
ISSN-0352-5724 |  UDK 80/81(082)

Z B O R N I K
MATICE SRPSKE

ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU

LXII/2

NOVI  SA D
2 019



К Р И Т И К Е  И  П Р И К А З И

UDC 81’1(497.11)”19”(049.32)
UDC 811.16/.17(497.11)”19”049.32)
Изворни научни рад
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Уко ли ко би се тра жи ло да са мо три ма кључ ним ре чи ма или син таг ма-
ма опи ше мо по след њу об ја вље ну књи гу Пре дра га Пи пе ра, то би из гле да ло 
от при ли ке ова ко: син те за ис тра жи вач ких пра ва ца, дру штве но од го вор на 
реч, су сре та ња у се ћа њи ма. На из глед са свим по себ не и без ви дљи вих до дир-
них та ча ка, ове су се ре чи на не ко ли ко ме ста су сре ле под јед ним на сло вом, 
под јед ном те мом у књи зи. Мо жда нео че ки ва но и не ти пич но, мо жда сво је-
вр сно кон фрон та тив но, али све то упра во и спа да у при ло ге за исто ри ју 
јед не на уч не обла сти или ди сци пли не, у исто ри ју ис тра жи ва ња, ко ја је увек 
исто вре ме но и исто ри ја иде ја и про бле ма, и исто ри ја успе шних ме то до ло шких 
при сту па и не до стиг ну тих ре зул та та, и исто ри ја со ци јал них окол но сти, а и 
по је ди нач них, лич них прег ну ћа. 

Књи га о ко јој ов де го во ри мо за пра во је збор ник ра до ва об ја вљи ва них 
у раз ли чи тим пу бли ка ци ја ма и у од ре ђе ној ме ри ре ди го ва них, из у зев тек ста 
О срп ској лин гви стич кој сла ви сти ци дру ге по ло ви не ХХ ве ка, об је ди ње них 
са за ми шљу да пред ста вља ју – ка ко сам ау тор у Пред го во ру ка же – „мо гу ћи 
до при нос из ра ди мо но гра фи је о исто ри ји срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке, 
ко ја ће, на дам се, јед ног да на би ти на пи са на тру дом не ког дру гог сла ви сте” 
(стр. 5), као и да јед но вре ме но по слу же као под сти цај да се исто ри о граф ски 
об ра де и те ме ко је су ов де или из о ста ле или су са мо до так ну те. На кон иш-
чи та ва ња књи ге, осо би то не ких ње них те мат ских це ли на, по твр ђу ју се ре чи 
ау то ра из Пред го во ра о ну жно сти ре ла ти ви за ци је гра ни ца ка да је у пи та њу 
„на ци о нал на од ред ни ца” у тер ми но ло шком из ра зу „срп ска лин гви стич ка 
сла ви сти ка”, па прем да ту пре вас ход но је сте реч о срп ским лин гви сти ма 
чи ји пред мет ис тра жи ва ња пред ста вља ју срп ски је зик и дру ги сло вен ски 
је зи ци, у фо кус ау то ра сме шта ју се и лин гви стич ки по сле ни ци дру гих на-
ци о нал но сти ко ји су у ју го сло вен ском пе ри о ду до при не ли про у ча ва њи ма у 
да тој пред мет ној обла сти, као и по је ди ни срп ски лин гви сти ван гра ни ца 
ма ти це.

