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При каз збор ни ка Гра ма ֳ и ка и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма не ћу за по че ти ка-
зи ва њем о на уч ним цен три ма и ауто ри ма у ње му пред ста вље ним, као ни о ње го вим 
из да ва чи ма и не спор но бо га том и ра зно вр сном са др жа ју, већ ћу пре све га ка за ти по не-
што о оно ме што те му ово га збор ни ка (и сим по зи ју ма ко ји му је прет хо дио), са свим нај-
ши ре узев, чи ни ма ги страл ном, те о че му нам она, као та ква – тро чла на, по се би све до-
чи. По том ћу скре ну ти па жњу на не ко ли ко при ло га из дру гог де ла ове књи ге, ко ји – са мо 
ре ла тив но гле да но, ипак – при па да ју ди ја хро ном пла ну, те су сто га мо јим за ни ма њи ма 
нај бли жи. 

Да кле, за што ֱра ма ֳ и ка? Из ме ђу оста лог, за то што је у 2. ве ку п. н. е, пре ма пи са-
њу бри тан ског ви зан то ло га Ро бер та Бра у нин га, по сто јао уџ бе ник на зван Гра ма ֳ и ка, 
за пра во не ве ли ки трак тат Ди о ни си ја Тра ча ни на, и за то што су у Ви зан ти ји гра ма ти ча-
ри пре да ва ли, на при мер, “о сло же ној мор фо ло ги ји име ни ца и гла го ла, (...) узи ма ју ћи у 
об зир и број не из у зет ке“.1 Због на ро чи тог зна ча ја ово га тер ми на у окви ри ма кон ֳ ак
ֳи ра ња је зич ке ֳе ме с фи ло зо фи јом, те та ко, на при мер, код Ед мун да Ху сер ла, ко ји се 
на дао мо гућ но сти раз ви ја ња тзв. чи сте, a pri o ri гра ма ти ке, или пак код Вит ген штај на 
– са по зна том лин гви стич ком па ра диг мом и гра ма ти ком ме та фи зи ча ра.

За што лек си ка? За то што је у по чет ку би ла Реч. За то што је зик, ко ји је сав од ре чи, 
пред ста вља срж ис ку сֳва, ка ко је сма трао фран цу ски пси хо а на ли ти чар Жак Ла кан. 
За то што је лек си кон јед ног је зи ка – ње го ва нај о тво ре ни ја и нај флек си бил ни ја сфе ра.

За што сло вен ски је зи ци? Из ме ђу оста лог, за то што, пре ма Ни ки ти Иљи чу Тол-
сто ју, по сто ји је зик сло вен ске кул ֳ у ре. За то што се, осма тра ју ћи нео бич но жи во пи сан 
сло вен ски је зич ки ланд шафт, спо ми ње мо Иси до ре Се ку лић, ко ја је др жа ла да су го вор 
и је зик – кул ֳ ур на смо ֳ ра на ро да. 

С јед не стра не, овом је књи гом на чи њен из бор не че га што је спе ци фич но за сав 
сло вен ски свет, а што има раз ли чи те ин тер пре та ци је у сло вен ским је зи ци ма. Или – у 
мно штву ва ри ја на та из дво је но је оно што је ин ва ри јант но: гра ма тич ке чи ње ни це и 
лек сич ке да то сти ка рак те ри стич не за сва ки сло вен ски је зик по на о соб, али исто вре ме-
но и оне ко је ће се на ћи у „пре се ку ску по ва“, што све до чи о мо гућ но сти њи хо вог ме ђу-
је зич ког ком па ри ра ња. 

*

Ква ли тет књи ге ко ју ов де пред ста вља мо чи не и про блем ска и ме тод ска ра зно-
врсност, а то су на уч ни за хва ти ко ји се ти чу про бле ма ве за них за раз ли чи те је зич ке 
ди сци пли не и ни вое – уз њи хо ву при род ну ме ђу за ви сност и про жи ма ње, али и за раз-
ли чи те аспек те осма тра ња је зич ких ен ти те та ко ји се ана ли зи ра ју. О ре че ном све до че и 
не ке од кључ них ре чи из при ло га у овом збор ни ку: ва лент ност, ка у зал ност, ак тан ти, 
так сис, кон тра стив на ана ли за, кор пу сна лин гви сти ка, ак ту а ли за ци ја, ме та тек сту ал ност, 

