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УЗ ПРВИ БРОЈ 
 

Лингвистичке актуелности излазиће тромесечно у два издања: штампа-
ном и електронском (http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/la.htm). Електронска вер-
зија часописа садржаваће све прилоге објављене у штампаном издању, али и 
неке додатне. Уз приказе наших лингвистичких публикација биће додат и ре-
зиме на неком од светских језика. У сваком броју електронског издања Лингви-
стичких актуелности биће објављени и резимеи свих чланака из најновијег 
броја једног од наших лингвистичких часописа. Почели смо са Јужнословен-
ским филологом LV. 

Прилози ће се објављивати на свим словенским и свим светским језици-
ма. Уколико се рад доставља на дискети, треба навести који је програм за об-
раду текста коришћен и која платформа (PC, Mac, UNIX). Прилог се може по-
слати и електронском поштом: aktuelnosti@sezampro.yu. Пожељно је да се ко-
ристи фонт Times New Roman. Ако се користи неки други фонт, потребно га је 
прикључити документу. 

Прикази могу бити обима до двадесет страница са двоструким проре-
дом. Уколико су дужи, било би пожељно консултовати се са члановима Редак-
ције. Осврти су дужине до четири странице са двоструким проредом и они, за 
разлику од приказа, могу, евентуално, бити већ објављени, или ће бити обја-
вљени као шири приказ у неком другом часопису. У том случају у фусноти је 
потребно навести где је приказ објављен или где ће тек бити објављен. 

Првих неколико бројева Лингвистичких актуелности објављиваће при-
казе монографија, зборника, часописа и речника објављених у Југославији од 
1997. године, а у иностранству од 1995. Разлози су познати. Касније ће та гра-
ница бити померена. 

У рубрици Пројекти представљаћемо појединце и институције и њихо-
ве пројекте који су у току.  
 Од следећег броја овај часопис ће имати и  рубрику названу Трибина. У 
њој ће се објављивати мишљења наших и страних стручњака о различитим 
лингвистичким питањима. Институт за српски језик САНУ организоваће сре-
дином априла разговор на тему: “Модерно и традиционално у српској лингви-
стици”. Нека од питања која су повезана са овом темом јесу: 
– Какви су домети традиционалне српске лингвистике? 
– Какав је њен однос према савременим глобалним токовима? 
– Како би се у српску лингвистику могли увести данас важећи светски 

стандарди? 
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– Да ли се треба ослободити деветнаестовековног појма филологије? 

Излагања и мишљења учесника ових разговора биће објављени у рубри-
ци Трибина. Сви заинтересовани који нису у могућности да присуствују скупу 
у Институту своје ставове могу доставити Редакцији до 15. маја 2000. године. 
Пожељно је да текст не буде дужи од три странице. 
 Све ваше предлоге или замерке пажљиво ћемо размотрити и на њима 
вам се унапред захваљујемо. 
 

Редакција 
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Vesna Polovina: SEMANTIKA I TEKSTLINGVISTIKA. 
Beograd, 1999, 245 str.  

 
1.0. Књига Семантика и текстлингвистика Весне Половине, професор-

ке лингвистике и лингвистике текста на Филолошком факултету у Београду, 
представља не само њена истраживања из семантике и текстлингвистике 
(лингвистике текста) него и неку врсту уџбеника, приручника за семантику и 
текстлингвистику, које се као посебни предмети предају на овом факултету. 
Зато је садржај књиге, подељене у два дела, дат синтетички и аналитички. Пр-
ви део под насловом Из историје семантике и текстлингвистике је  историј-
ско-синтетички и даје преглед и развојне путеве ових двеју лингвистичких ди-
сциплина у две посебно насловљене целине: Кратак преглед историје семан-
тике и О развоју текстлингвистике. Други део садржаја књиге, аналитички 
конципиран, под насловом Неки актуелни проблеми семантике и текстлин-
гвистике, садржи десет радова који се баве одређеним текстуално-семантич-
ким проблемима и који су по теоријско-методолошкој заснованости добри 
примери критичког прихватања и допуњавања одређених теоријских модела и 
метода. Појединачни проблеми и појаве из области лингвистике текста сагле-
давају се у књизи у склопу ширих, категоријалних проблема. Тако се разматра-
не текстуално-семантичке појаве прате, не само с обзиром на удео у њима је-
диница и супрасегментних елемената различитих језичких нивоа, од фонетског 
до макротекстуалног, него и с обзиром на основне законитости функциониса-
ња јединица језичког  система: законитости језичког континуума на времен-
ској и просторној равни и на равни хијерархијских односа (део – целина, оп-
ште – појединачно, подређено – надређено).  Оваквим довођењем у везу одре-
ђених језичких појава В. Половина у својој књизи открива правила њиховог 
умрежавања у мисаоно-сазнајном – когнитивном апарату корисника језика, би-
ло да се ово умрежавање разматра у језичкој продукцији било у језичкој интер-
претацији.  
 1.1. Неки од радова већ су раније објављени, а у књизи су дати у нешто 
измењеном виду и прилагођени намени и сврси саме књиге. Тако је редослед 
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радова уређен према уџбеничком карактеру књиге. На почетку су дати радови 
који се баве основним појмовима лингвистике текста, а затим долазе они у ко-
јима се постављају и решавају одређени проблеми, да би се у завршном раду 
довели у везу не само разматрани проблеми, него и многи други из домена 
анализе макротекста, и то са становишта продукције и са становишта интер-
претације.  
 2.0. У прегледу развоја семантике  и лингвистике текста В. Половина је 
представила оне ставове, разматрања и појмове, који су нашли упориште у са-
временим теоријама. Тако овај преглед указује на традиционалну заснованост  
најновијих приступа феноменима семантике и текстлингвистике и на њихову 
повезаност са другим лингвистичким и антрополошким теоријама. Пут развоја 
ових двеју дисциплина који се одвијао кроз дезинтеграцију опште теорије јези-
ка, како показује ауторка књиге, обрнут је данашњој тенденцији њихове инте-
грације преко интердисциплинарног приступа језичким феноменима. Историј-
ски развој лингвистичких дисциплина, као и саме језичке појаве којим се ове 
дисциплине баве, одражавају законитости континуитета. Књига В. Половине 
Семантика и текстлингвистика представља два круга тог континуитета: 
континуитет у развоју лингвистичких дисциплина и континуитет у односу је-
зичких појава.   