На ко рист мно гих ис тра жи ва ча на пла ну сла ви стич ке лин гви сти ке и 
фи ло ло ги је, Пре драг Пи пер је део сво га вре ме на по све тио и осми шља ва њу 
књи ге При ло зи исто ри ји срп ске сла ви сти ке: би о би бли о граф ска гра ђа (ПИ-
ПЕР 2011), на ко ју се ов де при ка зи ва на књи га „на сла ња”, а пред ста вља ње 
исто ри је ис тра жи ва ња је за ме тан и, по са вре ме ним ме ри ли ма вред но ва ња 
на уч ног ра да, не баш до вољ но це њен по сао, ко га се, као и, ре ци мо, из ра де 
ди ја ле кат ских реч ни ка, ис тра жи ва чи рет ко при хва та ју. 
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Ов де пред ста вља на књи га са др жи два на ест на сло ва, од ко јих су пр ва 
че ти ри пре глед но-син те тич ки ра до ви ши ре те ма ти ке – ти чу се обла сти срп-
ске лин гви стич ке сла ви сти ке и срп ске лин гви стич ке ру си сти ке у од ре ђе ним 
пе ри о ди ма (Два ве ка срп ске фи ло ло ги је кроз два ве ка но ви је исто ри је срп ског 
на ро да, О срп ској лин гви стич кој сла ви сти ци дру ге по ло ви не ХХ ве ка, О срп
ској лин гви стич кој ру си сти ци дру ге по ло ви не ХХ ве ка, Срп ска лин гви стич ка 
сла ви сти ка де ве де се тих го ди на ХХ ве ка), док се на ред на три тек ста од но се 
на три при сту па про у ча ва њу је зи ка у срп ској сла ви сти ци – кон фрон та тив ни 
(О кон фрон та тив ним про у ча ва њи ма ру ског и срп ског је зи ка), ти по ло шки 
(О ти по ло шким ис тра жи ва њи ма у срп ској лин гви стич кој сла ви сти ци дру
ге по ло ви не ХХ ве ка) и ког ни тив но лин гви стич ки (О ког ни тив но лин гви стич
ким про у ча ва њи ма срп ског је зи ка). За тим сле де три тек ста ко ји ма ау тор 
уво ди три сег мен та ва жна у исто ри о граф ском при сту пу те ми – ства ра лач ке 
би о гра фи је зна ме ни тих сла ви ста (Сла ви стич ки пор тре ти као уви ди у но ви ју 
исто ри ју сла ви сти ке), ме мо а ри сти ка (Ме мо а ри сти ка и исто ри ја сла ви сти
ке), те пе ри о ди ка (Срп ска сла ви стич ка пе ри о ди ка), да ју ћи мо дел и смер ни це 
за њи хо ву те ме љи ти ју об ра ду, а исто вре ме но ука зу ју ћи и на њи хов зна чај у 
сла га њу исто риј ског мо за и ка срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке. О чи ње ни ци 
да на у ка и на ста ва ни су по зив не го ми си ја, или би ба рем ва ља ло да та ко 
бу де, упе ча тљи во све до че по ме ну ти тек сто ви о сла ви стич ким пор тре ти ма 
и о ме мо а ри сти ци, а по се би це текст о зна ча ју на ци о нал не фи ло ло ги је и на-
ци о нал не ака де ми је „у пе ри о ди ма на ци о нал ног по су ста ја ња” (О зна ча ју 
срп ске и сло вен ске фи ло ло ги је и на ци о нал не ака де ми је у пе ри о ди ма на ци о
нал ног по су ста ја ња). О дру штве ној од го вор но сти, ко ја би тре ба ло да бу де 
оба ве зни де тер ми на тор – да се лин гви стич ком тер ми но ло ги јом по слу жим 
– сва ког на уч ног де лат ни ка, ба рем у обла сти ху ма ни сти ке, све до чи по след-
њи текст у књи зи, онај ко ји го во ри о пер спек ти ва ма срп ске сла ви сти ке, а уз 
ко ји би – за оно га ко га за ни ма да са чи ни це ло ви ти ју сли ку ко ју о овом пи-
та њу има наш зна ме ни ти сла ви ста – би ло ко ри сно иш чи та ти и не ке де ло ве 
из књи ге Ми ло ша Јев ти ћа Жи вот је зи ка. Раз го во ри са Пре дра гом Пи пе ром 
(јЕв ТИћ 2015).

