом.
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предсобље а. пр ва про сто ри ја, со ба од мах до ула за у стан. /про -
сто ри ја на ула зу ку ће, ста на/
тр пе за ри ја ж а. про сто ри ја, со ба у ко јој се је де, обе ду је, бла го -
ва о ни ца. /про сто ри ја у ку ћи, ста ну у ко јој …/

У речницима се овај од нос ис ка зу је углав ном не си сте мат ски, па
је по сле реч нич ких де фи ни ци ја пред ло жен си стем ски на чин пред -
ста вља ња овог од но са (из ме ђу ко сих цр та), при че му се уз лек се му
про сто ри ја, про стор це ли на ис ка зу је ло ка ти вом с пред ло гом у.

3.4. Однос ’део де ла ку ће’:
про зор м 1. отвор у зи ду згра де кроз ко ји ула зи све тлост и зрак
и оквир са ста клом ко ји тај отвор за тва ра. (спо ља шњи део)
вра та 1. а. отвор за улаз и из лаз у зи ду ку ће, ода је, твр ђа ве,
утвр ђе не ва ро ши, на огра ди дво ри шта, пар ка, плат ну ша то ра и
др. ко ји се за тва ра и отва ра; кри ло, кри ла ко ја за тва ра ју та кав
отвор. (спо ља шњи део)

У ти пич ном слу ча ју, као што по ка зу ју при ме ри про зор и вра -
та, ‘део’ се иден ти фи ку је лек се мом отвор ко ја, као и ‘део’, зах те -
ва до пу ну ‘це ли не’ у ви ду лек се ма ку ћа, згра да у ло ка ти ву с пред -
ло гом у.

3.5. Од нос ’део на де лу ку ће’
Ни жи хи је рар хиј ски од нос де ла и це ли не та ко ђе се мо же пред -

ста ви ти на до сле дан на чин ис ти ца њем ме ро ним ског од но са у пр -
вом де лу де фи ни ци је, што ће се по ка за ти на ма њем бр о ју при ме ра,
при че му се део ре а ли зу је као ‘угра ђе ни део’ или као ‘на пра ва’ угра -
ђе на на де лу не ког де ла ку ће. По сле реч нич ких де фи ни ци ја да ју се
пред ло зи си тем ског ука зи ва ња на ме ро ним ске од но се (из ме ђу ко сих
цр та), при че му се це ли на ис ка зу је или ге ни ти вом са или без пред -
ло га или ло ка ти вом с пред ло гом на:

ок но 1. а. ста кло на про зо ру. /за ста кље ни део про зо ра/
бра ва 1. на пра ва за за кљу ча ва ње … вра та, про зо ра и др. /на -
пра ва на вра ти ма, про зо ру и др. отво ри ма ко ја слу жи …/
ква ка 1. др шка, ру чи ца (бра ве, за су на и др.) ко јом се отва ра ју
и за тва ра ју вра та, про зо ри и сл. /др шка, ру чи ца од бра ве, за су -
на и др. ко јом се …/

4. Да би се из бе гле по ка за не не до след но сти у де фи ни са њу и у
из бо ру аде кват не лек се ме за иден ти фи ка ци ју пој ма и ра ди си стем -
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ског пред ста вља ња ка те го ри за ци је у лек си ко гра фи ји, пред ла ган је
и ре дук ци о ни стич ки прин цип из бо ра нај оп шти јих пој мо ва за иден -
ти фи ка ци ју име но ва них ре а ли ја, ти па пред мет, ствар, створ(ење)
или при ми ти ва не спе ци фи ко ва ног, нео д ре ђе ног зна че ња, ти па не ко,
не што (в. у БАРТ МИЊ СКИ 2011: 110–111). По ну ђе но ре ше ње ни је
мо гло за до во љи ти ни так со ном ски ни се ман тич ки опис име нич ких
лек се ма. Ова кав по сту пак с јед не стра не пот пу но за ма гљу је про це -
се ка те го ри за ци је и кла си фи ка ци је у так со но ми ји а са дру ге стра не
не да је мо гућ ност за иден ти фи ка ци ју и из бор про то ти пич них се -
ман тич ких свој ства на ко ји ма се за сни ва кла си фи ка ци ја пој мо ва ка -
ко у је зич кој (на ив ној) та ко и на уч ној сли ци све та.

5.1. Зато је за по тре бе овог ис тра жи ва ња пред ло жен но ви тип
се ман тич ког опи са за сно ван на прин ци пу из бо ра нај бли жег хи пе ро -
ни ма за иден ти фи ка ци ју пој ма у пр вом де лу де фи ни ци је, ко ји пред -
ста вља по ла зну осно ву за уста но вље ње оста лих ме то до ло шких
прин ци па по треб них за иден ти фи ка ци ју и из бор кри те риј ских и ди -
јаг но стич ких обе леж ја пој ма, од но сно за из два ја ње и хи је рар хиј -
ску ор га ни за ци ју ди фе рен ци јал них се ма у де фи ни са њу зна че ња
сва ке по је ди нач не лек се ме. Ова кав на чин опи са зна че ња омо гу ћа ва
ус по ста вља ње мо де ла де фи ни ци ја у де скрип тив ној лек си ко гра фи ји,
ко је има ју ви ше стру ки зна чај у си стем ском по ве зи ва њу лек сич ких
је ди ни ца и њи хо вом умре жа ва њу на ми кро пла ну (у по ли се ми ји и
твор бе ним гне зди ма) и на ма кро пла ну (у лек сич ко-се ман тич ким и
те мат ским гру па ма, у се ман тич ким и кон цеп ту ал ним по љи ма). Са мим
по ла зним прин ци пом у де фи ни са њу – из бо ром нај бли жег хи пе ро -
ни ма, ко јим се не пре ска чу ни вои над ре ђе но сти у иден ти фи ка ци ји
пој мо ва и у се ман тич ком опи су лек се ма, ус по ста вља се си стем ски
ла нац под ре ђе них и над ре ђе них пој мо ва и лек се ма, ко ји се обич но
за вр ша ва при ми ти вом, хи пе ро ни мом нај ви шег хи је ра хиј ског ни воа
(исп. БАРТ МИЊ СКИ 2011: 113)14, што је по себ но ва жно за ус по ста -
вља ње ин вен та ра је ди ни ца се ман тич ког опи са и фор ми ра ње се ман -
тич ког ме та је зи ка у де скрип тив ној лек си ко гра фи ји.

5.2. Тако је но вим на чи ном се ман тич ког опи са уста но вљен мо -
дел де фи ни са ња лек се ма из те мат ске гру пе ‘гра ђе вин ски објек ти за
ста но ва ње’ са лек се мом ку ћа као про то ти пич ном за ту гру пу, и ус -
поствљен ла нац хи пе ро-хи по ним ских од но са лек се ме ку ћа и њој
над ре ђе них лек се ма (зда ње, гра ђе ви на, обје кат, ме сто, област,
про стор, про стран ство), ла нац од но са ква ли фи ка тор ских ле ксе ма
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у гру пи, лек се ме ку ћа и ње них хи по ни ма (вр ста ку ће), као и ла нац
ме ро ним ских од но са ле ке ме ку ћа и лек се ма ко је озна ча ва ју ње не
де ло ве у ви ше под ре ђе них ни воа.

6. Уме сто за кључ ка – ци ље ви да љег ис тра жи ва ња

У раз ма тра њу огра ни че ног ма те ри ја ла по шло се од оп шти је
(ши ре) прет по став ке да се из бо ром аде кват ног „пре ци зног“ на чи на
екс пли ка ци је ар хи се ме, из бо ра над ре ђе не лек се ме, не са мо код на -
ве де не те мат ске гру пе име ни ца не го код име ни ца уоп ште, мо же по -
сти ћи ви ше зна чај них ци ље ва у лек си ко граф ској об ра ди ко ји су
узроч но-по сле дич но по ве за ни, и то: 1) да се ус по ста ве прин ци пи
за иден ти фи ка ци ју и ран ги ра ње се ма у реч нич кој де фи ни ци ји; 2)
да се од ре ди та чан, пре ци зан из бор и број ди фе рен ци јал них се ма
(од но сно ти пич них, ди јаг но стич ких, кри те риј ских обе леж ја) и да
се уста но ви њи хо ва хи је рар хиј ска уре ђе ност у де фи ни ци ји; 3) да се
по ка же ре гу лар ност (мо ти ви са ност) се ман тич ке и афик сал не де ри ва -
ци је сва ке по је ди нач не лек се ме и њи хо ва умре же ност на ми кро пла -
ну; 4) да се спро ве де си стем ско по ве зи ва ње лек се ма у па ра диг ма ма,
те мат ским гру па ма, се ман тич ким и кон цеп ту ал ним по љи ма и по -
ка же њи хо ва умре же ност на ма кро пла ну; 5) да се утвр ди оп ти ма лан
и ми ни ма лан ин вен тар ме та је зич ких је ди ни ца се ман тич ког опи са
име нич ких лек се ма (лек сич ких / се ман тич ких при ми ти ва, про стих
и сло же ни јих) и њи хо ва хи је рар хиј ска уре ђе ност по ни во и ма ка те -
го ри за ци је; 6) да се од ре ди њи хо ва уло га у ка те го ри за ци ји и кла си -
фи ка ци ји ре а ли ја у је зич кој сли ци све та срп ског је зи ка; 7) да се од -
ре ди њи хо ва уло га у кон сти ту и са њу лек си ко граф ског ме та је зи ка
срп ске де скрип тив не лек си ко гра фи је и 8) да се упо ре ди ин вен тар
лек сич ких / се ман тич ких при ми ти ва, уста но вље них ана ли зом, са
ин вен та ром уни вер зал них при ми ти ва до са да утвр ђе них у ког ни -
тив ној лин гви сти ци (пре ма WI ER ZBIC KA 1996: 73–111); (в. и God -
dard, Wi er zbic ka, пре ма ГЛАТ КО ВА 2010: 28).
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Стана С. Ристич, Ивана В. Лазич Коник, Ненад Б. Иванович

МЕ ТА Я ЗЫК ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЧЕ СКОЙ ДЕ ФИ НИ ЦИИ
В ДЕ СКРИП ТИВ НОМ СЛО ВА РЕ

(НА МА ТЕ РИ А ЛЕ СЛО ВА РЕЙ СЕРБ СКО ГО ЯЗЫ КА)

Р е з ю м е

В работе пред ста вле на не пре рыв ная иерар хи че ская упо ря до чен но сть пер вой
ча сти де фи ни ций лек сем из те ма ти че ской груп пы ‘стро и те ль ные объ ек ты’ пу -
тем ана ли за вер ти ка ль ной ор га ни за ции иерар хии по ня тий в лек си ко гра фи че ской
де фи ни ции. По ка за но, что в вер ти ка ль ном ря ду ис хо дят от выс ше го уров ня по -
ня ти й ной ка те го ри за ции ‘ло ка ли за то ра’ в ви де сло жных и про стых при ми ти вов
(МЕ СТО > ПРО СТОР [ГДЕ], ПРО СТОР > ПРО СТРАН СТВО [ЧТО-ЛИ БО, ЧТО (без гра нич но)
про сти ра ет ся во все стороны]) и спу ска ют ся к бо лее низ ким ги пе ро ни ми че ским
уров ням ‘стро и те ль ные объ ек ты’. Пред ло жен ная мо де ль си стем но свя зы ва ет зна -
че ния, при чем на ми кро пла не зна че ния вну три по ли сем ной струк ту ры лек се мы и
на ма кро пла не – зна че ния лек сем той же те ма ти че ской груп пы / клас са, что ва жно
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для де скрип тив ной лек си ко гра фии и для мо де ли ро ва ния се ман ти че ско го опи са ния
в элек трон ном сло ва ре со вре мен но го серб ско го язы ка. Та кое опи са ние обес пе чи ло
бы пе ре крест ные лек си че ские и се ман ти че ские ссыл ки и по иск, что име ет су -
ще ствен но ва жное зна че ние как для лин гви стов, так и для оста ль ных по ль зо ва -
те лей сло ва ря.

Ключевые слова: ме та а на лиз лек си ко гра фи че ской де фи ни ции, лек си ко гра -
фи че ский ме та я зык, де скрип тив ная лек си ко гра фия, лек си че ские (се ман ти че ские)
при ми ти вы, серб ский язык, мо де ли ро ва ние се ман ти че ско го опи са ния.

Stana S. Ristić, Ivana V. Lazić Konjik, Nenad B. Ivanović

THE ME TA LAN GU A GE OF A LE XI CO GRAP HIC DE FI NI TION
IN THE DE SCRIP TI VE DIC TI O NARY

(BA SED ON THE DIC TI O NA RI ES OF THE SER BIAN LAN GU A GE)

S u m m a r y

In this paper we pre sent the con ti nu o us hi e rar chi cal or de ring of the first part of
the de fi ni tion of le xe mes from the the ma tic gro up ‘bu il dings’ by analyzing the ver ti -
cal or ga ni za tion of su per or di na tion of con cepts in the le xi co grap hi cal de fi ni tion. We
de mon stra te that the ver ti cal se qu en ce mo unts from a hig her le vel of con cep tual ca te -
go ri za tion, ‘lo ca li zer,’ in the form of com plex and sim ple pri mi ti ves (PLA CE > SPA -
CE [WHE RE], SPA CE > EX PAN SE [SO MET HING THAT IS (BO UN DLESSLY)
SPRE A DING IN EVERY DI REC TI ON]) and de scends to ward a lo wer hype ro ni mic
le vel of ‘bu il dings’. The sug ge sted mo del links me a nings syste ma ti cally, on a mic ro -
le vel of me a ning wit hin the polyse mic struc tu re, and on a mac ro le vel of me a nings of
le xe mes be lon ging to a the ma tic gro up/class, which is sig ni fi cant for the de scrip ti ve le -
xi co graphy and for the mo de ling of se man tic de scrip tion in the elec tro nic dic ti o nary
of the con tem po rary Ser bian lan gu a ge. Such de scrip tion co uld fa ci li ta te the cross-re -
fe ren cing of le xe mes and advan ced se arch, which is es sen tial both for lin gu ists and
dic ti o nary users.

Keywords: me ta-analysis of le xi co grap hic de fi ni tion, le xi co grap hic me ta lan gu a -
ge, de scrip ti ve le xi co graphy, le xi cal (se man tic) pri mes, Ser bian lan gu a ge, mo de ling
of se man tic de scrip tion.
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МА РИ А НА З. АЛЕК СИЋ*
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Катедра за српски језик са јужнословенским језицима

ТИПОЛОГИЈА ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКИХ ОД НО СА
ИС ТО КО РЕН СКИХ ИМЕ НИЧ КИХ ЛЕК СЕ МА СЛО ВЕН СКОГ

ПО РЕ КЛА У СРП СКОМ И БУ ГАР СКОМ ЈЕ ЗИ КУ
(КОМ ПА РА ТИ ВИ СТИЧ КИ ПРИ СТУП)

У раду се истражује се ман тич ки од нос за јед нич ких име ни ца сло -
вен ског по ре кла у са вре ме ном срп ском и бу гар ском је зи ку, као и њи хо -
ве фо но ло шке и пр о зо диј ске адап та ци је и ин те гри са ња у оба лексичка
система. Фокус је усмерен на широки распон конвергентности, односно
ди вер гент но сти у се ман ти ци фор мал но слич них име нич ких лек се ма,
ко ји се кре ће од формално-стилске истоветности до семантичке искљу -
чи вости. У оквиру истраживања презентује се методолошки поступак
за компаративну семантичку анализу заједничких лексема словенског
по рекла у језицима истоветне генетске (словенске) основе.

Кључне речи: међујезичка енантиосемија, међујезичка хомонимија,
семантичка еквивалентност, се ман тич ка не е кви ва лент ност, се ман тич ка
ре а ли за ци ја, хо мо ни мич ни пар.

Са вре ме ни лек сич ки си сте ми срп ског и бу гар ског је зи ка са др -
же ве ли ки број име нич ких лек се ма сло вен ског по ре кла ко је да нас
има ју ак тив ну упо тре бу и пред ста вља ју ин те грал ни део ра зних лек -
сич ко-се ман тич ких гру па, као што су: фло ра, фа у на, ге о граф ски
пој мо ви, пре храм бе ни про из во ди, пред ме ти по кућ ства и др. Њи хо -
во пот пу но или де ли мич но фор мал но по кла па ње пред ста вља услов
за лек сич ку ана ли зу чи ји је циљ утвр ђи ва ње ни воа се ман тич ке кон -
вер гент но сти / ди вер гент но сти, што је мо гу ће утвр ди ти уоча ва њем
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вр сте се ман тич ке опо зи ци је из ме ђу чла но ва лек сич ког па ра. Овај
при ступ на ме ће се и због чи ње ни це да се услед де ло ва ња се ман тич ких
фак то ра, али и екс тра лин гви стич ких (исто риј ски, со ци јал ни, кул тур -
ни, по ли тич ки и сл.), за јед нич ка ис то ко рен ска лек се ма сло вен ског
по ре кла ин те гри ше у књи жев ном во ка бу ла ру оба је зи ка, при че му је
че сто срп ска лек се ма пот пу ни или де ли мич ни се ман тич ки ана лог бу -
гар ске лек се ме или обр ну то, али не увек. За јед нич ке име нич ке лек се -
ме сло вен ског по ре кла ко је су при сут не у лек си ци срп ског и бу гар ског
је зи ка по де ли ли смо услов но у две ску пи не А и Б, сход но по кла па њу
– не по кла па њу се ман тич ке ком по нен те у па ру. Та ко ску пи на А об у -
хва та лек сич ке па ро ве чи ји се не из ве де ни или из ве де ни чла но ви од ли -
ку ју иден тич ном се ман ти ком и истим гра фем ским и фо но ло шким об -
ли ком, при пад но шћу истом сти лу и истом упо треб ном вред но шћу, што
умно го ме олак ша ва усме ну ко му ни ка ци ју, као и пре вод раз ли чи тих
вр ста ли те ра ту ре с јед ног је зи ка на дру ги, а од ве ли ког је зна ча ја и за
раз ме ну ин фор ма ци ја. Њи хо ве лек сич ке ком по нен те је су за јед нич ке
лек се ме у истим лек сич ко-се ман тич ким гру па ма: бра да – бра да, брат
– брат, гла ва – гла ва, гроб – гроб, жи  вот – жи вот, ко вач – ко вач, ко -
ко шка – ко ко шка, ко пи то – ко пи то, ко при ва – ко при ва, ко рен – ко рен,
ма ма – ма ма, ме со – ме со, ме тла – ме тла, огра да – огра да, пла ни на
– пла ни на, се стра – се стра, ши шар ка – ши шар ка и др.

У ову скупину увр сти ли смо и мно го број не лек сич ке па ро ве,
чи ји се чла но ви од ли ку ју иден тич ном се ман ти ком и слич ним фо но -
ло шким об ли ком, при пад но шћу истом сти лу и истом упо треб ном
вред но шћу, при че му смо за не ма ри ли про зо диј ске раз ли ке, ве за не за
ме сто и вр сте ак цен та чла но ва лек сич ких па ро ва, јер их сма тра мо ире -
ле вант ним за оства ри ва ње дво смер не ко му ни ка ци је: ве тар – вя тър,
гр ло – гър ло, го луб – гъ лъб, гро жђе – гро зде, де да – дя до, др во –
дър во, дуг – дълг, зуб – зъб, ја бу ка – ябъл ка, је зик – език, ко ле но – ко -
ля но, ко нац – ко нец, коњ – кон, књи га – кни га, крст – кръст, љу бав
– лю бов, ма гла – мъ гла, мле ко – мля ко, му ка – мъ ка, њи ва – ни ва, пе -
тао – пе тел, по ље – по ле, смрт – смърт, сун це – слън це и др. Слич -
ни фо но ло шки об лик лек се ма из оба је зи ка под ра зу ме ва при су ство
ети мо ло шких екви ва ле на та и то нај че шће у струк ту ри лек сич ке
мор фе ме, што на рав но не ис кљу чу је и оста ле твор бе не фор ман те
(афик се и гра ме ме). Та ко се, ре ци мо, срп ска лек се ма пут и бу гар -
ска лек се ма път, ко је су се ман тич ки иден тич не, раз ли ку ју фор мал но
због раз ли чи тих ре флек са (ѫ) – у, од но сно ъ у лек сич кој мор фе ми.
Код лек сич ких па ро ва кап – кап ка, ши пак – шип ка, мрав – мрав ка
лек сич ка мор фе ма је гра фем ски и фо но ло шки иста, а гра ма тич ка
опо зи ци ја је ве за на за ка те го ри ју род (му шки – жен ски). У овим
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при ме ри ма бу гар ска лек сич ка ком по нен та са др жи су фик сал ну ком -
по нен ту -к(а) ко ја има знат ни сте пен про дук тив но сти у твор би име -
ни це жен ског ро да у бу гар ском је зи ку (уп. РА ДЕ ВА 1987).

Такође, ску пи на А би об у хва та ла и мно го број не не из ве де не или
из ве де не лек се ме истог или слич ног фо но ло шког об ли ка и исто вет не
се ман тич ке струк ту ре, ко је се раз ли ку ју по сво јој стил ској мар ки ра -
но сти и / или упо треб ној вред но сти, од но сно стил ски су не по ду -
дар не – при па да ју ди ја ле кат ској или за ста ре лој, од но сно књи жев ној
лек си ци у оба је зи ка или се рет ко ко ри сте. Упр кос еви дент ној се -
ман тич кој по ду дар но сти оне ни су уза јам но за мен љи ве у пре во ду са
срп ског на бу гар ски је зик или обр ну то због њи хо вих ква ли фи ка то -
ра ко ји ука зу ју на раз ли чи ту упо треб ну вред ност лек се ма.

Асиметрична укр шта ња се уоча ва ју на ни воу књи жев на – не -
књи жев на реч, од но сно не књи жев на – књи жев на реч.

При ме ри лек сич ких па ро ва у ко ји ма је са мо срп ска лек се ма
књи жев на су: бар јак – ба й рак, ко шу ља – ко шу ля ди јал. (б. књ. ри за),
ку ку руз – ку ку руз ди јал. (б. књ. ца ре ви ца), мач ка – мач ка ди јал. (б.
књ. кот ка), ма ти ца – ма ти ца заст. и ди јал. (б. књ. пче ла ма й ка), но -
га – но га ди јал. (б. књ. крак)1 и др.

Примeри лек сич ких па ро ва у ко ји ма је са мо бу гар ска лек се ма
књи жев на су: дој ка заст. (књ. до ји ља) – до й ка, дрв ник по кр. (ср. књ.
др вља ник) – дръв ник, лој зе ди јал. (ср. књ. ви но град) – ло зе, оте че -
ство арх. (ср. књ. отаџ би на) – оте че ство, из ве стие заст. (ср. књ. из -
ве штај) – из ве стие и др.

У исту ску пи ну укљу чи ли смо и лек сич ке па ро ве чи је ком по -
нен те по ве зу је си но ни мич ни од нос: бр зи на – бър зи на, бу ба – бу ба,
ве лик – ве лик, ве ли чи на – ве ли чи на, ла нац – ла нец и др.

Међутим, већу па жњу сва ка ко иза зи ва не ма ли број ис то ко рен -
ских хо мо ни мич них и рет ко енан ти о се мич них лек се ма (ову ску пи ну
смо услов но озна чи ли са Б), код ко јих се уоча ва раз ли чит сте пен се -
ман тич ке ди вер ген ци је. Основ за њи хо ву кла си фи ка ци ју пред ста вља
се ман тич ки од нос основ них но ми на ци о них зна че ња лек се ма-чла -
но ва ме ђу је зич ког па ра. Та ко смо ску пи ну па ро ва Б по де ли ли у два
основ на ти па (Б1 и Б2), сход но не по кла па њу – по кла па њу при мар них
се ман тич ких ре а ли за ци ја срп ске и бу гар ске лек сич ке ком по нен те2.
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1 Ква ли фи ка то ри ко ји ука зу ју на упо треб не и стил ске вред но сти на ве де них
лек се ма на во де се као и у по сто је ћим јед но је зич ким реч ни ци ма срп ског, од но сно
бу гар ског је зи ка (РСА НУ, РСЈ, РБЕ, БТР).

2 Тер ми но ло шке син таг ме се ман тич ка ре а ли за ци ја, при мар на се ман тич ка
ре а ли за ци ја, се кун дар на се ман тич ка ре а ли за ци ја ко ри сти мо пре ма ту ма че њу Д.
Г. Премк (1984: 11).



Пр ви тип – Б1 чи не па ро ви чи је су ПСР не е кви ва лент не, а дру ги
тип – Б2 укљу чу је па ро ве са исто вет ном СР, при че му се уоча ва ју
раз ли ке у зна че њу на се кун дар ном ни воу. Пр ви раз лог за ова кву по -
де лу кри је се у чи ње ни ци ,,да је основ но зна че ње лек се ме оно са
ко јим се она иден ти фи ку је као за себ на лек сич ка је ди ни ца у све сти
но си о ца од ре ђе ног је зи ка. При мар но зна че ње лек се ме не за ви сно је
од кон тек ста, с јед не стра не, и не за ви сно од оста лих се ман тич ких
ре а ли за ци ја ко је су се кун дар не и њи ме мо ти ви са не, с дру ге стра не,
а чи ње ни ца је да се оно пр во усва ја“. Упра во се због то га основ но
зна че ње лек се ме у лек си ко граф ској прак си на во ди као пр во зна че -
ње. Се кун дар не се ман тич ке ре а ли за ци је да те лек се ме из ве де не су
њи хо вом ме та фо рич ком или ме то ни миј ском (укљу чу ју ћи и си нег -
до ху) по ве зи ва њем са ПСР (ГОР ТАН-ПРЕМК 1997: 39, 114). Дру ги
раз лог за на ве де ну по де лу оправ дан је ис ку ством и прак сом, ко ја
по ка зу је да из ме ђу је зи ка исте ге нет ске (у овом слу ча ју ју жно сло вен -
ске) осно ве ко ји су у кон так ту до ла зи до по гре шне за ме не при мар них
се ман тич ких ре а ли за ци ја фор мал но истих или слич них лек се ма. У
за ви сно сти од при су ства фак то ра не мо ти ви са но сти – мо ти ви са но -
сти, хо мо ни мич не па ро ве уну тар оба ти па по де ли ли смо у два под -
ти па. Пр ви под тип укљу чу је па ро ве чи ји су чла но ви не мо ти ви са ни
(не из ве де ни), а дру ги об у хва та па ро ве ко ји има ју мо ти ви са не (из ве -
де не) лек сич ке ком по нен те. Ова по де ла на под ти по ве оправ да на је
чи ње ни цом да је лек сич ки фонд и срп ског и бу гар ског је зи ка кроз
сво ју исто ри ју ства ран и до пу ња ван про це сом из во ђе ња но вих мо ти -
ви са них лек се ма од већ по сто је ћих не мо ти ви са них лек сич ких је ди -
ни ца. Хо мо ним ске лек сич ке па ро ве раз мо три ће мо и са ста но ви шта
се ман тич ког по ве зи ва ња њи хо вих чла но ва, што на ме ће по тре бу
гра на ња мо ти ви са них и не мо ти ви са них хо мо ни ма у гру па ма пре ма
од су ству / при су ству ЗСК. У окви ру из дво је них под ти по ва спро ве -
шће мо се ман тич ку ана ли зу не ких од ме ђу је зич ких па ро ва да бисмо
ство ри ли увид у ка рак тер, вр сте се ман тич ких опо зи ци ја из ме ђу њи -
хо вих лек сич ких ком по не на та.

Тип Б1 Именички хомонимични парови чије се примарне
семантичке реализације не поклапају

Овај тип име нич ких па ро ва об у хва та два под ти па: под тип Б11.0
– не мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви и под тип Б12.0 –
мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви. У окви ру сва ког под ти -
па не мо ти ви са них, од но сно мо ти ви са них име нич ких па ро ва, из дво ји -
ли смо по две гру пе: Б11.1 – не мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни
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па ро ви без ЗСК и Б11.2 – не мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни
па ро ви са ЗСК из ме ђу лек сич ких ком по не на та па ра. Под тип мо ти -
ви са них име нич ких па ро ва (Б1 2.0) та ко ђе се де ли на две гру пе:
Б12.1 – мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви без ЗСК и Б12.2
– мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви са ЗСК.

Под тип Б11.0 Не мо ти ви са ни име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви
Овај под тип об у хва та две гру пе име нич ких хо мо ни ма: пр ва

(Б11.1) са др жи па ро ве без ЗСК, док дру га под гру па (Б11.2), ко ја је
знат но број ни ја, укљу чу је па ро ве са ЗСК.

Група Б11.1 Немотивисани именички хомонимични
парови без ЗСК

Ова гру па са др жи ме ђу је зич ке хо мо ни ме ко ји се од ли ку ју истим
или слич ним фор мал но-фо но ло шким скло пом, али њи хо ве се ман -
тич ке ком по нен те не по ве зу је ни је дан за јед нич ки еле мент на пла ну
са др жа ја. Ме ђу њи ма је не мо гу ће уочи ти би ло ка кву ЗСР или чак
не ку ЗСК. Пре ма Б. Та фри (TA FRA 1986: 388) та кви хо мо ни ми су уну -
тар јед ног је зи ка у опо зи ци ји по ме ђу соб ној ис кљу чи во сти, по сво је -
вр сном се ман тич ком од гу ри ва њу. Основ не и се кун дар не ре а ли за ци -
је чла но ва та квог па ра име ну ју пој мо ве ко ји ни ка да не при па да ју
истом се ман тич ком по љу. Ми ла на Ра дић-Ду го њић (РА ДИЋ-ДУ ГО ЊИЋ

1991: 27) сма тра та ко ђе да њи хо ве се ман тич ке ре ли за ци је фи гу ри -
ра ју по си сте му ис кљу чи во сти и по то ме су слич ни јед но је зич ким
хо мо ни ми ма или, дру га чи је ре че но, из ме ђу лек сич ких ком по не на та
па ра не до ста је би ло ка кав се ман тич ки од нос; њи хо ва слич ност осли -
ка на је у ис тој или ско ро ис тој фо но ло шкој фор ми. Као при мер на -
во ди мо не ко ли ко хо мо ни мич них па ро ва му шког и жен ског ро да:

Му шки род
У на шој гра ђи има два де се так ова квих па ро ва, од ко јих на во ди -

мо са мо не ке:
бук / бук, грб / гръб, грм / гръм, лук / лук, мед / мед2 ʼвид металʼ,

прст / пръст2 ʼпочва, земяʼ, сан / сан и др. Кон крет ни пред ме ти
име ну ју чла но ви па ро ва бук / бук, грб / гръб, грм / гръм, мед / мед2

и прст / пръст2, а ап стракт не – јед на од СР срп ске лек се ме бук са
зна че њем ʼснажан јак шумʼ и чла но ви па ра сан / сан. Бу гар ски члан
у па ро ви ма бук / бук, лук / лук, као и срп ски члан у па ру грм / гръм,
је су фи то ни ми.

Типологија лексичко-семантичких односа истокоренских… 101



Женски род
Хо мо ни мич не па ро ве жен ског ро да ко ји при па да ју гру пи Б11.1

на во ди мо у це ли ни: бу ка / бу ка, бу ква / бу ква и за ста ва / за ста ва.
Сви чла но ви из ове под гру пе, из у зев срп ског чла на па ра бу ка / бу -
ка, озна ча ва ју пред ме те, док је бу гар ска лек се ма бу ка фи то ним.

Група Б11.2 Немотивисани именички хомонимични парови са ЗСК
Из дво је на гру па број ни ја је у од но су на прет ход ну и об у хва та

па ро ве сва три ро да.То су исте, ко ре спон дент не сло вен ске лек се ме
ко је су у срп ском и бу гар ском је зи ку до жи ве ле из ве сна, ве ћа или
ма ња, се ман тич ка по ме ра ња. Ана ли зом по ли се ман тич ких струк ту ра
чла но ва па ро ва до шли смо до две мо гућ но сти ис по ља ва ња се ман -
тич ке ве зе из ме ђу њих: 1) По кла па ње ПСР срп ске, од но сно бу гар -
ске лек сич ке ком по нен те са не ком од ССР бу гар ске, од но сно срп ске
лек сич ке ком по нен те, уз јед ну или ви ше ДСР и 2) При су ство ЗЕСС
лек сич ких ком по не на та па ра3.

Прву мо гућ ност се ман тич ког по ве зи ва ња, ко ја се по ја вљу је у
окви ру огра ни че ног бро ја па ро ва сва три ро да, на во ди мо у це ли ни:

Мушки род
Име нич ких хо мо ни мич них па ро ва са ЗСР има три: брод / брод,

муж / мъж и отац / отец. Чла но ви па ро ва озна ча ва ју пред ме те
(брод / брод) или ли ца (муж / мъж, отац / отец). Из ме ђу чла но ва
па ро ва ове под гру пе при сут на је при ва тив на опо зи ци ја и то у две
ва ри јан те. У пр вој, срп ски члан па ра об у хва та зна че ња бу гар ског
чла на (брод / брод, отац / отец), а у дру гој бу гар ски члан об у хва та
зна че ња свог срп ског пар ња ка. Пр ву ва ри јан ту при ва тив не опо зи ци -
је по ка за ће мо на при ме ру па ра отац / отец ко ме је ЗСР ʼсвешт ено,
ду хов но ли це (све ште ник, ка лу ђер), нај че шће уз име (у ди рект ном
обра ћа њу и без име на, обич но уз на зив чи на)ʼ. ДСР су: ПСР срп ског
чла на са зна че њем ʼмуш ки ро ди тељ, му шка рац пре ма сво јој дециʼ
= б. ба ща; ССР ʼмн. пре дак, праотацʼ = б. пред ци, де ди, пра де ди и
ʼфиг. за чет ник, по кре тач, оснивачʼ = б. ба ща, ро до на чал ник, осно -
ва тел, съ зда тел. У се ман тич ку струк ту ру бу гар ског чла на укљу че -
на су и ар ха ич на зна че ња ʼбащаʼ = ср. отац, ро ди тељ и ʼмн. де ди,
пра де ди, предциʼ, ко ја су за јед нич ка, али их не узи ма мо у об зир јер
се наш рад ба ви са мо се ман тич ким опо зи ци ја ма ус по ста вље ним на
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осно ву са вре ме них стан дард них зна че ња лек се ма у па ру. Дру гу ва -
ри јан ту при ва тив не опо зи ци је, ка да бу гар ски члан па ра об у хва та
зна че ње срп ског чла на, на ла зи мо са мо код па ра муж / мъж. ЗСР је
ʼожењен чо век (у од но су пре ма же ни), му шки брач ни друг, супругʼ,
док је ди фе рен ци јал на ПСР бу гар ске ком по нен те са зна че њем
ʼчовек от про ти во по ло жния на же на та полʼ = ср. му шка рац.

Жен ски род
Име нич ки па ро ви жен ског ро да са ЗСР из гру пе гру пе Б11.2 су:

ба ра / ба ра, го ра / го ра, кр па / кър па, па мет / па мет и тру ба / тръ ба.
Њи хо ви чла но ви озна ча ва ју кон крет не пред ме те (ба ра, кр па, тру ба),
осим чла но ва па ра па мет / па мет ко ји име ну ју ап стракт не пој мо ве.
Код свих на ве де них па ро ва, из у зев код па ра го ра / го ра, за сту пље -
на је екви по лент на опо зи ци ја, а при ка за ће мо је на при ме ру тру ба
/ тръ ба. Код овог па ра ЗСР лек сич ких ком по не на та је сте ̓ врста ли -
ме ног ду вач ког ин стру мен та са са ви је ном це ви и пи ском у ко ји се
дуваʼ ко ја је у РМС да та као основ но зна че ње, а у БТР као се кун дар -
но. ДСР су: ʼнаправа на ауто мо би ли ма за да ва ње звуч ног сигналаʼ
= б. клак сон и ʼвелики сви так, рол на (плат на, тка ни не)ʼ = б. топ.
Бу гар ски члан па ра има јед ну ДСР са зна чењм ̓ дълъг и кух ци лин дър
за пре на ся не на теч но сти и газовеʼ = ср. цев. Ме ђу чла но ви ма па ро -
ва жен ског ро да при ме ћу је мо при ва тив ну опо зи ци ју са мо код па ра
го ра / го ра, у ко јем срп ски члан об у хва та зна че ње бу гар ске лек се -
ме. На и ме, срп ска лек се ма го ра има и се кун дар но зна че ње ʼшума,
дрвећеʼ, уз ар ха ич ну ни јан су, али га реч ни ци не бе ле же. Из тог раз -
ло га при хва та мо ре ше ње лек си ко гра фа да је то зна че ње књи жев но.
Код бу гар ске лек се ме го ра ово зна че ње је основ но, док је се кун дар -
но зна че ње ʼпланинаʼ у РБЕ мар ки ра но ква ли фи ка то ром остр., те
га не узи ма мо у раз ма тра ње.

Средњи род
Именички парови средњег рода из ове гру па ци је су: бла то /

бла то и сло во / сло во. Као при мер на во ди мо хо мо ним ски пар сло -
во / сло во. Ње го ве лек сич ке ком по нен те по ве зу је ЗСР са зна че њем
ʼговор, беседаʼ. Ди фе рен ци јал на зна че ња су: ПСР срп ског чла на па ра
са зна че њем ʼписмени знак у пи сму, аз буциʼ ко ји обич но од го ва ра
од ре ђе ном гласуʼ = б. бу ква, ПСР бу гар ског чла на па ра са зна че њем
ʼдумаʼ = ср. реч и ССР бу гар ског чла на са зна че њем ʼезик, говорʼ =
ср. је зик.

Друга могућност се ман тич ке по ве за но сти ује ди њу је не мо ти ви -
са не хо мо ни мич не па ро ве са ЗЕСС – за јед нич ком ар хи се мом или
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за јед нич ком се мом. Та кав на чин се ман тич ког по ве зи ва ња ни је за бе -
ле жен код хо мо ни мич них лек се ма сред њег ро да.

Мушки род
Па ро ви чи ји су чла но ви му шког ро да су: боб / боб, враг / враг,

грах / грах, пласт / пласт и сват / сват. Лек се ме у њи ма име ну ју
пред ме те или ли ца. Хо мо ни мич не лек се ме па ро ва боб / боб и грах
/ грах су фи то ни ми, а за јед нич ка им је ар хи се ма ра сти ње. Обе при -
па да ју ис тој лек сич ко-се ман тич кој гру пи по вр ће. Лек сич ке ком по -
нен те па ра сват / сват по ве за не су за јед нич ком ар хи се мом људ ско
би ће и део су лек сич ко-се ман тич ке гру пе уче сни ци у свад би. Код
па ро ва боб / боб и грах / грах ме ђу је зич ка хо мо ни ми ја мо ти ви са на
је ди фе рен ци јал ним се ма ма ни жег ран га ко је ука зу ју на раз ли ку у
сор ти или вр сти. У па ру сват / сват хо мо ни ми ја је мо ти ви са на та -
ко ђе се кун дар ном се мом, ко ја ука зу је на ве зу уче сни ка у свад би с
мла ден ци ма.

Код па ро ва враг / враг и пласт / пласт хо мо ни ми ја је мо ти ви -
са на од су ством за јед нич ке ар хи се ме ме ђу лек сич ким ком по нен та -
ма, али им је за јед нич ка се ма ни жег ран га. На при мер, код па ра враг
/ враг лек се ме су по ве за не се мом ко ја ука зу је на не при ја тељ ски од -
нос. Лек се ме оба па ра при па да ју раз ли чи тим лек сич ко-се ман тич -
ким гру па ма.

Женски род
Немотивисани име нич ки па ро ви жен ског ро да са ЗЕСС су: ди -

ња / ди ня и изба / изба. Све лек сич ке ком по нен те па ро ва име ну ју
кон крет не пред ме те, а чла но ви па ра ди ња / ди ня су фи то ни ми. Лек -
се ме у на ве де ним па ро ви ма по ве зу је за јед нич ка ар хи се ма – ʼвоћеʼ,
од но сно ʼпросторијаʼ. Хо мо ни мич ност је у овом слу ча ју мо ти ви са -
на се ма ма ни жег ран га ко је ука зу ју на вр сту во ћа и ње го ве би о ло -
шке ка рак те ри сти ке (ди ња / ди ня), од но сно на на ме ну про сто ри ја
(изба / изба).

Подтип Б12.0 Мотивисани именички хомонимични парови
Овај под тип та ко ђе об у хва та две гру пе име нич ких хо мо ни ма:

пр ва гру па Б12.1 са др жи па ро ве без ЗСК, док дру га под гру па Б12.2,
ко ја је не што број ни ја у од но су на пр ву, укљу чу је па ро ве са ЗСК.
Гру па Б12.1 укљу чу је лек се ме ко је се од ли ку ју та ко ђе истим или
слич ним фор мал но-фо но ло шким скло пом, али при па да ју раз ли чи -
тим де ри ва ци о ним си сте ми ма, од но сно мо ти ви са не су раз ли чи тим
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лек се ма ма, ко је опет при па да ју раз ли чи тим твор бе ним гне зди ма.
Гру па Б12.2 укљу чу је та ко ђе лек се ме са истим или слич ним фор -
мал ним обе ле жи ји ма, али за раз ли ку од оних из под гру пе Б12.1, ов де
су у пи та њу еле мен ти истих де ри ва ци о них си сте ма. Пре ци зни је,
лек сич ке ком по нен те хо мо ни мич них па ро ва су у осно ви ко ре спон -
дент не лек се ме у срп ском и бу гар ском је зи ку, што зна чи да се ме ни жег
ран га ко је по ве зу ју лек се ме јед ног де ри ва ци о ног гне зда у ком плек -
су има ју у свом се ман тич ком са др жа ју део се ма из тог ком плек са
(ГОР ТАН-ПРЕМК 1997: 135‒136).

Група Б12.1 Мотивисани именички хомонимични парови без ЗСК
Ме ђу је зич ки хо мо ни ми из ове под гру пе су број ча но огра ни че -

ни, због че га их на во ди мо у це ли ни.

Мушки род
Мотивисани име нич ки хо мо ни мич ни па ро ви без ЗСК су: за вет

/ за вет, ле вак / ле вак, мла деж / мла деж, пар њак / пар ник и пе сник
/ пест ник. Све лек сич ке ком по нен те па ро ва из у зев па ра за вет / за -
вет име ну ју кон крет не пој мо ве. Чла но ви ових хо мо ни мич них па ро -
ва је су де ри ва ти раз ли чи тих лек се ма-мо ти ва то ра. У па ру за вет /
за вет срп ски члан је на стао од гла го ла за ве то ва ти се, док је бу -
гар ски члан ре зул тат пре фик са ци је име нич ке осно ве. Срп ски члан
па ра ле вак / ле вак мо ти ви сан је гла го лом ли ти – ле ва ти, док је бу -
гар ски члан име ни ца при дев ског по ре кла. У па ру пар њак / пар ник
срп ска лек сич ка ком по нен та на ста ла је од име ни це, а бу гар ски члан
је мо ти ви сан при де вом па рен (= ср. пар ни). Чла но ви па ра пе сник /
пест ник име нич ког су по ре кла, али во де по ре кло од раз ли чи тих
име ни ца – пр ви еле мент па ра из ве ден је од име ни це пе сма, а дру ги
је на стао пре ма име ни ци пѧ сть.

За разлику од свих па ро ва ове под гру пе је ди но су лек сич ке ком -
по нен те па ра мла деж / мла деж на ста ле од истог мо ти ва то ра (при -
де ва млад), с тим што из ме ђу њих не по сто ји се ман тич ка по ве за -
ност. Дру га чи је ре че но, за јед нич ки мо ти ва тор ни је пре нео ика кав
за јед нич ки се ман тич ки еле мент из сем ског са ста ва. Због то га се
овај пар, као и оста ли па ро ви му шког ро да, на ла зи у опо зи ци ји се -
ман тич ке ис кљу чи во сти.

Женски род
Хо мо ни мич ни па ро ви жен ског ро да ко ји при па да ју гру пи Б12.1

су: вр ли на / вър ли на, ко са3/ ко са1, Ко та ран ка / ко та ран ка, ко чи на /
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ко чи на, ла ви ца / ла ви ца, но жи ца / но жи ци и опе ка / опе ка. Хо мо ни -
мич ни па ро ви Ко та ран ка / ко та ран ка, ко чи на / ко чи на, ла ви ца / ла -
ви ца и но жи ца / но жи ци на ста ли су од име ни ца ко је озна ча ва ју раз -
ли чи те пој мо ве. Хо мо ни мич ни пар опе ка / опе ка по мо ти ва ци ји је
гла гол ског по ре кла, док су чла но ви па ра вр ли на / вър ли на мо ти ви -
са ни раз ли чи тим вр ста ма ре чи – име ни цом, од но сно при де вом.

У ову гру пу свр ста ли смо и па ро ве ко са3/ ко са1 и ко са3/ ко са2 .
Срп ски члан па ро ва ко са3 мо ти ви сан је при де вом кос, док су бу гар -
ски чла но ви ко са1 и ко са2 син хро ниј ски гле да но не мо ти ви са ни. Због
то га је њи хо во при су ство у овој гру пи услов но. Јед но је зич ки реч ни ци
срп ског је зи ка (РМС и РСА НУ) по твр ђу ју три хо мо ни мич не лек се ме
ко са, од ко јих су ко са1 и ко са2 се ман тич ки екви ва лен ти бу гар ских
лек се ма ко са1 и ко са2. Је ди но се ко са3 (ко ја је мо ти ви са на) на ла зи у
хо мо ни мич ном од но су пре ма бу гар ским лек се ма ма ко са1 и ко са2,
па су у раз ма тра ње узе ти па ро ви ко са3/ ко са1 и ко са3/ ко са2. Чла но -
ви оба па ра на ла зе се у опо зи ци ји се ман тич ке ис кљу чи во сти.

Средњи род
Наша гра ђа за бе ле жи ла је у окви ру гру пе Б12.1 са мо је дан хо -

мо ни мич ни пар би ће / би че, чи је су ком по нен те сред њег ро да, а на -
ста ле су од гла го ла, од но сно име ни це.

Група Б12.2 Мотивисани именички хомонимични парови са ЗСК
Лек сич ке ком по нен те па ро ва из ове гру пе при па да ју истим де -

ри ва ци о ним си сте ми ма, од но сно де ри ва ци о ним си сте ми ма ко ји ма
су у осно ви ко ре спон дент не лек се ме у срп ском и бу гар ском је зи ку,
што зна чи да хо мо ни мич ни па ро ви има ју у свом се ман тич ком са др -
жа ју део се ма из ком плек са се ма ни жег ран га ко је по ве зу ју лек се ме
јед ног де ри ва ци о ног гне зда (ГОР ТАН-ПРЕМК 1997: 135).Ова гру па
хо мо ни мич них па ро ва ве о ма је број на и об у хва та име ни це сва три
ро да. Хо мо ни мич не па ро ве му шког и сред њег ро да од ли ку је ве ћа
про дук тив ност у од но су на па ро ве жен ског ро да. Услед не свр сис -
ход но сти ана ли зи ра ња свих хо мо ни мич них па ро ва из ове под гру пе,
на ве шће мо са мо огра ни чен, ре пре зен та тив ни број хо мо ни ма му -
шког и сред њег ро да, док ће мо ма ло број не хо мо ни мич не па ро ве
жен ског ро да пред ста ви ти у це ли ни.

Уви дом у се ман тич ке епи диг ме чла но ва па ро ва из гру пе Б12.2
от кри ли смо две мо гућ но сти ис по ља ва ња се ман тич ке ве зе из ме ђу
њих: 1) по кла па ње основ них се ман тич ких ре а ли за ци ја јед ног чла -
на са не ком од ССР бу гар ске, од но сно срп ске лек сич ке ком по нен те
уз за јед нич ке ССР и 2) по сто ја ње ЗЕСС.
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Пр ву мо гућ ност се ман тич ког по ве зи ва ња уочи ли смо код па ро -
ва из сва три ро да.

Мушки род
Због број но сти ове гру пе на во ди мо са мо не ке па ро ве, ко ји су

углав ном на ста ли од гла го ла: за вој / за вой, из вод / из вод, од зив / от зив,
од лив / отлив, оток / от ток, про вод ник / про вод ник, смет / смет
и др. Из у зе так је хо мо ни мич ни пар ко лач / ко лач чи ји су чла но ви
име нич ког по ре кла и озна ча ва ју пред ме те из ку ли нар ства. Хо мо ни -
ми мо ти ви са ни гла го лом мо гу да име ну ју кон крет не пој мо ве (про -
вод ник / про вод ник, смет / смет), али и ап стракт не (из вод / из вод,
од зив / от зив и од лив / отлив). Код не ких па ро ва срп ска лек сич ка
ком по нен та име ну је пред мет, а бу гар ска – ап стракт ни по јам (за вој
/ за вой, оток / от ток). Па ро ви му шког ро да из гру пе Б12.2 нај че -
шће оства ру ју при ва тив ни тип се ман тич ке опо зи ци је и то онај код
ко јег епи диг ма срп ског чла на па ра об у хва та зна че ње бу гар ског чла -
на. Од на ве де них при ме ра то су па ро ви за вој / за вой, ко лач / ко лач,
од лив / отлив, оток / от ток, про вод ник / про вод ник и смет / смет.
Та ко је у па ру за вој / за вой за јед нич ко зна че ње ̓ завој, кри ви на, оку -
каʼ, а ДСР су: ʼтанка тка ни на за за ви ја ње ранаʼ = б. бинт, ʼоно чи -
ме се не што омо та ва, за штит ни омот, ко ве рат, омотницаʼ = б. плик,
опа ков ка и ʼбора, наборʼ = б. на бор. Екви по лент ни тип се ман тич ке
опо зи ци је уоча ва се код па ро ва из вод / из вод, од зив / от зив и про -
вод ник / про вод ник. У па ру из вод / из вод за јед нич ко зна че ње је ʼсуд
до ко је га се до ђе раз ма тра њем чегаʼ, а ди фе рен ци јал на су ʼизвадак
из не ке књигеʼ = б. ад мин. пре пис, из вле че ние и ʼчаст, дял, от къс от
съчинениеʼ = ср. од ло мак.

Женски род
Хо мо ни мич не па ро ве из гру пе Б12.2 пред ста ви ће мо у це ли ни:

биљ ка / бил ка, ко ша ра / ко ша ра, рев ност / рев ност и све ска / свез ка.
Па ро ви биљ ка / бил ка и ко ша ра / ко ша ра на ста ли су од име ни це,
пар све ска / свез ка из гла го ла, док је пар рев ност / рев ност при дев -
ског по ре кла. Сви чла но ви па ро ва, из у зев па ра рев ност / рев ност,
од но се се на кон крет не пред ме те и ли ца. При ва тив на опо зи ци ја за -
сту пље на је код па ро ва биљ ка / бил ка, ко ша ра / ко ша ра и све ска /
свез ка, и то у оној ва ри јан ти при ко јој срп ска лек сич ка ком по нен та
об у хва та зна че ње бу гар ске ком по нен те. На при мер, у па ру ко ша ра
/ ко ша ра ЗСР је ʼстаја за сто куʼ, а ДСР су ʼк ош, корпаʼ = б. кош, ко -
шни ца и ʼколиба од опле те ног пру ће за људеʼ = б. ко ли ба. Чла но ви
па ра бил ка / бил ка та ко ђе су у при ва тив ној опо зи ци ји, а ка рак те ри ше
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их и од нос хи пе ро ним – хи по ним, јер срп ска лек се ма биљ ка са зна -
че њем ʼпоједини ор га ни зам ра сти ња при чвр шћен ко ре ном ода кле
ра сте и раз ви ја сеʼ = б. рас те ние укљу чу је и зна че ње бу гар ске лек -
се ме бил ка ʼлековита треваʼ.

Екви по лент ни тип опо зи ци је за сту пљен је са мо код па ра рев ност
/ рев ност, где је ЗСР ʼособина оно га ко ји је рев но стан, усрдностʼ.
ДСР срп ске ком по нен те па ра је ʼревњивост, завидљивостʼ = б. за -
вист, а код бу гар ске ком по нен те то је зна че ње ʼмъчително не до ве -
рие и съм не ние в не чия лю бов и все от да й ност = ср. љу бо мо ра.

Средњи род
Од број них хо мо ни мич них па ро ва сред њег ро да под гру пе Б12.2

на во ди мо са мо не ке: би ло / би ло, до бро / до бро, до је ње / до е не, ис -
ку ство / из ку ство, ле гло / ле гло и др. Све лек се ме у па ро ви ма су
гла гол ског по ре кла из у зев па ра до бро / до бро чи ји су чла но ви на ста ли
суп стан ти ви за ци јом истог при де ва (до бар = до бър). Чла но ви па ро -
ва озна ча ва ју кон крет не и ап стракт не пој мо ве. Се ман тич ка ка ри ка
из ме ђу чла но ва па ра огле да се у по кла па њу ПСР бу гар ског чла на са
не ком од ССР срп ског чла на (би ло / би ло, до бро / до бро, до је ње /
до е не и ис ку ство / из ку ство) или у по кла па њу ПСР срп ског чла на
са ССР бу гар ског чла на па ра (ле гло / ле гло). Код ове гру пе ја вља ју
се и при ва тив ни и екви по лент ни тип се ман тич ке опо зи ци је. При ва -
тив ни тип опо зи ци је се уоча ва у две ва ри јан те. У пр вој, срп ски члан
па ра об у хва та зна че ње (јед но или ви ше) бу гар ског чла на: би ло / би -
ло и до је ње / до е не. Као при мер на во ди мо хо мо ни мич ни па р би ло /
би ло у ко јем срп ски члан па ра укљу чу је оба зна че ња бу гар ског пар -
ња ка: ʼръб на пла ни на, ко й то мо же да бъ де и во до дел; гребенʼ и ̓ ръб
на по крив или гре да на най-ви со ка та част на сгра да, слемеʼ. ДСР
су: ПСР срп ског чла на са зна че њем ʼритмично по ти ски ва ње кр ви у
артеријамаʼ = б. пулс и ʼдаска или гво зде на пло ча у ко ју се уда ра
уме сто зво на, клепалоʼ = б. кле па ло. Дру гу ва ри јан ту при ва тив не
опо зи ци је по ка за ће мо на при ме ру па ра ис ку ство / из ку ство, код ко -
јег бу гар ска ком по нен та укљу чу је и зна че ње срп ског пар ња ка ʼоно
што је не ко сам до жи вео, скуп зна ња, на ви ка, ве шти на сте че них у жи -
вот ној праксиʼ. ПСР бу гар ског чла на па ра са зна че њем ʼтвор ческа
ху до же стве на де й ност, ху до же стве но обра зно въз про и зве жда не на
де й стви тел ност та с по мо щ та на зву ко ве, цве то ве, фор ми, дви же ния
и дрʼ = ср. умет ност је ди фе рен ци јал на. Екви по лент ни тип се ман -
тич ке опо зи ци је код ових па ро ва је сла бо за сту пљен. Од на ве де них
при ме ра по твр ђен је са мо код па ра ле гло / ле гло, где ПСР срп ског
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чла на са зна че њем ʼместо где се ле гу жи во ти ње (гне здо, ја зби на)ʼ
об у хва та и СР бу гар ског чла на ʼгнездоʼ. ССР срп ског чла на ̓ легало,
ме сто где ле жи животињаʼ иден тич на је јед ној од СР бу гар ског чла -
на. ПСР бу гар ског еле мен та па ра са зна че њем ʼвид ме бел за спа не,
креватʼ од го ва ра срп ским лек се ма ма кре вет, ле жај.

Друга могућност се ман тич ког по ве зи ва ња та ко ђе се уоча ва код
па ро ва сва три ро да. Реч је о лек се ма ма са истим ко ре спон дент ним
мо ти ва то ром – име ни цом, гла го лом или при де вом, а се ман тич ко по -
кла па ње је на ни воу сем ског са ста ва по је ди них чла но ва па ра, на ни воу
иде о граф ске вред но сти ар хи се ме и на ни воу се ме ни жег ран га, док
су им се ман тич ке ре а ли за ци је ди фе рен ци јал не.

Мушки род
Парови му шког ро да из ра зи то су бр ој ни, има их пре ко осам де -

сет. Њи хо ве ком по нен те су нај че шће на ста ле од гла го ла: бо деж /
бо деж, за пис / за пис, оток / оток, пи сац / пи сец, пр о лив / пр о лив, про -
 ток / пр о ток, слу жи тељ / слу жи тел и др. Знат но је ма ње па ро ва
мо ти ви са них име ни цом, и то су: ка ме њар / ка ме нар, ко ре нак // ко -
ре нак, Кра ји шник / кра и щ ник и ли стак // ли стак. У овој гру пи се
уоча ва са мо је дан пар (жи вац / жи вец) мо ти ви сан за јед нич ким при -
де вом жив. Лек сич ке ком по нен те па ро ва му шког ро да озна ча ва ју
кон крет не пред ме те и ли ца, из у зев бу гар ске лек се ме у па ру бо деж
/ бо деж, ко ја озна ча ва пр о цес. Екви по лент на се ман тич ка опо зи ци -
ја код име нич ке гру пе му шког ро да ис по ља ва се у две ва ри јан те. У
пр вој, ме ђу је зич ка хо мо ни ми ја је иза зва на од су ством за јед нич ке ар -
хи се ме, при че му су ком по нен те па ра по ве за не се ма ма ни жег ран -
га: бо деж / бо деж, жи вац / жи вец, ка ме њар / ка ме нар, Кра ји шник
/ кра и щ ник, оток / оток, пи сац / пи сец и пр о лив / пр о лив. Као при -
мер на во ди мо пар жи вац / жи вец чи је ком по нен те има ју раз ли чи -
те ар хи се ме, али их по ве зу је се ма ни же ран га осе тљи во ме сто.

Друга ва ри јан та екви по лент не опо зи ци је об у хва та па ро ве чи ји
чла но ви има ју за јед нич ку ар хи се му, док је ме ђу је зич ка хо мо ни ми -
ја иза зва на се ма ма ни жег ран га. Реч је о па ро ви ма за пис / за пис,
про ток / про ток и слу жи тељ / слу жи тел. На при мер, чла но ви па -
ра слу жи тељ / слу жи тел по ве за ни су ар хи се мом чо век ко ји слу жи.
Срп ска лек се ма са др жи и се му ко ја ука зу је на вр сту по сла ко ји се
оба вља – ко ји вр ши раз не фи зич ке по сло ве, док бу гар ској лек се ми
она не до ста је. Дру гим ре чи ма, зна че ње ʼкойто из пъл ня ва ня ка ква
слу жба, ко й то е на слу жба в учреждениеʼ бу гар ске лек се ме од го ва ра
зна че њу срп ске лек се ме слу жбе ник или чи нов ник, али не и зна че њу
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лек се ме слу га.У овом при ме ру хо мо ни ми ја је мо ти ви са на при су -
ством се ме ни жег ран га срп ског чла на па ра.

Из на ше гра ђе из два ја мо два па ра чи ји су чла но ви по ве за ни
опо зи ци јом енан ти о се мич но сти: ко ре нак // ко ре нак и ли стак // ли -
стак ко је ће мо раз мо три ти па ра лел но због то га што се њи хо ве ка -
рак те ри сти ке укр шта ју (АЛЕК СИЋ 2015: 34‒36). На и ме, лек сич ке
ком по нен те у па ро ви ма има ју исти ко ре спон дент ни мо ти ва тор –
лек се му ко рен, од но сно лист и озна ча ва ју кон крет не пој мо ве ве за -
не за биљ ни свет. Код лек сич ке ком по нен те ових па ро ва уоча ва мо
два ин ди ка то ра енан ти о се мич но сти – број ност и ве ли чи ну4, чи ји је
но си лац су фикс -ак у оба је зи ка. Да под се ти мо, су фик сом -ак код
срп ских лек се ма ко ре нак и ли стак озна ча ва ју се јед ни на и де ми ну -
тив ност, док се истим су фик сом код бу гар ских лек се ма ко ре нак и
ли стак озна ча ва ју збир ност и ауг мен та тив ност. Код ових при ме ра
ме ђу је зич ка енан ти о се ми ја је гра да бил на, јер ди фе рен ци јал не се ме
упу ћу ју на из ра жа ва ње мак си мал не и ми ни мал не при сут но сти, од -
но сно на ис по ља ва ње мак си мал не и ми ни мал не број ча не вред но сти
и фи зич ких осо би на: је дан – мно го и ма ли – ве ли ки.

Женски род
Па ро ви жен ског ро да гру пе Б12.2 ма ло број ни ји су од оних чи је

су лек сич ке ком по нен те му шког ро да. Има их пе де се так, а на ве шће -
мо не ке од њих: бел ка / бял ка, бо дља / бо дла, дој ка / до й ка, играч ка
/ играч ка, ки ша / ки ша, ко шни ца / ко шни ца, кр ма ча / кър мач ка, ма -
зни ца / ма зни ца, ста ја / стая и др. Од гла го ла су на ста ли хо мо ни -
ми бо дља / бо дла, дој ка / до й ка, играч ка / играч ка, кр ма ча / кър мач -
ка и ста ја / стая, док су па ро ви бел ка / бял ка и ма зни ца / ма зни ца
при дев ског по ре кла. Са мо су чла но ви па ра ко шни ца / ко шни ца на -
ста ли из исте име ни це (кош). Чла но ви па ро ва озна ча ва ју пред ме те
и ли ца или су зо о ни ми. Код па ро ва жен ског ро да ове гру пе бе ле жи
се та ко ђе екви по лент ни тип се ман тич ке опо зи ци је, ко ја се огле да у
по сто ја њу за јед нич ке ар хи се ме или се ме ни жег ран га, док су ди фе -
рен ци јал не се ме или ар хи се ме мо ти ва то ри хо мо ни мич но сти. На
при мер, лек сич ке ком по нен те па ра ста ја / стая по ве зу је за јед нич ка
ар хи се ма про сто ри ја, а хо мо ни ми ја је мо ти ви са на ди фе рен ци јал ном
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се мом ко ја се од но си на на ме ну про сто ри је – код срп ског чла на па -
ра то је ста ни ште, пре би ва ли ште за жи во ти ње, а код бу гар ског
чла на – за љу де.

У хо мо ни мич ном па ру кр ма ча / кър мач ка бу гар ска лек се ма има
два пла ти се мич на зна че ња – ʼжена, ко я то кърмиʼ и ʼживотно, ко е то
кърмиʼ5. Чла но ви па ра кр ма ча / кър мач ка (же на) има ју за јед нич ку
се му ни жег ран га ко ја да је сво је мле ко, али су им раз ли чи те ар хи -
се ме – жи во ти ња, од но сно же на, што пред ста вља узрок на стан ка
хо мо ни ми је.

Средњи род
Малобројне па ро ве сред њег ро да из гру пе Б12.2 на во ди мо у це -

ли ни: бла го / бла го, за ни ма ње / за ни ма ние, има ње / има не, пе че ње
/ пе че не, пи са ње / пи са ние и по ри ца ње / по ри ца ние. Њи хо ве лек сич -
ке ком по нен те мо ти ви са не су гла го лом, из у зев па ра бла го / бла го,
чи ји су чла но ви на ста ли од за јед нич ког при де ва благ. Про це се озна -
ча ва ју ком по нен те па ра по ри ца ње / по ри ца ние, срп ски члан па ра
пи са ње / пи са ние и бу гар ска лек се ма пе че не, док су оста ле лек се ме
ове гру пе на ста ле суп стан ти ви за ци јом. Код па ра има ње / има не и
срп ске лек се ме за ни ма ње гла гол ност је у знат ној ме ри по ти сну та,
та ко да су то на син хро ниј ском пла ну име ни це. Екви по лент на опо -
зи ци ја се по ја вљу је код свих па ро ва ове гру пе. На при мер, чла но ви
па ра има ње / има не по ве за ни су за јед нич ком ар хи се мом сво ји на, а
ме ђу је зич ка хо мо ни ми ја је мо ти ви са на се кун дар ном се мом ко ја
ука зу је на вр сте сво ји не.

Тип Б2 Именички хомонимични парови чије се примарне
семантичке реализације поклапају

Овом типу при па да пре ко сто осам де сет име нич ких па ро ва са
иден тич ном ПСР, док им се кун дар на зна че ња мо гу би ти се ман тич -
ки ди фе рен ци јал на, али не ка од њих и иден тич на. Па ро ве ти па Б2
мо же мо по де ли ти на под ти по ве Б21.0 (не мо ти ви са ни па ро ви ) и
Б22.0 (мо ти ви са ни па ро ви) ко ји об у хва та ју име ни це сва три ро да.
Кла си фи ка ци ја ових па ро ва од ли ку је се знат но ма њом раз у ђе но -
шћу од ти па Б1 због чи ње ни це да оба под ти па са др же хо мо ни ме са
ЗСР на ни воу основ них зна че ња. Хо мо ни ми ја је код њих при сут на
на се кун дар ном ни воу или, ре ђе, на ни воу зна че ња ин ду ко ва них се -
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ма ма ни жег ран га, што зна чи да су се ман тич ке раз ли ке из ме ђу чла -
но ва па ра знат но ма ње из ра же не у од но су на хо мо ним ски тип Б1.

Подтип Б21.0 Немотивисани именички хомонимични парови
Мушки род

Подтип Б21.0 об у хва та де се так па ро ва му шког ро да, од ко јих
ће мо на ве сти са мо не ке: ве нац / ве нец, клин / клин, прах / прах, труд
/ труд, цвет / цвят и др. Чла но ви па ро ва озна ча ва ју кон крет не де -
но та те осим па ра труд / труд, чи ји чла но ви име ну ју ап стракт не
пој мо ве. Све лек сич ке ком по нен те па ро ва има ју раз ви је ну по ли се -
ман тич ку струк ту ру, а њи хо ве се кун дар не ре а ли за ци је на ста ле су
ме та фо рич ким тран сфор ма ци ја ма.

На се ман тич ком пла ну, при ва тив ни тип опо зи ци је бе ле жи се са -
мо код па ра клин / клин, при че му бу гар ски члан па ра об у хва та зна -
че ње срп ског пар ња ка. У овом при ме ру мо ти ва то ри хо мо ни ми је су
две ССР бу гар ског чла на са зна че њем ʼвид дъл ги пан та ло ни със сте -
сне ни до лу крачолиʼ = ср. ски ја шке или ту ри стич ке пан та ло не и
ʼвид дам ски или дет ски те сни пан та ло ни, из ра бо те ни от ела сти чен
платʼ = ср. хе лан ке. Оба на ве де на зна че ња бу гар ске лек се ме на ста -
ла су ме та фо ром пре ма об ли ку и при па да ју ис тој лек сич ко-се ман -
тич кој гру пи вр ста оде ће.

Еквиполентни тип опо зи ци је за сту пљен је код свих оста лих па ро -
ва: ве нац / ве нец, прах / прах, труд / труд и цвет / цвят, а илу стро -
ва ће мо га при ме ром па ра ве нац / ве нец. Се кун дар не ре а ли за ци је оба
чла на па ра на ста ле су ме та фо риј ском асо ци ја циј ом по об ли ку, али
ме ђу њи ма не ма по кла па ња. Та ко срп ски члан укљу чу је СР са зна -
че њем: ʼсплет пло до ва и је сти ва у кругуʼ = б. плит ка, ʼназив кру -
жним улицамаʼ = б. кръ го о бра зна ули ца, ʼкоса у кругуʼ = б. кръ гла
плит ка, ʼсветао ко лут око Сун ца, Ме се ца и зв ездаʼ = б. си я ние,
ʼпланински ланацʼ = б. пла нин ска ве ри га и ʼруб, обод, ивицаʼ = б. ръб,
иви ца. Бу гар ски члан па ра об у хва та сле де ће ДСР: ʼмесеста об вив ка
на челюстʼ = ср. де сни, ʼкорона за венчавкаʼ = ср. кру на, пре но сно
зна че ње ʼвенчило, женит баʼ = ср. уда ја, же нид ба, ʼиз образено на
ико на си я ние от металʼ = ср. оре ол и ʼзавърш ек на труд но и зна чи -
тел но делоʼ = ср. кру на.

Женски род
Ма ло број не па ро ве жен ског ро да под ти па Б21.0 при ка за ће мо у

це ли ни: гре да / гре да, да ска / дъ ска, маст / мас и ча ша / ча ша. Све
лек сич ке ком по нен те па ро ва озна ча ва ју пред ме те (пра ве име ни це).
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У се ман тич ким од но си ма ме ђу чла но ви ма па ро ва опа жа мо при ва -
тив ну опо зи ци ју. Та ко у па ро ви ма гре да / гре да, да ска / дъ ска и
маст / мас се ман тич ка струк ту ра срп ског чла на об у хва та сва зна че ња
бу гар ског чла на, док је па ру ча ша / ча ша обр ну то. У овом при ме ру
бу гар ски члан са зна че њем ʼнеголям отво рен съд за пиенеʼ об у хва та
и спе ци јал но зна че ње ʼмала по су да од ста кла из ко је се пијеʼ срп ске
лек се ме ча ша. Бу гар ској лек се ми не до ста је се ман тич ка ком по нен -
та пре ма на ме ни и ма те ри ја лу из ко јег је из ра ђе на ова по су да, тј.
бу гар ска лек се ма ча ша укљу чу је зна че ња срп ске лек се ме ча ша и
шо ља. На и ме, у бу гар ском је зи ку лек се му ча ша мо же мо на ћи у син -
таг ма ма ти па ча ша мля ко, ча ша чай и ча ша ка фе, док се у срп ском
је зи ку у та квим син таг ма ма ја вља лек се ма шо ља (шо ља мле ка, шо -
ља ча ја и шо ља ка фе). У при ме ру па ра ча ша / ча ша се ман тич ка
спо ји вост срп ског чла на огра ни че на је у од но су на бу гар ски члан.
Из вор хо мо ни ми је из ме ђу лек сич ке ком по нен те је се ма ни жег ран -
га ко ја по ка зу је на ме ну, да кле хо мо ни ми ја по сто ји на ни воу се ман -
тич ке пе ри фе ри је.

Средњи род
Име нич ки па ро ви сред њег ро да под ти па Б21.0 су: жи то / жи -

то, ко ло / ко ле ло и ма сло / ма сло. Чла но ви па ро ва озна ча ва ју пред -
ме те, а ком по нен те па ра жи то / жи то су фи то ни ми. Хо мо ни мич не
лек се ме се од ли ку ју раз ви је ном по ли се ман тич ком струк ту ром, при
че му су им не ке од ССР за јед нич ке, а не ке ди фе рен ци јал не, због
че га сва три па ра има ју екви по лент ни тип се ман тич ке опо зи ци је.
На при мер, у па ру ко ло / ко ле ло срп ски члан по се ду је ши рок спек -
тар се кун дар них ре а ли за ци ја, од ко јих је ве ћи на ди фе рен ци јал на у
од но су на зна че ња бу гар ског чла на: ʼнародни плесʼ = б. хо ро, ʼфиг.
круг љу ди, здру жен ка квом везомʼ = б. кръг, ʼскуп оних ко ји су у
исто вре ме за вр ши ли ка кву школуʼ = б. ви пуск, ʼниз, скуп књи жев -
них де ла истог издавачаʼ = б. по ре ди ца, се рия, ʼбиол. ве ли ки скуп у
си сте ма ти ци би ља ка или животињаʼ = б. клас, ʼастр. ја то, ску пи на
зв ездаʼ = б. съ зве здие и ʼсп. низ на те ца ња, так ми че ња у ра зним
спорт ским дисциплинамаʼ = б. тур, кръг. Бу гар ски члан по се ду је
са мо јед ну ДСР са зна че њем ʼвелосипедʼ = ср. би цикл, ко ја је на -
ста ла си нег до хом.

Подтип Б22.0 Mотивисани именички хомонимични парови
Оваj подтип са др жи име нич ке па ро ве чи је су се ман тич ке ком -

по нен те мо ти ви са не лек се мом ко ја је ко ре спон дент на у срп ском и
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бу гар ском је зи ку. Ве о ма је про дук ти ван и об у хва та име ни це сва три
ро да ко је су из ве де не, да кле се кун дар не су у оба је зи ка. На ни воу
њи хо вих ПСР има мо оче ки ва но се ман тич ко по кла па ње, док се њи хо -
ве ССР ра зи ла зе, што је оче ки ва но с об зи ром на то да је у пи та њу
се кун дар ни ни во се кун дар них лек се ма. На и ме, то је ни во на ко јем не
мо же мо оче ки ва ти да су лек се ме из ве де не свим уоби ча је ним се ман -
тич ким тран сфор ма ци ја ма (ме та фо ром, пла ти се ми јом, си нег до хом),
већ са мо ме то ни ми јом и се ман тич ким по ме ра њем ње ног по ла зног
са др жа ја (ГОР ТАН-ПРЕМК 1997: 12‒13). Ка ко су ССР на да љим се -
ман тич ким ни во и ма си ро ма шне по сем ском са ста ву, ло гич но је да
не ке од ових ре а ли за ци ја при па да ју тер ми но ло шким си сте ми ма (зо -
о ни ми ји, ме ди ци ни, бан кар ству). На ша гра ђа то по твр ђу је код име -
ни ца сва три ро да, што ће мо пред ста ви ти при ме ри ма. Ово зна чи и
да број ност па ро ва чи ји су чла но ви се ман тич ки иден тич ни мо ра мо
схва ти ти услов но. С јед не стра не, број ни су при ме ри у ко ји ма чла -
но ви има ју јед но знач ну се ман ти ку сво јих ПСР, али с дру ге стра не, за
раз ли ку од не мо ти ви са них хо мо ни мич них лек се ма, њи хо ва по ли се -
ман тич ка струк ту ра је сла би је раз ви је на, та ко да је ре ла тив но ма ло
хо мо ни мич них па ро ва на се кун дар ном ни воу. Ти ме се об ја шња ва
чи ње ни ца да хо мо ни ми под ти па Б22.0 нај че шће ства ра ју при ва тив ну
опо зи ци ју, тј. је дан од чла но ва укљу чу је у сво ју по ли се ман тич ку
струк ту ру је ди но зна че ње дру гог чла на.

Мушки род
Мно го број ни име нич ки хо мо ни ми му шког ро да спа да ју у па ро -

ве чи ји су чла но ви мо ти ви са ни гла го лом или име ни цом. Од гла го ла
су на ста ле лек сич ке ком по нен те у па ро ви ма за твор / за твор1, из лет
/ из лет, ми рис / ми рис, по скок / под скок и ре зач / ре зач, док је хо мо -
ним ски пар пче лар / пче лар на стао од име ни це (пче ла). ПСР чла но -
ва па ро ва мо гу озна ча ва ти кон крет не пред ме те: за твор / за твор1,
ре зач / ре зач и пче лар / пче лар, као и ап стракт не пој мо ве: из лет / из -
лет, ми рис / ми рис и по скок / под скок. Срп ски члан хо мо ни мич ног
па ра се, за раз ли ку од бу гар ског, од ли ку је раз ви је ни јом по ли се ман -
тич ком струк ту ром ко ја об у хва та нај че шће је ди но зна че ње бу гар ског
чла на. Сви при ме ри овог под ти па има ју при ва тив ни тип се ман тич ке
опо зи ци је. Као при ме ре на во ди мо па ро ве по скок / под скок и ре зач
/ ре зач. Код па ра по скок / под скок срп ска лек се ма об у хва та је ди но
зна че ње бу гар ског пар ња ка, док је ме ђу је зич ка хо мо ни ми ја мо ти ви -
са на ди фе рен ци јал ном тер ми но ло шком ССР са зна че њем ʼврста
отров не зми је Vi pe ra am modytesʼ = б. пе пе лян ка. У дру гом при ме ру
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ре зач / ре зач срп ска лек се ма та ко ђе има раз ви је ни ју епи диг му у од -
но су на бу гар ску. Ње но основ но зна че ње по кла па се са је ди ним зна -
че њем бу гар ског чла на, а ССР су: ʼнаправа за резањеʼ = б. ре зач ка
и ʼошт рачʼ = б. острил ка, ко је су лан ча но по ве за не са основ ним
зна че њем. Хо мо ни мич ност је код па ро ва ре зач (на пра ва за ре за ње)
/ ре зач (чо век) и ре зач (оштрач) / ре зач (чо век) усло вље на од су -
ством за јед нич ке ар хи се ме – ʼнаправа за ре за ње, од но сно ошт рењеʼ
/ ʼчовекʼ. Хо мо ни мич не лек се ме из свих на ве де них при ме ра по ве -
за не су не ком од се ма ни жег ран га и при па да ју раз ли чи тим лек сич -
ко-се ман тич ким гру па ма.

Женски род
Име нич ки хо мо ни ми жен ског ро да об у хва та ју око сто три де сет

па ро ва. Ве ћи на њи хо вих лек сич ких ком по не на та из ве де на је из име ни -
це: бра да ви ца / бра да ви ца, бро ја ни ца / бро е ни ца, глав ни ца / глав ни ца,
гра ди на / гра ди на, игли ца / игли ца (-ич ка), ка лу ђе ри ца / ка лу ге ри ца,
ко ри ца / ко рич ка, ме тли ца / ме тли ца (-ич ка), огра да / огра да, па -
стир ка / па стир ка, чи ста чи ца / чи стач ка и др. ПСР ових лек се ма
име ну ју ли ца (ка лу ђе ри ца / ка лу ге ри ца, па стир ка / па стир ка, чи -
ста чи ца / чи стач ка), пред ме те (бра да ви ца / бра да ви ца, бро ја ни ца
/ бро е ни ца, гра ди на / гра ди на, игли ца / игли ца (-ич ка), ме тли ца /
ме тли ца (-ич ка), ко ри ца / ко рич ка, огра да / огра да) или ап стракт не
пој мо ве (глав ни ца / глав ни ца). Не ке од ових лек се ма има ју и тер ми -
но ло шке ре а ли за ци је из обла сти зо о ни ми је: ка лу ге ри ца = ср. ви вак
(пти ца) и па стир ка = б. стър чи о па шка (пти ца), фи то ни ми је (глав -
ни ца = б. глав ня, игли ца = б. здра вец и ме тли ца = б. ме тли чи на),
ана то ми је (бра да ви ца = б. зър но на гър да) и тех ни ке (чи стач ка =
ср. бри сач на ко ли ма), ко је су на ста ле ме та фо рич ким асо ци ја ци ја -
ма пре ма об ли ку.

У на ве де ним при ме ри ма име нич ких па ро ва жен ског ро да по сто -
је лек се ме ко је су на ста ле до да ва њем мо ци о ног су фик са -ца: ка лу ђе -
ри ца, па стир ка, чи ста чи ца. На при мер, лек се ма чи ста чи ца ве за на
је за при дев чист по сред ством име ни це му шког ро да чи стач, ко ја
је, пак, за при дев чист ве за на пре ко гла го ла чи сти ти.

Код свих на ве де них при ме ра уоча ва мо при ва тив ну се ман тич ку
опо зи ци ју, при ко јој, у ве ћи ни слу ча је ва, срп ски члан об у хва та се -
ман тич ку струк ту ру бу гар ског чла на ко ји је че сто мо но се ми чан
(бра да ви ца / бра да ви ца, бро ја ни ца / бро е ни ца, глав ни ца / глав ни ца,
гра ди на / гра ди на, игли ца / игли ца (-ич ка), ко ри ца / ко рич ка, ме тли -
ца / ме тли ца (-ич ка), огра да / огра да, па стир ка / па стир ка). На
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при мер, у па ру гра ди на / гра ди на срп ски члан по се ду је ДСР са зна че -
њи ма ʼоградаʼ = б. огра де но мя сто, ʼрушевина ста ро га гра да, ме сто
где је не ка да био градʼ = б. ва рош, ʼаугм. и пеј. од градʼ = б. го лям
град. Знат но ре ђе бу гар ски члан има раз ви је ни ју епи диг му, ко ја обу -
хва та и зна че ње срп ске лек сич ке ком по нен те. Од на ве де них при ме -
ра то су па ро ви: ка лу ђе ри ца / ка лу ге ри ца и чи ста чи ца / чи стач ка.
Ре ци мо, код па ра чи ста чи ца / чи стач ка бу гар ски члан има ДСР са
зна че њем ʼустройство за ме ха нич но по чи ства не на пред но то и зад -
но стъ кло на ав то мо бил, обикн. при дъжд или снягʼ = ср. бри сач на
ко ли ма.

Средњи род
Име нич ких хо мо ни ма сред њег ро да под ти па Б22.0 има два де -

сет, а њи хо ве лек сич ке ком по нен те на ста ле су од гла го ла. На ве шће -
мо не ке од них: де ло / де ло, ко па ње / ко па не, ора ње / ора не, пра ње
/ пра не, ра строј ство / раз стро й ство, са у че шће / съ у ча стие и др.
Њи хо ва основ на зна че ња име ну ју ап стракт не пој мо ве и про це се,
док ССР озна ча ва ју и ап стракт не и кон крет не пој мо ве. Ско ро код
свих чла но ва на ве де них при ме ра уоча ва се при ва тив на опо зи ци ја.
У ве ћи ни слу ча је ва срп ски члан об у хва та це ло куп ну епи диг му бу -
гар ског чла на (ко па ње / ко па не, ора ње / ора не, пра ње / пра не и са -
у че шће / съ у ча стие), а ре ђе бу гар ски члан об у хва та сва зна че ња
срп ске ком по нен те па ра (ра строј ство / раз стро й ство). Пр ви слу чај
при ва тив не опо зи ци је пред ста ви ће мо на при ме ри ма па ро ва ко па ње
/ ко па не и ора ње / ора не. Срп ски чла но ви па ро ва, по ред ре а ли за ци ја
ко је озна ча ва ју про цес, рад њу има ју и по ССР ко је име ну ју пред ме -
те: ʼокопана земљаʼ = б. из ко па на зе мя или ни ва и ʼпоорана уз о ра на
зе мља, ораницаʼ = б. из о ра на зе мя или ни ва. У на ве де ним при ме ри ма
ССР су ди фе рен ци јал не и пред ста вља ју мо ти ва то ре ме ђу је зич ке хо -
мо ни ми је. У дру гом слу ча ју при ва тив не опо зи ци је за бе ле же не код
па ра ра строј ство / раз стро й ство мо ти ва тор хо мо ни ми је је ССР
бу гар ског чла на са зна че њем ʼдиария, дрисъкʼ = ср. про лив.

Екви по лент ни тип опо зи ци је за бе ле жен је код па ра де ло / де ло
чи је лек сич ке ком по нен те има ју раз ви је ну по ли се ман тич ку струк -
ту ру. Срп ски члан по се ду је тер ми но ло шко ди фе рен ци јал но зна че -
ње ʼогрешење о законʼ = б. пре стъ пле ние, а бу гар ски члан има два
ди фе рен ци јал на тер ми но ло шка зна че ња: ̓ съдебен процесʼ = ср. суд -
ски про цес, пар ни ца и ʼсъбрани, под ре де ни кни жа, до ку мен ти с
опре де ле на целʼ = ср. до си је, спи си, ак ти.
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Закључак

Се ман тич ка ди вер ген ци ја код за јед нич ких име ни ца сло вен ског
по ре кла у срп ском и бу гар ском је зи ку огле да се у че ти ри вр сте се -
ман тич ке опо зи ци је код чла но ва ме ђу је зич ких хо мо ни мич них па ро ва,
а то су: опо зи ци ја се ман тич ке ис кљу чи во сти, екви по лент на, при -
ва тив на и енан ти о се мич на опо зи ци ја. Ди вер ген ци ја је нај и зра же -
ни ја код па ро ва из број ча но огра ни че них гру па Б11.1 и Б12.1, ко је
об у хва та ју не мо ти ви са не и мо ти ви са не име нич ке лек се ме без ЗСК
на ни воу основ них и из ве де них зна че ња. Сле де ћи сту пањ ди вер -
гент но сти ви дљив је код хо мо ни мич них лек се ма ко је има ју екви -
по лент ни тип се ман тич ке опо зи ци је и по ве за не су по сред ством: а)
ЗЕСС или б) ЗСР. Пр ва вр ста екви по лент ног по ве зи ва ња об у хва та
ве ћи део хо мо ни ма му шког и жен ског ро да из гру пе Б11.2. У гру пи
Б12.2 она је нај ви ше за сту пље на код хо мо ни ма сред њег ро да и нај -
ма ње код хо мо ни ма му шког ро да. Ова вр ста по ве зи ва ња уоча ва се
са мо код по јед ног при ме ра хо мо ни мич ног па ра му шког и сред њег
ро да под ти па Б22.0, где је усло вље на од су ством за јед нич ке ар хи се ме.
При ва тив ни тип се ман тич ке опо зи ци је не што је ма ње за сту пљен и
бе ле жи се код ти по ва Б1 и Б2. Нај до ми нант ни ји је код хо мо ни ма сва
три ро да у под ти пу Б22.0. Та ко ђе, уоча ва се и код хо мо ни ма из ти па
Б1, тач ни је код лек сич ких ком по не на та му шког ро да па ро ва гру пе
Б11.2 и код ве ћи не па ро ва Б12.2. Ова опо зи ци ја је сла би је за сту пље на
код хо мо ни ма жен ског и сред њег ро да ових гру па. Нај ре ђе се бе ле -
жи енан ти о се мич на опо зи ци ја, пред ста вље на код два па ра у гру пи
Б12.2, а ко ја об у хва та мо ти ви са не име нич ке хо мо ни мич не па ро ве
са ЗСК.

Два су раз ло га за по ја ву ме ђу је зич ке хо мо ни ми је код за јед нич -
ких лек се ма сло вен ског по ре кла у срп ском и бу гар ском је зи ку. Пр ви
раз лог пред ста вља слу чај но по кла па ње фо но ло шких об ли ка лек се ма,
а дру ги је по ве зан са рас па дом не ка да за јед нич ких по ли се ман тич ких
струк ту ра, на кон че га се по ја вио раз ли чит сте пен ди вер гент но сти у
зна че њи ма јед ног бро ја сло вен ских лек се ма у оба је зи ка.

Скра ће ни це

арх. ар ха ич но
астр. астро но ми ја
аугм. ауг мен та тив
б. бу гар ски је зик
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би ол. би о ло ги ја
БТР Бъл гар ски тъл ко вен реч ник
ди јал. ди ја ле кат ско
ДСР ди фе рен ци јал на се ман тич ка ре а ли за ци ја
ж. жен ски род
заст. за ста ре ло
ЗЕСС за јед нич ки еле мент(и) из сем ског са ста ва
ЗСК за јед нич ка се ман тич ка ка ри ка
ЗСР за јед нич ка се ман тич ка ре а ли за ци ја
ЗЕСС за јед нич ки еле мен ти из сем ског са ста ва
књ. књи жев но
м. му шки род
мн. мно жи на
пеј. пе јо ра тив но
по кр. по кра јин ско
ПСР при мар на се ман тич ка ре а ли за ци ја
РБЕ Реч ник на бъл гар ския език
РМС Реч ник Ма ти це срп ске
РСА НУ Реч ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти
с. сред њи род
сп. спорт
ср. срп ски је зик
ССР се кун дар на се ман тич ка ре а ли за ци ја
фиг. фи гу ра тив но

Ознаке

/ хомонимични однос
// енантиосемични однос
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Ма ри а на З. Алек сич

ТИ ПО ЛО ГИЯ ЛЕК СИ КО-СЕ МАН ТИ ЧЕ СКИХ ОТ НО ШЕ НИИ ЛЕК СЕМ
СЛА ВЯН СКО ГО ПРО ИС ХО ЖДЕ НИЯ С ОДИ НА КО ВЫ МИ КОР НЯ МИ В

СЕРБ СКОМ И БОЛ ГАР СКОМ ЯЗЫ КАХ
(сопоставительный подход)

Р е з ю м е

В ста тье ис сле ду ет ся се ман ти че ское от но ше ние лек сем сла вян ско го про ис хо -
жде ния с оди на ко вы ми кор ня ми в со вре мен ном серб ском и бол гар ском язы ках, а
так же их фо но ло ги че ская и про со ди че ская адап та ции и ин те гра ции в лек си че ские
си сте мы обо их язы ков. Фо кус на пра влен на ши ро кий ди а па зон кон вер ген ции и
ди вер ген ции в се ман ти ке фор ма ль но по хо жих имен ных лек сем, ко то рый идет от
фор ма ль но-сти ле вой оди на ко во сти до се ман ти че ской ис клю чи те ль но сти. В ис -
сле до ва нии, так же, пред ста вле на ме то до ло ги че ская про це ду ра для ком па ра ти -
вистско го се ман ти че ско го ана ли за общ их лек сем сла вян ско го про ис хо жде ния в
язы ках оди на ко вой ге не ти че ской (сла вян ской) осно вы.

Kлючевые сло ва: ме жъ я зы ко вая энан ти о се мия, ме жъ я зы ко вая омо ни мия, се -
ман ти че ская экви ва лент но сть, се ман ти че ская не э кви ва лент но сть, се ман ти че ская
ре а ли за ция, омо ни мич ная па ра (слов).

Mariana Z. Aleksić

A TYPOLOGY OF LEXICAL SE MAN TIC RE LA TI ONS BET WE EN NO MI NAL
LE XE MES OF SLA VIC ORI GIN WITH IDEN TI CAL RO OTS IN SER BIAN AND

BUL GA RIAN
(a comparative approach)

S u m m a r y

This paper di scus ses the se man tic re la ti ons bet we en com mon no uns of Sla vic ori -
gin in con tem po rary Ser bian and Bul ga rian, as well as the ir pho no lo gi cal and pro so -
dic adap ta ti ons and in te gra ti ons in the re spec ti ve le xi cal systems. The emp ha sis is laid
on a wi de sco pe of con ver gen ce or di ver gen ce in the se man tics of for mally si mi lar no -
mi nal le xe mes, ran ging from for mal-styli stic equ i va len ce to se man tic ex clu si vity. This
re se arch pre sents the met ho do lo gi cal pro ce du re for a com pa ra ti ve se man tic analysis of
com mon noun le xe mes of Sla vic ori gin in ge ne ti cally re la ted (Sla vic) lan gu a ges.