2.1. У представљању историје семантике обухваћен је период од старе 
индијске филозофије до данас. Развојну етапу до XИX века, када је семантика 
издвојена као посебна дисциплина, обележиле су индијска филозофска школа 
са формалном логиком и Панинијевом формалном граматиком; античка фило-
зофска школа Платона и Аристотела  са дефиницијом речи која је наговестила 
Сосирово поимање језичког знака; средњевековно тумачење значења са пси-
хичког, религиозног и етичког аспекта и западноевропско просветитељско раз-
матрање односа језика и разума. Термин "семантика" за дисциплину о значењу 
први је употребио М. Бреал, француски лингвиста и Сосиров учитељ. У њего-
вом приступу значењу разматрани су проблеми сужавања и ширења смисла, 
значења, тако да он  уводи  термин "полисемија". У овом периоду до Сосира 
семантика је већ била наука о значењу. Проблеми значења били су класифико-
вани у категорије: ширење значења, сужавање значења, генерализација значе-
ња, спецификација значења, метафоризација, радијација, ирадијација и многе 
друге.  
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2.2. На почетку XX века семантика се развијала под утицајем психолога 
Јунга и Фројда и разматран је проблем промене смисла. За структурализам у 
семантици најважније је постулирање идеје о семантичким пољима.  

2.3. Развој семантике после Сосира ишао је у више праваца, који су у 
књизи представљени као структурно-компонентна, генеративна и формална 
семантика. У оквиру сваке од њих постојале су различите школе чије су главне 
поставке са базичним појмовима, терминима, представницима и међусобним 
разликама детаљније представљене у књизи, а у даљем излагању биће истакну-
те само најбитније њихове карактеристике.   

2.3.1. У оквиру структурно-компонентне семантике представљене су ко-
пенхашка школа (Хјемслев), америчка дескриптивна школа (Блумфилд), прашка 
лингвистичка школа (чији је представник био и А. Белић) или руска формали-
стичка школа (Јакобсон, Трубецкој, Карцевски и Хавранек). Као резултат њихо-
вих семантичких истраживања, која су представљена у књизи, поменућу само 
оне појмове који се и данас употребљавају у новим теоријским приступима. То 
су: семантичке компоненте (семе), ситуационо и језичко значење и функција је-
зичких јединица.  

2.3.2. У оквиру генеративне граматике, чији је творац Н. Чомски, развија 
се и до данас актуелна теорија генеративне семантике. Њени оснивачи су фи-
лозофи X. Кац (Ј. Каtz), Xери Фодор (Jerry Fodor) и П. Постал (P. Postal). Они 
су актуелизовали компонентну анализу и увели семантичку компоненту у опис 
генеративне граматике. Важни појмови ове семантике су: лексичка јединица, 
правила селекције, синтаксички означивач (маркер), семантички означивач, 
спецификатори, селекциона ограничења, семантички метајезик, декомпозиција 
лексичких јединица, универзалност семантичких компоненти и др.  