Ви ше но обим не фу сно те и се лек тив не би бли о гра фи је да ва не на кра ју 
ве ћег де ла те мат ских тек сто ва ко ри сне су чи та о цу го то во јед на ко ко ли ко и 
са др жај тек сто ва са мих, а до дат но, чи та лац ће им се вра ћа ти кад год бу де у 
по тра зи за ре ле вант ном сла ви стич ком лин гви стич ком ли те ра ту ром. Књи га 
При ло зи исто ри ји срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке по се ду је и из у зет но ко-
ри стан до да так на око сто пе де сет стра на – гра ђу за би бли о гра фи ју срп ске 
лин гви стич ке сла ви сти ке дру ге по ло ви не про шло га ве ка, у ко јој су са бра на 
сва по себ на из да ња из да тог по лу ве ков ног пе ри о да, а ко ју је са чи ни ла на ша 
ко ле ги ни ца Ана Го лу бо вић.

И као што је у пр вом тек сту ау тор свра тио по глед у да љу про шлост – на 
по че так ХIХ ве ка, а „да би се из оно га што је прет хо ди ло ба ци ло до пун ско 
све тло на оно што је основ ни пред мет па жње” (стр. 5), па про го во рио о спо-
ља шњој исто ри ји срп ске фи ло ло ги је, о пе ри о ди за ци ји ње не исто ри је пре ма 
лич но сти ма чи је је де ло у тој исто ри ји би ло од пре суд ног знач ја и о тер ми ну 
срп ско хр ват ски, та ко је текст ко јим је књи га за тво ре на – о пер спек ти ва ма 
срп ске сла ви сти ке – пред ста вио ау то ров по глед у бу дућ ност, пре ци зни је, 
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ње го ва раз ми шља ња о не ки ма од зна чај них пи та ња раз во ја срп ске сла ви-
сти ке у вре ме ну ко је до ла зи. Пер спек ти ве на овом пла ну под ра зу ме ва ју, као 
осно ву и по ла зну тач ку, стра те ги ју на уч ног раз во ја, а она се оства ру је пре ко 
сво јих но си ла ца – на уч них и на став но-на уч них уста но ва и на уч но-струч них 
удру же ња, пре ко из да вач ке де лат но сти, али и де ла њем ис так ну тих струч-
ња ка. Без мно го оче ки ва ња да ће Ср би ја до би ти ин сти тут за сла ви сти ку, 
че му до да је мо и (нео про сти во) не по сто ја ње ин сти ту та за фол кло ри сти ку у 
Ср би ји, П. Пи пер за кљу чу је да би срп ска лин гви сти ка „мо ра ла и да ље ис-
тра ја ва ти у на по ри ма да пра ти, а у не че му мо жда и до гра ди ис тра жи ва ња у 
вр хун ској те о риј ској лин гви сти ци и да под сти че при ме ну до стиг ну ћа мо-
дер не лин гви сти ке у про у ча ва њу срп ског и дру гих сло вен ских и не сло вен-
ских је зи ка” (стр. 302–303). 

Увод ни ре фе рат П. Пи пе ра за XVI ме ђу на род ни кон грес сла ви ста, одр-
жан 2018. го ди не у Бе о гра ду, кра ћа је вер зи ја тек ста да тог под на сло вом О 
срп ској лин гви стич кој сла ви сти ци дру ге по ло ви не ХХ ве ка, где се ре зул та ти 
срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке по сма тра ју у сле ду три пе ри о да: пр вог, 
ко ји је тра јао до кра ја 50-их го ди на про шлог ве ка, дру гог – до кра ја 80-их 
го ди на, и тре ћег, ко ји је об у хва тио 90. го ди не ХХ ве ка, а у ко ји ма су „ме ан-
дри ра ња” на исто риј ском и дру штве но-по ли тич ком пла ну ну жно пра ти ла 
и „ме ан дри ра ња” на пла ну ста ту са и име на је зи ка / (по ли тич ки а не лин гви-
стич ки уте ме ље них) је зикâ, као и и кроз де ла ње зна чај них уста но ва, стру-
ков них те ла (осо би та па жња по све ће на је Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка, осно ва ном 1997. го ди не) и лич но сти. Ау тор је на да ље дао све ден али 
те ме љан пре глед свих је зич ких ди сци пли на, где је укљу чен и пре глед про-
јект них ис тра жи ва ња, а по том је ука за но на ин тер ди сци пли нар на про у ча-
ва ња срп ског је зи ка (раз ви ја на од 70-их го ди на) – осо би то со ци о лин гви стич ка, 
али и пси хо лин гви стич ка, ет но лин гви стич ка, те о лин гви стич ка. 