Keywords: in ter lin gual enan ti o semy, in ter lin gual ho monymy, se man tic equ i va -
len ce, se man tic non-equ i va len ce, se man tic re a li za tion, ho monymic pa ir.
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ДРА ГА НА И. РА ДО ВА НО ВИЋ*
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ и
Фи ло зоф ски факултет
Косовска Митровица

О ПРЕД ЛО ШКО-ПА ДЕ ЖНОЈ КОН СТРУК ЦИ ЈИ У +ГЕ НИ ТИВ
У ВА ЉЕВ СКОЈ ПОДГОРИНИ**

У раду се на дијалекатском материјалу са терена Ваљевске Подго -
ри не скреће пажња на сасвим уобичајену употребу конструкције у
+генитив којом се у овој области може исказати посесивност и
спацијалност. Упо тре ба ана ли зи ра не кон струк ци је и ње них кон ку рент -
них фор ми у три ма го вор ним зо на ма Под го ри не исто вре ме но пру жа
осно ву за лин гво ге о граф ску ана ли зу у окви ри ма ових го во ра, али и ши -
ре на (се ве ро)за пад ном ср би јан ском тлу и из ван ње го вих гра ни ца. Уз
то, по ка за ће се да ста ње у на шим ди ја лек ти ма фраг мен тар но на ста вља
по је ди не еле мен те ду бљег исто риј ског на сле ђа.

Кључ не ре чи: кон струк ци ја у +ге ни тив, по се сив ност, спа ци јал ност,
(се ве ро)за пад ни ср бијански говори, говор Ваљевске Подгорине, шума -
диј ско-војвођански дијалекат, ареални распоред.

1. Увод

1.1. Дијалектолошким описом говора Ваљевске Подгорине1

(РАДОВАНОВИЋ 2014) обухва ће на је фо нет ска и мор фо ло шка про бле -
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** Рад је на стао у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског

је зич ког про сто ра (бр.178020), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

3 Ва љев ска Под го ри на да нас је ге о граф ска и ад ми ни стра тив на це ли на у (се -
ве ро)за пад ној Ср би ји, са че тр де се так брд ско-пла нин ских на се ља. Гра ђа је са ку -
пље на у сле де ћим пунк то ви ма: Ба ли но вић (Бал), Бе о му же вић (Б), Бо га тић (Бог),
Бра та чић (Бр), Бре зо ви це (Брез), Вра го ча ни ца (Вр), Ву ји но ва ча (В), Гор ња Бу ко -
ви ца (ГБ), Гор ња Ка ме ни ца (ГК), Гор ње Цр ни ље во (ГЦ), Гор ње Ле ско ви це (ГЛ), 



ма ти ка, утврђене су важније структуралне особине и назначени
правци изоглоса2, а изван предмета студије, по страни, остали су
синтаксички детаљи, једнако важни за српску дијалектоло ги ју, лин -
гво ге о гра фи ју и ге не зу по је ди них по ја ва. На жа лост, то је чест слу чај
и у дру гим ди ја лек то ло шким мо но гра фи ја ма, син так са или са свим
из о ста је или се да ју де та љи у на по ме на ма, по пра ви лу у ре ла ци ја -
ма са стан дард ним је зи ком. Из Ва љев ске Под го ри не рас по ла жем
бо га том гра ђом у фор ми аутен тич ног, спон та ног го во ра, ко ја је по -
год на и за син так сич ко-се ман тич ка ис тра жи ва ња.

1.2. За овај при лог из дво је на је кон струк ци ја у +ге ни тив лич не
за ме ни це или име ни це, чи ја се зна че ња у Ва љев ској Под го ри ни мо гу
све сти на раз ли чи те ти по ве по се сив но сти и спа ци јал но сти. У ра ду
ће се ана ли зи ра ти упо тре ба пред ло шко-па де жне ве зе у +ге ни тив у
окви ри ма по ме ну тих се ман тич ких ка те го ри ја и њи хо вих кон ку рент -
них фор ми у три ма го вор ним зо на ма под гор ске обла сти. Има ју ћи у
ви ду да је ис пи ти ва ни те рен на из ве стан на чин руб но под руч је и да
по је ди не мар кант не струк ту рал не ди ја ле кат ске цр те (од ко јих су не -
ке исто вре ме но и ар ха ич не) за о кру жу ју аре ал упра во у ју жним
пунк то ви ма обла сти и из ве сно ука зу ју на хо ри зон тал но про сти ра -
ње по је ди них изо гло са (РА ДО ВА НО ВИЋ 2014) – по себ на па жња би ће
по све ће на аре ал ном рас по ре ду упо тре бе по сма тра не кон струк ци је
у ис ка зи ва њу раз ли чи тих зна че ња у са мој обла сти, али и ши ре, у
ме ри у ко јој то ма те ри јал са дру гих те ре на до зво ља ва, на (се ве ро)за -
пад ном ср би јан ском тлу и из ван ње го вих гра ни ца. 

1.3. У савременим нор ма тив ним при руч ни ци ма (гра ма ти ка ма)
срп ског је зи ка, упо тре ба пред ло га у са ге ни ти вом од ре ђу је се као
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Гу ња ци (Г), До ња Бу ко ви ца (ДБ), До ња Ка ме ни ца (ДК), До ње Ле ско ви це (ДЛ), Дра -
ги је ви ца (Др), Дра го дол (Д), Зла та рић (З), Ку ни це (Кун), Ко њиц (К), Ле лић (Л),
Ло па тањ (Лоп), Ма ји но вић (М), Ми ли чи ни ца (Мил), Мра вињ ци (Мр), Огла ђе но -
вац (Огл), Осе чи на (О), Осла дић (Осл), Остру жањ (Остр), Плу жац (Пл), При че вић
(Пр), По ћу та (П) Ре бељ (Реб), Ров ни (Р), Си та ри це (Сит), Со вач (Со), Ста ни на Ре -
ка (СР), Стрм на Го ра (СГ), Сту бо (Ст), Су ши ца (Суш), Су во да ње (С), Ту бра вић
(Туб), Ту ђин (Т).

2 Том при ли ком, уста но вље не су, с об зи ром на суд би ну ја та, три го вор не зо не:
го во ри у ко ји ма је очу ва на фо но ло шка ин ди ви ду ал ност гла са јат (1), ије кав ско -
-екав ски го во ри (2) и ека ви зи ра ни ије кав ски го во ри (3), при че му је за кљу че но да се
гра ни ца из ме ђу зо на (1) и (2), (3) про те же до ис точ них об ро на ка пла ни не Ја бла ник
и да ље про ду жа ва углав ном ле вом стра ном то ка ре ке Ја бла ни це (РА ДО ВА НО ВИЋ

2014: 334). По ред ове нај мар кант ни је струк ту рал не осо бе но сти, и дру ге је зич ке
по је ди но сти (фо нет ске, мор фо ло шке и лек сич ке) по ка за ле су из ди фе рен ци ра -
ност про сто ра, што је у пот пу ном са гла сју са ње ним исто риј ским гра ни ца ма и
ми гра ци о ним кре та њи ма (па и на род ним раз у ме ва њем гра ни ца обла сти), а не да -
на шњим чи нов нич ким по де ла ма (РА ДО ВА НО ВИЋ 2014: 14–17).



син так сич ки ар ха и зам (ПИ ПЕР 2005: 694; АН ТО НИЋ 2005: 146), ар ха -
ич на фор ма у ре ги о нал ној упо тре би, или као сред ство стил ске мар -
ки ра но сти у на уч ним и струч ним тек сто ви ма (ПИ ПЕР–КЛАЈН 2013:
339–340). Као о ар ха ич ној кон струк ци ји го во ри и Сте ва но вић, при
че му кон ста ту је да је ње на упо тре ба рет ка у град ским сре ди на ма
ис точ ни јих обла сти срп ског је зич ког про сто ра и да је све че шћа на -
по ре да упо тре ба пред ло га у и код (СТЕ ВА НО ВИЋ 1979: 315–316).

1.3.1. У истим зна чењ ским ка те го ри ја ма ре ги стру ју је и на ши
нај ре пре зен та тив ни ји реч ни ци (уп. Ма ти чин ше сто том ник – РМС и
Ма ти чин јед но том ник – РСЈ). За ову при ли ку пре гле да на је и ком -
плет на гра ђа за РСА НУ3 кон струк ци је у +ге ни тив, ка ко би се по ку -
ша ле на го ве сти ти изо гло се по је ди них зна че ња. Ме ђу тим, гра ђа за
РСА НУ до но си оби ље при ме ра из раз ли чи тих књи жев них и струч -
 них тек сто ва, али не до ста ју по твр де из збир ки ре чи из раз ли чи тих
ди ја ле кат ских обла сти. Се ман тич ке ка те го ри је у ко ји ма се ова ге ни -
тив на кон струк ци ја ре а ли зу је по ду да ра ју се са већ по зна тим зна че -
њи ма ре ги стро ва ним у на шим реч ни ци ма и ра ни јим гра ма ти ка ма.

1.3.2. У окви ри ма де фи ни са них зна чењ ских ка те го ри ја ову кон -
струк ци ју ко мен та ри ше и Фе ле шко у сту ди ји о ге ни ти ву. По овом
ауто ру, у атри бут ској по зи ци ји кон струк ци ја у+ге ни тив има из ра -
зи то по се сив но зна че ње. На да ље, њу ни је мо гу ће увек за ме ни ти ве -
зом код+ге ни тив, за то што је пред ло шко-па де жни спој у+ге ни тив
огра ни чен са мо на ве зу са но ми нал ним осно ва ма – с озна ком жи во,
те је при мар на по зи ци ја ове кон струк ци је при ло шка од ред ба за ме -
сто, а рад ња ко ју озна ча ва де тер ми ни са ни гла гол вр ши се „у бли зи -
ни“ ли ца озна че ног у но ми нал ној осно ви (ФЕ ЛЕ ШКО 1995: 124–125).

2. Исказивање посесивности конструкцијом у + генитив

2.1. Употребом пред ло шко-па де жног спо ја у +ге ни тив у де тер -
ми на тив ној функ ци ји уз име ни цу (у ад но ми нал ној по зи ци ји), од -
но сно у пре ди кат ској функ ци ји уз гла гол је сам/би ти, с ал тер на тив ном
по зи ци јом уз гла гол има ти, на те ре ну Ва љев ске Под го ри не мо же се
ис ка за ти по се сив ност ко ја, из ве сно, пред ста вља еле мен те ду бљег
исто риј ског на сле ђа.

2.1.1. Кон струк ци ја у +ге ни тив за ис ка зи ва ње пре ди ка тив не по се -
сив но сти по твр ђе на је већ у нај ста ри јим ста ро сло вен ским тек сто -
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3 За хва љу јем се ру ко во ди о цу про јек та РСА НУ, др Ра ди Сти јо вић и Упра ви
Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, ко ји су ми омо гу ћи ли да пре гле дам ма те ри јал.



ви ма. На и ме, она је као по сто је ћа пе ри фер на син так сич ка мо гућ ност
(уз син так сич ко-се ман тич ку про ме ну гла го ла има ти) по сто ја ла још
у пра сло вен ском и као та ква за ме ни ла је не ка да шњу оп ште сло вен -
ску кон струк ци ју mi hi x est, на сле ђе ну из пра ин до е вроп ског (с по -
твр да ма у ста ро срп ском, ста ро ру ском и ста ро че шком). По ка за ло се
да је по ти ски ва ње ста ри јег мо де ла но вим узро ко ва но ка ко уну тра -
шњим је зич ким про це си ма, та ко и је зич ким кон так ти ма ко ји су са мо
„осна жи ли“ по сто је ће син так сич ке мо гућ но сти (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР

2013: 122, 132–133).
2.2. Као по ла зни кри те ри јум за кла си фи ка ци ју гра ђе на мет ну ла

се нај пре на син так сич ком пла ну де тер ми на тив на функ ци ја кон -
струк ци је у+ге ни тив лич не за ме ни це или име ни це уз гла го ле и уз
име ни це, на осно ву ко је се пре по зна ју два се ман тич ка ти па ис ка зи -
ва ња по се сив но сти на овом те ре ну.

2.2.1. Прва група примера указује на упо тре бу и аре ал ни рас по -
ред кон струк ци је у +ге ни тив лич не за ме ни це или име ни це уз гла гол
је сам/би ти и уз гла гол има ти.

(1) У +генитив уз глаголе јесам/бити:
а) јатовска го во ри: и у ме не је би ло по ста ва Б, а у нас би ло

треׅша ња ГЦ, а то је у ме не би ло кар ли ца Г, у њи би ла ку деׅља бли зу
мо је јед не ба шче Остр, у нас дол би ла ста ра ку ћа до лам деׅ-сам ја
до шла ис под ове С, у нас је био па тос у ку ћи у це лим со ба ма СР, у
мо га су деׅде би ле слу ге С, до ско ра је у ме не би ла кар ли ца Мил, и
гор има нос, би ла су и у ме не два [носа] Пл, преׅ је у нас био све пр -
ва кла са (ду ван) Бр;

б) ијекавско-екавски говори: у ме не је би ло, имам и сад бе за
Брез, па у нас би ла зи да ни ца ку ћа ДЛ.

в) екавизирани ијекавски говори: нема потврда.
Употреба по сма тра не кон струк ци је уз гла го ле је сам/би ти по себ -

но је из ра же на на ја тов ском те ре ну – у цен трал ној зо ни у на се љи ма
„пра ве Под го ри не“, и у крај ње за пад ним пе ри фер ним пунк то ви ма
(бли жим Ра ђе ви ни и Азбу ко ви ци). У ју жним (ије кав ско-екав ски го -
во ри) и ис точ ним (ека ви зи ра ни ије кав ски го во ри) на се љи ма обла -
сти, она је или фа кул та тив на или пот пу но из о ста је.4

На се ман тич ком пла ну на ве де ни при ме ри пред ста вља ју се ман тич -
ки тип оту ђи ве по се си је. Пред мет по се си је го то во је увек оту ђи ва
сво ји на (ку ћа, кар ли ца, ку де ља и сл.), а са мо јед на по твр да илу стру је
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4 У свим трима зонама извршена је тотална ексцерпција грађе, с тим што због
природе прилога са јатовског терена нису наведене потврде из свих пунктова,
већ само из оних који би помогли у приказивању ареалног распореда.



ре ла ци о ну по се сив ност у ши рем сми слу, тј. дру штве ни од нос (у мо -
га су деׅде би ле слу ге).

У теоријској ли те ра ту ри (у рас пра ва ма ко је се од но се на стан -
дард ни је зик) о се ман тич ким ти по ви ма ис ка зи ва ња по се сив но сти
на ла зи мо да је со мат ска по се си ја у на че лу атри бут ска, али да из у зет -
но уз гла гол има ти мо же да зна чи и нео ту ђи ву со мат ску по се сив ност
ко ја се од но си на де ло ве те ла (ПИ ПЕР 2005: 682–683; 694–695). У
гра ђи су се на шли при ме ри ко ји по ка зу ју да се оту ђи ва по се сив -
ност у Под го ри ни мо же ис ка за ти и уз гла гол је сам/би ти (сви при -
ме ри су са ја тов ског те ре на):

а) соматска која се од но си на де ло ве те ла: у ме не су би ли мо ји
зу би, све је то би ло по ло мље но Лоп5, у Ра до је ве и Бран чи не сна је
био сто мак до зу ба Д.

б) неотуђива ре ла ци о на по се сив ност ко ја се од но си на срод ни -
ке: би ла у нас за дру га6 Мил, у ме не би ла стри на Г, у по па Ти ке би -
ло деׅце Д, у Цве је тво га би ли већ и си но ви ГЦ.

(2) У+генитив уз глагол имати:
а) јатовска говори: а има ло је у нас две би ле фу ру не Со, а он -

дај је има ло у нас че три пет ва де ни ца Реб, увек има ли у нас кач њак
Пр, ва ко ду гач ко [т екме] има ло је у ме не С; у ње га има и сад књи -
га, у То ми сла ва ГЦ, у нас има су ша ра Тђ, у ме не има [земље] ов у
јед ном грун ту че три и по ек та ра Осл, у ме не има там виш че сма Бр,
ди је те, има у ме не ено ђе ре ма Пл, у ме не има и и сад, дол сту па Лоп,
сад ви дим има у те бе ја сам за кло преׅ пар го ди на ћур ка Сит, па има
у ме не пал ци, два нес Бр.

б) ијекавско-екавски говори: у нас имало и земљани [лонаца]
Брез, има ло је у мо је се стре [богиња] ДЛ;

в) екавизирани ијекавски говори: има у нас ено је [карлица] сад
ни смо је ба ци ли Туб, ево у нас има два ек та ра зе мље Туб.

Предлошко-падежна веза у +ге ни тив уз гла гол има ти по ка зу -
је те ри то ри јал но рав но мер ну упо тре бу на ја тов ском те ре ну, док је
у дру гим две ма зо на ма ње на упо тре ба спо ра дич на.

У наведеним примерима генитивном кон струк ци јом уз гла гол
има ти ис ка за на је оту ђи ва по се си ја. Ме ђу тим, ни су не по зна ти ни
при ме ри у ко ји ма се и у овом слу ча ју ис ка зу је:
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5 При мер не за слу жу је да ље пр о бле ма ти зо ва ње, бу ду ћи да би и зу бе тре ба -
ло тре ти ра ти као сва ки дру ги део те ла (прст, но га, око), од но сно ор ган – услов -
но ре че но оту ђи ви. Ис ка зом је ја сно на гла ше но да се ра ди о при род ним зу би ма
– у све сти ин фор ма то ра из на ро да не ма ју се у ви ду ве штач ки зу би.

6 При мер је свр стан у овај се ман тич ки тип, бу ду ћи да се ра ди о тра ди ци о нал -
ној дру штве ној за јед ни ци ко ју чи не срод нич ке ве зе.



а) соматска посесивност: довде у ме не има ла ко са Брез Пл СР
Сит С Др, у ме не не ка чи бу љи ца има усти ма Туб;

б) и релациона: имало је у њи још јед но деׅте Реб, у нас не ма
ста ре ши не Остр.

Потврде отуђиве по се сив но сти уз гла гол има ти на ја тов ском
те ре ну до би је не су у цен трал ним и за пад ним пунк то ви ма. Са мо је
по је дан при мер за бе ле жен у дру гим две ма зо на ма.

2.2.1.1. Илу стра тив но на ве де не, сле де ће при ме ре би смо мо гли
ин тер пре ти ра ти као кон ку рент не струк ту ре:

а) јатовски го во ри: имам че сму ту дол пот ку ћом (↔ у ме не је
дол пот ку ћом че сма) Бал, она ни је има ла деׅце (↔ у ње ни је би ло
де це) Б, Ма ја има две цу ри це ма то ре (↔ у Ма је су две цу ри це ма -
то ре) Б, има ли смо јед но пе-шес ова ца и два во чи ћа (↔ у нас би ло
пе-шес ова ца и два во чи ћа) Пр, око пет ек та ра ми има мо пр во кла -
сне зе мље (↔ у нас је око пет ек та ра пр во кла сне зе мље) ДК;

б) ијекавско-екавски говори: имам дол два си на (↔ у ме не су
дол два си на) Бог, има ла сам аљи ну и ци пе ле на се би (↔ у ме не је
би ла аљи на и ци пе ле) Брез, има ла сам и ђе да у ку ћи, жи вио де ве де -
сет го ди на (↔ у ме не у ку ћи био ђед, жи вио де ве де сет го ди на) ДЛ;

в) екавизирани ијекавски го во ри: има мо ми на шу во де ни цу па
ме ље мо (↔ у нас има во де ни ца па ме ље мо) Туб, имам и сад раз бој
(↔ у ме не има и сад раз бој) Л.

По ка зу је се да је упо тре ба кон ку рент них фор ми у од но су на по -
сма тра ну ге ни тив ну кон струк ци ју из ра зи ти ја у се ве ро и сточ ним пе ри -
фер ним ја тов ским пунк то ви ма (уп. т. 2.2.1.), ко ји су у не по сред ном
до ди ру са пунк то ви ма дру гих две ју зо на.

2.2.1.3. На осно ву аре ал не ана ли зе, упо тре ба ге ни тив не кон -
струк ци је уз гла го ле знат но је из ра зи та у цен трал ним и за пад ним ја -
тов ским пунк то ви ма. Ње на упо тре ба опа да иду ћи пре ма пе ри фе ри ји
ја тов ског аре а ла и се ве ро и сточ ним и ју жним пунк то ви ма, тј. пре ма на -
се љи ма са ије кав ско-екав ским из го во ром ја та и оним ека ви зи ра ним.

Поред тога што се ге ни тив ном кон струк ци јом уз гла го ле ис ка -
зу је нео ту ђи ва по се си ја, ни су не по зна ти ни при ме ри ко ји ма се из -
ра жа ва оту ђи ва (со мат ска и ре ла ци о на) по се сив ност (уп. т. 2.2.1.).

Са лин гво ге о граф ског ста но ви шта, ка да се има у ви ду це ли на
што кав ског на реч ја, за ни мљи ви су раз ли чи ти ти по ви им пер со нал -
них ре че нич них струк ту ра у ко ји ма се ова кон струк ци ја по ја вљу је
(исп. и при ме ре у: ПЕ ТРО ВИЋ 1973: 155).

2.2.1.4. Увидом у ма те ри јал са су сед них ср од них те ре на и не што
ши ре, ге ни тив на кон струк ци ја у зна че њу „по се до ва ти“ по твр ђе на је
у го во ру Го ро би ља (М. НИ КО ЛИЋ 1972: 695–696) и у го во ру Ље штан -
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ског (ТЕ ШИЋ 1977: 239). У овом зна че њу на ла зи мо је у пре ко дрин -
ским го во ри ма, у го во ру Гор њих Ца пар ди (ЂУ КА НО ВИЋ 1983: 261) и
у Оба ди ма (СИ МИЋ 1978: 93), као и у знат но уда ље ни јим ис точ но -
хер це го вач ким го во ри ма – у го во ру Ро ва ца (ПИ ЖУ РИ ЦА 1967: 145) и
у го во ри ма се ве ро за пад не Бо ке (ПА ВЛО ВИЋ 2000: 127). За пот пу ни -
ји за па да но ср би јан ски аре ал ни рас по ред не до ста ју нам по да ци из
Дра га че ва, ср би јан ског По ли мља и Тр ши ћа.

2.2.2. У другој гру пи при ме ра, ге ни тив на кон струк ци ја ја вља се
у ад но ми нал ној по зи ци ји, уз име ни цу:

а) јатовски говори: син у ме не има јед но жен ско деׅте К, син у
ме не био у вој сци Сит, мај ка у те бе оти шла ко ле би С; у те бе Дра -
гић слу жио он дај Д, у ме не Ста на ма ла Г, у ње ћер ка по ги ну ла
Остр, па у ње га пу ни ца оста ла и она мла да Лоп, уче Ми тров да на у
Ми ли во ја син оти шо на пи во Пл, у ме не унук по ги нуо Сит, а у
Стев ке је ле че има ло ва ко (↔ Стев чи но је ле че је има ло ова ко) С,
не знам ре цеп, док сам гор би ла у ме не је то ви ше мај ка го то ви ла Д;
у ме не овај брат тра жи деׅобу С, у ме не је сво јак ја ко са ра њен Огл,
у ме не баш отац по кој ни при чо Остр, у Ма ри це ви дим пр сти про -
гри же ни СР, ја узе осеׅћам у ме не ва ко ру ке З, у те бе се за ле де ру -
ке кад оно про стреш Т.

б) ије кав ско-екав ски го во ри: у ме не отац и мај ка по што се по -
ди је ли ли па дру ге го ди не Брез, у ме не све кар и чо век бе ру ку ди љу
(↔ мој све кар и чо век бе ру) ДЛ;

в) екавизирани ијекавски го во ри: па у ме не ћа ле свуд је имо при -
ја те ља (↔ мој ћа ле је имао сву да при ја те ља) Бог.

Генитивном кон струк ци јом у +ге ни тив лич не за ме ни це или име -
ни це у ад но ми нал ној по зи ци ји на те ре ну Ва љев ске Под го ри не ис ка -
зу ју се два ти па нео ту ђи ве по се сив но сти – со мат ска ко ја се од но си на
де ло ве те ла, и ре ла ци о на ко ја се од но си на срод ни ке. Та ко ђе, са свим
су спо ра дич ни при ме ри, и то са мо на ја тов ском те ре ну, у ко ји ма
овом кон струк ци јом упра вља име ни ца у не ком за ви сном па де жу (у
Ти јо са ве си на оте ра ше ГЦ).

Ова по је ди ност не ди фе рен ци ра оштро ја тов ску зо ну, али се из
аре ал ног рас по ре да ја сно ви ди да је ње но упо ри ште у цен трал ним
и за пад ним пунк то ви ма. Да ин тен зи тет ње не упо тре бе у ад но ми -
нал ној по зи ци ји опа да ка се ве ро и сточ ној и ју жној пе ри фе ри ји ја -
тов ског аре а ла, по твр ђу ју и фа кул та тив ни при ме ри из дру ге две
кон такт не зо не.

2.2.2.1. Из све три зо не рас по ла же мо и по твр да ма у ко ји ма се
овај тип по се си је ис ка зу је кон ку рент ном фор мом – при свој ном за -
ме ни цом. Илу стра тив но на во дим:
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а) јатовски говори: мој отац знао да пра ви опан ке Бр, мо ја мај ка
про ју меׅси ла Г, деׅда је мој пу но жи вио Пл, мој тај деׅда он је оти шо
да про си деׅвој ку СР, њен све кар пра вио Пр, па мо ја уну ка ни је се
ши ша ла уов ште Бал, мо ја мај ка би ла тад цу ра ГК.

б) ијекавско-екавски говори: мој све кар вјен чоАр се на Брез, мој
отац опра вио ку ћу Суш, мо ја је тро ва жи ви ла ско ро сто го ди на ДЛ,
ко по мој кум Вла ди мир Мр, мо ја мај ка ми је си5 про ју Суш.

в) ека ви зи ра ни ије кав ски го во ри: а мој ћа ле ни је био на кло њен
Бог, мој Ми лан кад је био у бол ни ци СГ, мој Љу бо по ги но СГ.

2.2.2.2. Ди ја лек то ло шка ли те ра ту ра у но ви је вре ме до но си оби -
ље по твр да са ис точ но бо сан ског те ре на (уп. РЕ МЕ ТИЋ 2008; СИ МИЋ

2013) и су сед не кон такт не зо не – Ра ђе ви не (ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ 2010),
у ко ји ма ге ни тив на кон струк ци ја слу жи за ис ка зи ва ње по се сив но -
сти „у вред но сти“ при свој не за ме ни це. Кон струк ци ја је, бар што до
са да зна мо, по ред ро ма ниј ских го во ра, за бе ле же на у Гор њим Ца -
пар да ма (ЂУ КА НО ВИЋ 1983: 70–71) и су сед ним Оба ди ма (СИ МИЋ

1978 : 90). У овом зна че њу ни је ре ги стро ва на у Ужич кој Цр ној го -
ри, Дра га че ву, го вору Ље штан ског, ср би јан ском По ли мљу, Ко лу ба -
ри, а не ма је из ве сно ни да ље пре ма Шу ма ди ји.

Према ста њу у дру гим го во ри ма, мо гло би се за кљу чи ти да би
упра во Ва љев ска Под го ри на мо гла би ти и са ма пе ри фе ри ја ис ка зи ва -
ња нео ту ђи ве („чи сте“) по се сив но сти про бле ма ти зо ва ном кон струк -
ци јом, што би би ла још јед на по твр да (уз то, на син так сич ко-се ман -
тич ком пла ну) хо ри зон тал ном про сти ра њу по је ди них изо гло са.

2.2.2.2. По ми шље њу Сло бо да на Ре ме ти ћа, у пи та њу је за те че -
ни ар ха и зам, на ис точ но бо сан ском те ре ну пре у зет од Бо шња ка –
но си ла ца ис точ но бо сан ског ди ја лек та на ста лог на про сто ру сред -
њо ве ков не бо сан ске др жа ве (РЕ МЕ ТИЋ 2008: 396–398).

3. Исказивање просторног значења
конструкцијом у + генитив

3.1. У стручној ли те ра ту ри по себ но су на гла ша ва ни при ме ри
од ре ђи ва ни као „гра нич ни слу ча је ви“, у ко ји ма је кон струк ци ја у
+ге ни тив у зна че њу „ба вље ње јед ног пој ма у сфе ри дру гог“ (ИВИЋ

1957–1958: 145) ин тер пре ти ра на та ко да ста вља ову кон струк ци ју
на гра ни цу из ме ђу спа ци јал не и по се сив не де тер ми на ци је. Ње на
спе ци фич ност огле да се у то ме што јој је лек сич ки екс по нент увек
име ни ца са обе леж јем жи во, ко јом је ис ка зан по се сор им пли цит ног
про стор ног ло ка ли за то ра и она као та ква увек мо же би ти за ме ње на
кон ку рент ном кон струк ци јом код + ге ни тив, с обе леж јем жи во (ПА -
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ВЛО ВИЋ 2000: 42–43). Ова ква зна чењ ска ни јан са зна чи да се обје кат
ло ка ли за ци је на ла зи у сфе ри де тер ми на ци је над ле жно шћу име но -
ва ног ли ца, то јест бо ра ви у ло ка ли за то ру ко ји је „у на шој ку ћи, у
на шем кра ју, у на шем на ро ду“ (ПА ВЛО ВИЋ 2006: 53).

3.2. Зна че ње је по твр ђе но вр ло ра но већ у ста ро срсп кој по слов -
но прав ној пи сме но сти, а ње го ва кон ку рент на фор ма ко нь + ге ни -
тив ре ги стро ва на је тек у ак ти ма из пет на е стог ве ка. По ми шље њу
С. Па вло ви ћа, „уз ин ди рек тив не гла го ле ста ро срп ско ѹ + ген пр во
[се] по ти ску је из ком би на ци је с име ни ца ма мар ки ра ним обе леж јем
[живо –], док у сфе ри зна че ња ‘ба вље ње јед ног пој ма у сфе ри дру -
гог’ ауто ном но вла да … све до XV ве ка, до жи вев ши и на ше вре ме“
(2006: 54).

Историјски гле да но, узи ма се да је ста тус ове пред ло шко-па де жне
ве зе „уз др ман“ фо нет ским по ме ра њем по чет ног *ъ(-)>* вр ло ра -
но у пред и сто риј ском пе ри о ду ка да се оп ште сло вен ски пред лог *ъ
(с аку за ти вом и ло ка ти вом) по чео из јед на ча ва ти са оп ште сло вен -
ским јук ста ло ка ци о ним пред ло гом *u (с ге ни ти вом). Ста ро срп ски
пред лог ѹ та ко се од но сио на две ло ка ли за ци је – уну тра шњу ори -
јен та ци ју и про стор од ре ђен бли зи ном ори јен ти ра, што је би ва ло
нео др жи во. Због то га је јук ста ло ка ци о но зна че ње пре у зео но ви
пред лог, а пред лог ѹ остао је ве зан за ин тра ло ка ли за ци ју (ПА ВЛО -
ВИЋ 2006: 55).

3.3. Грађа за бе ле же на у Ва љев ској Под го ри ни по ка зу је да се и
у овој обла сти пред ло шко-па де жним спо јем у+ге ни тив мо гу ис ка -
за ти по је ди на спа ци јал на зна че ња.

3.3.1. Не по сред на про стор на ло ка ли за ци ја. У окви ру ове зна -
чењ ске ка те го ри је из два ја ју се при ме ри у ко ји ма је ге ни тив ном кон -
струк ци јом ис ка зан по се сор им пли цит ног про стор ног ло ка ли за то ра:

а) ја тов ска зо на:
– ужи про стор: у нас ди же сла ву Па ун Мил; по че у ме не во да

[ливади] да осе же дол у Ја дру Др, ја ње му ка жем не ће [дете] у ме -
не ни шта да јеׅде В;

– ши ри про стор: у нас се то по сти ло преׅ овај сад што се зо ве ча -
сни пост ГБ, у нас са мо ста ља се у че сни цу ди нар неׅки Осл, у нас,
учи Бо жи ћа на Пе цин дан он да се пе че пе че ни ца СР, има ов де у нас
јед но Љу би но вреׅло и сад би ло сеׅде ње М, вој ска би ла је у нас по -
зва на, пре док још ни је ра то Огл;

б) ијекавско-екавски говори:
– ужи про стор: би ло на ро да пу но, у ме не је сед мо ро нас би ло

Суш; има у љу ди до ђе у стан и раз ва ли стан Брез.
– шири простор: у нас нико то не мијења кума Брез.
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в) ека ви зи ра ни ије кав ски го во ри: не ма по твр да.
Сле де ћи при ме ри мо гли би да по твр де да је ге ни тив ном кон -

струк ци јом ис ка зан по се сор екс пли цит ног про стор ног ло ка ли за то ра:
има ли су Ци га ни у нас у мо јим се лу у ком ши лу ку ва ко је дан зе се ок
СР, у ме не пу на ку ћа на ро да Г.

Грађа показује да је по се сор ис ка зан лич ном за ме ни цом или
име ни цом с обе леж јем жи во. Про стор ни ло ка ли за тор мо же би ти
ужи (ку ћа, њи ва, ко ли ба) или ши ри (крај, се ло, за се лак и сл.).

Ареално посматрано, је ди но ја тов ски те рен до бро илу стру је
упо тре бу кон струк ци је у +ге ни тив са зна че њем не по сред не про -
стор не ло ка ли за ци је. У зо ни ије кав ско-екав ских го во ра, ге ни тив на
кон струк ци ја у овом зна че њу све де на је на фа кул та тив ну упо тре бу.

3.3.1.1. Непревело стање показује употреба конкурентне форме:
а) јатовски го во ри:
– ужи про стор: пра ви ле цеׅђ ми же не, ал знаш ка ко и код ме не је

та мо би ло О, имао код мо ји ти шље рај ДК, кол ко има ло оде леׅња у
ку ћи ка си би ла деׅвој ка код њи? Б, код њи се ни је знао га зда Д, код
нас је оби чај ти сад треׅба д идеш да веׅриш деׅвој ку Лоп, код мог оца
био ми стриц, ста реׅши на Д, има ли, ево код ме не и да нас те сту пе и
туч ка Сит, код ку ма по кој ног Или је има ло В;

– шири простор: код нас то не га та ју Бал, а зет мо ра код нас д-
обо ри ја бу ку Бр, неׅгди је би ло они кап ци код нас ни је Др, оби ча ји
су код нас да кр шта ва се деׅте ГЦ, код нас ко ри ште на плећ ка де сна,
осеׅче се Остр, нај глав на ду шно код нас је та ко Пл, не ма код нас
кур ја ка Осл.

б) ијекавско-екавски говори:
– ужи простор: код мене пу но ђе це ДЛ, и ту је је дан ра дио си -

но вац код ње га пу но [на имању] Бог, мој отац ка же код ме не не ће -
те сје сти ни јед на Брез, Код ње га је нај че шћа игран ка би ла Туб;

– ши ри про стор: гу ње ви су код нас но ше ни знаш Л, код нас не
ко љу те лад ов де Брез, код нас при је се ни је пра ви ло ко са де зим ни -
ца ГЛ, код нас је би ва ло обич но ша ре ни му ру за Брез, и код нас то
ста ре же не но си ле оне бо шче и ке це ље Туб;

в) екавизирани ијекавски говори:
– ужи про стор: шта је ово ка ка је ово вој ска, се ди и је де, ка же,

та ко је код њи [зона А] СГ.
– шири простор: Немац све изгоро у корену, све је код нас

изгоро Сед.
Колебање у употреби кон ку рент них фор ми ле по илу стру ју при -

ме ри: јел ча ра ла у вас ов ца Бад њак? Код нас је ча ра ла ов ца Мил,
ни је код нас дреׅн, у нас је це ро ва ко ра Остр.
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3.3.1.2. Са дру гих те ре на има мо на ла зе ко ји ука зу ју на пре ва гу
пред ло га код, уз ин тер пре та ци ју да је пред лог у ре ђи. Та ко је у Го -
ро би љу (М. НИ КО ЛИЋ 1972: 695–696), у го во ру Ље штан ског (ТЕ ШИЋ

1977: 239), у пре ко дрин ским го во ри ма – Гор њим Ца пар да ма (ЂУ КА -
НО ВИЋ 1983: 260–261), Оба ди ма (СИ МИЋ 1978: 90–93) и на ши рем
за пад но бо сан ском те ре ну (ДЕ ШИЋ 1976: 282; ПЕ ТРО ВИЋ 1973: 155),
као и у уда ље ни јим ис точ но хер це го вач ким го во ри ма – у го во ру Ро ва -
ца (ПИ ЖУ РИ ЦА 1967: 144–145) и у се ве ро за пад ној Бо ки (ПА ВЛО ВИЋ

2000: 43). Не до ста ју нам по да ци из ср би јан ског По ли мља, Дра га -
че ва, Тр ши ћа, Ко лу ба ре, мо ра вич ког кра ја, Ужич ке Цр не го ре и цен -
трал не Шу ма ди је.

3.3.2. Уда ља ва ње од ло ка ли за то ра. Кон струк ци јом у +ге ни тив
у ис пи ти ва ној обла сти мо же се ис ка за ти уда ља ва ње од ло ка ли за то -
ра – абла тив ност. Ра по ла же мо са мо по твр да ма са ја тов ског те ре на:
Ко со, ја-ми слим ти-се по ра ђаш, а ти се по ро ди ла, а у ме не са мо во -
да Г [↔ од/из ме не иде са мо вода], са мо ушла у ку ћу, а у ме не крв
иде из но са [↔ крв иде од ме не, из носа] Др, ис ка ла у ме не ја ко раз -
бој Лоп, да де ми пр во два јес ди на ра па кад би смо дол код че сме
узе ла Јор дан ка у ме не ону па ру С, ишла те узе ла по че так у ње СР, а
ис коИко у ме не кај ма ка С, пос ишла те ис ка ла у оне да ми вра ти Пл,
и оде њен син и узме у ње му шту лук В, ку пио Дра ги ша у ње га ек -
тар [↔ ку пио од ње га хек тар] С.

Ранија ис тра жи ва ња за пад но ср би јан ских го во ра углав ном не бе -
ле же ово зна че ње, што на во ди на по ми сао да га не ма. Ову син так -
сич ку по је ди ност из ве сно по твр ђу је су сед но Ље штан ско, уз на по ме -
ну да се оно ре а ли зу је уз гла гол иска ти (уп. нпр. ТЕ ШИЋ 1977: 239).

3.3.3. Приближавање ло ка ка ли за то ру. По сма тра ном ге ни тив -
ном кон струк ци јом фа кул та тив но се мо же ис ка за ти адла тив ност.
Јед на по твр да је са пе ри фе ри је ја тов ског те ре на, а дру га из зо не ије -
кав ско-екав ских го во ра: ови оти шли гор у Бо сиљ ке и ви де го ри Б. у
нас до ђу па се ува ле у ку ћу про сте ру бре ме сла ме па по ли је жу ДЛ.

3.3.4. У гра ђи је за бе ле жен и при мер у ко јем би кон струк ци ја у
+ге ни тив мо гла ис ка зи ва ти зна че ње нео д ре ђе не по сред не про стор -
не ло ка ли за ци је „у бли зи ни, по ред“ (/јук ста ло ка ци ја), што се мо -
жда мо же сме сти ти у кон текст исто риј ског раз во ја зна че ња пред -
ло га у (в. ПА ВЛО ВИЋ 2006: 74). При мер је из ије кав ско-екав ске зо не:

Ја водим во ло ве за ул ча ре. Ка ми о ни пр о ла зе ја-не ћу да за ка чим
ни за ко га, ни ни ко за ме. На и ђе чо вјек не ки с ка ми о ном и он уста -
вио, ка ми он је био ва ко у ме не стао, а мој во је ву ко на јед ну стра -
ну ви ше и ва ко се под би је под то чак пр ви. Мој чо вјек го во рио „и,
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јој је си ћо ра во, је си-лу до, ка ко ли си?“ Сад иде Бри цо оздо „Шта је
би ло Ми ли ца?“ Ре ко, ни шта за ка чио ми во та мо ка за то чак од ка -
ми о на оно га чо вје ка.

4. Закључак 

4.1. На осно ву до сад ре че ног у ве зи с кон струк ци јом у +ге ни тив
у Ва љев ској Под го ри ни, мо же се за кљу чи ти да је ње на упо тре ба
обич на у свим зна чењ ским ка те го ри ја ма по се сив но сти и спа ци јал -
но сти у ја тов ској зо ни, што се ви ди и на кар ти:
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Њено упориште је у цен трал ним и за пад ним пунк то ви ма (бли жим
Ра ђе ви ни и Азбу ко ви ци), а иду ћи ка пе ри фе ри ји ја тов ског те ре на
упо тре ба ге ни тив не кон струк ци је сла би, што по твр ђу је фа кул та тив -
ност или и пот пу ни из о ста нак по твр да из тих пе ри фер них пунк то -
ва, као и из пунк то ва две ју кон такт них зо на.

4.2. Као спе ци фич ност из два ја се упо тре ба кон струк ци је у +ге -
ни тив у ад но ми нал ној по зи ци ји, ко јом се ис ка зу ју оба се ман тич ка
ти па нео ту ђи ве по се си је. Су де ћи по гра ђи ко јом рас по ла же мо у ди -
ја лек то ло шким рас пра ва ма, мо гло би се за кљу чи ти да је упра во Ва -
љев ска Под го ри на – пре ци зни је ја тов ска зо на – са ма пе ри фе ри ја
овог син так сич ког ар ха и зма, чи је је упо ри ште, ба рем пре ма оно ме
што са да зна мо, на ис точ но бо сан ском те ре ну. Ово би ука зи ва ло на
мо гућ ност да не ке изо гло се има ју хо ри зон тал ни пра вац пру жа ња:
за пад–ис ток.

4.3. Поред по се сив ног зна че ња, ма те ри јал до но си по твр де у ко -
ји ма се овом кон струк ци јом ис ка зу ју и по себ на спа ци јал на зна че ња.
Као нај мар кант ни је, из два ја се не по сред на про стор на ло ка ли за ци -
ја где је ис ка зан по се сор им пли цит ног про стор ног ло ка ли за то ра.
На по ре до, у упо тре би су и кон ку рент не фор ме, с пред ло гом код.

4.4. До сад ре че но у ве зи са по сма тра ном кон струк ци јом на тлу
Ва љев ске Под го ри не и ње ног су сед ства, на во ди на по ми сао да је
ова ди ја ле кат ска област (пре ци зни је ње на ја тов ска зо на) пе ри фе ри ја
аре а ла уоби ча је не упо тре бе у +ге ни тив. Да би се ово са си гур но шћу
мо гло по твр ди ти, по треб но је на да ље у ди ја лек то ло шким рас пра ва -
ма обра ти ти па жњу на про бле ма ти зо ва ни син так сич ки де таљ и
упот пу ни ти ди ја ле кат ску ма пу ма те ри ја лом из оста лих зо на.
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Драгана И. Радованович

О ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ У +ГЕНИТИВ
В ОДНОМ (СЕВЕРО)ЗАПАДНОМ ГОВОРЕ СЕРБИИ

Р е з ю м е

В статье на ди а лек то ло ги че ском ма те ри а ле по ле вых за пи сей ра й о на Ва лев ской
Под го ри ны от ме ча ет ся впол не обы ден ное упо тре бле ние кон струк ции у +ге ни тив,
с по мо щ ью ко то рой в дан ной обла сти мо жет выс ка зы ва ть ся при на дле жно сть и
про стран ствен но сть. Упо тре бле ние ис сле ду е мой кон струк ции и ее кон ку рент -
ных форм в трех го во рах Под го ри ны од но вре мен но по зво ля ет про ве сти лин гво -
ге о гра фи че ское ис сле до ва ние в рам ках не то ль ко этих го во ров, но и ши ре, на
тер ри то рии (се ве ро)за пад ной Сер бии и за ее пре де ла ми. Так же вы я вле но, что со -
сто я ние дан ных ди а лек тов ча стич но со хра ня ет опре де лен ные эле мен ты бо лее
глу бо ко го исто ри че ско го на сле дия.

Клю че вые сло ва: кон струк ция у +ге ни тив, при на дле жно сть, про стран ствен -
но сть, (се ве ро)за пад ные го во ры Сер бии, го вор Ва лев ской Под го ри ны, шу ма дий -
ско-во е во дин ский ди а лект, аре а ль ное рас про стра не ние.
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Dragana I. Radovanović

ON THE U +GENITIVE PREPOSITION-CASE FORM
IN A (NORTH)WEST SERBIAN DIALECT

S u m m a r y

Dra wing on the ma te ri als that tre at di a lects col lec ted in the re gion of Va lje vo Pod -
go ri na, the aut hor of the pa per con si ders the pre sen ce of the u+ge ni ti ve form that is re -
gu larly used in this area to ex press pos ses sion and spa ti a lity. The use of this and the
com pe ting forms in three spe ech are as of Pod go ri na pro vi des the gro unds for lin guo-
ge o grap hic analysis, not only with re la tion to the se spe ech are as, but al so wit hin a wi -
der (north)west Ser bian re gion and over the re gi o nal bo un da ri es. In ad di tion, the
analysis shows that the si tu a tion in Ser bian di a lects re pre sents a frag men ted con ti nu -
a tion of a num ber of ele ments ro o ted in the hi sto ri cal bac kgro und.

Keywords: u +ge ni ti ve form, pos ses sion, spa ti a lity, (north)west Ser bian di a lects,
Va lje vo Pod go ri na di a lect, Šu ma di ja-Voj vo di na di a lect, areal di stri bu tion.
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А. А. ТУ РИ ЛОВ. ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ ПО СЛА ВЯН СКО МУ И
СЕРБ СКО МУ СРЕ ДНЕ ВЕ КО ВЬЮ.

Из да ние под го то ви ли Сне жа на Еле си е вич, Джор же Три фу но вич.
Уред ник Жар ко Чи го ја. Бе о град: Чи го ја штам па, 2014. – 739 стр.

(= Библиотека Ортограф. Књига 1)

Анатолиј Аркадјевич Турилов, инострани члан САНУ, члан
Амброзијанске ака де ми је за област сла ви сти ке и ви ше дру гих
научних тела (комисија, савета и редакција), водећи научни са рад ник
Одељења сред њо ве ков не исто ри је Ин сти ту та за славистику Ру ске
академије наука, угледни проучавалац старе словенске ру ко пи сне
књиге, значајно је до при нео по зна ва њу ста рог срп ског пи са ног на -
сле ђа, у ма тич ним зе мља ма и на стра ни. Још од кан ди дат ске ди сер -
та ци је под на сло вом Бу гар ски и срп ски из во ри за сред њо ве ков ну
исто ри ју Бал ка на у ру ској пи сме но сти од кра ја XIV до пр ве че твр -
ти не XVI ве ка, од бра ње не 1980. го ди не, он је окре нут ме ђу сло вен -
ским кул тур ним ве за ма, у ко ји ма је ва жан срп ски удео. У сре ди шту
ње го ве па жње је књи жев но на сле ђе Ру са и дру гих пра во слав них
Сло ве на, исто ри ја цр кве но сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре од IX
до XVII ве ка (ту је ис так ну то ме сто де ла уче никâ Ћи ри ла и Ме то -
ди ја), уза јам не сло вен ске ве зе, по је ди нач не књи жев не и књи жне
фор ма ци је, ста ра ру ска штам па на књи га. Струч њак је за ћи ри лич ку
палеографију и енциклопедијски зналац словенске културне про -
шло сти. Написао је више књига и стотине сту ди ја, по ред ве ли ког
бро ја те мељ них и вр ло ра зно вр сних чла на ка у Пра во слав ној ен ци -
кло пе ди ји (до са да је из и шло 47 то мо ва). На уч ну ка ри је ру за по чео је
у Ру ко пи сном оде ље њу Др жав не би бли о те ке СССР-а „В. И. Ле њин“
(1977), по том је по стао са рад ник Ин сти ту та за сла ви сти ку (1979),
су де лу ју ћи уз то, ду ги низ го ди на, у ра ду Ар хе о граф ске ко ми си је, а
да нас је глав ни уред ник Свод ног ка та ло га сло вен ско-ру ских ру ко -
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пи сних књи га XIV ве ка ко је се чу ва ју у Ру си ји, зе мља ма СНГ-а и
При бал ти ка (Мо сква, 2002).

У Сту ди ја ма из словенског и српског средњег века, како гласи
српска верзија наслова ове књиге, доносе се радови А. А. Турило -
ва на ста ли у ши ро ком вре мен ском ра спо ну, од осам де се тих го ди на
XX ве ка до дру ге де це ни је XXI, ме ђу ко ји ма пре те жу они ко ји су
на ста ја ли иза 2000. го ди не. Сви су ови радови предметно обје ди ње -
ни, чиме се приказује природа ауторовог вишегодишњег занима ња
за јужносло вен ске и срп ске те ме. По себ ну вред ност предста вља ју
по дацима издашне напомене, обогаћиване током година. Књига је
штам пана на руском језику, она ко ка ко су тек сто ви и на ста ја ли,
круп  ним сло гом, и обим јој је велики (739 стр.). Радови нису сло -
же ни по редоследу објављивања, него су распоређени по смислу,
од ширег ка ужем, од све сло вен ског, пре ко уза јам ног сло вен ског, до
срп ског, од нај ста ри јег до нај мла ђег. Иако је аутор сво је ис тра жи ва ње
у књи зи оку пље них ре зул та та за по чео од ју жно сло вен ских из во ра
у ис точ но сло вен ској пи са ној тра ди ци ји, упра во од „дру гог ју жно -
сло вен ског ути ца ја“, ов де је то ме при пао део дру ге це ли не. За пра во,
то је, у ап со лут ној хр о но ло ги ји и по те мат ском усме ре њу, оста ло у
сре ди шту чи та ве кон струк ци је (ра до ви од де се тог до ше сна е стог).
На тој це ли ни нај бо ље се ви ди пр о ду бљи ва ње и ши ре ње ис тра жи -
вач ког за ни ма ња ауто ра. Срп ске те ме је су ва жне и у сла ви сти ци су,
баш као и у овој књи зи, за па же ни део ши ре це ли не. Срп ски је ма -
те ри јал ов де све при су тан, чак и ка да ни је у пр вом пла ну, ка да се о
ње му на ро чи то и не го во ри.

Књи га је по де ље на на три це ли не – I. На сле ђе Ћи ри ла и Ме то -
ди ја и срп ска сред њо ве ков на пи са на тра ди ци ја; II. Ме ђу сло вен ске
књи жно-ли те рар не ве зе од XII до XVII ве ка; III. Из исто ри је срп -
ске кул ту ре и пи сме но сти од XI II до XVI ве ка (ов де и да ље до но си -
мо срп ске на сло ве, са оп ште не у ре зи ме и ма и са др жа ју).

У пр вој це ли ни са бра но је шест чла на ка. У пр вом, на ко јем ће -
мо се по себ но за др жа ти због ње го вог зна ча ја за те му – „Суд би на
нај ста ри јих сло вен ских књи жев них спо ме ни ка у сред њо ве ков ним
на ци о нал но-ре ги о нал ним тра ди ци ја ма“ (стр. 21–42),1 аутор ис пи ту -
је по сто ја ње нај ста ри јих књи жев них тра го ва (дру га по ло ви на IX –
сре ди на X ве ка) у мла ђем ру ко пи сном на сле ђу. По ла зи се од „ста -
ро сло вен ског ка но на“ (ter mi nus an te qu em пре лаз XI/XII ве ка) ко ји се
фор ми рао про на ла сци ма древ них ру ко пи са у ма на сти ри ма Све те
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Го ре, Ма ке до ни је, Па ле сти не и Си на ја, из у зев Асе ма ни је ва је ван ђе ља,
Кло че ва збор ни ка и Пра шких ли сти ћа, од ра ни је чу ва них у европ -
ским би бли о те ка ма, као и Са ви не књи ге и Су пра саљ ског збор ни ка,
од ста ри не у Ру си ји. Тај се „ка нон“ обо га тио у по след њој тре ћи ни
XX ве ка про на ла ском Енин ског апо сто ла, Ва ти кан ског па лимп се ста
и чи та вог ни за ру ко пи са на Си на ју (1975). По ауто ро вом схва та њу,
у раз ли ко ва ње на ци о нал но-ре ги о нал них гра на цр кве но сло вен ске
књи жне тра ди ци је по ло жен је ор то граф ски прин цип. Две су основ -
не цр кве но сло вен ске ва ри јан те, ис точ но сло вен ска („ста ро ру ска“)
ко ја, на вод но, по ти че од ис точ но бу гар ске – „пре слав ске“ тра ди ци -
је (885–970), и за јед нич ка ју жно сло вен ска, с осно ва ма у за пад но -
бу гар ској – „охрид ској“ тра ди ци ји. У „за пад но бу гар ским“ и срп -
ским ру ко пи си ма чу ва ју се по себ но ва жна оп ште сло вен ска де ла. На
про сто ру ис точ не Бу гар ске са чу ван је нај ма њи део древ ног кор пу -
са, што не ма ве зе с тур ским осва ја њи ма и њи хо вом ду го трај ном
вла шћу. И пре по след ње че твр ти не XIV ве ка де ло ва ли су број ни
узро ци ко ји су до ве ли до ова кво га ста ња: не ста нак пре слав ске би -
бли о те ке у по след њој тре ћи ни X ве ка; лош по ло жај сло вен ске пи -
сме но сти под ви зан тиј ском вла шћу у на ред на два сто ле ћа, та ко да
при ли ком об но ве Бу гар ске 1180-их го ди на ни је на ђен осло нац у ста ри -
јем на сле ђу; док је Кон стан тин „Пре слав ски“ одав но био у пот пу но -
сти за бо ра вљен, ни све ти Кли мент и На ум, при ли ком фор ми ра ња
на ци о нал ног пан те о на у Тр но ву, ни су до би ли оп шти зна чај – или
и ако је су, то је би ло крат ко га да ха (ни ста ро Кли мен то во жи ти је на
сло вен ском је зи ку ни је би ло по зна то, као ни Те о фи лак тов грч ки
пре вод). Коб не по сле ди це имао је и та тар ски про дор, по ред број них
ме ђу со би ца, а мо жда и (не из ве сно) стра да ње би бли о те ке Зо граф -
ског ма на сти ра (1275. или 1307). И по ред то га, ста ра би бли о те ка
бу гар ског ма на сти ра би ла је не у по ре ди во си ро ма шни ја од би бли о -
те ка срп ских ма на сти ра (Ар се ниј Су ха нов је све ру ко пи са с Ато са
од нео из Хи лан да ра и Св. Па вла сре ди ном XVII ве ка). Ово ме тре ба
до да ти и не по бит ну чи ње ни цу да је ре пер то ар ста ри јих бу гар ских
ру ко пи са у оста лим све то гор ским ма на сти ри ма – скро ман. За ни мљи -
во је да сред њо ве ков ни бу гар ски пи са ри ни су ис ко ри сти ли „мо ћан
по тен ци јал срп ске тра ди ци је“, чи та во књи жев но бо гат ство ра су то
по срп ским цр кве ним би бли о те ка ма. Об ја шње ње је мо жда ле жа ло
у из гра ђе ном „уве ре њу бу гар ских књи жев ни ка о не са вр шен ству и
не ис прав но сти књи га пи са них у скла ду са срп ском пра во пи сном
нор мом“. Та ко ђе, из гле да да срп ски пре пи си ни су чу ва ли пр во би -
тан, зва ни чан из глед с исто риј ским за пи си ма из ко јих би се зна ло
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њи хо во по ре кло, па као та кви ни су по себ но при вла чи ли бу гар ске
пи са ре. С дру ге стра не, ни је увек лак за да так раз дво ји ти срп ску и
ма ке дон ску тра ди ци ју XI II–XV ве ка, уз на по ме ну да је бу гар ска ор -
то гра фи ја (с ју со ви ма) до ста ду го би ла пре сти жна, за раз ли ку од
срп ске ко ја је пре пла ви ла Ма ке до ни ју у вре ме ши ре ња др жа ве Не -
ма њи ћа (по след ња че твр ти на XI II – сре ди на XIV ве ка). Древ ни сло -
вен ски кор пус у за пад но бу гар ској (ма ке дон ској) тра ди ци ји у су шти ни
је јед но стран – са сто ји се углав ном од бо го слу жбе них ру ко пи са,
док су не бо го слу жбе не је ди ни це уса мље не, што је, ве ро ват но, уз ро -
ко ва но од су ством вла сти те цр кве не ор га ни за ци је, са мо стал не од
грч ке. У Ср би ји су се сло жи ли нај по вољ ни ји усло ви за чу ва ње
древ них тек сто ва са свих про сто ра Бал кан ског по лу о стр ва – го то во
сви ју жно сло вен ски пре пи си древ них не бо го слу жбе них спо ме ни ка из
XI II–XIV ве ка су срп ски. То ме је, пре све га, узрок спољ на и уну тра -
шња ста бил ност др жа ве Не ма њи ћа као и из у зет на уло га ма на сти ра
Хи лан да ра на стра ни. Ра зно вр сни су из во ри древ ним тек сто ви ма у
срп ској др жа ви, и они ни су до пи ра ли са мо с ју га у вре ме Сте фа на
Не ма ње ко ји је нај ви ше учи нио на кон со ли да ци ји до ма ће кул ту ре.
„Срп ска књи жна тра ди ци ја с пре ла за XII/XI II ве ка ни је пред ста вља -
ла пот пу ни калк са вре ме не охрид ске“, јер је у њој би ло и из во ра,
без об зи ра на њи хов број, из пр во бит но је дин стве ног Бу гар ског
цар ства. Ста ри тек сто ви на сло вен ском ју гу ис ти ски ва ни су сме -
ном цр кве ног уста ва, пре ла зом са Сту диј ског и Евер ге тид ског ти -
пи ка на Је ру са лим ски то ком XIV ве ка: у Бу гар ској је це ла кул ту ра
до жи ве ла пре кид с по ме ну тим до ла ском Ту ра ка у тре ћој че твр ти -
ни XIV ве ка, док се у Ма ке до ни ји пре лаз де ша вао нај спо ри је; ни у
Ср би ји, где је ина че но ви ти пик био пре ве ден 1319, про це си се ни -
су за вр ши ли то ком чи та вог сто ле ћа. Ру ска тра ди ци ја нај бо ље је са -
чу ва ла древ не спо ме ни ке и са мо у њој (из ме ђу 1057. и 1164) по сто -
је „тач но да ти ра ни и ло ка ли зо ва ни ко дек си“. У њој су бо га то за -
сту пље ни бо го слу жбе ни и не бо гослу жбе ни спо ме ни ци у ре пре зен -
та тив ној фор ми, по све му су де ћи ко пи ра ни с бу гар ских пред ло жа -
ка до спе лих из двор ске би бли о те ке у пре сто ни ци Пр вог бу гар ског
цар ства (IX–X век). Њи ма не ма рав них ни у исто вре ме ној ју жно сло -
вен ској тра ди ци ји, али ни у ка сни јој ру ско сло вен ској. Ју жна и ис -
точ на тра ди ци ја у ово ме су до не кле ком пле мен тар не јер су у ју жно -
сло вен ским ру ко пи си ма у ме ђу вре ме ну про на ђе ни са ста ви ко јих на
ис то ку не ма (нпр. три од ни ци клус Кон стан ти на „Пре слав ског“ и
хим но граф ски тек сто ви из Треб ни ка). И у Ру си ји ће у дру гој по ло ви -
ни XI II ве ка на сту пи ти пȃд кул ту ре с очу ва њем се вер них и се ве ро за -
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пад них цен та ра (Нов го род, Псков, Смо ленск, По лоцк), да би од пре -
ла за XIV/XV ве ка усле ди ла об но ва са сво јим спе ци фич но сти ма.

У сту ди ји „Уло га срп ске тра ди ци је у очу ва њу нај ста ри јих спо -
ме ни ка сло вен ске књи жев но сти“ (стр. 43–54)2 аутор ши рој сло вен -
ској пу бли ци пред ста вља срп ску сред њо ве ков ну књи жев ност ко ја
се, од вре ме на Сте фа на Не ма ње, де фи ни тив но об ли ко ва ла у окви -
ру пра во слав но-ви зан тиј ског кул тур ног про сто ра, прем да је Ср би -
ја ле жа ла у пра во слав но-ка то лич кој по гра нич ној зо ни, с не ма лим
ути ца ји ма са За па да. До бро се за па жа да су Си ме он, као осни вач
срп ске др жа ве и Са ва, осни вач са мо стал не срп ске цр кве, у цр кве ном
се ћа њу „до би ли цр те про све ти те ља и на став ни ка сво је зе мље, при -
бли жно у истом зна че њу као и Кон стан тин-Ћи ри ло и Ме то ди је“
(они епи те те „на став ни ка“ и „учи те ља“ срп ских за до би ја ју већ од
сре ди не XI II ве ка). Из тог раз ло га Ср би ни су „на ци о на ли зо ва ли“
де ло Ћи ри ла и Ме то ди ја. Пре ма схва та њу А. А. Ту ри ло ва, је зич ко -
-пра во пи сна ујед на че ност срп ске тра ди ци је осло ње на на ру ко пи се
са чи ње не у Са ви ном окру же њу ни је иза зи ва ла ра ди кал ни је про ме -
не у вре ме ре сав ске ре фор ме, за раз ли ку од бу гар ске, што је у зна -
чај ној ме ри ути ца ло на ши ра ње ре сав ског пра во пи са „на чи та вом
пра во слав ном про стран ству Бал ка на“ (XV–XVII век). Та ко ђе, у срп -
ској тра ди ци ји је кон зер ви ран ста ри ре пер то ар јер је срп ска пи сме -
ност за др жа ла отво ре ност пре ма ста рим тек сто ви ма, с по сте пе ном
ори јен та ци јом на но ве из XIV ве ка. У бу гар ској је рез и у том по гле -
ду био из ра зи ти ји. Про блем је, ме ђу тим, што се у срп ској на у ци ова
те ма, упр кос из у зет ним по тен ци ја ли ма, за не ма ру је. Тра ди ци о нал но,
она је при сут на са мо у ши рим пре гле ди ма и увод ним по гла вљи ма,
али јој са мо стал на и ду бин ска об ра да из о ста је. За бу гар ске на уч ни ке
пак срп ски спо ме ни ци су је дан од глав них из во ра. Бо гат ство срп ске
тра ди ци је об ја шња ва се из у зет ним по ло жа јем, пре све га ду го трај ном
и ду бо ком за ро ње но шћу у охрид ски кул тур ни круг, а за тим не по сред -
ним кон так том с Пре сла вом, Дал ма ци јом и Ве ли ком Мо рав ском
(870/880-их го ди на), ка сни је и с ру ском тра ди ци јом као по сред ни ком
у пре но ше њу ста ри на. Од лич на је очу ва ност фон да из XIV ве ка
(при бли жно је исти број срп ских ко ли ко ру ских и бу гар ских ру ко пи -
са у зби ру из то га вре ме на). У древ ни фонд ула зе хо ми ли је сло вен ских
ауто ра, ли тур гиј ска по е зи ја, пре во ди с грч ког, а у но ви је вре ме и
хим но граф ска де ла уче никa Ћи ри ла и Ме то ди ја (то су број на де ла
ме ђу ко ји ма има и оних ко ја је за па зио А. А. Ту ри лов, нпр. нај ста ри -
ја слу жба ар хи е пи ско пу Ме то ди ју).
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Тре ћа по ре ду сту ди ја, „При лог од ре ђи ва њу оби ма ства ра лач ког
на сле ђа уче ни ка Ћи ри ла и Ме то ди ја у са ста ву сло вен ског Треб ни -
ка“ (стр. 55–71),3 по све ће на је хим но граф ским са ста ви ма у окви ру
Треб ни ка ко је су на пи са ли не по сред ни уче ни ци Со лун ске бра ће.
Пре све га, то су по кај ни ка нон 6. гла са Кли мен та Охрид ског у Чи -
ну осве ће ња ма сла, и за у по кој не сти хи ре с азбуч ним акро сти хом у
гла гољ ском по рет ку и ка нон 6. гла са с окр ње ним тек сту ал ним акро -
сти хом у Чи ну по гре бе ња. На во де се ра ни је не по зна ти пре пи си
ових рет ких тек сто ва, уоча ва се њи хо во при су ство у штам па ним ср -
бу ља ма, а из два ја се и ци клус сти хи ра с де лом акро сти ха у ко јем се
кри је име Кон стан ти на „Пре слав ског“.

У сту ди ји под на сло вом „При лог про у ча ва њу ју жно сло вен ске
ру ко пи сне тра ди ци је ‘Про гла са Кон стан ти на Фи ло со фа’“ (стр. 73–
85)4 утвр ђу ју се по ре кло и вре ме на стан ка срп ских пер га мент ских
ру ко пи са с пе снич ким пред го во ром Кон стан ти на Фи ло со фа ис пред
је ван ђељa. Спо ме ник је про на шао В. И. Гри го ро вич при ли ком сво -
га пу то ва ња по Бал ка ну, у ће ли ји Св. Са ве у Ка ре ји, не све стан зна -
ча ја сво га про на ла ска (1844). А. А. Ту ри лов от кри ва да је то тзв. Бу -
ни ло во је ван ђе ље (са да Хи лан дар, бр. 23), за ко је се ра ни је ми сли ло
да је из XI II ве ка, а за пра во је де ло дво ји це мла ђих пи са ра (пр ви од
њих је чу ве ни Гри го ри је-Ра до слав, пре пи си вач Ми лу ти но вог че -
тво ро је ван ђе ља). Ди јак Бу ни ло, ко ји је оста вио бе ле шку о сво ме ра ду,
ис кљу чи во је уно сио ли тур гиј ске озна ке, до во де ћи у ве зу чте ни ја с
ми неј ским и три од ним ци клу сом ка лен да ра (не пре 1346). Хлу до -
вљев пре пис (бр. 13) ко ји је А. Ф. Гиљ фер динг про на шао у Слеп -
чен ском ма на сти ру (1868), на стао је, ка ко за кљу чу је наш аутор,
1308–1311. го ди не, на се ве ру Ма ке до ни је. За Пећ ки пре пис (са да
Гиљ фер дин го ва збир ка, бр. 2), кон ста ту је се да је на стао из ме ђу по -
чет ка дру ге че твр ти не и сре ди не XIV ве ка. Аутор за кљу чу је да су
ори ги на ли срп ско сло вен ских ру ко пи са с Про гла сом са ста вље ни као
књи жне це ли не не пре пре ла за XII/XI II ве ка (у њи хо вим ме се цо сло -
ви ма по ми њу се ру ски све ти, Бо рис и Глеб, Те о до си је Пе чер ски).

У члан ку „Ми ле шев ски па на ги рик и Ми ха но ви ћев хо ми ли јар – о
да ти ра њу и по ре клу два нај ста ри ја срп ска пре пи са оп штег Тр жа -
став ни ка“ (стр. 87–105),5 пра ће ном ли ков ним илу стра ци ја ма из об -
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3 Пр ви пут из да то у збор ни ку Sla vi ca me di a e va lia in me mo ri am Fran ci sci Ven -
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Ге ор гий По пов. Со фия, 2010, 346–357.

5 Об ја вље но у књи зи А. А. Ту ри ло ва, Од Ки рил ла Фи ло со фа до Кон стан -
ти на Ко сте нец ко го и Ва си лия Со фи я ни на (Ис то рия и ку ль ту ра сла вян IX–XVII
вв.). Мо сква, 2011, 331–344.



ра ђи ва них ру ко пи са, А. А. Ту ри лов иден ти фи ку је пи са ре два нај ва -
жни ја из во ра за ре кон струк ци ју пр во бит ног сло вен ског хо ми ли ја ра.
Оба ру ко пи са су срп ска и пи са на су у при бли жно истом вре ме ну, са
слич ним ко ди ко ло шким ка рак те ри сти ка ма. Са др же ми неј ска и три -
од ска чте ни ја из оп штег Тр жа став ни ка. Ми ха но ви ћев хо ми ли јар
(АХА ЗУ, IIIc19) ра ди ла су дво ји ца пи са ра. Пр ви пи сар је, ка ко от -
кри ва наш аутор, сту де нич ки игу ман Ни ко ла. Ње гов нај по зна ти ји
ру ко пис је из у зет но ре пре зен та тив но Пећ ко че тво ро је ван ђе ље (бр.
1). Ми ле шев ски па на ги рик (Це ти ње, бр. 50) пи сао је исти чо век ко -
ји и тзв. Бу ни ло во је ван ђе ље (ди јак Гри го ри је-Ра до слав).

Це ли на се окон ча ва обим ном сту ди јом под на сло вом „Два за -
бо ра вље на да ту ма бу гар ске цр кве но-по ли тич ке исто ри је IX ве ка“
(стр. 107–136).6 У тек сту се по ре ди древ ни бу гар ски ме се цо слов с
ру ским ме се цо сло вом, а на осно ву ана ли зе срп ског Апо сто ла-је -
ван ђе ља апра ко са с кра ја XI II и по чет ка XIV ве ка из Ар хи ва Исто -
риј ског ин сти ту та у Пе тро гра ду (За пад но е вроп ска сек ци ја, бр. 680),
да је се и на црт древ ног бу гар ског ме се цо сло ва. А. А. Ту ри лов из -
два ја по ме не два до га ђа ја из бу гар ске исто ри је – по бе ду кне за Бо -
ри са-Ми ха и ла над бо ји ли ма (28. мар та) по сле на род не по бу не због
„кр ста“, тј. кр ште ња (па ган ска по бу на је из би ла по во дом Ве ли ког
по ста, 866) и осве ће ње цр кве Св. Пе тра „иже в Бу га рех“ (28. апри -
ла), ве ро ват но ве ли ке ба зи ли ке у Пли сци, чи је је по ди за ње мо жда
ве за но за при су ство пап ске ми си је у Бу гар ској (866–870). У ме се цо сло -
ву ово га спо ме ни ка по сто је и дру ги ва жни спо ме ни („пре по доб ног
оца на шег Кон стан ти на с про ме ње ним име ном у Ћи ри ла Фи ло со -
фа, учи те ља сло вен ског“, 13. фе бру а ра, и „бла же ног оца Ме то ди ја
Мо рав ског, учи те ља сло вен ског“, 6. апри ла). На при ме ру овог крат -
ког збор ни ка још јед ном се, ка ко ис ти че А. А. Ту ри лов, по ка за ла
као „ду бо ка за ко но мер ност“ ста бил ност срп ске тра ди ци је, што је
омо гу ћи ло чу ва ње ова квих дра го це но сти, чи ји су пред ло шци сти за -
ли у Ср би ју на кон па да ис точ не Бу гар ске под ви зан тиј ску упра ву.

Сре ди шњу це ли ну отва ра сту ди ја под на сло вом „Спо ме ни ци
ста ре ру ске књи жев но сти и пи сме но сти код Ју жних Сло ве на од XII
до XIV ве ка“ (стр. 139–194),7 пра ће на до дат ком, у ко јој се об ра ђу је
те ма ру ско-ју жно сло вен ских ве за у скло пу пр вог ру ског – ис точ но -
сло вен ског ути ца ја (пр ви про у ча ва лац је М. Н. Спе ран ски, 1921).
Основ не гра ни це по ста вља ју кул тур но и сто риј ске при ли ке у Ру си ји и
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на Бал ка ну: об но ва бу гар ске и срп ске др жа ве у по след њој че твр ти -
ни XII ве ка – мон гол ско-та тар ска на је зда 1237–1241. ко ја је на не ла
ве ли ку ште ту ру ској кул ту ри по сле ко је се ова ду го ни је опо ра ви ла.
Аутор је за ре цеп ци ју ру ских спо ме ни ка у ис точ но бу гар ској тра ди -
ци ји по ста вио гор њу гра ни цу у сре ди ну XIV ве ка, а за за пад но бу гар -
ску и срп ску у по че так XV ве ка. Глав ни из вор ових ве за је су бу гар -
ски и срп ски ру ко пи си XI II–XV ве ка. Са мо пре пи си ва ње ра ни је
усво је них делâ тра ја ће и ду же на сло вен ском ју гу, су да ра ју ћи се с
по ја вом мла ђих, из вре ме на дру гог ру ског ути ца ја. На во де се, по -
ред већ по зна тих спо ме ни ка (нпр. Пче ла, Пан дек те Ни ко на Цр но -
гор ца, жи ти је и чу де са Ни ко ле Чу до твор ца, Бер лин ски збор ник
итд.) и њи хо ви но ви пре пи си, и до тле не по зна ти спо ме ни ци ко ји -
ма је аутор уста но вио ис точ но сло вен ско по ре кло (нпр. Пре ди сло -
ви је по ка ја ни ју, Од го во ри ки јев ског ми тро по ли та Ге ор ги ја на пи -
та ња игу ма на ки јев ских ма на сти ра, око 1073, об ра да Сло ва о пре -
но су мо шти ју Ни ко ле Чу до твор ца у Ба ри, по себ на ре дак ци ја апо -
криф ног Чу да Те о до ра Ти ро на итд.). Ова кви ре зул та ти на ме ћу из -
два ја ње ста ри јих ру ских де ла као ва жне ком по нен те у бу гар ској и
срп ској кул ту ри од кра ја XII до XV ве ка.

У при ло гу „‘По у че ни је Мој се ја’ и Збор ник игу ма на Спи ри до на“
(стр. 203–229),8 ис пи ту ју се вре ме и окол но сти пре но са у срп ску
тра ди ци ју нов го род ске по у ке о по губ ној су ши из 1161. го ди не. Текст
је бо га то по све до чен у ру ској тра ди ци ји XIV–XVII ве ка (та мо се
при пи су је „оцу Мој се ју“), док се у срп ској ја вља у јед ном ве ћем
пер га мент ском од лом ку (Би бли о те ка РАН, 24.4.20) из тре ће че твр -
ти не XIV ве ка, под на сло вом „Сло во од апо сто ла, не пу шта је не бо
дажд“. По атри бу ци ји Лу ци је Цер нић овај од ло мак је део ве ћег збор -
ни ка (Ру ска на ци о нал на би бли о те ка, F. п. I. 121). Основ ни део тог
збор ни ка чи не Пан дек те Ни ко на Цр но гор ца у нај ста ри јем пре во -
ду. У срп ском пре пи су се пре но се ти пич ни ру си зми, али је нај о со бе -
ни ји је дан лек сич ки нов го ро ди зам на мы ‘зе ле на шка ка ма та’, ко јем
је А. А. За ли зњак по све тио по себ ну сту ди ју на ма те ри ја лу нов го -
род ских ака та на бре зо вој ко ри (у ру ским пре пи си ма овај об лик је
за ме њен дру гим: на и мъ). Срп ски пре пис ово га де ла пот кре пљу је
до ка зе да је оно на ста ло у Нов го ро ду у XII ве ку. Ис тра жи ва ње, пре
све га уз узи ма ње у об зир још јед ног срп ског пре пи са Пан дек ти Ни -
ко на Цр но гор ца (РНБ, Q. п. I. 27), на во ди на за кљу чак да се овај
текст на ла зио још у про то гра фу оба пре пи са Пан дек ти, чи ји је са -
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ста вљач сту де нич ки игу ман Спи ри дон, не по сред ни уче ник Св. Са -
ве (не по сле 1230-их го ди на). Био би то, ка ко за кљу чу је А. А. Ту ри -
лов, „Збор ник Спи ри до на, игу ма на сту де нич ког“. У при ло гу се до -
но си из да ње „Сло ва од апо сто ла“ пре ма ру ко пи сном од лом ку из Би -
бли о те ке РАН, с ра зно чте ни ји ма из ру ских ру ко пи са, а по том и По -
сла ни ца све то гор ског стар ца Јо а ки ма сту де нич ком игу ма ну Спи -
ри до ну, пре ма два по ме ну та срп ска пре пи са Пан дек ти (у осно ви из -
да ња је Q. п. I. 27).

У тек сту „По во дом исто ри је ро стов ског вла ди чан ског скрип то -
ри ју ма XI II ве ка: ста ре чи ње ни це и но ви по да ци“ (стр. 231–245),9

аутор се ба ви ре кон стру и са њем де лат но сти круп ног скрип то ри ју ма
у ко јем се ра ди ло по на руџ би ни ар хи е пи ско па и кне же ва у Ве ли -
ком Ро сто ву (око 200 км се вер ни је од Мо скве). Нај по зна ти ји од тих
ру ко пи са на ста ли су око 1220. го ди не. Ра ни је је уоче но да је бо га то
укра ше но срп ско из бор но је ван ђе ље из Ва ти кан ске би бли о те ке (бр.
4) пи смов но и ли ков но об ли ко ва но под ру ским ути ца јем. Би ља на
Јо ва но вић-Стип че вић је па ле о граф ским пу тем по ве за ла ово га пи са ра
с пи са ром нај ста ри јег пре пи са Ка реј ског ти пи ка у свит ку, а А. А.
Ту ри лов му је у ва ти кан ском ру ко пи су про на шао и име, „Бу ди ло“.
Бу ди ло се, су де ћи по пи сар ским од ли ка ма, учио књи зи код ро стов ског
пи са ра, на Све тој Го ри или у Ср би ји. У ме се цо сло ву Ва ти кан ског
је ван ђе ља, осим успо ме не Бо ри са и Гле ба, по ми ње се и Пра зник
по кро ва, уста но вљен у дру гој по ло ви ни XII ве ка у Вла ди мир ско -
-су здаљ ском кне жев ству. По сто је еле мен ти ро стов ске ка ли гра фи је
и у Хи лан дар ском из бор ном је ван ђе љу бр. 8, па ле о граф ски бли ском
Ва ти кан ском је ван ђе љу (због сит ни јих раз ли ка ве ро ват но се ра ди о
Бу ди ло вом уче ни ку). Уз текст се при ла жу илу стра ци је из об ра ђи ва них
ру ко пи са (не ко ли ко књи га на ста лих у ро стов ском кру гу, Ва ти кан ско
је ван ђе ље с Бу ди ло вим за пи сом, Хи лан дар ско из бор но је ван ђе ље
бр. 8).

У сту ди ји „Ис точ но сло вен ска књи жна кул ту ра кра ја XIV–XV
ве ка и ‘дру ги ју жно сло вен ски ути цај’“ (стр. 247–290),10 раз ма тра се
пи та ње „дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја“ ко ји се ду бин ски од ра зио
на ру ску пи сме ност, од ре пер то а ра (при хва та ње но вих пре во да), до
је зи ка и пра во пи са (пре све га усва ја ње сред ње бу гар ских је зич ких и
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пра во пи сних цр та), из гле да пи сма (мла ђи по лу у став на ме сто ста -
ри јег, с чи ме је у ве зи ши ре при хва та ње над ред них зна ко ва и из ме на
зна ко ва ин тер пунк ци је) и књи жне ор на мен ти ке (сме на те ра то ло шког
ор на мен та бал кан ским и нео ви зан тиј ским, итд.). Исто вре ме но с
дру гим ју жно сло вен ским ути ца јем до шло је до сме не пер га мен та
хар ти јом. По ла зе ћи од пи о нир ског ра да А. И. Со бо љев ског (1894),
ра до ва дру гих ауто ра и соп стве них ис тра жи ва ња, А. А. Ту ри лов
пре ци зно осве тља ва овај фе но мен, од да то ва ња (тра је из ме ђу 1380-их
и 1430-их го ди на), пре ко уз ро ка, ме ха ни за ма и пу те ва ње го вог де -
ло ва ња, до утвр ђи ва ња кор пу са. При лог је пра ћен из ра зи то бо га -
тим на по ме на ма.

У при ло гу „По во дом пи та ња пе ри о ди за ци је ру ско-ју жно сло -
вен ских књи жев них ве за XV и по чет ка XVI ве ка“, уз ма њу до пу ну
с ко рек ци ја ма (стр. 291–305),11 аутор успе ва да из дво ји по се бан пе -
ри од срп ско-ру ских ве за ко ји тра је од по след ње че твр ти не XV до
по чет ка XVI ве ка. Срп ска све то гор ска иза слан ства до но си ла су у
Ру си ју на ра тив не тек сто ве ко ји ће ући у под ло гу Ру ског хро но гра фа
(са ста вљен 1516–1522. у Во ло ко лам ском ма на сти ру). То су оп шир -
на жи ти ја бу гар ских и срп ских све тих XI II–XV ве ка, на при мер Жи -
ти је Св. Са ве, Сте фа на Де чан ског, Сте фа на Ла за ре ви ћа, св. Ила ри -
о на Ме глен ског и Св. Пет ке Тр нов ске (и бу гар ска су при сти за ла срп -
ским по сре до ва њем, ма да је Со бо љев ски ве ро вао да је би ло обр ну -
то), пре во ди Зо на ри не и Ма на си ји не хро ни ке, Срп ска Алек сан дри -
да, Ро ман о Тро ји итд. Аутор ис ти че да је по ја ва ових тек сто ва у ру -
ској сре ди ни ве за на за пр ву ета пу из град ње иде о ло ги је цен тра ли зо -
ва не др жа ве, док је вла да ла ра до зна лост за ту ђим, ју жно сло вен ским
ис ку ством, за бе ле же ним у ра зно вр сним из во ри ма. Скре ће се па жња
на зна чај ну уло гу Мол да ви је ко ја про ду жа ва ју жно сло вен ске књи -
жев не тра ди ци је, пре све га бу гар ске, де ли мич но и срп ске (Син таг -
ма Ма ти је Вла ста ра и скра ће на ре дак ци ја Ду ша но вог за ко ни ка).

У тексту „По во дом пи та ња о срп ској ком по нен ти у ‘дру гом ју -
жно сло вен ском ути ца ју’“ (стр. 307–326),12 аутор по ла зи од кри ти ке
ми шље ња А. И. Со бо љев ског да се „дру ги ју жно сло вен ски ути цај“ од
дру ге по ло ви не XIV до XV ве ка од ви јао са мо кроз ру ско-бу гар ску
књи жев ну раз ме ну. Из то га је про из ла зи ло да су срп ски спо ме ни ци
у Ру си ју сти за ли бу гар ским по сре до ва њем. А. А. Ту ри лов по ка зу је
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да је ова ква сли ка по јед но ста вље на и нео др жи ва, да су те ве зе у
ствар но сти у до број ме ри би ле срп ско-ру ске, те да је кра јем XV и у
пр вој по ло ви ни XVI ве ка чи тав низ спо ме ни ка (па и бу гар ских) пре -
у зи ман из срп ске, по гла ви то све то гор ске тра ди ци је (в. прет ход ну
сту ди ју). И за пр ви, „кла си чан“ пе ри од ових кон та ка та ва жно је пре -
и спи ти ва ње ста во ва (из у зе тан је при мер Сти шки про лог ко ји, прем да
бу гар ски текст, до ла зи кроз срп ско по сред ство у Ру си ју, ви ше не го
јед ном од кра ја XIV до пр ве по ло ви не XV ве ка). У ве зи с пре но ше њем
жи тиј них са ста ва аутор ис ти че на чел ну при мед бу да не ма бу гар -
ских ру ко пи са са жи ти ји ма срп ских све тих, док је обр ну то, по сто -
ја ње срп ских ру ко пи са с бу гар ским жи ти ји ма, уоби ча је но. Не ки од
ва жних спо ме ни ка ни су ни по сто ја ли у бу гар ској тра ди ци ји, не го су
ди рект но, са срп ских вре ла, до спе ва ли на се вер, Ру си ма (пре вод де -
ла Ди о ни си ја Аеро па ги та из 1371, де ли ми чан ауто граф пре во ди о ца
стар ца Иса и је у ру ко пи су РНБ, Гиљ фер динг бр. 46). А. А. Ту ри лов
об ја шња ва ве ћу ин тен зив ност ру ско-бу гар ских књи жев них ве за ре -
ал ним по тре ба ма ру ских мо на ха у Ца ри гра ду и на Ато су и њи хо вим
уве ре њи ма. Њих су, нај пре, за ни ма ли пре во ди аскет ских са ста ва и
бо го слу жбе них књи га по Је ру са лим ском уста ву, док су им пре во ди
би блиј ских књи га, њи хо ва ту ма че ња и по ле мич ки са ста ви ма ње би -
ли ва жни. Та ко ђе, у сло вен ској мо на шкој сре ди ни где су се и Ру си
кре та ли, ве ро ват но је вла да ло уве ре ње (исто оно ко је ће се од ра зи -
ти у трак та ту Кон стан ти на Ко сте неч ког) о на ро чи тој ис прав но сти
пре пи са са сред ње бу гар ским тр нов ским пра во пи сом, за раз ли ку од
упро шће ног срп ског. Аутор пред ла же лин гви сти ма да ис пи та ју да
ли су ру ски спо ме ни ци на ста ли под ути ца јем ју жно сло вен ских, за -
пра во, „упро шће ни тр нов ски“ (с из у зе ћем ве ли ког јус) или „усло -
жње ни ре сав ски“ (с до дат ком ма лог јус).

Сту ди ја „Ју жно сло вен ски пре во ди XIV и XV ве ка и кор пус пре -
вод них тек сто ва у Ру си ји“ (стр. 327–359),13 на ста ла је у ди ја ло гу с
пр вим де лом књи ге Пре вод на ли те ра ту ра Мо сков ске Ру си је XIV–
XVII ве ка А. И. Со бо љев ског (1903). На кон ис тра жи ва ња то ком це -
лог сто ле ћа, А. А. Ту ри лов ко ри гу је на ла зе ве ли ког прет ход ни ка у
ве зи с усва ја њем бу гар ских и срп ских пре во да грч ких ори ги на ла у
вре ме „дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја“. И ина че, про блем са ста -
ри јим уви ди ма у ову те му ле жао је у не пре ци зној хро но ло ги ји, у
„од су ству ди на ми ке“. У спи ску Со бо љев ског на ла зи ли су се ју жно -
сло вен ски пре во ди ко ји ни су до спе ли до Ру си је, а би ло је и та квих
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ко ји не спа да ју у „дру ги ју жно сло вен ски ути цај“, не го су пре во ђе -
ни не ко ли ко пу та, а пр ви пут су у Ру си ју до шли пре мон гол ско-та -
тар ске на је зде, уз њи хо во за др жа ва ње са мо у ис точ но сло вен ским
пре пи си ма исто вре ме ним с „дру гим ју жно сло вен ским ути ца јем“
(По у ке аве До ро те ја, Гла ве о љу ба ви Мак си ма Ис по вед ни ка, По у ке
Те о до ра Сту ди та, Исто риј ска Па ле ја, Ни ко ди мо во је ван ђе ље итд.).
Та ко ђе, мно штво је спо ме ни ка у ис точ но сло вен ским пре пи си ма ко ји
ни су ве за ни за по ме ну ти ути цај у кла сич ном сми слу (по Со бо љев -
ском из ме ђу сре ди не XIV и сре ди не XV ве ка, а за пра во од по след -
ње че твр ти не XIV до пр ве тре ћи не XV ве ка), не го за ру ско-срп ске
књи жев не ве зе (в. прет ход ни текст). А. А. Ту ри лов упот пу њу је ра ни -
ји пре глед спо ме ни ка ко ји зби ља при па да ју на зна че ном ком плек су
(срп ска ре дак ци ја пре во да Је ван ђе ља с ту ма че њи ма Те о фи лак та Бу -
гар ског, скра ће на Ма зу рин ска ре дак ци ја Срп ске крм чи је, са чи ње на
у Бу гар ској, Но мо ка нон Псе у до-Зо на ре, Скит ски устав, итд.). Он,
ме ђу тим, да је и за ма шан спи сак од де вет гру па пре во ди лач ких тек -
сто ва ко ји ни ка да ни су пре не ти у Ру си ју (но ва ре дак ци ја пре во да
Ста рог за ве та, ту ма че ња би блиј ских и све то тач ких тек сто ва, бо го слов -
ска де ла, по ле мич ка де ла, ка нон ски и цр кве но-прав ни спо ме ни ци,
аги о граф ска де ла, хро но граф ска де ла, при род њач ко-на уч на ли те ра -
ту ра, га та лач ке књи ге). Ме ђу њи ма је и пре ра да Син таг ме Ма ти је
Вла ста ра са чи ње на за Ива на Гро зног (1556–1560) ко ја ни ка да ни је
сти гла до ца ра, не го је, до да нас, оста ла у Ла во ву. Уз ове, по сто је и
пре во ди грч ких књи га са мо у јед ној ре дак ци ји до спе лој у Ру си ји,
док их је ју жно сло вен ских не ко ли ко (Сло ва о по сту Иса ка Си ри на,
Мар га рит, Је ру са лим ски ти пик итд.), а по сто ји и раз ли ка у струк ту -
ри по је ди них књи га. На сла ња ју ћи се на прет ход ну сту ди ју из ове
књи ге аутор пре по зна је од ре ђе ну за ко но мер ност у ши ре њу, од но сно
из о ста ја њу по је ди них ју жно сло вен ских пре во да у ру ској књи жев -
но сти. Та ре цеп ци ја, пре све га по чи ње од ма сов ног по врат ка ру ских
мо на ха на Атос и у Ца ри град и мо гу се пра ти ти већ пр ви ру ски пре -
пи си ју жно сло вен ских пре во да и пре ра да (Пан дек те Ни ко на Цр но -
гор ца 1381. го ди не, Ди оп тра 1388. го ди не). Ви ше-ма ње, оно што је
усво је но у ру ској пи сме но сти би ло је, из угла ру ских мо на ха при -
сут них на ју гу, нај ре пре зен та тив ни је и њи ма нај до ступ ни је.