2.3.3. Семантика која користи логичку анализу представљена је у књизи 
као формална семантика (семантика истиносних услова, модел-теоретска 
семантика и др.). Основно њено опредељивање, како је представљено у књизи 
В. Половине, јесте да се природни језици могу описивати као интерпретирани 
формални системи. Представници формалне семантике су филозофи и логича-
ри: Г. Фреге (G. Frege), А. Тарски, Д. Дејвидсон (D. Davidson) и Р. Монтегју 
(R. Montague). Они уводе следеће појмове: модели чињеница и ситуација, мо-
дел формално логичке структуре, математички модел ситуације, логички мета-
језик, квантификација, екстензионо и интензионо значење, могући светови, 
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услови истинитости, денотација реченице као истиносна вредност, 
дистинкција између смисла и референције и др. Они показују да се разлике из-
међу два значења могу прецизно изразити формулама.  

2.3.4. Најновији токови од седамдесетих година, како истиче В. Полови-
на, резултирали су у когнитивној лингвистици и семантици чији је најзначај-
нији представник Г. Лејкоф (G. Lakoff). За представнике ове теорије каракте-
ристично је да не издвајају језичке нивое и да истичу следеће појаве у језику: 
метафоризацију, основне концептуалне оквире, грађење језичког исказа, мен-
талне структуре и менталне процесе.  

У оквиру когнитивне теорије издваја се прототипска теорија,  која се ба-
ви категоризацијом на основу прожимања типичног са нетипичним. Оснивач 
ове теорије је Е. Рош (Е. Rosch), а појам прототипа представља се као психоло-
шки модел универзалне категорије. Теорија прототипа данас има ограничену 
примењивост, због нерешеног проблема релација које се јављају у вишезнач-
ности на основу разних смислова и разних референата, а примењива је у обла-
сти перцептивне реалности, природних врста и вештачких предмета. 

Значајне су и следеће теорије: теорија  метафоризације (Г. Лејкоф и М. 
Xонсон) са појмовима: конвенционална и анимистичка метафора, идеализова-
ни когнитивни модели, оквири, концептуална поља, когнитивни концепт, про-
сторни феномени, менталне слике, схеме и др.; когнитивна семантика А. Вје-
жбицке са принципима и појмовима: универзална људска когниција, употреба 
природног језика у тумачењу значења, изналажење појмовних семантичких 
примитива, универзална граматика семантичког метајезика; теорија строге 
формализације у семантици Б. Потјеа (Pottier); аналитички приступ семантич-
ком и језичком домену социјалне когниције Р. Xекендофа и социосемантички 
приступ В. Касевича.  

Данас се, како истиче В. Половина, показују интересовања за нове обла-
сти семантике: експресивна семантика, полилектална семантика, семемотакти-
ка и др. У експанзији су когнитивни приступи семантици врло различитих, па 
чак и супротних усмерења, заснованих на традицији, на генеративној теорији, 
на когнитивно-функционалној теорији, а у највећој мери су интердисципли-
нарни и интегративни. Једни у приступу тумачењу значења дају примат упо-
треби природног језика, други геометријско-алгебарским приказивању семан-
тичких факата и појава, трећи истичу проблеме културне и онтолошке компо-
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ненте у тумачењу значења у људској комуникацији, нарочито у области дис-
курса, а неки се опредељују за експериментална испитивања. 

2.4.1. Почетке развоја текстлингвистике ауторка прати, такође од старе 
индијске филозофије до наших дана. До издвајања лингвистике текста као по-
себне дисциплине у XX веку, од најзначајнијих раздобља и усмерења, која су 
подробније представљена у књизи В. Половине, поменућемо само нека: индиј-
ско филозофско-религиозно интересовања за текстове и инсистирање на ја-
сном и сажетом стилу; античко акрибично испитивање текстова, нормирање 
језичке културе и издвајање реторике као посебне дисциплине; изучавање јези-
ка у средњем веку у вези са чувањем и преписивањем старих религиозних тек-
стова; усмереност на кодификацију говора и конверзације, методолошка 
заснованост филолошког испитивања, бављење стилом у XВИИИ веку и развој 
историјске и компаративне филологије у XIX веку на писаним текстовима и 
њиховом објашњавању. 

2.4.2. У XX веку непосредном издвајању текстуалне лингвистике као по-
себне дисциплине претходила је појава руске формалистичке школе, чије је 
учење по Европи и Америци проширио Р. Јакобсон. Ова школа се одликовала 
специфичним лингвистичким изучавањем стила, касније названим лингви-
стичка стилистика или лингвостилистика. Текстлингвистика као научна дисци-
плина датира од 40-тих година овог века, тако да се појам текста као надрече-
ничне целине тих година јавља и у учењима А. Белића. Већ у учењу К. Буста 
(К. Boost) издвајају се важна средства за везивање реченица: лексичко пона-
вљање, употреба глаголских времена, парни везници, набрајање, упитне речи и 
др.  