Дру ги текст на кон ово га ти че се исте обла сти, али се ви зу ра усме ра ва 
на по мно го ме кри зне де ве де се те го ди не про шлог ве ка, на ста ње срп ске 
лин гви стич ке сла ви сти ке на фо ну тур бу лент них исто риј ских и дру штве но-
по ли тич ких де ша ва ња, од ви ше тра гич них за срп ски на род и у Ср би ји и ван 
ње. На кон на во ђе ња про ме на ко је су се од но си ле на на зив и устав но прав ни 
ста тус срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка, те на књи жев но је зич ку нор му, уз 
кон ста та ци ју да је је дан је зик на ста вио да по сто ји, са мо под раз ли чи тим 
на зи ви ма – као ре зул тат пре суд но по ли тич ке во ље, али и уз све ден опис 
осо бе ног „ра та за срп ски је зик и ње го ву стан дар ди за ци ју” во ђе ног у на шој 
сре ди ни, дат је по дро бан пре глед лин гви стич ких те о ри ја и ме то до ло ги ја у 
да том пе ри о ду, по том пра во пи сних по сло ва, про је ка та, пе ри о ди ке и би блио-
гра фи ја, чак и на уч них ску по ва, пре глед ра да на гра ма ти ка ма и ре зул та та на 
пла ну и син хро ниј ске и ди ја хро ни ске лин гви сти ке. Ра ду Од бо ра за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка дат је у опи су зна чај ко ји му за слу же но при па да – у 
овим пре лом ним вре ме ни ма по го то ву („нај зна чај ни ји ко рак ка ин сти ту цио-
на ли зо ва њу ра да на про у ча ва њу и да љој стан дар ди за ци ји срп ског је зи ка”; 
стр. 99), што је по себ но ва жно и због то га што се у по след ње вре ме упу ћу ју 
кри ти ке, од ко јих су не ке за пра во не до лич не увре де, на ра чун по је ди них 
од лу ка Од бо ра – и од стра не не струч них осо ба и од стра не по је ди них лин-
гви ста, на жа лост. Пред ста вље ни пре глед нас уве ра ва да су дра ма тич ност 
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исто риј ских зби ва ња и ре зул та ти срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке би ли, на 
ве ли ку сре ћу, у обр ну тој про пор ци ји.

Пре глед ста ња кон фрон та тив них про у ча ва ња ру ског и срп ског је зи ка 
кре ће се од пла на фо не ти ке и фо но ло ги је до екс пре сив не сти ли сти ке, од 
за слу га Бог да на Тер зи ћа до ме ђу ка те дар ских кон фе рен ци ја ру си ста, а нај-
знат ни ја при мед ба за овај је зич ки ис тра жи вач ки план ти че се го то во пот-
пу ног од су ства „ре цеп ци је кон фрон та тив них ис тра жи ва ња срп ских ру си ста 
у на у ци о срп ском је зи ку” (стр. 144). 