Кроз „При лог про у ча ва њу Сти шног про ло га у Ру си ји“ (стр.
361–370),14 А. А. Ту ри лов да је кра так при каз сло же не исто ри је овог
ти па збор ни ка у Ру си ји. По ја ва ју жно сло вен ског Сти шног про ло га
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ни је зна чи ла ис кљу чи ва ње ста ро ру ске ре дак ци је Про ло га Кон стан ти -
на Мо ки сиј ског. Чак је и но во у ве де ни ка лен дар ски збор ник тр пео
ути ца је ста рог, укљу чи ва њем ње му свој стве них не ка лен дар ских
тек сто ва. Та ко је на ру ском тлу Сти шни про лог пре ра стао у жи тиј -
но-по уч ни збор ник, за др жа ва ју ћи сти хо ве уз жи ти ја. А. А. Ту ри лов
раз два ја не ко ли ко ти по ва ком би но ва ња ста рог Про ло га с но вим, по -
све до че них у ру ској пи сме но сти.

Сту ди ја „Ју жно сло вен ски спо ме ни ци у књи жев но сти и књи -
жној кул ту ри Ли тав ске и Мо сков ске Ру си је XV и пр ве по ло ви не
XVI ве ка: па ра док си исто ри је и ге о гра фи је кул тур них ве за“ (стр.
371–412),15 пред ста вља ауто ров од го вор на ра до ве пољ ских и ли -
тван ских фи ло ло га у ко ји ма се до ла зи до за кључ ка да је при су ство
„ју жно сло вен ског суп стра та“ у ис точ но сло вен ској пи сме но сти с
про сто ра не ка да шње Пољ ско-Ли тван ске уни је уда ља ва ло овај кор -
пус од пи сме но сти Мо сков ске Ру си је. У тим ра до ви ма по шло се од
прет по став ке да је ге о граф ска бли зи на бу ду ћих бе ло ру ско-укра јин -
ских зе ма ља ју жно сло вен ским (пре ко Мол да ви је ко ја је у кул тур ном
сми слу фи гу ри ра ла као „Тр но во по сле Тр но ва“), има ла ути ца ја на
об ли ко ва ње њи хо ве пи сме но сти, као по себ не пи са не кул ту ре. По -
дроб на ана ли за је по ка за ла да је удео ју жно сло вен ске тра ди ци је
(про стра на жи ти ја и пре во ди ви зан тиј ских хро ни ка) у пи сме но сти
с на зна че ног про сто ра, упр кос њи хо ве ве ће ге о граф ске бли зи не сло -
вен ском ју гу (то је па ра докс), да ле ко ма њи не го у пи сме но сти Мо -
сков ске Ру си је. Раз ли ке у по гле ду ре пер то а ра две ју гра на јед не књи -
жев не тра ди ци је ко је ће се тек та да по че ти ме ђу соб но уда ља ва ти, у
XV и пр вој по ло ви ни XVI ве ка, не ће би ти „у кон тра сти ма не го у
ни јан са ма“. Сред њо ве ков не књи жев не ве зе из ме ђу Ју жних и Ис -
точ них Сло ве на ни су по сле ди ца по ли тич ких и цр кве них кон та ка та
ме ђу сло вен ским др жа ва ма, не го су, пре све га, има ле не зва ни чан и
по лу зва ни чан ка рак тер, и оства ри ва ле су се пре ко Ца ри гра да и ет -
нич ки ме шо ви тих мо на шких цен та ра на Све тој го ри. Ге о граф ски
фак тор је ту, за пра во, имао бе зна чај ну уло гу.

При лог „‘Ха рун-ал-ра ши дов ски’ си же у сло вен ским књи жев но -
сти ма XV и XVI ве ка (срп ски де спот Сте фан Ла за ре вић и ве ли ки
кнез мо сков ски Иван Ка ли та)“ (стр. 413–419)16 ука зу је на си жеј ну
бли скост у гра ђе њу ли ко ва ве ли ког кне за Ива на Да ни ло ви ча (Ка -
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ли те) у Во ло ко лам ском па те ри ку и де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа у
про стра ном жи ти ју ко је је на пи сао Кон стан тин Ко сте неч ки (1433–
1439). У са мом гра ђе њу књи жев них ли ко ва пак не ма тек сту ал них
по ду дар но сти. А. А. Ту ри лов утвр ђу је да је До си теј То пор ков, аутор
Во ло ко лам ског па те ри ка и Ру ског хро но гра фа, пре у зео овај си же из
Жи ти ја де спо та Сте фа на.

У члан ку „Кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње сло вен ско-мол дав ских
ру ко пи са XV и XVI ве ка“ (стр. 421–457),17 на сто је се пру жи ти на -
че ла за утвр ђи ва ње по себ но сти сло вен ских ру ко пи са из Мол да ви је у
да том пе ри о ду, ка ко у од но су на ру ко пи се из Вла шке, та ко и у од но -
су на ру ко пи се с те ре на ка сни је Укра ји не и де ли мич но Бе ло ру си је
(скре ће се и па жња да су не а де кват ни тер ми ни „мол дав ско-вла шки“
и „мол до вла хиј ски“ јер та квог кул тур но-исто риј ског је дин ства не -
ма). У мол дав ским ру ко пи си ма при сут ни су тр нов ски пра во пис и
два осо бе на ка ли граф ска пи сма (мол дав ски ли тур гиј ски по лу у став
и кур зив), али ка ко су оба еле мен та и ши ре за сту пље на, нео п ход но
је укљу чи ти до дат не ко ди ко ло шке кри те ри ју ме (то је од су ство од -
ре ђе них тек сто ва, с об зи ром на то се у Мол да ви ји до след но чу вао
са мо бу гар ски тр нов ски кор пус, с из у зет ком срп ских прав них спо -
ме ни ка). У кла си фи ка ци ји се мо же ис ко ри сти ти и стил ска ана ли за
књи шког укра са, с вр ло огра ни че ним из бо ром у мол дав ско-сло вен -
ским ру ко пи си ма. Текст је пра ћен сним ци ма раз ли чи тих ру ко пи са
и јед не стра ни це штам па ног По сног три о да у из да њу Швај пол та
Фи о ла у ко јем су сло гом и ор на мен ти ком по дра жа ва ни мол дав ски
ру ко пи си (око 1493).

У при ло гу „Епи зо да бу гар ско-срп ско-ру ских ве за из сре ди не
XVII ве ка“ (стр. 459–475),18 А. А. Ту ри лов пру жа ва жне од го во ре на
пи та ње на стан ка је ди ног са чу ва ног пре пи са Ска за ни ја о пи сме нех
Ко стан ти на Ко сте неч ког (Па три јар шиј ска би бли о те ка у Бе о гра ду,
бр. 129). Ра ни је се сма тра ло да се ра ди о из вор ни ку из XV ве ка што је
ути ца ло на раз у ме ва ње на ше књи жев но је зич ке исто ри је то га пе ри о -
да; ка сни је је по ка за но да је то ру ко пис из XVII ве ка. Аутор па ле -
о граф ским пу тем по ка зу је да је пре пи си вач при па дао етро пољ ској
гру пи (срп ска ко ло ни ја у Бу гар ској у гра ду Етро по љу, „ма ха ла
сръб ска“), да је у пи та њу је дан од дво ји це пи са ра ко ји су ра ди ли
ком плет слу жаб них ми не ја за Зо граф ски ма на стир око 1642. го ди -
не (Зо граф, бр. 71–76). А. А. Ту ри лов успе ва, с ве ли ким сте пе ном
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ник по све ћен про фе со ру Ђор ђу Три фу но ви ћу. Бе о град, 2001, 673–687.



ве ро ват но ће, да ре кон стру и ше окол но сти на стан ка ово га пре пи са.
На и ме, при пре ма ју ћи се за пут у Мо скву, срп ски па три јарх Га ври -
ло, упо знат с ис прав ка ма књи га у Мо скви под па три јар хом Ни ко -
ном, же лео је да ру ском па три јар ху по кло ни Ска за ни је о пи сме нех.
У до ку мен ти ма Ди пло мат ске кан це ла ри је по ми њу се, ме ђу да ро ви -
ма, и „те тра ти Ки ри ла Фи ло со фа, учи те ља сло вен ска го“. Са чу ва ни,
тзв. Кар ло вач ки пре пис, на стао је, нај ве ро ват ни је, кра јем 1652. (па -
три јарх Га ври ло сти гао је у Мо скву 1654, по сле го то во го ди ну да -
на про ве де них у Укра ји ни), и он је или пре пис с ори ги на ла од не тог
у Мо скву или је дан од два пре пи са од ко јих је је дан но шен у Ру си -
ју (не ма ко нач ног од го во ра због не из ве сне суд би не ори ги на ла; мо -
гу ће је да је он већ та да био у ло шем ста њу). Ана ли за во де них зна -
ко ва омо гу ћу је ова кво за кљу чи ва ње (ter mi nus post qu em је дру га по -
ло ви на 1640-их го ди на).

По след њу це ли ну чи ни је да на ест чла на ка. У пр вом при ло гу,
под на сло вом „Срп ска сред њо ве ков на ли те рар но-књи жна тра ди ци -
ја у кон тек сту пра во слав ног сло вен ског за јед ни штва на Бал ка ну“
(стр. 479–489),19 при ка зу је се по себ но ме сто срп ске тра ди ци је у цр -
кве но сло вен ској кул ту ри Ју жних Сло ве на у ши ро ком хро но ло шком
лу ку (X–XVII век). По пут дру гих књи жев но сти из све та Sla via ort ho -
do xa, и срп ска се књи жев ност са сто ја ла из две ју нео дво ји вих ком -
по не на та – над на ци о нал не и на ци о нал не. У Ср би ји је дру га ком по -
нен та про цве та ла (по че так XI II – сре ди на XV ве ка). По ред то га,
срп ска књи жев ност је, као нај о тво ре ни ја (бу гар ска је за тво ре на, на -
ро чи то у XIV ве ку), има ла уло гу пре но си о ца и чу ва ра нај ста ри јих
сло вен ских тек сто ва. Доско ра је ма ло при вла чи ла па жњу чи ње ни ца
да је срп ска пи сме ност не у по ре ди во бо га ти ја древ ним спо ме ни ци -
ма од обе ју бу гар ских ва ри ја на та, „тр нов ске“ и ма ке дон ске. На то је,
из гле да, ути цао „фе тиш“ ју со ве ор то гра фи је ко јим је за кла ња на ста -
ри на тек ста ко ја би се, не за ви сно од то га, мо гла пра ти ти и на лек -
сич кој рав ни. Док су бу гар ски ис тра жи ва чи срп ске ру ко пи се, па чак
и он да ка да не ма бу гар ских, пред ста вља ли као „мар ги нал ни на ста -
вак тра ди ци ја Пр во га цар ства“, срп ски им ни су по кла ња ли до вољ -
ну па жњу, за у зе ти бо га том ори ги нал ном књи жев но шћу и до ма ћим
пре во ди ма од вре ме на Не ма њи ћа до Бран ко ви ћа. Та ко ђе, ка ко ис ти че
А. А. Ту ри лов, срп ска књи жев ност је жан ров ски ра зно вр сни ја од бу -
гар ске (од ли ку ју је вла дар ска и ар хи је реј ска жи ти ја, ле то пи си). Док
су се у ви зан тиј ском пе ри о ду срп ско-ру ске ве зе од ви ја ле уз по сре -
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19 Об ја вље но у збор ни ку На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 32/2 (Бе -
о град, 2004), 45–51.



до ва ње Ца ри гра да и Све те Го ре, у тур ском пе ри о ду, глав ни но си о -
ци кул тур не раз ме не би ла су по слан ства из Хи лан да ра, Ми ле ше ве,
Па пра ће и дру гих срп ских ма на сти ра ко ја су од ла зи ла у Мо скву и
пра во слав не обла сти Пољ ско-Ли тван ске др жа ве. Та да ће у срп ску
књи жев ност ула зи ти ис точ но сло вен ска де ла (XVI–XVII) на ста ја ла
у раз ли чи тим епо ха ма, од до мон гол ског вре ме на до XVI ве ка.

У при ло гу „Ко је је ‘мно ге за кон ске књи ге’ 1219. го ди не пре пи сао
све ти Са ва Срп ски?“ (стр. 491–496),20 А. А. Ту ри лов да је хи по те -
тич ки од го вор на ин три гант но пи та ње са др жа но у ци ти ра ном по -
дат ку из XVI гла ве До мен ти ја но вог Жи ти ја Св. Са ве. По ну ђе но је
ви ше од го во ра, а Ту ри ло вљев је да је Св. Са ва у ма на сти ру Фи ло -
ка лу крај Со лу на, на сво ме по врат ку у зе мљу по сле од ла ска у Ни -
ке ју 1219, ра дио на Крм чи ји и Пан дек та ма Ни ко на Цр но гор ца у ис -
точ но сло вен ском пре во ду из XII ве ка. На и ме, Ни ко но ва де ла су се
у сред њем ве ку по сма тра ла као „пра ви ла“ (ка нон ске књи ге), нео п -
ход на за ор га ни за ци ју ма на стир ског жи во та, а у то вре ме цен три
епар хи ја на ла зи ли су се упра во у ма на сти ри ма. Не ма сум ње да су
Пан дек те ко ри шће не у Са ви ном окру же њу, бу ду ћи да је до ка за но
да је је дан при ме рак, ко ји је ар хе тип два пре пи са из Ру ске на ци о -
нал не би бли о те ке (Q. п. I. 27 и F. п. I. 121), пре пи сао сту де нич ки
игу ман Спи ри дон, не по сред ни Са вин уче ник. Срп ски пре пи си Пан -
дек ти до но се кра ћи текст од ру ских, што би тре ба ло ис тра жи ти.

У тек сту „Из ка квог је ван ђељ ског ко дек са по ти че за пис анаг но -
ста Ра ди на?“ (стр. 497–509),21 аутор утвр ђу је по ре кло за го нет ног
ли ста са за пи сом пи са ра ко ји је В. И. Гри го ро вич до нео с Бал ка на
(1844–1845), а са да је у Ру ској др жав ној би бли о те ци (Гри го ро вич,
ф. 87, бр. 11.3, М. 1693.3). Лист је не ка да, пре из ре зи ва ња, био на
кра ју ко дек са чи ји је пред го вор Про глас Кон стан ти на Фи ло со фа,
са да у Др жав но-исто риј ском му зе ју (Хлу дов, бр. 13). За кљу чу је се да
се чи та во Је ван ђе ље у XIX ве ку на ла зи ло у Слеп чен ском ма на сти ру,
да га је пре пи сао анаг ност Ра дин На го ри ча нин у Су ши ци (ис точ но
од Ско пља) из ме ђу 1308. и 1311. го ди не. Скре ће се па жња чи та ла -
ца на гла гољ ске за бе ле шке на мар ги на ма ово га ру ко пи са. У при ло -
гу се до но се сним ци Је ван ђе ља из Хлу до вље ве збир ке и за пи са
анаг но ста Ра ди на.
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20 Об ја вље но у књи зи Меж сла вян ские ку ль тур ные свя зи эпо хи сре дне ве ко вья
и ис точ ни ко ве де ние ис то рии и ку ль ту ры сла вян: Этю ды и ха рак те ри сти ки. Мо -
сква, 2012, 362–366.

21 Об ја вље но у збор ни ку Остро ми ро во Еван ге лие и со вре мен ные ис сле до ва ния
ру ко пи сной тра ди ции но во за вет ных тек стов. Санкт-Пе тер бург, 2010, 117–127.



У за ни мљи вом при ло гу „Ка да је краљ Мар ко ме њао же не? (По -
во дом да ти ра ња срп ског Пра знич ног ми не ја из Збир ке А. И. Хлу до ва,
ГИМ, бр. 164)“ (стр. 511–517),22 у вре мен ско од ре ђе ње на стан ка
Пра знич ног ми не ја, дра го це ног из во ра за древ не спо ме ни ке у срп -
ској ре дак ци ји, ула зи се на осно ву исто риј ске ана ли зе је дин стве ног
за пи са о же нид бе ним ком би на ци ја ма кра ља Мар ка, Ву ка ши но вог
си на. С оп штег да ти ра ња Мар ко ве вла да ви не (1371–1395) спу шта
се гор ња гра ни ца на смрт по ме ну тог Ра до сла ва Хла пе на (1385),
Мар ко вог не ка да шњег и по нов ног та ста, а по том на нај у жи ин тер -
вал (1373–1377), ка да је Мар ку би ло нео п ход но вој но са ве зни штво
да би обез бе дио сво је на сле ђе.

У члан ку „По след њи од јек иде је ‘Цар ства Ср ба и Гр ка’ (нат пис
Ву ка Бран ко ви ћа из 1378–1379. го ди не о по ди за њу гра да)“ (стр.
519–538),23 аутор пред ста вља не по зна ти из вор о по ди за њу при -
штин ског утвр ђе ња. Ра ди се о за пи су Ву ка Бран ко ви ћа на грч ком
збор ни ку с пи та њи ма и од го во ри ма преп. Ата на си ја Си на и та из
1343. го ди не, са да у збир ци ма на сти ра Пан те леј мо на на Све тој го ри
(Грч. 1187). Сло вен ске за бе ле шке у књи зи от крио је А. В. Ле бе дев,
члан со вјет ске ар хе о граф ске екс пе ди ци је на Ато су (1983). Па жња
А. А. Ту ри ло ва за др жа ла се на свим сло вен ским за пи си ма, а нај ви -
ше на исто риј ском за пи су Ву ка Бран ко ви ћа, ис пи ту ју ћи ње го ва па -
ле о граф ска и ко ди ко ло шка свој ства, за тим ти по ло шку и жан ров ску
при пад ност – ра ди ли се о на цр ту пред мо ну мен тал но из во ђе ње на
твр ђа ви или о па жљи вој ко пи ји. За пис се ана ли зи ра и као исто риј -
ски из вор, с по себ ним на гла ском на из у зет ној ти ту ли на ру чи о ца
(по ја вљу је се и вла дар ско име у на род ном ли ку, „Сте пан“). У на -
став ку се из да је за пис, дра го цен за срп ску исто ри ју, али и за исто -
ри ју је зи ка.

У не ве ли ком при ло гу „Ра ни сло вен ски пре пис ка лен дар ских епи -
гра ма Ни ко ла ја Ка ли кла (‘Пто хо продро ма’): по во дом вре ме на по стан -
ка пре во да“ (стр. 539–546),24 ис пи ту је се вре ме и ме сто пре во ђе ња
ка лен дар ско-ме ди цин ских епи гра ма ви зан тиј ског ле ка ра и пе сни ка
Ни ко ла ја Ка ли кла из XI–XII ве ка, ина че вр ло рет ких у сло вен ској
пи сме но сти. Ду го се сма тра ло да по сто је са мо мла ђи пре пи си (ру -
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22 Об ја вље но у књи зи Меж сла вян ские ку ль тур ные свя зи эпо хи сре дне ве ко вья
и ис точ ни ко ве де ние ис то рии и ку ль ту ры сла вян: Этю ды и ха рак те ри сти ки. Мо -
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23 Об ја вље но у збор ни ку Сла вя не и их со се ди, Вып. 8. Мо сква, 1998, 126–140.
24 Об ја вље но у збор ни ку Про бле мы ис точ ни ко ве де ния ис то рии кни ги. Мо -

сква, 2000, 78–83.



ски од XV до XVII ве ка и је дан мол дав ски из XVI ве ка). А. А. Ту -
ри лов је про на шао срп ски фраг мент у Слу жаб ни ку пи са ном око
1404 (Др жав но-исто риј ски му зеј, Хлу дов, бр. 114), за ко ји је ра ни је
М. М. Пен ко ва утвр ди ла да га је пи сао све то гор ски мо нах Га ври ло,
пре во ди лац и пре пи си вач Књи ге о Јо ву с ту ма че њи ма Олим пи о до -
ра Алек сан дриј ског (1412) и Пре му дро сти Со ло мо но вих. При лог
се окон ча ва из да њем тек ста.

У за ни мљи вом тек сту „Ко ме је ‘је ди но и ме нан’ Ран но ки сум?
(Гло се као еле мент пр во бит ног за ми сла и об ли ко ва ња тек ста Жи ти -
ја де спо та Сте фа на од Кон стан ти на Ко сте неч ког“ (стр. 546–555),25

по себ но се об ра ђу је пи та ње глосâ, свој стве них Жи ти ју де спо та Сте -
фа на, при сут них од 19. до 93. гла ве у свим са чу ва ним пре пи си ма, и
ду жим и кра ћим, срп ским и ру ским. А. А. Ту ри лов утвр ђу је да су
ове гло се, ина че обич но у функ ци ји на во ђе ња именâ исто риј ских
лич но сти по ме ну тих, али не и ме но ва них у основ ном тек сту (по след -
ња се са мо од но си на Бе о град), на ста ле у скло пу це ло ви те аутор ске
за ми сли. Уви дом у укуп ну ру ко пи сну тра ди ци ју, и на ро чи то у ста -
ње у нај ста ри јем, ина че ру ском Во ло ко лам ском пре пи су (по че так
XVI ве ка, Ру ска др жав на би бли о те ка, ф. 113, бр. 655), аутор успе ва
да де ши фру је за го нет ну бе ле шку уз име Му си ног вој ско во ђе у 70.
гла ви („Ран но ки сум“). Ра ди се о ин верз но пи са ном име ну у вер ти -
кал ном слов ном лан цу ко је тре ба чи та ти као „Му си кон нар“, што је
не мно го де фор ми са на син таг ма „Му си ко ни ар“, тј. Му син ко њу -
шар. Уко ли ко су све ово већ би ле Кон стан ти но ве за бе ле шке, то би
зна чи ло да је он за бе ле жио и име Му ра то вог уби це – Ми ло ша (гло са
уз 19. гла ву). Ово би пред ста вља ло нај ста ри је фик си ра ње Ми ло ше вог
име на (вре ме са ста вља ња оп шир не ре дак ци је око 1431–1433, не по -
сле сре ди не 1430-их), и то од стра не мла ђег са вре ме ни ка це лог до -
га ђа ја, Ко сов ске бит ке (Кон стан тин је ро ђен око 1380).

У ра ду „При че о чу до твор ним ико на ма ма на сти ра Хи лан да ра
за пи са не у Ру си ји у XVI ве ку“ (стр. 557–607),26 аутор ана ли зи ра и
из да је (стр. 594–607) све до чан ство хи лан дар ских мо на ха ко је су
оста ви ли о ма на стир ским чу до твор ним ико на ма у вре ме сво га бо -
рав ка у Мо скви (1558–1559). Њи хо во усме но при по ве да ње за бе ле -
жио је не по зна ти ру ски пи сар као „По вест стра шну и ду ше по ле зну
вер ним“. О аутен тич но сти за пи са све до чи са ма лек си ка, грч ка и ју -
жно сло вен ска (нпр. до хи ја ‘со ба’, ма ге ри ја ‘ку ху ња’, пирг ‘ку ла’).
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25 Об ја вље но у ча со пи су Сла вя но ве де ние (Мо сква, 2002, № 1), 31–36.
26 Об ја вље но у збор ни ку Чу до твор ная ико на в Ви зан тии и Древ ней Ру си.
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У По ве сти се на ро чи то го во ри о Ев ха ит ској ико ни Бо го ро ди це с ко јом
је Сте фан Ду шан 1345. за у зео Сер, а вред но је и нај ста ри је ка зи ва -
ње о ико ни Бо го ро ди це Тр о је ру чи це, уз опис дру гих дра го це но сти
и ли ти ја вр ше них у ма на сти ру.

„Белешке о срп ском књи жном тај но пи су XV и XVI ве ка“ (стр.
609–616),27 до но се ауто ро ве ре зул та те ра да на два ши фро ва на за пи -
са, ко ди ра на раз ли чи тим си сте ми ма. У пр вом, не за вр ше ном за пи су
(про ба пе ра) ра ди се о јед но став ном ти пу крип то гра фи је (пи са ње у
два слов на ни за, пар но и не пар но), рет ко ко ри шће ном у сред њем
ве ку. У дру гом, фи гу ра тив но оформ ље ном за пи су, при ме ње ни су
„про ста ли то ре ја“ и „грч ки тај но пис“. Уве ћа ва се ко ли чи на раш чи -
та ног тек ста, ра ни је де ли мич но де ши фро ва ног на сто ја њем В. А.
Мо ши на. Са си гур но шћу се, да ље, утвр ђу је да је пи сар мо нах Га -
ври ло Си на јац, да је на ру чи лац игу ман Ми тро фан, а ме сто пи са ња
Цр на го ра (код Ско пља).

У огледу посвећеном Луцији Цернић, утемељивачу атри бу тив -
ног ме то да у об ра ди ру ко писа, „При лог иден ти фи ко ва њу де ло ва не -
ких фраг мен тар но са чу ва них срп ских ру ко пи са с кра ја XI II–XIV
ве ка“ (стр. 617–652),28 А. А. Ту ри лов при ме ном истог ме то да до во -
ди у ме ђу соб ну ве зу са да раз дво је не од лом ке срп ских ру ко пи са. По
ње го вим ре чи ма, „ра чу на се да је нај ве ћи број атри бу ци ја (…), из -
вр ше них од по след ње че твр ти не XX до по чет ка XXI ве ка, за си гур но,
на срп ским ру ко пи си ма“, за шта је ви ше раз ло га, а је дан од глав них,
је сте де ло ва ње шко ле В. А. Мо ши на. Свој рад Ту ри лов је за по чео у
окви ру при пре ма Свод ног ка та ло га сло вен ских и ру ских ру ко пи сних
књи га, што се вре ме ном знат но ши ри ло. За ње га ни је би ло ва жно
са мо иден ти фи ко ва ње фраг ме на та, не го и њи хо во уво ђе ње „у исто -
риј ски и кул тур ни кон текст епо хе“. Ру ко пи си су углав ном рас пар -
ча ва ни у XIX ве ку у вре ме фор ми ра ња са вре ме них ру ко пи сних
збир ки. Ис тра жи вач ки за хват је ши рок (у об зир се узи ма ју ру ко пи -
си из Со фи је, Плов ди ва, Лон до на, Бер ли на, За гре ба, са Све те го ре,
из Мо скве, Пе тро гра да, Тве ра, Ја го ди не, Љу бља не, Оде се, Па ри за).
Ауто ру по ла зи за ру ком да ре кон стру и ше де сет, пре те жно пер га -
мент ских ру ко пи са, на осно ву па ле о граф ске и ко ди ко ло шке ана ли зе
два де сет три фраг мен та. Ве ћи на ових ру ко пи са по ти че из хи лан -
дар ског скрип то ри ју ма.

Исследования по славянскому и сербскому средневековью 155

27 Об ја вље но у збор ни ку Fo lia Sla vi sti ca. Ра ле Ми ха й лов не Це й тлин. Мо -
сква, 2000, 143–145.

28 Об ја вље но у ча со пи су Ар хе о граф ски при ло зи, 26–27 (Бе о град, 2004–2005),
123–154.



„Прилог проучавању историје друге (‘ма ке дон ске’) ру ко пи сне
ко лек ци је А. Ф. Гиљ фер дин га“ (стр. 653–667),29 ре зул тат је ауто ро -
вог ин те ре со ва ња за дру го, ма ње по зна то пу то ва ње чу ве ног ру ског
ко лек ци о на ра по Бу гар ској и Ма ке до ни ји (1868). Та да при ку пље ни
ру ко пи си у са ста ву су збир ке А. И. Хлу до ва, да нас у Др жав но-исто -
риј ском му зе ју. Гиљ фер динг је, из гле да, пу то вао ин ког ни то, па о то -
ме ни је оста вио пи са них тра го ва. Аутор је ус пео да от кри је по ре кло
мно штва ва жних ру ко пи са, срав њу ју ћи их с опи си ма са оп ште ним
у књи зи ар хи ман дри та Ан то ни на (Ка пу сти на), По езд ка в Ру ме лию
(Санкт-Пе тер бург, 1879), на осно ву ње го вог не што ра ни јег пу то ва -
ња у исте обла сти (1865).

На свршетку даје се обиман списак скра ће ни ца, ма хом ру ко пи -
сних збир ки, бе ле шка о ауто ру, би бли о граф ска бе ле шка о прет ход ним
из да њи ма и – ин декс с им по зант ним бро јем ру ко пи са по ме ну тих у
књи зи: по на шем бро ја њу пре ко 860! Ко ри шће ни ру ко пи си рас по -
ре ђе ни су по це лом све ту, од Ал ма-Ате, Ара да, Ато са, пре ко Бе о гра да,
Бер ли на, Бра шо ва, Бу ку ре шта, Вар ша ве, Ва ти ка на, Бе ча, Виљ ну са,
Ви со ких Де ча на, до Сток хол ма, Тве ра, Тро ји це Пље ваљ ске, Трен та,
Ту ле, Ужго ро да, Хар ко ва, Цав та та, Це ти ња, Ја го ди не, Ја ро сла вља
итд. (др жи мо се ре до сле да из ин дек са). Ве ли ка је ра зно вр сност,
жан ров ско-ти по ло шка и пра во пи сно-је зич ка, те шко је са гле ди ва
про стор но-хро но ло шка дис пер зи ја из во ра. Ово, са мо за се бе, го во -
ри о ду би ни и ши ри ни за хва та на ше га ауто ра. Из прак тич них раз -
ло га, по што се књи га об ја вљу је у Бе о гра ду, књи гу пра те и де таљ ни
ре зи меи на срп ском је зи ку.

Прем да књи га ни је на ста ла у јед ном на уч ном ци клу су, у јед ном
„ре ал ном вре ме ну“, она пред ста вља јед ну, ван ред ну це ли ну. Ре зул -
тат је чи та ве јед не на уч не ка ри је ре у сег мен ту ко ји је не пре ки ну то
тра јао де це ни ја ма, јер су, при род но, по сто ја ле те мат ске и тех нич ко -
-ме то до ло шке кон стан те у ра ду јед ног ис тра жи ва ча. При ло зи за ову
це ли ну спон та но су се сла га ли ду го и ка да је на пра вљен пре сек –
на шло се у њој 29 вр ло ин фор ма тив них и срп ској, али и ши рој сло -
вен ској на у ци дра го це них чла на ка. Осим што су ов де при бра ни тек -
сто ви ко ји су ра за су ти по све ту (по гла ви то су штам па ни у Ру си ји),
до ко јих оби чан срп ски ко ри сник те шко до ла зи, они су, сви до јед -
но га, уса гла ше ни с по след њом реч ју на у ке. Ре дов но се до но се нај -
но ви је вер зи је (ако је би ло по на вља ња), при ла жу се у ме ђу вре ме ну
фор му ли са не до пу не и ко рек ци је, вр ши се ре ди го ва ње тек сто ва где
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29 Об ја вље но пр ви пут у ча со пи су Сла вян ский аль ма нах, 2002 (Мо сква, 2003),
130–143.



се за ти ме ука за ла по тре ба. Ови ме је обез бе ђе на на уч на све жи на и
оства ре на це ло ви тост де ла, чвр сто на сло ње на на по ме ну ти ин декс
из вора. У све му ви ди мо не пре ста ну ауто ро ву по тре бу за уса вр ша -
ва њем. Из то га је, уоста лом, и по ни као ње гов рад и го ди на ма се раз -
ви јао, из ди ја ло га с ве ли ким ауто ри те ти ма у на у ци ко ји су по ста ви ли
осно ве у по зна ва њу сло вен ске ру ко пи сне књи ге про ху ја лих ве ко ва,
од мо но гра фи ја до мо но граф ских опи са ру ко пи сних збир ки. У књи -
зи је при сут но огром но ис ку ство у сва ко днев ном ра ду на ру ко пи си -
ма, пре све га из пре бо га тих и по сва ком па ра ме тру ра зно вр сних
збир ки Ру си је и бив шег Со вјет ског Са ве за, ко је на ши струч ња ци у
та квом оби му и с та квом спе ци фич но шћу ни су мо гли има ти. Иако
је на ша ар хе о гра фи ја из не дри ла сјај не на уч ни ке (ве ћи на их је по те -
кла из прак тич не шко ле В. А. Мо ши на) ко ји су сво јом про ниц љи -
во шћу и ме то дич но шћу ди рект но ути ца ли на А. А. Ту ри ло ва, ви ше
од две де це ни је је про шло ка ко се уга си ла ве ћи на од тих име на.
Упра во се у то ме вре ме ну за вр ши ло фор ми ра ње А. А. Ту ри ло ва, па
је он, с по себ но раз ви је ним нер вом за срп ска пи та ња, оста ју ћи на
тра гу сво јих ју го сло вен ских прет ход ни ка, на ста вио да де ла у тој
обла сти, на ро чи то у скло пу ре дов них оба ве за на Свод ном ка та ло -
гу сло ве но-ру ских књи га, али и с до дат ним под сти ца ји ма. Та ко је
срп ска кул ту ра, по ред свих за ни ма ња А. А. Ту ри ло ва, до би ла и
вред ног де лат ни ка ко ји је, сва ки пут ка да би био у мо гућ но сти, ра -
дио за њу. Књи гом Сту ди ја из сло вен ског и срп ског сред њег ве ка
оства ре на је сна жна, упе ча тљи ва це ли на ко ја по ка зу је ко ли ко на јед -
ном по љу мо же по сти ћи из у зет на на уч на спре ма, та ле нат и ра ди -
ност. У њој се пра ви нај ак ту ел ни ји пре сек зна ња о ста ром срп ском
ру ко пи сном на сле ђу и до ма ћим на уч ни ци ма се ја сно са оп шта ва:
тре ба се вра ти ти основ ним ис тра жи ва њи ма, си стем ски – мно го је
не за вр ше ног по сла, и – тре ба об ра ђи ва ти оп ште сло вен ско бла го са -
чу ва но у срп ским сред њо ве ков ним из во ри ма.
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LEKSYKON AKSJOLOGICZNY SŁOWIAN I ICH SĄSIADÓW

pod redakcją Jerzego Bartmińskiego, t. 5: Honor, red. Petar Sotirov,
Dejan Ajdačić, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

Lublin, 2017. – 433 s.

Аксиолошки лексикон Словена и њихових сусе да за ми шљен као
реч ник-лек си кон кључ них кон це па та/вред но сти сло вен ске кул ту ре,
под глав ном ре дак ци јом проф. Јежија Бартмињског, почео је изла -
зи ти 2015. год. објављивањем првог тома Дом, у редакцији Јежија
Бартмињског, Ивоне Бјелински-Гар ђел и Бе а те Жвиц ке (ко ји је на -
шој на уч ној јав но сти представљен на страницама овог часописа)1.
У 2016. год. изашао је још један том Лексикона посвећен кон цеп ту
РАД (но си во лу мен 3; ур. Је жи Барт мињ ски, Мал го жа та Бжо зов ска,
Ста ни сла ва Њеб же гов ска-Барт мињ ска)2. Ове го ди не (2017) све тлост
да на је угле дао и тре ћи по ре ду из ла же ња (а пе ти по во лу ме ну) том
по све ћен ЧА СТИ, ко ји су уре ди ли Пе тар Со ти ров и Де јан Ај да чић, а
ко ји ће мо овом при ли ком пред ста ви ти.

Том Част (Leksykon ak sjo lo giczny Sł o wi an i ich są si adów, t. 5:
Ho nor, red. Pe tar So ti rov, De jan Aj da čić, Lu blin, 2017) са др жи сле де -
ће де ло ве: Leksykon ak sjo lo giczny Sł o wi an i ich są si adów – co za wi e -
ra, na ja kich za sa dach się opi e ra, dla ko go jest pr ze znac zony? (Jerzy
Bart mi ń ski), 7–12; HO NOR – fun da men tem sł o wi a ń ski e go i euro pej ski -
e go ka no nu war to ś ci (Pe tar So ti rov), 13 –26; TIMÉ (GOD NO ŚĆ, HO NOR)
w sta rożytnej kul tur ze grec ki ej (Ka zi mi erz Ko rus), 27–50; Кoнцeпт

1 Leksykon ak sjo lo giczny Sł o wi an i ich są si adów, t. 1: Dom, red. Jerzy Bart mi ń -
ski, Iwo na Bi e li ń ska-Gard ziel, Be a ta Żywic ka. [Јанковић, Је ле на 2017, Leksykon ak -
sjo lo giczny Sł o wi an i ich są si adów, t. 1: Dom, pod re dak cją Jer ze go Bart mi ń ski e go,
Wydaw nic two Uni weryte tu Ma rii Cu rie-Skł o dow ski ej, Lu blin 2015. – 504 s.]

2 Leksykon ak sjo lo giczny Sł o wi an i ich są si adów, t. 3: Pra ca, red. Jerzy Bart mi -
ń ski, Ma ł gor za ta Br zo zow ska, Sta ni sł a wa Ni e br ze gow ska-Bart mi ń ska.



TIMH в нoвoгреческом язы ке (Или я на Ге нев-Пухалева, Евелина
Минева), 51–88; HONOR (GARBE˙) w języku i kulturze litewskiej
(Irena Smetoniene), 89–114; HO NOR w języku pol skim (Mo ni ka Gr -
zeszczak), 115–148; Konceptualizácia poj mu ČE SŤ v slo ven skej lin gvo -
kultúre (Katarína Dudová), 149–176; Kon cept ЧЕ СТЬ w rosyjskim
językowym obra zie świ a ta (Lud mi ła L. Fi o do ro wa, Ewa Bi a ł ek), 177–
222; Рус ская ЧЕ СТЬ и по ль ский HO NOR (Све тла на М. Тол стая),
223–236; Кон цепт ГО НАР в бе ло рус ском язы ке (На де жда Кох но -
вич), 237–272; По нят тя ЧЕ СТЬ у сучаснiй українськiй мовi (спро -
ба когнiтивної дефiнiцiї) (Веронiка Ярмак), 273–306; По ня ти е то
ЧЕСТ в бъл гар ския език (Пе тър Со ти ров, Или я на Ге нев-Пу ха ле ва),
307–346; Hr vat ska je zič na sli ka ČA STI da nas (Amir Ka pe ta no vić, Ire -
na Mi loš), 347–366; ЧАСТ у срп ском jезику (Деjан Аjдачић), 367–
392; HO NOR (EHRE) w języku ni e mi ec kim (Mo ni ka Gr zeszczak), 393–
432; Noty o auto rach 433.

Увод ни чла нак из пр вог то ма Leksykon ak sjo lo giczny Sł o wi an i
ich są si adów… – co za wi e ra, na ja kich za sa dach się opi e ra, dla ko go
jest pr ze znac zony? по но вљен је као увод ни и у овом то му. У ње му
глав ни уред ник Је жи Барт мињ ски обра зла же идеј не и те о риј ско-ме -
то до ло шке по став ке Лек си ко на и се ми на ра EURO JOS3, у окри љу
ко јег је Лек си кон на стао као ре зул тат ви ше го ди шњег ра да и са ве то -
ва ња ве ћег бро ја ис тра жи ва ча (ви ше де се ти на) из мно гих (ве ћи ном)
европ ских зе ма ља. Про фе сор Барт мињ ски у овом уво ду ис ти че да
Лек си кон пред ста вља по ку шај па ра лел ног опи са све та сло вен ских
вред но сти на ши рем ком па ра тив ном пла ну, те да је на слов до не кле
усло ван, бу ду ћи да се ра ди о вред но сти ма ко је де ле не са мо од ре -
ђе ни сло вен ски на ро ди и кул ту ре, већ и њи хо ви бли жи и да љи и да -
ле ки су се ди, ко ји, не ма сум ње, у са вре ме ним усло ви ма раз ви је не
тех но ло ги је по ста ју бли ски. Да ље се на гла ша ва да су вред но сти
срж сва ке кул ту ре, а њи хо во пре по зна ва ње и од ре ђи ва ње од но са
пре ма њи ма услов за де фи ни са ње соп стве ног иден ти те та од
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3 По став ке про јек та EURO JOS пре по зна те као лу блин ска шко ла ког ни тив не
ет но лин гви сти ке, пред ста вио је проф. Ј. Барт мињ ски у сво јим број ним ра до ви -
ма, нпр. Abra mo wicz Ma ci ej, Bart mi ń ski Jerzy, Chleb da Woj ci ech, Języko wo-kul tu -
rowy obraz świ a ta Sł o wi an na tle por ównawczym. Za ł o ż e nia pro gra mu „A”, „Et no -
ling wistyka”, 2009, 29, с. 341–342; Bart mi ń ski Jerzy, De fi ni cja kog nitywna ja ko na -
rzęd zie opi su ko no ta cji, [у:] Ko no ta cja, Lu blin 1988; Bart mi ń ski Jerzy, Ja kie war to ś ci
współt wor zą językowy obraz świ a ta Sł o wi an? [у:] Pol skie war to ś ci w euro pej ski ej ak -
sjos fer ze, Lu blin 2014, с. 21–28; Bart mi ń ski Jerzy, Kon cep cja języko we go obra zu świ a -
 ta w pro gra mie sla wistycznych ba dań por ównawczych, „Stu dia z Fi lo lo gii Pol ski ej i
Sł o wi a ń ski ej”, 2005, 40, с. 259–280, и др.



стра не по је ди на ца као и чи та вих за јед ни ца. Бу ду ћи да су вред но сти
у осно ви уни вер зал не, али за раз ли чи те кул ту ре ипак у раз ли чи тој
ме ри ва жне, иза бра но је (за по че так) пет основ них вред но сти (ДОМ,
ЕВРО ПА, РАД, СЛО БО ДА и ЧАСТ) ко је се у ве ли кој ме ри на јед но о бра зан
на чин об ра ђу ју и пред ста вља ју у ви ду су бјек ти ви стич ке кон цеп ци -
је „ког ни тив не де фи ни ци је“, ко ја има за циљ да уло ви то ка ко го -
вор ни ци не ког је зи ка раз у ме ју зна че ње ре чи4, па су ис тра жи ва чи у
сво јим ра до ви ма усред сре ђе ни на ана ли зу су бјек тив ног схва та ња
вред но сти, а не на њи хов ен ци кло пе диј ски опис ко ји је, у крај њем,
сли чан или исто ве тан у свим је зи ци ма. У Лек си ко ну се пре ма ре чи -
ма Барт мињ ског по ку ша ва про ве ри ти у ко јој ме ри су вред но сти
слич не у раз ли чи тим кул ту ра ма, а у ко јој на ци о нал но спе ци фич не,
што је са же то ис ка за но идеј ном фор му ла ци јом Лек си ко на исто у
раз ли чи том („jed no ś ci w różnorodności“).

У то му о ЧА СТИ пред ста вље на је је зич ко-кул тур на сли ка овог
кон цеп та у сло вен ским је зи ци ма (за пад ним: пољ ском и сло вач ком,
ис точ ним: ру ском, бе ло ру ском и укра јин ском и ју жним: бу гар ском,
хр ват ском и срп ском) као и у је зи ци ма не ко ли ких су се да Сло ве на:
у грч ком, ли тван ском и не мач ком. Ауто ри чла на ка о кон цеп ту ЧА СТИ

у на ве де ним је зи ци ма сво ја ис тра жи ва ња за сно ва ли су на ујед на -
че ној тер ми но ло ги ји и из гра ђе ној је дин стве ној ме то до ло ги ји об ра -
де и пред ста вља ња кон це па та ко ја под ра зу ме ва те жњу ка ана ли зи
исто вр сних ти по ва по да та ка (ма те ри ја ла), ко ји се у про гра му
EURO JOS-а озна ча ва ју скра ће ни цом С–А–Т (си стем ски, реч нич ки
по да ци; ан ке та; тек сто ви), при ме њу ју ћи утвр ђе ну схе му члан ка,
што пред ста вља по себ ну ка рак те ри сти ку и вред ност овог Лек си ко -
на. Усво је на схе ма члан ка под ра зум ева сле де ћих осам еле ме на та:
1.Увод, 2. Кра так пре глед ис тра жи ва ња КОН ЦЕП ТА, 3. Ма те ри ја ли за
ана ли зу, 4. КОН ЦЕПТ на осно ву си стем ских по да та ка (де фи ни ци је из
опи сних реч ни ка, ети мо ло ги ја на зи ва (лек се ме) кон цеп та, хи пе ро -
ни ми, ко хи по ни ми и опо зи ци је, си но ни ми, де ри ва ти и фра зе о ло ги -
зми), 5. КОН ЦЕПТ на осно ву ан кет них по да та ка, 6. КОН ЦЕПТ на осно -
ву иза бра них тек сто ва (по сло ви це, књи жев ни тек сто ви, но вин ски
тек сто ви, кор пус), 7. За кључ ци: са же та ког ни тив на де фи ни ци ја КОН -
ЦЕП ТА, 8. Про фи ли са ње КОН ЦЕП ТА у са вре ме ним дис кур си ма. Ова -
ква ме то до ло шка ујед на че ност пред ста вља ња до би је них ре зул та та
ви ше стру ко је зна чај на бу ду ћи да отва ра мо гућ но сти за да ља про у -
ча ва ња и упо ре ђи ва ња у раз ли чи тим је зи ци ма, као јед ну од мо гу ћих
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пер спек ти ва Про јек та (што је и пред ло жи ла С. Тол стој су ми ра ју ћи
ре зул та те EURO JOS-а на са стан ку 2012. год.5).

На по се бан на чин су на пи са на три ра да у Лек си ко ну: увод ни,
Пе тра Со ти ро ва, у ко јем је да та син те за Лек си ко на и упо ред не вред -
но сти, и још два: Ка жи ми ра Koраса, у ко јем се ана ли зи ра кон цепт
ЧА СТИ (timé) у ста ро грч ком је зи ку и рад Све тла не Тол стој, ко ји пред -
ста вља те о риј ско-ме то до ло шку осно ву се ман тич ке ана ли зе на зи -
ва/лек се ме ко јом се име ну је ЧАСТ.

Увод ни рад HO NOR – fun da men tem sł o wi a ń ski e go i euro pej ski e go
ka no nu war to ś ci Пе тра Со ти ро ва зна ча јан је јер је аутор у кри тич ком
пре гле ду по је ди нач них ра до ва у Лек си ко ну пред ста вио и упо ре дио
ре зул та те о кон цеп ту ЧА СТИ у раз ли чи тим је зи ци ма до ко јих су
дошли оста ли ис тра жи ва чи. У том сми слу, овај рад је сво је вр стан
ре зи ме и синтеза свих оста лих ра до ва ко ји се на ла зе у Лек си ко ну,
због че га ће мо га де таљ ни је пред ста ви ти уз на во ђе ње глав ни јих ре -
зул та та за све је зи ке. Аутор је су ми ра ју ћи на ла зе из по је ди нач них
ра до ва у Лек си ко ну, пре ма пред ста вље ној схе ми члан ка, утвр дио
да се на осно ву си стем ских по да та ка као глав ни лек сич ки екс по -
нент кон цеп та ЧА СТИ у ве ћи ни сло вен ских је зи ка ја вља кон ти ну ант
пра сло вен ске име ни це *čьstь ко ји је де ри ват гла го ла *či sti/čьsti са
зна че њем ̓ обожавање, пошт овањеʼ (буг. чест, рус. че сть, укр. че сть,
срп. част, хрв. čast; док се у пољ., блр., рус. и укр. по ред пра сло вен -
ског кон ти ну ан та ја вља и об лик ла тин ског по ре кла ho nor са раз ли чи -
тим лек сич ким ста ту сом: у пољ ском и бе ло ру ском као до ми нант на
а у ру ском и укра јин ском као мар ги на ли зо ва на фор ма). У не сло вен -
ским је зи ци ма лек сич ка ре пре зен та ци ја кон цеп та ча сти је у сва ком
јeзику спе ци фич на: у ста ро грч ком timé, у ли тван ском gar bė, у не -
мач ком Ehre. Си стем ски по да ци у ве зи са зна че њем лек се ме/на зи ва
кон цеп та, по ка зу ју да су две осо би не ЧА СТИ за јед нич ке за ве ћи ну
сло вен ских је зи ка: се ман тич ка ди на ми ка (про ши ри ва ње или су жа ва -
ње зна че ња у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма) и ви ше знач ност
на зива/лек сема ко ји ма се име ну је кон цепт, ко ја се од но си на два
основ на ње го ва аспек та: уну тра шњи и спо ља шњи, с тим да у сва ком
је зи ку по сто је и од ре ђе не спе ци фич но сти у зна че њу (нпр. зна че ње ко -
је се од но си са мо на же ну, у ви ше сло вен ских је зи ка ’де ви чан ство,
не ви ност, оно што оси гу ра ва до бар глас о њој, што је чи ни по но сном’,
а по твр ђе но је и у срп ском је зи ку пре ма на ла зи ма Д. Ај да чи ћа у ви ду
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син таг ме де во јач ка част, у зна че њу ’не ви ност пре бра ка’, али је у
са да шњем вре ме ну за ста ре ло и про ме ње но у зна че ње ’вер ност мом -
ку’, 378). Обе ис так ну те осо би не ЧА СТИ по твр ђе не су и за срп ски
је зик (про ме не у зна че њу ре чи част и ви ше знач ност) о че му нас
оба ве шта ва Де јан Ај да чић у свом члан ку ЧАСТ у срп ском је зи ку. Да -
ље Пе тар Со ти ров ис ти че зна чај дру гог ва жног из во ра по да тка по -
сле реч ни ка, ан ке те, ко ја тре ба да потврди (ве ри фи ку је) реч нич ку
сли ку, али исто та ко пру жа и мно го но вих ин фор ма ци ја (осо би на
пој ма), и пред ста вља ре зул та те до ко јих су до шли ис тра жи ва чи у
об ра ђе ним је зи ци ма. Три су се основ не гру пе од го во ра из дво ји ле у
ре зул та ти ма ан ке те: тра га ње за над ре ђе ним пој мом, хи пе ро ни мом
ЧА СТИ (у ви ду етич ке ка те го ри је – као си сте ма или ску па пра ви ла
или нор ми чо ве ко вог по на ша ња), на во ђе ње си но ни ма (ко ји су ука -
за ли на ак си о ло шки аспект и са др жај са мог пој ма: до сто јан ство,
по ште ње, по у зда ност, пра вед ност, од го вор ност, вер ност, со ли дар -
ност, то ле ран ци ја и др.), и на во ђе ње кон крет них при ме ра ма ни фе -
ста ци је ЧА СТИ. Ан кет ни по да ци су та ко ђе от кри ли ам би ва лент но
вред но ва ње ЧА СТИ ко је је ка рак те ри стич но за ве ћи ну етич ких и др.
пој мо ва. Тек сту ал ни по да ци, као тре ћи тип из во ра за ре кон струк ци -
ју је зич ке сли ке кон цеп та, у ко је пре ма ме то до ло ги ји EURO JOS-а
спа да ју крат ке кли ши ра не фор ме (по сло ви це), аутор ски тек сто ви,
но вин ски, књи жев ни и др. тек сто ви, национални кор пуси, има ју
дво стру ку уло гу: да до при не су што пот пу ни јој фор му ла ци ји ког -
ни тив не де фи ни ци је и да от кри ју на чи не про фи ли са ња основ ног
пој ма у раз ли чи тим ти по ви ма дис кур са.

Централни део свих радова је, без сум ње, ког ни тив на де фи ни -
ци ја кон цеп та ЧА СТИ ко ја тре ба да пру жи ре ал ну сли ку o раз у ме ва -
њу ЧА СТИ го вор ни ка свих по је ди нач них је зи ка, тј. је зич ко-кул тур ну
сли ку ЧА СТИ Сло ве на и њи хо вих су се да. Ова се сли ка, пре ма ра ду П.
Со ти ро ва, са сто ји из ви ше осо би на ко је се мо гу об је ди ни ти у аспек -
те/фа се те ко ји ма се кон цепт ЧАСТ опи су је. Као глав ни аспек ти из два -
ја ју се: он то ло шки, би хеј ви о рал ни, ак си о ло шки, пси хич ки и со ци -
јал ни. С ак си о ло шког аспек та част се у је зи ци ма Сло ве на и њи хо вих
су се да кон цеп ту а ли зу је ам би ва лент но: с јед не стра не као по зи тив -
на осо би на, вр ли на, а с дру ге као ма на јер је пре пре ка на пу ту до
успе ха. У не ким ра до ви ма ЧАСТ се ту ма чи као вред ност про мен љи -
ва у вре ме ну.

Уреднички увид у све по је ди нач не ра до ве у Лек си ко ну омо гу ћио
је Пе тру Со ти ро ву да на осно ву из вр ше не ана ли зе је зич ко-кул тур -
не сли ке ЧА СТИ Сло ве на и њи хо вих су се да у за вр шном де лу сво га
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ра да фор му ли ше ког ни тив ну де фи ни ци ју за јед нич ку свим сло вен -
ским на ро ди ма и њи хо вим су се ди ма, пре ма на ве де ним аспек ти ма,
ко ја, у нај кра ћем пред ста вља њу, има сле де ће еле мен те: кон цепт част
има две ди мен зи је – спо ља шњу, исто риј ски ста ри ју, по ве за ну са ука -
зи ва њем по што ва ња, ча сти не ко ме и уну тра шњу, ко ја пред ста вља
оно за шта се не ко ме част, по што ва ње ука зу је; с ак си о ло шког аспек -
та пред ста вља вред ност, ма те ри јал ну или мо рал ну вр ли ну; ма ни -
фе сту је се у ви ду кон крет ног де ло ва ња, по на ша ња или ста во ва као
што су др жа ње ре чи, пра вед ност, од го вор ност, по ште ње; мо же се
од но си ти на по је дин ца или на за јед ни цу (брач ну, на ци о нал ну, про -
фе си о нал ну и др.); под ра зу ме ва по што ва ње се бе и дру гих, сло бо ду
или све сност соп стве не вред но сти.

Рад се за вр ша ва кон ста та ци јом да је кон цепт ЧАСТ јед на од фун -
да мен тал них сло вен ских и европ ских вред но сти.

Сви остали ра до ви у Лек си ко ну (осим ра да Све тла не Тол стој
Рус ская ЧЕ СТЬ и по ль ский HO NOR, ко ји је ра ни је об ја вљен у ча со -
пи су Ет но лин гви сти ка (2013) а за ову при ли ку при ла го ђен, и ко ји
на бо га тој гра ђи ана ли зи ра се ман ти ку ру ских лек се ма че сть, до -
сто ин ство и пољ ских cze ść, ho nor и god no ść, ука зу ју ћи на раз ли ке
и слич ност ме ђу њи ма), детљно ин фор ми шу и о спе ци фич ним на -
ци о нал ним осо би на ма кон цеп та ЧА СТИ у по је ди нач ним сло вен ским
и су сед ским је зи ци ма и кул ту ра ма.

За крај при ка за пе тог то ма Ак си о ло шког лек си ко на Сло ве на и
њи хо вих су се да – Част (а тре ћег по ре ду из ла же ња), тре ба ис та ћи
ви со ке оце не ко је је овај лек си кон (и про је кат EURO JOS) већ до -
био у сла ви стич ким и ме ђу на род ним окви ри ма6, као и ве ли ки зна -
чај ко ји за (ет но)лин гви сти ку има, а та ко ђе тре ба ода ти при зна ње
ње го вом глав ном уред ни ку проф. Је жи ју Барт мињ ском ко ји свих
ових го ди на успе шно оку пља та ко ве ли ки број (ет но)лин гви ста из
раз ли чи тих зе ма ља ује ди ње них на за јед нич ком по слу из ра де Ак си о -
ло шког лек си ко на у окви ру ме ђу на род ног се ми на ра EURO JOS ко јим
ру ко во ди.

Ивана В. Лазић Коњик*
Институт за српски језик САНУ, Београд
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АК ТИВ НЫЙ СЛО ВА РЬ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА

Том 1, А–Б, В. Ю. Апре сян, Ю. Д. Апре сян, Е. Э. Ба ба е ва,
О. Ю. Бо гу слав ская, И. В. Га лак ти о но ва, М. Я. Гло вин ская,

Б. Л. Иом дин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. А. Лопухина,
А. В. Птенцова, А. В. Санников, Е. В. Урысон; Отв. ред. Ю. Д.

Апресян, Москва: Языки славянской культуры, 2014. – 408 стр.;
Том 2, В–Г, В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева,

О. Ю. Богуславская, И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская,
Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. А. Лопухина,
А. В. Птенцова, А. В. Санников, Е. В. Урысон; Отв. ред. Ю. Д.
Апресян, Москва: Языки сла вян ской ку ль ту ры, 2014. – 736 стр.

У Ин сти ту ту за ру ски је зик В. В. Ви но гра дов, под руководством
чувеног руског лингвисте академика Јурија Апресјана, израђује се
Активный словарь русского языка.1 До сада су из штампе изашла
два тома Активног речника (А–Б, В–Г) (у даљем тексту АР). Самом
речничком тексту у првом тому претходи студија, увод у по јам ак -
тив ног реч ни ка (Об Ак тив ном сло ва ре рус ско го язы ка, 5–36).

Објављивању Реч ни ка прет хо ди ло је из да ва ње мо но гра фи је под
насловом Проспект активного словаря русского языка (АПРЕСЯН,
АПРЕСЯН и др. 2010) (у даљем тек сту ПАР). У пи та њу је обим на ко -
лек тив на мо но гра фи ја у ко јој је пред ста вље на кон цеп ци ја ак тивног
речника, а која обухвата и оно што се обично назива огледном
свеском. Монографија садржи четири дела: 1. Введение (17–54); 2.
Инструкция по составлению словарных статей Активного словаря
(АС) русского языка (55–152); 3. Образец словарной статьи (153–726);
4. Словник Активного словаря русского языка (727–767). Слов ник је

1 Ј. Апре сјан ис ти че да је рад на АР за по чет 2006. го ди не (АПРЕ СЯН, АПРЕ СЯН

и др. 2010, 30).



за пра во по пис од ред ни ца (у срп ској те о риј ској лек си ко гра фи ји го -
вори се о номенклатури или о вокабулару). У овај попис ушло је
12.000 одредница, али тај списак није коначан и, како истиче Ј.
Апресјан, постепено ће се повећавати, према потреби, током рада
на Речнику (АПРЕ СЯН, АПРЕ СЯН и др. 2010, 12).

Ми ће мо се у овом при ка зу освр ну ти на увод ни део АР, дат у пр -
вом то му, али и на увод ни део ко ји са др жи ПАР (аутор оба увод на
тек ста је Ј. Апре сјан). Ових се дам де се так стра на оби лу је ин фор ма -
ци ја ма ко је нам се чи не дра го це ним за сва ког лек си ко гра фа, а због
ин те грал ног при сту па је зич ком опи су, за ко ји се Ј. Апре сјан за ла же,
и за син так си ча ре и дру ге је зич ке струч ња ке. Бу ду ћи да је реч ник
ко ји је пред на ма пра ва ри зни ца за лек си ко гра фе и за уче ње лек си -
ко гра фи је и да је јед ним при ка зом не мо гу ће пред ста ви ти све оно
што при вла чи на шу па жњу у овом тре нут ку, ми ће мо се на на ред ним
стра на ма освр ну ти на оно што, по ре чи ма Ј. Апре сја на, а и по на -
шем скром ном по зна ва њу прак тич не и те о риј ске лек си ко гра фи је,
пред ста вља но ви ну (би ло у ру ској лек си ко гра фи ји, би ло у лек си ко -
гра фи ји уоп ште). Сма тра мо да су ова кви по ма ци по жељ ни и да у
про ми шље ној ме ри уно се дах са вре ме но сти у област прак тич не
лек си ко гра фи је, ко ја је скло на тра ди ци о нал ни јим при сту пи ма.

АК ТИВ НИ РЕЧ НИК. Ј. Апре сјан по јам ак тив ног реч ни ка пред ста -
вља кон тра сти ра ју ћи га с пој мом па сив ног реч ни ка (и ис ти чу ћи да
су оба тер ми на у од ре ђе ној ме ри услов на). Па сив ни реч ни ци мо ра ју
да са др же ин фор ма ци је о ре чи ма нео п ход не за раз у ме ва ње сва ке ре -
чи у про из вољ но иза бра ном тек сту. Због то га та кви реч ни ци мо ра ју
да об у хва те што је мо гу ће ви ше ре чи и што је мо гу ће ви ше њи хо вих
зна че ња, ка ко би се омо гу ћи ло раз у ме ва ње до вољ но ши ро ког кру га
тек сто ва. То за со бом по вла чи раз не по сле ди це. Обим пра те ћих је -
зич ких ин фор ма ци ја је не до во љан, а уз то се у па сив ним реч ни ци ма
мо ра на ћи ве ли ка ко ли чи на лек си ке ко ја се рет ко ко ри сти (струч на
тер ми но ло ги ја, књи шке, за ста ре ле ре чи, че сто јед но знач не, са сла -
бом спо ји во шћу, ко је ни су у пот пу но сти по ста ле део лек сич ког си -
сте ма и не ула зе у па ра диг мат ске лек сич ке од но се) (АР, 5).

За разлику од па сив ног реч ни ка, ак тив ни реч ник тре ба да омо -
гу ћи го во ре ње (или ства ра ње тек сто ва). Ка ко би то би ло мо гу ће, у
реч ник се уно се што је мо гу ће пот пу ни ји по да ци о свим осо би на -
ма ре чи и њи хо вих по је ди них зна че ња, ва жни за пра ви лан го вор (у
ве зи са из го во ром, про зо ди јом, про ме ном лек сич ког зна че ња и зна -
че ња гра ма тич ких об ли ка у од ре ђе ним кон тек сту ал ним усло ви ма,
про ме ном рек ци је у ра зним зна че њи ма), за тим опис син так сич ких
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кон струк ци ја ти пич них за по је ди на зна че ња, свој ста ва спо ји во сти,
праг ма тич ких усло ва упо тре бе и оно га што Апре сјан на зи ва лек -
сич ким све том (лек си че ский мир – си но ни ми, ан то ни ми, де ри ва ти
и дру ге ре чи се ман тич ки по ве за не с реч ју у од ре ђе ном зна че њу).

Тако ши рок обим по да та ка о лек сич ким је ди ни ца ма, с об зи ром
на огра ни че ну ве ли чи ну реч ни ка на ме ње ног ши ро кој пу бли ци, у
опре ци је са су ви ше ве ли ким во ка бу ла ром (бро јем од ред ни ца).
Апре сјан за кљу чу је да пре ве лик во ка бу лар за пра во и ни је по тре бан
кад се има у ви ду да ак тив ни реч нич ки фонд обра зо ва ног го вор ни ка
ру ског је зи ка2 об у хва та од 8.000 до 10.000 ре чи. У ак тив ни реч ник
ула зе основ не, не из ве де не ре чи, пре те жно сти ли стич ки нео бе ле же -
не, ко је има ју раз ви је ну по ли се ми ју, бо га та рек циј ска свој ства и
спо ји вост, као и бо гат лек сич ки свет. Апре сјан ис ти че да „та кве ре чи
мо ра ју ући у во ка бу лар ак тив ног реч ни ка, иако се лек си ка не сво ди на
та кве ре чи“ (АР, 6). Ка ко аутор ис ти че, основ на фор му ла па сив ног
реч ни ка је сте: мно го ре чи, ми ни мал на ин фор ма ци ја о сва кој ре чи,
до вољ на за раз у ме ва ње да те ре чи у од ре ђе ном кон тек сту. Основ на
фор му ла ак тив ног реч ни ка је сте: ма ње ре чи, пра ће них по мо гућ -
ству пот пу ном, ис црп ном ин фор ма ци јом о сва кој ре чи, нео п ход ном
за ње ну пра вил ну упо тре бу у го во ру.

Апресјан ис ти че да АР ру ског је зи ка ни је ре зул тат по ку ша ја да
се ко пи ра ју европ ски реч ни ци ак тив ног ти па, већ на сто ја ња да се
са чи ни нов тип АР са ослон цем на са вре ме ну лин гви стич ку те о ри -
ју и тех но ло ги ју, али и на по сто је ће ака де миј ске реч ни ке. Реч ник је
за сно ван на ве ли ком кор пу су (АР ра ђен је на гра ђи из На ци о нал -
ног кор пу са ру ског је зи ка).

Је ди ни ца реч ни ка, од ред ни ца, у Апре сја но вој тер ми но ло ги ји
на зи ва се во ка бу лом или реч ју (рус. во ка бу ла, сло во). По је ди нач на
зна че ња ре чи Апре сјан на зи ва лек се ма ма (и ис ти че да се код јед но -
знач них ре чи во ка бу ла по ду да ра с лек се мом). Лек се ма, да кле, од го -
ва ра оно ме што не ки срп ски лин гви сти на зи ва ју су блек се мом (ми
ће мо у при ка зу ко ри сти ти тер ми не лек се ма и су блек се ма, у скла ду
с на шом ли те ра ту ром).

Уз од ред ни цу се на во де гра ма тич ки и сти ли стич ки по да ци. Што се
оних гра ма тич ких ти че, ука зу је се на вр сту ре чи по мо ћу јед но став не
скра ће ни це (СУЩ, ПРИЛ, ГЛАГ итд.),3 на во де се основ ни гра ма тич ки
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2 Би ло би ва жно утвр ди ти од го ва ра ју ћи по да так и за срп ски је зик.
3 Ка ко у увод ном де лу ПАР ис ти че Апре сјан, у АР од сту па се од уоби ча је -

не лек си ко граф ске прак се у ру ској тра ди ци ји, па се уме сто ин ди рект них по ка за -
те ља вр сте ре чи за име ни це, при де ве и гла го ле на во де екс пли цит ни по да ци. „Хо тя



об ли ци ре чи и ука зу је се на од су ство не ког од об ли ка из па ра диг ме,
као и на огра ни че ња њи хо ве упо тре бе, на во де се осо би не ре чи ва жне
за син так су ре че ни це (без лич ност, ани мат ност и др.); код гла гол -
ских од ред ни ца на во де се об ли ци оба ви да, и свр ше ног и не свр ше -
ног, или се ука зу је на њи хо во од су ство; ука зу је се на син так сич ке
ти по ве ре че ни ца (нај че шће за кључ них, од рич них или упит них), ти -
пич них или је ди но мо гу ћих за не ке од ред ни це. Сти ли стич ке озна ке
мо гу би ти: је зич ке (у ве зи са функ ци о нал ним сти ло ви ма, ре ги о нал -
ном и вре мен ском ра сло је но шћу) и тер ми но ло шке. На ма је по себ но
за ни мљи во уво ђе ње ква ли фи ка то ра ухо дя щ ее, ко јим се озна ча ва да
се од ре ђе на (суб)лек се ма по вла чи из је зи ка, да за ста ре ва, али да још
ни је са свим за ста ре ла. Сма тра мо да би овај ква ли фи ка тор био ве о -
ма ко ри стан и у срп ској опи сној лек си ко гра фи ји.4

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ. Де фи ни ци је у АР мо ра ју би ти пот пу не, у њи ма не
сме би ти ни чег су ви шног и не сме ју би ти цир ку лар не (АР, 14–15).
Да би се пра вил но де фи ни сао гла гол у не ком зна че њу, на при мер,
по треб но је од ре ди ти број нео п ход них и до вољ них ак та на та да тог
пре ди ка та. Гла гол ске су блек се ме има ју де фи ни ци је у фор ми ре че -
ни ца. Апре сјан та кве де фи ни ци је на зи ва ана ли тич ким и ис ти че да
оне мо ра ју би ти та кве да су ге ри шу гра ма тич ку пра вил ност јед них
спо је ва и не пра вил ност не ких дру гих.

На при ме ру основ них зна че ња гла го ла ући и иза ћи (во й ти, вый -
ти) аутор об ја шња ва раз ли ку из ме ђу ана ли тич ких де фи ни ци ја у АР
и де фи ни ци ја у дру гим опи сним реч ни ци ма. На и ме, на осно ву де -
фи ни ци ја ових гла гол ских су блек се ма у дру гим реч ни ци ма (вой ти
‘идя, дви га я сь, про ник ну ть ку да-л., в пре де лы че го-л.’; вы ти ‘уйти
от ку да-л., оста ви ть пре де лы че го-л.’) не мо же се за кљу чи ти због
че га се на ру ском мо же ре ћи: во й ти в дом с ули цы, вы ти из до ма на
ули цу али не и *во й ти из до ма на ули цу, *вы ти в дом с ули цы. То је
због то га што гла го ли во й ти и вы й ти на ме ћу огра ни че ње у ве зи са
про сто ром на ком се не ко на ла зи до по чет ка про ме не по ло жа ја и по -
сле ње га. Гла го ли с пре фик сом в- озна ча ва ју пре ла зак у за тво ре ни ји
про стор, а они с пре фик сом вы- пре ла зак, пре ме шта ње на отво ре ни ји

Активный словарь русского языка 167

в та ких слу ча ях ин фор ма ция о ча сти ре чи ока зы ва ет ся из бы точ ной, в АС – во пре -
ки су щ е ству ю щ ей тра ди ции тол ко вых сло ва рей рус ско го язы ка – она вы во дит ся
в со о твет ству ю щ ие сло вар ные ста тьи“ (АПРЕ СЯН, АПРЕ СЯН и др. 2010: 36).

4 На при мер, ка да смо раз ми шља ли о то ме ка ко ква ли фи ко ва ти вре мен ско
зна че ње пред ло га по у Реч ни ку СА НУ, илу стро ва но при ме ри ма: по Бо жи ћу, по
Ус кр су, за кљу чи ли смо да не до ста је ова кав ква ли фи ка тор. Ина че, Апре сјан ка же
да сли чан ква ли фи ка тор по сто ји у јед ном ру ском опи сном реч ни ку, а да је у ен -
гле ским и фран цу ским реч ни ци ма уоби ча јен (АР, 12).



про стор. Та ко де фи ни ци ја гла го ла во й ти у основ ном зна че њу у АР
гла си: А1 во шел в А2 из А3 ‘Идя, су щ е ство А1 пе ре ста ло на хо ди ть ся
в про стран стве А3 и на ча ло на хо ди ть ся в бо лее замк ну том про -
стран стве А2’; де фи ни ци ја ан то ним ног гла го ла вы й ти у основ ном зна -
че њу гла си: А1 вы шел из А2 в А3 ‘Идя, су щ е ство А1 пе ре ста ло на -
хо ди ть ся в про стран стве А2 и на ча ло на хо ди ть ся в бо лее от кры том
про стран стве А3’. Ка ко ис ти че Апре сјан, ка да се де фи ни ци је пре -
ци зи ра ју на тај на чин, по ста је ја сно због че га су спо је ви во й ти в
дом с ули цы, вы ти из до ма на ули цу пра вил ни, за раз ли ку од спо је -
ва *во й ти из до ма на ули цу, *вы ти в дом с ули цы.

Новина јесте и то што се во ди ра чу на о су бјек тив ној ди мен зи -
ји лек сич ког зна че ња – де таљ но се опи су је су бјек тив ни зна чењ ски
слој, ина че те шко ухва тљив, уво ђе њем упу ћи ва ња на го вор ни ка или
по сма тра ча у текст де фи ни ци ја.5 Овај су бјек тив ни зна чењ ски слој
ва жан је у де фи ни са њу реч ци и пред ло га (АР, 19–20).

ПО ДА ТАК О ЗНА ЧЕ ЊУ ГРА МА ТИЧ КИХ ОБ ЛИ КА. Оно што је пот пу на
но ви на у опи сној лек си ко гра фи ји је сте и по да так о зна че њу гра ма -
тич ких об ли ка. На при мер, за гла гол ид ти у јед ном од зна че ња, ‘де -
ла ть ход в игре’, ти пич но је ре зул та тив но зна че ње; кад ко мен та тор
ша хов ске пар ти је ка же: В этой по зи ции Ананд идет ко нем, он за -
пра во ка же да је по тез ко њем већ по ву чен, на пра вљен. Иако је за
фор му гла го ла не свр ше ног ви да у пре зен ту ка рак те ри стич но зна -
че ње рад ње или про це са ко ји се не по сред но по сма тра или се од ви ја
у од ре ђе ном пе ри о ду, да то гра ма тич ко зна че ње за ово под зна че ње
гла го ла ид ти ни је мо гу ће, и то се у АР на зна ча ва на сле де ћи на чин:
„не упо тре бља ва се за озна ча ва ње рад ње ко ја се не по сред но по сма -
тра или рад ње ко ја се од ви ја то ком од ре ђе ног пе ри о да“ (АР, 10).

У АР пр ви пут се, пре ма ре чи ма ауто ра, ука зу је на зна че ње ка -
у за ти ва услу жи ва ња (ка у за тив об слу жи ва ния). Су блек се ме са
овим зна че њем има ју је дин стве но вид ско обе леж је, гла го ли не свр -
ше ног ви да те же упо тре би с гра ма тич ким зна че њем уоби ча је не рад -
ње (АР, 10). На при мер: Он бре ет ся в па рик ма хер ской на про тив,
Она шь ет пла тье в элит ном ате лье. То зна че ње ја вља се код гла -
го ла ко ји озна ча ва ју кон струк тив не или кре а тив не рад ње, као и код
гла го ла „до во ђе ња у ред“ (бри ть ся, чи ни ть и сл.).

СИ НОП СИС. За ни мљи ва но ви на у ру ској лек си ко гра фи ји, ко ја,
ко ли ко нам је по зна то, во ди по ре кло из ен гле ских пе да го шких реч -
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5 Ова но ви на, ка ко нам се чи ни, у скла ду је с по сту ла ти ма ког ни тив не се -
ман ти ке, нпр. с пој мом тач ке гле ди шта (van ta ge po int), ко ји уво ди Ла на кер (LAN -
GAC KER 2000: 5).



ни ка, је сте уво ђе ње та ко зва ног си ноп си са за ре чи са ве о ма раз ви је -
ном по ли се ман тич ком струк ту ром. Тај си ноп сис је за ми шљен као
схе ма ти зо ван по пис под зна че ња ре чи, пра ћен сти ли стич ким озна ка -
ма, крат ким об ја шње њем да тих зна че ња и основ ним при ме ри ма
упо тре бе (АР, 8).

ДЕ РИ ВА ТИ. У АР је дру га чи ји и при ступ де ри ва ти ма. Про то ти -
пич ним де ри ва ти ма сма тра ју се они ме ђу ко ји ма по сто ји ве за и по
об ли ку и по зна че њу (на при мер, из ме ђу мо тив ног гла го ла учи ть и
име ни це учи те ль). Де ри ва ци о ни од но си ус по ста вља ју се и ме ђу би ло
ко јим две ма ре чи ма Х и Y ако су да те ре чи по ве за не се ман тич ким
од но сом ко ји се по ду да ра са се ман тич ким од но сом из ме ђу мо тив -
не ре чи Х и из ве де не ре чи Y у јед ном од про то ти пич них твор бе них
ти по ва. На осно ву мо де ла учи ть–учи те ль, ре зул та том истог ти па
твор бе сма тра ју се при ме ри: ле чи ть–врач, опе ри ро ва ть–хи рург,
игра ть (у зна че њу глу ми ти) – ак тер (ова кве де ри ва те Апре сјан на -
зи ва су пле тив ним, АР, 29).

У АР при ме њу је се лек си ко граф ски прин цип си стем ског опи са
лек си ке. Тај прин цип под ра зу ме ва во ђе ње ра чу на о уни фи ка ци ји
(ујед на ча ва њу), али и о ин ди ви ду а ли за ци ји. Апре сјан то об ја шња -
ва ова ко (сло бод ни је ће мо пре ве сти ауто ро ве ре чи): уко ли ко се у
реч нич ком члан ку лек се ме или су блек се ме L1 на ла зи лек си ко граф -
ска ин фор ма ци ја Х, иста та ква ин фор ма ци ја мо ра ла би се на ћи и у
реч нич ком члан ку (суб)лек се ме L2, под усло вом да L2 при па да ис -
тој лек сич ко-се ман тич кој гру пи и има иста свој ства као L1 (АПРЕ -
СЯН, АПРЕ СЯН и др. 2010: 31).6 Ме ђу тим, с прин ци пом си стем но сти
не сме се пре те ра ти, он не сме да пре вла да над по је ди нач ним лек -
сич ким осо би на ма – лек си ко граф ски пор трет има не сум њив при о -
ри тет над лек си ко граф ским ти пом (2010: 33).

Речник се израђује у скла ду са иде јом ин те грал ног опи са је зи -
ка – бу ду ћи да су реч ник и гра ма ти ка основ не ком по нен те је зич ког
опи са, мо ра ју би ти уса гла ше ни ме ђу со бом у нај ве ћој мо гу ћој ме ри,
и то по ти пу ин фор ма ци ја ко је се у њих уно се, као и по фор мал ном
на чи ну њи хо вог бе ле же ња (АПРЕ СЯН, АПРЕ СЯН и др. 2010: 33).

Овим скре та њем па жње на ва жност ин те грал ног при сту па је зич -
ком опи су за вр ша ва мо свој при каз. Сма тра мо да реч ник ко ји др жи мо
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6 Аутор, ме ђу тим, ука зу је на то да чак ни та ко ма ла кла са од но сних при де -
ва, ти пи чан лек си ко граф ски тип, ко ји чи не во сточ ный, за пад ный, се вер ный,
южный у не ким реч ни ци ма ни је ујед на че но пред ста вље на. На исту чи ње ни цу
скре ну ли смо па жњу у ве зи с об ра дом екви ва лент них срп ских при де ва у Реч ни -
ку СА НУ у јед ном свом ра ду (МАР КО ВИЋ 2014: 76, у на по ме ни).



у ру ка ма мо же би ти ви ше стру ко ко ри стан, и за прак тич ну и за те о -
риј ску лек си ко гра фи ју. На чин на ко ји су за АР би ра не од ред ни це
мо гао би би ти пу то каз у раз ми шља њу о из ра ди јед но том ног реч ни -
ка ко ји, ка ко нам се чи ни, не до ста је у срп ској кул ту ри.7 То би мо гао
би ти реч ник са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка оп штег ти па, не
пре ве ли ког оби ма, ко ји би тре ба ло да има сва ка по ро ди ца.
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ВА СИЛ КА РА ДЕ ВА: БЪЛ ГАР СКА
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ

София: Издателство „Изток-Запад”, 2017, 430 стр.

Др Василка Радева, ауторка књиге Българска лексикология и
лек сикография, професор је Универзитета Климент Охридски у Со -
фи ји. Бави се творбом речи, лексикологијом, фонетиком, дијалек то -
ло гијом, ареалном лингвистиком. Као резултат овако широких
инте ресовања, настало је дванаест њених књига и више од двеста
научних радова.

Њена обимна монографи ја Бъл гар ска лек си ко ло гия и лек си ко -
гра фия са др жи 430 стра ни ца. Пр ви део је по све ћен лек си ко ло ги ји
и са др жи је да на ест по гла вља (стр. 15–335), а дру ги део, на сло вљен
Лек си ко гра фия, са сто ји се из два по гла вља (стр. 335–392).

Већ је и из оби ма де ло ва књи ге ја сно да је ве ћа па жња по све ће -
на лек си ко ло ги ји не го лек си ко гра фи ји. Пр во по гла вље пр вог де ла
но си на слов Лек си ко ло ги ја као лин гви стич ка на у ка (стр. 15–32) и у
ње му се лек си ко ло ги ја од ре ђу је у од но су пре ма се ман ти ци, се ма си -
о ло ги ји, се ми о ти ци, праг ма ти ци, ет но лин гви сти ци и сти ли сти ци.
У дру гом по гла вљу (Реч као основ на је зич ка је ди ни ца, стр. 32–49)
од ре ђу је се реч као је зич ки знак, реч и но ми на ци о на функ ци ја је зи -
ка, свој ства ре чи, као и од нос из ме ђу тер ми на ду ма, реч и сло во.
Тре ће по гла вље – Ме то де и прин ци пи ис тра жи ва ња (стр. 56–79) –
до но си по глед на ве ћи број ме то да за лек си ко ло шка ис тра жи ва ња.
У јед ној гру пи су: ин тро спек ци ја, про ма тра ње, кор пу сна ана ли за,
так со ни ми ја и кла си фи ка ци ја, упо ре ђи ва ње и кон тра сти ра ње, па -
ра фра за и пе ри фра за, асо ци ја тив на ме то да, лин гви стич ка ана ли за.
По себ на ме ста у овој кла си фи ка ци ји за у зи ма ју ком по нен ци јал на ана -
ли за, кон цеп ту ал на ана ли за, иде о граф ски прин цип и оно ма си о ло шки
при ступ. Че твр то по гла вље је на сло вље но Се ман тич ка струк ту ра



лек се ме (стр. 82–125) и са др жи раз ма тра ња о зна че њу лек се ме, зна -
че њу де ри ва та, уну тра шњој фор ми лек се ме, мно го знач но сти (у
окви ру ко је су об ра ђе не ме та фо ра и ме то ни ми ја), раз во ју и про ме ни
лек сич ког зна че ња. У пе том по гла вљу, Струк ту ра лек сич ког си сте -
ма (стр. 125–172), об ра ђу је се по јам лек сич ко-се ман тич ког си сте ма,
а за тим и пој мо ви лек сич ко-се ман тич ке гру пе и се ман тич ког по ља.
За тим се, у истом по гла вљу, пре ла зи на це ли ну по све ће ну ве за ма и
од но си ма ме ђу пој мо ви ма у лек сич ком си сте му, а то су си но ни ми ја,
хо мо ни ми ја, па ро ни ми ја, ан то ни ми ја, кон вер зи ја и хи пе ро ни ми ја,
ко ји ма је по све ће на од го ва ра ју ћа па жња на стра ни ца ма књи ге. Ше -
сто по гла вље – Раз вој и про ме не лек сич ког си сте ма (172–222) – са -
др жи не ко ли ко раз гра на тих пот це ли на. Пр ва је на зва на Тен ден ци је
у раз во ју је зи ка и реч нич ког са ста ва, а у те тен ден ци је убро ја не су
сле де ће: ак ти ви за ци ја и па си ви за ци ја лек се ма, тра ди ци о нал ност и
ино ва тив ност, ин тер на ци о на ли за ци ја и аутох то ни за ци ја (на ци о на -
ли за ци ја), ин те лек ту а ли за ци ја и де мо кра ти за ци ја. У по себ ну пот це -
ли ну аутор ка је убро ја ла се кун дар ну но ми на ци ју, а као тре ћи тип
тен ден ци ја ана ли зи ра се твор ба ре чи. У окви ру те пот це ли не об ра -
ђе ни су сле де ћи пој мо ви: оно ма си о ло шка струк ту ра, твор бе на ка те -
го ри ја, твор бе ни фор мант, ути цај стра не лек си ке, уни вер би за ци ја,
струк ту ри ра ју ћа функ ци ја де ри ва та. У по себ ним су пот це ли на ма
об ра ђе ни ока зи о на ли зми и по зајм љи ва ње стра не лек си ке. Сед мо
по гла вље зо ве се Реч нич ки са став (стр. 222–238). У ње му је об ра ђен
од нос из ме ђу реч нич ког са ста ва и лек сич ког си сте ма, лек се ме као
је зич ки зна ци, фра зе о ло ги зми као реч нич ке је ди ни це. Пот це ли на о
фра зе о ло ги ји раш чла ње на је на ма ње де ло ве у ко ји ма се го во ри о
од но су из ме ђу фра зе о ло шке је ди ни це и ску па ре чи, о ре про дук тив -
но сти фра зе о ло шких је ди ни ца, о „ду бли ра ју ћој“ функ ци ји фра зе о ло -
ги за ма, о струк ту ри фра зе о ло шких је ди ни ца, се ман тич ким од но си -
ма и ве за ма ме ђу њи ма, као и о по ре клу и на стан ку фра зе о ло шких
је ди ни ца. За тим се пре ла зи на ан тро по ни ме, па на то по ни ме и на
тер ми не. У осмом по гла вљу, ко је но си на слов Ак ти ван и па си ван реч -
ник (стр. 238–248), го во ри се о об на вља њу лек си ке (нео ло ги зми ма),
ар ха и за ци ји лек си ке (исто ри зми ма и ар ха и зми ма) и о ста ро бу гар ској
и цр кве но сло вен ској лек си ци. Де ве то по гла вље, Те ри то ри јал на и
со ци јал на ди фе рен ци ја ци ја реч нич ког са ста ва (стр. 248–267), по -
све ће но је оп ште у по треб ној лек си ци, ди ја ле кат ској лек си ци, про -
фе си о нал но-тер ми но ло шкој лек си ци (тер ми ни, про фе си о на ли зми,
жар го ни зми) и лек си ци раз ли чи тих со ци јал них гру па. Прет по след ње,
де се то, по гла вље по све ће но је по зајм ље ној лек си ци, но си на слов
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Са став бу гар ског реч ни ка пре ма по ре клу лек се ма (стр. 267–305), а
у ње му се го во ри о је зич ким кон так ти ма и по зајм љи ва њу лек се ма,
о тра киј ском суп стра ту у бу гар ској лек си ци, пра сло вен ској лек си ци,
цр кве но сло вен ској лек си ци, а за тим о лек си ци грч ког по ре кла, па
оној из ла тин ског, тур ског, ру ског, фран цу ског, ита ли јан ског, ен гле ског
и не мач ког је зи ка. По гла вље се за вр ша ва раз ма тра њем адап та ци је
и аси ми ла ци је стра не лек си ке. У по след њем по гла вљу пр вог де ла
књи ге, Сти ли стич ка ди фе рен ци ја ци ја лек си ке (стр. 314–335), го -
во ри се о стил ској функ ци ји лек се ме, о стил ски не мар ки ра ној и мар -
ки ра ној лек си ци, стил ској но ми на ци ји, о екс пре сив но-емо ци о нал ној
лек си ци, о усме ној и пи сме ној фор ми функ ци о нал них сти ло ва, а за -
тим се пре ла зи на стил ско ра сло ја ва ње и на лек си ку ка рак те ри стич ну
за раз го вор ни стил, по том за на уч ни стил, па за но ви нар ски, по слов -
ни и умет нич ки стил.

Дру ги део књи ге је на зван Лек си ко гра фи ја и са сто ји се из два
по гла вља. У пр вом по гла вљу (Лек си ко граф ска те о ри ја и прак са,
стр. 335–345) го во ри се о пи та њи ма те о риј ске лек си ко гра фи је: о се -
ман тич ком је зи ку, о де фи ни ци ји, о свр си реч ни ка, о хро но ло шким
гра ни ца ма, о нор ма тив но сти опи сних реч ни ка, о лек сич кој нор ми и
о оби му реч ни ка. У дру гом по гла вљу го во ри се о раз ли чи тим ти по -
ви ма бу гар ских реч ни ка (стр. 345–392). Из но си се раз ли ка из ме ђу
ен ци кло пе диј ских и лин гви стич ких реч ни ка, а за тим се пре ла зи на
опи сне реч ни ке, ен ци кло пе диј ско-опи сне, иде о граф ске, спе ци јал не
реч ни ке, исто риј ске, ди ја ле кат ске, реч ни ке у ко ји ма се при ка зу ју
си стем ски од но си ме ђу лек се ма ма, фра зе о ло шке, оно ма стич ке, реч -
ни ке но вих ре чи, нор ма тив не и пра во пи сне реч ни ке.

На кра ју књи ге на во ди се обим на би бли о гра фи ја (стр. 392–413),
за тим При ло зи, а на са мом кра ју на ла зи се Тер ми но ло шки ин декс.

Већ сам увид у са др жај ове књи ге ука зу је на чи ње ни цу да је у
пи та њу ка пи тал но де ло бу га ри сти ке, али и сла ви сти ке. Књи га је,
ка ко од ре ђу је аутор ка, на ме ње на сту ден ти ма, али и ши рој пу бли ци
ко ја је за ин те ре со ва на за лек сич ка пи та ња.

Је дан од ње них ква ли те та је сте у то ме што су у њој об ра ђе ни
сви нај ва жни ји про бле ми мо дер не лек си ко ло ги је. Са др жај књи ге је
до бро осми шљен, а за тим и ко рект но струк ту ри ран. По што се лек -
си ко ло ги ја до ди ру је са свим лин гви стич ким ди сци пли на ма ко ји ма
је реч цен трал на је ди ни ца, аутор ка при руч ни ка по све ће ног лек си -
ко ло ги ји има те жак за да так да од ре ди гра ни це сво је ди сци пли не.
За па жа се и да се, у за ви сно сти од афи ни те та ауто ра, лек си ко ло шки
при руч ни ци ме ђу соб но ве о ма раз ли ку ју. Јед на од спе ци фич но сти
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ме ђу њи ма ти че се ши ри не за хва та. Не ки од њих из ра зи ти је спа да -
ју у оп шту лек си ко ло ги ју, док овај о ко јем је ов де реч до ми нант но
спа да у при руч ни ке бу гар ског је зи ка, чи ме у ве ћој ме ри оправ да ва
свој на слов. То се по себ но ви ди у ве ли ком де лу књи ге ко ји је по све -
ћен сло је ви ма лек си ке са вре ме ног бу гар ског је зи ка. Об ра ђе ни су
сло је ви по зајм ље ни ца у бу гар ском је зи ку, сло је ви стил ски, те ри то -
ри јал но и со ци јал но ди фе рен ци ра не лек си ке, а сва та по гла вља ти -
чу се упра во бу гар ског је зи ка.

Велики број об ра ђе них те ма ни је омо гу ћа вао де таљ но за ла же ње
у све обла сти. Ме ђу тим, успе шно се из два ја ју нај ва жни је чи ње ни -
це и оне се пре до ча ва ју, а за тим и пот кре пљу ју мно штвом при ме ра.
Из ово га се мо же за кљу чи ти да ће књи га од лич но по слу жи ти као
уни вер зи тет ски уџ бе ник, јер су по да ци из не се ни у њој па жљи во
про бра ни.