2.4.3. Последњих деценија, како се у књизи истиче, издвајају се три на-
учне дисциплине у лингвистици текста: општа теорија текста, граматика тек-
ста и стилистика текста. Данас начин изучавања текста, по оцени В. Половине, 
зависи од правца у лингвистици.  

2.4.4. Генеративна лингвистика, по запажању В. Половине, запоставила 
је анализу текстова, јер је своја учења базирала на реченици, па се седамдесе-
тих година јавља реакција на такав однос према тексту и према граматици ре-
ченице и истиче се текст граматика (Ван Дијк) (Van Dijk), (В. Дреслер) (W. 
Dressler). Наглашава се важност анафоризације, употребе члана, слагања вре-
мена, односа тема – рема, пропозиције и др. Изучавање текста нарочито се раз-
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вило у науци о стиловима, у теорији конверзације (Џ. Ферт) (J. Firth), у моде-
лима структуре говорног језика (М. Халидеј) (M. Halliday) и у контрастивној 
текстлингвистици.  

2.4.5. Данас се, како истиче В. Половина,  текстлингвистика изучава и у 
домену фонетског нивоа и лексичког нивоа (партикуле, социјални деиктици, 
маркери и конектори). Изучава се семантика једне текстуалне структуре, типо-
логија текстова, конструкција референце код стручних дискурса, продуктив-
ност архетипова митолошких и етнографских тема, прагматички аспекти упо-
требе исказа, анализа исказиваних режија, телефонски разговори и др.  

3.0. У другом делу књиге В. Половина својим истраживањем, поред 
осталог, показује повезаност текстлингвистике са другим лингвистичким и ан-
трополошким дисциплинама и њену интердисциплинарност.  

3.1. У раду под насловом Теоријски статус појмова дискурс и текст 
ауторка је, на основу анализе релевантних обележја дискурса и текста, као и на 
основу илустративних примера, показала да текст и дискурс, као основне једи-
нице текстуалне лингвистике, имају теоријски статус, што текстуалну лингви-
стику чини посебном дисциплином. Тако је оповргла схватања која такав ста-
тус доводе у питање.  

3.2. У раду Корпус лингвистика и њен значај за анализу дискурса и тек-
ста представљена је корпус лингвистика као дисциплина описа језика на бази 
збирке текстова, која се појавила половином овог века у Америци, а у новије 
време брзо се ширила и у европској лингвистици. На корпусу је рађена грама-
тичка и синтаксичка анотација, а данас се истражују могућности за семантичку 
и дискурсну анотацију. Утврђени су и параметри за многа методолошка пита-
ња и постављени нови проблеми. Развој корпус лингвистике данас, како нам 
показује ауторка, са разрађеном методологијом и савршеном техником која не 
захтева увек скупу опрему, даје велике могућности да се предности овог начи-
на језичких истраживања искористе и у срединама са скромнијим могућности-
ма, каква је и наша, и да се уз традиционалне начине истраживања (интуитив-
ни, анкетирање и др.) убрза и омогући систематско истраживање језика. У на-
шој средини, по информацији из књиге,  оформљен је корпус на Филозофском 
факултету у Новом Саду за потребе психолингвистичких истраживања којим 
руководи Свенка Савић, а на Филолошком факултету у Београду корпус ства-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај 
 
рају сами истраживачи, аналитичари бавећи се одређеним проблемима, па и 
оним из домена лингвистике текста.  

3.3. Рад Методолошки аспекти стварања корпуса разговорног језика на-
довезује се на претходни, па осим кратког историјата о стварању корпуса раз-
говорног језика, који започиње крајем прошлог века, разматрани су и основни 
методолошки проблеми и начини њиховог решавања у стварању корпуса раз-
говорног језика са којима су се суочавали лингвисти. У овом раду В. Половина 
је детаљно представила методологију рада и начине решавања проблема у 
стварању корпуса разговорног језика у српској лингвистичкој средини.  

3.4. У раду Дискурс у функцији когнитивне анализе језичких категорија, 
за разлику од претходних углавном прегледних радова, представљени су ре-
зултати истраживања насловљеног проблема уз примену одређених теоријских 
оквира и методолошких поступака, чији су историјат, проблеми и начини ре-
шавања проблема представљени у претходним радовима. Крећући се у оквири-
ма когнитивне лингвистике, ауторка је показала могућност успешног повези-
вања различитих теорија и њихових метода у анализи дискурса (писаног и го-
ворног), и то: теорије релеванције, интерпретативне теорије, корпус лингви-
стике и статистике. Тиме је оповргла ставове оних лингвиста који могућност 
комбинације теорија и метода доводе у питање, или оних који су склони да, 
због недовољног познавања, доводе у питање ваљаност неке од новијих теори-
ја. Резултати истраживања Весне Половине, са становишта савремених теори-
ја, значајни су и по томе што за анализу узима когнитивне глаголе (знати, ми-
слити, разумети и сећати се), глаголе перцепције (видети, гледати, слушати) 
на корпусу разговорног језика, као и когнитивну категорију памћења исказану 
у директном говору, цитираном у аутобиографијама, онако како је тај говор за-
памтио сам аутор. Закључке и правила до којих је дошла на богатом узорку 
српског (српскохрватског) језика упоредила је и проверавала на сличном кор-
пусу руског, енглеског и француског језика. Дати су и табеларни прегледи 
свих релевантних резултата, за глаголе когниције стр. 127, а за глаголе перцеп-
ције стр. 131.  