У тек сто ви ма о прав ци ма про у ча ва ња, не по себ но ве ли ким по сво ме 
оби му (не што ве ћи број стра на за у зи ма текст о ког ни тив но лин гви стич ким 
про у ча ва њи ма1), на шло се ме ста и за мно штво згу сну тих по да та ка од зна-
ча ја – пре све га, по стиг ну тих ре зул та та, за ука зи ва ње на осци ла тор на кре-
та ња у окви ру да тих пра ва ца и по том на пред у сло ве за успе шност бу ду ћих 
ис тра жи ва ња, за по ми ња ње уни вер зи тет ских и на уч них цен та ра од зна ча ја, 
те име на ко ја су сво јим ау тор ским ра до ви ма и сту ди ја ма да ла осо бит и(ли) 
осо бен до при нос овим прав ци ма, па чак и за оквир но ука зи ва ње на те ме 
док тор ских ди сер та ци ја и ма ги стар ских ра до ва.

Из бор сла ви стич ких пор тре та све до чи о зна ча ју ства ра лач ких би о гра-
фи ја зна чај ни јих пред став ни ка срп ске сла ви сти ке за по сло ве на пла ну срп ске 
сла ви стич ке исто ри о гра фи је. У ово ме тек сту П. Пи пер да је че ти ри би о граф ска 
при ло га, од ко јих су пр ва два по све ће на ака де ми ку Мил ки Ивић и про фе-
со ру Бог да ну Тер зи ћу, у тре ћем је пред ста вљен рад новинaра и при зна тог 
кул тур ног по сле ни ка Ми ло ша Јев ти ћа (нај по зна ти јег као ини ци ја то ра и 
ре а ли за то ра ко лек ци је Од го во ри – га ле ри је „ди ја ло шких пор тре та по зна тих 
лич но сти”; стр. 237), а че твр ти при лог при па да код нас го то во не по зна том 
жан ру са мо све до че ња – не кој вр сти ау то ре фе ра та на це ло куп ни лич ни на-
уч ни и на став ни рад ау то ра. 

Же ле ћи да у за себ ном тек сту пред ста ви зна чај ме мо а ри сти ке за исто-
ри ју сла ви сти ке, ау тор је то ов де учи нио на при ме ру књи ге проф. др Ви то-
ми ра Ву ле ти ћа Су сре ти са со бом, ко ја је за Пре дра га Пи пе ра бе лег „тра ја ња 
у на ма оних ко ји су исто вре ме но и за у век оти шли и за у век у на ма оста ли” 
(стр. 261). И ако ову књи гу П. Пи пер од ре ђу је и као не ку вр сту „ли те рар них 
се ћа ња”, он да ње гов текст о тој књи зи, по на шем ми шље њу, пред ста вља ли-
те рар на су сре та ња у се ћа њи ма.

У пре гле ду сла ви стич ке пе ри о ди ке ау тор нај пре по бра ја пе ри о дич не 
пу бли ка ци је срп ских ин сти ту ци ја, по чев од СА НУ, као и на ших удру же ња 
/ дру шта ва,2 да би по том пред ста вио два зна чај на ча со пи са чи ји је ви ше го-

1 Из ме ђу оста лог, дат је пре глед ког ни тив но лин гви стич ки усме ре них тек сто ва у пет 
књи га лин гви стич ких огле да Мил ке Ивић и скре ну та је па жња на сле де ће: „У на у ци о срп ском 
је зи ку, као и ра ни је у сер бо кро а ти сти ци, се ман тич ка ис тра жи ва ња има ла су зна чај но ме сто, 
а ра до ви њи хо вог глав ног пред став ни ка Мил ке Ивић нај бо љи су при мер ево лу тив ног раз во ја 
те о риј ско-ме то до ло шког окви ра се ман тич ких ис тра жи ва ња у ши ро ком лу ку од струк ту ра-
ли стич ких до ког ни тив но лин гви стич ких” (стр. 175). 