На уч ни при ступ лек си ко ло ги ји Ва сил ке Ра де ве вр ло је мо де ран.
То се ви ди већ и из са мог пре гле да са др жа ја. Ни је нео бич но да аутор
лек си ко ло шког при руч ни ка већ на са мом по чет ку књи ге од ре ђу је
од нос лек си ко ло ги је пре ма срод ним ди сци пли на ма. Та ко по чи ње и
овај при руч ник, али В. Ра де ва не опи су је од нос лек си ко ло ги је пре -
ма фун да мен тал ним је зич ким ди сци пли на ма ко ји ма је реч основ на
је ди ни ца, а ко је се већ ду го из у ча ва ју у лин гви сти ци, већ од ре ђу је
од нос лек си ко ло ги је са бли ским на у ка ма, од ко јих не ке тек од не -
дав но пред ста вља ју пред мет про у ча ва ња лин гви сти ке. Та ква је, на
при мер, праг ма ти ка, а на ро чи то ет но лин гви сти ка. Ет но лин гви сти ка
се у књи зи де фи ни ше у скла ду са при сту пом Н. И. Тол сто ја, ко ји
под ра зу ме ва да је ова на у ка по ве за на с ети мо ло ги јом, исто риј ском
лек си ко ло ги јом, на род ном кул ту ром, на род ном пси хо ло ги јом, ве ро -
ва њи ма, ми то ло ги јом итд.1 Ве за из ме ђу ове на у ке и лек си ко ло ги је
ле жи у по сто ја њу за јед нич ког оп штег на уч ног апа ра та у про у ча ва -
њу ве зе из ме ђу је зи ка и кул ту ре.

Још је дан од број них по ка за те ља са вре ме ног при сту па лек си ко -
ло ги ји у овој књи зи је сте пред ста вља ње тен ден ци ја у раз во ју лек сич -
ког си сте ма. На из глед, нео че ки ва но је да у те про це се исто вре ме -
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1 С ова квом де фи ни ци јом ет но лин гви сти ке не сла же се, ме ђу тим, Је жи Барт -
мињ ски, пред сед ник Ко ми си је за ет но лин гви сти ку Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста,
ко ји нам је у усме ном раз го во ру у то ку кон фе рен ци је Ко ми си је за ет но лин гви сти -
ку у Бе чу (2015. го ди не) ре као да су ет но лин гви сти ка и лин гво кул ту ро ло ги ја, у
ства ри, јед на на у ка, ко ја мо же би ти и ди ја хро ниј ска и син хро ниј ска ди сци пли на.
Ове не до след но сти у де фи ни са њу пред ме та на у ке са мо ука зу ју на чи ње ни цу да
се она још увек уте ме љу је.



но спа да ју и ин тер на ци о на ли за ци ја и на ци о на ли за ци ја лек сич ког фон -
да, и ин те лек ту а ли за ци ја и де мо кра ти за ци ја, али упра во ти про це -
си обе ле жа ва ју је зич ке си сте ме свих сло вен ских је зи ка, што до ка -
зу ју ис тра жи ва ња ко ја се сва ке го ди не об ја вљу ју у збор ни ци ма Ко -
ми си је за твор бу ре чи Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста.

На нов на чин, она ко ка ко ни смо до са да има ли при ли ке да про -
чи та мо, об ра ђе ни су ме то ди и прин ци пи у лек си ко ло шким ис тра жи -
ва њи ма. Аутор ка за по чи ње спи сак ме то да ука зи ва њем на ин тро -
спек ци ју. Ова ме то да се за сни ва, ка ко ка же аутор ка, на ин ту и ци ји
ис тра жи ва ча. За па жа још и да овом ме то дом мо же да се ко ри сти са мо
ис ку сан и ком пе тен тан ис тра жи вач. Као сле де ћу ме то ду, аутор ка
из два ја по сма тра ње. Ове две ме то де, ин тро спек ци ју и по сма тра ње
гра ђе, ауто ри у дру гим при руч ни ци ма за не ма ру ју, а у ства ри су оне
од фун да мен тал ног зна ча ја и, ве ро ват но, не ма ауто ра ко ји их не
при ме њу је. По себ но је зна чај но то што проф. Ра де ва, за раз ли ку од
мно гих дру гих ис тра жи ва ча, уоча ва и зна чај асо ци ја тив ног ме то да
у лек си ко ло шким ис тра жи ва њи ма.

У поглављу о по зајм ље ној лек си ци пре по зна је мо број не слич -
но сти из ме ђу срп ског и бу гар ског је зи ка. По себ но је за ни мљив по -
да так да су срп ски и бу гар ски је зик по зај ми ли ско ро исте тур ци зме,
и то из истих те мат ских гру па. На при мер, бу гар ски је, као и срп ски,
по зај мио тур ску лек си ку из те мат ске гру пе при ро да, ге о граф ски
објек ти, ми не ра ли, за тим биљ ке и жи во ти ње (ар па џик, ба дем, ат),
при вре да и при вред не де лат но сти (бо стан), дом и до ма ћин ство (ба -
кар, џе зва, ибрик, ка зан, ко фа, ку ти ја, сач, со фра, со ба, та ва, теп -
си ја, ти гањ, фил џан, фи тиљ, чи ни ја), за на ти и тр го ви на (аба џи ја,
ба ка лин, бер бе рин, бо за џи ја, бо ја џи ја, ка са пин, па зар, трам па, чо -
ба нин), гра ди тељ ство (до лап, ди рек, ду вар, та ван, ха мам, чар дак,
чи ви ја), хра на (ба кла ва, бу рек, ђе врек, кај мак, ку скус, му са ка, па -
тли џан, сар ма, су џук, чор ба, шкем бе), оде ва ње (аба, ан те ри ја,
астра ган, ђер дан, је лек, ка ди фа, кал пак, каф тан, пе шкир, ср ма,
чар шав, ча ра пе, чи зме, шал, јор ган).

За бугарски језик, баш као и за срп ски, нео бич ни су не ки гла -
сов ни спо је ви, по ко ји ма пре по зна је мо ре чи стра ног по ре кла. Као
при мер, В. Ра де ва на во ди спо је ве са ш+су гла сник на по чет ку не ких
бу гар ских ре чи не мач ког по ре кла – шв: Шва ба, шл: шла гер, шланг,
шлеп, шлиц, шм: шмај сер, шмир гла, шн: шниц ла, шп: шпа лир, шпиц,
шприц, шр: шрифт.

У књи зи су је згро ви то при ка за не осо бе но сти лек си ке свих
функ ци о нал них сти ло ва, а на ве де ни су и број ни при ме ри, за шта у
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мно гим дру гим при руч ни ци ма по све ће ним лек си ко ло ги ји че сто не ма
про сто ра. На тај на чин у књи зи је са же то пред ста вље но про жи ма ње
лек си ко ло ги је са сти ли сти ком. Ду жна па жња по све ћу је се и дру гим
ди сци пли на ма са ко ји ма се лек си ко ло ги ја до ди ру је, а са ко ји ма, у
пр вом по гла вљу при руч ни ка, кон такт ни је де таљ но опи сан. У пи та -
њу су фра зе о ло ги ја и твор ба ре чи. Твор ба ре чи про жи ма са др жај
це лог при руч ни ка, а фра зе о ло ги ји је по све ће но по себ но по гла вље.

Део књи ге о лек си ко гра фи ји ве о ма је ин фор ма ти ван јер се у ње му
ком би ну ју по да ци о лек си ко граф ским прин ци пи ма (оним оп штим и
они ма ко ји се ти чу из ра де по себ них реч ни ка) са по да ци ма о кон -
крет ним бу гар ским реч ни ци ма, при ме ри ма из тих реч ни ка и мно -
штвом ин фор ма ци ја о њи ма.

Проф. В. Ра де ва се у овој књи зи осла ња ла на сво је до са да шње
ра до ве и књи ге, као и на соп стве но лек си ко граф ско ис ку ство, али и на
бо га ту ли те ра ту ру, ко ја ће чи та о ци ма књи ге би ти и те  ка ко ко ри сна.
Нај ви ше је, оче ки ва но, бу гар ских ауто ра, али се на во ди и бо га та ру ска
ли те ра ту ра, као и ра до ви дру гих, углав ном, сло вен ских ис тра жи ва -
ча. Аутор ка се осла ња и на ба зич ну ли те ра ту ру, као што су књи ге
Ко зе ри јеа, Ла јон са, Ми ла, Три ра, Ро зва дов ског, Фре геа, Варт бур га,
Хум бол та.

При руч ник Бу гар ска лек си ко ло ги ја и лек си ко гра фи ја Ва сил ке
Ра до ве има ће чи та о це и у Ср би ји. Осим струч ња ци ма за бу гар ски
је зик, она ће би ти дра го це ни при руч ник свим сла ви сти ма. Ср би -
сти ма ће од го во ри ти на број на пи та ња чи ји су од го во ри исти или
слич ни у срп ском и бу гар ском је зи ку. Ла и ци и сту ден ти чи та ће је да би
се из ње ин фор ми са ли, а ис тра жи ва чи ма ће би ти ва жна као под сти -
цај за број на упо ред на ис тра жи ва ња. Уни вер зи тет ским про фе со ри -
ма на ср би стич ким и сла ви стич ким ка те дра ма мо же по слу жи ти као
по моћ ни уни вер зи тет ски уџ бе ник. У Бу гар ској, Ср би ји и дру гим
сло вен ским зе мља ма ова књи га до при не ће да љем раз во ју и уса вр -
ша ва њу лек си ко ло ги је и те о риј ске и прак тич не лек си ко гра фи је.
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IRE NA STRA MLJIČ BRE ZNIK (UR.), MANJ ŠAL NI CE V
SLOVAN SKIH JE ZI KIH: OB LI KA IN VLO GA / ДЕ МИ НУ ТИ ВЫ
В СЛА ВЯН СКИХ ЯЗЫ КАХ: ФОР МА И РО ЛЬ / DI MI NU TI VES

IN SLA VIC LAN GU A GES: FORM AND RO LE

Med na rod na za lo žba Od del ka za slo van ske je zi ke in knji žev no sti,
Fi lo zof ska fa kul te ta, Uni ver za v Ma ri bo ru, 2015. – 645 str.

Књи га под на сло вом Manj šal ni ce v slo van skih je zi kih: ob li ka in
vlo ga / Де ми ну ти вы в сла вян ских язы ках: фор ма и ро ль / Di mi nu ti ves
in Sla vic Lan gu a ges: Form and Ro le, ко ја, по ред на сло ва на сло ве нач -
ком је зи ку, уз сло ве нач ки са др жи и пре вод не екви ва лен те на сло ва
на ру ском, као зва нич ном је зи ку свет ске сла ви сти ке, и ен гле ском,
да нас нај ра спро стра ње ни јем је зи ку ме ђу на род не ко му ни ка ци је,
иза шла је из штам пе кра јем 2015. го ди не у мо но граф ској еди ци ји
Zo ra (бр. 113) Од се ка за сло вен ске је зи ке и књи жев но сти на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ма ри бо ру. Реч је о ко лек тив ној
на уч ној мо но гра фи ји Ко ми си је за сло вен ску твор бу ре чи при Ме ђу -
на род ном ко ми те ту сла ви ста (МКС), ко ја об у хва та ра до ве ауто ра из
15 др жа ва: Ру си је, Бе ло ру си је, Укра ји не, Пољ ске, Че шке, Сло вач ке,
Ср би је, Сло ве ни је, Бу гар ске, Цр не Го ре, Хр ват ске, Бо сне и Хер це -
го ви не, Аустри је, Фран цу ске и Не мач ке.

Књи га са др жи два одељ ка, у окви ру ко јих су ра до ви раз вр ста ни
пре ма ла ти нич кој абе це ди име на ауто ра. Пр ви оде љак под на сло -
вом I. Mno go o bra znost, po li funk cij skost in pro ti stav ni vi dik manj šal nic
v slo van skih je zi kih об у хва та 33 ра да чла но ва Ко ми си је за сло вен ску
твор бу ре чи при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста, у ко ји ма се рас -
пра вља о де ми ну ци ји у по је ди нач ним сло вен ским је зи ци ма. Дру ги
оде љак под на сло вом II. Mno go o bra znost, po li funk cij skost in vi di ki
pre vod ne ekvi va len ce manj šal nic v slo ven skem je zi ku об у хва та ра до ве
24 ауто ра ко ји ни су чла но ви по ме ну те Ко ми си је.



После Увод не ре чи, ко ју је пот пи са ла Ире на Стра мљич Бре зник,
до ла зи текст по све те по во дом ју би ле ја 80 го ди на жи во та ру ског про -
 фе со ра Иго ра Сте па но ви ча Улу ха но ва, јед ног од глав них ини ци ја то -
ра осни ва ња Ко ми си је за сло вен ску твор бу ре чи и ње ног ви ше го ди -
шњег ру ко во ди о ца. У по све ти је ис так ну та не са мо за па же на уло -
га пр о фе со ра Улу ха но ва у де фи ни са њу ци ље ва ра да Ко ми си је и по ди -
за њу на уч не ком пе тен ци је овог те ла на ви сок ни во у окви ру МКС-а,
већ и лич не за слу ге пр о фе со ро ве за не го ва ње вр ли на људ ско сти, при -
ја тељ ства, ме ђу соб ног по што ва ња и по ве ре ња ме ђу ње ним чла но -
ви ма, што је по ме ну ту ко ми си ју учи ни ло узо ром и пу те вод ни цом за
оста ле ко ми си је уну тар за јед нич ког сло вен ског те ла. Текст по све те
пот пи са ли су ак ту ел ни пред сед ник Ко ми си је за сло вен ску твор бу
ре чи Алек сан дар Лу ка ша нец и Ире на Стра мљич Бре зник, ре дак тор
ко лек тив не мо но гра фи је.

Пр ви оде љак мо но гра фи је, ко ји но си на слов Mno go o bra znost,
po li funk cij skost in pro ti stav ni vi dik manj šal nic v slo van skih je zi kih (23–
426), са др жи 33 ра да чла но ва Ко ми си је за сло вен ску твор бу ре чи, а
про блем де ми ну ци је у сло вен ским је зи ци ма у да тим ра до ви ма ана -
ли зи ран је из раз ли чи тих лин гви стич ких угло ва. Ре кли би смо да је
нај ве ћи број ра до ва ове књи ге по све ћен твор бе но-се ман тич кој ана -
ли зи де ми ну ти ва у раз ли чи тим ка те го ри ја ма ре чи (име ни ца ма, при -
де ви ма, гла го ли ма и при ло зи ма), што је ра зу мљи во бу ду ћи да је
твор ба ре чи у ужем сми слу сре ди шње по ље ис тра жи ва ња Ко ми си -
је за сло вен ску твор бу ре чи. Ко лек тив ну мо но гра фи ју отва ра рад
бу гар ске лин гвист ки ње Цве тан ке Авра мо ве „Ка те го ри я та де ми ну -
тив ност и no mi na di mi nu ti va в съ вре мен ния бъл гар ски кни жо вен
език (в кон тек ста на сла вян ско то сло во о бра зу ва не“, у ко јем је про -
блем де ми ну ци је и, по себ но, про блем име нич ких де ми ну ти ва по -
сма тран у ши рем кон тек сту сло вен ске твор бе ре чи. Де ми ну ти ви ма
у ка те го ри ји при де ва по све ћен је рад Со ње Не не зић „De mi nu tiv ni
pri dje vi u Reč ni ku srp sko hr vat sko ga knji žev nog je zi ka I‒VI“, као и рад
Ање По хон чо ве (Anjа Po hon čo wa) „Adjek ti wi ske di mi nu tiwy w hor -
njo ser bšći nje“, у ко јем су пред мет ис тра жи ва ња би ли при дев ски де -
ми ну ти ви у гор њо лу жич ко срп ском је зи ку. Гла гол ски де ми ну ти ви у
овој те мат ској гру пи пред мет су ис тра жи ва ња два ју ра до ва: Irenа
Stra mljič Bre znik, „Gla gol ske manj šal ni ce v slo ven skem je zi ku“ и Ni col
Janočková „Slo vesné deminutíva v slo ven či ne“. Лек си ко граф ским про -
бле мом об ра де де ми ну ти ва у реч ни ци ма књи жев ног је зи ка, као и
раз гра ни че њем ових ре чи пре ма срод ним се ман тич ким ка те го ри ја ма
– екс пре си ви ма, ба ви се рад бу гар ске лин гвист ки ње Ју ли је Бал то ве
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„Към въ про са за ‘де ми ну тив ни те’ съ щ е стви тел ни и тях но то отра зя -
ва не в лек си ко гра фи я та“. Рад срп ског де ри ва то ло га и исто ри ча ра
је зи ка Бо же Ћо ри ћа, под на сло вом „О да љој де ми ну ци ји у срп ском
је зи ку“, ана ли зи ра слу ча је ве по нов не твор бе де ми ну ти ва од из ве де -
них де ми ну тив них фор ми, ко је у ра ду на зи ва де ми ну ци јом дру гог
сте пе на (нпр. ри би чи ца ← ри би ца, сук њи чи ца ← сук њи ца). Рад
срп ског де ри ва то ло га и лек си ко ло га Рај не Дра ги ће вић, ко ји но си
на слов „Не де ми ну тив ные зна че ния де ми ну ти вов“, ба ви се ана ли -
зом по ли се ман тич ке струк ту ре де ми ну тив них име ни ца у срп ском
је зи ку. Се ман тич ки по тен ци јал де ми ну ти ва пред ста вљен је као зна -
чењ ски кон ти ну ум, по чев од се ман тич ких ком по не на та де ми ну ти ва
ко ји ма се са мо 1) мо ди фи ку је зна че ње мо тив не ре чи (ума ње ње, хи -
по ко ри стич ност, еуфе ми за ци ја и сл.), пре ко 2) из два ја ња по себ них
зна че ња и фор ми ра ња по ли се ман тич ке струк ту ре, где је, по ред оста -
лог, на осно ву ис црп ног уви да у ли те ра ту ру рас пра вља но о од но су
по ли се ми је и хо мо ни ми је на при ме ру ти па ру чи ца (‘ма ла ру ка’ и
‘пред мет ко ји се хва та ру ком’) до 3) лек си ка ли за ци је, са ко јом се
пре ки да де ми ну тив но зна че ње и оста је са мо де ми ну тив на фор ма
без де ми ну тив ног зна че ња (нпр. у тер ми но ло ги ја ма: обра зац, књи -
жи ца (здрав стве на, рад на и сл.) итд.). Аутор ка је из ве ла за кљу чак
да упр кос ра ши ре ном ми шље њу, и то не са мо у срп ској лин гви сти ци
већ и ши ре, да де ми ну ти ви не ма ју по тен ци јал ну спо соб ност раз во ја
по ли се ми је, упра во су прот но, на осно ву при ме ра и де таљ но раз ра -
ђе не ана ли зе, до ка зу је да су де ми ну ти ви та ко ђе спо соб ни да раз ви -
ја ју по ли се ми ју, нај че шће пу тем ме та фо ре (нпр. у бо та ни ци кон чић
(пра шни ков) „до њи, кон ча сти део пра шни ка)“, а ре ђе ме то ни ми је
(нпр. у цр кве ном зна че њу во ди ца „по цр кве ном об ре ду осве шта на
во да“). У ра ду Ол ге П. Ер ма ко ве „На реч ные де ми ну ти вы как ан ти -
ин тен си фи ка то ры в рус ском язы ке“ ана ли зи ра не су гра ма тич ке и
лек сич ке осо би не ко ли чин ских при ло га са де ми ну тив ним зна че њем
(чу точ ка, ка пе ль ка, кро шеч ка, не множ ко итд.) и њи хов од нос пре ма
при де ви ма за ко ли чи ну, те функ ци је ових ре чи у иро нич но обе ле же -
ним кон тек сти ма. У ра ду Зи на и де Ха ри тон чик „Ко ли че ствен ные
ха рак те ри сти ки в си сте ме сло во о бра зо ва те ль ных зна че ний со вре -
мен но го рус ско го язы ка“ де ми ну ци ја је по сма тра на из угла кван ти фи -
ка ци је, тј. сред ста ва за ни јан си ра ње сте пе на ко ли чи не, ин тен зи те та,
осо би не и сл. у вр ста ма ре чи на вред но сној ска ли од не га тив не до
по зи тив не тач ке (нпр. из ра жа ва ње ве ли чи не: дом ‒ до мик ‒ до ми на;
но га ‒ нож ка ‒ но жи ца итд.). У ра ду Ли ди је Ари зан ков ске под на сло -
вом „Де ми ну ти ви те во ма ке дон ски от ја зик и нив на та функ ци ја“
про блем де ми ну ци је по ста вљен је ши ре – у кон текст твор бе ног по -
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тен ци ја ла ма ке дон ског је зи ка. Твор бе на ана ли за у ра ду је до пу ње -
на се ман тич ком и праг ма тич ком, што је под ра зу ме ва ло и ана ли зу
кон тек ста у ко ји ма су де ми ну ти ви упо тре бље ни. Рад укра јин ске
лин гвист ки ње Ев ге ни је Кар пи лов ске „Сло во тво рен ня на тлi iнших
способiв по зна чен ня демiнутивностi в укра їн сь кій мовi“ раз ма тра
од нос де ми ну тив но сти пре ма дру гим кон цеп ту ал ним ка те го ри ја ма,
узи ма ју ћи де ми ну тив ност као опо зит ну фор му пре ма ауг мен та ти ву:
де ми ну тив – не у трал ни об лик – ауг мен та тив. У ра ду се ис ти че да су
за хва љу ју ћи бо гат ству твор бе них сред ста ва за из ра жа ва ње сте пе на
при су ства ин тен зи те та, осо би не и сл., ко је се оства ру је пу тем де ми -
ну ци је, де ми ну ти ви екви ва лент ни син так сич ким кон струк ци ја ма
по мо де лу при дев + име ни ца (нпр. за ис ка зи ва ње сте пе на ја чи не ки -
ше пу тем твор бе них сред ста ва де ми ну тив но сти: до щ ик, до щ и чок,
до щ ик-на кра па й чик, до щ ик-сiянець, до щ ик-по ли ва й чик ‒ дощ ‒
до щ и ще, до щ а ка пре ма син так сич ким: ску пий дощ, дрiбний дощ,
ку ря чий/сви ня чий дощ итд.). Не у тра ли за ци ји де ми ну тив но сти у пољ -
ском је зи ку по све ћен је рад пољ ске лин гвист ки ње Кри сти не Кле шчо -
ве (Krystyna Kleszczo wa) „Ne u tra li za cja de mi nutywno ś ci“, у ко јем су
као по сле ди це не у тра ли за ци је на ве де не сле де ће чи ње ни це: из бле де -
лост из вор но де ми ну тив них су фик са -ec, -ica, 2) тер ми но ло шка спе -
ци ја ли за ци ја су фик са (нпр. су фик са -ка (ka ret ka) ← ka re ta; 3) по ве ћа -
ње фре квен ци је у од но су на не у трал ни об лик (dzwo nek ← dzwon).

По ред твор бе но-се ман тич ког при сту па ана ли зи де ми ну ти ва, у
књи зи се на ла зи не ма ли број ра до ва у ко ји ма се де ми ну тиви ма при -
ла зи из функ ци о нал но стил ског и праг ма тич ког угла. Де ми ну ти ви
у пу бли ци стич ким и умет нич ким тек сто ви ма пред мет су ра да укра -
јин ске лин гвист ки ње Ла ри се Ки сљук „Праг ма тич ний по тен ці ал де -
мі ну ти вів у пу блі ци стич них та ху до жніх тек стах“. Упо тре бом де -
ми ну ти ва у го вор ном про це су по све ћен је рад ру ског лин гви сте
Иго ра Гри гор је ви ча Ми ло слав ског „Па ра ме тр ‘ме нь ше нор мы’ в па -
ра диг ме обес пе че ния ре че вых де й ствий на ма те ри а ле рус ско го язы -
ка“, а де ми ну ти ви из угла је зич ких функ ци ја пред мет су ра да ру ске
лин гвист ки ње Ла ри се Ра ци бур ске „Де ми ну ти вы в тек стах со вре -
мен ных рос си й ских масс-ме диа“. Праг ма тич кој стра ни упо тре бе
де ми ну ти ва ба ви се рад са ра јев ске лин гвист ки ње Аме ле Ше хо вић
„Gra ma tič ki aspek ti de mi nu ci je u sva ko dnev noj ko mu ni ka ci ji (sa osvr -
tom na tvor be na obi ljež ja de mi nu tiv nih ime ni ca)“, док су де ми ну ти ви у
је зи ку ин тер не та пред мет ра да Бран ка То шо ви ћа „Ки бер де ми ну -
ция“. О де ми ну ти ви ма из угла функ ци о нал них сти ло ва пи са но је у
ко а у тор ском ра ду Ва лен ти не Н. Ви но гра до ве и Зо је Ј. Пе тро ве
„Струк ту ра и упо тре бле ние де ми ну ти вов в ра зных функ ци о на ль -
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ных сти лях“. У ра ду че шке лин гвист ки ње Ива не Бо зде хо ве (Iva na
Bozděhová) „K potenciálu tvoření de mi nu tiv v so u časné če šti ně (na
materiálu běžné mluvy mládeže)“ ана ли зи ра ни су де ми ну ти ви из угла
твор бе не струк ту ре и гра ђе ња, праг ма ти ке, сти ли сти ке и лек си ко ло -
ги је на ма те ри ја лу мла дих осо ба до 30 го ди на, а на осно ву при ме -
ра из реч ни ка Slo va v so u kromych do pi sechć Le xi ko gra fic ká son da
(Hladká, Z. ‒ Martincová, O., Br no 2012). Из ве сну но ви ну у од но су
на до са да шње при сту пе де ми ну ци ји до но си рад бе ло ру ског лин -
гви сте Алек сан дра Лу ка ша не ца „Аса бо выя им ëны-дэ мі ну ты вы ў
су ча снай бе ла ру скай мо ве: сі стэ ма і функ цы я на ван не“, у ко јем се
по ље де ми ну ци је по сма тра ши ре, укљу чу ју ћи у се бе и чи сте хи по -
ко ри сти ке од вла сти тих име на, као што су: Алéна → Алéнка, Алéна чка,
Лéна, Лéна чка, Лéнка итд., Аляксáндр → Алéсь, Аляксáнка, Алéсік,
Алéсь ка, Ле сь, Лéсь ка итд. О де ми ну ти ви ма из угла функ ци о нал них
сти ло ва и го вор них жан ро ва ба ви се рад Еле не Лу ка ша нец из Мин -
ска, под на сло вом „Де ми ну ти вы в рус ских со ци о лек тах“. Рад Све -
тла не Мен гел и Та тја не Чел ба је ве „Осо бен но сти отра же ния ка те -
го рии де ми ну ти ва в язы ке рус ско я зыч ной ди а спо ры в не сла вян ских
стра нах“ за пред мет има упо тре бу де ми ну ти ва код но си ла ца ру ског
је зи ка у не сло вен ским сре ди на ма, а у ра ду се на осно ву де таљ но
спро ве де не ана ли зе за кљу чу је да код еми гра ци је но си ла ца ру ског
је зи ка ка те го ри ја де ми ну ти ва иш че за ва под ути ца јем не сло вен ске
струк ту ре је зи ка.

Осим ра до ва ко је смо до сад по ме ну ли, у ко ји ма су пре вас ход но
пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња де ми ну ти ва из твор бе но-се -
ман тич ког, функ ци о нал но стил ског и праг ма тич ког угла, у пр вом
одељ ку књи ге на ла зи се ма њи број ра до ва у ко ји ма је про блем де -
ми ну ци је по сма тран са ста но ви шта дру гих лин гви стич ких обла сти и
ди сци пли на. Ком па ра тив на ана ли за пред мет је три ју ра до ва у пр вом
одељ ку: Ни на Ф. Кли мен ко „Де мі ну тив ні сть в ад’єк ти вах укра їнсь -
кої, ро сі й сь кої та но во гре ць кої мов“, Еле на Кор ја ков це ва (Ele na Ko -
ri a kow ce wa) „Суб стан тив ные (ква зи)де ми ну ти вы, обра зо ван ные от
рус ских и по ль ских no mi na ab strac ta с ин тер на ци о на ль ны ми аф фик -
са ми“ и Katarína Vilčeková „Ako sa pre kla dajú ne mecké zdrob ne niny
v slo ven skom jazyku?“. Исто риј ски раз вој де ми ну ти ва пред мет је
сле де ћих ра до ва у књи зи: Ген на дий Ни ко ла ев и На та лия Ни ко ла е -
ва „Рус ские де ми ну ти вы в исто ри че ском аспек те“, Kri stian No vak и
Bar ba ra Šte bih Go lub „Ime nič ke uma nje ni ce u kaj kav sko me knji žev -
nom je zi ku“, Ser gu ei Sak hno „Сла вян ские уме нь ши те ль ные суф фик сы
в ди а хро нии: спор ные слу чаи и сло во о бра зо ва те ль ные па рал ле ли
с дру ги ми ин до е вро пе й ски ми язы ка ми“. Пој мов но-тер ми но ло шки
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апа рат де ми ну ци је и твор бе ре чи у сло вен ским гра ма ти ка ма и лин -
гви сти ка ма у про шло сти и са да шњо сти, као и раз вој ка те го ри је де -
ми ну тив но сти у је зи ку уоп ште те ма је сле де ћих ра до ва: In ge borg
Ohnhe i ser „Опи са ные мо ди фи ка ци он ных сло во о бра зо ва те ль ных
средств в грам ма ти ках сла вян ских язы ков (18/19 вв.)“, Mag da le na
Pa stuc ho wa „Pol skie de mi nutywa o ge ne zie wer bal nej“ и Ва сил ка Ра -
де ва „Ума ли тел ни те име на в от но ше ни е то им към ка те го ри я та де -
ми ну тив ност“. Ана ли зи по је ди нач них де ми ну тив них обра зо ва ња
по све ћен је рад Алек се ја Ни ки те ви ча „Что та кое го ло ме ни ца (па ра -
док сы сло во о бра зо ва те ль но го син те за)?“

Други оде љак ко лек тив не мо но гра фи је, ко ји но си на слов II.
Mno go o bra znost, po li funk cij skost in vi di ki pre vod ne ekvi va len ce manj -
šal nic v slo ven skem je zi ku (429‒644), са др жи ра до ве лин гви ста стал но
за по сле них у уста но ви до ма ћи на кон фе рен ци је ко ја је би ла по све ће -
на де ми ну ци ји и из ко је је про и за шла ова ко лек тив на мо но гра фи -
ја, од но сно ње ног глав ног из да ва ча – Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер -
зи те та у Ма ри бо ру, као и рад ди рек то ра Ин сти ту та за сло ве нач ки је -
зик Фра на Ра мов ша у Љу бља ни – нај зна чај ни јег сло ве нач ког лек си -
ко ло шког и лек си ко граф ског цен тра. У овом одељ ку пред ста вље но
је 19 ра до ва, ко ји се у те мат ском и са др жин ском сми слу на до ве зу -
ју на ра до ве чла но ва Ко ми си је из пр вог одељ ка, јер се про блем де -
ми ну ци је, иако при мар но усме рен на син хро но ста ње у са вре ме ном
сло ве нач ком је зи ку, и ов де по сма тра нео дво је но од ши рег сла ви -
стич ког и оп ште лин гви стич ког кон тек ста.

Пре ма те ма ма и при сту пу на уч ној про бле ма ти ци, ра до ви у дру -
гом де лу књи ге ти чу се ви ше лин гви стич ких обла сти и ди сци пли на.
По глед на де ми ну ти ве из угла реч ни ка и лек си ко гра фи је пред мет је
ра да Tjašе Mar ke žič „Manj šal ni ce fe mi na ti vov v SSKJ in kor pu su Gi -
ga fi da, у ко јем је, на осно ву твор бе не ана ли зе име нич ких де ми ну -
ти ва, утвр ђе но да се они нај ви ше гра де по мо ћу су фик са -ica, а да се
у тек сто ви ма ја вља ју као из раз емо тив не оце не су бјек та. Та ко ђе на
реч нич ком ма те ри ја лу пред ста вљен је рад Мarkа Snojа „Slo ven ske
ljub ko val ni ce s pri po no -i“, у ко јем су ана ли зи ра ни хи по ко ри сти ци са
су фик сом -i, док се ре чи ма са на зна ком (ква ли фи ка то ром) ума ње ња
(де ми ну тив но сти) у сло ве нач ком Пра во пи су ба ви рад По лон це Шек
Мер тик (Poloncа Šek Mertük) „Po jav in (ne)za zna mo va nost be sed s
po dat kom manj šal no v Slo ven skem pra vo pi su (2003, 2014)“. О де ми -
ну тив ним обра зо ва њи ма у тер ми но ло ги ји на ма те ри ја лу реч ни ка
књи жев ног је зи ка пи са но је у ра ду Alen ke Valh Lo pert „Manj šal ni ce
v ter mi no lo škem gne zdu Slo var ja slo ven ske ga knji žne ga je zi ka“. Овој
те мат ској гру пи при па да и по след њи рад у ко лек тив ној мо но гра фи -
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ји, рад две ју аутор ки Zin ke Zor ko i Me li te Ze mljak Jon tes, под на сло -
вом „Sa mo stal ni ške manj šal ni ce v de lu Vil ka No va ka Slo var sta re knji -
žne prek mur ščin“.

Ком па ра тив на ана ли за и пре во ђе ње де ми ну ти ва на сло ве нач ки
је зик пред мет је не ко ли ко ра до ва у овој мо но гра фи ји. Упо ред на ана -
ли за де ми ну ти ва у сло ве нач ком и ен гле ском је зи ку пред мет је сле -
де ћих ра до ва: To maž Onič и Uršа Ma rin šek „Manj šal ni ce v slo ven skih
pre vo dih an gle ških dram“, Ka tja Ple me ni taš „The Af fec ti ve Aspect of
the For ma tion of Di mi nu ti ves in Slo ve ne and En glish“, Na da Ša bec, Bo -
jan Ka šu ba „Tran sla ting En glish Di mi nu ti ve Per so nal Na mes in to Slo -
ve ne in Fic ti o nal Texts“. О пре во ђе њу сло ве нач ких де ми ну ти ва на
ен гле ски на ма те ри ја лу сло ве нач ких бај ки Све тла не Ма ка ро вич пи са -
но је у ко а у тор ском ра ду Na de Ša bec и De ja na Ostro ško „Tran sla ting
Slo ve ne No mi nal Di mi nu ti ves in to En glish in Sve tla na Ma ka ro vič’s Fa -
iryta les“. Сло ве нач ко-не мач кој ком па ра тив ној ана ли зи де ми ну ти ва
по све ће на су два ра да у збор ни ку: Te o dor Pe trič „Zur Nähe sprach -
lichkeit von Tex ten mit sub stan ti vischen Di mi nu ti ven“ и рад Si mo ne
Štav bar „Di mi nu i er te Sub stan ti ve in Fac hwör terbüchern mit Slo we nisch
und De utsch“.

Проширујући традиционални твор бе но-фор мал ни при ступ из -
у ча ва њу де ми ну ти ва, сло ве нач ки ауто ри су про блем де ми ну ци је
по сма тра ли из угла сти ли сти ке и праг ма ти ке. Та ко су де ми ну ти ви
у је зи ку И. Цан ка ра у ра ду Jo ži ca Čeh Ste ger „Manj šal ni ce kot pr vi -
na Can kar je ve ga je zi kov ne ga sti la“ пред ста вље ни из угла је зич ких
функ ци ја, а, та ко ђе, на ода бра ном књи жев ном ма те ри ја лу ана ли зи -
ра не су функ ци је де ми ну ти ва у ра ду Me li te Ze mljak Jon tes и Dra gi ce
Ha ra mi je „Sa mo stal ni ške manj šal ni ce v iz bra nih slo ven skih mla din skih
li te rar nih de lih“. У ра ду Mar ka Je sen še ka „Manj šal ni ce v Ma ri ji ki nem
ograč ku“ ана ли зи ра ни су име нич ки де ми ну ти ви као сво је вр сни дис -
курс ни мар ке ри де чи јег го во ра у вер ско-пе да го шком ча со пи су за
сло ве нач ку омла ди ну Ma rij kin ogra ček, ко ји је из ла зио од 1932. до
1940. го ди не. Рад Bra ni sla va Vi ča ra „Po me ni in kon tek sti ra be manj šal -
ni ce Slo ven čki: ustvar ja nje ima gi nar ne ne skup no sti“ по све ћен је се -
ман тич ко-праг ма тич кој ана ли зи де ми ну ти ва Slo ven čki и дру штве -
но-по ли тич ком кон тек сту у ко јем се де ми ну тив упо тре бља ва.

Дидактички по глед на де ми ну ти ве ис ка зан је у два ма ра до ви ма:
Jo že Lip nik „Pa sti kra vi ce (krav ce pa sti)“, у ко јем су ана ли зи ра ни име -
нич ки де ми ну ти ви у го во ру де це у ра ним уз ра сти ма у сло ве нач ком и
че шком, као и рад два ју ауто ра Si mo ne Pul ko и Me li te Ze mljak Jon tes
„O Ne ži ki, Gu mi ci, pe smi ci – ljub ko val no, slab šal no ali ka ko dru ga če?“,
у ко јем је пред ста вље но ис тра жи ва ње име нич ких де ми ну ти ва из
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угла је зич ких функ ци ја у школ ским уџ бе ни ци ма за ви ше раз ре де
основ не шко ле.

Ди ја хро но-ди ја лек то ло шки по глед на про блем де ми ну ци је из -
нет је у ра ду Mihaelе Ko let nik „Sa mo stal ni ške manj šal ni ce v prek mur -
skih na reč nih slo var jih“, у ко јем је ана ли зи ра на твор бе на струк ту ра
име нич ких де ми ну ти ва за бе ле же них у ди ја ле кат ским реч ни ци ма
пре ко мур ских го во ра. О ре ви та ли за ци ји из вор но не де ми ну тив них
ар ха и за ма у де ми ну тив не ре чи са вре ме ног сло ве нач ког је зи ка пи са -
но је у ра ду Na ta li je Ulč nik „Od pro da jal ni ce do pro da jal ne – raz voj
žen sko spol skih sa mo stal ni ških iz pa ljank s po me nom pro sto ra“.

Са ма чи ње ни ца да је про блем де ми ну ци је раз ма тран на ма те -
ри ја лу ве ли ког бро ја сло вен ских је зи ка од стра не нај е ми нент ни јих
струч ња ка за област твор бе ре чи у сво јим на уч ним сре ди на ма, го во -
ри о то ме да су де ми ну ти ви сло вен ских је зи ка у овој књи зи ис црп -
но ис тра же ни и то ка ко из угла фор ме (гра ма тич ке, мор фо ло шке
струк ту ре) та ко и из угла се ман ти ке, сти ли сти ке и праг ма ти ке. Све
ску па ука зу је на то да твор ба ре чи да нас пра ти раз вој са вре ме них лин -
гви стич ких те о ри ја и пра ва ца, али и да са ма ути че на њи хов раз вој.
Ова књи га по ка зу је то да је де ми ну ци ја вр ло жи ва твор бе но-се ман -
тич ка ка те го ри ја у сло вен ским је зи ци ма, а да су фик са ци ја пред ста вља
нај ти пич ни ји на чин твор бе де ми ну ти ва. Иако по сто је раз ли ке у
струк ту ри су фик са ко ји ма се де ми ну ти ви гра де, као и раз ли ке у сте -
пе ну њи хо ве про дук тив но сти и фре квен ци је, оста је мно штво за јед -
нич ких осо би на ко је ме ђу соб но по ве зу ју де ми ну ти ве у сло вен ским
је зи ци ма, као што су: не у тра ли за ци ја и лек си ка ли за ци ја, из ра жа ва ње
су бјек тив не оце не го вор ног ли ца, при су ство де ми ну ци је у раз ли чи -
тим вр ста ма ре чи (име ни ца ма, при де ви ма, гла го ли ма, при ло зи ма),
бли скост име нич ких де ми ну ти ва са име ни ца ма дру гих зна че ња и
твор бе них ка те го ри ја (хи по ко ри сти ци, пе јо ра ти ви, еуфе ми зми и
сл.) итд. Због све га ре че ног сма тра мо да ће ова вред на књи га о де ми -
ну ти ви ма под на сло вом Manj šal ni ce v slo van skih je zi kih: ob li ka in
vlo ga би ти не за о би ла зна ли те ра ту ра у из у ча ва њу сло вен ских де ми -
ну ти ва и сло вен ске твор бе ре чи, и то не са мо у сла ви сти ци, већ и
ши ре у лин гви сти ци.

Владан Јовановић*
Институт за српски језик САНУ
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Etymologické symposion. Br no 2017. Eti mo lo gický výzkum če štiny:
z per spek tivy slo vanské, in do e vropské i obec ně lin gvi stické.

Br no, 12.-14. září 2017.

Эти мо ло ги че ский сим по зи ум. Бр но 2017. Эти мо ло ги че ское
ис сле до ва ние чеш ско го язы ка: в сла вян ской, ин до е вро пе й ской и
общ е лин гви сти че ской пер спек ти ве. Бр но, 12.-14. сен тя бря 2017.

В Брно (Чехия) 12-14 сентября 2017 г. прошел Этимологический
симпозиум, посвященный проблемам этимологизации чешской и
шире – славянской лексики в славянской, индоевропейской и об-
щелингвистической перспективе. Симпозиум организован по ини-
циативе Этимологического отдела Института чешского языка Чеш-
ской АН при поддержке АН Чешской республики, Чешского коми-
тета славистов, руководства Южноморавского края, Грантового фон-
да Чешской республики.

Этимологический коллектив Института чешского языка Чешской
АН (Брно), начиная с 1999 г., с регулярностью раз в три года про-
водит этимологические симпозиумы, в работе которых принимают
участие слависты, этимологи из разных стран, работающие над со-
ставлением этимологических словарей славянских языков1. В Сим-
позиуме 2017 г. приняли участие специалисты из 13 стран (Чехии,
Словакии, России, Болгарии, Польши, Сербии, Хорватии, Словении,
Румынии, Италии, Латвии, Австрии, Германии), в том числе члены
коллективов, работающих над этимологическими словарями на-
циональных языков и праславянского языка. Было заслушано 45 до-
кладов по проблемам, актуальным для современной этимологии.

Хроника

1 см. Хро ни ка ль ные за мет ки на стр. ж-ла ВЯ: № 2, 2000, с. 156-159; № 2,
2003, с. 153-158; № 2, 2006, с. 151-154; № 6, 2008, с. 152-154; № 3, 2012, с. 150-
152; № 3, 2015, с. 147-149.



Тематика, объявленная организаторами симпозиума, предопре-
делила особое внимание к лексическим проблемам чешского язы-
ка. На обсуждение был вынесен широкий круг проблем: этимоло-
гизация отдельных чешских лексем и славянских слов на широком
славянском фоне, заимствования и межъязыковые влияния в сла-
вянской лексике, реконструкция семантики, омонимия в славянской
лексике, славянская ономастика в свете новейших исследований.

С расширением материальной базы, с совершенствованием ме-
 тодики исследований появилась возможность и необходимость в пе-
ресмотре многих принятых в литературе решений. Основная часть
докладов была посвящена вопросам этимологизации отдельных слов,
определению их связей в славянском словаре, характеристике состава
и особенностей структуры восстанавливаемых этимологических
гнезд. Направленность многих докладов на решение конкретных во-
просов вытекала из повседневной практики при работе над этимо-
логическими словарями.

В докладе С.М. Толстой (Россия, Москва) «Чеш. nádcha, nátcha,
nátka и их инославянские параллели» предложен новый подход к по-
ниманию характера отношений слов, вынесенных в заглавие. При-
ведены доводы в пользу отдельного этимологического статуса лек-
семы чеш. nátka, название растения, болезни, вызванной сглазом, об-
основывается связь с гл. *natъkno� ti, первонач. ‘болезнь, полученная
в результате столкновения’.

Х. Карликова (Чехия, Брно) «К происхождению чеш. выражения
natáhnout brka ‘умереть’» обращается к выражению natáhnout brka
и на основе анализа большого материала приходит к выводу о том,
что в этом выражении произошло сближение и уподобление по на-
родной этимологии brka с первоначальным значением ‘ноги’ (ср. чеш.
диал. brkat ‘споткнуться (о человеке, о ногах)’ и т.п.), c brk, brko
‘птичье перо’. Как результат языковой игры рассматривается вы-
ражение natáhnót brdečka, в котором имело место развитие brka >
brčka > brdečka.

В докладе И. Янышковой (Чехия, Брно) «Роль чешской лекси-
ки в «Этимологическом словаре старославянского языка» проде-
монстрировано значение данных старочешского и чешского языка
для реконструкции семантики праславянских лексем (ср. праслав.
*podoba ‘нечто удобное, подходящее’ и ст.-чеш. podobný ‘красивый,
хороший’), распределения древних лексем в славянском языковом
пространстве (ст.-слав. vъlovьnъ ‘спокойный, медленный’ ~ ст.-чеш.
povlovný ‘спокойный, мирный’), при выявлении случаев, когда
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чеш. топонимы и собств. имена являются единственным источни-
ком праслав. лексем на зап.-слав. территории (праслав. *kotora/*ko-
tera ~ чеш. топ. Koterov/Kotorov).

В докладе В. Бочека (Чехия, Брно) «Чешское и словацкое laskonka
‘вид закуски’» получили новое объяснение чеш. и слвц. laskonka ‘вид
закуски’ как образования с вторичными формантами la-, ła-, появление
которого обязано ошибочному сближению с láska, laskavý, или как
образования с архаичным преф. *la-, обычного в словах, связанных
приемом пищи, аппетитом (ср. цслав. laskrъdъ ‘аппетит’, ст.-чеш. la-
loky ‘глотка, пищевод’.

В докладе В. Блажека (Чехия, Брно) «Ouklej – золотая рыбка бал-
то-славянской этимологии?» обосновывается общее происхождение
в балт. и слав. языках названия рыбы ouklej из сложения двух ком-
понентов, реконструируемых для поздней и.-е. эпохи как *au�s- ‘зо-
лото’ (вытесненного в праславянском языке словом *zolto) &
*klēo/ā- ‘золотая слизь’, т.е. название по признаку цвета слизи > балт.
*aušklējas м.р. & *aušklēja ж.р., праслав. *uх- & *klēo/ā- c после-
дующим изменением группы х+k(+l).

Л. Кралик (Словакия, Братислава) предлагает объяснять словац.
zanovitý ‘упрямый’ как образование, родственное чеш. zavilý, сло-
жившееся на основе гл. zanoviti, экспрессивного варианта гл. zaviti
с вставным -no-, первонач. ‘обновленный, полный сил’ («Чеш. zavilý
и словац. zanovitý»).

П. Валчакова (Чехия, Брно) остановилась на двух чешских сло-
вах: название пищи kobliha ‘пончик’ объясняется как заимствование
из русск. коврига ‘круглый хлеб, каравай’ с последующим сближе-
нием с чеш. прилаг. oblý ‘округлый, круглый’; ст.-чеш., чеш. špína
‘грязь’ выводится из нем. spinnen ‘прясть’, Spinnabfall, Spinnabgang
‘мусор при прядении’ < нем. spinnen, термин ткачества («К этимо-
логии чешских слов kobliha и špína»).

Б. Выкипел (Чехия, Брно) привлекает к анализу антроп. Řek,
Rehoř, который выводится из Gregorius, и Hřěk с первоначальной фор-
мой Hřeboř («Marginalia etymologica Bohemica»).

В докладе А. Ломы (Сербия, Белград) («Чеш. chomor, chmour
‘опавшие сухие иголки’, серб. omorika ‘ель’») допускается воз-
можность разных вариантов фонетического развития, результатом
которого стало размежевание слов, обозначенных в названии доклада:
1) *xom-orъ < *mъx-orъ (mъx- >- mx- > xom-) ?, 2) *xo-morъ- ~ *x-murъ
? (ср. слав. homotáti < *xo-mo� t- и с.-хорв. hmutati < *x-mo� t-), 3) *xo-
mor- ~ *smerk-/*smьrk-? (c неясным отношением к с.-хорв. omòrika
и др., для которых допускается балканское происхождение.
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М. Белетич (Сербия, Белград) выделяет в составе чешской лек-
сики диал. kapati ‘идти’ (~ слвц. kapat’ ‘исчезать’ и т.п.) и приводит
формальные и семантические доводы в пользу сближения с лит. kópti
‘тащиться, карабкаться вверх’, лтш. kâpt ‘тащиться, подниматься
вверх; оседлать коня’ («К изучению чеш. диал. kapati ‘идти’»).

В докладе Я. Влаич-Попович (Сербия, Белград) «Еще раз к эти-
мологии праслав. *astriti ‘зорко, пристально смотреть’» предложен
интересный опыт ревизии существующих и возможных подходов к
объяснению этимологически трудного гл. *astriti, имеющего про-
должения только в чешском и словацком языках: 1) от *astrъ ‘быст-
рый’ < *asrъ < и.-е. * ōk’-ro- (< *ōk’-u-); 2) от усеченной формы на-
звания птицы *astrębъ – *astrъ с развитием значения ‘ястреб’ > ‘как
ястреб’ > ‘быстрый (как ястреб)’; 3) возможное отражение орнито-
нима *astrъ через *asъ(s)tr- < и.-е. *ōk’u-ptr- ‘быстро летящий’ (ср.
лат. accipiter); 4) от *ostrъ ‘острый’ > *ostriti > *astriti c регулярным
удлинением o > a; 5) изначально глагол, производный от незасви-
детельствованного nomen agentis, след которого, возможно, в *ěska,
*ěskrъ и др. Автор приходит к выводу, что по разным причинам ни
одно из предложенных объяснений нельзя признать удовлетвори-
тельным.

По ст.-чеш. текстам прослеживается употребление двух слов для
обозначения совы в докладе М. Хоржейши (Чехия, Прага) «К пе-
риферийным старочешским наименованиям птицы púněk и vap».

В докладе Р. Шептыньского (Польша, Краков) «Чеш. čelist ‘че-
люсть’ и drkolí ‘колотушка, палка как «сложения calandowskie») рас-
сматриваются чеш. čelist и drkolí как сложения, производные от и.-
е.*kelH2- ‘бить’: čelist < *kelaustis< *kelH2- + h3ou�st + i +s; drkolí <
*drikolis < dr + i + *kolH2- +i + s.

В докладе К. Лешбер (Германия, Берлин) «Др.-чеш. koba, др.-слав.
kobь и гадание по полету птиц» без особой аргументации объедине-
ны в одно этимологическое гнездо с названными в заглавии словами
образования с неясными истоками, требующими дополнительного
обоснования, образования, для которых принято другое объяснение:
ст.-чеш. kob ‘предсказание по полету птиц’, отыменные глаголы в ст.-
чеш. kobiti se ‘cтоять неспокойно (о коне)’, pokobiti se ‘удасться’, про-
изводные слав. *kobati sę, *kobanъ, *kobiti/*koběti, *kobьcь, а также
продолжения *kobuzъ / *kobъzъ, при этом не прокомментировано по-
нимание введенного автором термина «древнеславянский».

М. Вепршек (Чехия, Оломоуц) в докладе «Метафора и метонимия
в чешской рыболовной терминологии» показал динамичность этой ча-
сти лексики, расширение ее состава за счет заимствований, калек.
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В. Блажек – К. Дуфкова (Чехия, Брно) предлагают сравнитель-
но-сопоставительное описание чешских названий деревьев на сла-
вянском фоне. Приведенные в форме таблицы результаты анализа
наглядно показывают, какие названия имеют повсеместное рас-
пространение в славянском мире, а какие ограничены определенным
ареалом, тем самым раскрывается значимость растений в разных ареа-
лах («Чешская дендронимия в перспективе славянской дендрони-
мии»).

В ряде докладов в центре внимания трудные в этимологическом
отношении славянские слова, в состав продолжений которых вхо-
дят чешские лексемы.

М. Фурлан (Словения, Любляна) в докладе «Обойденное вни-
манием сравнение Ф. Безлая словен. čulek ‘боров, свинья’ и лит. kiaulė
‘свинья’» связывает словен. čulek с балт.-слав. прилаг. *kjaula-s ‘от-
ре занный предмет’ > ‘отрезанный сучковатый кусок дерева, ис-
пользуемый в пастушеской игре под названием svînjka’ с персони-
фикацией и переносом названия на животное c последующим из-
менением в словенском языке в результате сближения с гл. *čuti, т.е.
первонач. ‘животное с короткими ушами’.

Предметом рассмотрения в докладе Ш. Погвизда (Польша, Кра-
ков) «К этимологии праславянской лексемы *blaznъ и семантическому
развитию континуантов в современных славянских языках» стало
трудное в этимологическом отношении слав. *blaznъ. Автор нахо-
дит новые аргументы в пользу понимания слав. *blaznъ как прич.
страд. прош. вр. с первоначальным значением ‘ударенный, пора-
женный’ от и.-е. *bhlāg’- ‘бить’ и прослеживает мотивационные свя-
зи, определившие формирование и развитие многообразных значе-
ний в славянских языках.

Т.В. Шалаева (Россия, Москва) предлагает новое понимание слав.
обозначения крапивы как производного от *koprati/*kopriti- ‘колоть,
резать’ < *kop- ‘копать’ с первоначальным значением ‘колючее ра-
стение’ («К этимологии славянских названий крапивы с корнями
*krop-/*kopr-»).

При обосновании этимологического решения важная роль отво-
дится семантике. В современных исследованиях семантика не
только инструмент комплексного анализа слова, но и средство вос-
становления древних представлений о мире.

И. Кошкин (Латвия, Рига) остановился на древнейших славиз-
мах в балтийских языках (IX-XI вв.), помогающих восстановлению
изначальной семантики в языке-источнике: балт. baznīca ‘церковь’, лит.
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bažnýčia ‘языческий деревянный храм’ и вост.-слав. бозьница, ве-
роятно, первонач. ‘место языческого культа’ и ‘языческий храм’ («Се-
мантическая реконструкция древних славизмов балтийских языков
и чешские параллели»).

Г. Хольцер (Австрия, Вена) обращается к древним формулам при-
ветствий («Древние славянские формулы приветствия») и на приме-
ре bo� di sъdorvъ ! / sъdorvъ jesi ?, bo� di сělъ !, prosti !, sъ bogomъ osta-
ni ! и др. показывает, что изначально не было пустых формул веж-
ливости, Употребляемые в славянских и и.-е. языках слова для вы-
ражения приветствия, пожелания лишены того смысла, который они
имели изначально еще в дохристианскую эпоху. Предполагается, что
за формулой bo� di sъdorvъ ! первоначально мог стоять ответ на вопрос
о здоровье (ср. цслав. vprašati na zdravie = ‘спрашивать о здоровье,
приветствовать’, у Трубара zdravje prositi komu ‘кого-то привет-
ствовать’ < этимологически ‘кого-то спросить о здоровье’), отсюда
делокутивы в чеш. zdraviti, польск. zdrowić, рус. здороваться, а сло-
во bogъ в формуле sъ bogomъ ostani! связан с и.-е. лексикой, означающей
‘доля’, ‘делить’, ‘наделять’, ‘получать долю’, и такое объяснение под-
держивается, по мнению автора, ст.-польск. Szczęść Boże!, которое в пра-
слав. языке возникло из сочетания с глаголом в форме императива, т.е.
*sъčęsti bože! (обращение к тому, кто наделяет: ‘надели, дай хорошую
долю’), образованного от имени с преф. *su- ‘хороший’.

В докладе С. Палиги (Румыния, Бухарест) «Чеш. pýř ‘пепел при
кремации’, греч. pyr = англ. fire, рум. pururi, (de-a)purureo ‘вечный
(вечно)’ > ‘вечный огонь’. Новый опыт вхождения в область доис-
торического сакрального огня и его сохранившиеся формы в неко-
торых современных языках» восстанавливается для древнего уров-
ня два типа огня – сакральный огонь (чеш. pýř ~ греч. pyr) в плане
противопоставления к *ognь и огонь для бытовых нужд (vatra из фра-
кийсого языка).

Проблематика старославянского языка нашла отражение в до-
кладах Ф. Чайки (Чехия, Прага) «К замене лексем аминь и право в
Бесадах Григория Великого» и Т. Лековой (Италия, Неаполь) «Не-
которые наблюдения о словообразовании и семантике ст.-слав.
srьdobolja», в котором вносится уточнения в семантику слова, это
слово определяется как обозначение семейства, кровного родства
(«Некоторые наблюдения о словообразовании и семантике ст.-
слав. srьdobolja»).

Проблема многозначности слова и омонимии получила освещение
в докладе Хр. Дейковой (Болгария, София) на материале гл. tkáti (по-
лотно) и –tkati (: potkati, setkati se), trhati ‘дергать’ и trhati ‘утомиться,
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устать’ («К омонимии в этимологическом словаре В. Махека»). Ст.
Клоферова (Чехия, Брно) представила в докладе «К омонимам в «Сло-
варе диалектов чешского языка» на синхронном уровне картину рас-
пределения омонимов разного происхождения на чешской терри-
тории. В докладе М. Якубович (Польша, Краков) слова ovšem и jed-
nak на общеславянском фоне предстают как пример межъязыковой
омонимии, как результат семантического развития в разном на-
правлении в языках одной языковой группы («Чеш. ovšem и jednak
на общеславянском фоне»). В докладе Л.В. Куркиной (Россия, Моск-
ва) «К проблеме омонимии в славянской лексике: на материале слав.
tuliti ‘бродить, слоняться’ и *tuliti ‘принимать; укрывать’» рекон-
струкция этимологических истоков глаголов, вынесенных в загла-
вие, и реконструкция семантики служат основанием для вывода об
этимологическом тождестве образований с удаленными друг от дру-
га значениями, понимания в данном случае омонимии как междиа-
лектного явления.

В составе славянской лексики немало заимствований разного вре-
мени. Исследования этой части словаря направлены на поиски ис-
точника заимствования, путей проникновения слова в тот или иной
язык, определения изначальной семантики и ее изменения в новых
культурно-исторических условиях.

В докладе Й. Рейзека (Чехия, Прага) «К христианским за-
имствованиям на чешской земле в эпоху до Кирилла и Мефодия» рас-
сматривается слой христианских терминов, заимствованных до
византийской миссии под влиянием аквилейского патриархата и ба-
варского епископата (oltář, opat, pop, biskup и т.д.). Подробный ана-
лиз одного из таких слов – чеш. и слвц. Vánoce в связи нем. Weih-
nacht(en) подводит к предположению о возможности образования как
полукальки в эпоху, когда существовали носовые, т.е. в первой по-
ловине X в.

С.А. Мызников (Россия, С.-Петербург) выделяет в составе лек-
сики, записанной во время экспедиции 2017 г. в белорусско-русском
пограничье, разного рода заимствования, в том числе заимствова-
ния из балт. языков: ср. курмель ‘пескарь’ ~ лит. kurmẽlis, пуйка ‘па-
рень’ ~ лтш. puika и т.п. («Лексика белорусско-русского пограничья
в этимологическом контексте»).

С. Петрович (Сербия, Белград) на основе анализа рукописи XVI–
XVII в. предполагает возможность ю.-слав. или венгерского по-
средства при заимствовании многих турцизмов («Турецкие за-
имствования в Чешской рукописи Константина Михайловича «Ус-
помене јаничара».
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С. Хабиянец (Словакия, Братислава), используя фонетику как ин-
струмент идентификации заимствований, подчеркивает, что чешский
язык служил посредником при заимствовании слов из европейских
языков, главным образом германских, в разные эпохи – в древности
и в наше время («Идентификация богемизмов в словацком языке»).

С опорой на фонетические критерии, с учетом особенностей чеш-
ской деривации и синтаксиса, а также семантического развития, ха-
рактерного для чешского языка, П. Соботка (Польша, Торунь) в до-
кладе «Этимология и развитие некоторых польских неизменяемых
слов чешского происхождения» проводит различие между польск.
словами (союзы, частицы, наречия) чешского происхождения (bez,
hnet/wnet, jednak, kam и др.), а также словами, созданными по чеш-
скому образцу (ač, ano, eže, gdy).

А. Глухак (Хорватия, Загреб) различает, начиная с XVI в., в куль-
турно-исторической жизни Хорватии пять периодов, связанных с про-
никновением чешских слов в хорватский язык (časopis, članak, dokaz,
gledište и т.д.) («Чешские слова в современном хорватском языке»).

Т. Тёлдеси (Австрия, Вена) обосновывает происхождение чеш.
farkaš ‘Schwanzriemen’ из венг. farkas (szíj) с тем же значением («К
происхождению слова farkaš»).

М. Вучкович (Сербия, Белград) характеризует разные способы
усвоения румынских заимствований в чешском и сербохорватском
языках (ср. рум. čorel ‘to steal’ > чеш. čórovat, с.-хорв. čorisati), особо
отмечается преобладание прямых заимствований в чешском языке.
(«Аккомодация румынских заимствований в чешском и сербохор-
ватском языках»).

В докладе Е.Л. Березович – О.Д. Суриковой (Россия, Екате-
ринбург) «К изучению чешских и польских заимствований в русских
народных говорах» прослеживается преобразование семантики в на-
родных говорах разного рода заимствований (образования с корня-
ми траф-, кошт-, отвага и др.), пришедших из литературного язы-
ка, частичное их слияние с исконными образованиями (отвага ‘об-
легчение’ < вага ‘вес, тяжесть’), использование заимствований в ка-
честве метаязыкового обозначения народов (ср. арх. уйка, возможно,
от польск. wuj ‘дядя’, арх. каман ‘английский или канадский солдат’
< англ. сome on).

П. Неедлы (Чехия, Прага) в докладе «К двум предполагаемым
ст.-чеш. заимствованиям» вносит уточнения в понимание истоков двух
ст.-чеш. слов: для ст.-чеш. dějnicě / dienicě > dýnice, dínnice, dýmice
‘ковер’, традиционно определяемого как заимствование из др.-в.-нем.
языка, предполагается соотнесенность с ст.-польск. dzianica ‘по-
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крытие’ и на этом основании производность от гл. *dě(ja)ti ‘плести’
(?); истоки moryt ‘темно-коричневая ткань’ в ср.-лат. moretum ‘сорт
темно-коричневой ткани’, ‘темно-коричневый цвет’.

В. Кнолл (Чехия, Прага), характеризуя чешско-румынские па-
раллели, отмечает, что значительная часть этих параллелей на зем-
лях Румынии, Молдавии обязана влиянию церковнославянского язы-
ка, который был единым культурным языком. Характеризуя разные
типы параллелей, подчеркивает, что терминология земледелия
(salašnická terminologie) связана с валашской колонизацией («Ти-
пология чешско-румынских лексических параллелей»).

Вопросы словообразования и структуры основы были затрону-
ты в некоторых докладах. К. Бранкачкец – Ф. Мартинек (Чехия, Пра-
га), основываясь на материалах ст.-чеш. словаря, прослеживают, как
преф. super-, получивший распространение в среднечешский период
даже в словах без латинских параллелей, вытесняется преф. nad-
(«Калькирование латинского глагольного префикса super- в старо-
чешском языке»). П. Янчулевич (Польша, Краков) («Идентификация
основ на *-(j)ū в славянских языках») предлагает видеть отражение
основ на *-(j)ū в производных образованиях типа ст.-польск. grus-
zewie < *gruševьje, топ. Osowie, Pniewie и т.п. («Идентификация ос-
нов на *-(j)ū в славянских языках»).

Некоторые доклады были посвящены анализу топонимов, рас-
крытию изначальной формы топонимических образований, попол-
няющих состав апеллативной лексики.

О. Блаха (Чехия, Оломоуц) в докладе, посвященном топонимии
Оломоуца («Городская топонимия средневекового Оломоуца: из-
бранные проблемы»), прослеживает, как в топографии г. Оломоуц
отражается более 70 наименований немецкого происхождения (ср.
Schmutzwinkel, Wagendrüssel и т.п.).

В докладе А.К. Шапошникова (Россия, Москва) «Праславянская
этимология ст.-чеш. антропонима Kroměžír в свете древненовго-
родских антропонимических свидетельств» содержится попытка со-
отнести ст.-чеш. антропоним с др.-новг. Коромïгость, Кромïгость
и далее с рус. оскоромитисê < *kъrmъ + жиръ ‘жертва’, первонач.
‘пожелание взять на себя кормление жрецов’.

С. Торкар (Словения, Любляна) в докладе, посвященном в эти-
мологически трудным словенским топонимам, предлагает новое объ-
яснение для четырех словенских топонимов, три из которых (Batúje,
Horjúl, Krépake) словенские языковеды возводили к дославянскому
субстрату, а четвертый (Hobôvše) выводили из славянского антро-
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понима *Hotěbǫdъ. Основываясь на анализе исторических записей
автор пришел к выводу, что в основе трех предположительно несла-
вянских названий лежат славянские антропонимы (Batúje < *Bat-/*But-,
Horjúl < *Hvor-) и апеллатив (Krépake < *prekopa), а в основе четвертого
лежит совсем другой славянский антропоним – прозвище *Huda bol-
ha (‘злая блоха’) («Топонимические загадки»).

Б. Островский (Польша, Краков), кратко характеризуя труды поль-
ских лексикологов и лексикографов, посвященные чешским за-
имствованиям в польском языке, выделяет такие важные аспекты.
как способы и методы выявления статуса богемизмов, место боге-
мизмов в польском словаре («Богемика в исследованиях польских
лексикологов и этимологов»).

Доклады, вынесенные на заседания Симпозиума, отразили состояние
этимологической науки, направления поисков, круг проблем, активно
разрабатываемых в этимологии. Симпозиум стал свидетельством ак-
тивного развития этимологической науки, совершенствования ме-
тодики, дальнейшего продвижения в понимании языковых процессов,
протекавших в праславянском языке и в эпоху формирования сла-
вянских языковых групп. Очередной симпозиум, объединивший и
сплотивший этимологов из разных стран, предоставил специалистам
возможность встречи, обмена мнениями и научной информацией. Все
отметили прекрасную организацию симпозиума, работа которого про-
текала в теплой, дружеской обстановке взаимопонимания.

Л.В.Куркина*
Институт русского языка

им. В.В. Виноградова РАН
Москва
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НССУВД Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд; ISSN 0351–9066

НЈ Наш језик,  Београд; ISSN 0027–8084

ОП Ономатолошки прилози, Београд; ISSN 0351–9171

Преводилац, Београд; ISSN 0351–889 2

ПКЈИФ Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд;

ISSN 0350–6673

ПЛ Примењена лингвистика, Београд, ISSN 1451–7124

ППЈ Прилози проучавању језика, Нови Сад; ISSN 0555–1137

ПР Просвјетни рад, Подгорица; ISSN 0033 –168 6

Радови Радови : часопис за хуманистичке и друштвене науке = Works : Magazin

for Humanist and Social Studies, Бања Лука; ISSN 1512–505X

РФФ Радови Филозофског факултета, Пале

Расковник : часопис за књижевност и културу, Београд; ISSN 0486–018 7

Ријеч Ријеч – часопис за науку о језику и књижевности, Никшић;

ISSN 0354–6039

РЯКИ Русский язык как инославянский, Београд; ISSN 1821–3146

Славистика, Београд; ISSN 1450–5061

СЈ Српски језик,  Београд; ISSN 0 3 54–9259

СДЗб Српски дијалектолошки зборник, Београд; ISSN 0350–1906

Стил, Београд; ISSN 1451–3145

Трибина САНУ, Београд; ISSN 2335-0121

FU Facta universitatis, Ниш; ISSN 0354–4702,  http://facta.junis. ni.ac.yu/facta/lal

Philologia, Београд; ISSN 1451–5342

Филолог Филолог : часопис за језик, књижевност и културу, Бања Лука; 

ISSN 1986–5864

https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog, ISSN 2233–1158

Philologia, Београд; ISSN 1451–5342

PhM Philologia Mediana; ISSN 1821–3332

ФП Филолошки преглед, Београд; ISSN 0015–1807

Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1 (2018)196



Обрађени зборници радова

АЛЕКСАНДАР Белић – српски лингвиста века. Књ. 1, О Александру Белићу на На-
учном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016) / ур. Д. Мршевић Радовић, Б. Сувајџић,
А. Милановић. – Београд : Филолошки факултет, 2016. – 382, 24. | Уп. 1337.

ДЕВЕТИ лингвистички скуп „Бошковићеви дани“ : Вук Стефановић Караџић и
Петар Други Петровић Његош : радови са научног скупа, Подгорица, 26. мај 2016. г. / ур.
Бранислав Остојић. – Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2016. – 218.
– (Научни скупови ; 141. Одјељење хуманистичких наука ; 9) | Уп. 1144.

ИНОВАЦИЈЕ у настави страних језика = Innovations in Foreign Language Teaching
: зборник радова научног тематског скупа одржаног 21.01.2016. године / ур. Зоран Чајка.
– Београд : Универзитет Алфа БК, Факултет за стране језике, 2016. – 180. | Уп. 150.

JEZIK, književnost, značenje : jezička istraživanja : zbornik radova / ur. Biljana Mišić
Ilić, Vesna Lopičić. – Niš : Filozofski fakultet, 2016. – 823. – (Biblioteka Naučni skupovi) | Уп.
1417.

ЈЕЗИЦИ и културе у времену и простору 5 : тематски зборник / ур. Снежана Гу-
дурић, Марија Стефановић. – Нови Сад : Филозофски факултет, 2016. – 636. | Уп. 1418.

КОСОВО и Метохија у контексту балканских народа и држава : тематски зборник
од водећег националног значаја : Национални научни скуп са међународним учешћем, Ле-
посавић 30. новембар 2015. Књ. 1, Језик, књижевност, социологија и културологија / ур. Срђан
Словић. – Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2016. – 414. | Уп. 1425.

ЛЕКСИКОЛОГИЈА и лексикографија у светлу савремених приступа : зборник
научних радова / ур. Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић. – Београд : Ин-
ститут за српски језик САНУ, 2016. – 577. | Уп. 760.

LANGUAGE, Literature and Philosophy = Језик, књижевност и филозофија / прир.
Александар Прњат. – Београд : Алфа БК Универзитет, Факултет за стране језике, 2016. –
166. | Уп. 1428.

ЛИНГВИСТИКА и славистика у делу Предрага Пипера : зборник радова / ур. Дра-
гана Д. Јовановић. – Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2016. – 190. | Уп. 1429.

МЕТОДИЧКИ цветник : зборник радова из методике наставе српског језика и књи-
жевности / прир. Зона Мркаљ. – Бања Лука : Друштво наставника српског језика и књи-
жевности Републике Српске, 2016. – 333. – (Библиотека Српски језик и књижевност ; 2) |
Уп. 982.

МИ о Вуку : текстови са округлих столова одржаних у Тршићу у оквиру програма
Вукових сабора од 2010. до 2015. године / ур. Војислав Карановић, Дајана Ђедовић. – Лоз-
ница : Центар за културу Вук Караџић, 2016. – 380. | Уп. 1154.

O JEZIKU i jezicima / ur. Zorka Kašić. – Novi Sad : Društvo za primenjenu lingvistiku
Srbije, 2016. – 366. – (Primenjena lingvistika u čast) | Уп. 1439.

ОРИЈЕНТАЛИСТИЧКО знамење : сећање на Марију Ђукановић (1923–1983) / прир.
Анђелка Митровић. – Београд : Филолошки факултет, 2016. – 446. | Уп. 1441.

РЕЧИ под лупом : зборник радова о лексици српског језика / ур. Рајна Драгићевић.
– Београд : Танеси, 2016. – 159. – (Српска књижевност) | Уп. 808.

САВРЕМЕНА проучавања језика и књижевности : зборник радова са VII научног
скупа младих филолога Србије, одржаног 28. 3. 2015. године на Филолошко-уметничком
факултету у Крагујевцу. Књ. 1 / ур. Милош Ковачевић, Јелена Петковић. – Крагујевац : Фи-
лолошко-уметнички факултет, 2016. – 413. | Уп. 1456.
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САВРЕМЕНО изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као
матерњих, инословенских и страних 2 : Осамнаести конгрес Савеза славистичких друш-
тава Србије Београд, 29–31. август 2014. године : тематски зборник / ур. Љиљана Бајић.
– Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2016. – 275. | Уп. 1457.

SERBICA iaponica : допринос јапанских слависта српској филологији / ур. Мотоки
Номаћи. – Нови Сад : Матица српска ; Sapporo : Hokkaido University, Slavic-Eurasian Re-
search Center ; Београд : Завод за уџбенике : Вукова задужбина, 2016. – 346. – (Студије о
Србима ; 22) (Slavic Eurasian Studies ; 31) | Уп. 542.

СРБИ и српско : зборник радова / ур. Дејан Ајдачић. – Београд : Алма, 2016. – 181.
– (Тематски зборници ; 4) | Уп. 1462.

СРЕДЊИ век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII Научни
скуп, Деспотовац-Манасија, 22–23. август 2015. XXIII Дани српскога духовног преобра-
жења / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека Ресавска школа ;
Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016. – 378. | Уп. 1463.

СРПСКИ језик, књижевност, уметност : зборник радова са X међународног научног
скупа „Српски језик, књижевност, уметност“ одржаног на Филолошко-уметничком факултету
у Крагујевцу : 23–25. X 2015. Књ. 1, Језик, књижевност, уметност / ур. Милош Ковачевић,
Јана Петковић. – Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2016. – 451. | Уп. 1464.

СРПСКИ језик, књижевност, уметност : зборник радова са X међународног ску-
па „Српски језик, књижевност, уметност“ одржаног на Филолошко-уметничком факулте-
ту у Крагујевцу : 23–25. X 2015. Књ. 3, Музика и медији у визуелној уметности & Језик
музике – музика и језик / ур. Сања Пајић, Валерија Каначки. – Крагујевац : Филолошко -
-уметнички факултет, 2016. – 314. | Уп. 1465.

СРПСКИ језик данас и Вуковска језичка парадигма : зборник радова са округлог
стола / прир. Душко Бабић. – Београд : Филолошка гимназија, 2016. – 133. – (Посебна из-
дања) | Уп. 544.

СРПСКИ језик и актуелна питања језичког планирања / ур. Срето Танасић. – Бео-
град : Институт за српски језик САНУ, 2016. – 204. – (Зборник Института за српски језик
САНУ ; 3) | Уп. 545.

СРПСКИ језик и његове норме : дијахроно-синхрони аспекти / ур. Јасмина Грко-
вић Мејџор, Владислава Ружић. – Нови Сад : Филозофски факултет : Одсек за српски језик
и лингвистику, 2016. – 343. – (Лингвистичке свеске ; 10) | Уп. 852.

ТЕМЕ језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију : зборник у част
Љиљани Суботић / ур. Јасмина Дражић, Исидора Бјелаковић, Дејан Средојевић. – Нови Сад
: Филозофски факултет, 2016. – 759. | Уп. 546.

ФРАНЦУСКЕ студије данас (2015) : традиција и модерност / ур. Селена Станковић,
Нермин Вучељ. – Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2016. – 492. | Уп. 1308.

I. Оп шти те о риј ско-ме то до ло шки про бле ми и исто ри ја лин гви сти ке

1. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена*

О жанристици (генологији) као лингвистичкој дисциплини / Јелена Р. Јовановић Си-
мић // Филолог. – 9 (2014), 116–127. | Summary

2. КИШ, Наташа

Фази лингвистика / Милорад Радовановић. – Сремски Карловци ; Нови Сад : Изда-
вачка књижарница Зорана Стојановића, 2015. – 261. – (Theoria ; 86) / Наташа Киш // ЗбМСФЛ.
– 59, 1 (2016), 149–154. | Приказ | Уп. 4.
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– ПОЛОВИНА, Весна
Епистемолошке основе Белићеве опште лингвистике | Уп. 1380.

3. РАЈИЋ, Јелена
Увод у прагматику / Јелена Рајић. – Београд : Филолошки факултет, 2016. – 139.

4. СТАНОЈЧИЋ, Славко
Фази лингвистика / Милорад Радовановић. – Сремски Карловци ; Нови Сад : Изда-

вачка књижарница Зорана Стојановића, 2015. – 261. – (Theoria ; 86) / Славко Ж. Станојчић
// ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 194–205. | Приказ | Уп. 2.

II. Ин тер ди сци пли нар на про у ча ва ња је зи ка (ет но лин гви сти ка,
не у ро лин гви сти ка, пси хо лин гви сти ка, со ци о лин гви сти ка и сл.)

5. АЈДАЧИЋ, Дејан
Ауторски текстови и реконструкција језичке слике света / Дејан В. Ајдачић // Лек-

сикологија и лексикографија... – 395–408. | Резюме

6. АЛЕКСОСКА ЧКАТРОСКА, Мирјана
Transfert des représentations socioculturelles via ľemprunt linguistique / Mirjana Aleksoska-

Chkatroska // Француске студије данас. – 125–135. | Резиме

7. БАБИЋ, Душко
Језик и интернетизација живота / Душко Бабић // Српски језик данас... – 87–94. |Résumé

8. БОЖОВИЋ, Ђорђе
Artikulacione baze u kontaktu : sociofonološki aspekti / Đorđe Božović // АФФ. – 28, 1

(2016), 305–326. | Summary

9. БОЖОВИЋ, Ђорђе*
Теорија рекапитулације у еволутивно-развојној психолингвистици / Ђорђе Божовић

// ПЛ. – 16 (2015), 213–229. | Summary

10. БУГАЕВА, Ирина
Лингвистические исследования религиозной сферы : опыт и перспективы / Ирина Вла-

димировна Бугаева // Славистика. – 20 (2016), 162–166. | Резиме

11. БУГАРСКИ, Ранко
Jezici u potkrovlju / Ranko Bugarski. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2016.

– 240. – (Biblioteka XX vek ; 227)

12. БУГАРСКИ, Ранко
Slivenice kao pokazatelj promena u jeziku i društvu / Rankо D. Bugarski // Теме језико-

словне... – 511–529. | Summary

13. БУГАРСКИ, Ранко
Tradition in Linguistics and Tradition in General / Ranko Bugarski // BELLS. – 8 (2016),

13–21.

14. ВАЛИЋ НЕДЕЉКОВИЋ, Дубравка
Uređivačka politika medija na jezicima manjina : može li i drugačije? : studija slučaja „No-

vosti samostalnog srpskog tjednika“ Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj / Dubravka Valić
Nedeljković // Језици и културе у времену и простору. – 581–590. | Summary

15. ВУЛЕТИЋ, Јулијана
Процес замене српског језика немачким : једно истраживање / Јулијана Вулетић // ЖЈ.

– 36, 1 (2016), 85–115. | Zusammenfassung
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– ВУЛОВИЋ, Наташа*

Српска фразеологија и религија : лингвокултуролошка истраживања | Уп. 693.

16. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

О изборима за реч године и њиховој оправданости / Рајна Драгићевић // Prevodilac.
– 35, 1/2 (2016), 21–31. | Summary

17. ЂОРЂЕВИЋ ЛЕОНАРД, Ксенија*

Langues en danger et revitalisation : typologie contrastive / Ksenija Djordjevic Léonard //
ПЛ. – 16 (2015), 53–64. | Sažetak

18. ЕЛАКОВИЋ НЕНАДОВИЋ, Ана

Актуелност узајамних утицаја језика, књижевности и филозофије у античкој реторичкој
аргументацији / Ана С. Елаковић Ненадовић // Language, Literature and Philosophy. – 33–
44. | Summary

– ЈЕРОТИЈЕВИЋ ТИШМА, Даница

Социолингвистичка анализа текстова хип хоп песама на територији бивше Југосла-
вије | Уп. 885.

19. ЈОВИЧИЋ, Слободан*

Segmentacija glasova u govornom izrazu : problemi i principi / Slobodan Jovičić, Zorka
Kašić // ПЛ. – 16 (2015), 7–24. | Summary

20. КЕРКЕЗ, Драгана

Язык в зеркале религии : Поглед у теолингвистику / Ксенија Кончаревић. – Београд
: Јасен, 2015. – 362. / Драгана Керкез // РЯКИ. – 8 (2016), 249–252. | Приказ | Уп. 28, 29.

21. КИШ, Наташа

Социолингвистичка анализа неких аспеката фатичке функције језика / Наташа Киш
// Српски језик и његове норме. – 298–312. | Summary

22. КНЕЖЕВИЋ, Ивана

Словенски неологизми у академским радовима на српском и енглеском језику у сфе-
ри православне теологије / Ивана А. Кнежевић, Зоран А. Ранковић // Language, Literature
and Philosophy. – 153–164. | Summary

23. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Језички знак у светлу филозофије именословља / Ксенија Ј. Кончаревић // Language,
Literature and Philosophy. – 87–105. | Резюме

– КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Српска теолингвистика данас : истраживачки проблеми и резултати | Уп. 896.

24. МИЈОМАНОВИЋ, Стеван

Когнитивне импликације синестезијске метафоре у језику особа оштећеног слуха /
Стеван Мијомановић // Савремена проучавања језика... – 103–113. | Summary

25. МИЈУШКОВИЋ, Марија*

Metakognitivne strategije i razumijevanje teksta / Marija Mijušković // Филолог. – 9 (2014),
105–115. | Summary

26. МИЛОШЕВИЋ, Стефан

Языковая политика Европейского союза : институциональный, образовательный и эко-
номический аспекты / М. А. Марусенко. – Санкт-Петербург : Издательский дом Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, 2014. – 288. / Стефан Д. Милошевић // ЈФ.
– 72, 1/2 (2016), 209–216. | Приказ
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27. МОСКОВЉЕВИЋ ПОПОВИЋ, Јасмина*
Rani pragmatski razvoj : tipologija komunikativnih akata jednoipogodišnjaka / Jasmina

Moskovljević Popović, Vesna Polovina // ПЛ. – 16 (2015), 231–244. | Summary

28. НИКИТОВИЋ, Зорица
Поглед у теолингвистику / Ксенија Кончаревић. – Београд : Јасен, 2015. – 364. / Зо-

рица Никитовић // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 176–182. | Приказ | Уп. 20, 29.

29. ПИПЕР, Предраг
Поглед у теолингвистику / Ксенија Кончаревић. – Београд : Јасен, 2015. – 364. / Пред-

раг Пипер // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 239–246. | Приказ | Уп. 20, 28.

– ПЛОТЊИКОВА, Ана
О културним дијалектима у словенској етнолингвистици | Уп. 431.

30. ПОЛОВИНА, Нина
Tipologija ličnih oglasa kao lingvističkih i kulturoloških kategorija / Nina Polovina, Tanja

Dinić // ЖЈ. – 36, 1 (2016), 63–83. | Summary

– РЕЉИЋ, Митра
Социолингвистичке теме Предрага Пипера | Уп. 1383.

– САВИЋ, Свенка
Analiza diskursa rodne perspektive bećarca | Уп. 926.

31. СПАЈИЋ, Светлана
Невербална комуникација на делу II : разлике међу културама / Марко Буразор. – Бео-

град : Драслар партнер, 2013. – 103. / Светлана Спајић // ЛА. – 29 (2016), 55–56. | Приказ

32. СТАМЕНКОВИЋ, Душан*
О филозофским основама теорије прототипова и когнитивне лингвистике / Душан Ста-

менковић // Филолог. – 8 (2013), 118–126. | Summary

33. СТОЈИЧИЋ, Виолета*
Savremena sociolingvistička i forenzičko-lingivistička proučavanja jezičkih aspekata diskriminacije

i građanskih prava / Violeta Stojičić, Radmila Bodrič // ПЛ. – 16 (2015), 203–212. | Summary

34. ТОЈОТА, Јуниши
Language as a Cultural Identity : a Case of Russian in Lithuania / Junichi Toyota // АФФ.

– 28, 2 (2016), 303–322. | Rezime

35. ТОМИЋ, Светлана
Женска презимена : језичка норма и родна равноправност / Светлана Е. Томић // Ино-

вације у настави... – 127–144. | Резиме, Abstract

36. ТРНАВАЦ, Радослава
Анализа сентимента : систем оцене и природни семантички метајезик / Радослава М.

Трнавац // Лексикологија и лексикографија... – 439–454. | Резюме

37. ТРНАВАЦ, Радослава
Макроструктурална сумаризација текста : на примеру уводника из „Њујорк тајмса“

и „Независних новина“ посвећених почетку кризе у Украјини / Радослава Трнавац // Сла-
вистика. – 20 (2016), 284–291. | Резюме

38. ФИЛИПОВИЋ, Јелена
Lingvistika i teorija kompleksnosti : jezičko liderstvo kao integralni deo jezičke politike i

planiranja u 21. veku / Jelena Filipović // Језици и културе у времену и простору. – 623–636.
| Summary
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39. ФИЛИПОВИЋ КОВАЧЕВИЋ, Соња

Мали појмовник когнитивне семантике / Соња Д. Филиповић-Ковачевић // Теме јези-
кословне... – 575–590. | Summary

40. ШАЈИНОВИЋ, Јелена*

Однос лингвистике и логике на пољу модалности / Јелена Шајиновић // Филолог. –
2 (2010), 162–168. | Summary

41. ШИПКА, Данко

A Prolegomenon to Automatic Detection of Errors in the Treatement of Lexical Aniso-
morphism / Danko Šipka // Лексикологија и лексикографија... – 565–577. | Резиме

III. При ме ње на лин гви сти ка

а) Пре во ђе ње

– АНЂЕЛИЋ, Иконија*

Kontrastivna analiza biblijskih frazeologizama u engleskom, nemačkom i srpskom jeziku
| Уп. 277.

42. БАБАМОВА, Ирина

La traduction vers le macédonien de la poésie de senghor vue ďune perspective postcolo-
niale / Irina Babamova // Француске студије данас. – 191–200. | Резиме

43. БАБИЋ, Жељка

Поетско кроз призму лингвистике : превод као вјештина, умјетност или одјек другог
/ Жељка Бабић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 329–341. | Summary

44. БАЊАНИН, Љиљана

Prevođenje u italijanskoj univerzitetskoj praksi / Ljiljana M Banjanin // Српски као стра-
ни... – 399–407. | Summary

45. БЕЧЕВА, Ничка

О превођењу експресивно употребљених деминутива : на грађи српског и бугарског
језика / Ничка Г. Бечева // НССУВД. – 45, 1 (2016), 429–434. | Summary

46. БОЈОВИЋ, Бранкица

Osnovi translatologije / Brankica Bojović. – Nikšić : Filološki fakultet, 2016. – 199. | Уп. 52.

47. ВАЛЕНТ, Ана Маргарета

O postupcima prevođenja dela „Roman o Londonu“ Miloša Crnjanskog na slovački jezik
iz aspekta parcelacije rečenice / Anna Margareta Valent // Славистика. – 20 (2016), 598–602.
| Резюме

48. ВУЈИЋ, Јелена

Рани превод сонета „Живот“ Елизабет Берет Браунинг на српски / Јелена Љ. Вујић
// ЗбМСКЈ. – 64, 2 (2016), 397–404. | Summary

49. ВУЧКОВИЋ, Екатерина

Двусмысленное использование фразеологизмов как элемент идиостиля М. А. Булгакова
и отражение этого приема в сербских переводах / Екатерина Вучкович // ЗбМСС. – 90 (2016),
231–239. | Резиме
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50. ДАНИЧИЋ, Мирјана

Transforming the Traditional Approach to Translation Teaching Strategies / Mirjana Daničić
// BELLS. – 8 (2016), 195–202.

– ДРЉЕВИЋ, Јелена

Konsekutivno predođenje u akademskom kontekstu : iskustvo sa srbofonim studentima ita-
lijanskog kao LS | Уп. 134.

51. ЂУРИЋ, Љиљана

Traduction et/ou mediation : quelles perspectives pour une evolution possible de
ľenseignement universitaire du français en serbe / Ljiljana Đurić // Француске студије данас.
– 437–448. | Резиме

52. ЂУРИЋ, Милош

Osnovi translatologije / Brankica Bojović. – Nikšić : Filološki fakultet, 2016. – 199. / Miloš
D. Đurić // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 89–92. | Приказ | Уп. 46.

53. ЂУРИЋ, Милош

Prevođenje naučnih tekstova i teorija relevantnosti / Miloš D. Đurić, Nada Krnjajić Cekić
// Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 52–65. | Summary

54. ЂУРОВИЋ, Анете

Diminution als Stilmittel in der Translation : eine deutsch-serbische Untersuchung / An-
nette K. Đurović // СЈ. – 21 (2016), 73–84. | Резиме

55. ЗОБЕНИЦА, Николина*

Prevođenje naslova i međunaslova u romanu „Limeni doboš“ Gintera Grasa / Nikolina Zo-
benica // Филолог. – 7 (2013), 30–39. | Zusammenfassung

56. ЈАКИМОВСКА, Светлана

La traduction de la tradition et de la modernité dans le roman „Sorcière“ de Venko Ando-
novski / Svetlana Jakimovska // Француске студије данас. – 201–211. | Резиме

57. ЈАМАСАКИ ВУКЕЛИЋ, Хироси

Војвода Пријезда оде у Јапан : о књизи „Народне приповетке Југославије“, књига 2,
Српске јуначке песме, Кобунша, Токио, 1980. / Хироси Јамасаки Вукелић // Ми о Вуку. –
218–225.

– ЈАНИЋ, Александра

Модални глаголи must, should, can / морати, требати, моћи у енглеском и српском
језику : опште карактеристике и изазови при превођењу | Уп. 312.

58. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Превођење као стваралачки чин / Зоран Р. Јовановић // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 7–20.

59. ЈОВАНОВИЋ, Лариса

Истраживање доминантне улоге контекста у преводу са енглеског језика / Лариса Јова-
новић, Милош Д. Ђурић, Бранкица Бојовић // Иновације у настави... – 21–34. | Резиме, Ab-
stract

60. КЕСИЋ, Далибор*

Translation Intricacies / Dalibor Kesić // Филолог. – 12 (2015), 263–271. | Резиме

61. КОВАЧЕВИЋ, Живорад

Lažni prijatelji u engleskom jeziku : zamke doslovnog prevođenja / Živorad Kovačević. –
5. izd. – Beograd : Albatros plus, 2016. – 375. – (Posebna izdanja)
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62. КОЉЕВИЋ, Светозар

О преводима Вукових збирки на енглески : аспекти и опредељења / Светозар Коље-
вић // Ми о Вуку. – 185–217.

63. КОСТИЋ, Вукашин

Магија песничког превода : поводом превода поезије и „Множења светова“ Миодрага Си-
биновића : Množenje svetova : ruski pisci u srpskoj prevodnoj književnosti / Miodrag Sibinović. –
Beograd : Clio, 2015. – 218. / Вукашин Костић // Славистика. – 20 (2016), 737–739. | Приказ

64. КРАСНИ, Јан

Књижевни сусрети у Лајпцигу и превођење као делатност Вуковске традиције / Јан
Красни // Ми о Вуку. – 241–247.