1 Р. Браунинг. „Професор.“ – У: Визанֳинци. Приредио Гуљелмо Кавало. Београд: Clio, 
2006: 123–124. 
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ме та је зик, аген тив ност, мо ди фи ка то ри, гра ма тич ка ди ја те за, калк, син де ти зам, его цен-
три зам, праг ма ти ка, ети мо ло ги ја, им пли ка тив ни од но си, ди фе рен ци јал на се ма, ти по-
ло шка лин гви сти ка, ког ни тив на лин гви сти ка, ква ли фи ко ва ње, ко ло ка ци ја, лек си ко-
граф ска де фи ни ци ја, се ман тич ка кла си фи ка ци ја, го вор ни чин, праг ма ти ка, мен тал ни 
мо дус, мо дал ност, ка те го ри ја сте пе на, ан ти по сло ви ца, ико нич ност, прин цип прок си-
мал но сти, фа зич ност, тран ска те го ри за ци ја, ди ги та ли за ци ја лек си ко граф ских ре сур са, 
фра зе о ло ги зми, се ман тич ки-де ри ва ци о ни по тен ци јал, лек сич ко-се ман тич ка спо ји вост. 

Прет ход но на ве де не кључ не ре чи у по не ким су ра до ви ма оче ки ва но удру же не. 
Упра во има ју ћи у ви ду и са мо на ве де не тер ми не, по ка зу је се као са свим оче вид но у ко јој 
су ме ри при ло же ни тек сто ви укло пље ни у нај ак ту ел ни је лин гви стич ке прав це ис тра-
жи ва ња, а ис тра жи вач ки на по ри при ло жни ка про пу ште ни кроз при зму са вре ме них 
лин гви стич ких те о риј ско-ме то до ло шких по став ки. С дру ге стра не, по је ди ни ис тра жи-
вач ки за хва ти по мо ћи ће и да се ис цр та ју ба рем не ки обри си сво је вр сних гра ма тич ких 
изо гло са.

Ра до ви у ово ме збор ни ку све до че о уза јам ном де ло ва њу уни вер зал них прин ци па 
и по је ди нач них пра ви ла, ка ко је то у не ким сво јим ра до ви ма фор му ли сао Но ам Чом ски. 
И ов де се по твр ђу је да по сто ји са мо при ви дан па ра докс ко ји су прот ста вља ства ра лач ку 
при ро ду је зи ка и сло бо ду оно га ко ји го во ри са чвр сто оме ђе ном струк ту ром и за да тим 
ре стрик ци ја ма уну тар јед ног си сте ма (уп. о ово ме за пис Ран ка Бу гар ског из 1971. го-
ди не, у Пред ֱ о во ру ֲр вом из да њу из бо ра ра до ва Но а ма Чом ског2). Та ко, кроз пе де сет и 
је дан аутор ски текст да ван је од го вор на сле де ће пи та ње: ка ко се све је зич ка спо соб ност 
мо же „ста ви ти у по гон“, уз – чи ни се – стал но при сут но са зна ње да “из у че ние язы ка 
как твор че ства пред ста вля ет ся чре звы ча й но ва жным. Без вни ма ния к это му аспек ту 
ис сле до ва ния не ль зя со зда ть ни пол но го опи са ния язы ка, ни оха ра ка те ри зо ва ть язык 
как де я те ль но сть“, ка ко је пи са ла Е. А. Зем ска ја.3

У збор ни ку пре вла да ва ју ра до ви из обла сти син хро ниј ске лин гви сти ке, иако 
умно го ме ни је упут но по вла чи ти оштру гра ни цу из ме ђу син хро ниј ске и ди ја хро ниј-
ске је зич ке рав ни. Та ко, од мах би ва ре ла ти ви зо ван мој по мен при ло га из обла сти ди ја-
хро ни је. 

Ипак, нај пре бих скре ну ла па жњу на је дан рад из пр вог де ла књи ге: Hel mut Schal ler, 
Die Ver balsyste me der südsla wischen Sprac hen aus der Sicht der Bal kan lin gu i stik, на из ве-
стан на чин ком пле мен та ран са раз ма тра њем фор му ле тзв. vel le фу ту ра од стра не Зу за не 
То по лињ ске, о че му је она пи са ла у збор ни ку Го во ри ֲри зрен скоֳи моч ке обла сֳи и 
су сед них ди ја ле ка ֳ а, об ја вље ном у Ни шу 1994. го ди не. Овај Ша ле ров рад при твр ђу је 
те жње ка обез бе ђи ва њу ве ће „про зир но сти“ фор мал не струк ту ре, усло вље не по тре бом 
за по јед но ста вље њем ко му ни ка ци је, у окви ру јед ног са ве за срод них али и не срод них 
је зи ка и кул ту ра, где аре а ли од ре ђе них је зич ких по ја ва све до че о знат ном не по кла па-
њу ет нич ких (др жав них) и лин гви стич ких гра ни ца, до да ју ћи већ по зна тим ре зул та ти-
ма ме ђу је зич ке ин тер фе рен ци је на бал кан ском про сто ру и мо гућ ност ути ца ја јед ног 
аглу ти на тив ног је зи ка, ка кав је тур ски, на бу гар ски и ма ке дон ски гла гол ски си стем. 