Когнитивну категорију памћења В. Половина је испитивала на аутобио-
графијама Пупина, Миланковића, Толстоја, Горког, Сартра, Моријака, Твена и 
Данканове, и дошла је до одређених закључака о општим особинама памћења 
и општим особинама исказа којима се оно изражава (134). Дат је и табеларни 
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преглед са подацима о глаголским облицима у исказима у директном говору и 
квантитативан односа облика директног говора (стр. 133).  

3.5. У раду Смисао континуитета и његова примена у лингвистици 
представљена је теорија континуитета, њен историјат од античке грчке до да-
нас, као и сам појам континуума као један од основних појмова когнитивне 
лингвистике. Теорија континуитета датира из XIX века, а нарочито се развила 
у XX веку у епохи стварања дијалектолошких атласа. Разматрање језичких по-
јава у континууму унело је у лингвистику много нових појмова: језички савез, 
холистички приступ чињеницама (Трубецкој и Јакобсон), типологија на осно-
ву језичких модела (Гудшмит) (Gudschmidt), дијалекатски и географски конти-
нуум (П. Ивић). Значај овог појма ауторка показује и тиме што је он 
незаобилазан у приступу многим језичком појавама: у семантичкој теорији о 
односу дела и целине (М. Ивић), теорији градијенције (М. Халидеј) (M. 
Halliday), проблема посесије у језику (код нас С. Стојановић), у приступу пре-
лазним категоријама (афикси и речи нпр.) и у области значења (А. Ф. Лосев), у 
схватању концептуализације и дељењу семантике на  екстерну и интерну.  

3.6. Континуум текстуалне целине и два кључна начина његовог реали-
зовања В. Половина показује у раду Кохезија и кохеренција. У њему су пред-
стављени  различити типови кохезије: понављање, делимично понављање, па-
ралелизам, парафраза, проформа, елипса, граматичке категорије, анафора, ка-
тафора, егзофора, конектори и др. Показано је да је логичко-семантичка осно-
ва кохезије заснована на бинарности елемената, да се остварује лексичко-
семантичким средствима: пуним речима, проформама, заменицама, понавља-
њем, синонимима, антонимима, хиперонимима, апелативима, фатичким лексе-
мама, партикулама и др. У раду је представљена и кохеренција; затим однос 
кохезије и кохеренције. У основи кохеренције је континуитет смислова у зна-
њу које се преноси текстом, па су за кохеренцију важни когнитивни процеси у 
повезивању смислова: стварање модела, схема на основу менталних процеса 
чије су јединице (оквири, сценарији, схеме, планови) хијерархијски уређене. 
На примерима текстова В. Половина разматра организацију кохерентне мреже 
концепата у разумевању и стварању текста, при чему истиче значај стилске 
вредности кохезије и кохеренције, што је нарочито битно за уметнички текст. 
Принцип постојања основне, глобалне пропозиције у продукцији, која чини 
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основу кохерентног ткања, основу на којој се гради читава макроструктура, 
показан је на примеру стварања књижевног дела, Зоне Замфирове С. Сремца. 

Најтипичнији начини кохезије и кохеренције представљени су у оста-
лим радовима В. Половине.  

 3.7. Тако у раду Релаторски искази за реформулацију смисла у дискурсу 
ауторка је на више примера из различитих дискурса показала битне карактери-
стике реформулације као посебне кохезивне категорије општења и категорије 
дискурса, која се јавља у ситуацији тражења семантичке тачности, а којој се у 
досадашњим граматичким и другим језичким приступима није поклањало до-
вољно пажње.  

3.8. Још један тип кохезије представљен је у раду Понављање: семан-
тичко-текстуална функција, у коме је разматрано понављање као кохезивни 
структурни феномен, и његове текстуалне, функционалне и семантичке карак-
теристике. Имајући у виду резултате својих истраживања на одговарајућем 
корпусу и резултате истраживања још неких лингвиста, В. Половина је пред-
ставила структурне, семантичке и когнитивне аспекте понављања као комуни-
кативног и стилског средства, и то на нивоу реченице и на надреченичном ни-
воу у дијалошким текстовима и у књижевном тексту.  