2 У не ком би се доц ни јем из да њу мо жда ов де мо гли до да ти и ча со пи си ко ји се са да на-
ла зе као ре ферент ни на ли сти Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја РС, па 
та ко, на при мер, кра гу је вач ки ча со пис На сле ђе (ФИ ЛУМ, Уни вер зи тет у Кра гу јев цу), об но-
вље ни ни шки Го ди шњак за срп ски је зик – ра ни је Го ди шњак за срп ски је зик и књи жев ност 
Фи ло зоф ског фа кул те та (Уни вер зи тет у Ни шу), Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској 
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ди шњи уред ник био – Ју жно сло вен ски фи ло лог и Збор ник Ма ти це срп ске 
за сла ви сти ку. 

У је ди ном по све у куп ном са др жа ју сво је це ли не „ан га жо ва ном” тек сту 
(О зна ча ју срп ске и сло вен ске фи ло ло ги је и на ци о нал не ака де ми је у пе ри о
ди ма на ци о нал ног по су ста ја ња), ау тор П. Пи пер ја сно и крат ко из но си свој 
став да је „од го вор ност фи ло ло га за ма тер њи је зик уто ли ко (...) ве ћа уко ли-
ко су ве ћи др жав ни и дру штве ни про бле ми у ње го вој зе мљи” (стр. 273), а да 
је „на ци о нал на ака де ми ја оно ли ко на ци о нал на ко ли ко ра ди пр вен стве но на 
ко рист сво је на ци о нал не кул ту ре и ма тич ног је зи ка” (стр. 277). У ве зи с пр во-
на ве де ним сег мен том тек ста ау тор чи та о цу пре до ча ва обра зов ни, по ли тич ки, 
вас пит ни и ду хов ни аспект (сло вен ске) фи ло ло ги је, тј. фи ло ло шких ис тра-
жи ва ња, док у окви ру дру гог сег мен та кроз кључ ну реч стра те ги ја да је 
два де се так став ки ко је би не ка бу ду ћа стра те ги ја до при но са СА НУ раз во ју 
кул ту ре у на шој др жа ви ва ља ло да об у хва ти. 

Мно гим ре чи ма у овој књи зи ис ка зао је њен ау тор не при ста ја ње на 
сво је вр стан осе ћај спо кој ства ко ји је дин ка ма са вре ме не ци ви ли за ци је пру-
жа ју „око ви”, они ко ји су од исте вр сте као и не гда шњи о ко ји ма је го во рио 
Жан Жак Ру со, да би на кра ју за кљу чио ка ко у том слу ча ју ро бо ви ма и не 
до ли ку је да раз ми шља ју о сло бо ди. Дру штве но од го вор на и ан га жо ва на реч 
вра ћа на ду, ули ва по ве ре ње и спа са ва част све та њег сло ја оних ко ји се уи сти-
ну мо гу на зва ти ин те лек ту ал ном ели том. Пр во име ко је у ве зи с ре че ним па да 
на па мет увек је лин гви ста и фи ло зоф Но ам Чом ски, у ду гом пе ри о ду нај у ти-
цај ни ји кри тич ки ми сли лац са вре ме ног све та, а ов де ћу на ве сти са мо јед ну 
од број них ње го вих из ја ва ко је при па да ју кри ти ци не ких круп них по ја ва у 
вре ме ну ко је жи ви мо: „По пу лар на кул ту ра има сна жне ме ха ни зме ко ји ма 
љу де успе шно ин стру мен та ли зу је и мо де лу је по ме ри моћ них ин те ре са. Ис пи-
ра ње мо зга не са мо мла дој ге не ра ци ји, већ и они ма ко ји има ју шта да пам те, 
уве ли ко је из ве де но” (https://iz re ke i ci ta ti.ne t/ca te gory/no am-com ski/). У књи зи 
ко ја се овом при ли ком при ка зу је мо гу се на ви ше ме ста на ћи раз ми шља ња 
бли ска на ве де но ме, прем да тре ба од мах ре ћи да је Пре драг Пи пер за кључ ке 
ове вр сте и дру где из но сио, и у пи са ној и у усме ној фор ми.3 На ма је ме ђу 
мно гим та квим на во ди ма нај у пе ча тљи ви ји – по сво јој је згро ви то сти, али и 
по сво јој ни ма ло при јат ној исти ни то сти – ипак био сле де ћи: „Да нас је би ти 
мо де ран у на у ци ви ше не го ика да по ста ло за мно ге вр ло ску по, и све је ску-
пље. Вр хун ска на у ка за то све ви ше за ви си од фи нан си је ра, ма ка ко се они 