Ов де од мах има сми сла по ме ну ти и раз вој пре ди ка тив не по се си је у ста ро срп ском, 
о че му у сво ме ра ду пи ше Ја сми на Гр ко вић-Меј џор (Раз вој ֲре ди ка ֳ ив не ֲо се си је у 
срֲ ском је зи ку), упра во за то што су ме ђу је зич ки кон так ти на Бал ка ну убр за ли и усме
ри ли је дан уну тар је зич ки про цес, тј. раз вој по се сив ног да ти ва из пре ђа шње mi hi est 
кон струк ци је; ти по ло шки гле да но – у пи та њу је пре и на ча ва ње из ак тив ног у но ми на-
тив ни тип је зи ка. 

При лог Мар те Бје ле тић, Ре зул ֳ а ֳ и и ֲер сֲек ֳ и ве срֲ ске еֳи мо ло ֵ ке лек си ко
ֱра фи је, пре све га пред ста вља за пи та ност у ве зи са раз у ме ва њем зна ча ја и са бу дућ но шћу 
фун да мен тал них лек си ко граф ских про је ка та, ко ји ֲре ва зи ла зе окви ре на у ке о је зи ку, 
чи не ћи је дан од кру ци јал них сег ме на та срп ске кул ту ре. 

2 Ranko Bugarski. „Predgovor prvom izdanju.“ – U: Noam čomski. Gramatika i um. Beo-
grad: NOLIT, 1979: 23.

3 Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Е. Н. Ширяев. Русская разֱоворная речь (Общие 
воֲросы. Словообразование. Синֳаксис). Москва: Издательство „Наука“, 1981: 184.
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Ја сна Вла јић-По по вић, у ра ду под на сло вом Срֲ ска еֳи мо ло ֱ и ја из ме ђу ди ја хро
ни је и ди ја лек ֳ о ло ֱ и је, на во ђе њем не ко ли ко при ме ра из ди ја ле кат ске гра ђе по ка зу је 
ве о ма очи то у ко јој ме ри ста ње у ди ја лек ти ма би ва од ֲо мо ћи ֲри ре кон сֳрук ци ји ме
ха ни зма исֳо риј скоֱ раз виֳ ка, ка ко то уме да ка же про фе сор ка То по лињ ска. Ис ку ства 
ра да на Еֳи мо ло ֵ ком реч ни ку срֲ скоֱ је зи ка по твр ди ла су сву ком пле мен тар ност ових 
две ју лин гви стич ких ди сци пли на. 

 Сло бо дан Па вло вић се у сво ме ра ду Ико нич носֳ у син ֳ ак сич кој сֳрук ֳ у ри сֳа
ро срֲ ских ֲа де жних си сֳе ма ба ви ди ја грам ском ико нич но шћу у струк ту ри ра њу ста-
ро срп ских па де жних си сте ма. Ико нич ност, за кљу чу је Па вло вић, функ ци о ни ֵ е као је
дан од мо ֱ у ћих ме ха ни за ма усֳро ја ва ња син ֳ ак сич ке ֲа ра диֱ ма ֳ и ке.

У при ло гу Јоֵ ֲо не ֵ ֳо о је зи ку „Хи лан дар скоֱ ֳи ֲ и ка“, Гор да на Јо ва но вић, да-
ју ћи не ко ли ке фи ло ло шке опа ске, за пра во скре ће па жњу на то да о овом ве о ма зна чај-
ном де лу на ше ста ре пи сме но сти још ни је све ре че но. 