65. КРСТИЋ, Ненад

Les grandes phases de traduction des textes religieux et littéraires en fonction de ľévolution
de la langue serbe / Nenad Krstić // Француске студије данас. – 177–189. | Резиме

66. ЛАЗИЋ, Јасмина

Las ideas traductológicas de Mita Rakić / Jasmina M. Lazić // АФФ. – 28, 1 (2016), 253–
274. | Summary

– ЛУКАЧ, Kaролина

Лексичко поље глагола ходања у енглеском језику и њихово превођење на српски |
Уп. 1262.

67. МАНОЈЛОВИЋ, Нина

Проблем превођења слободног управног и слободног неуправног говора са српског
на енглески језик / Нина Манојловић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 387–394.
| Summary

68. МАРКОВИЋ, Марија

Супстандардни елементи у препевима басни И. А. Крилова на српски језик / Марија
Марковић // РЯКИ. – 8 (2016), 166–174. | Резюме

69. МИЛИВОЈЕВИЋ, Анђела

Traduzioni de „Il Principe“ del Machiavelli in serbo (croato) / Anđela Milivojević // Itali-
ca Belgradensia. – 2 (2016), 81–103. | Summary

70. НОВАКОВ, Предраг*

Translation and Lexical Borrowing : Cultural and Linguistic Components / Predrag Novakov
// Филолог. – 3 (2011), 141–148. | Rezime

– ОБРАДОВИЋ, Радмила

Вредност и употреба именица pouvoir и puissance у Егзиперијевим романима „Vol de
nuit“, „Terre des homme“ и „Le petit prince“ и њихови еквиваленти у преводима ових романа
на српски језик | Уп. 1279.

71. ПАНИЋ КАВГИЋ, Олга

Tedi i ja u biznisu : kako greške u prevodu animiranih serija „Pepa prase“ i „Traktor Tom“
utiču na značenje / Olga Panić Kavgić, Aleksandar Kavgić // Jezik, književnost, značenje. – 673–
686. | Summary

72. ПАНИЋ КАВГИЋ, Олга*

Uporedna analiza prevoda na srpski jezik animirane serije i dečijih knjiga „Pepa Prase“ /
Olga Panić Kavgić, Aleksandar Kavgić // ПЛ. – 16 (2015), 245–258. | Summary
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– ПЕНТКОВСКА, Татјана

Прагматические функции глосс в древних и современных русских переводах | Уп. 468.

73. ПОПОВИЋ, Милан

Neke greške u prevođenju engleskih pravnih tekstova / Milan Popović // Prevodilac. – 33,
3/4 (2016), 63–68.

– РАДОВАНОВИЋ, Анђела

Фразеосемантичка поља живот и смрт у језику руских бајки : лингвокултуролош-
ки и преводилачки аспект | Уп. 471.

– РАИЧЕВИЋ, Вучина

Превођење у настави страних језика : функција, место и задаци | Уп. 240.

74. СЕДЕФЧЕВА, Валентина

Црквенословенска традиција 18. века у роману „Сеобе“ и њен превод на бугарски језик
: транслатолошка анализа / Валентина Седефчева // НССУВД. – 45, 1 (2016), 435–444. | Sum-
mary

– СИМИЋ, Звездана

Srednjevisokonemački frazeologizmi u „Pesmi o Nibelunzima“ i njihovi ekvivalenti u pre-
vodu Ivana Pudića | Уп. 1294.

75. СИМУРДИЋ, Ива

Prevođenje jezičkih varijeteta u dečjoj književnosti : „Tim Talir ili Prodati smeh“ Džejmsa
Krisa / Iva Simurdić // Филолог. – 14 (2016), 150–166. | Summary

76. СПАЈИЋ, Светлана

Ствари које нас превазилазе : увод у превођење идеја / Александра Манчић. – Београд
: Службени гласник, 2013. – 195. / Светлана Спајић // ЛА. – 29 (2016), 53–54. | Приказ

77. СТАМЕНКОВИЋ, Душан

Превођење енглеског глагола to run на српски језик : полисемија, контекст и остали
изазови / Душан Стаменковић, Никола Татар // Филолог. – 13 (2016), 92–108. | Summary

78. СТОЈАНОВИЋ, Андреј*

О преводу са српског на српски језик / Андреј Стојановић // Филолог. – 12 (2015), 193–
203. | Резюме

– ФАТАХОВА, Аида

Авторские неологизмы в поэме „Облако в штанах“ В. Маяковского и их перевод на
сербский язык | Уп. 480.

– ХРЊАК ХАМИДОВИЋ, Кимета

Uloga rečnika u nastavi prevođenja na univerzitetskom nivou | Уп. 271.

79. ЧОВИЋ, Лариса

Анализа превода лирске песме Десанке Максимовић на руски језик / Лариса Човић
// Prevodilac. – 33, 3/4 (2016), 56–62. | Резюме

80. ЏОНИЋ, Виолета*

Властите именице као лакуне на плану руског језика и проблем њиховог превођења
на српски језик / Виолета Џонић // Филолог. – 5 (2012), 177–186. | Резюме

81. ЏОНИЋ, Виолета*

Могућности превођења лакуна : на материјалу руског и српског језика / Виолета Џо-
нић // Филолог. – 8 (2013), 127–134. | Резюме
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б) Уче ње стра них је зи ка

82. АБРАМАЦ, Габи

Jezične biografije učenika jidiša / Gabi Abramac // Језици и културе у времену и про-
стору. – 571–579. | Summary

83. АЈЏАНОВИЋ, Јелена

Modalni glagoli i njihovi perifrazni ekvivalenti u nastavi srpskog jezika kao stranog / Je-
lena T. Ajdžanović // Српски као страни... – 51–59. | Summary

84. АЈЏАНОВИЋ, Наташа

Теоријско-методолошке основе изучавања уџбеника руског језика за нижи основно-
школски узраст / Наташа Ајџановић // Славистика. – 20 (2016), 394–399. | Резюме

85. АЛЕКСИЋ, Маријана

Sticanje prevodilačke kompetencije na univerzitetskim studijama španskog jezika u Srbi-
ji / Marijana R. Aleksić // АФФ. – 28, 2 (2016), 239–259. | Resumen + Prilog

86. АНЂЕЛИЋ НИКОЛЕНЏИЋ, Весна

English Language Textbook for Law Enforcement Officers / Vesna Anđelić Nikolendžić,
Mirjana Stojov. – Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2016. – 328.

87. АНЂЕЛКОВИЋ, Сава

Jugoslovenski i srpski film : bogatstvo u nastavi srpskog kao stranog jezika / Sava B.
Anđelković // Српски као страни... – 387–397. | Résumé + Dodatak

88. БАБИЋ, Биљана

Greške u tvorbi oblika participa aktiva na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stra-
nog / Biljana M. Babić // Српски као страни... – 143–154. | Summary

89. БАБИЋ, Биљана

Greške u upotrebi oblika lokativa na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog
/ Biljana M. Babić // Теме језикословне... – 703–726. | Summary

90. БАБИЋ, Жељка*

Grammar Acquisition Revisited / Željka Babić // Филолог. – 1 (2010), 119–124. | Rezime

91. БАБИЋ, Жељка*

The Cultural and Historical Issues at Foreign Language Departments : a Series of Small
Serendipities / Željka Babić // Филолог. – 12 (2015), 233–238. | Резиме

92. БОГДАНОВИЋ, Весна

Колокације и типови колокација у уџбеницима стручног енглеског језика : квантитативна
педагошка анализа / Весна Ж. Богдановић, Ивана Ђ. Мировић // ЗбФФП. – 46, 2 (2016),
445–464. | Summary

93. БОДРИЧ, Радмила

Istorijski razvoj pristupa gramatici u nastavi stranih jezika / Radmila V. Bodrič // Теме јези-
кословне... – 687–702. | Summary

94. БОДРИЧ, Радмила

Uloga značenjsko-komunikacijskog kompleksa u nastavi gramatike engleskog jezika : pogled
iz ugla učenika / Radmila Bodrič // Jezik, književnost, značenje. – 751–769. | Summary + Prilog

95. БОЖОВИЋ, Душица

Настава новоштокавског акцента за странце / Душица И. Божовић // Српски као стра-
ни... – 95–113. | Summary
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96. БОЈОВИЋ, Бранкица

Лексичке јединице и пракса / Бранкица Бојовић, Милош Д. Ђурић, Снежана Мило-
шевић // Иновације у настави... – 97–114. | Резиме, Abstract

97. БОЈОВИЋ, Бранкица

New Approaches to Translation Process : Text and Its Context / Brankica Bojović, Larisa
Jovanović, Miloš D. Đurić, Marko Vuljaj // Иновације у настави... – 5–20. |Abstract, Резиме

98. БОЈОВИЋ, Бранкица

Прилози проучавању наставних метода у настави енглеског језика / Бранкица
Бојовић, Лариса Јовановић, Милош Д. Ђурић, Сандра Јовишевић // Иновације у настави...
– 55–78. | Резиме, Abstract

99. БОЈОВИЋ, Ивана

Језици у образовању и језичке образовне политике / ур. Јелена Филиповић, Оливе-
ра Дурбаба. – Београд : Филолошки факултет, 2014. – 284. / Ивана Бојовић // ЛА. – 28 (2016),
58–61. | Приказ

100. БОРДЕ, Ив

Application du projet doxilog à la langue française / Yves Bordet, Dragana Branković Đukić
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Intégration de la didactique intégrée dans ľenseignement des troisièmes langues / Rea Lujić

// Француске студије данас. – 471–479. | Резиме

176. МАДСЕН, Ричард
Relative Clauses in Second Language Acquistion / Richard Madsen // BELLS. – 8 (2016),

91–105.

177. МАЛИТА, Рамона
„Le tour du monde en quatre-vingt jours“ : approches didactiques du texte litteraire dans

des activités périscolaires / Ramona Malita // Језици и културе у времену и простору. – 449–
458. | Riassunto

178. МАЉАН, Горан
Transfer pravila V2 u usvajanju germanskih jezika kao L2 / Goran Đ. Maljan // АФФ. –

28, 2 (2016), 219–237. | Summary

179. МАНИЋ, Данијела*
Unapređivanje nastave stranog jezika struke u srednjim stručnim školama : CLIL i TBLT is-

kustva u projektu PETАLL / Danijela Manić, Julijana Vučo // ПЛ. – 16 (2015), 79–88. | Summary

180. МАРИНКОВИЋ, Небојша
Дистрибуција граматичких категорија у настави српског као страног језика / Небојша

В. Маринковић // Српски као страни... – 87–94. | Summary

181. МАРИЋ, Биљана
Рад у паровима, групни рад и пленум у настави њемачког језика / Биљана Марић //

Филолог. – 14 (2016), 257–270. | Zusammenfassung

182. МАРЈАНОВИЋ, Саша
Глаголска флексија у речницима : о рецепцијским и продукцијским потребама стра-

них корисника / Саша П. Марјановић // Српски као страни... – 261–277. | Summary

183. МАРКОВА, Светлана
Кинотехнология в преподавании русского языка как иностранного / Светлана Дмит-

риевна Маркова, Леонид Викторович Московкин // РЯКИ. – 8 (2016), 124–131. | Резиме

184. МАРКОВИЋ, Вера
Латински језик : за студенте медицине / Вера Марковић. – 4. изд. – Београд : Меди-

цински факултет Универзитета, 2016. – 77. – (Libri medicorum)

185. МАРКОВИЋ, Маја
Acquiring Vocalic Quantity and Quality in L2 : the Acquisition of Vowel Clipping in Eng-

lish by Advanced Serbian Learners / Maja Marković, Bojana Jakovljević // ЗбМСФЛ. – 59, 2
(2016), 97–108. | Резиме

186. МАРКОВИЋ, Маја
The Acquisition of Temporal Characteristics of English Diphthongs by Native Speakers of

Serbian / Maja Marković, Bojana Jakovljević // Језици и културе у времену и простору. – 377–
386. | Резиме

187. МАРКОВИЋ, Маја
Synthetic and Natural Speech Intellgibility and Comprehension : Effects of Prosody / Maja

Marković, Tanja Milićev // Jezik, književnost, značenje. – 809–818. | Rezime
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188. МАРКОВИЋ, Татјана

The Design and Implementation of Simulation as an Experimental Technique in English
for Specific Purposes (ESP) / Tatjana Marković // BELLS. – 8 (2016), 159–175.

189. МАРЧОКОВА, Данијела

Vzťah žiakov základnej školy k literárnym textom s tematikou prírody / Daniela
Marčoková // Славистика. – 20 (2016), 415–421. | Резюме

190. МАСЛОВА, Валентина

Русский язык сквозь призму лингвокультурологии / Валентина А. Маслова // РЯКИ.
– 8 (2016), 157–165. | Резиме

191. МАСУД, Абдулфатах Џома Нажи

Обзор основной литературы по русскому языку для говорящих на арабском языке :
на примере ливийской аудитории / Абдулфаттах Джома Нажи Масуд // Славистика. – 20
(2016), 87–97. | Резиме

192. МАТРУСОВА, Александра

Песме у настави српског као страног језика / Александра Н. Матрусова // Српски као
страни... – 379–385. | Резюме

193. МАУЂЕРИ, Ђузепе*

Gli ambienti di apprendimento nell’ insegnamento delle lingue straniere / Giuseppe Mau-
geri // ПЛ. – 16 (2015), 101–112. | Riassunto

194. МЕДЕНИЦА, Лука

Конечно! 3 : руски језик за седми разред основне школе : приручник за наставнике
/ Лука Меденица. – Београд : Klett, 2016. – 63.

195. МЕДЕНИЦА, Лука

Конечно! 4 : руски језик за осми разред основне школе : приручник за наставнике /
Лука Меденица. – Београд : Klett, 2016. – 58.

196. МЕРТЕЉ, Дарја*

Some Aspects and Case Studies about Teaching Italian Complex Clause Syntax to Slove-
nian Learners / Darja Mertelj // Филолог. – 3 (2011), 179–191. | Rezime

197. МЕШИЋ, Јадранка

Just English : engleski jezik u pravu / Jadranka Mešić. – 3. izd. – Beograd : Pravni fakul-
tet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016. – 249. – (Udžbenici)

198. МИКИЋ, Јовица

Izrada udžbenika za strane jezike u skladu sa nastavnim programima / Jovica Mikić // O
jeziku i jezicima. – 311–323. | Résumé

199. МИЛАНОВИЋ, Јелена

EFL Learners’ Idiom Comprehension Processing Strategies and Facilitating Factors / Je-
lena Milanović // Jezik, književost, značenje... – 739–749. | Rezime

200. МИЛИВОЈЕВИЋ, Весна

Business English with Correspondence / Vesna Milivojević. – 5. izd. – Beograd : Visoka
škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, 2016. – 157.

201. МИЛИВОЈЕВИЋ, Весна

Business English with Correspondence / Vesna Milivojević. – 6. izd. – Beograd : Visoka
škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, 2016. – 157.
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202. МИЛИЧЕВИЋ, Маја
Korpus srpskog kao stranog jezika (KSKS) : opis građe i plan izrade / Maja P. Miličević

// Српски као страни... – 279–289. | Summary

203. МИЛОШЕВИЋ, Снежана
Зашто за учење и усвајање страног језика нису довољни уџбеници? / Снежана Ми-

лошевић // Савремена проучавања језика... – 391–402. | Résumé

– МИЛОШЕВИЋ, Стефан
Настава руског језика и књижевности на Катедри за источне и западне словенске јези-

ке и књижевности у периоду од 1945. до 1950. године | Уп. 1434.

204. МИЛОШЕВИЋ, Стефан
Типологија граматичких грешака руских говорника при усвајању српског језика / Сте-

фан Д. Милошевић // Српски као страни… – 169–179. | Резюме

205. МРКАЉ, Зона
Коришћење различитих типова текстова у настави српског језика као страног / Зона

В. Мркаљ // Српски као страни... – 357–377. | Summary

206. МУТАВЏИЋ, Предраг
Фразеологија и настава страног језика на примеру српског и грчког језика / Предраг

Ј. Мутавџић, Anastassios Kampouris // Српски као страни... – 291–309. | Summary

207. НЕДЕЉКОВИЋ, Војин
Латински на универзитету : studium / Војин Недељковић. – Београд : Академска ми-

сао : Филозофски факултет, 2016. – 203.

208. НЕСТОРОВИЋ, Зорица
Књижевни текстови у настави српског као страног : примери обраде / Зорица Не-

сторовић // Српски као страни... – 347–355. | Summary

209. НИКОЛИЋ, Биљана
Лингвокултуролошки лексички слој у уџбеницима српског језика за странце / Биљана

Николић // Славистика. – 20 (2016), 433–444. | Резюме

210. НИКОЛИЋ, Биљана
Српски као страни језик с друге стране / Биљана Р. Николић // Српски као страни...

– 181–212. | Summary + Додатак

211. НИКОЛИЋ, Биљана
Српски као страни језик у теорији и пракси III : тематски зборник радова / ур. Вес-

на Крајишник. – Београд : Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2016.
– 445. / Биљана Николић // ЛА. – 28 (2016), 62–64. | Приказ

212. НИКОЛИЋ, Душан
Acoustic Analysis of English Vowels Produced by American Speakers and Highly Com-

petent Serbian L2 Speakers / Dušan Nikolić // FU. – 14, 1 (2016), 85–101. | Rezime

213. НОВОКМЕТ, Слободан
Компарација придева у настави српског језика као страног / Слободан Б. Новокмет

// Српски као страни... – 61–75. | Summary

– ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Библиографија новијих школских речника руског језика : избор | Уп. 1327.

214. ОШМЈАНСКИ, Вера
ELF : koncept i pedagoške implikacije / Vera Ošmjanski // ЖЈ. – 36, 1 (2016), 133–147. |

Summary
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215. ПАВЛОВИЋ ШАЈТИНАЦ, Маја
Безэквивалентная лексика в учебных словарях / Майя Павлович Шайтинац // РЯКИ.

– 8 (2016), 117–123. | Резиме

216. ПАПРИЋ, Маријана
Воспитываем, обучаем, играем : уџбеник руског језика за студенте учитељског фа-

култета / Маријана Папрић, Вера Белокапић Шкуница. – 2. изд. – Београд : Учитељски фа-
култет, 2016. – 245. | Уп. 119.

217. ПАПРИЋ, Маријана
Лексика у уџбеницима руског језика струке за друштвено-хуманистички профил / Ма-

ријана Папрић // РЯКИ. – 8 (2016), 106–116. | Резюме

218. ПАПРИЋ, Маријана
Синтаксичке особености научног стила у уџбеницима руског језика за хуманистич-

ки профил / Маријана Папрић // ЖЈ. – 36, 1 (2016), 209–222. | Резюме

219. ПАСУЉЕВИЋ, Лидија*
Dvojezična nastava na francuskom jeziku u Srbiji : istraživanje receptivnih veština učenika

/ Lidija Pasuljević // ПЛ. – 16 (2015), 131–142. | Summary

220. ПЕЉЕВИЋ, Тања
Фонетски опис гласова у граматикама кинеског језика за странце : критички осврт /

Тања Пељевић // Савремена проучавања језика... – 349–356. | Summary

221. ПЕРИЋ, Барбара*
Cross-Linguistic Influences in Spanish L3 Aquisition by Learners with Croatian L1 and Eng-

lish L2 / Barbara Perić, Nikolina Božinović // ПЛ. – 16 (2015), 175–189. | Sažetak + Appendix

222. ПЕРИШИЋ АРСИЋ, Оља
Analiza grešaka u srpskom jeziku kao stranom na primeru italofona / Olja R. Perišić Arsić

// Српски као страни... – 155–168. | Summary

223. ПИЊЕРО АЛВЕС, Хенрик
Ľenseignement de la littéreture en FLE par visioconférence poste à poste / Henrique Pin-

heiro Alves // Француске студије данас. – 387–398. | Резиме

224. ПИРШЛ, Даница
Topics in Sport / Danica Piršl. – Niš : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 2016. – 224.

225. ПОШТИЋ, Тина
Формално писмо у настави српског језика као страног / Тина И. Поштић // Српски

као страни... – 213–222. | Summary

226. ПРОДАНОВИЋ СТАНКИЋ, Диана
Higher Education Students’ Attitudes to Learning and Learning Outcomes in the EFL Class-

room / Diana Prodanović Stankić // Језици и културе у времену и простору. – 459–469. | Rezime

227. ПРОНИЧЕВА, Ина
Обучающие игры на занятиях по РКИ как средство актуализации грамматических на-

выков учащихся / Инна Александровна Проничева // РЯКИ. – 8 (2016), 141–150. | Резиме

228. РАДАНОВИЋ, Сања*
Граматика у уџбеницима њемачког језика крајем 19. и почетком 21. вијека / Сања Ра-

дановић // Филолог. – 5 (2012), 248–259. | Zusammenfassung

229. РАДАНОВИЋ, Сања*
Значај пројеката у настави њемачког језика из угла студената и ученика / Сања Радановић

// Филолог. – 9 (2014), 40–51. | Zusammenfassung
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230. РАДИЋ БОЈАНИЋ, Биљана*

Developing Metaphorical Strategic Competence : Grouping Strategy / Biljana Radić Bojanić
// Филолог. – 6 (2012), 195–202. | Резиме

231. РАДИЋ БОЈАНИЋ, Биљана*

Комуникационе навике и друштвени капитал на друштвеној мрежи Фејсбук / Биља-
на Б. Радић-Бојанић // Филолог. – 10 (2014), 44–52. | Summary

232. РАДИЋ БОЈАНИЋ, Биљана

Textbooks in the EFL Classroom : Defining, Assessing and Analyzing / Biljana B. Radić-
Bojanić, Jagoda P. Topalov // ЗбФФП. – 46, 3 (2016), 137–153. | Резиме

233. РАДИЋ БОЈАНИЋ, Биљана

Učenička autonomija i autentični materijali u nastavi anglofone kulture / Biljana Radić-Bojanić
// O jeziku i jezicima. – 201–214. | Summary

234. РАДИЋ БОЈАНИЋ, Биљана

Fejsbuk kroz komunikaciju i kolaboraciju : društveno-obrazovna istraživanja / Biljana Radić-
Bojanić. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016. – 100.

235. РАДОВАНОВИЋ, Јелена

Ономастика у настави руског језика : теоријски аспекти и уџбеничка реализација / Јеле-
на Радовановић // Славистика. – 20 (2016), 400–406. | Резюме

236. РАДОЈЧИЋ, Ружица

Дидактичка граматика као предмет лонгитудалног проучавања / Ружица Радојчић //
Славистика. – 20 (2016), 371–379. | Резюме

237. РАДОЈЧИЋ, Ружица

Лингводидактичко наслеђе Петра Будманија / Ружица Радојчић // РЯКИ. – 8 (2016),
88–96. | Резюме

238. РАДУСИН БАРДИЋ, Наташа

Облици директног тоталног питања у методама за учење француског као страног јези-
ка / Наташа Радусин-Бардић // Језици и културе у времену и простору. – 471–481. | Résumé

239. РАЂЕНОВИЋ, Анка

Медијација у настави савременог грчког језика као страног / Анка Рађеновић, Војкан
Стојичић // O jeziku i jezicima. – 227–237. | Summary

240. РАИЧЕВИЋ, Вучина

Превођење у настави страних језика : функција, место и задаци / Вучина Раичевић
// Славистика. – 20 (2016), 388–393. | Резюме

241. РАКИЋ, Бранко

Enseigner la prosodie française aux étudiants serbophones / Branko Rakić // Француске
студије данас. – 481–492. | Резиме

242. РЕБИЋ, Јасмина

Роман „Франкештајн“ у настави енглеског језика / Јасмина Ребић // Иновације у на-
стави... – 173–180. | Резиме, Abstract

243. РЕШЕТЊИКОВА, Валентина

Активные методы и технологии обучения русскому языку как иностранному в выс-
шем техническом учебном заведении железнодорожного профиля / Валентина Валенти-
новна Решетникова // РЯКИ. – 8 (2016), 151–156. | Резиме
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244. РИСТАНОВИЋ КУПРЕШАК, Јелена
La production écrite dans secondaire en République Serbe : les représentations et les pra-

tiques des enseignants, entre tradition et modernité / Jelena Ristanović Kuprešak, Marion Go-
uviac // Француске студије данас. – 461–469. | Резиме

245. РИСТОВИЋ, Зоран
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and Syntax / Zoran Ristović // Језици и културе у времену и простору. – 483–495. | Резиме

246. СИЛАШКИ, Надежда
Engleski jezik / Nadežda Silaški, Tatjana Đurović. – 8. izd. – Beograd : Ekonomski fakultet,

Centar za izdavačku delatnost, 2016. – 115.
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: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2016. – 251.

248. СИЛАШКИ, Надежда
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249. СИМОВИЋ, Весна
Elementi kulture u udžbenicima francuskog jezika sa osnovnu školu / Vesna Simović, Nataša

Ignjatović // O jeziku i jezicima. – 325–336. | Résumé

250. СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан
Фонетско-фонолошки опис акценатског система савременог српског као Л2 код го-

ворника којима је мађарски језик матерњи / Дејан Средојевић, Наташа Спасић // ЗбМСФЛ.
– 59, 1 (2016), 57–76. | Summary

251. СРНДОВИЋ, Марија
Афективни филтери у учењу страног језика код студената високих струковних школа /

Марија Срндовић, Валентина Будинчић // Иновације у настави... – 115–126. | Резиме, Abstract

252. СТАНКОВИЋ, Селена
Erreurs grammaticales des étudiants serbophones dans ľépreuve de thème / Selena

Stanković, Jelena Jaćović // Француске студије данас. – 449–459. | Резиме

253. СТАНОЈЕВИЋ ГОЦИЋ, Маја*
An Insight into Lexical Inferencing Strategies Employed by ESP Students / Maja

Stanojević Gocić // ПЛ. – 16 (2015), 163–174. | Sažetak

254. СТАНОЈЕВИЋ ГОЦИЋ, Маја
Inferring the Meaning of Unknown Words as a Reading Strategy in ESP Course / Maja

Stanojević Gocić // Jezik, književnost, značenje. – 727–738. | Rezime

255. СТИКИЋ, Биљана
Настава француског језика у Србији између два светска рата : дидактичко-методич-

ки аспекат / Биљана Стикић. – Нови Сад : Scienticum, 2016. – 118.

256. СТОЈАКОВИЋ, Данка
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izdavaštvo i informisanje, 2016. – 207. – (Udžbenici)

257. СТОЈИЧИЋ, Војкан
Перманентно усавршавање наставника грчког језика као страног : изазови и потре-

бе / Војкан Стојичић, Предраг Мутавџић // Језици и културе у времену и простору. – 497–
506. | Summary
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258. СТОЈИЧИЋ, Војкан

Практикум из неохеленистике 1 / Војкан Стојичић. – Београд : Филолошки факултет,
2016. – 173. + 1 CD-ROM

259. СТРИЖАК, Никица

Културолошки садржаји у настави српског као страног језика / Никица Стрижак //
Српски као страни... – 311–322. | Summary

260. ТЕНОДИ, Александар

Kanđi : udžbenik za japanski jezik i pismo / Ljiljana Marković i dr. – Beograd : Filološki
fakultet, 2014. – 302. / Александар Теноди // ЛА. – 28 (2016), 71–72. | Приказ

261. ТОМИЋ, Јована

Интерференције србофоних ученика који уче француски као страни језик / Јована То-
мић // Савремена проучавања језика... – 381–389. | Résumé

262. ТОМОВИЋ, Ана

Mind the Gap! Three Years Down the Line from the Entrance Exam at the English Department,
Faculty of Phylology, Belgrade / Ana Tomović, Tamara Aralica, Katarina Rasulić // BELLS. –
8 (2016), 107–132. + Appendix

263. ТОПАЛОВ, Јагода

Collaborative Strategic Reading Instruction as a Determinant of Developed Affective Va-
riables / Jagoda Topalov, Biljana Radić-Bojanić // Језици и културе у времену и простору. –
507–517. | Rezime

264. ТРАЈКОВА, Мира

Ľenseignant de français langue étrangère entre la tradition et la modernite / Mira Trajko-
va // Француске студије данас. – 379–385. | Резиме

265. ЋАЛИЋ, Јелена

Predavanje srpskohrvatskog (ili bosanskog, crnogorskog, hrvatskog i srpskog) kao stranog je-
zika : komparativni pristup i izazovi / Jelena Ćalić // Српски као страни... – 409–420. | Summary

266. ФИЛИПОВИЋ КОВАЧЕВИЋ, Соња

Motivation of Idioms and Pedagogical Implications / Sonja Filipović-Kovačević // Јези-
ци и културе у времену и простору. – 519–530. | Rezime

267. ХАЛУПКА РЕШЕТАР, Сабина

Refusals in the Production of Serbian ESP Learners / Sabina Halupka Rešetar, Ljiljana
Knežević // FU. – 14, 2 (2016), 103–116. | Rezime

268. ХАЛУПКА РЕШЕТАР, Сабина

Testing EFL Learners’ Understanding of Conversational Implications / Sabina Halupka Rešetar
// Jezik, književnost, značenje. – 771–784. | Rezime

269. ХОДОЛИЧ, Јармила

Prvi udžbenici na slovačkom jeziku slovačkih autora iz Vojvodine posle Prvog svetskog rata
/ Jarmila Hodolič, Goran Mladenović // Славистика. – 20 (2016), 365–370. | Резюме

270. ХОРЊАК, Соња

Примена филма у настави шпанског као страног језика / Соња Хорњак // ЖЈ. – 36, 1
(2016), 223–235. | Summary

271. ХРЊАК ХАМИДОВИЋ, Кимета

Uloga rečnika u nastavi prevođenja na univerzitetskom nivou / Kimeta Hrnjak Hamidović,
Ivana Nešić // Jezik, književnost, značenje. – 687–700. | Summary + Prilog
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272. ЦВЕТКОВИЋ, Тања
Engleski jezik za studente društveno-humanističkih nauka / Tanja Cvetković. – Niš : Fi-

lozofski fakultet, 2016. – 127. – (Elementi)

273. ЧОРБИЋ, Ивана
Peers of the Digital Realm / Ivana Čorbić // BELLS. – 8 (2016), 133–145.

в) Кон тра стив на и ком па ра тив на про у ча ва ња је зи ка

274. АЛЕКСИЋ, Мариана
Српско-бугарска (бугарско-српска) енантиосемија и квазиенантиосемија / Мариана

Алексић. – Београд : Филолошки факултет, 2016. – 169. | Уп. 293.

275. АЛЕКСИЋ, Маријана
Контрастивна анализа реализација слободног неуправног говора у шпанском и српском

језику / Маријана Алексић // Филолог. – 14 (2016), 243–256. | Resumen

276. АНДРИЋ, Едита
Frazeološke jedinice sa odrednicom kenyér u mađarskom i hleb u srpskom jeziku / Edita

Andrić // Језици и културе у времену и простору. – 15–26. | Summary

277. АНЂЕЛИЋ, Иконија*
Kontrastivna analiza biblijskih frazeologizama u engleskom, nemačkom i srpskom jeziku

/ Ikonija Anđelić // ЗбЈКФФНС. – 5 (2015), 105–114. | Summary

278. АНИЧИЋ, Андријана
Лингвистичка типологија и когнитивна лингвистика : глаголи кретања у српском и

енглеском језику / Андријана Аничић, Андријана Павловић // Иновације у настави... – 161–
172. | Резиме, Abstract

279. АШИЋ, Тијана
Le conditionnel et les verbs modaux : le cas de devior – morati et pouvoir – moći en français

et en serbe / Tijana Ašić, Milana Dodig // Француске студије данас. – 65–86. | Резиме

280. БАЈАТ, Снежана*
May/might i njihovi srpski ekvivalenti : nove tendencije u upotrebi / Snežana G. Bajat //

ЗбЈКФФНС. – 4 (2014), 43–55. | Summary

281. БАЈОВИЋ, Јелена
К вопросу о формировании торгово-экономической лексики в русском и сербском язы-

ках : названия торговцев изделий из металла / Е. Р. Байович // СЈ. – 21 (2016), 159–164. |
Резиме

282. БАЈОВИЋ, Јелена
К вопросу о формировании торгово-экономической лексики русского и сербского язы-

ков : названия торговцев меховыми и кожаными изделиями / Елена Р. Байович // Слави-
стика. – 20 (2016), 348–351. | Резиме

283. БАЈОВИЋ, Јелена
Развитие торгово-экономической лексики в русском и сербском языках : названия тор-

говых точек : к вопросу о переводимости/непереводимости / Елена Р. Байович // Српски
језик, књижевност, уметност 1. – 395–398. | Резюме

284. БЕГЕНИШИЋ, Добрила
Домети стручне лексикографије немачког и српског језика / Добрила Бегенишић. –

Београд : Мирослав, 2016. – 272. – (Научна монографија)
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– БЕЧЕВА, Ничка
О превођењу експресивно употребљених деминутива : на грађи српског и бугарског

језика | Уп. 45.

285. БИЉЕТИНА, Јелена*
Ekvivalenti engleskog predloga of u srpskom jeziku : kontrastivna analiza korpusa / Jele-

na Lj. Biljetina // ЗбЈКФФНС. – 5 (2015), 81–91. | Summary

286. БЛАТЕШИЋ, Алексaндрa
Компарација етнонима turco и Турчин у италијанској и српској фразеологији и паре-

миологији / Александра Блатешић // Језици и културе у времену и простору. – 27–36. | Sum-
mary

287. БРДАР, Сања
Глаголи кретања у српском и њихови енглески еквиваленти у роману „Руски прозор“

Драгана Великића / Сања М. Брдар // ЗбЈКФФНС. – 6 (2016), 11–50. | Summary

288. БУГАШЕВА КОЛЕВА, Марија
Analytic and Synthetic Diminutive Formation in English, Russian and Bulgarian / Mariya

Bugasheva-Koleva // Jezik, književnost, značenje. – 131–137. | Rezime

289. ВЕЛЕВСКА, Маргарита
Constructions interrogatives directes : un parallèle entre le français et le macédonien / Mag-

ragita Velevska, Mira Trajkova // Француске студије данас. – 37–47. | Резиме

290. ВЕСИЋ ПАВЛОВИЋ, Татјана
Концептуализација стања помоћу елемената схеме путање у енглеском и српском јези-

ку / Татјана Весић Павловић // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 151–163. | Summary

291. ВУЧКОВИЋ, Драгана
Условне реченице са везником да у српском и француском језику / Драгана Вучко-

вић, Милош Спасовић // Савремена проучавања језика... – 213–220. | Résumé

292. ГОЛУБ, Mарина
Положај адноминалних придева у латинском и грчком : контрастивна анализа / Mа-

рина Голуб // Језици и културе у времену и простору. – 333–342. | Summary

293. ГОРТАН ПРЕМК, Даринка
Српско-бугарска (бугарско-српска) енантиосемија и квазиенантиосемија / Мариана

Алексић. – Београд : Филолошки факултет, 2016. – 169. / Даринка Гортан-Премк // ЈФ. –
72, 3/4 (2016), 247–250. | Приказ | Уп. 274.

294. ГРКОВИЋ, Сања
Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика / Анђелка Пејовић. – Крагујевац

: Филолошко-уметнички факултет, 2015. – 239. / Сања Грковић // ЛА. – 29 (2016), 51–52.
| Приказ | Уп. 396.

295. ГУБАНИ, Јанко
Obraz práce v slovenskej a rumunskej frazeológii / Ianko Gubani // Славистика. – 20 (2016),

310–315. | Резюме

296. ГУДУРИЋ, Снежана
Anglicismes en français et en serbe : choix des unités lexicales et procédés de leur adap-

tation / Snežana Gudurić // Француске студије данас. – 107–124. | Резиме

297. ГУДУРИЋ, Снежана
Прилог проучавању категорије транзитивности са посебним освртом на стање у фран-

цуском и српском језику / Снежана Гудурић // O jeziku i jezicima. – 59–76. | Résumé
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298. ГУДУРИЋ, Снежана

Pseudoanglicizmi u francuskom i srpskom jeziku : tipovi i klasifikacija / Snežana Gudurić
// Језици и културе у времену и простору. – 279–289. | Résumé

299. ГУДУРИЋ, Снежана

У потрази за изгубљеним значењем : случај неколико лексема у српском и францус-
ком језику / Снежана Гудурић // Jezik, književnost, značenje. – 231–242. | Résumé

300. ДРАГИЋ, Мила*

Frazeologizmi sa leksemom jezik i ciljnim domenom jezičke radnje u srpskom i u engles-
kom jeziku / Mila R. Dragić // ЗбЈКФФНС. – 5 (2015), 9–20. | Summary

301. ЂОРЂЕВИЋ, Кристина

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza / Pavel Krejčí.
– Brno : Masarykova univerzita, 2015. / Кристина Ђорђевић // Славистика. – 20 (2016), 727–
728. | Приказ

302. ЂУРИЋ, Милош

English and Russian Terms and their Serbian Translational Equivalents in Computer Termi-
nology / Miloš D. Đurić, Larisa Jovanović // Иновације у настави... – 35–54. | Abstract, Резиме

303. ЖИВКОВИЋ, Миле

Semantic Characteristics of Serbian and English Light Verb Constructions / Mile Živković
// Jezik, književnost, značenje. – 377–388. | Rezime

304. ЖУГИЋ, Радмила*

Продуктивни творбено-семантички типови именичких деминутива средњега рода у
бугарском језику и призренско-тимочким говорима српског језика / Радмила В. Жугић //
Филолог. – 11 (2015), 35–45. | Summary

305. ЗАРИФОВИЋ, Мирјана

Smeh u nemačkoj i srpskoj frazeologiji / Mirjana Zarifović, Gordana Ristić // ГФФНС. –
41, 1 (2016), 511–523. | Zusammenfassung

306. ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, Душанка

Из лексичке интерференције у мађарско-српском двојезичју / Душанка Звекић-Ду-
шановић // Српски језик и његове норме. – 330–343. | Summary

307. ЗУБОВ, Николај

Дебела (груба) грешка – дебеле паре у српском (српскохрватском), односно груба
помилка – грубі гроші у украјинском и нешто друго : словенске етнолингвистичке изо-
глосе у европском контексту / Николај И. Зубов // НССУВД. – 45, 1 (2016), 285–290. | Ре-
зюме

308. ИВАНОВИЋ, Милена

Акционалност – семантика и форма : у савременом украјинском и српском језику /
Милена Ивановић. – Београд : Филолошки факултет, 2016. – 355. – (Посебна издања)

309. ИВАНОВИЋ, Милена

Контрастивна граматика српског и украјинског језика : таксис и евиденцијалност / Људ-
мила Поповић. – Београд : САНУ : Одбор за српски у поређењу са другим језицима, 2014.
– 446. / Милена Ивановић // ЗбМСС. – 89 (2016), 295–297. | Приказ

310. ИВАНОВИЋ, Милена

Украјинске речце буває, бувало и було и њихови српски еквиваленти у функцији из-
ражавања итеративности / Милена Ивановић // Славистика. – 20 (2016), 189–196. | Резюме
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311. ИЛИЋ, Нина*

Podizanje i podizanje sa kopijom u engleskom i srpskom / Nina D. Ilić // ЗбЈКФФНС. –
5 (2015), 69–80. | Summary

312. ЈАНИЋ, Александра

Модални глаголи must, should, can / морати, требати, моћи у енглеском и српском
језику : опште карактеристике и изазови при превођењу / Александра Јанић, Душан Ста-
менковић // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 129–149. | Summary

313. ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Наташа

Analisi contrastiva del presente pro futuro in italiano e in serbo / Nataša Janićijević // Ita-
lica Belgradensia. – 2 (2016), 51–62. | Summary

314. ЈЕВРИЋ, Тамара

The Portrait of Women in English and Serbian : a Study into the Meaning of Words thro-
ugh Collocations / Tamara Jevrić // Jezik, književnost, značenje. – 267–277. | Rezime

315. ЈОВАНОВИЋ, Владимир*

Контрастивна анализа енглеских адјективалних сложеница и еквивалентних облика
у српском језику : анализа корпуса / Владимир Јовановић // Филолог. – 5 (2012), 146–158.
| Summary

316. ЈОВАНОВИЋ, Владимир

Morfofonološko proširenje osnove u derivaciji engleskog, srpskog i bugarskog jezika / Vla-
dimir Ž. Jovanović // Језици и културе у времену и простору. – 343–359. | Summary

317. ЈОВАНОВИЋ, Иван

О семантичком аспекту сексуалног чина у француском и српском језику / Иван Н. Јова-
новић // Jezik, književnost, značenje. – 243–254. | Résumé

318. ЈОВАНОВИЋ, Иван

Синтаксичке одлике пословица у француском језику у поређењу са српским / Иван
Јовановић, Јелена Јаћовић // O jeziku i jezicima. – 77–93. | Résumé

319. ЈОВАНОВИЋ, Иван

La phraséologie obsène en français et en serbe / Ivan Jovanović // Француске студије да-
нас. – 151–161. | Резиме

320. КАЛАШНИК, Марцелина*

Sprache in der Zeit – Zeit in der Sprache / Hrsg. Waldemar Czachur, Marta Czyżewska,
Kinga Zielińska. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015. / Marcelina Kałasznik // ЗбЈКФФНС.
– 5 (2015), 211–214. | Приказ

321. КАРДОШ, Александра*

Engleski dvočlani glagoli sa partikulama off i on i njihov prevod na srpski jezik : korpus-
na analiza / Aleksandra Š. Kardoš // ЗбЈКФФНС. – 4 (2014), 57–79. | Summary

322. КАРЛИЋ, Вирна

Markeri (ne)određenosti u suvremenom srpskom i hrvatskom jeziku : sintagmatski i para-
digmatski odnosi / Virna Karlić // Теме језикословне... – 625–638. | Summary

323. КЕРКЕЗ, Драгана

Неочекиваност између изненађења и запрепашћења : неочекиваност као особина : на
материјалу руског и српског језика / Драгана Керкез // Славистика. – 20 (2016), 242–257.
| Резюме
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324. КЕРКЕЗ, Драгана
Неочекиваност као емотивно стање : на материјалу руског и српског језика / Драга-

на Керкез // РЯКИ. – 8 (2016), 47–58. | Резюме

325. КЛАНГОВА, Либуше
Разнообразность выражения неблагоприятных причинных отношений в русском и чеш-

ском языках на материале деловых газет / Либуше Клангова // Славистика. – 20 (2016), 352–
357. | Резиме

326. КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Атипичне особине стила теолошких радова са примерима на српском и енглеском јези-

ку / Ивана А. Кнежевић // СЈ. – 21 (2016), 277–289. | Summary

– КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Словенски неологизми у академским радовима на српском и енглеском језику у сфе-

ри православне теологије | Уп. 22.

327. КОЛАРЕВИЋ, Сања
Лексеме белый и черный у руским вербалним асоцијацијама у поређењу са српским

/ Сања Коларевић // Слависитка. – 20 (2016), 264–270. | Резюме

328. КОСАНОВИЋ, Милина
O semantici prideva koji označavaju emocije u engleskom i srpskom jeziku : kognitivnolingvistička

analiza / Milina J. Kosanović // АФФ. – 28, 2 (2016), 271–283. | Summary

329. ЛАЗАРЕВИЋ, Радмила
Један осврт на деривацију хроматских придјева у италијанском и српском језику / Рад-

мила Д. Лазаревић // СЈ. – 21 (2016), 561–573. | Summary

330. ЛЕПОЈЕВИЋ, Јелена*
Нулти суфикс као творбени формант код двотематских именица / Јелена Лепојевић

// Филолог. – 12 (2015), 223–232. | Резюме

331. ЛЕПОЈЕВИЋ, Јелена
Нулти суфикс као творбени формант код двотематских придева / Јелена Б. Лепојевић

// Филолог. – 14 (2016), 76–87. | Резюме

332. ЛЕПОЈЕВИЋ, Јелена
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339. | Резиме

336. ЛИНДА ПОПОВИЋ, Снежана
Фраземи са значењем никад у чешком и српском језику / Снежана Поповић Линда //
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lozofski fakultet, 2016. – 335. – (E-disertacija ; 10) | Elektronski izvor

346. МИЛИВОЈЕВИЋ, Наташа

Contrasting Intransitive Motion in English and Serbian : How Do We Build ‘Sound’ Events?
/ Nataša Milivojević // FU. – 14, 2 (2016), 147–159. | Rezime

347. МИЛИВОЈЕВИЋ, Наташа

Nešto o spektru značenja konstrukcija intranzitivnog kretanja u engleskom i srpskom jezi-
ku : pogled ka periferiji / Nataša Milivojević // ГФФНС. – 41, 1 (2016), 249–267. | Summary

348. МИНКОВ, Радослав

Особенности языковой игры в российской и болгарской качественной прессе / Радослав
Минков // Славистика. – 20 (2016), 278–283. | Резиме
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О партикулама са значењем ограничавања у бугарском и српском језику : на материјалу
функционисања партикуле само / Росица Стефчева // Српски језик, књижевност, уметност
1. – 153–165. | Summary

392. СТОЈАНОВИЋ, Стефан

Лексичко значење трпних партиципа на -н, -т у предикативној функцији и њихова
способност да изразе резултативно значење : на материјалу српског и руског језика / Сте-
фан Стојановић // Славистика. – 20 (2016), 197–207. | Резюме

393. СТОЈКАНОВИЋ, Александар*

Vakcinišete li vaš računar? : pojmovna metafora virusa u terminima informacione tehno-
logije u srpskom i engleskom jeziku / Aleksandar Stojkanović // Филолог. – 11 (2015), 84–95.
| Summary

394. СУДИМАЦ, Нина

Kontrastivna analiza visokih/zatvorenih vokala u produkciji izvornih govornika britanskog
engleskog i srpskog jezika / Nina Lj. Sudimac // Филолог. – 14 (2016), 36–55. | Summary

395. ТЕРЗИЋ, Светлана

Облик компаратива за изражавање елативности у српском у поређењу са руским јези-
ком на корпусу литерарних дела / Светлана В. Терзић // СЈ. – 21 (2016), 495–508. | Summary

396. ТОДОРОВИЋ, Стефан

Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика / Анђелка Пејовић. – Крагујевац
: Филолошко-уметнички факултет, 2015. – 252. / Стефан Тодоровић // ЗбЈКФФНС. – 6 (2016),
395–399. | Приказ | Уп. 294.

397. ТРБОЈЕВИЋ, Ивана*

On Innocence and Experience : Modal Hedges in Health Care Product Instructions In Eng-
lish And Serbian / Ivana Trbojević // Филолог. – 3 (2011), 131–140. | Резиме

398. ТРИВИЋ, Анета

Семантички параметри идиоматске компарације на примеру шпанског и српског јези-
ка / Анета Г. Тривић // СЈ. – 21 (2016), 203–218. | Resumen

– ТРНАВАЦ, Радослава

Макроструктурална сумаризација текста : на примеру уводника из „Њујорк тајмса“
и „Независних новина“ посвећених почетку кризе у Украјини | Уп. 37.

399. ЋИРИЋ, Младен

Metonimijska konceptualizacija vremena u srpskom i španskom jeziku / Mladen Ćirić //
Језици и културе у времену и простору. – 75–83. | Resumen

400. УРСУЛЕСКУ МИЛИЧИЋ, Родица*

Contacte lingvistice româno-sârbe : contribuţii teoretice şi practice / Rodica Ursulescu-Miličić.
– Panciova : Libertatea, 2015. – 175. – (Biblioteca de eseuri, studii, istorie literarǎ, antologii :
ESILA. Colecţia de studii)

401. ФЕЈСА, Михајло

Родбинска терминологија у русинском и српском језику / Михајло Фејса // Филолог.
– 14 (2016), 197–207. | Summary

402. ФЕЈСА, Михајло

Родзински одношеня у руским и сербским язику / Михайло Фейса // O jeziku i jezi-
cima. – 45–58. | Summary

Библиографија 229



403. ХАЛУПКА РЕШЕТАР, Сабина

Magyar igevonzatok szerb közegben / Halupka Rešetar Szabina // ГФФНС. – 41, 1 (2016),
133–151. | Rezime + Prilog

404. ХЕРБЕЗ, Дарка*

О неким српским и бугарским поредбеним фраземама са зоонимима, фитонимима и
етницима / Дарка Хербез // Филолог. – 12 (2015), 248–253. | Summary

405. ХЛЕБЕЦ, Борис

A Cоntrastive Analysis of the Performative Appoint and Its Serbian Correspondents / Bo-
ris F. Hlebec // Лексикологија и лексикографија... – 493–514. | Резюме

406. ЧОВИЋ, Бранимир

О конкуренцији језичких средстава : оказионални синоними у интра- и интерјезич-
кој комуникацији / Бранимир Човић // Prevodilac. – 33, 3/4 (2016), 40–55. | Резюме

407. ЧУБРОВИЋ, Биљана

Acoustic Investigations of Serbian and American English Vowel Inventories / Biljana Čubrović.
– Beograd : Filološki fakultet, 2016. – 154.

408. ЏОНИЋ, Виолета

Историографска (етнографска) лакуна на плану руског и српског језика / Виолета П.
Џонић // СЈ. – 21 (2016), 545–560. | Резюме

409. ШАФЕР, Марина

Frazeologizmi sa leksemama đavo (vrag) – devil u srpskom i engleskom jeziku / Marina
Ј. Šafer // ЗбЈКФФНС. – 6 (2016), 159–191. | Summary

410. ШЕВИЋ, Милица*

Номинативне реченице у руском језику на материјалу пословица и њихови еквива-
ленти у српском језику / Милица Шевић // Филолог. – 9 (2014), 153–164. | Резюме

IV. Пра сло вен ски је зик, сло вен ска је зич ка за јед ни ца
и по себ на пи та ња по је ди них сло вен ских је зи ка

а) Оп ште (пра сло вен ски је зик и сло вен ска је зич ка за јед ни ца)

411. АЈДАЧИЋ, Дејан

Словенска етнолингвистика и фразеологија / Дејан Ајдачић // Славистика. – 20 (2016),
32–43. | Резюме

412. АЛАНОВИЋ, Миливој

У простору лингвистичке славистике : зборник научних радова поводом 65 година
живота академика Предрага Пипера / ур. Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Но-
маћи. – Београд : Филолошки факултет, 2015. – 800. / Миливој Алановић // ЗбМСС. – 90
(2016), 258–264. | Приказ | Уп. 420.

– БАБИЋ, Здравко

Поређења српског, руског и пољског језика у истраживањима Предрага Пипера : са
освртом на друге словенске језике | Уп. 1338.

413. БЛАГОЕВА, Диана

Съвременни подходи в славянската неография / Диана Г. Благоева // Лексикологија
и лексикографија... – 225–233. | Резюме
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414. ГРКОВИЋ МЕЈЏОР, Јасмина
Основна подручја интересовања академика Пипера : Лингвистичка славистика : сту-

дије и чланци / Предраг Пипер. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2014. – 472. –
(Славистичка библиотека. Посебна издања) / Јасмина Грковић-Мејџор // Трибина САНУ.
– 4 (2016), 291–295. | Приказ | Уп. 416, 429.

– ЈОВАНОВИЋ, Владан
Терминографија и сродне дисциплине : из угла српске и словенске лингвистике | Уп. 735.

– ЈОВИЋ, Александра
Анотирана библиографија радова који обрађују међујезичко контрастирање (кон-

фронтирање), или га примењују на словенској језичкој грађи | Уп. 1325.

415. КЕРКЕЗ, Драгана
Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского / Е. Ю. Иванова, А. А.

Градинарова. – Москва : Языки славянской культуры, 2015. – 632. / Драгана Керкез // ЈФ.
– 72, 1/2 (2016), 233–240. | Приказ

416. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
О књигама академика Пипера : Лингвистичка славистика : студије и чланци / Пред-

раг Пипер. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2014. – 472. – (Славистичка библиотека.
Посебна издања) / Ксенија Кончаревић // Трибина САНУ. – 4 (2016), 295–299. | Приказ |
Уп. 414, 429.

417. КРЕЈЧОВА, Елена
Трансфер и интерференция в рамките на номиналната синтагма : върху материал от сла-

вянските езици / Елена Крейчова // Славистика. – 20 (2016), 700–705. | Резиме, Резюме

418. ЛАХВИ, Али Емхемед
Теоретические проблемы сопоставительной фразеологии / Али Емхемед Лахви // Сла-

вистика. – 20 (2016), 73–79. | Резиме

419. МАНОЈЛОВИЋ, Соња
Wartości w języowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. T. 3, Problemy eks-

plikowania i profilowania pojęć. – Lublin : Wydawnoctwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2014. – 368. / Соња Ђ. Манојловић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 228–223. | Приказ

420. МАРИЋ, Биљана
У простору лингвистичке славистике : зборник научних радова поводом 65 година

живота академика Предрага Пипера / прир. Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки
Номаћи. – Београд : Филолошки факултет, 2015. – 800. / Биљана Марић // Славистика. –
20 (2016), 725–726. | Приказ | Уп. 412.

421. МАРКОВА, Елена
Динамические аспекты лексических систем славянских языков в свете глобализа-

ционных процессов / Елена Михайловна Маркова // РЯКИ. – 8 (2016), 21–31. | Резиме

422. МАРКОВА, Елена
Динамические аспекты лексических систем славянских языков в свете глобализационных

процессов / Елена Михайловна Маркова // Славистика. – 20 (2016), 153–161. | Резиме

423. МАРОЈЕВИЋ, Радмило*
Олег Николајевич Трубачов и словенска етимологија топонима Врбас / Радмило Н.

Маројевић // Филолог. – 5 (2012), 127–135. | Резюме

424. МЕДЕНИЦА, Лука
О теорији семантичких локализација / Лука Меденица // Лингвистика и славистика...

– 27–30.

Библиографија 231



425. МИЛОРАДОВИЋ, Софија

Типология лексических ареалов Славии / Т. И. Вендина. – Москва ; Санкт-Петербург
: РАН, Институт славяноведения, 2014. – 692. / Софија Милорадовић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016),
188–193. | Приказ

426. МИЉАКОВИЋ, Милорад

Творбени модели нерегистрованих глаголских лексема типа лајковати, твитовати
и сл. у српском, руском и другим словенским језицима / Милорад Миљаковић // Језици и
културе у времену и простору. – 387–393. | Резюме

427. НАУМОВА, Ана

Жизнь словоформы : учебное пособие / Б. Ю. Норман. – Москва : Наука : Флинта,
2016. – 213. / Анна Наумова // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 229–238. | Приказ

– НОМАЋИ, Мотоки

Посесивни перфекат у српском језику : с освртом на друге словенске језике | Уп. 629.

428. НОРМАН, Борис

О компрессионых процессах в синтаксисе современных славянских языков / Борис
Ю. Норман // РЯКИ. – 8 (2016), 8–20. | Резиме

429. ПИПЕР, Предраг

О лингвистичкој славистици : Лингвистичка славистика : студије и чланци / Предраг Пи-
пер. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2014. – 472. – (Славистичка библиотека. По-
себна издања) / Предраг Пипер // Трибина САНУ. – 4 (2016), 299–302. | Приказ | Уп. 414, 416.

430. ПИПЕР, Предраг

О социјалним фемининативима у српском и другим словенским језицима / Предраг
Ј. Пипер // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 35–65. | Резюме, Summary

431. ПЛОТЊИКОВА, Ана

О културним дијалектима у словенској етнолингвистици / Анна Плотникова // ЈФ. –
72, 3/4 (2016), 9–26. | Резюме, Summary

432. СОКОЛОВИЋ, Далибор

The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders / ed. Tomasz Kamu-
sella, Motoki Nomachi, Catherine Gibson. – Houndmills : Palgrave Macmillan, 2016. – 592. /
Далибор Соколовић // ЈФ. – 72, 1/2 (2016), 201–208. | Приказ

433. СТОЈАНОВИЋ, Стефан

Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима /
Дојчил П. Војводић. – Русе : Лени-Ан, 2014. – 197. / Стефан Стојановић // РЯКИ. – 8 (2016),
244–245. | Приказ

– СТОШИЋ, Јелена

Истраживања заменичких прилога у научном опусу Предрага Пипера | Уп. 1396.

– СУПРУНЧУК, Микита

Словенски језици у радовима Предрага Пипера | Уп. 1399.

434. ТОЛСТОЈ, Светлана

Лексическое поле пищи и питания в славянских языках : к типологии ‘общих’ номи-
наций / Светлана М. Толстая // Лексикологија и лексикографија... – 473–492. | Summary

435. ТОПОЛИЊСКА, Зузана

Падежни односи vs. семантичке улоге / Зузана В. Тополињска // ЈФ. – 72, 3/4 (2016),
27–33. | Резюме, Summary
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436. ЋОРИЋ, Божо

Компаративна творба речи словенских језика : Slawische Wortbildung im Vergleich : theo-
retische und pragmatische Aspekte / red. Svetlana Mengel. – Berlin : Martin-Luther-Universität
: Halle-Wittenberg, 2014. – 681. – (Slavica Varia Halensia ; 12) / Божо Б. Ћорић // СЈ. – 21 (2016),
659–663. | Приказ

437. ЦОЛИЋ, Александра

Типология лексических ареалов Славии / Т. И. Вендина. – Москва : Институт сла-
вяноведения РАН ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2014. – 692. / Александра Цолић
// ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 171–175. | Приказ

– ЧАПАЈЕВА, Љубов

Н. И. Надеждин и славистика | Уп. 1402.

438. ШАПОШЊИКОВ, Александар

Сравнительная лексикография славянских языков / Александр К. Шапошников // Лек-
сикологија и лексикографија... – 211–221. | Summary

б) Ис точ но сло вен ски је зи ци

439. АПРЕСЈАН, Јуриј

Об „Активном словаре русского языка“ / Юрий Д. Апресян // Лексикологија и лек-
сикографија... – 13–77.

440. АРНАУТОВИЋ, Јелена

Дистрибуција предлошких аломорфа с (со) у руском језику / Јелена Арнаутовић // Сла-
вистика. – 20 (2016), 231–235. | Резюме

– БАЈОВИЋ, Јелена

К вопросу о формировании торгово-экономической лексики в русском и сербском язы-
ках : названия торговцев изделий из металла | Уп. 281.

К вопросу о формировании торгово-экономической лексики русского и сербского язы-
ков : названия торговцев меховыми и кожаными изделиями | Уп. 282.

Развитие торгово-экономической лексики в русском и сербском языках : названия тор-
говых точек : к вопросу о переводимости/непереводимости | Уп. 283.

441. БЕЛЕЈ, Љубомир

Словěньскъ языкъ : родзенє и живот мертвого язика / Любомир Белей. – Нови Сад :
Руске слово, 2016. – 175.

442. БЛАГОЈЕВИЋ, Ненад

Голос как культурный феномен / Оксана Булгакова. – Москва : НЛО, 2015. – 568. / Не-
над Благојевић // ЗбМСС. – 89 (2016), 307–311. | Приказ

– БУГАШЕВА КОЛЕВА, Марија

Analytic and Synthetic Diminutive Formation in English, Russian and Bulgarian | Уп. 288.

443. ВАСИЋ, Саша

О квазиантонимији на грађи руских пословица / Саша Васић // Филолог. – 13 (2016),
157–168. | Резюме

444. ВИШЊЕВАЦ, Вишња

Радни и трпни партицип садашњег времена у саставу предиката у староруском јези-
ку / Вишња Б. Вишњевац // Филолог. – 14 (2016), 102–117. | Резюме
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– ВУЧКОВИЋ, Екатерина

Двусмысленное использование фразеологизмов как элемент идиостиля М. А. Булгакова
и отражение этого приема в сербских переводах | Уп. 49.

445. ГАЗДА, Јиржи

Язык вражды и языковое манипулирование в современном масс-медийном дискур-
се : методологические проблемы критического языкового анализа масс-медийных текстов
/ Иржи Газда // Славистика. – 20 (2016), 664–671. | Резиме

446. ГОЉАК, Светлана

Парадоксы филологии / Вера Васильевна Борисенко. – Москва : Импэто, 2015. – 164.
/ Светлана В. Голяк // РЯКИ. – 8 (2016), 246–248. | Приказ

– ЗУБОВ, Николај

Дебела (груба) грешка – дебеле паре у српском (српскохрватском), односно груба по-
милка – грубі гроші у украјинском и нешто друго : словенске етнолингвистичке изоглосе
у европском контексту | Уп. 307.

– ИВАНОВИЋ, Милена

Акционалност – семантика и форма : у савременом украјинском и српском језику |
Уп. 308.

Украјинске речце буває, бувало и було и њихови српски еквиваленти у функцији из-
ражавања итеративности | Уп. 310.

447. ИСТОРИЈА руског књижевног језика : црквенословенско-руска преплитања / Ксе-
нија Кончаревић и др. – Београд : Јасен, 2016. – 213.

448. КЕРКЕЗ, Драгана

Глаголи перцептивно-процесуалне семантике као маркери неочекиваности / Драга-
на Б. Керкез // Савремено изучавање српског језика... – 125–137. | Резюме

– КЕРКЕЗ, Драгана

Неочекиваност између изненађења и запрепашћења : неочекиваност као особина : на
материјалу руског и српског језика | Уп. 323.

Неочекиваност као емотивно стање : на материјалу руског и српског језика | Уп. 324.

449. КИСЕЉОВА, Клавдија

Ка проучавању представа о Србима у руском језику / Клавдија Кисељова // Срби и
српско. – 145–153.

– КЛАНГОВА, Либуше

Разнообразность выражения неблагоприятных причинных отношений в русском и чеш-
ском языках на материале деловых газет | Уп. 325.

450. КЛИМОНОВ, Владимир

Грамматикализация глагольного вида и преобразования в системе видовых парадигм
в русском языке / Владимир Климонов // ЗбМСС. – 89 (2016), 9–23. | Резиме

– КОЛАРЕВИЋ, Сања

Лексеме белый и черный у руским вербалним асоцијацијама у поређењу са српским
| Уп. 327.

451. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Парадокси савремене руске религиозности : на материјалу вербалних асоцијација /
Ксенија Ј. Кончаревић // Славистика. – 20 (2016), 11–19. | Резюме
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452. КРАСНОБАЈЕВА ЧОРНА, Жана
Цiннiсть родина в українськiй фраземiцi : семантика, структура, прагматика / Жан-

на Краснобаєва-Чорна // ЗбМСС. – 89 (2016), 25–34. | Резиме

453. КРАСОВСКА, Нели
Репрезентация болезни в русских говорах / Нелли Александровна Красовская // Сла-

вистика. – 20 (2016), 298–304. | Резиме

454. КРАСОВСКА, Нели
Русские глагольные семантические диалектизмы / Нелли Александровна Красовская

// РЯКИ. – 8 (2016), 74–81. | Резиме

455. ЛЕВУШКИНА, Ружица
Сакральная лексика в системе языка / Григорий А. Казаков. – Москва : КДУ, 2016. –

142. / Ружица Левушкина // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 262–267. | Приказ

– ЛЕПОЈЕВИЋ, Јелена*
Нулти суфикс као творбени формант код двотематских именица | Уп. 330.
Нулти суфикс као творбени формант код двотематских придева | Уп. 331.
Padežne forme sa značenjem mesta i pravca u srpskom, ruskom i nemačkom jeziku | Уп. 332.
Супстантивизација у оквиру властитих имена према супстантивизацији у оквиру апе-

латива : на материјалу руског и српског језика | Уп. 333.
Суфиксација сложеница и других двокомпонентних речи : на материјалу руског и

српског језика | Уп. 334.

– ЛЕСНЕВСКА, Димитрина
Синтаксические особенности коммерческой корресподенции на русском и болгарском

языках в сопоставительном плане | Уп. 335.

456. ЛУКИЋ, Галина*
Русский глагол : категории вида и времени в контексте современных лингвистиче-

ских исследований : учебное пособие / Е. В. Петрухина. – Москва : МАКС Пресс, 2009.
– 208. / Галина Лукић // ЗбЈКФФНС. – 4 (2014), 231–234. | Приказ

457. ЉЕВИНОВА, Татјана*
К вопросу о построении именослова в литературе русского современного фэнтези /

Татьяна В. Левинова // ЗбЈКФФНС. – 5 (2015), 45–56. | Резиме

– МАРИЋ, Биљана
Неуправни говор у српском и руском језику | Уп. 339.
Речце у својству показатеља туђег говора у руском и српском језику | Уп. 340.

458. МАРОЈЕВИЋ, Милена
Безличне-предикативне лексеме у руском језику / Милена Маројевић. – Београд : Јасен,

2016. – 281. – (Језикословље)

459. МАРОЈЕВИЋ, Милена
Вербализација концепта предприниматель у руским лексикографским изворима / Ми-

лена Б. Маројевић // СЈ. – 21 (2016), 247–260. | Резюме

– МАРОЈЕВИЋ, Милена
Предикативи у терминосистему врста речи | Уп. 344.

460. МАРОЈЕВИЋ, Милена
Терминосистем економије и бизниса у савременом руском језику / Милена Маројевић

// Славистика. – 20 (2016), 340–347. | Резюме
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461. МАТЕЈ, Игор
Омонимия, полисемия и семантическая многоплановость терминов православия в рус-

ском языке / Игорь Константинович Матей, Ольга Владимировна Заговорская // РЯКИ. –
8 (2016), 32–38. | Резиме

462. МИЛОШЕВИЋ, Стефан
Русский язык в исследованиях сербских славистов / сост. Предраг Пипер, Ксения Кон-

чаревич. – Белград : Филологический факультет Белградского университета, 2015. – 613.
/ Стефан Милошевич // РЯКИ. – 8 (2016), 238–243. | Приказ

– МИЉАКОВИЋ, Милорад
Творбени модели нерегистрованих глаголских лексема типа лајковати, твитовати

и сл. у српском, руском и другим словенским језицима | Уп. 426.

– МИНКОВ, Радослав
Особенности языковой игры в российской и болгарской качественной прессе | Уп. 348.

463. МОРОЗОВ, Валериј
О роли синтаксических пауз и знаков препинания в романе А. С. Пушкина „Евгений

Онегин“ / Валерий Эдгартович Морозов // Славистика. – 20 (2016), 173–181. | Резиме

464. НАРАНЏИЋ, Миланка
Прагматика грамматики / Геннадий Моисеевич Зельдович. – Москва : Языки славянских

культур, 2012. – 648. – (Studia philologica) / Миланка Наранџић // ЗбМСС. – 89 (2016), 298–
301. | Приказ

465. НЕДИЋ, Јелена
Проучавање итеративности у руском језику / Јелена Недић // Славистика. – 20 (2016),

182–188. | Резюме

466. ОКАНО, Канаме
Глаголи кретања у води/на води у русинском језику / Канаме Окано // Славистика. –

20 (2016), 208–213. | Резюме

– ПАТАРАКИНА, Евгенија
Прилошко-предложна бифункционалност у српском и руском језику | Уп. 366.

467. ПАУНОВИЋ, Марија*
Адвербијални фразеологизми са структуром фонетске ријечи у дјелима А. П. Чехо-

ва / Марија М. Пауновић // Филолог. – 10 (2014), 81–86. | Резюме

468. ПЕНТКОВСКА, Татјана
Прагматические функции глосс в древних и современных русских переводах / Тать-

яна Викторовна Пентковская, Анастасия Викторовна Уржа // Славистика. – 20 (2016), 589–
597. | Резиме

469. ПЕРОВА, Екатерина
Семантические контексты слова град в христианском мировосприятии / Екатерина

Юрьевна Перова // Славистика. – 20 (2016), 20–26. | Резиме

– ПЕТРОВИЋ, Срђан
Библиография кандидатских и докторских диссертаций по русскому языкознанию,

защищенных в России с 2014 до 2016 года | Уп. 1330.
О лексици из сфере монашке духовности у руском и српском језику | Уп. 369.

470. ПИМЕНОВА, Марина
Устойчивые единицы в диахронии и концептуальные формы ментальности / Мари-

на В. Пименова // Лексикологија и лексикографија... – 425–438. | Резюме
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471. РАДОВАНОВИЋ, Анђела

Фразеосемантичка поља живот и смрт у језику руских бајки : лингвокултуролош-
ки и преводилачки аспект / Анђела Радовановић // Славистика. – 20 (2016), 321–329. | Ре-
зюме

– РАДОЈЧИЋ, Драгана

Прилози назло, нарочно, наперекор и њихови српски еквиваленти | Уп. 374.

472. РАДОЈЧИЋ, Ружица

Целевое значение лексем борьба, расчёт, поиск / Ружица Родойчич // РЯКИ. – 8 (2016),
82–87. | Резиме

473. РАШКОВА, Марија

Вопросы антропонимии в материалах СМИ и Интернета / Мария Рашкова // Слави-
стика. – 20 (2016), 292–297. | Резиме

474. СИТАР, Хана

Обчислення показникiв асоцiацiї як метод установлення ступеня зв’язаностi компо-
нентiв мiкросинтаксичної конструкцiї / Ганна Ситар / ЗбМСС. – 90 (2016), 161–175. | Ре-
зиме + Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3

– СПАСОВА ЛЕСНЕВСКА, Димитрина

Прагмалингвистические характеристики коммерческих писем на руском и болгарском
языке в сопоставительном плане | Уп. 385.

475. СПАСОЈЕВИЋ, Марина

Глагольный вид : грамматическое значение и контекст = Verbal aspect : grammatical mea-
ning and context / ред. Р. Бенаккьо. – München etc. : O. Sagner, 2015. – 609. – (Die Welt der Sla-
ven : Sammelbände ; 56) / Марина Спасојевић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 206–217. | Приказ

476. СТЕФАНОВИЋ, Марија

Један начин решавања проблема извора номинатора концепта у случају семантичког
паралелизма / Марија Ј. Стефановић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 137–158. | Резюме, Summary

477. СТЕФАНОВИЋ, Марија

О асоцијативним речницима као извору за опис концепата : на примеру асоцијатив-
ног поља дом у руском језику / Марија Ј. Стефановић // Лексикологија и лексикографија...
– 409–423. | Резюме

– СТОЈАНОВИЋ, Стефан

Лексичко значење трпних партиципа на -н, -т у предикативној функцији и њихова спо-
собност да изразе резултативно значење : на материјалу српског и руског језика | Уп. 392.

478. СТОЈАНОВИЋ, Стефан

Перфектность и результативность и их результаты : на примере форм прошедшего
времени и страдательного причастия прошедшего времени в русском языке / Стефан Стоя-
нович // РЯКИ. – 8 (2016), 59–73. | Резиме

479. СТОЈИЉКОВИЋ, Василије

Писање рефлекса прасловенских група *ъ̯ r̥, *ь̯ r̥, *ъ̯ l̥, *ь̯ l̥ у првом издању старорус-
ке поеме „Слово о Полку Игореве“ / Василије Стојиљковић // Филолог. – 13 (2016), 29–43.
| Резюме

– ТЕРЗИЋ, Светлана

Облик компаратива за изражавање елативности у српском у поређењу са руским јези-
ком на корпусу литерарних дела | Уп. 395.
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– ТОЈОТА, Јуниши

Language as a Cultural Identity : a Case of Russian in Lithuania | Уп. 34.

– ТРНАВАЦ, Радослава

Макроструктурална сумаризација текста : на примеру уводника из „Њујорк тајмса“
и „Независних новина“ посвећених почетку кризе у Украјини | Уп. 37.

480. ФАТАХОВА, Аида

Авторские неологизмы в поэме „Облако в штанах“ В. Маяковского и их перевод на
сербский язык / Аида Жавдатовна Фаттахова // РЯКИ. – 8 (2016), 175–184. | Резиме

481. ФЕЈСА, Михајло*

Карактеристике говора младих Русина / Михајло Фејса // Филолог. – 8 (2013), 110–
117. | Summary

482. ФЕЈСА, Михајло

Основе новог правописа русинског језика / Михајло Фејса // Славистика. – 20 (2016),
167–172. | Резюме

– ФЕЈСА, Михајло

Родбинска терминологија у русинском и српском језику | Уп. 401.

Родзински одношеня у руским и сербским язику | Уп. 402.

483. ФЕЈСА, Михајло*

Русинска презимена у Србији / Михајло Фејса // Филолог. – 7 (2013), 22–29. | Sum-
mary

484. ФЕЈСА, Михајло

Русински језик и његове варијанте / Михајло Фејса // Језици и културе у времену и
простору. – 613–622. | Summary

485. ФЕЈСА, Михајло*

Функционованє конструкциї/форми вø у приповедки „Давни пайташки“ Гавриїла Ко-
стельника / Михайло Фейса // ЗбЈКФФНС. – 4 (2014), 21–31. | Summary

486. ЦОНЕВА, Љиљана

Слова-победители в конкурсе „Слово года“ / Лиляна Цонева // Славистика. – 20 (2016),
258–263. | Резиме

487. ЧЕРНИШЕВА, Маргарита

Современные достижения и проблемы русской исторической лексикографии / Мар-
гарита И. Чернышева // Лексикологија и лексикографија... – 183–196. | Резюме

– ЧОВИЋ, Бранимир

О конкуренцији језичких средстава : оказионални синоними у интра- и интерјезич-
кој комуникацији | Уп. 406.

– ЧОВИЋ, Лариса

Анализа превода лирске песме Десанке Максимовић на руски језик | Уп. 79.

– ЏОНИЋ, Виолета

Историографска (етнографска) лакуна на плану руског и српског језика | Уп. 408.

– ШЕВИЋ, Милица*

Номинативне реченице у руском језику на материјалу пословица и њихови еквива-
ленти у српском језику | Уп. 410.
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488. БАРТМИЊСКИ, Јежи
O lubelskim „Słowniku stereotypów i symboli ludowych“ / Jerzy Bartmiński, Stanisława

Niebrzegowska-Bartmińska // Лексикологија и лексикографија... – 355–376. | Summary

– ВАЛЕНТ, Ана Маргарета
O postupcima prevođenja dela „Roman o Londonu“ Miloša Crnjanskog na slovački jezik

iz aspekta parcelacije rečenice | Уп. 47.

– ГУБАНИ, Јанко
Obraz práce v slovenskej a rumunskej frazeológii | Уп. 295.

– КЛАНГОВА, Либуше
Разнообразность выражения неблагоприятных причинных отношений в русском и чеш-

ском языках на материале деловых газет | Уп. 325.

– ЛИНДА ПОПОВИЋ, Снежана
Фраземи са значењем никад у чешком и српском језику | Уп. 336.

489. МАКИШОВА, Ана
Lexikálne interferenčné prvky vo vojvodinskej slovenčine / Ana Makišova // ГФФНС. –

41, 1 (2016), 201–213. | Rezime

490. МАКИШОВА, Ана
Predložky v a na v slovenčine / Anna Makišová // Славистика. – 20 (2016), 226–230. | Резюме

491. МАКИШОВА, Ана*
Spisovná slovenčina v bilingválnom postredí / Anna Makišová // ПЛ. – 16 (2015), 113–

119. | Summary

492. МАКИШОВА, Ана
Frazeolólogia / Juraj Glovňa. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa : Filozofická fakulta,

2015. – 101. / Ana Makišova // Славистика. – 20 (2016), 729–730. | Приказ

493. МАРИЋ, Ана
Lexikografické spracovanie slovenského nárečia Starej Pazovy / Ana Marić // Језици и кул-

туре у времену и простору. – 221–230. | Rezime

– МИТРИЋЕВИЋ ШТЕПАНЕК, Катарина
Глаголски префикс у- за значењем ‘извршити кратку вербалну или мимичку радњу’

у чешком језику и његови еквиваленти у српском | Уп. 350.

– ОБУЋИНА, Предраг
Доприноси Предрага Пипера проучавањима пољског језика у српској лингвистичкој

славистици | Уп. 1374.

– ПАУНОВИЋ РОДИЋ, Стефана
Метафоричка концептуализација женствености у словачком и српском језику | Уп. 367.

494. ПАУНОВИЋ РОДИЋ, Стефана
Tlmočník ako rečník / Silvia Vertanová, Marcela Andoková, Pavol Štubňa, Stanislava

Moyšová. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. – 231. / Стефана Пауновић Родић, Хе-
лена Љос Иворикова // Славистика. – 20 (2016), 730–732. | Приказ

495. СОКОЛОВИЋ, Далибор
Tajemné etnikum z Krymu : osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného

Československa / Petr Kaleta. – Praha : Koniasch Latin Press, 2015. – 423. / Далибор Соколовић
// ФП. – 43, 1 (2016), 157–159. | Приказ
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496. ТОДОРОВИЋ, Даница

Analýza přísloví Komenského „Moudrosti“ a Rosova „Thesauru“ / Danica Todorović // Сла-
вистика. – 20 (2016), 316–320. | Резюме

497. УХЕРЕК, Витолд

Les variantes vocaliques de prépositions dans les dictionnaires polonais-français / Witold
Ucherek // Француске студије данас. – 137–150. | Резиме

498. УХЛАРИКОВА, Јасна

Vyjadrovanie miery a somatická frazeológia / Jasna Uhláriková // Славистика. – 20 (2016),
305–309. | Резюме
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– АЛЕКСИЋ, Мариана

Српско-бугарска (бугарско-српска) енантиосемија и квазиенантиосемија | Уп. 274.

– БАБАМОВА, Ирина

La traduction vers le macédonien de la poésie de senghor vue ďune perspective postcolo-
niale | Уп. 42.

– БЕЧЕВА, Ничка

О превођењу експресивно употребљених деминутива : на грађи српског и бугарског
језика | Уп. 45.

– БОЖОВИЋ, Ивана

Категорија биљака у басмама од чини и урока у јужнословенској бајалачкој тради-
цији | Уп. 682.

– БУГАШЕВА КОЛЕВА, Марија

Analytic and Synthetic Diminutive Formation in English, Russian and Bulgarian | Уп. 288.

499. БУЛАТОВИЋ, Весна

Semantika aspekta / Vesna Bulatović. – Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2016. – 332.
– (Humanističke nauke)

– ВЕЛЕВСКА, Маргарита

Constructions interrogatives directes : un parallèle entre le français et le macédonien | Уп. 289.

500. ВУКОВИЋ, Милица*

Slaba epistemička modalnost u crnogorskom parlamentarnom diskursu / Milica Vuković
// Филолог. – 7 (2013), 65–76. | Summary

501. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Парадигматските односи кај описните придавки во македонскиот јазик / Елизабета Бан-
диловска-Ралповска. – Скопје : Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, 2016. – 262.
– (Посебни изданија ; 81) / Рајна М. Драгићевић // НЈ. – 47, 3/4(2016), 105–108. | Приказ

502. ЖАГАР КАРЕР, Мојца

Sodobni pristopi v slovenski terminografiji / Mojca Žagar Karer // Лексикологија и лек-
сикографија... – 249–260. | Summary

503. ЖИВКОВИЋ, Бранка*

Evaluativni pridjevi u predavanjima iz lingvistike na Univerzitetu Crne Gore / Branka Živković
// Филолог. – 10 (2014), 71–80. | Summary
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– ЖУГИЋ, Радмила*
Продуктивни творбено-семантички типови именичких деминутива средњега рода у

бугарском језику и призренско-тимочким говорима српског језика | Уп. 304.

– ЈАКИМОВСКА, Светлана
La traduction de la tradition et de la modernité dans le roman „Sorcière“ de Venko Ando-

novski | Уп. 56.

– ЈОВАНОВИЋ, Владимир
Morfofonološko proširenje osnove u derivaciji engleskog, srpskog i bugarskog jezika | Уп. 316.

504. ЈОВИЋ, Павле
Adam Bohorič tvorac prve gramatike slovenačkog jezika kod Slovenaca (1584) / Pavle Jović.

– Beograd : P. Jović, 2016. – 107.

– КАРЛИЋ, Вирна
Markeri (ne)određenosti u suvremenom srpskom i hrvatskom jeziku : sintagmatski i para-

digmatski odnosi | Уп. 322.

505. КРИВОКАПИЋ, Милош
Neke karakteristike crnogorskog pisanog jezičkog izraza predvukovskog doba : vokalski

i konsonantski sistem jezika serdara i guvernadura Radonjića : 1714–1828. / Miloš Krivokapić
// Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. – 191–202. | Summary

506. ЛЕДИНЕК, Нина
Novi slovar slovenskega knjižnega jezika : temeljna konceptualna izhodišča / Nina Ledi-

nek // Лексикологија и лексикографија... – 119–130. | Summary

– ЛЕСНЕВСКА, Димитрина
Синтаксические особенности коммерческой корресподенции на русском и болгарском

языках в сопоставительном плане | Уп. 335.

– МАРКОВИЋ, Жељко
Експресивни глаголи визуелне перцепције у српском и словеначком језику | Уп. 341.
Периферни глаголи визуелне перцепције у српском и словеначком језику | Уп. 342.

507. МАТИЋ, Данијела*
Zamjenice u hrvatskim političkim govorima / Daniela Matić // Филолог. – 5 (2012), 187–

198. | Summary

508. МИЛИЧИЋ, Божидар
Rječnik književnoga djela Novaka Kilibarde / Božidar Ilijin Miličić. – Cetinje : Fakultet

za crnogorski jezik i književnost, 2016. – 339. – (Lexicographia ; 6)

– МИНКОВ, Радослав
Особенности языковой игры в российской и болгарской качественной прессе | Уп. 348.

– МОСКОВЉЕВИЋ ПОПОВИЋ, Јасмина
O korelativnim konstrukcijama u južnoslovenskoj lingvistici I | Уп. 625.

– МУТАВЏИЋ, Предраг
Из балканске фразеологије | Уп. 1318.
Ко са ђаволом тикве сади... : прилог упоредном проучавању балканске фразеологије

| Уп. 353.

– НЕЦОВА, Милена
Английски фамилни имена, мотивирани от названия на лица, заети в образованието

и духовенството : в съпоставка с български и сръбски | Уп. 356.
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509. НИКОЛОВСКИ, Зоран

Les emprunts lexicaux anglais en français dans l’économie et les finances et leurs équivalents
en macédonien / Zoran Nikolovski // Језици и културе у времену и простору. – 305–315. | Sum-
mary

510. ОСТОЈИЋ, Владимир

Govor Jezera i Šaranaca / Vladimir Ostojić. – Podgorica : Crnogorska akademija nauka i
umjetnosti, 2016. – 395. – (Posebna izdanja ; 121. Odjeljenje humanističkih nauka ; 9)

511. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala : englesko-hrvatski, hrvat-
sko-engleski / Stanko Popović, Antun Tonejc, Milica Mihaljević. – Zagreb : Institut za hrvatski
jezik i jezikoslovlje, 2014. – 243. / Ђорђе Оташевић // ЛА. – 28 (2016), 77–78. | Приказ

512. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Hrvatski terminološki priručnik / Lana Hudeček, Milica Mihaljević. – Zagreb : Institut za hrvat-
ski jezik i jezikoslovlje, 2012. – 128. / Ђорђе Оташевић // ЛА. – 28 (2016), 73–74. | Приказ

513. ПЕРОВИЋ, Славица

Pojmovna metafora muškarac u crnogorskom kulturnom scenariju / Slavica Perović // Де-
вети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. – 147–170. | Summary

514. ПИПЕР, Предраг

Субјунктив со посебен осврт на македонските да-конструкции / ур. Зузана Тополињска.
– Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2015. – 233. – (Морфосинтаксички
студии ; 3) / Предраг Пипер // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 224–228. | Приказ

515. РАДИВОЈЕВИЋ, Марија

Студије из ономастике и дијалектологије македонског језика : Студии од ономасти-
ката и дејалектологијата / Олга Иванова. – Скопје : Институт за македонски јазик Крсте
Мисирков, 2016. – 268. – (Посебни изданија ; 80) / Марија С. Радивојевић // КњЈ. – 63, 3/4
(2016), 445–448. | Приказ

– РУСКОВА ЂЕРМАНОВИЋ, Светла

Еквиваленти бугарског аориста и бугарског имперфекта у српском језику : на примерима
из књижевних текстова | Уп. 380.

– СЕДЕФЧЕВА, Валентина

Црквенословенска традиција 18. века у роману „Сеобе“ и њен превод на бугарски језик
: транслатолошка анализа | Уп. 74.

516. СИКИМИЋ, Биљана

Језички пејзаж меморијалног простора вишејезичних заједница : Банатски Бугари -
Пaлћaни у Србији / Биљана Љ. Сикимић, Мотоки Ј. Номаћи // ЈФ. – 72, 1/2 (2016), 7–31. |
Резюме, Summary

517. СПАСОВ, Људмил

Семантика префиксов в результативной видовой (аспектуальной) конфигурации в ма-
кедонском языке / Људмил А. Спасов // Теме језикословне... – 495–509. | Summary

– СПАСОВА ЛЕСНЕВСКА, Димитрина

Прагмалингвистические характеристики коммерческих писем на руском и болгарском
языке в сопоставительном плане | Уп. 385.

– СТАНКОВИЋ, Станислав

О доприносу Предрага Пипера македонистици | Уп. 1392.
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– СТЕФЧЕВА, Росица
О партикулама са значењем ограничавања у бугарском и српском језику : на материјалу

функционисања партикуле само | Уп. 391.

518. ТАФРА, Бранка
Dvojbe pri određenju natuknice / Branka Z. Tafra // Лексикологија и лексикографија...

– 515–532. | Summary

– ТЕШИЋ, Ана
Хибридне творенице са романском компонентом у народним говорима Црне Горе |

Уп. 1058.

519. ХАЏИ ЛЕГАХРИСТОСКА, Jоана
Транскрипција на француските имиња во македонскиот јазик / Jоана Хаџи-Лега-

христоска // Језици и културе у времену и простору. – 267–275. | Résumé

– ХЕРБЕЗ, Дарка*
О неким српским и бугарским поредбеним фраземама са зоонимима, фитонимима и

етницима | Уп. 404.

520. ЧИРГИЋ, Аднан
Akcenatski priručnik : priručnik za nastavnike / Adnan Čirgić, Jelena Šušanj. – Podgorica

: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2016. – 120. + 1 CD

521. ЧОБАНОВА, Љиљана
Кодиране и декодиране на фигуративния език при оптическата дислексия / Лиляна

Чобанова // Савремена проучавања језика... – 59–69. | Summary

522. ЧОРОЛЕЈЕВА, Марија
Теория на лексикографията и класификацията на речниците / Мария Г. Чоролеева //

Лексикологија и лексикографија... – 79–86. | Резюме

– ШУБАРИЋ, Сања
Икавски и екавски рефлекс старог вокала јата у документацији Црногорског сената

| Уп. 1137.

V. Ста ро сло вен ски је зик и ње го ве ре дак ци је

– БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Лексика славеносрпског језика | Уп. 1094.

523. ВУЧКОВИЋ, Снежана
Секундарна афиксација и њене функције у старословенском језику / Снежана П. Вуч-

ковић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 151–160. | Резюме

524. ВУЧКОВИЋ, Снежана
Старословенски језик : приручник са вежбама за студенте србистике и славистике ос-

новних и мастер студија / Снежана Вучковић. – Београд : Филолошки факултет, 2016. – 313.

525. ЈАНИЋ, Александра
Падежни синкретизам именичких облика у старословенском и савременом српском

језику у светлу генеративне граматике / Александра Јанић / Савремена проучавања јези-
ка... – 13–24. | Summary

526. ЈОВАНОВИЋ, Томислав
Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе : 863–2013. / ур. Јованка Ра-

дић, Виктор Савић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2014. – 542. – (Старо-
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словенско и српско наслеђе ; 1) / Томислав Јовановић // ПКЈИФ. – 82 (2016), 249–251. | При-
каз | Уп. 528.

527. МИТАНИ, Кеико
Синтаксичке одлике словенских средњовековних законика : прилог компаративној син-

такси словенских језика / Кеико Митани // Serbica iaponica. – 23–35.

528. ПИПЕР, Предраг
Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе : 863–2013. / ур. Јованка Ра-

дић, Виктор Савић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2014. – 542. – (Старо-
словенско и српско наслеђе ; 1) / Предраг Пипер // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 177–187. | Приказ
| Уп. 526.

529. РАНКОВИЋ, Зоран
Граматика црквенословенског језика / Зоран Ранковић. – Врњци : Интерклима-гра-

фика, 2016. – 190.

– САВИЋ, Виктор
Свеобухватни задаци пред проучаваоцима српскословенског језика | Уп. 1073.

530. САВИЋ, Виктор
Slovo iskona : staroslavenska/starohrvatska čitanka / Stjepan Damjanović. – 2. dopunjeno

izd. – Zagreb : Matica hrvatska, 2004. – 321. – (Biblioteka Theoria) / Виктор Савић // ПКЈИФ.
– 82 (2016), 193–210. | Приказ

– СЕДЕФЧЕВА, Валентина
Црквенословенска традиција 18. века у роману „Сеобе“ и њен превод на бугарски језик

: транслатолошка анализа | Уп. 74.

– СТОЈИЉКОВИЋ, Василије
Писање рефлекса прасловенских група *ъ̯ r̥, *ъ̯ r̥, *ъ̯̯ l̥, *ъ̯̯ l̥ у првом издању старорус-

ке поеме „Слово о Полку Игореве“ | Уп. 479.

531. ШАЛАЈЕВА, Татјана
Сипају из класа зрна или ка етимологији слов. *tokъ (гумно) / Татјана Владимиров-

на Шалаева // Филолог. – 13 (2016), 228–235.

VI. Са вре ме ни срп ски је зик

а) Оп ште

– БУГАРСКИ, Ранко
Jezici u potkrovlju | Уп. 11.

532. ГРКОВИЋ МЕЈЏОР, Јасмина
Основна подручја интересовања академика Пипера : Српски у кругу словенских јези-

ка : граматичка и лексичка поређења / Предраг Пипер. – Београд : NM libris, 2015. – 332.
/ Јасмина Грковић-Мејџор // Трибина САНУ. – 4 (2016), 291–295. | Приказ | Уп. 536, 539.