3.9. Кохезивну улогу лексичко-семантичких скупова В. Половина је по-
казала у раду Лексичко-семантички скупови у ткању континуитета песничког 
дела (на грађи из Горског вијенца), из кога се може видети како се стварају ме-
ђуодноси лексема и наметнутих изабраних поетских ограда десетерца и како је 
помоћу њих песник успевао да одржава континуум тема, идеја, значења и запа-
жања.  

3.10. У раду Семантичке границе и међе на нивоу макротекста разматра 
се насловљени проблем у вези са кохеренцијом у надреченичним деловима ма-
кротекста већим од пасуса, поглављима и читавим текстовима књига, за разли-
ку од досадашњих лингвиста који су се овим проблемом бавили углавном у 
оквиру пасуса. На макроплану проблеми у вези са саставом текста тичу се од-
носа "део – целина" који има своју психолошку заснованост. В. Половина је у 
раду показала семантичке структуре граница и међа на макротекстуалном пла-
ну и то слојевитом методом: изналажењем квантитативних и квалитативних 
когнитивних особина текста и његових интерпретативно-сазнајних одраза на 
читаоца. Анализу је вршила на границама и међама између поглавља и оних 
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пододељака који су обележени посебним језичким и графичким знацима и то 
на примеру дела И. Андрића, Д. Михаиловића и М. Павића. У закључку, В. 
Половина сумира резултате свог истраживања, што представља значајан део 
овог рада.  

4.1. Књига Семантика и текстлингвистика  В. Половине, како се из 
прегледа њеног садржаја види, обилује подацима о лингвистичким правцима и 
теоријама, о оснивачима и најважнијим представницима тих теорија, о 
решеним и отвореним питањима из области семантике и текстлингвистике, о 
повезаности језичких нивоа и интердисциплинарности у њиховом изучавању. 
Велика вредност књиге је и у њеном метајезику, који се одликује разуђеном 
терминологијом за именовање одређених језичких појава с обзиром на језичке 
нивое и на различите теоријске и методолошке приступе. Иако су многи тер-
мини углавном дефинисани или на неки други начин објашњени, а они који се 
тичу текстлингвистике и детаљније представљени, читање књиге знатно би 
олакшао појмовник са објашњењима, тим пре што је књига намењена и сту-
дентима. Велики број термина у књизи одражава слојевитост феномена којим 
се бави лингвистика текста као и интердисциплинарност у приступу оваквим 
феноменима. Зато, иако се књига од стране њеног аутора препоручује као нека 
врста уџбеника за студенте, она не може бити лако штиво, бар не за неко брже 
савлађивање. Тежина која је евидентна проистиче из тежине предмета којим се 
књига бави. Претпостављамо да се то има у виду, и да је за лингвистику текста 
као студијски предмет на факултету, предвиђена нека завршна фаза у студира-
њу, или специјални курс за студенте са солидним филолошким и лингвистич-
ким образовањем. 

4.2. Књига Семантика и текстлингвистика препоручује се и лингвисти-
ма разних усмерења, јер ће сваки од њих у овој књизи наћи много тога што је 
значајно и за оно чиме се лично бави. Овако широк дијапазон књиге В. Поло-
вине проистиче из чињенице да су у њој представљене неке универзалне зако-
нитости које се тичу свих језичких нивоа и да сам предмет изучавања тексту-
алне лингвистике –  текст/дискурс обухвата све језичке нивое. У питању су не 
само нивои које је традиционална лингвистика издвајала него и нови, до којих 
се дошло у даљим истраживањима, којим је својим радовима у књизи, како 
смо већ истакли, допринела и Весна Половина. За садашње стање у српском је-
зику и за оне који се њиме баве нарочито је значајно представљање корпус 
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лингвистике и њене разрађене методологије, као и представљање континуума 
у језику. Законитости континуума у језику, како их је представила В. Полови-
на у својој књизи, могле би се имати у виду за дефинисање статуса српског је-
зика у односу на издвојене језичке ентитете хрватског и бошњачког језика, као 
и за одређивање стандардног језика на дијастратичком и на дијатопичком пла-
ну. 
 

Стана Ристић  (Београд) 
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Marko Samardžija: HRVATSKI JEZIK 4. Udžbenik za 4. razred 

gimnazije. Školska knjiga, Zagreb, 1998. 
 

1. У четвртом разреду хрватских гимназија годину дана се изучава лек-
сикологија. У нашој земљи се, на жалост, ова наука учи само у Филолошкој 
гимназији (и то једно полугодиште), док се у другим школама ученици сусрећу 
тек са понеким лексиколошким термином.  