Рад Жар ка Бо шња ко ви ћа, Гра ма ֳ ич ке и лек сич косе ман ֳ ич ке осо би не ме ֳ а ֳ ек
сֳу ал ноֱ ко мен ֳ а ра у ди ја ле каֳ ском ֳек сֳу, све до чи о ме то до ло шком по ма ку ко ји 
се у но ви је вре ме де ша ва – о по сма тра њу и ин тер пре та ци ји ди ја ле кат ског тек ста као 
ет но ди ја ле кат ског, те о во ђе њу ра чу на о су бјек тив ном до жи вља ју, о раз ми шља њи ма и 
ста во ви ма ин фор ма то ра, тј. са го вор ни ка.

Лек си ко ֱ раф ски ֲо сֳуֲ ци ֳу ма че ња се ман ֳ и ке из ве де ни ца на осно ву од но са 
ֳвор бе не осно ве и ֳвор бе ноֱ фор ман ֳ а раз мо тре ни су, од стра не ауто ра при ло га Рад-
ми ле Жу гић, на пла ну име нич ких из ве де ни ца у ди ја ле кат ским реч ни ци ма ју го и сточ не 
Ср би је, а ра ди кон ци пи ра ња од го ва ра ју ћег ти па лек си ко граф ске де фи ни ци је ове вр сте 
из ве де ни ца.

Текст Али не Ма сло ве, Је зич ка ре а ли за ци ја из ви ње ња у ру ском и срֲ ском је зи ку 
(у ֲо ре ђе њу), по ми њем као леп кон фрон та тив ни при лог ис тра жи ва њу јед не вр сте го-
вор ног чи на, а ко ји би мо гао при па сти и ет но-пси хо-лин гви сти ци, бу ду ћи да се ре зул-
та ти ова квих ис тра жи ва ња ве зу ју за тзв. ком му ни ка ֳ ив ное ֲо ве де ние, те о риј ски уте-
ме ље но ра до ви ма проф. И. А. Стер њи на из Во ро ње жа.

*

Мно ги од ра до ва из при ка зи ва не књи ге ука зу ју, ка ко је го во ри ла проф. Мил ка 
Ивић, на ֲо не ֵ ֳо од оноֱ ֳֵо је зик уоֲ ֵ ֳе (...) раз оֳ кри ва о чо ве ку, би ло о ње ֱ о вим 
ми са о ним усֳро ја ва њи ма и ње ֱ о вом ֲо и ма њу све ֳ а, би ло о ње ֱ о вом ֳу ма че њу од но
са ме ђу љу ди ма и ње ֱ о вим оֲи си ма и вред но ва њи ма си ֳ у а ци ја и до ֱ а ђа ја.4 

И ако би по не ко од вр сних је зи ко зна ла ца мо жда мо гао и друк чи је са гле да ти или 
пак ре ши ти по ко ји од је зич ких про бле ма раз мо тре них у ово ме збор ни ку, при хва та ју ћи 
или од ба цу ју ћи не ке од ар гу ме на та, сва ка ко ће књи га ко ја је пред на ма, чи ји су обим и 
зна чај у пу ном са гла сју, по ста ти не за о би ла зно на уч но шти во. Јер, тре ба се се ти ти сле-
де ћих ре чи Но а ма Чом ског, из ре че них у јед ном од ње го вих ин тер вјуа: Ја ве ру јем да све 
ֳֵо је ин ֳ е ре санֳ но укљу чу је до сֳа на ֱ а ђа ња, и сва ко ко се ба ви озбиљ ним ра дом на 
би ло ко јем ֲо љу вр ло че сֳо не ће би ֳ и у ֲра ву. Ко ни ка да не ֱре ֵ и, ֳај ни је дру ֱ о до 
ֳра ֱ и чан ֱња ва ֳ ор. Ја знам да сам ֲо не кад ֱре ֵ ио.5 

И на кра ју – ду жну за хвал ност тре ба ис ка за ти сви ма они ма ко ји су са раз ли чи тих 
стра на и по зи ци ја и на раз ли чи те на чи не по мо гли да до на уч не јав но сти, до свих нас 
стиг не ова књи га, као и да ов де да нас о њој про го во ри мо. Ту за хвал ност овом при ли-
ком ис ка зу јем уз по моћ јед не ми сли по чив шег мо на ха Ми тро фа на Хи лан дар ца: На ֵ е 
је са мо оно ֳֵо ֲо кло ни мо дру ֱ и ма. 

Со фи ја Р. Ми ло ра до вић 

4 Milka Ivić. „Uvodna napomena.“ – U: M. Ivić. Jezik o nama. Beograd: Biblioteka XX vek, 
154, 2006. 

5 Noam čomski. Gramatika i um. Beograd: NOLIT, 1979: 24.