533. ВИТАС, Душко
Инфраструктура за изучавање и обраду српског језика / Душко Витас // Српски језик

и актуелна питања језичког планирања. – 115–129. | Summary

534. ЈОВАНОВИЋ, Јована
Српски језик и ћирилица : основе српског идентитета. – Бијело Поље : Пегаз, 2015.

– 263. / Јована Јовановић // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 78–88. | Приказ
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– КОВАЧЕВИЋ, Милош
Обим и садржај српског језика код Вука и данас | Уп. 1151.

535. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Српски језик и ћирилица у току Првога свјетскога рата / Милош Ковачевић // Алек-

сандар Белић. – 287–300. | Summary

536. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
О књигама академика Пипера : Српски у кругу словенских језика : граматичка и лек-

сичка поређења / Предраг Пипер. – Београд : NM libris, 2015. – 332. / Ксенија Кончаревић
// Трибина САНУ. – 4 (2016), 295–299. | Приказ | Уп. 532, 539.

537. МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Српски језик данас / Радмило Маројевић. – Бања Лука : Паневропски универзитет Апеи-

рон, 2016. – 416. – (Заједничке основе ; 19)

538. МИКЕТИЋ, Сaња
Ћирилица као обележје националног идентитета / Сања Д. Микетић, Иван М. Баш-

чаревић // ЗбФФП. – 46, 1 (2016), 49–65. | Summary

539. МИЛОШЕВИЋ, Стефан
Српски у кругу словенских језика : граматичка и лексичка поређења / Предраг Пи-

пер. – Београд : NM Libris, 2015. – 332. / Стефан Милошевић // ЗбМСС. – 90 (2016), 255–
258. | Приказ | Уп. 532, 536.

540. ПИПЕР, Предраг
Српски језик између великих и малих језика / Предраг Ј. Пипер // КњЈ. – 63, 1/2 (2016),

1–17. | Резюме

541. РЕМЕТИЋ, Слободан*
Нови погледи на српски језик и његове заперке : Заперци српског језика / Драгољуб

Петровић. – Београд : Мирослав, 2013. / Слободан Реметић // Филолог. – 9 (2014), 325–327.
| Приказ

542. SERBICA iaponica : допринос јапанских слависта српској филологији / ур. Мотоки
Номаћи. – Нови Сад : Матица српска ; Sapporo : Hokkaido University, Slavic-Eurasian Re-
search Center ; Београд : Завод за уџбенике : Вукова задужбина, 2016. – 346. – (Студије о
Србима ; 22) (Slavic Eurasian Studies ; 31)

543. СИМИЋ, Радоје
Како зауставити онеписмењавање српског народа / Радоје Симић // Савремено изучавање

српског језика... – 451–473. | Резюме

544. СРПСКИ језик данас и Вуковска језичка парадигма : зборник радова са округлог
стола / прир. Душко Бабић. – Београд : Филолошка гимназија, 2016. – 133. – (Посебна из-
дања)

545. СРПСКИ језик и актуелна питања језичког планирања / ур. Срето Танасић. – Бео-
град : Институт за српски језик САНУ, 2016. – 204. – (Зборник Института за српски језик
САНУ ; 3)

– СТОЈАНОВИЋ, Андреј*
Идентитет српског језика у Вуковој „Писменици“ и Матичиној „Нормативној гра-

матици“ | Уп. 1171.

546. ТЕМЕ језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију : зборник у част
Љиљани Суботић / ур. Јасмина Дражић, Исидора Бјелаковић, Дејан Средојевић. – Нови Сад
: Филозофски факултет, 2016. – 759.
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547. ТОЧАНАЦ, Душанка
O jeziku, i o našem jeziku / Dušanka Točanac // O jeziku i jezicima. – 23–28.

– УРСУЛЕСКУ МИЛИЧИЋ, Родица*
Contacte lingvistice româno-sârbe : contribuţii teoretice şi practice | Уп. 400.

б) Фо не ти ка, фо но ло ги ја, про зо ди ја

548. ДЕШИЋ, Милорад
Српски стандардни акценат и новија лексика / Милорад П. Дешић // Српски језик и

актуелна питања језичког планирања. – 147–150. | Summary

549. КАМИЈАМА, Такао
Српскохрватски акценат : увод у генеративну фонологију српскохрватских именица

/ Такао Камијама // Serbica iaponica. – 64–98.

– КОЗОМОРА, Драгомир
Акценат деклинационих ријечи у српским посавским говорима између Врбаса и Укри-

не | Уп. 1022.
Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укри-

не | Уп. 1023.

550. КОСТИЋ, Ђорђе
О култури говора и језика : радијска предавања / Ђорђе Костић ; прир. Елизабета Ар-

сеновић. – Београд : Радио-телевизија Србије : Институт за експерименталну фонетику и
патологију говора Ђорђе Костић, 2016. – 190. – (Опредмећени звук. Књига есеја ; 3)

551. ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ, Александра
Прилог проучавању природе акцента у српском језику / Александра Р. Лончар Раи-

чевић // СЈ. – 21 (2016), 627–639. | Summary

– МАРКОВИЋ, Маја
Kvalitet posttoničnih vokala u govoru Novog Sada | Уп. 1025.
Phonetic Cue Interpretation in the Acquisition of a Non-Native Vocalic Contrast | Уп. 343.

– МАРОЈЕВИЋ, Радмило*
Фонетска реконструкција дифтонга као лингвотекстолошки проблем : на грађи Ву-

кове „Мале простонародне славеносрпске пјеснарице“ | Уп. 1153.

552. НАКАЂИМА, Јуми
О перцепцији српскохрватских акцената на основу јапанског језичког осећања / Јуми

Накађима // Serbica iaponica. – 99–110.

– ПЕТРОВИЋ, Веселин
Фонетске варијације у говору млађе и средње генерације села Карошевина : код Пријепо-

ља | Уп. 1036.

553. ПУНИШИЋ, Силвана
Analiza atipičnog izgovora sa artikulacionog, akustičkog i perceptivnog aspekta / Silvana

Punišić. – Beograd : Centar za unapređenje životnih aktivnosti : Institut za eksperimentalnu fo-
netiku i patologiju govora, 2016. – 134.

– СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан
Fonološki značaj različitih fonetskih karakteristika pri uspostavljanju distinkcije kvaliteta

između kratkih akcenata u pojedinim govorima Srema, Banata i Bačke | Уп. 1055.
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– СУДИМАЦ, Нина

Kontrastivna analiza visokih/zatvorenih vokala u produkciji izvornih govornika britanskog
engleskog i srpskog jezika | Уп. 394.

– ТОДИЋ, Бојана

О природи и преношењу акцента у говору села Драговац : код Пожаревца | Уп. 1059.

554. ХАТОРИ, Широ

О прозодијама у српскохрватском језику / Широ Хатори // Serbica iaponica. – 58–63.

– ЦУКУТ, Слађана*

О неким особинама акценатског система говора млађих становника Дервенте | Уп. 1065.
Силазни акценти на унутрашњим слоговима ријечи у говору спикера Радио-телеви-

зије Републике Српске | Уп. 1066.

– ЧУБРОВИЋ, Биљана

Acoustic Investigations of Serbian and American English Vowel Inventories | Уп. 407.

555. ШИПКА, Данко

Уз нека акценатска одступања : хипотеза иницијалног акцента / Данко М. Шипка //
ЛА. – 28 (2016), 1–11. | Summary

в) Гра фи ја и пра во пис

– БРБОРИЋ, Вељко

О правописном раду Александра Белића | Уп. 1340.

556. БРБОРИЋ, Вељко

О српском правопису / Вељко Брборић. – Београд : Друштво за српски језик и књи-
жевност Србије, 2016. – 192. – (Књижевност и језик ; 50) | Уп. 559.

557. БРБОРИЋ, Вељко

Слабости правописног речника / Вељко Ж. Брборић // НССУВД. – 45, 3 (2016), 5–14.
| Summary

– МИЛАНОВИЋ, Александар

Да ли смо на Вуковом и вуковском путу : случај Леонардовог или Ленардовог мастер-
рада | Уп. 1155.

558. МИЛОРАДОВ, Дејан

О транскрипцији једног француског имена / Дејан Милорадов // ЈД. – 12, 7–8 (2016),
23–24.

559. НИКОЛИЋ, Весна

Значајан прилог српској правописној литератури : О српском правопису / Вељко Брбо-
рић. – Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2016. – 192. – (Књижев-
ност и језик ; 50) / Весна С. Николић // КњЈ. – 63, 3/4 (2016), 427–431. | Приказ | Уп. 556.

560. НИКОЛИЋ, Марина

Језикофил / Београд : Klett, 2016. – 124. / Марина Николић // ЛА. – 29 (2016), 41–43.
| Приказ | Уп. 562.

561. ПЕШИКАН, Митар

Правопис српскога језика / Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица. – Из-
мењено и допуњено екавско изд, 3. екавско изд. / ред. Мато Пижурица и др. – Нови Сад :
Матица српска, 2016. – 507.
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– РАДОВИЋ ТЕШИЋ, Милица

Митар Пешикан : о српском правопису и језичкој култури | Уп. 1382.

– РЕМЕТИЋ, Слободан

Вукова реформа и двоизговорност и двоисписност : прошлост, садашњост, перспек-
тиве | Уп. 1168.

– СИМИЋ, Радоје

Која напомена о Белићевом правопису, и о Белићу лично : поводом чланка Милова-
на Витезовића „Срби никада нису говорили сутски, него судски“, Политика, понедељак
25. јануар 2016, стр. 13. | Уп. 849.

Мали правопис српског језика | Уп. 1005.

Правопис српског језика | Уп. 1006.

562. СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Светлана

Језикофил / Светлана Слијепчевић, Слободан Новокмет, Марина Николић. – Београд
: Klett, 2016. – 124. | Уп. 560.

г) Гра ма ти ка (мор фо ло ги ја, твор ба ре чи, син так са)

563. АЈЏАНОВИЋ, Јелена

Лексичко-семантичка обележја предикатива у прилошким предикатским изразима /
Јелена Т. Ајџановић // Лексикологија и лексикографија... – 533–546. | Summary

564. АЈЏАНОВИЋ, Јелена

Садржинска и структурна својства глагола са значењем квантификације : семантичко -
-деривациона анализа / Јелена Т. Ајџановић // Теме језикословне... – 365–377. | Summary

565. АЈЏАНОВИЋ, Јелена

Sintaksičko-semantička analiza konstrukcije za + infinitiv i njene pragmatičke implikaci-
je / Jelena Ajdžanović, Jasmina Dražić // ГФФНС. – 41, 1 (2016), 21–31. | Summary

– АЈЏАНОВИЋ, Јелена

Циљни инфинитив у књижевном језику код Срба у 19. веку и данас | Уп. 1138.

566. АЈЏАНОВИЋ, Милан

Погрешке у падежној конгруенцији именичке и придевске апозиције у језику медија
/ Милан Ајџановић, Страхиња Степанов // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 83–95. | Summary

– АЈЏАНОВИЋ, Милан

Семантичка деривација фитонима и зоонима у Ћопићевим делима | Уп. 856.

Структура српских географских термина страног порекла | Уп. 672.

567. АЛАНОВИЋ, Миливој

Актанти и сирконстанти : граматичка и/или семантичка дихотомија / Миливој Б. Ала-
новић // O jeziku i jezicima. – 31–44. | Résumé

568. АЛАНОВИЋ, Миливој

Еволуција начела структурне организације реченице у српској лингвистици / Мили-
вој Алановић // Александар Белић. – 215–226. | Zusammenfassung

569. АЛАНОВИЋ, Миливој

Еволуција начела структурне организације реченице у српској лингвистици / Мили-
вој Б. Алановић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 39–49. | Zusammenfassung
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570. АЛАНОВИЋ, Миливој*

Један специфичан семантички тип аблативног генитива // Филолог. – 4 (2011), 155–
162. | Zusammenfassung

571. АЛАНОВИЋ, Миливој

Концепти везе и зависности у Белићевом моделу устројства реченице / Миливој Ала-
новић // Александар Белић. – 227–239. | Zusammenfassung

572. АЛАНОВИЋ, Миливој

О ‘изричности’ допунских реченица / Миливој Б. Алановић // Теме језикословне... –
401–429. | Zusammenfassung

573. АЛАНОВИЋ, Миливој

О комплементарности синтагматских релација у реченици / Миливој Алановић // Српски
језик и његове норме. – 160–175. | Zusammenfassung

574. АЛАНОВИЋ, Миливој*

Објекат : у раскораку између облигаторности и факултативности / Миливој Алано-
вић // Филолог. – 7 (2013), 13–21. | Summary

575. АЛАНОВИЋ, Миливој*

Субјекатски локатив : класификационе недоумице / Миливој Алановић // Филолог. –
5 (2012), 224–233. | Zusammenfassung

576. АЛЕКСИЋ, Данило

Глаголи, узвици и фонестема ц / Данило С. Алексић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 479–
492. | Summary

577. АЛЕКСИЋ, Данило

Компаративно-критичка студија о граматикама : Врсте речи и граматичка пракса : од
Вука до данас / Весна Ломпар. – Београд : Друштво за спски језик и књижевност Србије,
2016. – 426. – (Књижевност и језик ; 49) / Данило С. Алексић // КњЈ. – 63, 1/2 (2016), 191–
194. | Приказ | Уп. 618.

578. АЛЕКСИЋ, Данило

О прилошким и придевским допунама глаголу ос(ј)ећати се / Данило С. Алексић //
СЈ. – 21 (2016), 595–615. | Summary

– АЛЕКСИЋ, Маријана

Контрастивна анализа реализација слободног неуправног говора у шпанском и српском
језику | Уп. 275.

– АНИЧИЋ, Андријана

Лингвистичка типологија и когнитивна лингвистика : глаголи кретања у српском и
енглеском језику | Уп. 278.

579. АРСЕНИЈЕВИЋ, Бобан

Три општа типа адноминалних зависних клауза / Бобан Арсенијевић // Jezik,
književnost, značenje. – 409–418. | Summary

580. АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада

Глаголи страховања и њихове допуне / Нада Арсенијевић // Српски језик и његове нор-
ме. – 176–191. | Summary

581. АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада

Прилог тумачењу беспредлошког генитива у систему објекатских падежа / Нада Ар-
сенијевић // Jezik, književnost, značenje. – 317–332. | Summary
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582. АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада
Реинтерпретација система објекатских падежа : о предлошком генитиву / Нада Ар-

сенијевић // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 49–69. | Summary

583. АШИЋ, Тијана
Експресивна употреба заменичког прилога ту у српском језику / Тијана В. Ашић //

НССУВД. – 45, 1 (2016), 253–261. | Summary

– АШИЋ, Тијана
Le conditionnel et les verbs modaux : le cas de devior – morati et pouvoir – moći en français

et en serbe | Уп. 279.

584. АШИЋ, Тијана
Особености псеудофиналних обрта у српском језику / Тијана В. Ашић, Милана Л. До-

диг // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 105–114. | Resume

585. БАБИЋ, Миланка
Комуникативни и експресивни модели екскламативних реченица у српском језику /

Миланка Ј. Бабић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 263–273. | Summary

– БАЈАТ, Снежана*
May/might i njihovi srpski ekvivalenti : nove tendencije u upotrebi | Уп. 280.

– БИЉЕТИНА, Јелена*
Ekvivalenti engleskog predloga of u srpskom jeziku : kontrastivna analiza korpusa | Уп. 285.

586. БОГДАНОВИЋ, Маријана
Морфолошка адаптација мушких антропонима страног порекла у савременом

српском језику / Маријана Р. Богдановић // КњЈ. – 63, 1/2 (2016), 91–106. | Summary

587. БОГДАНОВИЋ, Маријана
Семантички и творбени аспект именичке старокњижевне лексике у „Речнику

српскохрватског књижевног и народног језика“ САНУ / Маријана Р. Богдановић // СЈ. – 21
(2016), 575–594. | Summary

– БРДАР, Сања
Глаголи кретања у српском и њихови енглески еквиваленти у роману „Руски прозор“

Драгана Великића | Уп. 287.

588. БУРИЋ, Милена
Морфолошке особине именичких замјеница у народним епским десетерачким пјес-

мама / Милена Р. Бурић // СЈ. – 21 (2016), 343–358. | Резюме

589. ВЕЉКОВИЋ СТАНКОВИЋ, Драгана
Експресивност евалутивних деривата изведених суфиксима -оња и -уља : аксиолош-

ки приступ / Драгана Д. Вељковић Станковић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 323–335. | Summary

– ВЕЉОВИЋ, Бојана
Временски транспоновани глаголски облици за обележавање прошлих радњи у ро-

ману „Бестјелесна“ Бранка Брђанина Бајовића | Уп. 864.

– ВЕСИЋ ПАВЛОВИЋ, Татјана
Концептуализација стања помоћу елемената схеме путање у енглеском и српском јези-

ку | Уп. 290.

– ВЛАЈИЋ ПОПОВИЋ, Јасна
Речца зар : преко синтаксе и семантике до етимологије : Зар ти то мислиш? ↔ Ти то

мислиш зар? | Уп. 687.
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590. ВУКОМАНОВИЋ РАСТЕГОРАЦ, Владимир

Како настају сложенице : методички аспект / Владимир М. Вукомановић Растегорац,
Вишња М. Мићић // КњЈ. – 63, 1/2 (2016), 113–129. | Summary

– ВУЧКОВИЋ, Драгана

Условне реченице са везником да у српском и француском језику | Уп. 291.

591. ГЛОЂОВИЋ, Аница

Нека запажања о префиксима у српском језику / Аница В. Глођовић // СЈ. – 21 (2016),
325–341. | Summary

– ГЛУМАЦ, Дивна

Tipovi japanske kauzativne rečenice i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku | Уп.
1229.

– ГУДУРИЋ, Снежана

Прилог проучавању категорије транзитивности са посебним освртом на стање у фран-
цуском и српском језику | Уп. 297.

592. ДРАГИЋ, Мила

Развој теоријско-методолошких концепата рекције и валентности у српској лингви-
стици / Мила Драгић // ППЈ. – 47 (2016), 99–121. | Summary

593. ЂОРЂЕВИЋ, Александра

Синтакса пасива у савременом српском језику / Срето Танасић. – Београд : Београдска
књига : Институт за српски језик САНУ, 2014. – 259. / Александра Ђорђевић // ЛА. – 28
(2016), 49–54. | Приказ

594. ЂОРИЋ, Валентина

Sintaksička struktura specifikacijskih i predikativnih kopulativnih klauza / Valentina N. Đorić
// ЗбЈКФФНС. – 6 (2016), 141–158. | Summary

595. ЂУРИЋ, Милош

Značenje i složenice u diskursu elektrotehnike / Miloš D. Đurić // Jezik, književnost, značenje.
– 201–216. | Summary

– ЂУРОВИЋ, Сања

Значај Белићевих погледа на врсте речи | Уп. 1349, 1350.

Префиксалне творенице са полу- у „Дневнику самоће“ Видосава Стевановића | Уп. 873.

– ЖИВКОВИЋ, Миле

Semantic Characteristics of Serbian and English Light Verb Constructions | Уп. 303.

– ЖИВКОВИЋ, Наталија

Морфолошка адаптација именичких англицизама у „Роману о Лондону“ Милоша
Црњанског | Уп. 876.

– ЖУГИЋ, Радмила*

Двопрефиксални глаголски деминутиви с префиксом по- у призренско-тимочким го-
ворима српскога језика и бугарском језику | Уп. 1018.

Продуктивни творбено-семантички типови именичких деминутива средњега рода у
бугарском језику и призренско-тимочким говорима српског језик | Уп. 304.

596. ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, Душанка

Модални глаголи и адверзативност / Душанка Звекић Душановић // ЗбМСФЛ. – 59,
1 (2016), 77–102. | Summary
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597. ЗЕЉИЋ, Горан
Бројни придеви / Горан Н. Зељић // СЈ. – 21 (2016), 641–656. | Summary

598. ЗЕЉИЋ, Горан
Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српском језику / Горан Зељић. –

Београд : Учитељски факултет, 2016. – 302. – (Монографије ; 27) | Уп. 656.

– ЗОРИЋ, Милена
Славенизми у Стеријиним драмским делима : именички суфикси | Уп. 879.

– ИВАНИШЕВИЋ, Даринка
Језички и стилистички аспекти категорије деминутивности у збирци „Слика без оца“

Радослава Братића | Уп. 881.

– ИВАНОВИЋ, Милена
Акционалност – семантика и форма : у савременом украјинском и српском језику |

Уп. 308.
Украјинске речце буває, бувало и було и њихови српски еквиваленти у функцији из-

ражавања итеративности | Уп. 310.

– ИЛИЋ, Нина*
Podizanje i podizanje sa kopijom u engleskom i srpskom | Уп. 311.

– ЈАНИЋ, Александра
Модални глаголи must, should, can / морати, требати, моћи у енглеском и српском

језику : опште карактеристике и изазови при превођењу | Уп. 312.
Падежни синкретизам именичких облика у старословенском и савременом српском

језику у светлу генеративне граматике | Уп. 525.

599. ЈАНИЋ, Александра
Семантичке нијансе код вишезначних изведених придева на –(љ)ив у српском јези-

ку / Александра Јанић // Jezik, književnost, značenje. – 177–188. | Summary

– ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Наташа
Analisi contrastiva del presente pro futuro in italiano e in serbo | Уп. 313.

600. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕИРИ, Ана
Интензификаторске вриједности партикуле још у савременом српском језику / Ана

М. Јањушевић Оливеири // Филолог. – 13 (2016), 75–91. | Резюме

601. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ, Ана
Интензификација синтаксичких јединица интонативним издвајањем / Ана Јањуше-

вић Оливери // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 247–254. | Summary

602. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ, Ана
Понављање као начин интензификације јединица у предикату / Ана М. Јањушевић

Оливери // НССУВД. – 45, 1 (2016), 445–455. | Резюме

603. ЈОВАНОВИЋ, Владан
Везане основе домаћег (словенског) порекла у морфемској и творбеној структури

српског језика / Владан Јовановић // ЗбМСФЛ. – 59, 1 (2016), 103–113. | Резюме

604. ЈОВАНОВИЋ, Владан
Књига о значајној групи глагола из новог угла : Глаголи на -(јети), -им у корелацији

са глаголима на –ити, –им у савременом српском језику : нормативни и лексикографски
аспект / Марина Спасојевић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2013. – 452. – (Мо-
нографије ; 17) / Владан Јовановић // СЈ. – 21 (2016), 675–681. | Приказ
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605. ЈОВАНОВИЋ, Владан
Лексичко-семантички статус осамостаљеног (апсолутног) компаратива у српском јези-

ку / Владан З. Јовановић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 313–322. | Резюме

– ЈОВАНОВИЋ, Владимир*
Контрастивна анализа енглеских адјективалних сложеница и еквивалентних облика

у српском језику : анализа корпуса | Уп. 315.
Morfofonološko proširenje osnove u derivaciji engleskog, srpskog i bugarskog jezika | Уп. 316.

– ЈОВАНОВИЋ, Иван
Синтаксичке одлике пословица у француском језику у поређењу са српским | Уп. 318.

606. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
Напомене о структури текста / Јелена Р. Јовановић Симић // КњЈ. – 63, 3/4 (2016), 229–

242. | Summary

– ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
Начини вербализације експресивности : према грађи из романа „Чедомир Илић“ М.

Ускоковића | Уп. 887.

607. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
О неким стилски активним глаголима говорења / Јелена Р. Јовановић Симић // НССУВД.

– 45, 3 (2016), 87–99. | Summary

608. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
Учење М. Стевановића и старијих синтаксичара о пређашњим временима у српском

језику и њихов значај / Јелена Р. Јовановић Симић // НЈ. – 47, 3/4 (2016), 19–31. | Резюме

– КАРДОШ, Александра*
Engleski dvočlani glagoli sa partikulama off i on i njihov prevod na srpski jezik : korpus-

na analiza | Уп. 321.

– КАРЛИЋ, Вирна
Markeri (ne)određenosti u suvremenom srpskom i hrvatskom jeziku : sintagmatski i para-

digmatski odnosi | Уп. 322.

609. КЕСИЋ, Далибор*
Genesis of Experiential Meaning / Dalibor Kesić // Филолог. – 3 (2011), 157–165. | Rezime

610. КИШ, Наташа
О неким особеностима придева из угла фази лингвистике / Наташа Киш // ЗбМСФЛ.

– 59, 2 (2016), 71–82. | Summary

611. КЛИКОВАЦ, Душка
О употреби показних речи ево, ето и ено / Душка Кликовац // НССУВД. – 45, 3 (2016),

101–133. | Summary

612. КОВАЧЕВИЋ, Борко
Imenice sa značenjem argumenta događaja u savremenom srpskom jeziku / Borko

Kovačević // АФФ. – 28, 1 (2016), 327–336. | Summary

613. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Експресивност адинатонских конструкција у српском језику / Милош М. Ковачевић

// НССУВД. – 45, 1 (2016), 187–202. | Summary

614. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Интерференција синтаксе и стилистике : Синтаксички и стилистички огледи / Ми-

ланка Бабић. – Београд : Јасен, 2015. – 276. – (Језикословље) / Милош Ковачевић // КњЈ.
– 63, 1/2 (2016), 183–189. | Приказ
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615. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Конкурентност једног типа предлошког генитивног, акузативног, инструменталног и

локативног субјекта / Милош М. Ковачевић // Теме језикословне... – 305–326. | Summary

– КОВАЧЕВИЋ, Милош
О нормативном статусу синонимних и блискозначних твореница у српском језику |

Уп. 841.

616. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Реченице са конверзијом прилошке адвербијалне допуне или одредбе и придјевског

атрибута / Милош Ковачевић // Jezik, književnost, značenje. – 389–408. | Summary

617. КОВАЧЕВИЋ, Предраг*
Funkcijske projekcije u srpskom nominalnom kompleksu / Predrag S. Kovačević, Milan

M. Pupezin // ЗбЈКФФНС. – 5 (2015), 21–31. | Summary

– КОЗОМАРА, Драгомир
Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укри-

не | Уп. 1023.

– ЛАЗАРЕВИЋ, Радмила
Један осврт на деривацију хроматских придјева у италијанском и српском језику | Уп. 329.

– ЛАЛОВИЋ, Раде*
Логички субјекат у акузативу у школским граматикама | Уп. 980.

– ЛЕПОЈЕВИЋ, Јелена*
Нулти суфикс као творбени формант код двотематских именица | Уп. 330.
Нулти суфикс као творбени формант код двотематских придева | Уп. 331.
Padežne forme sa značenjem mesta i pravca u srpskom, ruskom i nemačkom jeziku | Уп. 332.
Супстантивизација у оквиру властитих имена према супстантивизацији у оквиру апе-

латива : на материјалу руског и српског језика | Уп. 333.
Суфиксација сложеница и других двокомпонентних речи : на материјалу руског и

српског језика | Уп. 334.

618. ЛОМПАР, Весна
Врсте речи и граматичка пракса : од Вука до данас / Весна Ломпар. – Београд : Друшт-

во за спски језик и књижевност Србије, 2016. – 426. – (Књижевност и језик ; 49) | Уп. 577.

– ЛУКАЈИЋ, Драгана
La classe ďactivés en serbe et le paradoxe de ľimperfecif | Уп. 337.

– МАНДИЋ, Слађана
Frazni glagoli sa partikulama down i up u engleskom i njihovi srpski ekvivalenti : korpusna

analiza | Уп. 338.

– МАНОЈЛОВИЋ, Нина
Проблем превођења слободног управног и слободног неуправног говора са српског

на енглески језик | Уп. 67.

– МАРИЋ, Биљана
Неуправни говор у српском и руском језику | Уп. 339.
Речце у својству показатеља туђег говора у руском и српском језику | Уп. 340.

619. МАРЈАНОВИЋ, Саша
Глаголска флексија у двојезичном речнику са српским као циљним језиком / Саша

Марјановић // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 109–128. | Резюме
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620. МАРКОВИЋ, Александра
Могућност трансформације именичких синтагми с генитивом материје у синтагме с

конгруентним придевским атрибутом / Александра М. Марковић // НЈ. – 47, 1/2 (2016), 11–
24. | Резюме

– МАРКОВИЋ, Жељко
Експресивни глаголи визуелне перцепције у српском и словеначком језику | Уп. 341.
Периферни глаголи визуелне перцепције у српском и словеначком језику | Уп. 342.

– МАРКОВИЋ, Славољуб
Адверби у говору ужичког краја | Уп. 1026.

– МАРОЈЕВИЋ, Милена
Предикативи у терминосистему врста речи | Уп. 344.

621. МИЛАШИН, Горан*
О сложеној реченици са становишта савремених лингвистичких усмјерења : Категорија

степена у српском језику : сложена реченица / Марина Николић. – Београд : Институт за
српски језик САНУ, 2014. – 301. – (Монографија ; 21) / Горан Милашин // Филолог. – 12
(2015), 305–308. | Приказ | Уп. 646.

– МИЛИВОЈЕВИЋ, Наташа
Nešto o spektru značenja konstrukcija intranzitivnog kretanja u engleskom i srpskom je-

ziku : pogled ka periferiji | Уп. 347.
Употреба аориста у роману „Сумња у биографију“ Радослава Братића | Уп. 908.

– МИЉАКОВИЋ, Милорад
Творбени модели нерегистрованих глаголских лексема типа лајковати, твитовати

и сл. у српском, руском и другим словенским језицима | Уп. 426.

622. МИЉКОВИЋ, Вања
Поредбене конструкције са оператором као у савременом српском језику / Вања Миљ-

ковић // Савремена проучавања језика... – 199–212. | Summary

– МИРИЋ, Душанка
Функционална граматика у раду Предрага Пипера | Уп. 1371.

623. МИТИЋ, Ивана
Дистрибуција нимало вс. ни мало и немало вс. не мало са негираним придевима и при-

девима негативне семантике / Ивана Митић // Савремена проучавања језика... – 221–228.
| Summary

– МИТРИЋЕВИЋ ШТЕПАНЕК, Катарина
Глаголски префикс у- за значењем ‘извршити кратку вербалну или мимичку радњу’

у чешком језику и његови еквиваленти у српском | Уп. 350.

– МИЋИЋ, Вишња
Синтакса просте реченице у разредној настави | Уп. 985.

– МИХИЋ ПИЈЕТЛОВИЋ, Тијана
O modalnim glagolima must i may u engleskom jeziku i njihovim ekvivalentima morati i

moći u srpskom jeziku | Уп. 351.
O modalnim prilozima u engleskom i njima odgovarajućim oblicima u srpskom jeziku | Уп.

352.

624. МИШКЕЉИН, Ивана*
Infinitival Complements in Serbian : A Generative Approach / Ivana Miškeljin // Филолог.

– 5 (2012), 199–209. | Rezime
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625. МОСКОВЉЕВИЋ ПОПОВИЋ, Јасмина
O korelativnim konstrukcijama u južnoslovenskoj lingvistici I / Jasmina D. Moskovljević

Popović // АФФ. – 28, 1 (2016), 337–346. | Summary

626. НЕВЕКЛОВСКИ, Герхард
Neke balkanske osobine srpskog glagola / Gerhard Neweklowsky // Теме језикословне...

– 389–400. | Summary

– НЕДЕЉКОВИЋ, Даница
Прилошки декомпозити са статусом синтаксо- и текстостилема у немачком и

српском језику | Уп. 355.

– НЕЦОВА, Милена
Английски фамилни имена, мотивирани от названия на лица, заети в образованието

и духовенството : в съпоставка с български и сръбски | Уп. 356.

627. НИКОЛИЋ, Весна
Префиксоид нано- / Весна С. Николић // ЈД. – 12, 7–8 (2016), 4–6.

628. НИКОЛИЋ, Марина
Категорија степена и категорија оцене у српском језику : сличности и разлике / Ма-

рина М. Николић // Филолог. – 14 (2016), 11–18. | Резюме

– НОВАКОВ, Предраг
Granice značenja : glagolska semantika i glagolski vid | Уп. 785.
Teličnost i perfektivnost u engleskom i srpskom jeziku | Уп. 359.

629. НОМАЋИ, Мотоки
Посесивни перфекат у српском језику : с освртом на друге словенске језике / Мото-

ки Номаћи // Serbica iaponica. – 111–128.

630. ОБРАДОВИЋ, Милан
Творба етника и ктетика од назива америчких савезних држава у српском језику / Ми-

лан Б. Обрадовић // ЗбЈКФФНС. – 6 (2016), 51–87. | Summary

– ОДБОР за стандардизацију српског језика
Зависна реченица с везником без да | Уп. 844.

– ПАВЛОВИЋ, Владан
Anti-Proverbs in English and Serbian | Уп. 360.

631. ПАНИЋ, Светлана
О реченици и њеним члановима / Милош Ковачевић. – Београд : Јасен, 2015. – 231.

– (Библиотека Језикословље) / Светлана Б. Панић // СЈ. – 21 (2016), 713–717. | Приказ

– ПАНИЋ, Светлана
Одредбе и допуне глагола гледати и видјети и њихових деривата у приповијеци „У

змијском загрљају“ Емира Кустурице | Уп. 917.

– ПАПАЗ, Младен*
O ekvivalentnosti modalnih glagola trebati i sollen u savremenom srpskom i njemačkom

jeziku | Уп. 364.

– ПАТАРАКИНА, Евгенија
Прилошко-предложна бифункционалност у српском и руском језику | Уп. 366.

632. ПЕТКОВА, Гергана
Сръбски женски лични имена, образувани от римски преномен / Гергана Петкова //

Српски језик, књижевност, уметност 1. – 309–316. | Summary
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– ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
О творбеној структури топонима : на примерима из Рађевине | Уп. 1038.

– ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Божинка*
Deverbative Adjekive Skalierbar oder nicht? : eine Untersuchung am Beispiel des serbischen

und des deutschen | Уп. 370.
Dephrasale Adjektivderivate : eine Untersuchung am Beispiel des Serbischen und der De-

utchen | Уп. 371.

– ПИПЕР, Предраг
О социјалним фемининативима у српском и другим словенским језицима | Уп. 430.

– ПОПОВИЋ, Наташа*
„Le musée est fermé pour travaux“ : à propos de la lecture causale/finale de la préposition

pour et de ses correspondants en serbe | Уп. 372.

– ПУХАР, Јелена
Variazione primaria di portare ei suoi traducenti serbi in IMAGACT | Уп. 373.

633. РАДИЋ, Јованка
О категоријалним вредностима творбених морфема : на примерима типа Церина, це-

ретина, церовина / Јованка Ј. Радић // СЈ. – 21 (2016), 183–202. | Summary

– РАДОЈЕВИЋ, Данијела
О реду ријечи као синтаксичко-стилистичкој категорији у језику Петра II Петрови-

ћа Његоша | Уп. 921.

– РАДОЈЧИЋ, Драгана
Прилози назло, нарочно, наперекор и њихови српски еквиваленти | Уп. 374.

– РАДУСИН БАРДИЋ, Наташа
Direktna parcijalna pitanja sa upitnim determinativima u francuskom jeziku i njihovi ek-

vivalenti u srpskom jeziku | Уп. 375.

– РАЂЕНОВИЋ, Анка
Глаголски вид у српском и савременом грчком : између семантике и прагматике | Уп. 376.

634. РЕДЛИ, Јелена
Експликативне номиналне синтагме у семантичком пољу квалификативности / Јеле-

на Редли // Српски језик и његове норме. – 218–231. | Summary

635. РЕДЛИ, Јелена
Исказивање квалитета падежима квантификативног значења / Јелена Р. Редли // Теме

језикословне... – 327–339. | Summary

636. РЕДЛИ, Јелена
Метафоричке екстензије просторних значења у значење квалификативности у

српском језику / Јелена Р. Редли // СЈ. – 21 (2016), 393–413. | Summary

– РЕДЛИ, Јелена
Transpozicija prostora u kvalitet radnje/pojma prostornim predlozima u srpskom i engles-

kom jeziku | Уп. 377.

– РИСТИЋ, Данијел
Семелфактивни глаголи – ономатопеје у језику српског стрипа | Уп. 923.

– РУЖИЋ, Владислава
Актуелност Белићевог погледа на глаголске допуне | Уп. 1384.

Библиографија 257



637. РУЖИЋ, Владислава

Глаголски изрази са компонентом ‘временска неодређеност’ / Владислава Ж. Ружић
// Теме језикословне... – 341–364. | Summary

– РУЖИЋ, Владислава

Семантичка и синтаксичка валентност именице време | Уп. 812.

638. РУСИМОВИЋ, Тања

Значења адјективних клауза са личном заменицом у антецеденту / Тања З. Русимо-
вић // Jezik, književnost, značenje. – 419–430. | Summary

– РУСИМОВИЋ, Тања

Стилистичка (не)маркираност формалног антецедента супстантивне релативне клау-
зе са релативизатором ко | Уп. 924.

639. РУСИМОВИЋ, Тања

Форичност присвојних заменица у антецеденту адјективне релативне клаузе / Тања
З. Русимовић // НЈ. – 47, 1/2 (2016), 25–43. | Summary

– РУСКОВА ЂЕРМАНОВИЋ, Светла

Еквиваленти бугарског аориста и бугарског имперфекта у српском језику : на примерима
из књижевних текстова | Уп. 380.

– РУШПИЋ, Марија

Предикатски апозитив у приповеткама Иве Андрића | Уп. 925.

640. САВИЋ, Mарија

Творбени принципи у грађењу псеудоанглицизама у српском језику / Mарија Савић
// Језици и културе у времену и простору. – 317–330. | Summary

641. САВИЋ ГРУЈИЋ, Ана

Творба придева са значењем човекових физичких особина / Ана Р. Савић-Грујић //
ЗбФФП. – 46, 4 (2016), 49–65. | Summary

642. САВОВА, Димка

Ред речи и акценатско издвајање као маркери експресивности у савременом српском
језику / Димка В. Савова // НССУВД. – 45, 1 (2016), 227–236. | Резюме

643. САНКОВИЋ, Никола

Деминутивни суфикс -(а)к и његови деривати / Никола Санковић // Савремена про-
учавања језика... – 71–81. | Summary

– СЕДЕР, Ружица

O koncesivnoj vrednosti veznika sans que i njegovim ekvivalentima i italijanskom i srpskom
jeziku | Уп. 381.

644. СИМИЋ, Радоје

Напомене о временским облицима у језику Лазе К. Лазаревића / Радоје Д. Симић //
НЈ. – 47, 3/4 (2016), 1–18. | Summary

645. СИМИЋ, Радоје

О конотацији / Радоје Д. Симић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 175–186. | Резюме

646. СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Светлана

Књига о категорији степена у српском језику : Категорија степена у српском језику
: сложена реченица / Марина Николић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2014.
– 307. / Светлана Слијепчевић // СЈ. – 21 (2016), 669–673. | Приказ | Уп. 621.

Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1 (2018)258



647. СПАСОЈЕВИЋ, Анета

Укрштање глаголских врста у конјугацији глагола у савременом српском језику / Сања
Ж. Ђуровић. – Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2015. – 345. / Анета А. Спа-
сојевић // НЈ. – 47, 1/2 (2016), 118–122. | Приказ

– СПАСОЈЕВИЋ, Марина

Белићево схватање глаголског вида и његов утицај на развој аспектолошких погле-
да у србистици | Уп. 1389, 1390.

648. СТАКИЋ, Милан

Порекло и морфолошка структура глаголских прилога / Милан В. Стакић // НССУВД.
– 45, 3 (2016), 149–165. | Summary

649. СТАНКОВИЋ, Бранимир

Adjectival Aspect in Serbian : Epistemic, Partitive Specifity od Definitness? / Branimir
Stanković // Jezik, književnost, značenje. – 345–353. | Rezime

– СТАНКОВИЋ, Селена

О роду, броју и падежу личних заменица у француском и српском језику | Уп. 387.

Француско-српске лингвистичке паралеле | Уп. 388.

– СТАНОЈЕВИЋ, Веран

Generičke rečenice u srpskom u poređenju sa francuskim | Уп. 389.

Нека запажања о француском и српском плусквамперфекту | Уп. 390.

650. СТАНОЈЕВИЋ, Веран

Од неутралности до експресивности у употреби глаголских времена / Веран Ј. Ста-
нојевић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 215–225. | Résumé

651. СТАНОЈЧИЋ, Славко

Однос лексеме и њеног окружења : на примерима из два различита дискурса / Слав-
ко Станојчић // Александар Белић. – 241–250. | Summary

652. СТАНОЈЧИЋ, Славко

Однос лексеме и њеног окружења : на примерима из два различита типа дискурса /
Славко Ж. Станојчић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 105–113. | Summary

653. СТАНОЈЧИЋ, Славко

Узрочно семантичко поље / Милош Ковачевић. – Београд : Јасен, 2012. – 237. – (Би -
блиотека Знакови) / Славко Ж. Станојчић // НЈ. – 47, 3/4(2016), 109–111. | Приказ

– СТЕФАНОВИЋ, Александар

Substantivum adverbiale или посебан поглед Александра Белића на бројеве као при-
лошке речи | Уп. 1394, 1395.

– СТЕФЧЕВА, Росица

О партикулама са значењем ограничавања у бугарском и српском језику : на материјалу
функционисања партикуле само | Уп. 391.

– СТОЈАНОВИЋ, Јелица

Ријечи састављене од двије основе у „Лучи микрокозма“ : граматички, сематички и
стилски аспект | Уп. 948.

654. СТОЈАНОВИЋ, Милица

Семантика префикса до- као првог у низу у двопрефигираним глаголима српског јези-
ка / Милица Стојановић // Jezik, književnost, značenje. – 165–175. | Summary

Библиографија 259



– СТОЈАНОВИЋ, Стефан

Лексичко значење трпних партиципа на -н, -т у предикативној функцији и њихова спо-
собност да изразе резултативно значење : на материјалу српског и руског језика | Уп. 392.

655. СТОЈИЧИЋ, Виолета*

Sintagma i strukturna svojstva kolokacija / Violeta Stojičić // Филолог. – 5 (2012), 260–
268. | Summary

656. ТОДИЋ, Бојана

Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српском језику / Горан Зељић. –
Београд : Учитељски факултет, 2016. – 302. – (Едиција Монографије ; 27) / Бојана Д. То-
дић // НЈ. – 47, 3/4(2016), 133–137. | Приказ | Уп. 598.

– ТОДОРОВИЋ, Стефан

Декомпоновање са глаголима типа донети и дати у административном и публици-
стичком стилу : граматички и стилистички аспект | Уп. 955.

657. ТОМА, Пол-Луј

Експресивност при употреби претеритних времена / Пол-Луј Тома // НССУВД. – 45,
1 (2016), 203–213. | Résumé

658. ТОМИЋ, Бојана

Однос значења и категорије броја код једног типа позајмљеница у српском језику :
адаптација множинских и једнинских облика именица страног порекла у српском језику
/ Бојана Томић // Jezik, književnost, značenje. – 189–200. | Summary

659. ТОШОВИЋ, Бранко

Morfološka pravila generisanja kao osnova novog tipa gramatike / Branko Đ. Tošović //
Теме језикословне... – 293–304. | Summary

660. ТОШОВИЋ, Бранко

Морфолошка структура именица српског језика / Бранко Тошовић // Славистика. –
20 (2016), 139–143. | Резюме

661. ЋЕВРИЗ НИШИЋ, Вера

Синтаксичко-стилистичке одлике кумулираних јединица с посесивним односом / Вера
С. Ћевриз Нишић // СЈ. – 21 (2016), 219–230. | Summary

662. ЋОРИЋ, Божо

О даљој деминуцији у српском језику / Божо Б. Ћорић // Теме језикословне... – 465–
478. | Summary

663. ФИЛИПОВИЋ, Весна

Девербативне именице с каузативним значењем у публицистичком и књижевно-
уметничком стилу / Весна Д. Филиповић // НЈ. – 47, 3/4 (2016), 33–47. | Резюме

– ХАЛУПКА РЕШЕТАР, Сабина

Magyar igevonzatok szerb közegben | Уп. 403.

664. ЧУДОМИРОВИЋ, Јован

Узрочни субординатори и теорија домена : експериментални приступ / Јован М. Чу-
домировић // НССУВД. – 45, 3 (2016), 167–200. | Summary

665. ШАРИЋ, Ања*

Izostavljanje predloga u posebnim oblicima elipse u srpskohrvatskom / Anja Šarić //
ЗбЈКФФНС. – 5 (2015), 33–43. | Summary
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– ШЕВИЋ, Милица*

Номинативне реченице у руском језику на материјалу пословица и њихови еквива-
ленти у српском језику | Уп. 410.

666. ШИПКА, Данко

Reflexiva tantum : уводна разматрања / Данко М. Шипка // ЛА. – 29 (2016), 1–7. | Sum-
mary

667. ШИПКА, Данко

Српски граматички речник : са скицом флексијских параметара српског језика / Данко
Шипка. – Нови Сад : Прометеј, 2016. – 1108. – (Лингвистичке едиције. Мали речници ; 6)

668. ШТАСНИ, Гордана

Деривати са суфиксом -ина мотивисани соматизмима / Гордана Р. Штасни // КњЈ. –
63, 3/4 (2016), 243–252. | Summary

669. ШТАСНИ, Гордана

Лична имена настала онимизацијом / Гордана Р. Штасни // Теме језикословне... – 479–
493. | Summary

670. ШТАСНИ, Гордана

Лична имена настала супстантивизацијом / Гордана Штасни // Српски језик и њего-
ве норме. – 232–248. | Summary

д) Лек си ко ло ги ја (лек сич ка се ман ти ка, фра зе о ло ги ја,
тер ми но ло ги ја, ети мо ло ги ја, оно ма сти ка и др.)

– АЈЏАНОВИЋ, Јелена

Лексичко-семантичка обележја предикатива у прилошким предикатским изразима |
Уп. 563.

671. АЈЏАНОВИЋ, Милан

Појмовна класификација физичкогеографских термина страног порекла / Милан С.
Ајџановић // Теме језикословне... – 531–543. | Summary

– АЈЏАНОВИЋ, Милан

Семантичка деривација фитонима и зоонима у Ћопићевим делима | Уп. 856.

672. АЈЏАНОВИЋ, Милан

Структура српских географских термина страног порекла / Милан Ајџановић // Српски
језик и његове норме. – 249–264. | Summary

– АЛЕКСИЋ, Мариана

Српско-бугарска (бугарско-српска) енантиосемија и квазиенантиосемија | Уп. 274.

– АНДРИЋ, Едита

Frazeološke jedinice sa odrednicom kenyér u mađarskom i hleb u srpskom jeziku | Уп. 276.

– АНЂЕЛИЋ, Иконија*

Kontrastivna analiza biblijskih frazeologizama u engleskom, nemačkom i srpskom jeziku
| Уп. 277.

673. АНТОНИЋ, Ивана

Прилошке лексеме као индикатори значења изненадног појављивања у времену / Ива-
на Антонић // Српски језик и његове норме. – 143–159. | Summary
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– АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада

Глаголи страховања и њихове допуне | Уп. 580.

– БАБИЋ, Биљана*

Napomene o prezimenima italijanskog porekla u banjalučkoj regiji | Уп. 1010.

674. БАБИЋ, Јелена

Terminologija starog oružja i municije u srpskom jeziku poreklom iz orijentalnih jezika /
Jelena Babić // Оријенталистичко знамење. – 331–351. | Summary

– БАЈОВИЋ, Јелена

К вопросу о формировании торгово-экономической лексики в русском и сербском язы-
ках : названия торговцев изделий из металла | Уп. 281.

К вопросу о формировании торгово-экономической лексики русского и сербского язы-
ков : названия торговцев меховыми и кожаными изделиями | Уп. 282.

Развитие торгово-экономической лексики в русском и сербском языках : названия тор-
говых точек : к вопросу о переводимости/непереводимости | Уп. 283.

– БАШАНОВИЋ ЧЕЧОВИЋ, Јелена

Семантичко-творбене могућности изражавања експресивности у Вуковом „Рјечни-
ку“ из 1852. године | Уп. 1039.

675. БАШИЋ, Ивана

Слике у речима : иконичност лексике српског језика у контексту словенске митоло-
гије : метафоре живота и смрти / Ивана Башић. – Београд : Етнографски институт САНУ,
2016. – 362. – (Посебна издања ; 85)

– БЕГЕНИШИЋ, Добрила

Домети стручне лексикографије немачког и српског језика | Уп. 284.

676. БЕГОВИЋ, Катарина

Фразеологизми са компонентом жив : историја и савремено стање : о фразеологиз-
му виче (јауче, дере се) не(т)ко као да га жива деру / Катарина В. Беговић // НССУВД. –
45, 1 (2016), 395–405. | Summary

– БЈЕЛЕТИЋ, Марта

Из експресивне префиксације : на материјалу говора Бањана, Грахова и Опутних Ру-
дина | Уп. 1011.

677. БЈЕЛЕТИЋ, Марта

Придеви са значењем коврџав у српском језику : на грађи за „Општесловенски лин-
гвистички атлас“ / Марта Ж. Бјелетић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 93–110. | Резюме, Summary

– БЛАТЕШИЋ, Алексaндрa

Компарација етнонима turco и Турчин у италијанској и српској фразеологији и паре-
миологији | Уп. 286.

678. БОГДАНОВИЋ, Маријана

Баш сам вољан на колегиницу / Маријана Богдановић // Речи под лупом. – 61–63.

679. БОГДАНОВИЋ, Маријана

Ух, што воли да меси гурабије! / Маријана Богдановић // Речи под лупом. – 65–68.

680. БОГДАНОВИЋ, Милица*

Morfološka analiza anglicizama u ekonomskom registru srpskog jezika / Milica Bogdanović
// Филолог. – 9 (2014), 139–152. | Summary
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681. БОГДАНОВИЋ, Милица*
Prilog semantičkoj analizi anglicizama u ekonomskom registru srpskog jezika / Milica

Bogdanović // Филолог. – 5 (2012), 269–284. | Summary

– БОГДАНОВИЋ, Недељко
Антропографски речник југоисточне Србије | Уп. 1177.
Даљи путеви лексикографске обраде призренско-тимочких говора | Уп. 1012.

682. БОЖОВИЋ, Ивана
Категорија биљака у басмама од чини и урока у јужнословенској бајалачкој тради-

цији / Ивана Н. Божовић // ЗбФФП. – 46, 4 (2016), 67–91. | Резюме

– БОЈОВИЋ, Драга
Семантичко-творбени потенцијал лексике Вука и Његоша и његове лингвокултурне

конотације на примјеру концепта човјек | Уп. 1142.

683. БРОЋИЋ, Андријана
Асоцијативни метод у испитивању концептуализације поноса / Андријана М. Броћић

// СЈ. – 21 (2016), 415–435. | Summary

– БУГАРСКИ, Ранко
Slivenice kao pokazatelj promena u jeziku i društvu | Уп. 12.

684. ВЕЉКОВИЋ СТАНКОВИЋ, Драгана
О развоју фигуративних значења зоолексема у српском језику / Драгана Д. Вељковић

Станковић // НССУВД. – 45, 3 (2016), 15–45. | Summary

685. ВИТАС, Душко
Оглед из гастроматике / Душко М. Витас, Цветана Ј. Крстев // Теме језикословне... –

559–574. | Summary

686. ВЛАЈИЋ ПОПОВИЋ, Јасна
„Приручни етимолошки речник српског језика“ : допринос савременој етимологији / Јас-

на Влајић-Поповић, Марта Бјелетић // Лексикологија и лексикографија... – 197–210. | Summary

687. ВЛАЈИЋ ПОПОВИЋ, Јасна
Речца зар : преко синтаксе и семантике до етимологије : Зар ти то мислиш? ↔ Ти то

мислиш зар? / Јасна Влајић-Поповић // ЈФ. – 72, 1/2 (2016), 65–83. | Резюме, Summary

688. ВУЈОВИЋ, Душанка
Нове домаће речи у политичком жаргону / Душанка Вујовић // Српски језик и њего-

ве норме. – 265–276. | Summary

689. ВУКОВИЋ, Ненад
Путеви оријентализама у српскохрватском језику и њихова слојевитост / Ненад Ву-

ковић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. – 111–117. | Summary

690. ВУКОВИЋ НИКОЛИЋ, Гордана
Lingvistički dizajn / Gordana Vuković-Nikolić. – 1. izd. – Beograd : G. Vuković-Nikolić,

2016. – 288.

691. ВУЛЕТИЋ, Александар
Увезени неологизми и синонимија у српском језику медицине / Александар Ђ. Вулетић,

Наташа Д. Милосављевић // СЈ. – 21 (2016), 453–467. | Summary

692. ВУЛОВИЋ, Наташа
Експресивност фразеолошких јединица с компонентом ђаво у српском језику / На-

таша С. Вуловић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 381–393. | Резюме
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693. ВУЛОВИЋ, Наташа*

Српска фразеологија и религија : лингвокултуролошка истраживања / Наташа Вуловић.
– Београд : Институт за српски језик САНУ, 2015. – 358. – (Монографијa ; 23) | Уп. 741,
755, 829.

694. ВУЧКОВИЋ, Марија

Егзоцентричне сложенице које имају структуру : број три с аугментативним значе-
њем + именица / Марија Д. Вучковић // Лексикологија и лексикографија... – 547–564. | Sum-
mary

695. ВУЧКОВИЋ, Марија

Koncept posesije i semantika glagola gubiti i njegovih derivata / Marija Vučković // Jezik,
književnost, značenje. – 59–71. | Summary

696. ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ, Владислава*

Jezičke inovacije u savremenoj srpskoj prozi : semantički potencijal imena i brendova / Vla-
dislava Gordić Petković // ПЛ. – 16 (2015), 191–201. | Summary

697. ГОРТАН ПРЕМК, Даринка

Неколико речи о савременој српској дескриптивној лексикографији / Даринка С. Гор-
тан-Премк // Теме језикословне... – 431–437. | Summary

698. ГРКОВИЋ, Сања

Религијски аспект Вукових пословица са лексемом ђаво/враг / Сања З. Грковић // ЛА.
– 29 (2016), 8–21. | Резюме

– ГУДУРИЋ, Снежана

Anglicismes en français et en serbe : choix des unités lexicales et procédés de leur adap-
tation | Уп. 296.

Pseudoanglicizmi u francuskom i srpskom jeziku : tipovi i klasifikacija | Уп. 298.

У потрази за изгубљеним значењем : случај неколико лексема у српском и францус-
ком језику | Уп. 299.

699. ДЕЛИЋ, Лидија

„Кличе Милош српски поп’јевати“ : концептуализација етнонима у усменој епици /
Лидија Д. Делић // Срби и српско. – 50–71.

– ДЕШИЋ, Милорад

Српски стандардни акценат и новија лексика | Уп. 548.

700. ДИЛПАРИЋ, Бранислава*

Унутрашња структура категорије делови куће / Бранислава Дилпарић // Филолог. – 4
(2011), 132–146. | Summary

701. ДИНИЋ, Јакша

Топонимија западног дела књажевачке територије / Јакша Динић // ОП. – 23 (2016),
293–366. | Summary

702. ДИНИЋ МАРИНКОВИЋ, Милица

О најфреквентнијим лексичким јединицама у уџбенику историје за пети разред / Ми-
лица Динић Маринковић // O jeziku i jezicima. – 253–270. | Summary

703. ДОЈЧИНОВИЋ, Данијел*

Примјери развоја алонима у српском језику : прилог српској ономастици / Данијел
Дојчиновић // Филолог. – 5 (2012), 210–216. | Summary
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– ДОШЉАК, Драшко

Метохијска презимена | Уп. 1016.

– ДРАГИЋ, Мила*

Frazeologizmi sa leksemom jezik i ciljnim domenom jezičke radnje u srpskom i u engles-
kom jeziku | Уп. 300.

704. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Глобализација и лексика / Рајна Драгићевић // Речи под лупом. – 131–133.

705. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Добар је Бог, али су и ђаволи јаки / Рајна Драгићевић // Речи под лупом. – 57–59.

706. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Женијални државник – цар Душан / Рајна Драгићевић // Речи под лупом. – 23–25.

707. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Језик нас увек изненади / Рајна Драгићевић // Речи под лупом. – 69–72.

708. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Која је ракија антизортин / Рајна Драгићевић // Речи под лупом. – 27–29.

709. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Лексикализација : на примеру именичких деминутива / Рајна М. Драгићевић // Теме
језикословне... – 453–463. | Summary

710. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

О времену када су се носили клобуци и камизоли / Рајна Драгићевић // Речи под лу-
пом. – 13–18.

711. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

О експресивном лексичком исказивању количине у српском језику / Рајна М. Драгићевић
// НССУВД. – 45, 1 (2016), 291–299. | Summary

– ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

О речима године и лексичком планирању српског језика | Уп. 836.

712. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Оживети заборављене речи / Рајна Драгићевић // Речи под лупом. – 31–33.

713. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Оцењивање неоцењивог / Рајна Драгићевић // Речи под лупом. – 135–138.

714. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Полисемија именичких деминутива / Рајна М. Драгићевић // НССУВД. – 45, 3 (2016),
75–85. | Summary

715. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Само су мисли просте, а језик не може да буде прост / Рајна Драгићевић // Речи под
лупом. – 19–22.

– ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Словенска лексика за људске особине и емоције у Елезовићевом „Речнику косовско-
метохијског дијалекта“ | Уп. 1017.

716. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Стара лексикографија и српска култура : форме учтивости у српском језику у XIX веку
/ Рајна Драгићевић // Срби и српско. – 90–102.
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717. ДРАЖИЋ, Јасмина

Асоцијативни портрет доброте и храбрости у српском језику и култури / Јасмина Н.
Дражић, Јелена Т. Ајџановић // ЗбМСКЈ. – 64, 2 (2016), 343–352. | Summary

718. ДРАЖИЋ, Јасмина

Нејезички и језички фактори за конципирање речника колокација српског језика / Јас-
мина Н. Дражић // Лексикологија и лексикографија... – 305–320. | Summary

719. ДРАЖИЋ, Јасмина

Својства и типови лексичких спојева : преглед основних учења / Јасмина Дражић //
Српски језик и његове норме. – 203–217. | Summary

720. ЂИНЂИЋ, Марија

И Турци кажу јефтино пиво / Марија Ђинђић // Речи под лупом. – 51–53.

721. ЂИНЂИЋ, Марија

Комшија, колико је сати? / Марија Ђинђић // Речи под лупом. – 55–56.

722. ЂИНЂИЋ, Марија

Освештана грешка или турцизам / Марија Ђинђић // Речи под лупом. – 43–45.

723. ЂИНЂИЋ, Марија

Турцизми у прошлом земану и садашњем времену / Марија Ђинђић // Речи под лу-
пом. – 47–49.

724. ЂОРЂЕВИЋ, Весна

Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији : етнофразеолошки
поглед / Весна Ђорђевић, Нина Аксић // ЗбФФП. – 46, 4 (2016), 93–116. | Summary

– ЂОРЂЕВИЋ, Данијела

Stavovi poljoprivrednih stručnjaka prema anglicizmima, prevodnim ekvivalentima u
naučnoj terminologiji na srpskom jeziku | Уп. 873.

– ЂУРЂЕВИЋ, Сава

Вуков „Рјечник“ и смеховна култура | Уп. 1146.

– ЂУРИЋ, Милош

Značenje i složenice u diskursu elektrotehnike | Уп. 595.

English and Russian Terms and their Serbian Translational Equivalents in Computer Ter-
minology | Уп. 302.

725. ЂУРОВИЋ, Сања

Израда речника писаца као допринос познавању лексикона : на примеру прозе Ви-
досава Стевановића / Сања Ж. Ђуровић // НЈ. – 47, 3/4 (2016), 49–72. | Резюме

726. ЕЛЧИЋ, Сузана*

Лексика у језику блогова условљена англицизацијом / Сузана Елчић // Филолог. – 8
(2013), 88–97. | Summary

727. ЕРИЋ, Невена

Зборник о речима под лупом : Речи под лупом : зборник радова о лексици српског јези-
ка / ур. Рајна Драгићевић. – Београд : Танеси, 2016. – 157. – (Српска књижевност) / Неве-
на Ерић // КњЈ. – 63, 3/4 (2016), 415–419. | Приказ | Уп. 808.

– ЗАРИФОВИЋ, Мирјана

Smeh u nemačkoj i srpskoj frazeologiji | Уп. 305.
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– ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, Душанка
Из лексичке интерференције у мађарско-српском двојезичју | Уп. 306.

– ЗДРАВКОВИЋ, Ана
Семантичке и структурне варијације фразеологизама као извор хумора у прози Ду-

шана Радовића | Уп. 878.

– ЗОБЕНИЦА, Сања
Из лексике источне Лике : Доњи Лапац и Јошан | Уп. 1019.

– ЗУБОВ, Николај
Дебела (груба) грешка – дебеле паре у српском (српскохрватском), односно груба по-

милка – грубі гроші у украјинском и нешто друго : словенске етнолингвистичке изоглосе
у европском контексту | Уп. 307.

– ИВАНИЋ, Мирела
Лексика пасивног фонда у одабраним делима Иве Андрића | Уп. 880.

728. ИВАНОВИЋ, Ненад
Грађа „Речника САНУ“ : потребе и могућности дигитализације у светлу савремених

приступа / Ненад Б. Ивановић, Милена М. Јакић, Стана С. Ристић // Лексикологија и лек-
сикографија... – 133–154. | Summary

– ИВАНОВИЋ, Ненад
Лексикографска мисао Александра Белића : 1926–1955. | Уп. 1351.
Лексикографска мисао Александра Белића средином двадесетог века : историјски и

концепцијски аспект | Уп. 1352.

– ИЛИЋ, Душанка
Ономастика Каменског Вучјака | Уп. 1020.

729. ИЛИЋ, Мирјана
Боје у оку, свести и језику / Мирјана Илић. – Ниш : Nais print, 2016. – 224. – (Студије)

| Уп. 816.

– ЈАКИЋ, Милена
Доприноси Предрага Пипера проучавању вербалних асоцијација | Уп. 1353.

730. ЈАКИЋ, Милена
Страх је неопходан да бисмо били храбри / Милена Јакић // Речи под лупом. – 147–149.

– ЈАШОВИЋ, Голуб
Именослови српских писаца са Косова и Метохије | Уп. 884.

731. ЈАШОВИЋ, Голуб
Микротопонимија села Беркова у Прекорупљу / Голуб М. Јашовић // ЗбФФП. – 46,

1 (2016), 13–25. | Summary

732. ЈАШОВИЋ, Голуб
Српска и албанска топонимија села Ослара код Бујановца / Голуб М. Јашовић // ЗбФФП.

– 46, 2 (2016), 429–444. | Summary

– ЈЕВРИЋ, Тамара
The Portrait of Women in English and Serbian : a Study into the Meaning of Words thro-

ugh Collocations | Уп. 314.

– ЈОВАНОВИЋ, Владан
Лексичко-семантички статус осамостаљеног (апсолутног) компаратива у српском јези-

ку | Уп. 605.
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733. ЈОВАНОВИЋ, Владан

Савремена српска терминологија и терминолошка лексикографија / Владан З. Јова-
новић // Српски језик и актуелна питања језичког планирања. – 163–175. | Резюме

734. ЈОВАНОВИЋ, Владан

Српска војна лексика и терминологија / Владан Јовановић. – Београд : Институт за
српски језик САНУ, 2016. – 304. – (Монографија ; 25) | Уп. 794.

735. ЈОВАНОВИЋ, Владан

Терминографија и сродне дисциплине : из угла српске и словенске лингвистике / Вла-
дан З. Јовановић // Лексикологија и лексикографија... – 261–272. | Резюме

– ЈОВАНОВИЋ, Иван

О семантичком аспекту сексуалног чина у француском и српском језику | Уп. 317.

La phraséologie obsène en français et en serbe | Уп. 319.

736. ЈОВАНОВИЋ, Јована

Кад се капларице и капетанчићи претварају да су јуначине / Јована Јовановић // Речи
под лупом. – 99–104.

737. ЈОВАНОВИЋ, Јована

Када је Босанац глуп, а Црногорац лењ / Јована Јовановић // Речи под лупом. – 91–93.

738. ЈОВАНОВИЋ, Јована

Какав то мушкарац у језику постаје баба / Јована Јовановић // Речи под лупом. – 87–89.

739. ЈОВАНОВИЋ, Јована

Компонента величине као мотиватор погрдног или афирмативног значења лексема којима
се именује човек / Јована Јовановић // Jezik, književnost, značenje. – 113–129. | Summary

740. ЈОВАНОВИЋ, Јована

Победници транзиције – данас гоље, сутра богаташи / Јована Јовановић // Речи под
лупом. – 95–97.

741. ЈОВАНОВИЋ, Јована

Српска фразеологија и религија : лингвокултуролошка истраживања / Наташа Вуловић.
– Београд : Институт за српски језик САНУ, 2015. – 358. – (Монографијa ; 23) / Јована Јова-
новић // НЈ. – 47, 3/4(2016), 123–132. | Приказ | Уп. 693, 755, 829.

742. ЈОВАНОВИЋ, Јована

Шта је заједничко магарцу, ћурки и тикви у српском језику / Јована Јовановић // Речи
под лупом. – 105–110.

– ЈОВИЋ, Александра

О црквенословенизмима у „Речнику српскохрватскога књижевног језика“ | Уп. 1104.

743. ЈОВКОВИЋ, Љиљана

Истраживање англицизама у савременом српском језику / Љиљана Јовковић, Лари-
са Јовановић, Мерсида Тахировић // Иновације у настави... – 79–96. | Резиме, Abstract

– ЈОШИЋ, Неђо

Белићева лексикографска гледишта и „Речник САНУ“ | Уп. 1361, 1362.

744. ЈОШИЋ, Неђо

Воћарска лексика и терминологија у српском језику / Неђо Г. Јошић. – Београд : Ин-
ститут за српски језик САНУ, 2016. – 217. – (Монографије ; 24) | Уп. 790, 809.
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745. ЈОШИЋ, Неђо

Збирке ријечи с подручја шумадијско-војвођанских говора и њихово мјесто међу из-
ворима „Речника САНУ“ / Неђо Јошић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 137–
144. | Summary

746. ЈОШИЋ, Неђо

Лексичке збирке и лексика с подручја источнохерцеговачких говора и њихово мјесто
међу изворима „Речника САНУ“ / Неђо Јошић // Филолог. – 14 (2016), 208–217. | Summary

747. ЈОШИЋ, Неђо

Новаковићева „Посланица“ о његовању језика српског : њен карактер и значај за раз-
вој српске лексикографске мисли / Неђо Г. Јошић // НЈ. – 47, 1/2 (2016), 59–71. | Summary

748. ЈОШИЋ, Неђо

Српске јабуке у азбучној колони / Неђо Јошић // Речи под лупом. – 39–42.

749. ЈОШИЋ, Неђо

Старе српске воћке у језичком огледалу / Неђо Јошић // Речи под лупом. – 35–37.

750. КАЛЕЗИЋ, Маја

The Status of the Serbian Terminology Defined by the Serbian Language Policy throughout
Its Contemporary and Future Plans : an Outline of the Terminological Algorhytm / Maja R. Kalezić
// Лексикологија и лексикографија... – 237–248. | Rezime

751. КАРДОШ, Александра

Adaptacija sa engleskog jezika na srpski imena junaka u Diznijevim dugometražnim crta-
nim filmovima / Aleksandra Kardoš // Језици и културе у времену и простору. – 191–198. |
Summary

– КЕРКЕЗ, Драгана

Неочекиваност између изненађења и запрепашћења : неочекиваност као особина : на
материјалу руског и српског језика | Уп. 323.

Неочекиваност као емотивно стање : на материјалу руског и српског језика | Уп. 324.

752. КЕЦМАН, Милош

Колоплет културе и језика – има ли лингвистике без префиксоида етно? : Скице из
етнолингвистике / Дијана Црњак, Биљана Савић. – Бања Лука : Матица српска, Друштво
чланова Матице српске у Републици Српској, 2016. – 157. – (Библиотека Студије и расправе)
/ Милош Кецман, Ивана Вуковић // Филолог. – 14 (2016), 592–595. | Приказ | Уп. 825.

753. КНЕЖЕВИЋ, Божица

Семантички и структурални преглед романијских ојконима / Божица Д. Кнежевић //
Филолог. – 14 (2016), 227–242. | Summary

– КНЕЖЕВИЋ, Ивана

Словенски неологизми у академским радовима на српском и енглеском језику у сфе-
ри православне теологије | Уп. 22.

– КОЛАРЕВИЋ, Сања

Лексеме белый и черный у руским вербалним асоцијацијама у поређењу са српским
| Уп. 327.

754. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

О једном приступу лексикографији теолошких речника / Ксенија Ј. Кончаревић, Ми-
лан Д. Радовановић // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 32–44. | Резюме

Библиографија 269



755. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
Српска фразеологија и религија : лингвокултуролошка истраживања / Наташа Вуловић.

– Београд : Институт за српски језик САНУ, 2015. – 358. – (Монографијa ; 23) / Ксенија
Кончаревић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 251–261. | Приказ | Уп. 693, 741, 829.

– КОСАНОВИЋ, Милина
O semantici prideva koji označavaju emocije u engleskom i srpskom jeziku : kogni tiv no -

lin gvistička analiza | Уп. 328.

756. КРАВИЋ, Миљана
Неке семантичке особености турцизама који означавају посуђе и њихов статус у са-

временом српском језику / Миљана Б. Кравић // СЈ. – 21 (2016), 521–543. | Summary

757. КРЦИЋ, Ненад
Преклапање глаголске хипонимије и синонимије у српском језику / Ненад Крцић //

Савремена проучавања језика... – 91–101. | Summary

758. ЛАЗИЋ КОЊИК, Ивана
Значење речи дом у српском језику / Ивана Лазић Коњик, Јованка Милошевић // Je-

zik, književnost, značenje. – 73–88. | Summary

759. ЛЕВУШКИНА, Ружица
Дескриптивни речник лексема из сфере православне духовности у савременом српском

језику / Ружица С. Левушкина // Лексикологија и лексикографија... – 321–340. | Резюме

760. ЛЕКСИКОЛОГИЈА и лексикографија у светлу савремених приступа : зборник
научних радова / ур. Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић. – Београд : Ин-
ститут за српски језик САНУ, 2016. – 577.

– ЛИНДА ПОПОВИЋ, Снежана
Фраземи са значењем никад у чешком и српском језику | Уп. 336.

761. ЛОМА, Александар
Један Ибар мање, један Дабар више / Александар Лома // ОП. – 23 (2016), 1–26. | Zu-

sammenfassung

762. ЛОМА, Александар
О имену Срби / Александар Лома // Срби и српско. – 7–18.

– ЛУКАЧ, Kaролина
Лексичко поље глагола ходања у енглеском језику и њихово превођење на српски |

Уп. 1262.

– МАРЈАНОВИЋ, Саша
Глаголска флексија у двојезичном речнику са српским као циљним језиком | Уп. 619.

– МАРЈАНОВИЋ, Федор
Лексика религијског карактера у роману „Како упокојити вампира“ Борислава Пекића

| Уп. 900.

763. МАРКОВИЋ, Александра
Експресивност именичких синтагми типа човек од науке / Александра М. Марковић

// НССУВД. – 45, 1 (2016), 469–478. | Summary

– МАРКОВИЋ, Бранкица*
О виноградарској лексици у „Речнику српских говора Војводине“ | Уп. 1024.

764. МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Експресивност у „Лучи микрокозма“ : фразеолошки аспект / Радмило Н. Маројевић

// НССУВД. – 45, 1 (2016), 125–139. | Резюме
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– МАРОЈЕВИЋ, Радмило*
Олег Николајевич Трубачов и словенска етимологија топонима Врбас | Уп. 423.

765. МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Фразеолошка реконструкција у „Лучи микрокозма“ / Радмило Н. Маројевић // СЈ. –

21 (2016), 5–23. | Резюме

– МАТИЋ, Томислав
Прагматска анализа индивидуалних фразеолошких израза у драмама Александра По-

повића | Уп. 901.

766. МАЦАНОВИЋ, Ана
Могу ли старе речи бити модерне? / Ана Мацановић, Ивана Маринковић Мандић, Јова-

на Јовановић // ЈД. – 12, 7–8 (2016), 6–10.

– МИКЕТИЋ, Сања
Топоними турског порекла у приповеткама Григорија Божовића | Уп. 902.

767. МИЛАДИНОВИЋ, Сања
Концепти мудрост и лудост у Вуковим пословицама / Сања З. Миладиновић // Српски

језик, књижевност, уметност 1. – 255–262. | Summary

768. МИЛАНОВ, Наташа
О глаголима ићи и падати као семантички најбогатијим глаголима кретања у

српском језику / Наташа Миланов // Филолог. – 13 (2016), 44–56. | Summary

769. МИЛАНОВ, Наташа
О значењима лексема ватра и огањ у српском језику / Наташа Миланов // Jezik,

književnost, značenje. – 89–100. | Summary

770. МИЛАНОВ, Наташа
Оштро око са оштрим разумом / Наташа Миланов // Речи под лупом. – 77–78.

– МИЛАНОВИЋ, Нина
Семантика лексеме гугл у роману „Једро наде“ Николе Маловића | Уп. 904.

771. МИЛЕНКОВИЋ, Ана
О језику осећања или језику и осећањима / Ана Миленковић // Речи под лупом. – 143–

145.

772. МИЛЕНКОВИЋ, Ана
Уплашен или плашљив човек / Ана Миленковић // Речи под лупом. – 139–141.

773. МИЛИЋ, Мира
Принципи састављања двојезичних терминолошких речника : енглеско-српски реч-

ник спортских термина / Мира М. Милић // Лексикологија и лексикографија... – 273–286.
| Summary

– МИЛОРАДОВИЋ, Софија
Реч која (ни)је измакла – овде и тамо | Уп. 1028.

774. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бојана
Од потребе до могућности израде речника говорне етикеције у српском језику / Бојана

С. Милосављевић // Лексикологија и лексикографија... – 341–352. | Summary

775. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бојана
Они никад нису код куће : о хиперболи у разговорном језику / Бојана Милосављевић

// ЈД. – 12, 7–8 (2016), 25–31.
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– МИЛОСАВЉЕВИЋ, Тања
Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом национална и верска припадност

у српском призренском говору | Уп. 1029.

776. МИЉКОВИЋ, Вања
Јесмо ли на компјутеру или поред компјутера / Вања Миљковић // Речи под лупом.

– 151–154.

777. МИЉКОВИЋ, Вања
Слепи од љубави и заслепљени мржњом / Вања Миљковић // Речи под лупом. – 155–158.

778. МИЉКОВИЋ, Славиша
Србски Врховни Бог као Хроми Вук или Криви Курјак / Славиша К. Миљковић. – Ниш

: С. Миљковић, 2016. – 282. – (Глагоље србско)

– МИРНИЋ, Кристина*
О значењу неких глагола говорења у њемачком и српском језику | Уп. 349.

– МИШИЋ, Биљана
Језичко-стилистички аспекти жаргонизама у роману „Хеј, нисам ти то причала“ Мома

Капора | Уп. 909.

779. МИШИЋ ИЛИЋ, Биљана
Značenje od reči do diskursa / Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić // Jezik, književnost, značenje.

– 11–27.

780. МРШЕВИЋ РАДОВИЋ, Драгана
Мирише као ружа / Драгана Мршевић Радовић // Теме језикословне... – 223–230. |

Résumé

– МУТАВЏИЋ, Предраг
Из балканске фразеологије | Уп. 1318.
Ко са ђаволом тикве сади... : прилог упоредном проучавању балканске фразеологије

| Уп. 353.
О семантичкој (не)могућности преношења фразеологизама са компонентом власти-

те именице (апелатива) из српског на грчки и албански језик : прилог проучавању балканске
фразеологије и семантике | Уп. 354.

781. НИКОЛИЋ, Весна
Огледало српског домаћина / Весна Николић // Речи под лупом. – 123–125.

782. НИКОЛИЋ, Весна
Седмо небо и падање с неба / Весна Николић // Речи под лупом. – 127–129.

783. НИКОЛИЋ, Видан*
Лексеме анатема и проклетије из обичајног и црквеног права у средњем веку као

базе у српској ономастици / Видан В. Николић // Филолог. – 6 (2012), 185–194. | Summary

784. НИКОЛИЋ, Видан*
Телесна деформација polidaktilija (шести прст) као база у антропонимији / Видан В.

Николић // Филолог. – 8 (2013), 59–68. | Summary

– НИКОЛИЋ, Марина
Модификације фразеологизама у српској реп музици | Уп. 912.

– НИНКОВИЋ, Сања*
Deutsche Phraseologismen mit der Komponente leben und deren Äquivalente im Serbischen

| Уп. 358.
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785. НОВАКОВ, Предраг
Granice značenja : glagolska semantika i glagolski vid / Predrag Novakov // Jezik, književnost,

značenje. – 31–41. | Summary

786. НОВОКМЕТ, Слободан
Бубе, муве и мушице у глави? / Слободан Новокмет // ЈД. – 12, 7–8 (2016), 32–35.

787. НОВОКМЕТ, Слободан
Вреба ли паук бубу на зебри? / Слободан Новокмет // Речи под лупом. – 83–85.

788. НОВОКМЕТ, Слободан
Људи лавови, маце, змије и гориле / Слободан Новокмет // Речи под лупом. – 79–81.

789. НОВОКМЕТ, Слободан
Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се од-

носе на људске особине / Слободан Б. Новокмет // КњЈ. – 63, 1/2 (2016), 49–66. | Summary

790. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Воћарска лексика и терминологија у српском језику / Неђо Јошић. – Београд : Институт

за српски језик САНУ, 2016. – 217. / Ђорђе Оташевић // ЛА. – 29 (2016), 49–50. | Приказ |
Уп. 744, 809.

– ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Концепција и структура општих једнојезичких школских речника српског као матерњег

језика | Уп. 999.

791. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Лексика као експресивно средство у рекламним текстовима на српском језику / Ђорђе

Р. Оташевић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 337–347. | Summary

– ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
О терминима школски речник и ученички речник | Уп. 1000.

792. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Од наших Руса до комшијине краве : необавезни кибицерски глосар општих разго-

ворних места / Данко Шипка. – Нови Сад : Прометеј, 2015. – 154. / Ђорђе Оташевић // ЛА.
– 28 (2016), 65–67. | Приказ

– ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Планирање и српска лексикографија | Уп. 846.

793. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Политичка коректност као језичко и национално питање / Ђорђе Р. Оташевић // СЈ.

– 21 (2016), 291–310. | Summary

794. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Српска војна лексика и терминологија / Владан Јовановић. – Београд : Институт за српски

језик САНУ, 2016. – 306. / Ђорђе Оташевић // ЛА. – 29 (2016), 38–40. | Приказ | Уп. 734.

795. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Школски речници српског језика / Ђорђе Р. Оташевић // Лексикологија и лексико-

графија... – 289–304. | Summary

– ПАВЛОВИЋ, Владан
The Way Construction in English and its Translation Equivalents in Serbian | Уп. 361.

796. ПАВЛОВИЋ, Звездана
Ороними Србије : трећи део : Р–Т / Звездана Павловић // ОП. – 23 (2016), 113–292. |

Streszczenie
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– ПАВЛОВИЋ, Неда

О Стерији као лексикографу и лексикологу | Уп. 916.

797. ПАЖЂЕРСКИ, Душан-Владислав

Адаптација властитих именица из кашупског језика у српском језику / Душан-Вла-
дислав Пажђерски // ЛА. – 28 (2016), 12–29. | Summary

– ПАЈОВИЋ, Стефан

Irish and Serbian Place Names with a Common Base | Уп. 362.

– ПАНИЋ КАВГИЋ, Олга

Leksička kreativnost u nadimcima svetskih tenisera | Уп. 363.

– ПАПИШТА, Жолт

Brennende Gefühle : die strukturmetapher Emotion istfeuer in deutschen, serbischen und
ungarischen Phraseologismen | Уп. 365.

– ПАУНОВИЋ РОДИЋ, Стефана

Метафоричка концептуализација женствености у словачком и српском језику | Уп. 367.

– ПЕЈАНОВИЋ, Ана

Вук, Његош и фразеологија | Уп. 1164.

798. ПЕЈАНОВИЋ, Ана

Експресивност као категоријална особина фразеолошких јединица / Ана Б. Пејано-
вић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 361–367. | Резюме

– ПЕЈОВИЋ, Анђелка

Крв као фразеолошка компонента у српском и шпанском језику | Уп. 368.

799. ПЕЈОВИЋ, Анђелка

Културеме унутар фразема и фраземи као културеме / Анђелка Д. Пејовић // СЈ. – 21
(2016), 133–144. | Resumen

800. ПЕТРОВИЋ, Снежана

Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електро-
нских речника / Снежана М. Петровић, Тома П. Тасовац // Лексикологија и лексикографија...
– 155–168. | Summary

– ПЕТРОВИЋ, Срђан

О лексици из сфере монашке духовности у руском и српском језику | Уп. 369.

– ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана

Из ономастике Рађевине : лични надимци два рађевска села : семантика и мотивација
| Уп. 1037.

801. ПЕШИКАН ЉУШТАНОВИЋ, Љиљана

Сведочанства о култури детињства у „Рјечнику“ Вука Стефановића Караџића / Љи-
љана Ж. Пешикан-Љуштановић // Теме језикословне... – 243–258. | Summary

802. ПОПОВИЋ, Александар

Les Turcismes en Serbe et en Serbo-Croate dans le domaine de la magie et de la mystique
musulmane / Alexandre Popovic // Оријенталистичко знамење. – 29–57.

803. ПРЋИЋ, Твртко

Какав нам општи речник српског језика највише треба? / Твртко Т. Прћић // Лекси-
кологија и лексикографија... – 87–117. | Summary
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804. ПРЋИЋ, Твртко

Kakva nam domaća leksikografija treba u 21. veku / Tvrtko Prćić // Језици и културе у
времену и простору. – 231–251. | Summary

805. ПРЋИЋ, Твртко

Нова значења постојећих речи у српском језику : унутарсистемски и вансистемски
механизми реализације / Твртко Т. Прћић // Теме језикословне... – 439–452. | Summary

– ПУМПАЛОВИЋ, Радислав

Ономастика једног дела Ибарског Колашина | Уп. 1043.

– РАДАН, Михај

Карашевска пастирска терминологија : са посебним освртом на страни утицај у њој
| Уп. 1044.

806. РАДИЋ, Јованка*

Доследна феминизација : испољавање свести о равноправности полова или пут у мен-
талну деградацију / Јованка Ј. Радић // Филолог. – 8 (2013), 26–36. | Summary

807. РАДОЊИЋ, Данијела

Српска кухиња у мору позајмљеница : чија јела једемо? / Данијела Радоњић // Речи
под лупом. – 73–75.

– РАМИЋ, Никола

О фразеолошким дијалектизмима | Уп. 1048.

808. РЕЧИ под лупом : зборник радова о лексици српског језика / ур. Рајна Драгићевић.
– Београд : Танеси, 2016. – 159. – (Српска књижевност) | Уп. 727.

– РИСТИЋ, Гордана

Značenja lekseme Blut/krv u frazeologizmima nemačkog i srpskog jezika | Уп. 378.

809. РИСТИЋ, Стана

Воћарска лексика и терминологија у српском језику / Неђо Г. Јошић. – Београд : Ин-
ститут за српски језик САНУ, 2016. – 217. – (Монографије ; 24) / Стана Ристић // НЈ. – 47,
3/4(2016), 118–122. | Приказ | Уп. 744, 790.

810. РИСТИЋ, Стана

Репрезентативност „Речника САНУ“ за етнолигвистичка истраживања : од лексико-
графске ка когнитивној дефиницији / Стана С. Ристић, Ивана В. Лазић Коњик // Лексико-
логија и лексикографија... – 377–394. | Резюме

811. РИСТИЋ, Стана

Стереотип о Србима / Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик // Срби и српско. – 19–49.

812. РУЖИЋ, Владислава

Семантичка и синтаксичка валентност именице време / Владислава Ружић // Jezik,
književnost, značenje. – 43–57. | Summary

– РУПАР, Јована

Фиксни биноми у енглеском и српском : формални и садржински аспекти | Уп. 379.

– САВИЋ ГРУЈИЋ, Ана

Усмено предање као слој дијалекатског речника | Уп. 1054.

– СИМИЋ, Звездана

Srednjevisokonemački frazeologizmi u „Pesmi o Nibelunzima“ i njihovi ekvivalenti u pre-
vodu Ivana Pudića | Уп. 1294.
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Фразеологизми с компонентом Apfel у немачком и њихови еквиваленти у српском јези-
ку | Уп. 382.

– СИМУРДИЋ, Ива*

Kontrastiver Vergleich von Anthroponymen aus E.T.A. Hoffmanns „Nussknacker und
Mausekönig“ auf deutsch, serbisch und kroatisch | Уп. 383.

813. СПАЈИЋ, Светлана

Српски језик у транзицији : о англицизмима у економском регистру / Надежда Си-
лашки. – Београд : ЦИД Економског факултета, 2012. – 159. / Светлана Спајић // ЛА. – 28
(2016), 55–57. | Приказ

– СПАРИОСУ, Лаура

Expresii cu lexemul mână în limba română şi limba sârbă | Уп. 384.

– СТАМЕНКОВИЋ, Душан

Превођење енглеског глагола to run на српски језик : полисемија, контекст и остали
изазови | Уп. 77.

– СТАМЕНОВ РАШЕТА, Светлана

Човек и судбина : о метафоричкој концептуализацији појма судбина у српском и енг-
леском језику | Уп. 386.

– СТОЈАНОВИЋ, Јелица

Ријечи састављене од двије основе у „Лучи микрокозма“ : граматички, семантички
и стилски аспект | Уп. 948.

814. СТОЈАНОВИЋ, Милица

Испонапрерасподељивасмо се / Милица Стојановић // Речи под лупом. – 115–117.

815. СТОЈАНОВИЋ, Милица

Попостанимо мало и попогледајмо ове глаголе / Милица Стојановић // Речи под лу-
пом. – 119–122.

– СТОЈКАНОВИЋ, Александар*

Vakcinišete li vaš računar? : pojmovna metafora virusa u terminima informacione tehno-
logije u srpskom i engleskom jeziku | Уп. 393.

816. ТАНАСИЋ, Срето

Боје у оку, свести и језику / Мирјана Илић. – Ниш : Nais print, 2016. – 224. / Срето Та-
насић // ЛА. – 29 (2016), 35–37. | Приказ | Уп. 729.

817. ТОДИЋ, Бојана

Природа асоцијативне везе антонима / Бојана Д. Тодић // НЈ. – 47, 3/4(2016), 89–103.
| Summary

818. ТОДОРОВИЋ, Милан

Лексикализација имена производа у српском језику / Милан Тодоровић // Савреме-
на проучавања језика... – 125–135. | Summary

– УШАКОВА, Александра

Концепты свет и тьма в романе Горана Петровича „Осада Церкви Святого Спаса“
| Уп. 959.

– ФЕЈСА, Михајло

Родбинска терминологија у русинском и српском језику | Уп. 401.
Родзински одношеня у руским и сербским язику | Уп. 402.
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– ФИЛИПОВИЋ КОВАЧЕВИЋ, Соња

Мали појмовник когнитивне семантике | Уп. 39.

819. ХАЛАС, Ана

Примена илустративних примера у општим речницима српског језика : критичка ана-
лиза / Ана Халас // Језици и културе у времену и простору. – 253–265. | Summary

820. ХАЛАС, Ана

Примена теорије прототипа у представљању полисемије / Ана В. Халас // Лексико-
логија и лексикографија... – 455–469. | Summary

– ХЕРБЕЗ, Дарка*

О неким српским и бугарским поредбеним фраземама са зоонимима, фитонимима и
етницима | Уп. 404.

– ХЛЕБЕЦ, Борис

A Cоntrastive Analysis of the Performative Appoint and Its Serbian Correspondents | Уп. 405.

821. ЦВЕТКОВИЋ, Петар

Концептуализација вертикалне димензије у српском језику помоћу глагола подићи се
– дићи се, спустити се, попети се и пасти / Петар Цветковић // Савремена проучавања
језика... – 115–124. | Summary

822. ЦВИЈОВИЋ, Драгана

Малограђанштина ужива у празним речима / Драгана Цвијовић // Речи под лупом. –
111–113.

823. ЦВИЈОВИЋ, Драгана

О лексичким јединицама са партикуларизаторском службом типа јато, крдо, рој, ста-
до, чопор / Драгана Ј. Цвијовић // НЈ. – 47, 3/4 (2016), 73–88. | Резюме

824. ЦИЦМИЛ РЕМЕТИЋ, Радојка

Топонимија невесињског дела Биограда / Радојка Цицмил-Реметић // ОП. – 23 (2016),
27–108. | Summary

– ЦРЊАК, Дијана*

Прилог проучавању зоонима у високој Херцеговини | Уп. 1064.

825. ЦРЊАК, Дијана

Скице из етнолингвистике / Дијана Црњак, Биљана Савић. – Бања Лука : Матица српска,
Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016. – 157. – (Студије и распра-
ве) | Уп. 752.

826. ЦРЊАК, Дијана*

Турцизми у лексици куће и покућства / Дијана Црњак // Филолог. – 2 (2010), 169–181.
| Summary

– ЧОВИЋ, Бранимир

О конкуренцији језичких средстава : оказионални синоними у интра- и интерјезич-
кој комуникацији | Уп. 406.

– ШАФЕР, Марина

Frazeologizmi sa leksemama đavo (vrag) – devil u srpskom i engleskom jeziku | Уп. 409.

827. ШИПКА, Данко

Језичка географија : oд аутобуса у бегу до јаја на снегу / Данко Шипка. – Нови Сад
: Прометеј, 2016. – 142. – (Лингвистичке едиције. Популарна лингвистика ; 11)
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828. ШТАСНИ, Гордана
Именице са ознаком подругљиво у „Речнику српскохрватскога књижевног језика“ /

Гордана Р. Штасни // НССУВД. – 45, 1 (2016), 349–359. | Summary

– ШТАСНИ, Гордана
Лична имена настала онимизацијом | Уп. 669.