2.  Хрватски језик 4 је уџбеник из лексикологије. Књига има 147 страна. 
Садржај се састоји из следећих наслова: Језични сустав и језични знак, Једно-
значност и вишезначност лексема, Синонимија, Антонимија, Хомонимија, 
Временска раслојеност лексика, Подручна раслојеност лексика, Функционална 
раслојеност лексика, Лексичко посуђивање, Прилагодба посуђеница, Пуризам 
и језична култура, Имена, Творба ријечи, Творба именица, придјева, прилога и 
глагола, Фраземи, Подријетло и врста фразема, Лексикографија, Хрватски 
рјечници, Хрватски језик у 20. стољећу, Језично изражавање. На самом крају 
књиге дат је и врло користан појмовник лексиколошких термина који су упо-
требљени у уџбенику. Већ из самог прегледа садржаја долазимо до неких за-
кључака: 

а. Приступ науци је традиционалан. Избор тема показује да аутор није 
узимао у обзир новије преокупације лексикологâ широм света. Изостају упли-
ви савремених истраживања, у првом реду когнитивиста и генеративаца (који 
у последњој деценији велику пажњу посвећују значењу речи). 

б. Уобичајено је да се у оквиру лексикологије проучава и лексикографи-
ја и фразеологија. Све чешће се, и то, мислимо, с правом, и творба речи при-
кључује лексикологији. Тако је поступио и аутор ове књиге. 

в. Будући да је лексикологија наука у повоју, веома је важно још  сред-
њошколцима јасно одредити њен предмет и показати њене сличности и разли-
ке са сродним, додирним дисциплинама. То овој књизи недостаје. Да се аутор, 
на пример, заинтересовао да изнесе бар неки од бројних проблема синтагмат-
ских лексичких односа, имао би згодну прилику да укрсти преокупације син-
таксе и лексикологије за питања лексичког слагања, а то би му омогућило да 
кроз конфронтацију ових двају приступа прецизније одреди предмет и циљеве 
лексикологије. 

3.1. Задржаћемо се сада на појединим, одабраним, проблемима који се у 
књизи обрађују. Прво – о једнозначности и вишезначности лексема. Аутор пи-
ше о лексемама са једноставним и сложеним садржајем. Лексеме које имају 
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једно значење имају једноставан садржај, док вишезначнице имају сложен са-
држај. Ова дистинкција се чини недовољно добром и збуњујућом за ученике 
због тога што је могуће поредити и једнозначне лексеме од којих се једна може 
рашчланити на више сема него друга. Да ли то онда значи да је једна од њих 
једноставнија него друга и да ли о било којој лексеми и било ком значењу мо-
жемо говорити као једноставном? 
 Секундарно значење лексеме аутор назива "пренесеним значењем" што 
није добро. Општепознато је да се при полисемичним процесима не преноси 
значење него номинација. 
 Два основна начина "постанка пренесеног значења" су метафора и мето-
нимија. Синегдоха се не наводи. Не знамо да ли је то због тога што је аутор 
подводи под метонимију или због тога што је не сматра механизмом полисе-
мантичке дисперзије.  
 У описивању метафоре и метонимије као лексичких механизама, а не 
као стилских фигура веома је важно наводити примере којима се показује да 
примена, на пример, метафоре у језику није одраз потребе говорника за живо-
писним изражавањем него одраз потребе за називањем предметâ и појавâ око 
нас који немају посебно име. Марко Самарџија, међутим, ђацима описује лек-
сичку метафору наводећи два примера: лав као храбар човек и лисица као лу-
кав човек. То су неспорно метафоре, међутим, помоћу ових примера ученици 
неће разумети метафору као језички механизам за разлику од метафоре као 
стилске фигуре. Осим тога, аутор говори и о "окамењеним метафорама" и на-
води пример јагодица као унутрашњи део врха прста. Све лексичке метафоре 
су окамењене у посебна значења. Ако нису окамењене, оне и не занимају лек-
сикологе и лексикографе. О окамењености има смисла говорити у стилистици, 
али не и у лексикологији. Аутор прави дистинкцију између подруштвљеног и 
индивидуалног значења, међутим, не наглашава да је подруштвљено значење 
предмет лексикологије.   

3.2. Лексичке односе као што су синонимија, антонимија и хомонимија 
аутор детаљно обрађује наводећи све значајније поделе. Тако се, на пример, у 
вези са синонимијом говори о делимичним синонимима (блискозначницама) и 
потпуним синонимима (истозначницама), о синонимском пару и синонимском 
низу, о контактним синонимима. Антоними су подељени на једнокоренске и 
разнокоренске, затим на бинарне, ступњевите и обратне. Хомоними могу бити   
обични или морфолошки и лексички, говори се и о хомографима и хомофони-
ма. У вези са синонимијом похвалили бисмо и примену компоненцијалне ана-
лизе у објашњавању сличности двају семантичких садржаја. Критиковали би-
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смо, међутим, увођење индивидуалних синонима и индивидуалних антонима. 
Аутор је с правом увео делимичну или парцијалну антонимију – "кад је више-
значница значењски супротна другому лексему само једним својим значењем". 
Међутим, у тзв. индивидулну лексичку антонимију уврштен је и лексички пар 
вино и жуч из песме Добрише Цесарића. Такође, под индивидуалним синони-
мима се подразумевају лексеме тактизирати, лавирати, пливати из књижев-
ног дела Славка Колара. Проблем индивидуалног значења, индивидуалне ан-
тонимије или синонимије не улазе у предмет лексикологије – лексикологија се 
бави оним што је у лексичким односима општеприхваћено, а оно што је инди-
видуално, оригинално, маштовито доприноси стилском ефекту и предмет је 
стилистике. Због бројних примера из хрватске поезије и због инсистирања на 
индивидуалном у семантици, чини се да ученици неће моћи после овако пре-
зентованог курса да разликују лексикологију од стилистике.  