Ми тро ви ци (Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци) 
и ча со пис Ба шти на (Ин сти тут за срп ску кул ту ру у Ле по са ви ћу), прем да сви из у зев ни шког 
Го ди шња ка са мо јед ним сво јим де лом до но се ра до ве из срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке. 

3 Сма тра мо да је од по себ ног зна ча ја и глас П. Пи пе ра у за ла га њу за оп ста нак срп ског 
на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји и за очу ва ње ју жне срп ске по кра ји не у са ста ву на ше др жа ве; о 
ње го вом од но су пре ма тра ге ди ји ко ја је срп ски на род за де си ла на кон агре си је НА ТО сна га на 
на шу зе мљу мо же се, из ме ђу оста лог, про чи та ти у ре цен зи ји књи ге Мит ре Ре љић С ду шом на 
го товс, из ко је ов де да је мо је дан на вод: „Ми тра Ре љић сво јом књи гом по тре сно све до чи о 
мно гим по је ди нач ним суд би на ма у ко смет ској не сре ћи, ко ја још тра је. (...) Сва ко ко ни је огре-
зао у рав но ду шно сти и се бич но сти, мо ра, као чи та лац, под не ти бар де лић оно га што су под-
не ли они о ко ји ма Ми тра Ре љић пи ше, и кроз шта је про шла и она са ма, и мо ра при ми ти 
ње но све до че ње с по што ва њем, за хвал но шћу и осе ћа њем са стра да ња, ко је нас све ује ди њу је, 
а ко је сва ко има по ме ри вла сти те до бро те” (РЕ љИћ 2005: 313). 
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зва ли. И ако се сма тра да је у сред њем ве ку фи ло зо фи ја, а с њом и ма ње-ви ше 
сва на у ка, би ла слу шки ња те о ло ги је, од XIX ве ка она све че шће слу жи идео-
ло ги ји (...), да би на кра ју XX ве ка све ви ше за ви си ла од спре ге по ли ти ке, 
по го то ву нео ли бе рал не, и све та фи нан си ја” (стр. 302). 

Ау тор се, из ме ђу оста лог, у овој књи зи по себ но до ти че јед ног у на у ци 
из у зет но ва жног од но са, пој мо ва ко ји се че сто по ста вља ју та ко као да су 
ну жно у опре ци, као да се ме ђу соб но ис кљу чу ју – тра ди ци о нал но : мо дер но 
(за јед но од ово дво је се по не ки ис тра жи ва чи у нас, а ве ро ват но и по не где 
дру где, чак опре де љу ју као за ме ру сво је вред но сти). Ту П. Пи пер са свим ја сно 
ука зу је на про блем (па ве ро ват но и на опа сност) ко ји у на у ци на ста је ка да 
се без от кло на ин си сти ра, нај ши ре узев, са мо на тра ди ци о нал ном или са мо 
на мо дер ном при сту пу. Овом је од но су по све ћен и па сус ко јим се књи га за-
вр ша ва, а ко јим ау тор за пра во по зи ва на је дин ство у раз ли чи то сти, тј. на 
ну жност „стал ног екви ли бри ју ма из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног” (стр. 
304) за рад на уч ног на прет ка и, са мим тим, за рад на прет ка лин гви стич ке 
сла ви сти ке, че му прет хо ди ви ше но ло гич но ука зи ва ње на то да „оно што 
је да нас мо дер но су тра мо же да по ста не део тра ди ци је, а оно што је да нас 
тра ди ци ја су тра мо же би ти у но вом све тлу пред ста вље но као но ва на уч на 
ми сао. У та квом стал ном пре ба ци ва њу те жи шта с тра ди ци је на мо дер но и 
обр ну то оства ру је се ри там и ди на ми ка на уч ног раз во ја” (стр. 303). 