829. ШТРБАЦ, Гордана
Лингвокултуролошки аспекти српске фразеологије : Српска фразеологија и религија

: лингвокултуролошка истраживања / Наташа Вуловић. – Београд : Институт за српски језик
САНУ, 2015. – 359. / Гордана Штрбац // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 188–193. | Приказ | Уп.
693, 741, 755.

830. ШТРБАЦ, Гордана
Физичке особине човека у српској фразеологији / Гордана Штрбац // Српски језик и

његове норме. – 277–297. | Summary

831. ШТРБАЦ, Гордана
Фразеологизми са значењем визуелне перцепције / Гордана Р. Штрбац // НССУВД.

– 45, 1 (2016), 369–379. | Summary

832. ШТРБАЦ, Гордана
Фразеологизми са значењем интелектуалних особина људи / Гордана Р. Штрбац // Теме

језикословне... – 545–558. | Summary

ђ) Па ре ми о ло ги ја

833. ДРАЖИЋ, Јасмина
Појмовно-лингвистички модел ‘богатство – сиромаштво’ у „Српским народним по-

словицама“ / Јасмина Н. Дражић // Теме језикословне... – 231–242. | Summary

– ЈОВАНОВИЋ, Иван
Синтаксичке одлике пословица у француском језику у поређењу са српским | Уп. 318.

– МИЛАДИНОВИЋ, Сања
Концепти мудрост и лудост у Вуковим пословицама | Уп. 767.

е) Нор ма ти ви сти ка

834. БАБИЋ, Миланка
Босански проблеми српског језика / Миланка Бабић. – Београд : Јасен, 2016. – 202.

– (Језикословље)

835. БЛАЖИЋ, Мирјана
Српски на српском 1 / Мирјана Блажић. – 3. изд. – Београд : Радио-телевизија Србије,

2016 (Београд : Радио-телевизија Србије). – 285. – (Посебна издања. Опредмећени звук)
+ 1 CD-ROM

836. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
О речима године и лексичком планирању српског језика / Рајна М. Драгићевић // Српски

језик и актуелна питања језичког планирања. – 137–145. | Summary

837. ЂУКАНОВИЋ, Владо
Непрописни мигранти / Владо Ђукановић // ЈД. – 12, 7/8 (2016), 1–4.
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– КЛАЈН, Иван

Речник језичких недоумица | Уп. 1188.

838. КЛИКОВАЦ, Душка

Муке с глаголом требати, и даље / Душка Кликовац // ЈД. – 12, 7/8 (2016), 11–20.

839. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Актуелна питања српске језичке политике / Милош М. Ковачевић // Prevodilac. – 33,
3/4 (2016), 7–21. | Summary

840. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Књижевни језик и језик књижевности / Милош М. Ковачевић // Српски језик, књи-
жевност, уметност 1. – 15–32. | Summary

841. КОВАЧЕВИЋ, Милош

О нормативном статусу синонимних и блискозначних твореница у српском језику / Ми-
лош М. Ковачевић // Српски језик и актуелна питања језичког планирања. – 61–81. | Summary

842. МИЛИЋ, Мира

Jezičke nepravilnosti u tekstovima sportskih glasila na srpskom jeziku na primeru časopisa
„Fitness Management International“ / Mira Milić, Tatjana Glušac // Језици и културе у времену
и простору. – 291–303. | Summary

– МОСКОВЉЕВИЋ ПОПОВИЋ, Јасмина

О пореклу и еволуцији језика : поређење Белићевих и савремених лингвистичких схва-
тања | Уп. 1373.

843. НИКОЛИЋ, Марина

Језичко планирање и интернет : на примеру сајта „Језикофил“ / Марина М. Николић
// Српски језик и актуелна питања језичког планирања. – 177–186. | Резюме

844. ОДБОР за стандардизацију српског језика

Зависна реченица с везником без да / Одбор за стандардизацију српског језика // НЈ.
– 47, 3/4(2016), 143–146.

845. ОДБОР за стандардизацију српског језика

О односу да- конструкције и инфинитива у српском језику / Одбор за стандардиза-
цију српског језика // ЈД. – 12, 7/8 (2016), 38–40.

846. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Планирање и српска лексикографија / Ђорђе Р. Оташевић // Српски језик и актуелна
питања језичког планирања. – 151–161. | Резюме

847. ПИПЕР, Предраг

Српски језик као предмет језичког планирања : са освртом на питање приоритета у
планирању / Предраг Пипер // Српски језик и актуелна питања језичког планирања. – 9–
18. | Резюме

848. ПУПОВАЦ, Милорад

Jezično planiranje danas i pitanja jezičkog planiranja jezika Srba u Hrvatskoj / Milorad Pu-
povac // Српски језик и актуелна питања језичког планирања. – 41–51. | Summary

– РАДИЋ, Првослав

Језичка реформа Вука Ст. Караџића и српско национално питање | Уп. 1165.

The Language Reform of Vuk Stefanović Karadžić and the National Question Among the
Serbs | Уп. 1166.
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849. СИМИЋ, Радоје
Која напомена о Белићевом правопису, и о Белићу лично : поводом чланка Милова-

на Витезовића „Срби никада нису говорили сутски, него судски“, Политика, понедељак
25. јануар 2016, стр. 13. / Радоје Д. Симић // НЈ. – 47, 1/2 (2016), 1–9. | Резюме

850. СИМИЋ, Радоје
О унутрашњој форми језика / Радоје Симић // Александар Белић. – 99–113. | Zusam-

menfassung

851. СПАЈИЋ, Светлана
Који људи говоре кога када треба који : новинарска огрешења о језик / Радомир Дабе-

тић. – Нови Сад : Дневник, 2012. – 93. / Светлана Спајић // ЛА. – 28 (2016), 75–76. | Приказ

852. СРПСКИ језик и његове норме : дијахроно-синхрони аспекти / ур. Јасмина Грко-
вић Мејџор, Владислава Ружић. – Нови Сад : Филозофски факултет : Одсек за српски језик
и лингвистику, 2016. – 343. – (Лингвистичке свеске ; 10)

– СТАНОЈЧИЋ, Живојин
Александар Белић и наш књижевни језик : граматичко мишљење Александра Бели-

ћа | Уп. 1393.
Вуков модел књижевног језика и Његошев језик у свјетлу Белићевог теоријског појма

језичко осјећање : дијахронијски и синхронијски елементи : унутарјезички и ванјезички
аспекти | Уп. 1169.

853. СТИЈОВИЋ, Рада
Књижевнојезичка норма и медији : од планирања до решавања најактуелнијих питања

/ Рада Стијовић // Српски језик и актуелна питања језичког планирања. – 131–136. | Резюме

854. ТАНАСИЋ, Срето
Одбор за стандардизацију српског језика : циљеви, резултати и актуелни проблеми

/ Срето З. Танасић // НЈ. – 47, 3/4(2016), 139–142.

– ТАСИЋ, Милан
О теоријској нормативној лингвистици Предрага Пипера | Уп. 1401.

855. ЋОСИЋ, Павле
Како настају језички митови / Павле Ћосић // ЈД. – 12, 7/8 (2016), 21–22.

ж) Сти ли сти ка

– АЈЏАНОВИЋ, Милан
Погрешке у падежној конгруенцији именичке и придевске апозиције у језику медија

| Уп. 566.

856. АЈЏАНОВИЋ, Милан
Семантичка деривација фитонима и зоонима у Ћопићевим делима / Милан С. Ајџа-

новић // ЗбМСКЈ. – 64, 3 (2016), 765–774. | Summary

857. БАЛАЖИЦ БУЛЦ, Татјана
Metadiskursni elementi u znanstvenim člancima Ljiljane Subotić / Tatjana B. Balažic Bulc,

Vesna S. Požgaj Hadži // Теме језикословне... – 591–608. | Summary

– БЕЧЕВА, Ничка
О превођењу експресивно употребљених деминутива : на грађи српског и бугарског

језика | Уп. 45.
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858. БОГДАНОВИЋ, Маријана

Могућност актуелизације лексичког слоја славенизама у разговорном стилу савременог
српског језика / Маријана Богдановић // Савремена проучавања језика... – 237–246. | Sum-
mary

859. БОЈОВИЋ МАНИЋ, Јована

Језичка слика света и друштвеног статуса у приповеци „Два падишахова роба“ Гри-
горија Божовића / Јована Бојовић Манић // Косово и Метохија у контексту... – 41–47. | Sum-
mary

– БОШКОВИЋ, Драган

Песништво Лазе Костића и криза језика | Уп. 1143.

– БУРИЋ, Милена

Интертекстуалност народне епске десетерачке пјесме као лингвостилистички фено-
мен : у свјетлу Вукове теорије | Уп. 961.

Морфолошке особине именичких замјеница у народним епским десетерачким пјес-
мама | Уп. 588.

– ВАЛЕНТ, Ана Маргарета

O postupcima prevođenja dela „Roman o Londonu“ Miloša Crnjanskog na slovački jezik
iz aspekta parcelacije rečenice | Уп. 47.

860. ВАСИЛИЈЕВИЋ, Драгана

Стереотип Русије у језичкој свести говорника српског језика / Драгана Василијевић
// Савремена проучавања језика... – 175–186. | Резюме

861. ВАСИЋ, Вера

Хронотипска мрежа као индикатор жанра : „Спомена из мојега дневника“ Јована Ха-
џића / Вера М. Васић // Теме језикословне... – 89–104. | Summary

862. ВЕЉКОВИЋ, Драгана

Употреба разговорног стила у српским штампаним медијима / Драгана Т. Вељковић
// Српски језик, књижевност, уметност 1. – 295–308. | Resumen

863. ВЕЉКОВИЋ СТАНКОВИЋ, Драгана

Чуд(ес)на симбиоза времена у Кишовој „Енциклопедији мртвих“ / Драгана Д. Вељ-
ковић Станковић // СЈ. – 21 (2016), 145–157. | Summary

864. ВЕЉОВИЋ, Бојана

Временски транспоновани глаголски облици за обележавање прошлих радњи у ро-
ману „Бестјелесна“ Бранка Брђанина Бајовића / Бојана Вељовић // Српски језик, књижевност,
уметност 1. – 189–203. | Summary

– ВУЈИЋ, Јелена

Рани превод сонета „Живот“ Елизабет Берет Браунинг на српски | Уп. 48.

– ВУЈОВИЋ, Душанка

Нове домаће речи у политичком жаргону | Уп. 688.

865. ВУКОВИЋ, Милица*

Персоналност у парламентарном дискурсу : прво лице множине / Милица Вуковић
// Филолог. – 3 (2011), 192–201. | Summary

– ВУЛЕТИЋ, Александар

Увезени неологизми и синонимија у српском језику медицине | Уп. 691.
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– ВУЧКОВИЋ, Екатерина

Двусмысленное использование фразеологизмов как элемент идиостиля М. А. Булгакова
и отражение этого приема в сербских переводах | Уп. 49.

866. ГЕРУН, Бојана

Уведени директни говор у роману „Крила“ Станислава Кракова / Бојана Герун // Фи-
лолог. – 13 (2016), 213–227. | Summary

– ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ, Владислава*

Jezičke inovacije u savremenoj srpskoj prozi : semantički potencijal imena i brendova | Уп. 696.

867. ДИМКОВИЋ ТЕЛЕБАКОВИЋ, Гордана

Стилска обележја српског језика у пословном комуницирању имејлом / Гордана Д.
Димковић Телебаковић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 263–272. | Summary

868. ДРАГИН, Гордана

Неки језички поступци у збирци приповедака „Доживљаји Николетине Бурсаћа“ / Гор-
дана С. Драгин // Теме језикословне... – 753–759. | Summary

869. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Вербатологија : лингвистичке основе науке о вербализацији света / Јелена Јовановић
Симић, Радоје Симић. – Београд : НДСЈ : Јасен, 2015. – 374. / Рајна Драгићевић // ЗбМСС.
– 89 (2016), 290–295. | Приказ | Уп. 893.

870. ДУРБАБА, Оливера

Елементи разговорног функционалног стила у булеварској штампи : кад се министрима
развеже језик па се онда закрве... / Оливера М. Дурбаба // СЈ. – 21 (2016), 105–120. | Sum-
mary + Прилог

871. ЂОРЂЕВИЋ, Данијела

Stavovi poljoprivrednih stručnjaka prema anglicizmima, prevodnim ekvivalentima u
naučnoj terminologiji na srpskom jeziku / Danijela D. Đorđević // АФФ. – 28, 1 (2016), 191–
205. | Summary

872. ЂУРКИН, Веселина

О језику и стилу Радована Белог Марковића / Веселина В. Ђуркин // Српски језик,
књижевност, уметност 1. – 73–90. | Summary

– ЂУРОВИЋ, Сања

Израда речника писаца као допринос познавању лексикона : на примеру прозе Ви-
досава Стевановића | Уп. 725.

873. ЂУРОВИЋ, Сања

Префиксалне творенице са полу- у „Дневнику самоће“ Видосава Стевановића / Сања
Ж. Ђуровић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 145–152. | Summary

874. ЂУРОВИЋ, Татјана

Multimodality and the Construal of Reality in Political Cartoons : the Case of Serbia-EU
Relationship / Tatjana Đurović, Nadežda Silaški // FU. – 14, 2 (2016), 117–128. | Rezime

875. ЖИВКОВИЋ, Вукосава

Српски језик данас : актуелни развој жаргонске структуре / Вукосава Живковић, Ва-
лентина Вукмировић // Српски језик данас... – 95–102. | Summary

876. ЖИВКОВИЋ, Наталија

Морфолошка адаптација именичких англицизама у „Роману о Лондону“ Милоша
Црњанског / Наталија Живковић // Савремена проучавања језика... – 83–89. | Summary
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877. ЗАРИЋ, Маја

Утицај нових медија на језик у дигиталном окружењу / Маја Ј. Зарић // КњЈ. – 63, 1/2
(2016), 107–112. | Summary

878. ЗДРАВКОВИЋ, Ана

Семантичке и структурне варијације фразеологизама као извор хумора у прози Ду-
шана Радовића / Ана Здравковић, Јована Томић // ЛА. – 28 (2016), 30–38. | Summary

– ЗОБЕНИЦА, Николина*

Prevođenje naslova i međunaslova u romanu „Limeni doboš“ Gintera Grasa | Уп. 55.

879. ЗОРИЋ, Милена

Славенизми у Стеријиним драмским делима : именички суфикси / Милена С. Зорић
// Теме језикословне... – 117–134. | Summary

880. ИВАНИЋ, Мирела

Лексика пасивног фонда у одабраним делима Иве Андрића / Мирела Иванић // ППЈ.
– 47 (2016), 55–70. | Summary

881. ИВАНИШЕВИЋ, Даринка

Језички и стилистички аспекти категорије деминутивности у збирци „Слика без оца“
Радослава Братића / Даринка Иванишевић // Савремена проучавања језика... – 307–315. |
Summary

882. ИВАНОВИЋ, Јанко

Употреба предлога око у публицистичком стилу / Јанко Ивановић // Савремена про-
учавања језика... – 247–258. | Summary

883. ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Марко

Однос поетске и конвенционалне метафоре у насловима биографски усмерених ин-
тервјуа : когнитивни приступ / Марко Јанићијевић // Српски језик, књижевност, уметност
1. – 285–294. | Summary

884. ЈАШОВИЋ, Голуб

Именослови српских писаца са Косова и Метохије / Голуб Јашовић, Емилија Реџић,
Милена Реџић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Пришти-
ни, 2016. – 303.

885. ЈЕРОТИЈЕВИЋ ТИШМА, Даница

Социолингвистичка анализа текстова хип хоп песама на територији бивше Југосла-
вије / Даница М. Јеротијевић Тишма // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 433–449.
| Summary

886. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена

Инструктивни начин излагања у примењеним техничким струкама / Јелена Р. Јова-
новић Симић // АФФ. – 28, 1 (2016), 167–190. | Summary

– ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена

Напомене о структури текста | Уп. 606.

887. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена

Начини вербализације експресивности : према грађи из романа „Чедомир Илић“ М.
Ускоковића / Јелена Јовановић Симић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 237–251. | Резюме

888. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена

О језичким и стилским особеностима техничке часописне литературе / Јелена Р. Јова-
новић Симић // Савремено изучавање српског језика... – 113–123. | Резюме
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– ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
О неким стилски активним глаголима говорења | Уп. 607.

889. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
О појмовљу и терминима жанрова / Јелена Р. Јовановић Симић // СЈ. – 21 (2016), 85–

104. | Summary

890. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
О стилу српских писаца као њима самима : Стил и језик српских писаца / Милош Ко-

вачевић. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 303. – (Библиотека Тумачење књижевно-
сти ; 22) / Јелена Јовановић Симић // СЈ. – 21 (2016), 699–705. | Приказ | Уп. 947, 951, 958.

891. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
Поетизација политичког дискурса у романима Д. Ћосића / Јелена Р. Јовановић Симић

// Српски језик, књижевност, уметност 1. – 33–45. | Summary

– КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Атипичне особине стила теолошких радова са примерима на српском и енглеском јези-

ку | Уп. 326.

892. КНЕЖЕВИЋ, Јасмина
San u jeziku Đorđa Markovića Kodera : zaboravljeni Kod(er) / Jasmina Lj. Knežević // Баш-

тина. – 41 (2016), 11–33.

893. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Од текстолингвистике преко наратологије до вербатологије : Вербатологија / Јелена

Јовановић Симић, Радоје Симић. – Београд : Научно друштво за неговање и проучавање
српског језика : Јасен, 2015. – 386. / Милош Ковачевић // СЈ. – 21 (2016), 707–711. | При-
каз | Уп. 869.

894. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Стилистика атрибута у поезији Милосава Тешића / Милош М. Ковачевић // СЈ. – 21

(2016), 25–53. | Summary

895. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
Експресивност у научном стилу теолошких дисциплина / Ксенија Ј. Кончаревић //

НССУВД. – 45, 1 (2016), 275–284. | Резюме

896. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
Српска теолингвистика данас : истраживачки проблеми и резултати / Ксенија Ј. Кон-

чаревић, Срђан Р. Петровић // ЈФ. – 72, 1/2 (2016), 159–186. | Резюме, Summary + Селек-
тивна библиографија расправа и дела из теолингвистике која су изашла у Србији, Црној
Гори и Републици Српској од 2000. до 2013. године

– КРСТИЋ, Ненад
Les grandes phases de traduction des textes religieux et littéraires en fonction de

ľévolution de la langue serbe | Уп. 65.

897. ЛАКИЋЕВИЋ, Драган
Вукова језичка парадигма у поезији савременог српског песника Новице Тадића / Дра-

ган Лакићевић // Српски језик данас... – 61–67. | Summary

898. ЛИЧИНА, Светозар
Народна основа Ћопићевог језика / Светозар Личина. – Бања Лука : Фондација Бран-

ко Ћопић, 2016. – 187. – (Башта сљезове боје)

899. МАРЈАНОВИЋ, Татјана*
Noun Phrases in News Reports in Serbian : Words Tightly Packed / Tatjana Marjanović //

Филолог. – 2 (2010), 151–161. | Rezime
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900. МАРЈАНОВИЋ, Федор
Лексика религијског карактера у роману „Како упокојити вампира“ Борислава Пекића

/ Федор Марјановић // ППЈ. – 47 (2016), 71–97. | Summary

– МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Вуково и Његошево дјело, с текстолошког и версолошког становишта | Уп. 1152.
Експресивност у „Лучи микрокозма“ : фразеолошки аспект | Уп. 764.
Фразеолошка реконструкција у „Лучи микрокозма“ | Уп. 765.

– МАРКОВИЋ, Марија
Супстандардни елементи у препевима басни И. А. Крилова на српски језик | Уп. 68.

901. МАТИЋ, Томислав
Прагматска анализа индивидуалних фразеолошких израза у драмама Александра По-

повића / Томислав М. Матић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 407–418. | Summary

– МИЈОМАНОВИЋ, Стеван
Когнитивне импликације синестезијске метафоре у језику особа оштећеног слуха |

Уп. 24.

902. МИКЕТИЋ, Сања
Топоними турског порекла у приповеткама Григорија Божовића / Сања Д. Микетић,

Драган Б. Микетић // Косово и Метохија у контексту... – 21–39. | Summary

– МИЛАНОВИЋ, Александар
Лаза Костић и вуковски књижевни језик | Уп. 1156.

903. МИЛАНОВИЋ, Александар
Реч под окриљем поетике / Александар Милановић. – Краљево : Народна библиоте-

ка Стефан Првовенчани, 2016. – 195. – (Повеља. Посед поетике ; 11) | Уп. 918.

904. МИЛАНОВИЋ, Нина
Семантика лексеме гугл у роману „Једро наде“ Николе Маловића / Нина С. Милановић

// КњЈ. – 63, 3/4 (2016), 323–332. | Summary

– МИЛИВОЈЕВИЋ, Анђела
Traduzioni de „Il Principe“ del Machiavelli in serbo (croato) | Уп. 69.

– МИЛИВОЈЕВИЋ, Наташа
Konstrukcioni idiomi u engleskom i srpskom jeziku | Уп. 345.
Contrasting Intransitive Motion in English and Serbian : How Do We Build ‘Sound’ Events?

| Уп. 346.

905. МИЛОВАНОВИЋ, Соња
Експресивност глагола у поезији Новице Тадића / Соња М. Миловановић // НССУВД.

– 45, 1 (2016), 457–467. | Summary

906. МИЛОВАНОВИЋ, Соња
Стилистички поступци контраста и елипсе у песничкој збирци „Окриље“ Новице Та-

дића / Соња Миловановић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 239–246. | Summary

907. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бојана
Хипербола у говору свакодневне комуникације : семантичко-прагматички приступ /

Бојана С. Милосављевић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 301–311. | Summary

908. МИЛОШЕВИЋ, Јадранка
Употреба аориста у роману „Сумња у биографију“ Радослава Братића / Јадранка Ж.

Милошевић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 219–228. | Summary
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909. МИШИЋ, Биљана

Језичко-стилистички аспекти жаргонизама у роману „Хеј, нисам ти то причала“ Мома
Капора / Биљана Мишић // Савремена проучавања језика... – 301–305. | Zusammenfassung

910. МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје

Дијалекатска основица језика мемоарске прозе Герасима Зелића / Радивоје М. Мла-
деновић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 115–127. | Summary

– НИКЕТИЋ, Предраг

Evidentiality in English and Serbian Quality Daily Press | Уп. 357.

911. НИКОЛИЋ, Видан*

Израз питино д(иј)ете од терминолошке синтагме до мајсторског тропа у српској
песничкој традицији / Видан В. Николић // Филолог. – 9 (2014), 13–22. | Summary

912. НИКОЛИЋ, Марина

Модификације фразеологизама у српској реп музици / Марина Николић, Весна Ђорђ-
евић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 423–431. | Summary

913. НИКОЛИЋ, Мелина

(C)overt Meanings of Intertextuality in News Interviews / Melina Nikolić // Jezik,
književnost, značenje. – 497–507. | Rezime

914. НИКОЛИЋ, Милка

Употреба различитих језичких идиома у роману „Време кокошки“ Добрила Ненадића
/ Милка В. Николић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 61–71. | Summary

– ОБРАДОВИЋ, Радмила

Вредност и употреба именица pouvoir и puissance у Егзиперијевим романима „Vol de
nuit“, „Terre des homme“ и „Le petit prince“ и њихови еквиваленти у преводима ових романа
на српски језик | Уп. 1279.

– ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Лексика као експресивно средство у рекламним текстовима на српском језику | Уп. 791.

915. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Реклама као предмет изучавања у српској и југословенској лингвистици / Ђорђе Р.
Ота шевић // ЛА. – 29 (2016), 22–31. | Резюме

– ПАВЛОВИЋ, Неда

Књижевна филологија и језик писаца у виђењу Предрага Пипера | Уп. 1376.

916. ПАВЛОВИЋ, Неда

О Стерији као лексикографу и лексикологу / Неда Павловић // ЗбМСС. – 90 (2016),
191–201. | Summary

917. ПАНИЋ, Светлана

Одредбе и допуне глагола гледати и видјети и њихових деривата у приповијеци „У
змијском загрљају“ Емира Кустурице / Светлана Б. Панић // Савремена проучавања јези-
ка... – 289–299. | Resume

– ПАНИЋ КАВГИЋ, Олга*

Uporedna analiza prevoda na srpski jezik animirane serije i dečijih knjiga „Pepa Prase“ |
Уп. 72.

– ПЕРОВИЋ, Славица

Pojmovna metafora muškarac u crnogorskom kulturnom scenariju | Уп. 513.
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918. ПЕТКОВИЋ, Тијана

Реч под окриљем поетике / Александар Милановић. – Краљево : Народна библиоте-
ка Стефан Првовенчани, 2016. – 195. – (Едиција Повеља. Библиотека Посед поетике ; 11)
/ Тијана Петковић // Prevodilac. – 33, 3/4 (2016), 74–77. | Приказ | Уп. 903.

919. ПОЛОВИНА, Весна

Стилистика лингвистичких текстова / Весна Половина // Александар Белић. – 141–149.

– ПОПОВИЋ, Милан

Neke greške u prevođenju engleskih pravnih tekstova | Уп. 73.

920. ПРАЛИЦА, Дејан

Анализа медијског дискурса предизборне хронике у централним информативним еми-
сијама на првим програмима радија и Телевизије Војводине / Дејан Пралица // ГФФНС.
– 41, 1 (2016), 313–333. | Summary + Прилог

921. РАДОЈЕВИЋ, Данијела

О реду ријечи као синтаксичко-стилистичкој категорији у језику Петра II Петрови-
ћа Његоша / Данијела Радојевић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. – 171–
182. | Summary

922. РАТКОВИЋ, Андреа

Hermeneutička kritika jezika medija / Ratković Andrea. – Novi Sad : Zavod za kulturu Voj-
vodine, 2016. – 293. – (Interkulturalnost ; 4)

923. РИСТИЋ, Данијел

Семелфактивни глаголи – ономатопеје у језику српског стрипа / Данијел Ристић, Кри-
стина Шкипина // Славистика. – 20 (2016), 214–225. | Резюме

924. РУСИМОВИЋ, Тања

Стилистичка (не)маркираност формалног антецедента супстантивне релативне клау-
зе са релативизатором ко / Тања З. Русимовић // Српски језик, књижевност, уметност 1. –
91–104. | Summary

925. РУШПИЋ, Марија

Предикатски апозитив у приповеткама Иве Андрића / Марија М. Рушпић // ЗбФФП.
– 46, 1 (2016), 67–84. | Summary

926. САВИЋ, Свенка

Analiza diskursa rodne perspektive bećarca / Svenka L. Savić, Milica P. Topličan // Теме
језикословне... – 639–652. | Summary

927. САВОВА, Димка

Особине књижевноуметничког стила у приповеци Вељка Петровића „Горча посил-
ни“ / Димка Савова // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 229–237. | Резюме

928. СИМИЋ, Радоје

Напомене о временским облицима у језику Лазе К. Лазаревића / Радоје Д. Симић //
НЈ. – 47, 3/4 (2016), 1–18. | Summary

929. СИМИЋ, Радоје*

Нешто о катафоричким формама у српском језику / Радоје Симић, Јелена Јовановић
Симић // Филолог. – 7 (2013), 121–129. | Summary

– СИМИЋ, Радоје

О Белићеву појмовно-терминолошком систему са гледишта науке о стилу | Уп. 1385.
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930. СИМИЋ, Радоје*
О тексту и његовој структури / Радоје Симић, Јелена Јовановић Симић // Филолог. –

8 (2013), 48–58. | Summary

– СИМИЋ, Радоје
Стојан Новаковић (1842–1915) о стилу и стилистици : једно поглавље из историје српске

науке о језику | Уп. 1386.

– СИМУРДИЋ, Ива
Prevođenje jezičkih varijeteta u dečjoj književnosti : „Tim Talir ili Prodati smeh“ Džejmsa

Krisa | Уп. 75.

931. СИНАДИНОВИЋ, Данка
Одлике дискурса медицинских сусрета / Данка Синадиновић // Савремена проучавања

језика... – 317–326. | Summary

932. СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Светлана
Вербално и невербално на политичким плакатима на српском језику / Светлана Слијеп-

чевић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 407–422. | Summary

933. СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Светлана
Концепт непријатеља у политичком рекламно-пропагандном жанру на материјалу

српског језика / Светлана М. Слијепчевић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 419–427. | Summary

934. СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Светлана
О појму политичког дискурса и жанровима у њему / Светлана М. Слијепчевић // НЈ.

– 47, 1/2 (2016), 85–97. | Резюме

935. СПАСИЋ, Јелена
Говорна карактеризација ликова у хумористичко-сатиричном стрипу „Стојадин“ / Јеле-

на Спасић, Илијана Чутура // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 47–59. | Summary

936. СТАНОЈЕВИЋ, Добривоје
Значење хумора и медијски дискурс / Добривоје Станојевић // Jezik, književnost, značenje.

– 487–496. | Summary

– СТАНОЈЧИЋ, Живојин
Историјски аспекти књижевног језика – језичко стваралаштво : језичка кодификација

| Уп. 1170.

937. СТАНОЈЧИЋ, Славко
Претпоставка комуникативне компетенције у (писаном) омеђеном дискурсу / Слав-

ко Ж. Станојчић // НЈ. – 47, 1/2 (2016), 73–84. | Summary

938. СТЕВАНОВИЋ, Јелена
Лексичко-семантичке особености језика приповедне прозе Петра Кочића / Јелена М.

Стевановић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 179–188. | Summary

939. СТЕВАНОВИЋ, Јелена
Плеоназам и таутологија : стилски украз или стилска грешка у изражавању младих

/ Јелена Стевановић // СЈ. – 21 (2016), 437–450. | Summary

940. СТЕВАНОВИЋ, Јулијана
Имплицитна каузална веза у публицистичком стилу / Јулијана Стевановић // Савре-

мена проучавања језика... – 271–276. | Summary

941. СТЕПАНОВ, Страхиња
Asertivnost, relevantnost i žanr : analiza predizbornih političkih govora / Strahinja Stepa-

nov. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016. – 214. – (Teze)
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942. СТЕПАНОВ, Страхиња
Multimodal Discourse Analysis of Serbian Election Poster / Strahinja Stepanov // Jezik,

književnost, značenje. – 521–539. | Rezime

943. СТЕПАНОВ, Страхиња
Оглед из текстуалне прагматике : на примеру уводника / Страхиња Степанов // Српски

језик и његове норме. – 313–329. | Summary

944. СТЕПАНОВ, Страхиња
Представљање особа са инвалидитетом у медијском дискурсу Србије / Милица Мима

Ружичић Новковић. – Нови Сад : Центар Живети усправно, 2015. – 107. / Страхиња Сте-
панов // ЗбМСФЛ. – 59, 1 (2016), 159–164. | Приказ

945. СТЕПАНОВ, Страхиња
Referenca i referencijalni odnosi u reklamnim porukama (pseudo)medicinskog sadržaja /

Strahinja R. Stepanov, Katalin Đ. Ozer // Теме језикословне... – 609–624. | Summary

946. СТЕФАНОВ, Мартин
Функционалностилска ’слојевитост’ романа „Канџе“ Марка Видојковића / Мартин С.

Стефанов // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 273–284. | Summary

947. СТОЈАНОВИЋ, Андреј*
Значајан прилог интегралној стилистици : Стил и језик српских писаца / Милош Ко-

вачевић. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 303. – (Библиотека Тумачење књижевно-
сти ; 22) / Андреј Стојановић // Филолог. – 12 (2015), 290–293. | Приказ | Уп. 890, 951, 958.

948. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Ријечи састављене од двије основе у „Лучи микрокозма“ : граматички, семантички

и стилски аспект / Јелица Стојановић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“.
– 119–131. | Резюме

949. СТОЈАНОВИЋ, Милица*
О стилској вредности именичких деминутива у Андрићевим приповеткама / Мили-

ца Стојановић // Филолог. – 6 (2012), 203–209. | Summary

– СТОЈКАНОВИЋ, Александар*
Vakcinišete li vaš računar? : pojmovna metafora virusa u terminima informacione tehno-

logije u srpskom i engleskom jeziku | Уп. 393.

950. СТОЈКОВИЋ, Ивана
Značenje medijskih poruka i socijalni kontekst / Ivana Stojković, Miljana Nikolić // Jezik,

književnost, značenje. – 445–456. | Summary

951. СТОКАНИЋ, Владица
Стил и језик српских писаца / Милош Ковачевић. – Београд : Завод за уџбенике, 2015.

– 303. – (Библиотека Тумачење књижевности ; 22) / Владица Стоканић // АФФ. – 28, 2 (2016),
323–331. | Приказ | Уп. 890, 947, 958.

952. ТАНАСКОВИЋ, Тања
Вербализација стереотипа у роману „Петријин венац“ Драгослава Михаиловића / Тања

Танасковић // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 167–178. | Summary

953. ТАСИЋ, Милош*
Однос метафоре и контекста у когнитивној лингвистици / Милош Тасић, Душан Ста-

менковић // Филолог. – 5 (2012), 234–247. | Summary

– ТЕПАВЧЕВИЋ, Миодарка
Утицај Његоша и Вука на стваралаштво Стефана Митрова Љубише | Уп. 1174.
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– ТЕРЗИЋ, Светлана
Облик компаратива за изражавање елативности у српском у поређењу са руским јези-

ком на корпусу литерарних дела | Уп. 395.

954. ТОДОРОВИЋ, Милан
Карактеристике српског гејмерског дискурса / Милан Тодоровић // Филолог. – 14 (2016),

167–188. | Summary

955. ТОДОРОВИЋ, Стефан
Декомпоновање са глаголима типа донети и дати у административном и публици-

стичком стилу : граматички и стилистички аспект / Стефан Тодоровић // Савремена про-
учавања језика... – 259–269. | Summary

956. ТОДОРОВИЋ, Стефан
Значења и стилски ефекти еуфемистичких перифрастичких израза у публицистичком

стилу / Стефан Тодоровић // Jezik, književnost, značenje. – 509–520. | Summary

957. ТРАЈИЋ, Јасна
Značenje skraćenica u internet komunikaciji / Jasna Trajić // Jezik, književnost, značenje.

– 217–229. | Summary

– ТРБОЈЕВИЋ, Ивана*
On Innocence and Experience : Modal Hedges in Health Care Product Instructions In Eng-

lish And Serbian | Уп. 397.

– ТРИВИЋ, Анета
Семантички параметри идиоматске компарације на примеру шпанског и српског јези-

ка | Уп. 398.

958. ЋЕВРИЗ НИШИЋ, Вера
О стилу и језику српских писаца : Стил и језик српских писаца / Милош Ковачевић.

– Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 303. – (Тумачење књижевности ; 22) / Вера С. Ћев-
риз Нишић // КњЈ. – 63, 1/2 (2016), 175–181. | Приказ | Уп. 890, 947, 951.

– ЋИРИЋ, Младен
Metonimijska konceptualizacija vremena u srpskom i španskom jeziku | Уп. 399.

959. УШАКОВА, Александра
Концепты свет и тьма в романе Горана Петровича „Осада Церкви Святого Спаса“

/ Александра Павловна Ушакова // Славистика. – 20 (2016), 27–31. | Резиме

– ФАТАХОВА, Аида
Авторские неологизмы в поэме „Облако в штанах“ В. Маяковского и их перевод на

сербский язык | Уп. 480.

– ЧОВИЋ, Лариса
Анализа превода лирске песме Десанке Максимовић на руски језик | Уп. 79.

960. ЧУТУРА, Илијана
Средства исказивања временског оквира у новинској вести и новинском извештају /

Илијана Р. Чутура, Јелена Љ. Спасић // ЗбФФП. – 46, 4 (2016), 3–22. | Summary

з) Ме три ка

961. БУРИЋ, Милена
Интертекстуалност народне епске десетерачке пјесме као лингвостилистички фено-

мен : у свјетлу Вукове теорије / Милена Бурић // Девети лингвистички скуп „Бошковиће-
ви дани“. – 203–214. | Summary
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962. МАРОЈЕВИЋ, Радмило*

Двије Вукове редакције баладе о Асан-агиници : лингвотекстолошка и версолошка
анализа / Радмило Н. Маројевић // Филолог. – 10 (2014), 9–22. | Резюме + Прилог

– МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Вуково и Његошево дјело, с текстолошког и версолошког становишта | Уп. 1152.

963. ЧАРКИЋ, Милосав

У језику поезије / Милосав Ж. Чаркић. – Београд : Међународно удружење Стил, 2016.
– 341.

и) Ме то ди ка на ста ве срп ског књи жев ног је зи ка

– АЈЏАНОВИЋ, Јелена

Modalni glagoli i njihovi perifrazni ekvivalenti u nastavi srpskog jezika kao stranog | Уп. 83.

964. АЛЕКСИЋ, Дејан

Језик говори о нама : како Вука, његов рад и дело, приближити савременом младом
човеку / Дејан Алексић // Ми о Вуку. – 285–290.

– АНЂЕЛКОВИЋ, Сава

Jugoslovenski i srpski film : bogatstvo u nastavi srpskog kao stranog jezika | Уп. 87.

965. АНТИЋ, Александра

Грађење и неговање односа ученика према језичком наслеђу у савременој настави :
старост српског књижевног језика и младост језичке културе ученика / Александра Ан-
тић // Српски језик данас... – 103–117. | Summary

– БАБИЋ, Биљана

Greške u tvorbi oblika participa aktiva na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stra-
nog | Уп. 88.

Greške u upotrebi oblika lokativa na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog
| Уп. 89.

966. БАШАРАГИН, Маргарета

Interakcija roda i jezika u razgovoru nastavnik–učenik u razredu : prekidanja i preklapanja
/ Margareta Bašaragin // ППЈ. – 47 (2016), 123–133. | Summary

967. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора

Реч по реч : култура говора и норма стандардног српског језика : приручник са задацима
и решењима / Исидора Бјелаковић. – Нови Сад : Два пера, 2016. – 95. – (Зрно знања) | Уп. 981.

– БОЖОВИЋ, Душица

Настава новоштокавског акцента за странце | Уп. 95.

– БРБОРИЋ, Вељко

Настава правописа српског језика у настави за странце | Уп. 104.

968. БРБОРИЋ, Вељко

Правописне вежбе у настави / Вељко Ж. Брборић // Методички цветник. – 57–68.

– ВЕЛИМИРАЦ, Светлана

Uloga nastavnika srpskog kao stranog jezika | Уп. 105.

– ВЕЉКОВИЋ СТАНКОВИЋ, Драгана

Коришћење хумористичких текстова у настави српског језика као страног | Уп. 106.
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969. ВЕЉКОВИЋ СТАНКОВИЋ, Драгана
Полисемија у настави српског језика : методички приступ полисемији у средњој шко-

ли / Драгана Вељковић-Станковић // Методички цветник. – 69–89.

– ВУЧО, Јулијана
Шлагворт на торти и палачинке са шлагвортом : о дeфицитима у употреби академ-

ског вокабулара и потреби за академским речницима српског језика као матерњег и као стра-
ног | Уп. 118.

970. ДЕШИЋ, Милорад
Мјесто дикције у настави српског језика и књижевности / Милорад Дешић // Мето-

дички цветник. – 47–56.

– ДЕШИЋ, Милорад
Ортографија и ортоепија у српском као страном језику | Уп. 129.

971. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
О Вуковом свету речи / Рајна Драгићевић // Ми о Вуку. – 251–265.

– ДРАЖИЋ, Јасмина
Partikule u nastavi srpskog jezika kao stranog : kolokacijska perspektiva | Уп. 131.

972. ЖУРИЋ, Јелена
Ко се боји Вука још или: како Вука приближити младима / Јелена Журић // Ми о Вуку.

– 291–299.

973. ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, Душанка
Нека питања наставе српског језика као нематерњег језика у хомогеним мађарским

и албанским срединама у Републици Србији / Душанка С. Звекић Душановић // Теме јези-
кословне... – 667–686. | Summary

– ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, Душанка
Ortografske greške u srpskom kao nematernjem jeziku | Уп. 145.

974. ЗЕЉИЋ, Горан
Правописна знања будућих учитеља и васпитача / Горан Н. Зељић // КњЈ. – 63, 3/4 (2016),

263–277. | Summary

975. ЂОРЂЕВ, Ивана
Методички приступи лингвистичкој грађи о глаголским прилозима / Ивана Ђорђев.

– Вршац : Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, 2016. – 212. –
(Истраживачке студије ; 72)

976. ЈАЊИЋ, Марина
Примена драмског метода у савраменој настави српског језика / Марина С. Јањић //

Методички цветник. – 193–208.

977. ЈАЊИЋ, Марина
Утицај прагмалингвистике на токове савремене наставе језика : од граматичких до

говорних компетенција / Марина С. Јањић // СЈ. – 21 (2016), 231–244. | Summary

978. ЈАЊУШЕВИЋ ЛЕКОВИЋ, Гордана*
Oblast leksike i leksikologije kao polazište za interdisciplinarnu korelaciju u nastavi / Gor-

dana Janjušević Leković // ПЛ. – 16 (2015), 89–100. | Summary

979. КЕБАРА, Марина
Лингвокогнитивна функционална анализа дечјих неологизама као метајезичких

рефлексива у језичкој игри / Марина В. Кебара // СЈ. – 21 (2016), 311–324. | Резюме
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– КИШ, Јелена
Step into Serbian : Serbian for Foreigners = Srpski za strance | Уп. 160.

– КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
Лингводидактички аспект конфронтационог проучавања српске комуникационе кул-

туре у инословенској (руској) средини | Уп. 164.

– КРАЈИШНИК, Весна
Лексички приступ српском као страном језику | Уп. 168.
Нека питања из методике наставе српског као страног језика | Уп. 169.

980. ЛАЛОВИЋ, Раде*
Логички субјекат у акузативу у школским граматикама / Раде Л. Лаловић // Филолог.

– 10 (2014), 105–110. | Summary

– ЛОМПАР, Весна
Дефинисање и класификација предлога у сербокроатистичким граматикама | Уп. 173.
Језичке игре и модели у настави српског као страног језика на примеру компарације

придева | Уп. 174.

– МАРИНКОВИЋ, Небојша
Дистрибуција граматичких категорија у настави српског као страног језика | Уп. 180.

– МАТРУСОВА, Александра
Песме у настави српског као страног језика | Уп. 192.

981. МАЦАНОВИЋ, Ана
Реч по реч : култура говора и норма стандардног српског језика : приручник са задацима

и решењима / Исидора Бјелаковић. – Нови Сад : Два пера, 2016. – 95. – (Зрно знања) / Ана
З. Мацановић // КњЈ. – 63, 3/4 (2016), 453–455. | Приказ | Уп. 967.

982. МЕТОДИЧКИ цветник : зборник радова из методике наставе српског језика и књи-
жевности / прир. Зона Мркаљ. – Бања Лука : Друштво наставника српског језика и књи-
жевности Републике Српске, 2016. – 333. – (Библиотека Српски језик и књижевност ; 2)

983. МИЛАТОВИЋ, Вук
Читање у настави српског језика / Вук Милатовић // Методички цветник. – 153–162.

– МИЛИЧЕВИЋ, Маја
Korpus srpskog kao stranog jezika (KSKS) : opis građe i plan izrade | Уп. 202.

984. МИЛОВАНОВИЋ, Бошко
Садржаји наставних програма српског језика и евроинтеграције / Бошко Љ. Мило-

вановић, Мирјана М. Стакић // ЗбФФП. – 46, 2 (2016), 465–477. | Summary

– МИЛОШЕВИЋ, Стефан
Типологија граматичких грешака руских говорника при усвајању српског језика | Уп. 204.

985. МИЋИЋ, Вишња
Синтакса просте реченице у разредној настави / Вишња Мићић. – Београд : Учитељски

факултет, 2016. – 397. – (Монографије ; 26)

986. МРКАЉ, Зона
Језичкостилски поступци у наставном проучавању усмених прозних облика / Зона В.

Мркаљ // Методички цветник. – 125–135.

– МРКАЉ, Зона
Коришћење различитих типова текстова у настави српског језика као страног | Уп. 205.
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987. МРКАЉ, Зона
Методичка слагалица 5 : приручник за наставнике : српски језик и књижевност у пе-

том разреду основне школе / Зона Мркаљ. – 3. изд. – Београд : Klett, 2016. – 208.

988. МРКАЉ, Зона
Методичка слагалица 6 : приручник за наставнике : српски језик и књижевност у ше-

стом разреду основне школе / Зона Мркаљ. – 2. изд. – Београд : Klett, 2016. – 186.

989. МРКАЉ, Зона
Методичка слагалица 7 : приручник за наставнике : српски језик и књижевност у сeд-

мом разреду основне школе / Зона Мркаљ. – 2. изд. – Београд : Klett, 2016. – 280.

990. МРКАЉ, Зона
Методичка слагалица 8 : приручник за наставнике : српски језик и књижевност у ос-

мом разреду основне школе / Зона Мркаљ. – 2. изд. – Београд : Klett, 2016. – 216.

991. МРКАЉ, Зона
Наставна теорија и пракса 1 : српски језик и књижевност у старијим разредима ос-

новне школе / Зона Мркаљ. – 7. изд. – Београд : Klett, 2016. – 200.

992. МРКАЉ, Зона
Наставна теорија и пракса 2 : српски језик и књижевност у старијим разредима ос-

новне школе / Зона Мркаљ. – 7. изд. – Београд : Klett, 2016. – 232.

993. МРКАЉ, Зона
Наставна теорија и пракса 3 : српски језик и књижевност у старијим разредима ос-

новне школе / Зона Мркаљ. – 6. изд. – Београд : Klett, 2016. – 264.

994. МРКАЉ, Зона
Од буквара до читанки : методичка истраживања / Зона Мркаљ. – Београд : Учитељски

факултет, 2016. – 308. – (Студије ; 7)

995. МРКАЉ, Зона
Типови текстова у настави српског језика и књижевности / Зона В. Мркаљ // Савре-

мено изучавање српског језика... – 203–216. | Summary

– НЕСТОРОВИЋ, Зорица
Књижевни текстови у настави српског као страног : примери обраде | Уп. 208.

– НИКОЛИЋ, Биљана
Лингвокултуролошки лексички слој у уџбеницима српског језика за странце | Уп. 209.
Српски као страни језик с друге стране | Уп. 210.

996. НИКОЛИЋ, Милија
Језик и метајезик у настави и уџбеницима српског језика / Милија Николић // Мето-

дички цветник. – 24–35.

997. НОВАКОВИЋ, Александар
Хиперкорекција у говору ученика и студената на подручју призренско-тимочког го-

вора / Александар М. Новаковић // КњЈ. – 63, 3/4 (2016), 333–350. | Summary

– НОВОКМЕТ, Слободан
Компарација придева у настави српског језика као страног | Уп. 213.

998. НОВОКМЕТ, Слободан
Правопис у теорији и пракси : Правопис и школа / Вељко Брборић. – 2. доп. изд. –

Београд : Друшто за српски језик и књижевност Србије, 2015. – 169. / Слободан Б. Ново-
кмет // СЈ. – 21 (2016), 665–668. | Приказ
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999. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Концепција и структура општих једнојезичких школских речника српског као матерњег

језика / Ђорђе Р. Оташевић // НЈ. – 47, 1/2 (2016), 45–57. | Резюме

1000. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
О терминима школски речник и ученички речник / Ђорђе Р. Оташевић // ЛА. – 28 (2016),

39–45. | Резюме

– ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Школски речници српског језика | Уп. 795.

1001. ПАВЛОВИЋ, Миодраг
Планирање у настави српског језика и књижевности / Миодраг Павловић // Методички

цветник. – 300–317.

– ПЕРИШИЋ АРСИЋ, Оља
Analiza grešaka u srpskom jeziku kao stranom na primeru italofona | Уп. 222.

1002. ПЕТРОВАЧКИ, Љиљана
Методички аспекти у сагледавању валентних способности глагола / Љиљана Е. Пет-

ровачки // Методички цветник. – 90–102.

1003. ПЕТРОВАЧКИ, Љиљана
Настава српског језика у нашем образовном систему / Љиљана Е. Петровачки, Ми-

лица М. Савић Косовац // Теме језикословне... – 653–666. | Summary

1004. ПЕТРОВИЋ, Милена
Између језика и стварности / Милена Петровић // Српски језик данас... – 119–133. |

Summary

– ПОШТИЋ, Тина
Формално писмо у настави српског језика као страног | Уп. 225.

1005. СИМИЋ, Радоје
Мали правопис српског језика / Радоје Симић. – Београд : Научно друштво за него-

вање и проучавање српског језика : Јасен, 2016. – 120. – (Уџбеници и приручници ; 1, 6)

1006. СИМИЋ, Радоје
Правопис српског језика / Радоје Симић. – 2. изд. – Београд : Научно друштво за не-

говање и проучавање српског језика : Јасен, 2016. – 305. – (Уџбеници и приручници ; 1, 1)

1007. СПАСИЋ, Наташа
Ко жив, ко мртав?! : колокације у настави српског језика као страног / Наташа Спа-

сић // Савремена проучавања језика... – 327–337. | Summary

– СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан
Фонетско-фонолошки опис акценатског система савременог српског као Л2 код го-

ворника којима је мађарски језик матерњи | Уп. 250.

– СТРИЖАК, Никица
Културолошки садржаји у настави српског као страног језика | Уп. 259.

1008. ТЕШИЋ, Жељко
Историја српског језика у наставном проучавању / Жељко С. Тешић // КњЈ. – 63, 3/4

(2016), 363–377. | Summary

– ЋАЛИЋ, Јелена
Predavanje srpskohrvatskog (ili bosanskog, crnogorskog, hrvatskog i srpskog) kao stranog

jezika : komparativni pristup i izazovi | Уп. 265.
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1009. ЧОРБОЛОКОВИЋ, Саша
Иновативни приступ у настави лексикологије у старијим разредима основне школе

/ Саша Чорболоковић // Савремена проучавања језика... – 339–347. | Summary

ј) Ди ја лек то ло ги ја

1010. БАБИЋ, Биљана*
Napomene o prezimenima italijanskog porekla u banjalučkoj regiji / Biljana Babić // Фи-

лолог. – 5 (2012), 285–289. | Summary

1011. БЈЕЛЕТИЋ, Марта
Из експресивне префиксације : на материјалу говора Бањана, Грахова и Опутних Ру-

дина / Марта Ж. Бјелетић // ЈФ. – 72, 1/2 (2016), 85–103. | Резюме, Summary

– БОГДАНОВИЋ, Недељко
Антропографски речник југоисточне Србије | Уп. 1177.

1012. БОГДАНОВИЋ, Недељко
Даљи путеви лексикографске обраде призренско-тимочких говора / Недељко Богда-

новић // Етно-културолошки зборник. – 20 (2016), 135–147. | Summary

– БОЈОВИЋ МАНИЋ, Јована
Језичка слика света и друштвеног статуса у приповеци „Два падишахова роба“ Гри-

горија Божовића | Уп. 859.

1013. БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Прилог српској урбаној дијалектологији : језичке напомене уз један дорћолски идио-

лект / Жарко С. Бошњаковић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 111–136. | Резюме, Summary

1014. БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Реформулације исказа у дијалекатском дискурсу и њихов значај за изучавање народних

говора / Жарко Бошњаковић // ЗбМСФЛ. – 59, 1 (2016), 115–129. | Summary

– ВУКАДИНОВИЋ, Ненад
Mali leksikon starih riječi i izraza sa šireg područja Bilogore | Уп. 1180.

1015. ВУЧИЋ, Зоран
Народни говори источне и јужне Србије у служби савремене књижевности / Зоран

Вучић // Етно-културолошки зборник. – 20 (2016), 25–28. | Summary

– ДИНИЋ, Јакша
Топонимија западног дела књажевачке територије | Уп. 701.

1016. ДОШЉАК, Драшко
Метохијска презимена / Драшко В. Дошљак // Косово и Метохија у контексту... – 9–

19. | Summary

1017. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Словенска лексика за људске особине и емоције у Елезовићевом „Речнику косовско-ме-

тохијског дијалекта“ / Рајна М. Драгићевић // ЈФ. – 72, 1/2 (2016), 33–64. | Резюме, Summary

– ЂЕКИЋ, Ђорђе
Српски (ал‘ војвођански) без муке | Уп. 1183.

1018. ЖУГИЋ, Радмила*
Двопрефиксални глаголски деминутиви с префиксом по- у призренско-тимочким го-

ворима српскога језика и бугарском језику / Радмила В. Жугић // Филолог. – 12 (2015), 204–
212. | Summary
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– ЖУГИЋ, Радмила*

Продуктивни творбено-семантички типови именичких деминутива средњега рода у
бугарском језику и призренско-тимочким говорима српског језика | Уп. 304.

1019. ЗОБЕНИЦА, Сања

Из лексике источне Лике : Доњи Лапац и Јошан / Сања Зобеница // СДЗб. – 63 (2016),
735–838. | Summary

1020. ИЛИЋ, Душанка

Ономастика Каменског Вучјака / Душанка Илић // ОП. – 23 (2016), 513–527. | Sum-
mary

1021. ИЛИЋ, Мирјана

Тле и тело у светлу искуства с бојама у говору старопланинског краја / Мирјана К.
Илић // СДЗб. – 63 (2016), 839–855. | Резюме

– ЈАШОВИЋ, Голуб

Именослови српских писаца са Косова и Метохије | Уп. 884.

Микротопонимија села Беркова у Прекорупљу | Уп. 731.

Српска и албанска топонимија села Ослара код Бујановца | Уп. 732.

– ЈОШИЋ, Неђо

Збирке ријечи с подручја шумадијско-војвођанских говора и њихово мјесто међу из-
ворима „Речника САНУ“ | Уп. 745.

Лексичке збирке и лексика с подручја источнохерцеговачких говора и њихово мјесто
међу изворима „Речника САНУ“ | Уп. 746.

– КНЕЖЕВИЋ, Божица

Семантички и структурални преглед романијских ојконима | Уп. 753.

1022. КОЗОМОРА, Драгомир

Акценат деклинационих ријечи у српским посавским говорима између Врбаса и Укри-
не / Драгомир В. Козомора // СЈ. – 21 (2016), 165–182. | Summary

1023. КОЗОМАРА, Драгомир

Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укри-
не / Драгомир Козомара // СДЗб. – 63 (2016), 579–733. | Summary

1024. МАРКОВИЋ, Бранкица*

О виноградарској лексици у „Речнику српских говора Војводине“ / Бранкица Марковић
// Филолог. – 9 (2014), 34–39. | Summary

1025. МАРКОВИЋ, Маја

Kvalitet posttoničnih vokala u govoru Novog Sada / Maja V. Marković // Теме језикословне...
– 261–277. | Summary

1026. МАРКОВИЋ, Славољуб

Адверби у говору ужичког краја / Славољуб З. Марковић // СЈ. – 21 (2016), 509–520.
| Summary

– МИКЕТИЋ, Сања

Топоними турског порекла у приповеткама Григорија Божовића | Уп. 902.

1027. МИЛОРАДОВИЋ, Софија

Књига о спољашњој судбини једнога језика и судбини оних који тим језиком говоре
: Српски језик на Косову и Метохији данас : социолингвистички и лингвокултурoлошки
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аспект / Митра Рељић. – Београд : Српска академија наука и уметности ; Косовска Мит-
ровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013. – 363. – (Посебна изда-
ња ; 673. Одељење историјских наука ; 30) / Софија Милорадовић // ЛМС. – 498, 6 (2016),
871–874. | Приказ | Уп. 1041, 1049, 1057.

1028. МИЛОРАДОВИЋ, Софија

Реч која (ни)је измакла – овде и тамо / Софија Р. Милорадовић // ЗбФФП. – 46, 1 (2016),
3–12. | Summary

1029. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Тања

Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом национална и верска припадност
у српском призренском говору / Тања З. Милосављевић // ЗбФФП. – 46, 4 (2016), 23–48. |
Summary

1030. МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав

Народни говор из власотиначког краја : власотиначки речник / Мирослав Б. Младе-
новић Мирац. – Власотинце : М. Младеновић, 2016. – 359.

– МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје

Дијалекатска основица и вуковски књижевни језик у контексту двоизговорности и дво-
азбучја | Уп. 1159.

1031. МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје

Лингвогеографски положај и дијалекатска индивидуалност сиринићког говора / Ра-
дивоје М. Младеновић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 67–91. | Резюме, Summary

1032. МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје

Проучавање српске језичке баштине Косова и Метохије / Радивоје М. Младеновић
// Српски језик и актуелна питања језичког планирања. – 95–103. | Summary

1033. МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје

Северношарпланинско-јужнометохијски континуум / Радивоје Младеновић //
ЗбМСФЛ. – 59, 1 (2016), 131–148. | Résumé

– МУШОВИЋ, Абдулах

Sandžački frazeološki rječnik : oko 7000 frazeologizama | Уп. 1194.

– НОВАКОВИЋ, Александар

Хиперкорекција у говору ученика и студената на подручју призренско-тимочког го-
вора | Уп. 997.

1034. ОГЊАНОВИЋ, Сања

Књига о дурмиторским говорима : Дурмиторски говори / Миодраг Јовановић. – Ник-
шић : Матица српска, Друштво чланова у Црној Гори, Одјељење за српски језик и књи-
жевност, 2014. – 220. – (Посебна издања ; 3) / Сања Огњановић // СЈ. – 21 (2016), 693–697.
| Приказ

1035. ОГЊАНОВИЋ, Сања

О призренско-тимочком дијалекту у дијалектолошким класификацијама / Сања
Огњановић // Савремена проучавања језика... – 25–33. | Summary

– ПАВЛОВИЋ, Звездана

Ороними Србије : трећи део : Р–Т | Уп. 796.

1036. ПЕТРОВИЋ, Веселин

Фонетске варијације у говору млађе и средње генерације села Карошевина : код Пријепо-
ља / Веселин В. Петровић // СЈ. – 21 (2016), 381–392. | Summary
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1037. ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
Из ономастике Рађевине : лични надимци два рађевска села : семантика и мотивација

/ Мирјана Петровић Савић // Филолог. – 13 (2016), 57–74. | Summary

1038. ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
О творбеној структури топонима : на примерима из Рађевине / Мирјана Петровић Са-

вић // Филолог. – 14 (2016), 218–226. | Summary

1039. ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
Ономастика централног Косова / Милета Букумирић. – Београд : Српска академија

наука и уметности, 2015. – 298. – (Библиотека Ономастичких прилога ; 3) / Мирјана Пе -
тро вић Савић // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 193–195. | Приказ

1040. ПИЖУРИЦА, Мато
Монографија о војвођанској обредној трпези : Обредна пракса : речима о храни : на

материјалу из српских говора Војводине / прир. Софија Милорадовић. – Нови Сад : Ма-
тица српска, 2014. – 160. / Мато Пижурица // ЗбМСКЈ. – 64, 2 (2016), 541–544. | Приказ

1041. ПИПЕР, Предраг
Статус српског језика на Косову и Метохији : Српски језик на Косову и Метохији да-

нас : социолингвистички и лингвокултурoлошки аспект / Митра Рељић. – Београд : САНУ
; Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013. – 363. –
(Посебна издања ; 673. Одељење историјских наука ; 30) / Предраг Пипер // Трибина САНУ.
– 4 (2016), 82–90. | Приказ | Уп. 1027, 1049, 1057.

1042. ПЛАС, Питер
Дискурзивни процеси формирања колективних етнојезичких идентитета : у северно-

далматинској „Буковици“ Владимира Ардалића / Питер Плас // Срби и српско. – 103–112.

1043. ПУМПАЛОВИЋ, Радислав
Ономастика једног дела Ибарског Колашина / Радислав Пумпаловић // ОП. – 23 (2016),

369–511. | Резюме

1044. РАДАН, Михај
Карашевска пастирска терминологија : са посебним освртом на страни утицај у њој

/ Михај Н. Радан, Миљана-Радмила Ускату // Језици и културе у времену и простору. – 55–
65. | Résumé

1045. РАДИЋ, Јованка
Ономастика централног Косова / Милета Букумирић. – Београд : Српска академија

наука и уметности, 2015. – 298. – (Библиотека oноматолошких прилога ; 3) / Јованка Ра-
дић // ОП. – 23 (2016), 535–541. | Приказ

1046. РАДИЋ, Првослав*
Америчка кинематографија о српском језику у Босни и Херцеговини / Првослав Т.

Радић // Филолог. – 8 (2013), 13–25. | Summary

1047. РАМИЋ, Никола
Енциклопедизам у дијалекатским рјечницима / Никола И. Рамић // Српски језик, књи-

жевност, уметност 1. – 129–136. | Summary

1048. РАМИЋ, Никола
О фразеолошким дијалектизмима / Никола И. Рамић // СЈ. – 21 (2016), 121–131. | Sum-

mary

1049. РЕЉИЋ, Митра
Косовска језичка стварност : Српски језик на Косову и Метохији данас : социолин-

гвистички и лингвокултурoлошки аспект / Митра Рељић. – Београд : САНУ ; Косовска Ми -
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тровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013. – 363. – (Посебна издања
; 673. Одељење историјских наука ; 30) / Митра Рељић // Трибина САНУ. – 4 (2016), 97–
101. | Приказ | Уп. 1027, 1041, 1057.

1050. РЕЉИЋ, Митра

Најновији узроци и показатељи урушавања идентитета и интегритета српског јези-
ка на Косову и Метохији / Митра М. Рељић // Српски језик и актуелна питања језичког пла-
нирања. – 105–113. | Summary

1051. РЕЉИЋ, Митра

Неке особености комуникативног понашања славофоног становништва Косова и Ме-
тохије / Митра Рељић // Славистика. – 20 (2016), 144–152. | Резюме

1052. РЕЉИЋ, Митра

О савременим косовскометохијским ходинимима : социолингвистички аспект /
Митра М. Рељић // ЈФ. – 72, 1/2 (2016), 139–157. | Резюме, Summary

1053. РЕМЕТИЋ, Слободан

Српска дијалектологија данас и сутра / Слободан Реметић // Српски језик и актуелна
питања језичког планирања. – 25–33. | Резюме

1054. САВИЋ ГРУЈИЋ, Ана

Усмено предање као слој дијалекатског речника / Ана Савић Грујић // Етно-култу-
ролошки зборник. – 20 (2016), 85–89. | Summary

1055. СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан

Fonološki značaj različitih fonetskih karakteristika pri uspostavljanju distinkcije kvaliteta
između kratkih akcenata u pojedinim govorima Srema, Banata i Bačke / Dejan M. Sredojević //
Теме језикословне... – 279–292. | Summary

1056. СТАНОЈЕВИЋ, Маринко

„Северно-тимочки дијалекат“ Маринка Станојевића / гл ур. Владана Стојадиновић.
– Књажевац : Народна библиотека Његош, 2016. – 138. – (Записи о завичају ; 13)

1057. ТАНАСИЋ, Срето

О српском језику данас : Српски језик на Косову и Метохији данас : социолингви-
стички и лингвокултурoлошки аспект / Митра Рељић. – Београд : САНУ ; Косовска Ми тро-
 вица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2013. – 363. – (Посебна издања
; 673. Одељење историјских наука ; 30) / Срето Танасић // Трибина САНУ. – 4 (2016), 90–
96. | Приказ | Уп. 1027, 1041, 1049.

1058. ТЕШИЋ, Ана

Хибридне творенице са романском компонентом у народним говорима Црне Горе /
Ана Тешић // Савремена проучавања језика... – 35–40. | Résumé

1059. ТОДИЋ, Бојана

О природи и преношењу акцента у говору села Драговац : код Пожаревца / Бојана Д.
Тодић // СЈ. – 21 (2016), 617–626. | Summary

1060. ТРАЈКОВИЋ, Татјана

Говор Прешева / Татјана Трајковић // СДЗб. – 63 (2016), 277–578. | Summary

1061. ТРАЈКОВИЋ, Татјана

Clitic Doubling of Presnoal Pronouns with the Use of Prepositions in the Dialects of the
Prizren-Timok Area / Tatjana G. Trajković // FU. – 14, 1 (2016), 73–84. | Rezime
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1062. УРОШЕВИЋ, Данка
Нови прилог познавању студеничких говора : Говори у сливу Студенице : увод, фо-

нетика, текстови / Гордана Драгин. – Нови Сад : Тиски цвет, 2015. – 280. / Данка Г. Уро-
шевић // ЗбМСКЈ. – 64, 2 (2016), 544–546. | Приказ

1063. ХАЏИМУРТЕЗИЋ, Абдурахман
Из варошке срмали сехаре : речник, речник имена и обичаји муслимана нововарош-

ког краја / сакупио Абдурахман Хаџимуртезић ; прир. Енес Хаџимуртезић. – Нова Варош
: Библиотека Јован Томић, 2016. – 230.

– ЦИЦМИЛ РЕМЕТИЋ, Радојка
Топонимија невесињског дела Биограда | Уп. 824.

1064. ЦРЊАК, Дијана*
Прилог проучавању зоонима у високој Херцеговини / Дијана Црњак, Биљана Савић

// Филолог. – 12 (2015), 213–222. | Summary

1065. ЦУКУТ, Слађана*
О неким особинама акценатског система говора млађих становника Дервенте / Сла-

ђана Цукут // Филолог. – 7 (2013), 103–111. | Summary

1066. ЦУКУТ, Слађана
Силазни акценти на унутрашњим слоговима ријечи у говору спикера Радио-телеви-

зије Републике Српске / Слађана Цукут // Филолог. – 14 (2016), 189–196. | Summary

VII. Исто ри ја срп ског је зи ка

а) Оп ште

1067. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Електронско издање „Речника славеносрпског језика“ : предности, проблеми, могућ-

ности / Исидора Г. Бјелаковић // Лексикологија и лексикографија... – 169–180. | Summary

1068. ЂИНЂИЋ, Марија
Значај дела генерала Емерхалиса (Ömer Halis) са српску историографију и ономастику

/ Марија С. Ђинђић // Средњи век у срској науци… – 125–136. | Summary

1069. ЈАЊИЋ, Марина
„Первоје учение“ Захарије Орфелина и његово место у српској културној историји /

Марина С. Јањић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 159–175. | Резюме, Summary

1070. КАШИЋ, Зорка
Језички показатељи културног утицаја Дубровника на рурално залеђе / Зорка Н. Ка-

шић // Средњи век у српској науци… – 257–268. | Summary

– МИЛАНОВИЋ, Александар
Теоријско-методолошки оквир Белићеве периодизације развоја српскохрватског

језика | Уп. 1369, 1370.

– ПАВЛОВИЋ, Слободан
Белићев теоријско-методолошки приступ историјској граматици : прилог историји срби-

стике | Уп. 1377, 1378.

1071. ПОЛОМАЦ, Владимир
Језик повеља и писама Српске деспотовине / Владимир Поломац. – Крагујевац : Фи-

лолошко-уметнички факултет, 2016. – 495.
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1072. РЕМЕТИЋ, Слободан
Језик Дубровника кроз векове / Слободан Реметић // Средњи век у српској науци…

– 245–256. | Summary

1073. САВИЋ, Виктор
Свеобухватни задаци пред проучаваоцима српскословенског језика / Виктор Савић

// Српски језик и актуелна питања језичког планирања. – 187–201. | Summary

– СЕДЕФЧЕВА, Валентина
Црквенословенска традиција 18. века у роману „Сеобе“ и њен превод на бугарски језик

: транслатолошка анализа | Уп. 74.

– СРПСКИ језик данас и Вуковска језичка парадигма | Уп. 544.

– СРПСКИ језик и његове норме : дијахроно-синхрони аспекти | Уп. 852.

1074. СТАКИЋ, Милан
Користан допринос изучавању историје српског језика и писма у Босни и Херцего-

вини : Стазама српског рукописног насљеђа Босне и Херцеговине / Биљана Самарџић. –
Пале : Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, 2015. – 269. / Милан В. Стакић
// СЈ. – 21 (2016), 683–685. | Приказ

1075. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Пут српског језика и писма / Јелица Стојановић ; предговор Милош Ковачевић. – Бео-

град : Српска књижевна задруга, 2016. – XLVIII, 434. – (Српска књижевна задруга ; коло
108, књ. 726)

1076. ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена
Језик совершени / Ирена Цветковић Теофиловић. – Ниш : Филозофски факултет, 2016.

– 240. – (Студије)

б) Тек сто ви ста ри и но ви, из да ња; њи хо ва кри ти ка, по ре кло

1077. АНЂЕЛКОВИЋ, Маја*
Непознати препис апокрифа о Прекрасном Јосифу из збирке „Соколов“ / Маја Анђ-

елковић // Филолог. – 8 (2013), 81–87. | Summary

1078. ДРАГИН, Наташа
Запис Инока из Далше : функционалностилска обележја жанра / Наташа Ж. Драгин

// Теме језикословне... – 173–187. | Summary

1079. ЂОРЂЕВИЋ, Јелена
Кодекс с најстаријим сачуваним рукописним букваром код Срба : Венцловићев сен-

тандрејски буквар 1717. / прир. Томислав Јовановић, Димитрије Е. Стефановић. – Београд
: Радионица Венцловић-Арте, 2013. – 347. / Јелена С. Ђорђевић // ЗбМСКЈ. – 64, 2 (2016),
546–548. | Приказ

1080. ЖИТИЈЕ светог Ћирила ; Житије светог Методија / приредио, предговор и коментаре
написао Данијел Дојчиновић ; пренос на савремени српски језик Петар Ђорђић. – Бања
Лука : СПКД Просвјета, 2016. – 197. – (Мала библиотека)

1081. ЈУХАС ГЕОРГИЕВСКА, Љиљана
Словенски преводи „Житија светог Антонија“ у светлости српске рукописне тради-

ције : „Житије светог Антонија Великог“ према српским средњовековним рукописима / Зо-
рица Витић. – Београд : Чигоја штампа, 2015. – 216. / Љиљана Јухас Георгиевска // ЗбМСКЈ.
– 64, 1 (2016), 270–274. | Приказ
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1082. ЛАЗИЋ, Мирослав

Старе штампане књиге из првобитног фонда Народне библиотеке у Београду / Ми-
рослав Лазић // АП. – 38 (2016), 211–233. | Summary

1083. ПЛАОВИЋ, Ирена

„Слово о Светом кнезу Лазару“ непознатог Раваничанина у српскословенској руко-
писној традицији / Ирена Плаовић // АП. – 38 (2016), 39–59. | Summary

1084. ПОПОВА, Татјана

Сербские рукописи „Лествицы Иоанна Синайского“ : XIV в. / Татьяна Георгиевна По-
пова // ПКЈИФ. – 82 (2016), 19–36. | Резиме

1085. ПУЗОВИЋ, Љиљана

Обрасци за писање писама црквеним и световним великодостојницима у „Молебнику“
Софронија Студеничана : РС 394 / Љиљана И. Пузовић // АП. – 38 (2016), 197–209. | Sum-
mary

1086. POPA Dukljanina Sclavorum Regnum / priredio, uvodnu studiju, transliteraciju Vati-
kanskog rukopisa, prijevod s komentarima i selektivnu bibliografiju izradio Danilo Radojević.
– 1. kritičko izd. – Cetinje : Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2016. – 284. – (Patri-
monium ; 9)

1087. РАШКОВИЋ, Ана

Стихире на „Господи возвах“ малог вечерњег из Службе Светом Сави у руским не-
умским рукописима XVI–XIX века / Ана Д. Рашковић // Српски језик, књижевност, умет-
ност 3. – 163–179. | Резюме + Прилог

1088. САВИЋ, Виктор

Књига о најстаријим ћирилским натписима : Најстарији српски ћирилски натписи XI–
XV век : графија, ортографија и језик / Бранкица Чигоја. – Београд : Чигоја штампа, 2014.
– 275. / Виктор Савић // СЈ. – 21 (2016), 687–692. | Приказ

1089. СУБОТИН ГОЛУБОВИЋ, Татјана

Службе васељенским саборима у српским минејима XIV века / Татјана Суботин Го-
лубовић // АП. – 38 (2016), 61–94. | Summary

1090. ТОДИЋ, Бранислав

Ко је писац „Тронолошког родослова“? / Бранислав Тодић // АП. – 38 (2016), 173–196.
| Summary

1091. УБИПАРИП, Миланка

Химнографски састави велике вечерње у српскословенским седмичним осмогласницима
XVI века / Миланка Убипарип // АП. – 38 (2016), 123–149. | Summary

в) Исто риј ска фо не ти ка, гра ма ти ка, лек си ко ло ги ја,
исто ри ја пи сма и пра во пи са

1092. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора

Експресивни валери у језику науке код Срба у 18. и 19. веку / Исидора Г. Бјелаковић
// НССУВД. – 45, 1 (2016), 161–173. | Summary

1093. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора

Колокације са термином месец у српском књижевном језику предстандардне епохе /
Исидора Бјелаковић // Српски језик и његове норме. – 110–123. | Summary
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1094. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора

Лексика славеносрпског језика / Исидора Г. Бјелаковић // КњЈ. – 63, 1/2 (2016), 31–
47. | Summary

1095. ВЛАЈИЋ ПОПОВИЋ, Јасна

Капитално дело српске, старосрпске и словенске ономастике : Топонимија Бањске хри-
совуље : ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању оп-
штесловенских именословних образаца / Александар Лома. – Београд : САНУ, Одељење
језика и књижевности, 2013. – 386. – (Библиотека Ономатолошких прилога ; 2) / Јасна Влајић
Поповић // Трибина САНУ. – 4 (2016), 154–159. | Приказ | Уп. 1120, 1122.

1096. ВУЛОВИЋ, Наташа

Топоси ђаволовог обитавања : средњовековни књижевни извори и српска фразеоло-
гија / Наташа С. Вуловић // Средњи век у српској науци… – 221–233. | Резюме

1097. ВУЧКОВИЋ, Снежана

Лексика средњовековних ћириличких повеља и писама и њен значај за историјска лек-
сичко-семантичка истраживања / Снежана П. Вучковић // НССУВД. – 45, 3 (2016), 61–73.
| Summary

1098. ДИЛПАРИЋ, Предраг*

Језичка типологија и синтаксичке промене / Предраг Дилпарић // Филолог. – 3 (2011),
149–156. | Summary

1099. ДИЛПАРИЋ, Предраг*

Конкуренција агентивних одредаба : партиципи и рефлексиви у систему пасива / Пред-
раг Дилпарић // Филолог. – 4 (2011), 147–154. | Summary

1100. ДИЛПАРИЋ, Предраг*

О детерминативним партиципима на примерима из преписа Душановог законика / Пред-
раг Д. Дилпарић // Филолог. – 10 (2014), 53–60. | Summary

1101. ДИЛПАРИЋ, Предраг*

О инфинитиву и да-конструкцијама у „Закону о рудницима“ деспота Стефана / Пред-
раг Дилпарић // Филолог. – 8 (2013), 69–80. | Summary

1102. ДИЛПАРИЋ, Предраг

Појам акрівеіа у „Животу деспота Стефана“ Константина Филозофа / Предраг Д. Дил-
парић // Средњи век у српској науци… – 183–208. | Summary

1103. ДРАГИН, Наташа

Лексички слојеви „Земљорадничког закона“ : Хил 466 / Наташа Драгин // Српски језик
и његове норме. – 52–63. | Summary

1104. ЈОВИЋ, Александра

О црквенословенизмима у „Речнику српскохрватскога књижевног језика“ / Александра
В. Јовић // ЗбФФП. – 46, 1 (2016), 27–48. | Резюме

1105. ЈОВИЋ, Надежда

Графијске и језичке разлике трију поновљених преписа текста о бухачу (tanacetum pi-
rethrum) у „Хиландарском медицинском кодексу“ / Надежда Јовић // Српски језик и ње-
гове норме. – 83–95. | Summary

1106. ЈОВИЋ, Надежда

Особине банатских говора у путопису Андреја Петковића из 1734. године / Надеж-
да Јовић // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 37–47. | Summary
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1107. ЈОСИМОВИЋ, Ивана*

Именичке сложенице у списима Гаврила Стефановићa Венцловића / Ивана В. Јоси-
мовић // ЗбЈКФФНС. – 4 (2014), 11–19. | Summary

1108. КИШ, Наташа

Номинализационе структуре у посланици као поруци верског поглавара : вербални
и невербални елементи / Наташа Киш // Српски језик, књижевност, уметност 1. – 399–406.
| Summary

1109. КУРЕШЕВИЋ, Марина

Језик „Слова Акира Премудрог“ из рукописног зборника Народне библиотеке
Србије бр. 53 / Марина Ф. Курешевић // ЈФ. – 72, 1/2 (2016), 105–126. | Резюме, Summary

1110. КУРЕШЕВИЋ, Марина

Проучавање хипотактичких структура и њихова улога у расветљавању функционал-
ностилске раслојености српскословенског језика / Марина Курешевић // Српски језик и ње-
гове норме. – 64–82. | Summary

1111. КУРЕШЕВИЋ, Марина

„Слово о Александру Тројанском“ из Григоровичевог зборника (XV в.) : прилог по-
знавању српскословенског језика нижег стила / Марина Ф. Курешевић // Теме језикословне...
– 159–172. | Summary

1112. КУРЕШЕВИЋ, Марина

Стабилност и динамика синтаксичке норме српскословенског језика у српским пре-
писима апокрифа / Марина Курешевић // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 7–23. | Summary

1113. ЛУТОВАЦ, Тамара

Узроци и механизми синтаксичких промена у српском језику / Слободан Павловић.
– Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013. – 370.
– (Библиотека Књижевност, језик, култура) / Тамара Н. Лутовац // НЈ. – 47, 1/2 (2016), 113–
117. | Приказ | Уп. 1117.

1114. МАРЕТИЋ, Александар

Синтаксичка истраживања „Српске Александриде“ : Хипотактичке структуре у Српској
Александриди : функционалностилски аспекти / Марина Курешевић. – Нови Сад : Филозофски
факултет, 2014. – 287. / Александар Маретић // Филолог. – 14 (2016), 596–601. | Приказ

1115. МАРЈАНОВИЋ, Бранислава

Апсолутни датив и зависна реченица у „Житију архиепископа Данила II“ / Бранислава
Марјановић // ППЈ. – 47 (2016), 3–32. | Summary

1116. НИКИТОВИЋ, Зорица*

О сакралној семантици српскословенских сложеница високог стила / Зорица Ники-
товић // Филолог. – 1 (2010), 125–142. | Summary

1117. НИКИТОВИЋ, Зорица*

Синтаксичке структуре као слике свијета : Узроци и механизми синтаксичких про-
мена у српском језику / Слободан Павловић. – Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2013. – 370. – (Библиотека Књижевност, језик, култура)
/ Зорица Никитовић // Филолог. – 10 (2014), 256–260. | Приказ | Уп. 1113.

1118. НИКИТОВИЋ, Зорица*

Српскословенске сложенице у „Веку светлости“ : функционалностилски аспект / Зо-
рица Никитовић // Филолог. – 3 (2011), 166–178. | Summary
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– НИКОЛИЋ, Видан*
Лексеме анатема и проклетије из обичајног и црквеног права у средњем веку као

базе у српској ономастици | Уп. 783.

1119. ПАВЛОВИЋ, Слободан
Дисјунктивна координација у српском језику XII–XIV века / Слободан Павловић //

Српски језик и његове норме. – 9–26. | Summary

1120. ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана*
Старосрпска топонимија : Топонимија Бањске хрисовуље : ка осмишљењу старосрпског

топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца
/ Александар Лома. – Београд : САНУ, Одељење језика и књижевности, 2013. – 386. – (Биб-
лиотека Ономатолошких прилога ; 2) / Мирјана Петровић Савић // Филолог. – 12 (2015),
283–286. | Приказ | Уп. 1095, 1122.

1121. ПОЛОМАЦ, Владимир
Употреба двоструке варије (кендеме) у српским повељама и писмима од краја XIV и

током XV века / Владимир Поломац // Српски језик и његове норме. – 27–51. | Summary

1122. РАДИЋ, Јованка
Књига о топонимији „Златопечатне повеље“ : Топонимија Бањске хрисовуље : ка ос-

мишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских
именословних образаца / Александар Лома. – Београд : САНУ, Одељење језика и књи-
жевности, 2013. – 386. - (Библиотека Ономатолошких прилога ; 2) / Јованка Радић // ЈФ.
– 72, 1/2 (2016), 217–224. | Приказ | Уп. 1095, 1120.

1123. РАКИЋ, Зоран
Називи за надредне и интерпункцијске знаке у српском рукописном зборнику аустријске

Националне библиотеке у Бечу : Cod. Slav. 93 / Зоран Ракић // ПКЈИФ. – 82 (2016), 157–
166. | Summary

1124. САВИЋ, Биљана
Значења конструкције vь + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина

архиепископа Данила II : према препису „Даниловог зборника“ у Архиву САНУ, 1553. год.
/ Биљана Савић // Филолог. – 14 (2016), 134–149. | Summary

1125. САМАРЏИЋ, Биљана*
Ортографске одлике књига Горажданске штампарије : обиљежавање спојева: ја, је, ју,

јо, ља, ња, ље, ње, љу / Биљана С. Самарџић // Филолог. – 5 (2012), 159–169. | Summary

1126. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Језичка средства за изражавање експресивности у старим српским ћириличним нат писима

источне Херцеговине : везник/партикула а / Јелица Р. Стојановић // НССУВД. – 45, 1 (2016),
141–150. | Резюме

1127. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Нека од језичких средстава за изражавање експресивности у старим српским ћири-

личним натписима источне Херцеговине / Јелица Р. Стојановић // Средњи век у српској на-
уци… – 171–181. | Summary

1128. УРОШЕВИЋ, Данка
Адвербијалне падежне конструкције у „Житију Георгија Кратовца“ од попа Пеје / Дан-

ка Г. Урошевић // СЈ. – 21 (2016), 359–379. | Summary

1129. УРОШЕВИЋ, Данка
Употреба глаголских облика у „Житију Георгија Кратовца“ од попа Пеје / Данка Г.

Урошевић // Теме језикословне... – 189–206. | Summary
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1130. ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена
Обележавање квантитета слогова у славеносрпској епоси на примеру две посвете дра-

ми „Младен и Доброљуб“ Константина Пеичића / Ирена Цветковић Теофиловић //
ЗбМСФЛ. – 59, 1 (2016), 27–48. | Резюме + Додатак

1131. ЦОЛИЋ, Александра
Активни партиципи у „Житију Светог цара Уроша“ од патријарха Пајсија / Александра

Цолић // ЗбМСФЛ. – 59, 1 (2016), 7–26. | Summary

1132. ЦОЛИЋ, Александра
Односна реченица у „Роману о Троји“ / Александра Цолић // ППЈ. – 47 (2016), 33–

54. | Summary

1133. ЧАНЧАР, Ивана*
Придеви који означавају божанске особине у „Житију Светог Симеона“ Стефана Прво-

венчаног / Ивана Чанчар // Филолог. – 9 (2014), 23–33. | Резюме

1134. ЧИГОЈА, Бранкица
Неколико напомена о терминима зетско-хумски и рашки правопис / Бранкица Чигоја

// Александар Белић. – 195–202. | Summary

1135. ЧОЛАКОВИЋ, Вера*
Сложенице сакралног карактера оригиналних српскословенских дјела као спој ду-

ховности и језика : Сложенице у оригиналним српскословенским дјелима сакралног ка-
рактера / Зорица Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет, 2014. – 323. / Вера Чо-
лаковић // Филолог. – 11 (2015), 313–315. | Приказ

1136. ЧОЛАКОВИЋ, Вера*
Стазама ријечи српскословенских споменика : Споменици српскословенске писме-

ности : језик и текстологија / Наташа Драгин. – Нови Сад : Тиски цвет, 2013. – 285. / Вера
Чолаковић // Филолог. – 10 (2014), 267–269. | Приказ

– ЏОНИЋ, Виолета
Историографска (етнографска) лакуна на плану руског и српског језика | Уп. 408.

1137. ШУБАРИЋ, Сања
Икавски и екавски рефлекс старог вокала јата у документацији Црногорског сената

/ Сања Шубарић // ЗбМСС. – 90 (2016), 177–190. | Summary

г) Исто ри ја срп ског књи жев ног је зи ка

1138. АЈЏАНОВИЋ, Јелена
Циљни инфинитив у књижевном језику код Срба у 19. веку и данас / Јелена Ајџано-

вић, Владислава Ружић // Српски језик и његове норме. – 124–142. | Résumé

1139. БАШАНОВИЋ ЧЕЧОВИЋ, Јелена
Семантичко-творбене могућности изражавања експресивности у Вуковом „Рјечни-

ку“ из 1852. године / Јелена Башановић-Чечовић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви
дани“. – 81–95. | Summary

1140. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Језикословци и њихове писменице : структура граматичких приручника српског јези-

ка у XIX веку / Исидора Г. Бјелаковић // Теме језикословне... – 55–67. | Summary

1141. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Традиционалисти vs. Вуковци у формирању терминологије српског језика : астрономија

и математичка географија / Исидора Бјелаковић // ЗбМСФЛ. – 59, 2 (2016), 25–36. | Summary
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1142. БОЈОВИЋ, Драга

Семантичко-творбени потенцијал лексике Вука и Његоша и његове лингвокултурне
конотације на примјеру концепта човјек / Драга Бојовић // Девети лингвистички скуп „Бош-
ковићеви дани“. – 183–190. | Резюме

1143. БОШКОВИЋ, Драган

Песништво Лазе Костића и криза језика / Драган Бошковић // Ми о Вуку. – 37–50.

– ВАСИЋ, Вера

Хронотипска мрежа као индикатор жанра : „Спомена из мојега дневника“ Јована Ха-
џића | Уп. 861.

1144. ДЕВЕТИ лингвистички скуп „Бошковићеви дани“ : Вук Стефановић Караџић и
Петар Други Петровић Његош : радови са научног скупа, Подгорица, 26. мај 2016. г. / ур.
Бранислав Остојић. – Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2016. – 218.
– (Научни скупови ; 141. Одјељење хуманистичких наука ; 9)

1145. ДИЛПАРИЋ, Предраг

Инфинитив у Вуковим историјским списима : 1828–1832. / Предраг Д. Дилпарић //
КњЈ. – 63, 3/4 (2016), 291–305. | Summary

– ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Стара лексикографија и српска култура : форме учтивости у српском језику у XIX веку
| Уп. 716.

1146. ЂУРЂЕВИЋ, Сава

Вуков „Рјечник“ и смеховна култура / Сава Д. Ђурђевић // ЗбЈКФФНС. – 6 (2016), 213–
233. | Summary

1147. ЗЛАТКОВИЋ, Бранко

Вукова језичка и правописна реформа у казивањима и записима / Бранко Златковић
// Српски језик данас... – 69–86. | Résumé

– ЗОРИЋ, Милена

Славенизми у Стеријиним драмским делима : именички суфикси | Уп. 879.

1148. ИВИЋ, Павле

Расправе, студије, чланци. Књ. 3, О историји језика / Павле Ивић ; прир. Мато Пи-
журица. – Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2016.
–. 389–797. – (Целокупна дела Павла Ивића ; 10)

1149. ЈОВИЋЕВИЋ, Радојица

Књижевни род, мото и језик тестамента Петра II Петровића Његоша / Радојица Р. Јовиће-
вић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. – 97–109. | Summary

1150. ЈОШИЋ, Неђо

Вуков „Српски рјечник“ у своме и данашњем времену / Неђо Јошић // Српски језик
данас... – 53–60. | Résumé

1151. КОВАЧЕВИЋ, Милош

Обим и садржај српског језика код Вука и данас / Милош Ковачевић // Српски језик
данас... – 21–33. | Summary

1152. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Вуково и Његошево дјело, с текстолошког и версолошког становишта / Радмило Н.
Маројевић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. – 37–79. | Резюме
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– МАРОЈЕВИЋ, Радмило*
Двије Вукове редакције баладе о Асан-агиници : лингвотекстолошка и версолошка

анализа | Уп. 962.
Експресивност у „Лучи микрокозма“ : фразеолошки аспект | Уп. 764.

1153. МАРОЈЕВИЋ, Радмило*
Фонетска реконструкција дифтонга као лингвотекстолошки проблем : на грађи Ву-

кове „Мале простонародње славеносрпске пјеснарице“ / Радмило Н. Маројевић // Фило-
лог. – 11 (2015), 26–34. | Резюме

– МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Фразеолошка реконструкција у „Лучи микрокозма“ | Уп. 765.

1154. МИ о Вуку : текстови са округлих столова одржаних у Тршићу у оквиру програма
Вукових сабора од 2010. до 2015. године / ур. Војислав Карановић, Дајана Ђедовић. – Лоз-
ница : Центар за културу Вук Караџић, 2016. – 380.

1155. МИЛАНОВИЋ, Александар
Да ли смо на Вуковом и вуковском путу : случај Леонардовог или Ленардовог мастер-

рада / Александар Милановић // Српски језик данас... – 35–41. | Résumé

1156. МИЛАНОВИЋ, Александар
Лаза Костић и вуковски књижевни језик / Александар Милановић // Ми о Вуку. – 51–65.

1157. МИЛАНОВИЋ, Александар
Милорад Павић као историчар српског књижевног језика / Александар М. Милано-

вић // Теме језикословне... – 143–158. | Summary

1158. МИЛАНОВИЋ, Александар
Филолошки текстови из прве половине 19. века као ресурс за истраживање српског

језика / Александар М. Милановић // НССУВД. – 45, 3 (2016), 135–147. | Summary

1159. МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје
Дијалекатска основица и вуковски књижевни језик у контексту двоизговорности и дво-

азбучја / Радивоје Младеновић // Српски језик данас... – 43–51. | Summary

1160. ОКУКА, Милош
„Србска грамматіка или Писменица“ Јована Поповића (1843) / Милош Ђ. Окука // Теме

језикословне... – 69–87. | Summary

1161. ОСТОЈИЋ, Бранислав
Вукова језичка реформа у Црној Гори и Његошев језик у Вукову моделу књижевног

језика / Бранислав Остојић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. – 19–26. |
Summary

1162. ОСТОЈИЋ, Бранислав
Стефан Митров Љубиша и Вуков модел књижевног језика у Црној Гори / Бранислав

М. Остојић // Теме језикословне... – 135–141. | Summary

1163. ОСТОЈИЋ, Владимир
Вукова концепција књижевног језика и правописа у „Србској граматици“ Димитрија

Милаковића / Владимир Остојић // ЗбМСФЛ. – 59, 1 (2016), 49–55. | Summary

– ПАВЛОВИЋ, Неда
О Стерији као лексикографу и лексикологу | Уп. 916.

1164. ПЕЈАНОВИЋ, Ана
Вук, Његош и фразеологија / Ана Пејановић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви

дани“. – 27–36. | Резюме
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– ПЕШИКАН ЉУШТАНОВИЋ, Љиљана

Сведочанства о култури детињства у „Рјечнику“ Вука Стефановића Караџића | Уп. 801.

1165. РАДИЋ, Првослав

Језичка реформа Вука Ст. Караџића и српско национално питање / Првослав Т. Ра-
дић // СЈ. – 21 (2016), 55–72. | Summary

1166. РАДИЋ, Првослав*

The Language Reform of Vuk Stefanović Karadžić and the National Question Among the
Serbs / Prvoslav Radić // Филолог. – 11 (2015), 46–55. | Резиме

– РАДОЈЕВИЋ, Данијела

О реду ријечи као синтаксичко-стилистичкој категорији у језику Петра II Петрови-
ћа Његоша | Уп. 921.

1167. РАНЂЕЛОВИЋ, Ана

Називање, дефинисање и класификација непроменљивих врста речи у србистичким
граматикама из 19. века / Ана З. Ранђеловић // СЈ. – 21 (2016), 469–493. | Summary

1168. РЕМЕТИЋ, Слободан

Вукова реформа и двоизговорност и двоисписност : прошлост, садашњост, перспек-
тиве / Слободан Реметић // Српски језик данас... – 9–19. | Résumé

1169. СТАНОЈЧИЋ, Живојин

Вуков модел књижевног језика и Његошев језик у свјетлу Белићевог теоријског појма
језичко осјећање : дијахронојски и синхронијски елементи : унутарјезички и ванјезички
аспекти / Живојин С. Станојчић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. – 9–
18. | Summary

1170. СТАНОЈЧИЋ, Живојин

Историјски аспекти књижевног језика – језичко стваралаштво : језичка кодификација
/ Живојин С. Станојчић // Теме језикословне... – 41–54. | Summary

1171. СТОЈАНОВИЋ, Андреј*

Идентитет српског језика у Вуковој „Писменици“ и Матичиној „Нормативној гра-
матици“ / Андреј Стојановић // Филолог. – 11 (2015), 56–66. | Резюме

– СТОЈАНОВИЋ, Јелица

Ријечи састављене од двије основе у „Лучи микрокозма“ : граматички, семантички
и стилски аспект | Уп. 948.

1172. СТОЈИСАВЉЕВИЋ, Мирјана

Срби и Вукова реформа / Мирјана Стојисављевић // Лингвистика и славистика... – 97–
107.

1173. ТАНАСИЋ, Срето

Обрасци српског језика у руском издању Новаковићеве граматике српског језика / Сре-
то З. Танасић // Средњи век у српској науци… – 235–241. | Summary

1174. ТЕПАВЧЕВИЋ, Миодарка

Утицај Његоша и Вука на стваралаштво Стефана Митрова Љубише / Миодарка Те-
павчевић // Девети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“. – 133–146. | Summary

1175. ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена

Обележавање квантитета у драми „Младен и Доброљуб“ (1829) Константина Пејичи-
ћа / Ирена Цветковић Теофиловић // Српски језик и његове норме. – 96–109. | Резюме
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1176. ЧОЛАКОВИЋ, Вера
„Српско-далматински магазин“ и три спорна слова / Вера Чолаковић // Филолог. – 14

(2016), 88–101. | Summary

VI II. Реч ни ци ста ри и но ви срп ског је зи ка
од но сно срп ског и ког стра ног је зи ка

– БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Електронско издање „Речника славеносрпског језика“ : предности, проблеми, мо-

гућности | Уп. 1067.

1177. БОГДАНОВИЋ, Недељко
Антропографски речник југоисточне Србије / Недељко Богдановић // СДЗб. – 63 (2016),

1–276. | Резюме

1178. БОГДАНОВИЋ, Недељко
Речник пиротског говора I–II / Драгољуб Златковић. – Београд : Службени гласник,

2014. – 574, 604. / Недељко Богдановић // Етно-културолошки зборник. – 20 (2016), 154–
157. | Приказ

– БРБОРИЋ, Вељко
Слабости правописног речника | Уп. 557.

1179. БУРЗАН, Мирјана
Srpsko-mađarski rečnik = Szerb-magyar szótár / Mirjana Burzan, Agneš Kaciba. – Novi

Sad : Forum, 2016. – XXI, 837.

– ВЛАЈИЋ ПОПОВИЋ, Јасна
„Приручни етимолошки речник српског језика“ : допринос савременој етимологији

| Уп. 686.

1180. ВУКАДИНОВИЋ, Ненад
Mali leksikon starih riječi i izraza sa šireg područja Bilogore / Nenad D. Vukadinović. –

Novi Sad : Невкош, 2016. – 174.

1181. ДЕШИЋ, Милорад
Структура 19. тома „Речника САНУ“ : Речник српскохрватског књижевног и народ-

ног језика. Књ. 19, oцат–петогласник / ур. Даринка Гортан Премк и др. – Београд : Институт
за српски језик САНУ, 2014. – CXVI, 800. / Милорад Дешић // Трибина САНУ. – 4 (2016),
189–191. | Приказ | Уп. 1182, 1201.

– ДИНИЋ, Јакша
Топонимија западног дела књажевачке територије | Уп. 701.

1182. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Посао који мора бити довршен : Речник српскохрватског књижевног и народног јези-

ка. Књ. 19, oцат–петогласник / ур. Даринка Гортан Премк и др. – Београд : Институт за српски
језик САНУ, 2014. – CXVI, 800. / Рајна Драгићевић // Трибина САНУ. – 4 (2016), 184–189.
| Приказ | Уп. 1181, 1201.

1183. ЂЕКИЋ, Ђорђе
Српски (ал’ војвођански) без муке / Ђорђе Ђекић. – Рума : Штампа, 2016. – 104.

– ЂУРЂЕВИЋ, Сава
Вуков „Рјечник“ и смеховна култура / Сава Д. Ђурђевић // ЗбЈКФФНС. – 6 (2016), 213–

233. | Summary | Уп. 1146.
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1184. ЂУРИЋ, Милош

Glosar teorije relativnosti / Miloš D. Đurić, Nada Krnjaić-Cekić // Prevodilac. – 33, 3/4 (2016),
148–151.

1185. ЂУРИЋ, Милош

Laserska terminologija : englesko-srpski / Miloš D. Đurić // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016),
139–156.

– ЂУРОВИЋ, Сања

Израда речника писаца као допринос познавању лексикона : на примеру прозе Ви-
досава Стевановића | Уп. 725.

– ЗОБЕНИЦА, Сања

Из лексике источне Лике : Доњи Лапац и Јошан | Уп. 1019.

– ИВАНОВИЋ, Ненад

Грађа „Речника САНУ“ : потребе и могућности дигитализације у светлу савремених
приступа | Уп. 728.

1186. ЈАНИЧИЋ, Димитрије

Српскo-есперантски речник = Serba-esperanta vortaro / Димитрије Дисо Јаничић. – Бео-
град : Орион арт, 2016. – 664. – (Едиција Речници ; 4)

– ЈАШОВИЋ, Голуб

Микротопонимија села Беркова у Прекорупљу | Уп. 731.

Српска и албанска топонимија села Ослара код Бујановца | Уп. 732.

1187. ЈОВАНОВИЋ, Зоран

Лексикон образовних термина / ур. Петар Пијановић. – Београд : Учитељски факул-
тет, 2014. – 907. / З. Јовановић // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 76–78. | Приказ

– ЈОВИЋ, Александра

О црквенословенизмима у „Речнику српскохрватскога књижевног језика“ | Уп. 1104.

– ЈОШИЋ, Неђо

Белићева лексикографска гледишта и „Речник САНУ“ | Уп. 1361, 1362.

Вуков „Српски рјечник“ у своме и данашњем времену | Уп. 1150.

Збирке ријечи с подручја шумадијско-војвођанских говора и њихово мјесто међу из-
ворима „Речника САНУ“ | Уп. 745.

Лексичке збирке и лексика с подручја источнохерцеговачких говора и њихово мјесто
међу изворима „Речника САНУ“ | Уп. 746.

Новаковићева „Посланица“ о његовању језика српског : њен карактер и значај за раз-
вој српске лексикографске мисли | Уп. 747.

1188. КЛАЈН, Иван

Речник језичких недоумица / Иван Клајн. – 13. изд. – Нови Сад : Прометеј, 2016. –
299. – (Лингвистичке едиције. Језички саветници ; 1)

– КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

О једном приступу лексикографији теолошких речника | Уп. 754.

1189. КРАСНИЋИ, Алија

Angluno rromano-srbikano srbikano-rromano alavari e juristikaće terminengo = Prvi rom-
sko-srpski srpsko-romski rečnik pravnih termina / Alija Krasnići. – Subotica : Rromane pusti-
ka, 2016. – 424.
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1190. КРЊАИЋ ЦЕКИЋ, Нада

Frazeološki nemačko-srpski rečnik / Nada Krnjaić Cekić. – Beograd : Jasen, 2016. – 226.
– (Rečnik)

– ЛЕВУШКИНА, Ружица

Дескриптивни речник лексема из сфере православне духовности у савременом српском
језику | Уп. 759.

1191. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

Основни руско-српски речник : приручник за ученике, студенте и наставнике / Рад-
мило Маројевић. – Бања Лука : Паневропски универзитет Апеирон, 2016. – 270. – (Зајед-
ничке основе ; 18)

1192. МАРТИНОВ, Златоје

Српскo-есперантски речник = Serba-esperanta vortaro / Димитрије Дисо Јаничић. – Бео-
град : Орион арт, 2016. – 664. – (Едиција Речници ; 4) / Zlatoje Martinov // Prevodilac. – 33,
3/4 (2016), 72–73. | Приказ

– МИЛИЋ, Мира

Принципи састављања двојезичних терминолошких речника : енглеско-српски реч-
ник спортских термина | Уп. 773.

– МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бојана

Од потребе до могућности израде речника говорне етикеције у српском језику | Уп. 774.

1193. МЛАДЕНОВ, Марин

Бугарско-српски речник = Българско-сръбски речник / Марин Младенов. – 2. изд. –
Београд : Завод за уџбеник, 2016. – XVI, 583.

– МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав

Народни говор из власотиначког краја : власотиначки речник | Уп. 1030.

1194. МУШОВИЋ, Абдулах

Sandžački frazeološki rječnik : oko 7000 frazeologizama / Abdulah Mušović. – Novi Pa-
zar : Nardna biblioteka Dositej Obradović, 2016. – 765.

1195. НĚМÉЦКÏЙ и сербскïй словарь на потреби сербскаго народа = Deutsch und Il-
lyrisches Wörterbuch zum Gebrauch der illyrischen Nation in den K. K. Staaten. – Репринт. –
Београд : Мирослав, 2016. – XXIII, 719, 326. – (Извори)

1196. НИКОЛИЋ, Војислав

Francusko-srpski srpsko-francuski rečnik = Dictionnaire français-serbe serbe-français / prir.
Vojislav Nikolić. – 4. izd. – Beograd : Jasen, 2016. – 867. – (Rečnik)

– ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Библиографија новијих школских речника руског језика : избор | Уп. 1327.

1197. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Dicţionar de termeni juridici şi economici român-sârb = Rečnik pravnih i ekonomskih ter-
mina rumunsko-srpski / Lidija Čolević, Octavia Nedelcu. – Timişoara : Ununea Sârbilor din
România, 2014. – 418. / Ђорђе Оташевић // ЛА. – 29 (2016), 57–59. | Приказ

– ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Концепција и структура општих једнојезичких школских речника српског као матерњег
језика | Уп. 999.

Школски речници српског језика | Уп. 795.
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– ПАВЛОВИЋ, Звездана

Ороними Србије : трећи део : Р–Т | Уп. 796.

1198. ПАВЛОВИЋ, Наташа

Italijansko-srpski srpsko-italijanski rečnik = Dizionario italiano-serbo serbo-italiano / prir.
Nataša Pavlović, Sandra Radojičić. – 4. izd. – Beograd : Jasen, 2016. – 895. – (Rečnik)

1199. PAMETNI rečnik : englesko-srpski, srpsko-engleski : ne samo za školu. – Novi Sad : Lin-
gea, 2016. – 767.

1200. PAMETNI rečnik : nemačko-srpski, srpsko-nemački : ne samo za školu. – Novi Sad : Lin-
gea, 2016. – 768.

1201. ПЕТРОВИЋ, Горан

Одреднице : Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 19, oцат–пе-
тогласник / ур. Даринка Гортан Премк и др. – Београд : Институт за српски језик САНУ,
2014. – CXVI, 800. / Горан Петровић // Трибина САНУ. – 4 (2016), 182–184. | Приказ | Уп.
1181, 1182.

– ПЕТРОВИЋ, Снежана

Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електро-
нских речника | Уп. 800.

– ПРЋИЋ, Твртко

Какав нам општи речник српског језика највише треба? | Уп. 803.

Kakva nam domaća leksikografija treba u 21. veku | Уп. 804.

– ПУМПАЛОВИЋ, Радислав

Ономастика једног дела Ибарског Колашина | Уп. 1043.

1202. РЕМЕТИЋ, Слободан

Речник тимочког говора / Љубиша Рајковић. – Неготин : Лексика, 2014. – 660. / Сло-
бодан Реметић // Етно-културолошки зборник. – 20 (2016), 151–154. | Приказ

– РИСТИЋ, Стана

Репрезентативност „Речника САНУ“ за етнолигвистичка истраживања : од лексико-
графске ка когнитивној дефиницији | Уп. 810.

1203. СИМИЋ, Милорад

Medicinski nemačko-srpski rečnik = Medizinwörterbuch Deutsch-Serbisch / Milorad Simić,
Svetlana Nikolić. – Ruma : Panonija, 2016. – 610.

1204. SRPSKO-rumunski rečnik = Dicţionar sârb-român / Romanţa Iovanovici et al. – 2. izd.
– Zrenianin : Institutul de Culturǎ al Românilor din Voivodina, 2016. – 955. – (Biblioteca Car-
tea româneascǎ. Colecţia Dicţionare)

1205. СТОЈКОВИЋ, Мирољуб

Englesko-srpski jezik fudbala / Miroljub Stojković, Dušan Maravić. – Beograd : Fudbal-
ski savez Beograd, 2016. – 634.

1206. ЋИРКОВИЋ, Симо

Речник урбане свакодневице : кулисе пред лицем времена / Симо Ц. Ћирковић. – 2.
izd. – Београд : HERAedu, 2016. – 339.

– ХАЛАС, Ана

Примена илустративних примера у општим речницима српског језика : критичка ана-
лиза | Уп. 819.
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– ХАЏИМУРТЕЗИЋ, Абдурахман

Из варошке срмали сехаре : речник, речник имена и обичаји муслимана нововарош-
ког краја | Уп. 1063.

– ЦИЦМИЛ РЕМЕТИЋ, Радојка

Топонимија невесињског дела Биограда | Уп. 824.

1207. ШИПКА, Данко

Српски граматички речник : са скицом флексијских параметара српског језика / Данко
Шипка. – Нови Сад : Прометеј, 2016. – 1108. – (Лингвистичке едиције. Мали речници ; 6)

IX. Не сло вен ски је зи ци

1208. АБРАМАЦ, Габи*

„Pazim na svoj jezik od malih nogu“ : preskriptivizam i jezično planiranje za djecu u ha-
sidskim zajednicima / Gabi Abramac // ПЛ. – 16 (2015), 65–77. | Summary

– АЛЕКСИЋ, Маријана

Контрастивна анализа реализација слободног неуправног говора у шпанском и српском
језику | Уп. 275.

– АНДРИЋ, Едита

Frazeološke jedinice sa odrednicom kenyér u mađarskom i hleb u srpskom jeziku | Уп. 276.

– АНЂЕЛИЋ, Иконија*

Kontrastivna analiza biblijskih frazeologizama u engleskom, nemačkom i srpskom jeziku
| Уп. 277.

– АНИЧИЋ, Андријана

Лингвистичка типологија и когнитивна лингвистика : глаголи кретања у српском и
енглеском језику | Уп. 278.

1209. АСИМОПУЛОС, Панајотис

Осврт на фонолошке, морфолошке, синтаксичке и семантичке параметре пиџинског
језика russenorsk-а / Панајотис Асимопулос // Савремена проучавања језика... – 357–368.
| Summary

– АШИЋ, Тијана

Le conditionnel et les verbs modaux : le cas de devior – morati et pouvoir – moći en français
et en serbe | Уп. 279.

– БАБАМОВА, Ирина

La traduction vers le macédonien de la poésie de senghor vue ďune perspective postcolo-
niale | Уп. 42.

– БАЈАТ, Снежана*

May/might i njihovi srpski ekvivalenti : nove tendencije u upotrebi | Уп. 280.

1210. БАЊЕВИЋ, Александра*

An Overview Of Lexicological Influence Through Language Contacts / Aleksandra Banjević
// Филолог. – 7 (2013), 130–136. | Резиме

– БЕГЕНИШИЋ, Добрила

Домети стручне лексикографије немачког и српског језика | Уп. 284.

Библиографија 315



1211. БЕРБИНСКИ, Соња

Ou : un connecteur qui fait le jeu de l’antonymie discursive / Sonia Berbinski // Језици и
културе у времену и простору. – 533–544. | Summary

– БИЉЕТИНА, Јелена*

Ekvivalenti engleskog predloga of u srpskom jeziku : kontrastivna analiza korpusa | Уп. 285.

1212. БИНГУЛАЦ, Зоран

Prepositions / Zoran Bingulac. – 5. izd. – Novi Sad : Prometej, 2016. – 187.

1213. БЈЕЛОГРЛИЋ, Ана

Pulling (Closer) and Pushing (Away) : Verbs Expressing Attraction and Repulsion in Eng-
lish / Ana Bjelogrlić // BELLS. – 8 (2016), 51–67.

1214. БЛАТЕШИЋ, Александра

Колокације, фраземи и паремије са компонентом етнонима у италијанском језику /
Александра Блатешић. – Нови Сад : Филозофски факултет, 2016. – 107.

– БЛАТЕШИЋ, Алексaндрa

Компарација етнонима turco и Турчин у италијанској и српској фразеологији и паре-
миологији | Уп. 286.

1215. БЛАТЕШИЋ, Александра*

Nulti član u italijanskim poslovicama / Aleksandra Blatešić // Филолог. – 5 (2012), 170–
176. | Summary

1216. БОГЕР, Пјер-Морис

Преводи „Библије“ на латински језик / Пјер-Морис Богер ; превод Радимир Ракић //
Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 66–75.

– БРДАР, Сања

Глаголи кретања у српском и њихови енглески еквиваленти у роману „Руски прозор“
Драгана Великића | Уп. 287.

– БУГАШЕВА КОЛЕВА, Марија

Analytic and Synthetic Diminutive Formation in English, Russian and Bulgarian | Уп. 288.

– ВЕЛЕВСКА, Маргарита

Constructions interrogatives directes : un parallèle entre le français et le macédonien | Уп. 289.

– ВЕСИЋ ПАВЛОВИЋ, Татјана

Концептуализација стања помоћу елемената схеме путање у енглеском и српском јези-
ку | Уп. 290.

1217. ВЛАСЕНКО, Иван

Krankheitsnarrative zu HIV/AIDS / Ivan Vlassenko // Језици и културе у времену и про-
стору. – 591–604. | Summary

1218. ВУЈИЋ, Јелена

Genitive Constructions as Constructional Idioms in English / Jelena Vujić, Nenad Mila dinović
// BELLS. – 8 (2016), 69–89.

1219. ВУЈИЋ, Јелена

Konstrukcione teme / Jelena Vujić. – Beograd : Filološki fakultet, 2016. – 188.

– ВУЈИЋ, Јелена

Рани превод сонета „Живот“ Елизабет Берет Браунинг на српски | Уп. 48.
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1220. ВУЈОВИЋ, Ана
Настанак и значење појма франкофоније / Ана Вујовић // ЖЈ. – 36, 1 (2016), 21–39. |

Résumé

1221. ВУЈОВИЋ, Ана
Утицај енглеског језика на савремени француски језик / Ана Вујовић // Филолог. –

13 (2016), 185–200. | Résumé

1222. ВУЧИНА СИМОВИЋ, Ивана
Јеврејско-шпански језик на Балкану : прилози историјској социолингвистици / Ива-

на Вучина Симовић. – Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2016. – 337. – (Лин-
гвистика и србистика. Теорија и наука)

1223. ВУЧИНИЋ, Марија
Синтаксичке функције инфинитива уведеног глаголом у савременом италијанском јези-

ку / Марија Вучинић // Савремена проучавања језика... – 189–198. | Summary

– ВУЧКОВИЋ, Драгана
Условне реченице са везником да у српском и француском језику | Уп. 291.

1224. ГАВРАНОВИЋ, Валентина
Compound Adverbs in Old and Middle English / Valentina M. Gavranović // FU. – 14, 1

(2016), 63–72. | Rezime

1225. ГАВРАНОВИЋ, Валентина*
Složene imenice u staroengleskom i srednjeengleskom periodu / Valentina M. Gavranović

// ЗбЈКФФНС. – 5 (2015), 57–67. | Summary

1226. ГАРАЈБЕХ СИМОНОВИЋ, Мејсун
[Devedeset devet] 99 imena arapskog jezika : brojnost i slojevitost naporednih odrednica

i epiteta arapskog jezika / Meysun Gharaibeh Simonović // Jezik, književnost, značenje. – 305–
316. | Summary

1227. ГАЦОВИЋ, Славољуб
Od povlašenih Srba do vlaškog jezika : o poreklu i postojbini, o seobama, o srbizaciji i asi-

milaciji, o maternjem jeziku i popisima Rumuna (Vlaha) istočne Srbije / Slavoljub Gacović. –
Beograd : Fabula nostra ; Negotin : Književno-izdavačko društvo Leksika, 2016. – 788. – (Oda-
brana dela o istoriji Vlaha istočne Srbije ; 5)

1228. ГЛОЂОВИЋ, Аница*
Function of the Adverbial Particle Out in English Phrasal Verbs : Corpus Analysis / Anica

Glođović // Филолог. – 9 (2014), 52–62. | Rezime

1229. ГЛУМАЦ, Дивна
Tipovi japanske kauzativne rečenice i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku / Div-

na D. Glumac // Оријенталистичко знамење. – 287–297. | Summary

– ГОЛУБ, Mарина
Положај адноминалних придева у латинском и грчком : контрастивна анализа | Уп. 292.

1230. ГОРЧЕВИЋ, Адмир
Investigation of Animated Film Blends in English Discourse / Admir Gorčević, Samina

Dazdarević, Amela Lukač Zoranić // FU. – 14, 1 (2016), 25–40. | Rezime

1231. ГРОФУЛОВИЋ, Јелена
A Study of Gender-Conditioned Use of Inflectional and Periphrastic Forms in English Adj-

ective Comparison / Jelena Grofulović, Vladimir Ž. Jovanović // FU. – 14, 2 (2016), 189–208.
| Rezime
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– ГУБАНИ, Јанко

Obraz práce v slovenskej a rumunskej frazeológii | Уп. 295.

– ГУДУРИЋ, Снежана

Anglicismes en français et en serbe : choix des unités lexicales et procédés de leur adap-
tation | Уп. 296.

Прилог проучавању категорије транзитивности са посебним освртом на стање у фран-
цуском и српском језику | Уп. 297.

Pseudoanglicizmi u francuskom i srpskom jeziku : tipovi i klasifikacija | Уп. 298.

У потрази за изгубљеним значењем : случај неколико лексема у српском и францус-
ком језику | Уп. 299.

1232. ДАРАБУШ, Кармен*

Contextul multietnic al antroponimiei în satul Seleuş / Carmen Dărăbuş, Virginia Popović
// ЗбЈКФФНС. – 4 (2014), 33–41. | Summary

– ДРАГИЋ, Мила*

Frazeologizmi sa leksemom jezik i ciljnim domenom jezičke radnje u srpskom i u engles-
kom jeziku | Уп. 300.

1233. ДРОНОВ, Павел

Phraseology and Worldplay in Vladimir Nabokov’s „Transparent Things“ / Pavel S. Dro-
nov, Elena B. Krotova // BELLS. – 8 (2016), 177–193.

1234. ЂОРЂЕВИЋ, Драгана

Adaptacija pozajmljenica u standardnom arapskom jeziku / Dragana M. Đorđević // АФФ.
– 28, 1 (2016), 207–225. | Summary

1235. ЂОРЂЕВИЋ, Драгана

Razvoj rečničke strukture u arapskoj leksikografiji od pojave islama do kraja 18. veka / Dra-
gana M. Đorđević // Оријенталистичко знамење. – 243–260. | Summary

1236. ЂОРЂЕВИЋ, Јасмина

Translation Issues : Bridging Meaning in Politically Sensitive Text / Jasmina Đorđević //
Jezik, književnost, značenje. – 649–662. | Rezime

1237. ЂУРИЋ, Драгана

Општи поглед на санскрит и његову употребу у значајним периодима индијске ис-
торије / Драгана Ђурић // Савремена проучавања језика... – 49–58. | Summary

– ЂУРИЋ, Милош

English and Russian Terms and their Serbian Translational Equivalents in Computer Ter-
minology | Уп. 302.

1238. ЂУРИЋ, Милош

Kanoničke i nekanoničke složenice u engleskom i francuskom jeziku / Miloš D. Đurić //
Prevodilac. – 33, 3/4 (2016), 22–39. | Summary

1239. ЂУРОВИЋ, Татјана

Is Your Money Mad, Barren or Smart? : Metaphorical and Metonymical Expressions with
Money in English / TatjanaĐurović, Nadežda Silaški // Језици и културе у времену и простору.
– 37–45. | Rezime

– ЖИВКОВИЋ, Миле

Semantic Characteristics of Serbian and English Light Verb Constructions | Уп. 303.
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– ЗАРИФОВИЋ, Мирјана
Smeh u nemačkoj i srpskoj frazeologiji | Уп. 305.

– ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, Душанка
Из лексичке интерференције у мађарско-српском двојезичју | Уп. 306.

– ЗОБЕНИЦА, Николина*
Prevođenje naslova i međunaslova u romanu „Limeni doboš“ Gintera Grasa | Уп. 55.

1240. ИЛИЋ, Мирјана
Semantic Extension of ’Human Colors’ White, Pale and Gray / Mirjana Ilić // FU. – 14, 2

(2016), 161–172. | Rezime

– ИЛИЋ, Нина*
Podizanje i podizanje sa kopijom u engleskom i srpskom | Уп. 311.

– ЈАКИМОВСКА, Светлана
La traduction de la tradition et de la modernité dans le roman „Sorcière“ de Venko Ando-

novski | Уп. 56.

– ЈАМАСАКИ ВУКЕЛИЋ, Хироси
Војвода Пријезда оде у Јапан : о књизи „Народне приповетке Југославије“, књига 2,

Српске јуначке песме, Кобунша, Токио, 1980. | Уп. 57.

– ЈАНИЋ, Александра
Модални глаголи must, should, can / морати, требати, моћи у енглеском и српском

језику : опште карактеристике и изазови при превођењу | Summary | Уп. 312.

– ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Наташа
Analisi contrastiva del presente pro futuro in italiano e in serbo | Уп. 313.

1241. ЈАНКОВИЋ, Марија
Партицип II као нуклеус партиципске фразе у савременом немачком језику / Марија

Јанковић // Савремена проучавања језика... – 229–236. | Zusammenfassung

– ЈАШОВИЋ, Голуб
Српска и албанска топонимија села Ослара код Бујановца | Уп. 732.

– ЈЕВРИЋ, Тамара
The Portrait of Women in English and Serbian : a Study into the Meaning of Words thro-

ugh Collocations | Уп. 314.

1242. ЈЕВТИЋ, Драгана*
Gramatičke kategorije vremena i vida kao izrazi modalnosti u engleskom jeziku / Draga-

na Jevtić // Филолог. – 9 (2014), 165–173. | Summary

1243. ЈЕФТИЋ, Љерка*
Američki i britanski mediji : sličnosti i razlike u okvirima izvještavanja o temi terorizma

/ Ljerka Jeftić // Филолог. – 7 (2013), 40–46. | Summary

1244. ЈОВАНОВИЋ, Ана
Kontrastivni pregled semantičkih proširenja reči �(usta) u kineskom i japanskom jeziku

i njena uloga u formiranju piktografa / Ana Jovanović, Divna Tričković // Jezik, književnost,
značenje. – 101–112. | Summary

1245. ЈОВАНОВИЋ, Ана
Uloga tradicionalne medicinske teorije o pet glavnih i šest pomoćnih organa u procesu kon-

ceptualizacije i građenja vokabulara kineskog jezika / Ana Jovanović // Оријенталистичко зна-
мење. – 275–285. | Summary
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– ЈОВАНОВИЋ, Владимир*
Контрастивна анализа енглеских адјективалних сложеница и еквивалентних облика

у српском језику : анализа корпуса | Уп. 315.
Morfofonološko proširenje osnove u derivaciji engleskog, srpskog i bugarskog jezika | Уп. 316.

1246. ЈОВАНОВИЋ, Војислав*
Лексичко скраћивање у новим речима у енглеском језику / Војислав П. Јовановић //

ЗбЈКФФНС. – 4 (2014), 81–95. | Summary

1247. ЈОВАНОВИЋ, Зоран
Hürden-Sprünge : ein Plädoyer für mehr Mut beim Übersetzen / Chrustine Nord. – Berlin

: BDÜ Fachverlag, 2014. – 214. / Z. Jovanović // Prevodilac. – 33, 3/4 (2016), 69–72. | Приказ

– ЈОВАНОВИЋ, Иван
О семантичком аспекту сексуалног чина у француском и српском језику | Уп. 317.
Синтаксичке одлике пословица у француском језику у поређењу са српским | Уп. 318.
La phraséologie obsène en français et en serbe | Уп. 319.

1248. ЈОВАНОВИЋ, Романца
Structura lexicalǎ a graiurilor olteneşti din Banatul de sud / Romanţa Iovanovici. – Panciova

: Libertatea, 2016. – 196. – (Biblioteca de eseuri, studii, istorie literarǎ, antologii : ESILA. Colecţia
de studii)

1249. ЈОВОВИЋ, Милена
Неприлагођене позајмљенице у научно-популарном економском дискурсу италијан-

ског језика / Милена Јововић // Савремена проучавања језика... – 277–287. | Riassunto

1250. КАРДОШ, Александра*
Words and Other Wonders : Papers on Lexical and Semantic Topics / Dirk Geeraerts. – Ber-

lin ; New York : Mouton de Gruyter, 2006. / Aleksandra Š. Kardoš // ЗбЈКФФНС. – 5 (2015),
207–209. | Приказ

– КАРДОШ, Александра*
Engleski dvočlani glagoli sa partikulama off i on i njihov prevod na srpski jezik : korpus-

na analiza | Уп. 321.

1251. КЕЧКЕШ, Иштван
The Idiom Principle in English as a Lingua Franca / Istvan Kecskes // BELLS. – 8 (2016),

23–50. + Appendix

– КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Атипичне особине стила теолошких радова са примерима на српском и енглеском јези-

ку | Уп. 326.

1252. КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Емоционално и експресивно у научном изразу теолошких радова на енглеском јези-

ку / Ивана Кнежевић // ФП. – 43, 1 (2016), 139–150. | Summary

– КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Словенски неологизми у академским радовима на српском и енглеском језику у сфе-
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вић // ЗбЈКФФНС. – 4 (2014), 227–230. | Приказ
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književnost, značenje. – 433–444. | Rezime

1270. МИКЛОШИЧ, Фран

Albanische Forschungen. 1, Die slavischen Elemente im Albanischen : mit einer Einleitung,
welche die Ausbreitung des albanischen Volksstames, die Quellen unserer Kenntniss der Albanischen
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1278. НИКОЛОВСКИ, Зоран
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на српски језик / Радмила Обрадовић // O jeziku i jezicima. – 95–120. | Résumé
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173. | Resumen

– ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Божинка*

Deverbative Adjekive Skalierbar oder nicht? : eine Untersuchung am Beispiel des serbischen
und des deutschen | Уп. 370.

Dephrasale Adjektivderivate : eine Untersuchung am Beispiel des Serbischen und der De-
utchen | Уп. 371.

Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1 (2018)324
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On Innocence and Experience : Modal Hedges in Health Care Product Instructions In Eng-
lish And Serbian | Уп. 397.

– ТРИВИЋ, Анета

Семантички параметри идиоматске компарације на примеру шпанског и српског јези-
ка | Уп. 398.

– ТРНАВАЦ, Радослава

Макроструктурална сумаризација текста : на примеру уводника из „Њујорк тајмса“
и „Независних новина“ посвећених почетку кризе у Украјини | Уп. 37.
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1306. ЋЕТКОВИЋ, Сања*
Glagoli izvještavanja kao evaluativna sredstva u policijskim izvještajima na engleskom je-

ziku / Sanja Ćetković // Филолог. – 9 (2014), 81–91. | Summary

– ЋИРИЋ, Младен
Metonimijska konceptualizacija vremena u srpskom i španskom jeziku | Уп. 399.

– УРСУЛЕСКУ МИЛИЧИЋ, Родица*
Contacte lingvistice româno-sârbe : contribuţii teoretice şi practice | Уп. 400.

– УХЕРЕК, Витолд
Les variantes vocaliques de prépositions dans les dictionnaires polonais-français | Уп. 497.

1307. ФЛО, Нели
Les pseudo-relatives en français / Nelly Flaux // Француске студије данас. – 23–35. | Ре-

зиме

1308. ФРАНЦУСКЕ студије данас (2015) : традиција и модерност / ур. Селена Станко-
вић, Нермин Вучељ. – Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2016. – 492.

1309. ХАЛАС, Ана
Approaches to Metaphor : Cognitive, Translation and Literature Studies Perspectives / Alek-

sandra Izgarjan, Diana Prodanović Stankić. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2015. – 166. / Ана
Халас // ЗбМСФЛ. – 59, 1 (2016), 154–159. | Приказ

1310. ХАЛАС, Ана
Obrada metaforičkih značenja u jednom opštem i jednom pedagoškom rečniku engleskog

jezika / Ana Halas // Jezik, književnost, značenje. – 139–151. | Summary + Dodatak

1311. ХАЛАС, Ана
Relevance Assignment as a Complex Endeavour : the Case of the Big Bang Theory / Ana

Halas, Maja Bjelica Andonov // ГФФНС. – 41, 1 (2016), 113–132. | Rezime

– ХАЛУПКА РЕШЕТАР, Сабина
Magyar igevonzatok szerb közegben | Уп. 403.

1312. ХЛЕБЕЦ, Борис*
Defining an Adjective by Means of Its Grammatical Collocators / Boris Hlebec // Фило-

лог. – 11 (2015), 21–25. | Резиме

1313. ХЛЕБЕЦ, Борис*
It not as We Know It / Boris Hlebec // Филолог. – 8 (2013), 37–47. | Резиме

– ХЛЕБЕЦ, Борис
A Cоntrastive Analysis of the Performative Appoint and Its Serbian Correspondents | Уп.

405.

1314. ХЛЕБЕЦ, Борис*
The Origin of the Letter T / Boris Hlebec // Филолог. – 10 (2014), 23–30. | Резиме

1315. ХЛЕБЕЦ, Борис*
The Portrait of Wild : in the Collocational Technique! / Boris Hlebec // Филолог. – 3 (2011),

121–130. | Резиме

– ЧУБРОВИЋ, Биљана
Acoustic Investigations of Serbian and American English Vowel Inventories | Уп. 407.

– ШАФЕР, Марина
Frazeologizmi sa leksemama đavo (vrag) – devil u srpskom i engleskom jeziku / Marina

Ј. Šafer | Уп. 409.
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1316. ШАЈИНОВИЋ НОВАКОВИЋ, Јелена*
Kontinuirano upućivanje na žive i nežive entitete u pisanom diskursu / Jelena Šajinović

Novaković // Филолог. – 11 (2015), 67–73. | Summary

1317. ШОЈРИНГЕР, Херман
Bayerisches Standarddeutsch : des Faktischen normative Schwäche / Hermann Scheurin-

ger // ГФФНС. – 41, 1 (2016), 369–384. | Rezime

X. Бал ка но ло ги ја

– БОЖОВИЋ, Ђорђе
Artikulacione baze u kontaktu : sociofonološki aspekti | Уп. 8.

– ГАЦОВИЋ, Славољуб
Od povlašenih Srba do vlaškog jezika : o poreklu i postojbini, o seobama, o srbizaciji i asi-

milaciji, o maternjem jeziku i popisima Rumuna (Vlaha) istočne Srbije | Уп. 1227.

– КОСОВО и Метохија у контексту балканских народа и држава : тематски зборник од
водећег националног значаја : Национални научни скуп са међународним учешћем, Лепо-
савић 30. новембар 2015. Књ. 1, Језик, књижевност, социологија и културологија | Уп. 1425.

– МИКЛОШИЧ, Фран
Albanische Forschungen. 1, Die slavischen Elemente im Albanischen : mit einer Einleitung,

welche die Ausbreitung des albanischen Volksstames, die Quellen unserer Kenntniss der Alba-
nischen Sprache | Уп. 1270.

1318. МУТАВЏИЋ, Предраг
Из балканске фразеологије / Предраг Мутавџић. – Београд : Филолошки факултет, 2016.

– 187.

– МУТАВЏИЋ, Предраг
Ко са ђаволом тикве сади... : прилог упоредном проучавању балканске фразеологије

| Уп. 353.
О семантичкој (не)могућности преношења фразеологизама са компонентом власти-

те именице (апелатива) из српског на грчки и албански језик : прилог проучавању балканске
фразеологије и семантике | Уп. 354.

– СИКИМИЋ, Биљана
Језички пејзаж меморијалног простора вишејезичних заједница : Банатски Бугари -

Пaлћaни у Србији | Уп. 516.

1319. СТАНИШИЋ, Вања*
Егејска писменост и њени догрчки корени / Вања Станишић // Филолог. – 2 (2010),

182–190. | Summary

XI. Би бли о гра фи ја

1320. БЕЛИЋ, Наташа
Библиографија радова проф. др Љиљане Суботић / Наташа Ј. Белић // Теме језико-

словне... – 15–38.

1321. BIBLIOGRAFIJA Dušanke Točanac // O jeziku i jezicima. – 15–22.

1322. БИБЛИОГРАФИЈА за 2014. годину : расправа и дела из индоевропске филологије
и опште лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској / би блио-
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графију уредила и грађу из Србије и Републике Српске прикупила Ана Голубовић ; грађу
из Црне Горе прикупила Мира Чановић // ЈФ. – 72, 1/2 (2016), 241–383.

1323. ВЛАЈИЋ ПОПОВИЋ, Јасна

Bibliography of Slavic Linguistics 2000–2014, I–III / ed. S. Tol, R. Genis. – Leiden ; Bo-
ston : Brill, 2015. – 3 vol. / Јасна Б. Влајић Поповић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 268–276. | Приказ

– ГРБИЋ, Душица

Предраг Пипер као библиограф | Уп. 1344.

1324. ЂОКОВИЋ, Гордана

Bibliografija časopisa „Prevodilac“ : 1982–2016. : 1 / Gordana i Veljko Đoković // Prevodilac.
– 33, 3/4 (2016), 109–147.

1325. ЈОВИЋ, Александра

Анотирана библиографија радова који обрађују међујезичко контрастирање (кон-
фронтирање), или га примењују на словенској језичкој грађи / Александра В. Јовић // ЗбФФП.
– 46, 4 (2016), 317–338. | Резиме

– КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија

Српска теолингвистика данас : истраживачки проблеми и резултати | Уп. 896.

1326. НИКОЛИЋ, Марина

Selektivna sociolingvistička bibliografija : SFRJ/SRJ-SCG/Srbija : 1967–2014. / Ranko Bu-
garski. – Zemun : Mostart, 2015. – 139. / Марина Николић // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 277–282. |
Приказ | Уп. 1336.

1327. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Библиографија новијих школских речника руског језика : избор / Ђорђе Р. Оташевић
// ЛА. – 28 (2016), 81–99.

1328. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе

Прилози за грађу лексиколошке и металексикографске библиографије : 11 / Ђорђе Р.
Оташевић // ЛА. – 29 (2016), 63–79.

1329. ПЕТРОВИЋ, Срђан

Библиографија докторских дисертација о руском језику одбрањених на Филолошком
факултету Универзитета у Београду од 1960. до 2016. године / Срђан Р. Петровић // АФФ.
– 28, 2 (2016), 333–339.

1330. ПЕТРОВИЋ, Срђан

Библиография кандидатских и докторских диссертаций по русскому языкознанию, за-
щищенных в России с 2014 до 2016 года / Срджан Петрович // РЯКИ. – 8 (2016), 208–237.

1331. ПЕТРОВИЋ, Срђан

Библиографија магистарских радова и докторских дисертација о словенским језицима
и књижевностима одбрањених на Филолошком факултету Универзитета у Београду до 2005.
до 2014. године / Срђан Петровић // ЗбМСС. – 89 (2016), 251–284.

1332. ПЕТРОВИЋ, Срђан

Библиографија магистарских радова о руском језику одбрањених на Филолошком фа-
култету Универзитета у Београду од 1960. до 2015. године / Срђан Р. Петровић // АФФ. –
28, 1 (2016), 351–359.

1333. СПАСОЈЕВИЋ, Ивана

Библиографија часописа „Српски језик“ : 2006–2015. / Ивана Н. Спасојевић // СЈ. –
21 (2016), 733–813.

Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1 (2018)330



1334. СПАСОЈЕВИЋ, Ивана

Научни састанак слависта у Вукове дане : пројекти : библиографија : 2003–2016. / прир.
Ивана Спасојевић. – Београд : Филолошки факултет, Међународни славистички центар,
2016. – 133. – (Библиографије ; 1)

1335. СУБОТИН ГОЛУБОВИЋ, Татјана

Библиографија радова академика Димитрија Богдановића / Татјана Суботин Голубовић,
Љиљана И. Пузовић // АП. – 38 (2016), 19–35.

1336. ХАЛУПКА РЕШЕТАР, Сабина

Selektivna sociolingvistička bibliografija SFRJ / SRJ – SCG / Srbija 1967–2014. / Ranko
Bugarski. – Zemun : MostArt, 2015. – 139. / Сабина Халупка Решетар // ЗбМСФЛ. – 59, 2
(2016), 183–187. | Приказ | Уп. 1326.

XII. Per so na lia (би о гра фи је, ауто би о гра фи је, не кро ло зи и слич но)

1337. АЛЕКСАНДАР Белић – српски лингвиста века. Књ. 1, О Александру Белићу на На-
учном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016) / ур. Д. Мршевић Радовић, Б. Сувајџић,
А. Милановић. – Београд : Филолошки факултет, 2016. – 382, 24.

1338. БАБИЋ, Здравко

Поређења српског, руског и пољског језика у истраживањима Предрага Пипера : са освр-
том на друге словенске језике / Здравко Бабић // Лингвистика и славистика... – 132–143.

– BIBLIOGRAFIJA Dušanke Točanac | Уп. 1321.

1339. БОШЊАКОВИЋ, Жарко

Милица Грковић : 24. IX 1937 – 20. V 2016. / Жарко Бошњаковић // ПКЈИФ. – 82 (2016),
257–259.

1340. БРБОРИЋ, Вељко

О правописном раду Александра Белића / Вељко Брборић // Александар Белић. – 301–
317. | Summary

1341. ВАЛТЕР, Хилмар

Студије и промоција Александра Белића на Лајпцишком универзитету у оквиру раз-
воја србокроатистике / Хилмар Валтер // Александар Белић. – 45–53.

1342. ВИНАВЕР, Надежда

Радмила Петровић : 1928–2015. / Надежда Винавер // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 116–119.

1343. ВУКСАНОВИЋ, Миро

Златна књига академика Пипера / Миро Вуксановић // Лингвистика и славистика...
– 11–14.

1344. ГРБИЋ, Душица

Предраг Пипер као библиограф / Душица Грбић // Лингвистика и славистика... – 81–96.

1345. ДАМЉАНОВИЋ, Дара

Уџбеници и приручници руског језика Предрага Пипера / Дара Дамљановић // Лин-
гвистика и славистика... – 66–80.

1346. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна

Мемоарска проза академика Предрага Пипера : о књизи „Живот речи“ / Рајна Дра-
гићевић // Лингвистика и славистика... – 17–26.
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1347. ЂАПА ИВЕТИЋ, Вукосава
Уџбеници Јелене Дреновац / Вукосава Ђапа Иветић // Славистика. – 20 (2016), 380–

387. | Резюме

1348. ЂУРИЋ, Жељко
Герасим Зелић и страни језици / Жељко Ђурић // O jeziku i jezicima. – 293–309.

1349. ЂУРОВИЋ, Сања
Значај Белићевих погледа на врсте речи / Сања Ђуровић // Александар Белић. – 251–

259. | Summary

1350. ЂУРОВИЋ, Сања
Значај Белићевих погледа на врсте речи / Сања Ж. Ђуровић // НССУВД. – 45, 1 (2016),

97–104. | Summary

1351. ИВАНОВИЋ, Ненад
Лексикографска мисао Александра Белића : 1926–1955. / Ненад Ивановић // Александар

Белић. – 319–343. | Summary

1352. ИВАНОВИЋ, Ненад
Лексикографска мисао Александра Белића средином двадесетог века : историјски и

концепцијски аспект / Ненад Б. Ивановић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 51–61. | Summary

1353. ЈАКИЋ, Милена
Доприноси Предрага Пипера проучавању вербалних асоцијација / Милена Јакић // Лин-

гвистика и славистика... – 48–58.

1354. ЈОВАН Јанићијевић : 1936–2015. / Миодраг Сибиновић, Мирослава Спасић, Милош
Немањић, Зоран Р. Јовановић Радивоје Константиновић // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 109–116.

1355. ЈОВАНОВИЋ, Гордана
Богдан Терзић : 1. XII 1928 – 17. I 2016. / Гордана Јовановић // ПКЈИФ. – 82 (2016),

255–257.

1356. ЈОВАНОВИЋ, Зоран
Dr Mirjana Radosavljević / Z. Jovanović // Prevodilac. – 33, 3/4 (2016), 103–108.

1357. ЈОВАНОВИЋ, Зоран
Svetomir Jakovljević / Z. Jovanović // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 122–127.

1358. ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Белићеве мисли о Вуку као дијалектологу / Миодраг Јовановић // Александар Белић.

– 151–168. | Summary

1359. ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Белићеве мисли о Вуку као дијалектологу / Миодраг В. Јовановић // НССУВД. – 45,

1 (2016), 5–14. | Summary

1360. ЈОВАНОВИЋ, Мирослав
Писма Николаја Велимировића Александру Белићу из Лондона 1916. године / Ми-

рослав Јовановић // ПКЈИФ. – 82 (2016), 167–175. | Summary

1361. ЈОШИЋ, Неђо
Белићева лексикографска гледишта и „Речник САНУ“ / Неђо Јошић // Александар Бе-

лић. – 345–355. | Summary

1362. ЈОШИЋ, Неђо
Белићева лексикографска гледишта и „Речник САНУ“ / Неђо Г. Јошић // НССУВД.

– 45, 1 (2016), 63–72. | Резюме
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1363. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
Делатност професора Богдана Терзића (1928–2016) у Славистичком друштву Србије

/ Ксенија Кончаревић // Славистика. – 20 (2016), 777–779.

1364. КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија
Рецепција дела Радована Кошутића у новијој русистичкој лингводидактици : о сто-

педесетогодишњици рођења / Ксенија Ј. Кончаревић // Славистика. – 20 (2016), 358–364.
| Резюме

1365. КОЊУШКЈЕВИЧ, Марија
[Тринадцатые] XIII Международные научные чтения „Славяский мир и националь-

ная речевая культура в современной коммуникации“ : к 155-летию Евфимия Федоровича
Карского / Мария И. Конюшкевич // ЈФ. – 72, 3/4 (2016), 293–307.

1366. ЛАЛОВИЋ, Д.
Владимир Марковић : 1933–2016. / Д. Лаловић // Prevodilac. – 35, 1/2 (2016), 119–122.

– ЛИНГВИСТИКА и славистика у делу Предрага Пипера : зборник радова | Уп. 1429.

1367. ЛОМА, Александар
Милица Грковић : 1937–2016. / Александар Лома // ОП. – 23 (2016), 543–544.

1368. МАРИЦКИ ГАЂАНСКИ, Ксенија
Одлазак драгоценог пријатеља : Карл Јоахим Класен : 15.8.1928–29.9.2013. / Ксенија

Марицки Гађански // ЗбМСКС. – 18 (2016), 263–265.

1369. МИЛАНОВИЋ, Александар
Теоријско-методолошки оквир Белићеве периодизације развоја српскохрватског

језика / Александар Милановић // Александар Белић. – 181–193. | Summary

1370. МИЛАНОВИЋ, Александар
Теоријско-методолошки оквир Белићеве периодизације развоја српскохрватског

језика / Александар М. Милановић // НССУВД. – 45, 1 (2016), 27–37. | Summary

1371. МИРИЋ, Душанка
Функционална граматика у раду Предрага Пипера / Душанка Мирић // Лингвистика

и славистика... – 39–47.

1372. МИХАИЛОВИЋ, Љубомир
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293
Мауђери, Ђузепе 214 [193]
Мацановић, Ана 271 [766], 293 [981]
Меденица, Лука 214 [194–195], 231

[424]
Менгел, Светлана 181 [67]
Мертељ, Дарја 214 [196]
Мешић, Јадранка 214 [197]
Мијомановић, Стеван 200 [24], 285
Мијушковић, Марија 200 [25]
Микетић, Сања 245 [538], 271, 285 [902],

297 
Микић, Јовица 214 [198]

Миклошич, Фран 322 [1270], 329
Мил 176 
Миладиновић, Сања 271 [767], 278
Миланов, Наташа 271 [768–770]
Милановић, Александар 247, 285

[903], 301, 309 [1155–1158], 333
[1369–1370]

Милановић, Јелена 214 [199]
Милановић, Нина 271, 285 [904]
Милатовић, Вук 293 [983]
Милашин, Горан 255 [621]
Миленковић, Ана 271 [771–772]
Миленковић, Катарина 322 [1271]
Миливојевић, Анђела 204 [69], 285
Миливојевић, Весна 214 [200–201]
Миливојевић, Наташа 225 [345–347],

255, 285, 322
Милић, Мира 271 [773], 279 [842], 313,

322 
Милићевић, Милан Ђ. 134
Миличевић, Маја 215 [202], 293
Миличић, Божидар 241 [508]
Миловановић, Бошко 293 [984]
Миловановић, Соња 285 [905–907]
Милорадов, Дејан 247 [558]
Милорадовић, Софија 232 [425], 271,

297–298 [1027–1028]
Милосављевић, Бојана 271 [774–775],

285 [907], 313
Милосављевић, Тања 272, 297
Милошевић, Иван 323 [1272]
Милошевић, Јадранка 285 [908]
Милошевић, Снежана 215 [203]
Милошевић, Стефан Д. 200 [26], 215

[204], 236 [462], 245 [539], 293,
338 [1434–1435] 

Миљаковић, Милорад 232 [426], 236,
255

Миљковић, Вања 255 [622], 272 [776–
777]

Миљковић, Славиша 272 [778]
Минић, Петар 338 [1436]
Минков, Радослав 225 [348], 236, 241
Мирић, Душанка 255, 333 [1371]
Мирић, Милица 323 [1273]
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Мирнић, Кристина 225 [349], 272, 323
Мирто, Игнацио Мауро 323 [1274]
Митани, Кеико 244 [527]
Митић, Ивана 255 [623]
Митрићевић Штепанек, Катарина 225

[350], 239, 255
Митровић, Марија 323 [1275]
Мићић, Вишња 255, 293 [985]
Михайлова, М. Д. 118 
Михаиловић, Љубомир 333 [1372]
Михић Пијетловић, Тијана 226 [351–

352], 255, 323 
Мишић, Биљана 272, 286 [909] 
Mишић Илић, Биљана 272 [779]
Мишкељин, Ивана 255 [624]
Младенов, М. 119
Младенов, Марин 313 [1193]
Младеновић, Мирослав 313
Младеновић, Радивоје 286 [910], 298

[1031–1033], 309 [1159]
Младин, Константин-Јоан 323 [1276]
Морозов, Валериј 236 [463]
Московљевић Поповић, Јасмина Д.

61–80, 201 [27], 241, 256 [625], 279,
333 [1373] 

Мошин, В. А. 155, 157
Мркаљ, Зона 215 [205], 293–294 [986–

995]
Мршевић Радовић, Драгана 272 [780]
Мутавџић, Предраг 215 [206], 226 [353–

354], 241, 272, 323, 329 [1318]
Мушовић, Абдулах 298, 313 [1194]
Мызников, С.А. 191

Накађима, Јуми 246 [552]
Наранџић, Миланка 236 [464]
Наумова, Ана 232 [427]
Начева, М. 118 
Невекловски, Герхард 256 [626]
Недељковић, Војин 215 [207]
Недељковић, Даница 226 [355], 256,

323
Недић, Јелена 236 [465]
Неедлы, П. 192
Ненезић, Соња 178

Несторовић, Зорица 215 [208], 293
Нецова, Милена 226 [356], 241, 256,

323
Никетић, Предраг 226 [357], 286, 323 
Никитевич, Алексеј 182
Никитовић, Зорица 201 [28], 305

[1116–1118]
Николаева, Наталия 181
Николаев, Геннадий 181 
Николић, Берислав 134
Николић, Биљана 215 [209–211], 293
Николић, Весна 247 [559], 256 [627],

272 [781–782], 338 [1437]
Николић, Видан 134, 272 [783–784],

286 [911], 306
Николић, Војислав 313 [1196]
Николић, Душан 215 [12]
Николић, Марина 247 [560], 256 [628],

272, 279 [843], 286 [912], 323 [1277],
330 [1326]

Николић, Мелина 286 [913]
Николић, Милија 294 [996]
Николић, Милка 286 [914]
Николић, Мирослав 126, 131, 134
Николовски, Зоран 242 [509], 323 [1278]
Никон Црногорац 152
Нинковић, Сања 226 [358], 272, 323
Новаков, Предраг 204 [70], 226 [359],

256, 273 [785], 324
Новаковић, Александар 294 [997], 298
Новокмет, Слободан Б. 215 [213], 273

[786–789], 294 [998], 338 [1438]
Номаћи, Мотоки 134, 232, 256 [629]
Норман, Борис 232 [428]

Обрадовић, Радмила 204, 226, 286, 324
[1279] 

Обрадовић, Милан 256 [630]
Обућина, Предраг 239, 333 [1374]
Огњановић, Сања 298 [1035] 
Окано, Канаме 236 [466]
Окука, Милош 309 [1160]
Олимпиодор Александријски 154
Остојић, Бранислав 309 [1161–1162]
Остојић, Владимир 242 [510], 309 [1163]
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Островский, Б. 194
Оташевић, Ђорђе 215, 242 [511–512],

273 [790–795], 279 [846], 286
[915], 295 [999–1000], 313 [1197],
330 [1327–1328]

Ошмјански, Вера 215 [214]

Павловић, Владан 226 [360–361], 256,
273, 

Павловић, Звездана 273 [796], 298, 314
Павловић, Љубомир 134
Павловић, Мирјана 324 [1280]
Павловић, Миодраг 295 [1001]
Павловић, Наташа 314 [1198]
Павловић, Неда 274, 286 [916], 309,

333 [1376] 
Павловић, Слободан 127–129, 131, 134,

301, 306 [1119], 334 [1377–1378]
Павловић Шајтинац Маја 216 [215]
Пажђерски, Душан-Владислав 274
Пајовић, Стефан 226 [362], 274, 324
Палиги, С. 190
Панић, Светлана 256, 286 [917] 
Панић Кавгић, Олга 204 [71–72], 227

[363], 274, 286, 324
Папаз, Младен 227 [364], 256, 324 
Папишта, Жолт 227 [365], 274, 324
Папрић, Маријана 216 [216–218]
Пасуљевић, Лидија 216 [219]
Патаракина, Евгенија 227 [366], 236,

256
Пауновић, Марија 236 [466]
Пауновић Родић, Стефана 227 [367],

239 [494], 274
Пејановић, Ана 274 [798], 309 [1164]
Пејовић, Анђелка 227 [368], 274 [799],

324
Пељевић, Тања 216 [220]
Пенда, Петар 324 [1281]
Пенкова, М. М. 154
Пентковска, Татјана 205, 236 [468]
Пернишка, Е. Е. 119 
Перић, Барбара 216 [221]
Перишић Арсић, Оља 216 [222], 295
Перова, Екатерина 236 [469]

Перовић, Славица 242 [513], 286
Петкова, Гергана 256 [632]
Петковић, Тијана 287 [918]
Петрова, Зоје Ј. 180
Петровачки, Љиљана 295 [1002–1004]
Петровић, Веселин 246, 298 [1036]
Петровић, Горан 314 [1201]
Петровић, Драгољуб 33–36, 38, 57, 127,

131, 134 
Петровић, Милена 295 [1004]
Петровић, Снежана 274 [800], 314
Петровић, Срђан 227 [369], 236, 274,

330 [1329–1332] 
Петровић Гујаничић, Маша 324 [1283]
Петровић Савић, Мирјана 128, 134, 257,

274, 299 [1037–1039], 306 [1120]
Петрович, С. 191
Петронијевић, Божинка 227 [370],

257, 324
Петронијевић, Дамјана 325 [1284]
Петрик, Тетјана 324 [1282]
Пешикан, Митар 34, 57, 247 [561]
Пешикан Љуштановић, Љиљана 274

[801], 310
Пижурица, Мато 127, 131, 135, 299

[1040], 338–339 [1442–1443]
Пименова, Марина 236 [470]
Пињеро Алвес, Хенрик 216 [223]
Пипер, Предраг 13, 62, 66, 78, 123,

125, 134, 201 [29], 232 [429–430],
242 [514], 244 [528], 245 [540],
257, 279 [847], 299 [1041], 334
[1379], 339 [1444–1446]

Пиршл, Даница 216 [224]
Плаовић, Ирена 303 [1083]
Плас, Питер 299 [1042]
Плотњикова, Ана 201, 232 [431]
Погвизда, Ш. 189
Половина, Весна 199, 287 [919], 334

[1380]
Половина, Нина 201 [30]
Поломац, Владимир 301 [1071], 306

[1121]
Попова, Татјана 303 [1084]
Поповић, Александар 274 [802], 339

[1447]
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Поповић, Диана 325 [1285]
Поповић, Љубомир 62, 78
Поповић, Људмила 334 [1381]
Поповић, Милан 205 [73], 287, 325
Поповић, Момчило 35–36, 38, 57, 79
Поповић, Наташа 227 [372], 257, 325
Похончова, Ања, в. Pohončowa, Anjа 
Поштић, Тина И. 216 [225], 295 
Пралица, Дејан 287 [920]
Првић-Шепурина 37
Продановић Станкић, Диана 216 [226]
Проничева, Ина 216 [227]
Прћић, Твртко 274–275 [803–804], 314
Птенцова, А. В. 164 
Пузовић, Љиљана 303 [1085]
Пулум, Гофри 325 [1286]
Пумпаловић, Радислав 275, 299 [1043],

314
Пунишић, Силвана 246 [553]
Пуповац, Милорад 279 [848]
Пухар, Јелена 227 [373], 257, 325 

Радан, Михај 275, 299 [1044]
Радановић, Сања 216 [228–229]
Радева, Василка 99, 119, 171–176, 182
Радивојевић, Марија 242 [515]
Радић, Јованка 257 [633], 275 [806],

299 [1045], 306 [1122]
Радић, Првослав 279, 299 [1046], 310

[1165–1166]
Радић Бојанић, Биљана 217 [230–234]
Радић Дугоњић, Милана 101, 119
Радовановић, Анђела 205, 237 [471]
Радовановић, Драгана И. 121–136
Радовановић, Јелена 217 [235], 339

[1449]
Радовановић, Милорад 339 [1450]
Радовић Тешић, Милица 248, 334 [1382]
Радојевић, Данијела 257, 287 [921], 310
Радојичић, Драгана 37, 57
Радојчић, Драгана 227 [374], 237, 257
Радојчић, Ружица 217 [236–237], 237

[472]
Радоњић, Данијела 275 [807]
Радуловић, Милица 325 [1287]

Радусин Бардић, Наташа 217 [238], 227
[375], 257, 325 [1288]

Рађеновић, Анка 217 [239], 227 [376],
257, 325

Раичевић, Вучина 205, 217 [240]
Рајић, Јелена 199 [3]
Ракић, Бранко 217 [241]
Ракић, Зоран 306 [1123]
Ракић, Јелена 325 [1289–1290]
Рамић, Никола 275, 299 [1047–1048] 
Ранђеловић, Ана 310 [1167]
Ранковић, Зоран 244 [529]
Расулић, Катарина 325 [1291]
Ратковић, Андреа 287 [922]
Рахилина, Е. 83–84, 88–89, 95
Рацибурска, Лариса 180 
Рачева, М. 118 
Рашкова, Марија 237 [473]
Рашковић, Ана 303 [1087]
Ребић, Јасмина 217 [242]
Редли, Јелена 228 [377], 257 [634–636],

325
Рейзек, Й. 191
Рељић, Митра 201, 299–300 [1049–

1052], 334 [1383]
Реметић, Слободан 128, 135, 245 [541],

248, 300 [1053], 302 [1072] 310 [1168],
314 [1202], 339 [1451–1452]

Решетњикова, Валентина 217 [243]
Ригети, Франческа 325 [1292]
Риков, Г. 118
Ристановић Купрешак, Јелена 218 [244]
Ристин, Душица 339 [1453]
Ристић, Гордана 228 [378], 275, 326
Ристић, Данијел 257, 287 [923]
Ристић, Стана С. 81–96, 275 [809–811],

314
Ристовић, Зоран 218 [245]
Розвадовски 176 
Росић, Марија 339 [1454]
Ружић, Владислава 257–258 [637], 275

[812], 334 [1384]
Рупар, Јована 228 [379], 275, 326
Русимовић, Тања 258 [638–639], 287

[924]
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Рускова Ђермановић, Светла 228 [380],
242, 258

Рушпић, Марија 258, 287 [925]

Сабо, Олга 339 [1455]
Савић, Биљана 306 [1124]
Савић, Виктор 137–157, 244 [530], 302

[1073], 303 [1088]
Савић, Марија 258 [640]
Савић, Свенка 201, 287 [926] 
Савић Грујић, Ана 258 [641], 275, 300

[1054]
Савова, Димка 258 [642], 287 [927]
Самарџија Грек, Татјана 326 [1293]
Самарџић, Биљана 306 [1125]
Санковић, Никола 258 [643]
Санников, А. В. 164
Св. Сава 142, 145–146
Седер, Ружица 228 [381], 258, 326
Седефчева, Валентина 205 [74], 242,

244, 302 
Селимски, Л. 118 
Сикимић, Биљана 242 [516], 329
Силашки, Надежда 218 [246–248]
Симић, Звездана 205, 228 [382], 275,

326 [1294]
Симић, Зоран 135
Симић, Милорад 127–128, 131, 135,

314 [1203]
Симић, Радоје 245 [543], 248, 258

[644–645], 280 [849–850], 287–288
[928–930], 295 [1005–1006], 334
[1385–1386]

Симовић, Весна 218 [249]
Симоновић, Драгутин 34–35, 57
Симурдић, Ива 205 [75], 228 [383], 276,

288, 326
Синадиновић, Данка 288 [931]
Ситар, Хана 237 [474]
Сјаоели, Ђин 326 [1295]
Слијепчевић, Светлана 248 [562], 265

[646], 288 [932–934]
Смиљанић Спасић, Мирослава 340

[1458]
Соботка, П. 192

Соколовић, Далибор 232 [432], 239
[495], 334 [1387], 340 [1459]

Спајић, Светлана 201 [31], 205 [76],
276 [813], 280 [851], 326 [1296]

Спариоусу, Лаура 228 [384], 276, 326
Спасић, Јелена 288 [935]
Спасић, Наташа 295 [1007], 340 [1460]
Спасов, Људмил 242 [517]
Спасова Лесневска, Димитрина 228

[385], 237, 242
Спасојевић, Анета 259 [647]
Спасојевић, Ивана 330–331 [1333–

1334]
Спасојевић, Марина 237 [475], 259,

334 [1388–1390], 340 [1461]
Сперански, М. Н. 143
Средојевић, Дејан 218 [250], 246, 295,

300 [1055] 
Срндовић, Марија 218 [251]
Стакић, Милан 259 [648], 302 [1074]
Стаменковић, Душан 201 [32], 205 [77],

276, 326
Стаменов Рашета, Светлана 228 [386],

276, 326
Станић, Драган 340 [1466]
Станишић, Вања 326 [1297], 329

[1319], 334 [1391]
Станковић, Бранимир 259 [649] 
Станковић, Селена 218 [252], 228

[387–388], 259, 326 
Станковић, Станислав 242, 335 [1392] 
Станојевић, Веран 228 [389–390], 259

[650], 327
Станојевић, Добривоје 288 [936]
Станојевић, Маринко 300 [1056]
Станојевић Гоцић, Маја 218 [253–254]
Станојевић Веселиновић, Марија 327

[1298]
Станојчић, Живојин 280, 288, 310

[1169–1170], 335 [1393]
Станојчић, Славко Ж. 199 [4], 259

[651–653], 288 [937]
Стевановић, Јелена 288 [938–939]
Стевановић, Јулијана 288 [940]
Стевановић, Михаило 62, 78, 123
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Степанов, Страхиња 288–289 [941–945]
Стефан Дечански 146
Стефан Лазаревић 146, 149–150
Стефан Немања 140–141
Стефанов, Мартин 289 [946]
Стефановић, Александар 259, 335

[1394–1395]
Стефановић, Марија 237 [476–477],

340 [1467]
Стефчева, Росица 229 [391], 243, 259
Стијовић, Рада 123, 280
Стикић, Биљана 218 [255]
Стојаковић, Данка 218 [256]
Стојановић, Андреј 205 [78], 245, 289

[947], 310 [1171]
Стојановић, Јелица 259, 276, 289 [948],

302 [1075], 306 [1126–1127], 310,
340 [1468]

Стојановић, Милица 259 [654], 276
[814–815], 289 [949]

Стојановић, Стефан 229 [392], 232
[433], 237 [478], 260

Стојиљковић, Василије 237 [479], 244
Стојисављевић, Мирјана 310 [1172]
Стојичић, Виолета 201 [33], 260 [655],

327 [1299–1301]
Стојичић, Војкан 218–219 [257–258],

327 [1302], 341 [1469]
Стојкановић, Александар 229 [393], 276,

289, 327
Стојковић, Ивана 289 [950]
Стојковић, Мирољуб 314 [1205]
Стоканић, Владица 289 [951]
Стойков, С. 119 
Стошић, Јелена 232, 335 [1396]
Страмљич Брезник, Ирена, в.

Stramljič Breznik, Irena
Стрижак, Никица 219 [259], 295 
Собољевски, А. И. 146–147
Суботин Голубовић, Татјана 303 [1089],

331 [1335], 335 [1397]
Сувајџић, Бошко 335 [1398], 341 [1470]
Судимац, Нина 229 [394], 247, 327
Супрунчук, Микита 232, 335 [1399]
Суриковa, О.Д. 192

Суханов, Арсениј 139

Танасић, Срето 276 [816], 280 [854],
300 [1057], 310 [1173], 335 [1400],
341 [1471–1473]

Танасковић, Тања 289 [952]
Тасић, Милан 280, 335 [1401]
Тасић, Милош 289 [953]
Тафра, Бранка 243 [518]
Текешиновић, Лејла 327 [1303]
Теноди, Александар 219 [260]
Теодосије Печерски 142
Тепавчевић, Миодарка 289, 310 [1174]
Терзић, Светлана В. 229 [395], 237,

290
Тешановић, Јованка 327 [1304]
Тешић, Ана 42, 57, 127, 131, 243, 300

[1058] 
Тешић, Жељко 295 [1008]
Тёлдеси, Т. 192
Трифонов, П. 119
Тодић, Бранислав 303 [1090]
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

1. Ча со пис Ју жно сло вен ски фи ло лог об ја вљу је ори ги нал не ра -
до ве из обла сти лин гви стич ке те о ри је, сло вен ске фи ло ло ги је, исто -
ри је и ди ја лек то ло ги је ју жно сло вен ских и дру гих сло вен ских је зи ка,
исто ри је лин гви сти ке и срод них на уч них обла сти, на уч ну кри ти ку,
хро ни ку и би бли о гра фи ју. Ра до ви ко ји су већ об ја вље ни или по ну -
ђе ни за об ја вљи ва ње у не кој дру гој пу бли ка ци ји не мо гу би ти при -
хва ће ни за об ја вљи ва ње у Ју жно сло вен ском фи ло ло гу. Ако је рад
био из ло жен на на уч ном ску пу у ви ду усме ног са оп ште ња (под
истим или слич ним на сло вом), по да так о то ме тре ба да бу де на ве ден
у по себ ној на по ме ни, по пра ви лу при дну пр ве стра ни це члан ка.

2. Ра до ви се об ја вљу ју на срп ском је зи ку, екав ским или ије кав -
ским књи жев ним из го во ром, ћи ри ли цом. Уко ли ко аутор же ли да му
рад бу де штам пан ла ти ни цом, тре ба то по себ но да на гла си. По до го-
во ру са Уред ни штвом, рад мо же би ти об ја вљен на ен гле ском, ру ском,
не мач ком или фран цу ском је зи ку. 

Ру ко пис тре ба да бу де ис пра ван у по гле ду пра во пи са, гра ма ти ке
и сти ла. У Ју жно сло вен ском фи ло ло гу за ра до ве на срп ском је зи ку
при ме њу је се Пра во пис срп ско га је зи ка Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на
Јер ко ви ћа и Ма та Пи жу ри це (Ма ти ца срп ска: Но ви Сад, 2010). По -
ред пра во пи сних нор ми утвр ђе них тим пра во пи сом ауто ри тре ба
да се у при пре ми ру ко пи са за штам пу при др жа ва ју и сле де ћег:
а) На сло ви по себ них пу бли ка ци ја (мо но гра фи ја, збор ни ка, ча со -

пи са, реч ни ка и сл.) ко ји се по ми њу у ра ду штам па ју се кур зи -
вом на је зи ку и пи сму на ко јем је пу бли ка ци ја ко ја се ци ти ра
об ја вље на, би ло да је реч о ори ги на лу или о пре во ду. 

б) По жељ но је ци ти ра ње пре ма из вор ном тек сту (ори ги на лу) и пи -
сму. Уко ли ко се ци ти ра пре ве де ни рад, тре ба у од го ва ра ју ћој на -
по ме ни на ве сти би бли о граф ске по дат ке о ори ги на лу.



в) Стра на име на пи шу се тран скри бо ва но (при ла го ђе но срп ском
је зи ку) пре ма пра ви ли ма Пра во пи са срп ско га је зи ка, а ка да се
стра но име пр ви пут на ве де, у за гра ди се да је из вор но пи са ње,
осим ако је име ши ро ко по зна то (нпр. Но ам Чом ски), или се из -
вор но пи ше исто као у срп ском (нпр. Фи лип Ф. Фор ту на тов). 

г) У умет ну тим би бли о граф ским скра ће ни ца ма (па рен те за ма)
пре зи ме ауто ра на во ди се у из вор ном об ли ку и пи сму, нпр. (БЕ -
ЛИЋ 1941), (KA RO LAK 2004);

д) Ци та ти из де ла на стра ном је зи ку, у за ви сно сти од функ ци је ко -
ју има ју, мо гу се на во ди ти на из вор ном је зи ку или у пре во ду,
али је по треб но до след но се при др жа ва ти јед ног од на ве де них
на чи на ци ти ра ња. Уко ли ко су на во ди да ти у из вор ном је зи ку,
аутор у фу сно ти мо же да ти њи хов пре вод.

3. Ру ко пис рас пра ве или сту ди је тре ба да има сле де ће еле мен -
те: а) на слов ра да, б) име, сред ње сло во, пре зи ме, на зив уста но ве у
ко јој је аутор за по слен, в) са же так, г) кључ не ре чи, д) текст ра да, ђ)
ли те ра ту ру и из во ре, е) ре зи ме и кључ не ре чи на ру ском и ен гле -
ском је зи ку, ж) при ло ге. Ре до след еле ме на та мо ра се по што ва ти. Ра -
до ви ко ји пред ста вља ју кра ће при ло ге, гра ђу, при ка зе и сл. по ред
основ ног де ла тек ста са др же име ауто ра, афи ли ја ци ју, елек трон ску
адре су ауто ра и на слов. 

4. На слов ра да тре ба да што вер ни је и кон ци зни је од ра жа ва са -
др жај ра да. У ин те ре су је ауто ра да се ко ри сте ре чи при клад не за
ин дек си ра ње и пре тра жи ва ње. Ако та квих ре чи не ма у на сло ву, по -
жељ но је да се на сло ву до да под на слов. На слов (и под на слов) штам -
па ју се на сре ди ни стра ни це, вер зал ним сло ви ма.

5. Име, сред ње сло во и пре зи ме ауто ра у сту ди ја ма и члан ци ма
штам па ју се из над на сло ва уз ле ву мар ги ну, а у при ка зи ма ис под
тек ста уз де сну мар ги ну, кур зи вом. Име на и пре зи ме на до ма ћих
ауто ра увек се на во де у ори ги нал ном об ли ку, не за ви сно од је зи ка
ра да. На зив и се ди ште уста но ве у ко јој је аутор за по слен на во ди се
ис под име на, сред њег сло ва и пре зи ме на ауто ра. На зи ви сло же них
ор га ни за ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи је рар хи ју њи хо ве струк ту ре
(нпр., Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за
срп ску књи жев ност). Ако је ауто ра ви ше, мо ра се на зна чи ти из ко -
је установe потиче сваки од наведених аутора. Функција и звање
аутора се не наводе. Слу жбе на адре са и/или елек трон ска адре са
ауто ра да је се у под бе ле шци, ко ја је зве зди цом ве за на за пре зи ме
ауто ра. Ако је ауто ра ви ше, да је се са мо адре са пр вог ауто ра. На зив
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и број про јек та, од но сно на зив про гра ма у окви ру ко га је чла нак на -
стао, као и на зив ин сти ту ци је ко ја је фи нан си ра ла про је кат или про -
грам на во ди се у по себ ној под бе ле шци, ко ја је две ма зве зди ца ма
ве за на за на зив уста но ве у ко јој је аутор за по слен. Код хро ни ке, при -
ка за и кри ти ке име ауто ра, афи ли ја ци ја и елек трон ска адре са да ју
се по сле тек ста хро ни ке, при ка за или кри ти ке.

6. У са жет ку, ко ји тре ба да бу де на је зи ку на ко ме је на пи сан и
рад, тре ба је згро ви то пред ста ви ти про блем, циљ, ме то до ло ги ју и
ре зул та те на уч ног ис тра жи ва ња. Пре по ру чу је се да са же так има од
100 до 250 ре чи (мо же би ти и кра ћи, ако то од го ва ра оби му и при -
ро ди ра да). Са же так тре ба да се на ла зи ис под на сло ва ра да, без
озна ке Са же так, и то та ко да му је ле ва мар ги на уву че на 1 cm у од -
но су на основ ни текст (тј. јед на ко уву че на као пр ви па сус основ ног
тек ста).

7. Кључ не ре чи су тер ми ни или из ра зи ко ји ма се ука зу је на це -
ло куп ну про бле ма ти ку ис тра жи ва ња, а не мо же их би ти ви ше од
де сет. Пре по руч љи во их је од ре ђи ва ти са ослон цем на струч не тер -
ми но ло шке реч ни ке, а у ин те ре су је ауто ра да уче ста лост кључ них
ре чи (с об зи ром на мо гућ ност лак шег пре тра жи ва ња) бу де што ве -
ћа. Кључ не ре чи да ју се на је зи ку на ко јем је на пи сан са же так.
Кључ не ре чи се на во де ис под са жет ка, са озна ком Кључ не ре чи, и то
та ко да им је ле ва мар ги на урав на та с ле вом мар ги ном са жет ка. 

8. Би бли о граф ска па рен те за, као умет ну та скра ће ни ца у тек сту
ко ја упу ћу је на пот пу ни би бли о граф ски по да так о де лу ко је се ци -
ти ра, на ве ден на кра ју ра да, са сто ји се од отво ре не за гра де,
презименa ауто ра (ма лим вер за лом), го ди не об ја вљи ва ња ра да ко -
ји се ци ти ра, те озна ке стра ни це с ко је је ци тат пре у зет и за тво ре не
за гра де, на при мер:

Ако се ци ти ра ви ше су сед них стра ни ца истог ра да, да ју се ци -
фре ко је се од но се на пр ву и по след њу стра ни цу ко ја се ци ти ра, а
из ме ђу њих ста вља се цр та, на при мер:
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2. изд. Београд: Српска књижевна
задруга, 1986.



Ако се ци ти ра ви ше не су сед них стра ни ца истог ра да, ци фре ко -
је се од но се на стра ни це у ци ти ра ном ра ду, одва ја ју се за пе том, на
при мер:

Уко ли ко је реч о стра ном ауто ру, пре зи ме jе из ван па рен те зе по -
жељ но тран скри бо ва ти на је зик на ко ме је на пи сан основ ни текст
ра да, на при мер Џ. Мар фи за Ja mes J. Murphy, али у па рен те зи пре -
зи ме тре ба да ва ти пре ма из вор ном об ли ку и пи сму, нпр.

Ка да се у ра ду по ми ње ви ше сту ди ја ко је је је дан аутор пу бли -
ко вао исте го ди не, у тек сту ал ној би бли о граф ској на по ме ни по треб но
је од го ва ра ју ћим азбуч ним сло вом пре ци зи ра ти о ко јој се би бли о -
граф ској од ред ни ци из ко нач ног спи ска ли те ра ту ре ра ди, на при -
мер (МURPHY 1974а: 12).

Уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше ауто ра, у умет ну тој би -
бли о граф ској на по ме ни на во де се пре зи ме на пр ва два ауто ра, док се
пре зи ме на оста лих ауто ра за ме њу ју скра ће ни цом и др.:

Ако је из кон тек ста ја сно ко ји је аутор ци ти ран или па ра фра зи -
ран, у тек сту ал ној би бли о граф ској на по ме ни ни је по треб но на во -
ди ти пре зи ме ауто ра, нпр.

Пре ма Мар фи је вом ис тра жи ва њу (1974: 207), пр ви са чу ва ни трак тат из те обла сти
сро чио је бе не дик ти нац Ал бе рик из Мон те Ка си на у дру гој по ло ви ни XI ве ка. 

Ако се у па рен те зи упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ауто ра,
по дат ке о сва ком сле де ћем ра ду тре ба одво ји ти тач ком и за пе том,
нпр. (БЕ ЛИЋ 1958; СТЕ ВА НО ВИЋ 1968)

9. Под бе ле шке (под но жне на по ме не, фу сно те), обе ле же не арап -
ским ци фра ма (иза пра во пи сног зна ка, без тач ке или за гра де) да ју
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2. изд. Београд: Српска књижевна
задруга, 1986.

(MURPHY 1974: 95) за библиографску
јединицу:

MURPHY, James J. Rhetoric in the Middle
Ages: A History of Rhetorical Theory
from Saint Augustine to the Renaissance.
Berkeley: University of California Press,
1974.

(ИВИЋ, КЛАЈН и др.
2007)

за библиографску
јединицу:

ИВИЋ, Павле и Иван Клајн, Митар Пе ши -
кан, Бранислав Брборић. Српски је зи -
чки приручник. 4. изд. Београд: Бео -
град ска књига, 2007.



се при дну стра ни це у ко јој се на ла зи део тек ста на ко ји се под бе -
ле шка од но си. Мо гу са др жа ти ма ње ва жне де та ље, до пун ска об ја -
шње ња и сл. Под бе ле шке се не ко ри сте за на во ђе ње би бли о граф -
ских из во ра ци та та или па ра фра за да тих у основ ном тек сту, бу ду ћи
да за то слу же би бли о граф ске па рен те зе, ко је – бу ду ћи по ве за не с
по пи сом ли те ра ту ре и из во ра да тих на кра ју ра да – олак ша ва ју пра -
ће ње ци ти ра но сти у на уч ним ча со пи си ма. 

10. При ло зи ко ји ма је илу стро ва но на уч но из ла га ње (та бе лар ни
и гра фич ки при ка зи, фак си ми ли, сли ке и сл.) обе ле жа ва ју се рим -
ским ци фра ма, при ла жу се на кра ју тек ста ру ко пи са, а њи хо во ме -
сто у тек сту се озна ча ва од го ва ра ју ћом ци фром. 

11. Ци ти ра на ли те ра ту ра да је се у за себ ном одељ ку на сло вље ном
Ци ти ра на ли те ра ту ра. У том одељ ку раз ре ша ва ју се би бли о граф -
ске па рен те зе скра ће но на ве де не у тек сту. Би бли о граф ске је ди ни це
(ре фе рен це) на во де се по азбуч ном или абе цед ном ре ду пре зи ме на
пр вог или је ди ног ауто ра ка ко је оно на ве де но у па рен те зи у тек сту.
Пр во се опи су ју азбуч ним ре дом пре зи ме на пр вог или је ди ног ауто ра
ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим се опи су ју абе цед ним ре дом
пре зи ме на пр вог или је ди ног ауто ра ра до ви об ја вље ни ла ти ни цом.
Ако опис би бли о граф ске је ди ни це об у хва та не ко ли ко ре до ва, сви
ре до ви осим пр вог уву че ни су уде сно за два слов на ме ста (ви се ћи
па ра граф).

Сва ка би бли о граф ска је ди ни ца пред ста вља за се бан па сус ко ји
је ор га ни зо ван на раз ли чи те на чи не у за ви сно сти од вр сте ци ти ра -
ног из во ра. 

У Ју жно сло вен ском фи ло ло гу у би бли о граф ском опи су ци ти ра -
не ли те ра ту ре при ме њу је се MLA на чин би бли о граф ског ци ти ра ња
(Mo dern Lan gu a ge As so ci a tion’s Style - Works ci ted) с том мо ди фи ка -
ци јом што се пре зи ме ауто ра на во ди ма лим вер за лом (От ку ца ју се
пр во ве ли ко сло во оста ла ма ла, осве тли се и иза бе ре Small caps у
ме ни ју For mat оп ци ја Font), а на слов по себ не пу бли ка ци је на во ди
се кур зи вом. 

При ме ри та квог на чи на би бли о граф ског ци ти ра ња: 

Мо но граф ска пу бли ка ци ја:
ПРЕ ЗИ МЕ, име ауто ра и име и пре зи ме дру гог ауто ра. На слов

књи ге. По да так о име ну пре во ди о ца, при ре ђи ва ча, или не -
кој дру гој вр сти аутор ства. По да так о из да њу или бро ју то -
мо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња. (Pa ra graf
у ме ни ју For mat, оп ци ја Han ging, увлачење 0,32)
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Пример:
БЕЛИЋ, Александар. О језичкој природи и језичком развитку:

лингвистичка испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит,
1958.

МИЛЕТИЋ, Светозар. О српском питању. Избор и предговор Че-
домир Попов. Нови Сад: Градска библиотека, 2001.

Фо то тип ско из да ње:
ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, годи-

на првог издања. Место поновљеног, фототипског издања:
издавач, година репринт издања.

Пример:
СОЛАРИЋ, Павле. Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија:

Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 2003.

Се кун дар но аутор ство:
У Ју жно сло свен ском фи ло ло гу збор ни ци на уч них ра до ва се

опи су ју пре ма име ну уред ни ка или при ре ђи ва ча.
ПРЕ ЗИ МЕ, име уред ни ка (или при ре ђи ва ча). На слов де ла. Ме сто

из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња. 
При мер:
РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад (ур.). Срп ски је зик на кра ју ве ка. Бе о -

град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ – Слу жбе ни гла сник,
1996.

Рукопис:
ПРЕ ЗИ МЕ, име. На слов ру ко пи са (ако по сто ји или ако је у на у ци

до био оп ште при хва ће но име). Ме сто на стан ка: Ин сти ту ци -
ја у ко јој се на ла зи, сиг на ту ра, го ди на на стан ка. 

При мер: 
НИ КО ЛИЋ, Јо ван, Пе сма ри ца. Те ми швар: Ар хив СА НУ у Бе о гра -

ду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.
Ру ко пи си се ци ти ра ју пре ма фо ли ја ци ји (нпр. 2а–3б), а не пре -

ма па ги на ци ји, из у зев у слу ча је ви ма кад је ру ко пис па ги ни ран.

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји:
При лог у ча со пи су:
ПРЕ ЗИ МЕ, име ауто ра. „На слов тек ста у пу бли ка ци ји.“ На слов

ча со пи са број све ске или то ма (го ди на, или пот пун да тум):
стра не на ко ји ма се текст на ла зи.
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При мер:
РИБ НИ КАР, Ја ра. „Но ва ста ра при ча.“ Ле то пис Ма ти це срп ске

књ. 473, св. 3 (март 2004): стр. 265–269.

При лог у но ви на ма:
ПРЕ ЗИ МЕ, име ауто ра. „На слов тек ста.“ На слов но ви на да тум:

број стра на.
При мер:
КЉА КИЋ, Сло бо дан. „Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра.“ По -

ли ти ка 21. 12. 2004: 5.

Монографска публикација до ступ на on- line:
ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. <адреса са ин тер не та>. Да -

тум пре у зи ма ња.
При мер:
VELT MAN, K.H. Aug men ted Bo oks, know led ge and cul tu re.
<http://www.isoc.org/inet2000/cdpro ce e dings/6d/6d.> 02.02.2002.

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји до ступ ан on- line:
ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текста.“ Наслов периодичне пу-

бликације . Датум периодичне публикације. Име базе пода-
така. Да тум пре у зи ма ња.

При мер:
TОIT, A. „Te ac hing In fo-pre ne ur ship: stu dents’ per spec ti ve.” ASLIB

Pro ce e dings Fe bru ary 2000. Pro qu est. 21.02.2000.

При лог у ен ци кло пе ди ји до ступ ан on- li ne:
„НА ЗИВ ОД РЕД НИ ЦЕ.“ На слов ен ци кло пе ди је. <адре са са ин тер -

не  та>. Да тум пре у зи ма ња.
При мер:
„WIL DE, Oscar.” Encyclo pe dia Ame ri ca na. <...> 15.12.2008.

12. Из во ри се да ју под на сло вом Из во ри у за себ ном одељ ку по -
сле одељ ка Ци ти ра на ли те ра ту ра на истим прин ци пи ма би бли о -
граф ског опи са ко ји се при ме њу је у одељ ку Ци ти ра на ли те ра ту ра.

13. Ре зи ме не би тре ба ло да пре ла зи 10% ду жи не тек ста, тре ба
да бу де на ру ском и ен гле ском је зи ку. И на слов ра да тре ба пре ве сти на
ен гле ски и ру ски је зик. Уко ли ко аутор ни је у мо гућ но сти да обез бе ди
ко рек тан пре вод, тре ба да на пи ше ре зи ме на је зи ку на ко ме је на пи -
сан и рад, а уред ни штво Ју жно сло вен ског фи ло ло га ће обез бе ди ти
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пре вод. Уко ли ко је рад на пи сан на стра ном је зи ку, ре зи ме мо ра би -
ти на пи сан и на срп ском и на ен гле ском је зи ку. Уко ли ко аутор ни је
у мо гућ но сти да обез бе ди ре зи ме на срп ском је зи ку, тре ба да на пи -
ше ре зи ме на је зи ку на ко јем је на пи сан рад, а уред ни штво ће обез -
бе ди ти пре вод ре зи меа на срп ски је зик. По сле ре зи меа тре ба на је -
зи ку ре зи меа на ве сти кључ не ре чи за да ти рад. 

14. Текст ра да за Ју жно сло вен ски фи ло лог пи ше се елек трон -
ски на стра ни ци А4 фор ма та (21 x 29,5 cm), с мар ги на ма од 2,5 cm,
увла че њем но вог па су са 1,5 cm, и раз ма ком ме ђу ре до ви ма 1,5.
Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, сло ви ма ве ли чи не
12 pt, a са же так, кључ не ре чи, ре зи ме, ци ти ра ну ли те ра ту ру и под -
но жне на по ме не сло ви ма ве ли чи не 10 pt. 

Штампанe ру ко пи се тре ба сла ти до 15. јануара за прву свеску или
до 15. маја за другу свеску на адре су: Уре ђи вач ки од бор Ју жно сло вен -
ског фи ло ло га, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Кнез Ми ха и ло ва 36,
11000 Бе о град. По ред штам па не вер зи је ру ко пи са, тре ба по сла ти и
елек трон ску вер зи ју ру ко пи са, иден тич ну штам па ној, у Word фор ма ту
на ком пакт ди ску или на елек трон ску адре су raj nad@yahoo.com с на -
зна ком да се ра ди о ру ко пи су за Ју жно сло вен ски фи ло лог. Штам па -
на вер зи ја ру ко пи са мо же би ти за ме ње на елек трон ском вер зи јом у
PDF фор ма ту.

Уређивачки одбор Јужнословенског филолога
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