Из ме ђу две ју књи га са при ло зи ма исто ри ји срп ске сла ви сти ке умет ну ле 
су се три књи ге у ко ји ма се го то во у пот пу но сти од сли ка ва ју сла ви стич ка 
ис тра жи вач ка ин те ре со ва ња Пре дра га Пи пе ра, те ко је са две ма по ме ну тим 
чи не на ро чи ту це ли ну: Лин гви стич ка ру си сти ка: сту ди је и члан ци (ПИ ПЕР 
2012), Лин гви стич ка сла ви сти ка. Сту ди је и члан ци (ПИ ПЕР 2014), Срп ски у 
кру гу сло вен ских је зи ка. Гра ма тич ка и лек сич ка по ре ђе ња (ПИ ПЕР 2015), а 
тој се це ли ни – по на шем ми шље њу – на сво је вр стан на чин при дру жу је и 
књи га ко ја је по све ће на ду гим и знат ним про у ча ва њи ма Пре дра га Пи пе ра 
на про стор ју лин гви стич ке сла ви сти ке – У про сто ру лин гви стич ке сла ви сти
ке. Збор ник на уч них ра до ва. По во дом 65 го ди на жи во та ака де ми ка Пре дра га 
Пи пе ра (По по вић и др. 2015). 

Са мо је из мно го го ди шњег по све ће ног и пре да ног ра да, као и из ра зно-
стра них ис тра жи вач ких ин те ре со ва ња, мо гла на ста ти књи га ове вр сте, она 
ко ју ов де при ка зу је мо. Пре глед но-син те тич ки тек сто ви ко ји се ти чу по је ди-
них лин гви стич ких ди сци пли на или при сту па про у ча ва њу, по себ но чак чи-
та ве срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке или ру си сти ке у од ре ђе ном пе ри о ду, 
мо гли су на ста ти тек у спо ју из у зет не оба ве ште но сти, пом но сти у на уч ном 
ра ду, на та ло же ног ис ку ства. 

По сто ји је дан на вод у ов де пред ста вље ној књи зи Пре дра га Пи пе ра ко-
ји, по на шем ми шље њу, нај ја сни је све до чи о на чи ну ње го вог про ми шља ња 
и ко ји је, за пра во, пре по ру ка љу ди ма од стру ке за рад ко ји ће би ти и ча стан 
и де ло тво ран. Он ова ко гла си: „Кул тур на стра те ги ја ма њих на ро да мо ра 
има ти ме ха ни зам за шти те од акул ту ра ци је и аси ми ла ци је, али мо ра има ти 
и сте пен ра зум не отво ре но сти за дру ге кул ту ре, као и ме ха ни зам се лек ци је 
нај бо љег што се из дру гих кул ту ра при хва та” (стр. 278). До бро је, та ко нам се 
чи ни, при каз за вр ши ти ре чи ма ау то ра при ка зи ва не књи ге, по себ но ка да у 
јед ној струч ној књи зи про на ђе те ре чи при клад не за не што све ча ни ју „за вр шну 
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фор му лу” (прем да се у овој књи зи та квих ре чи мо гло про бра ти на ви ше ме-
ста) и ка да оне зву че охра бру ју ће: „Али ко ве ру је у ства ра лач ку сна гу Ре чи, 
ве ро ва ће и у об но ви тељ ску сна гу здра ве на ци о нал не фи ло ло ги је, сва ке па 
и срп ске. А чвр ста ве ра је те мељ сва ко га успе ха” (стр. 17). 
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