3.3. Корисно је и важно то што је Марко Самарџија један део уџбеника 
посветио раслојавању лексике. У књизи се говори о временском, просторном 
("подручном") и функционалном раслојавању лексике. У вези с временским 
раслојавањем говори се о активној и пасивној лексици хрватског језика. У па-
сивну лексику спадају хисторизми, архаизми, некротизми и књишке лексеме. 
Речи које су на прелазу од активне ка пасивној лексици зову се застарелице. 
Нове речи зову се новотворенице или неологизми, а модерне речи – помодни-
це или помодне речи. Просторно ограничена лексика убраја се у локализме, 
регионализме и дијалектизме. У вези са функционалним раслојавањем лекси-
ке, аутор обрађује лексику која репрезентује пет основних функционалних сти-
лова: књижевно-уметнички, публицистички, знанствени, административни и 
разговорни. 

3.4.  Због општепознате склоности хрватских лингвиста ка пуризму, за 
нас је било занимљиво поглавље Лексичко посуђивање. Након навођења уну-
тарјезичких и ванјезичких разлога за позајмљивање, аутор је стране речи или 
посуђенице детаљно распоредио у неколико група. То су: туђице, прилагође-
нице, егзотизми, епоними и преведенице. Стране речи које су сасвим уклопље-
не у састав хрватског језика зову се усвојенице, а оне које се још нису прилаго-
диле зову се туђице. Пуризму се посвећује велика пажња и наглашава се да је 
"хрватски језични пуризам био једним од најучинковитијих облика отпора по-
гибељи што је пријетила хрватскоме језику уклијештеном између латинскога, 
талијанскога, турскога, мађарског и њемачког језика." Наводи се да су и књи-
жевници, а не само лингвисти активно учествовали у чишћењу језика од стра-
них утицаја, као и од утицаја кајкавског и чакавског наречја. Занимљиво је да 
се у књизи не говори о најновијем таласу пуризма, који је настао после распада 
СФРЈ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај 
 

3.5. Творба речи је обрађена традиционално, на сличан начин као у 
средњошколској граматици професора Ж. Станојчића и Љ. Поповића. Будући 
да је обрађена у уџбенику из лексикологије, очекивали смо више елемената 
творбене семантике. 

3.6. Значајним делом уџбеника сматрамо онај који је посвећен лексико-
графији. Даје се детаљан историјски преглед хрватске лексикографије и, што је 
такође врло корисно, ученици се упознају  с неким питањима теоријске лекси-
кографије, као што је подела речника, затим одређење појмова натукница, од-
реднице, лексикографска дефиниција, лексикографска јединица итд. 

4. У вези са терминологијом која се употребљава у уџбенику, примећу-
јемо тенденцију избегавања страних речи, односно превођење термина. Тако 
се, на пример, неологизми називају новотвореницама, терминологија је нази-
вословље, ономастика је именословље, калк је преведеница, интерфикс је спој-
ник, творбена анализа је творбена рашчламба, семе су значењске саставнице. 

5. Овај уџбеник, као и многи други средњошколски уџбеници претрпани 
су терминима и подацима и то им је велика методолошка слабост. Маса нових 
појмова само одбија ученике. Било би боље обрадити мање кључних појмова, 
али их обрадити детаљно, с мноштвом примера и занимљивих дигресија који-
ма би се везала пажња ђака. Понекад уџбеници личе на  синопсисе, кратке рад-
не нацрте на основу којих аутор тек треба да напише књигу. У појмовнику ко-
ји се наводи на крају књиге о којој говоримо избројали смо укупно 207 појмова 
од којих се многи деле на нове појмове. У књизи нема странице на којој се не 
наводи ниједан нови термин, а на неким страницама има их и по десетак. 

Ипак, од свега је најважније да лексикологија улази у гимназије, а то 
много обећава и обавезује нас да се потрудимо за њен статус и у нашој среди-
ни. 
 

Рајна Драгићевић 
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СЛАВЯНСКИЕ ЭТЮДЫ, СБОРНИК К ЮБИЛЕЮ  С. М. 
ТОЛСТОЙ, Москва, 1999. 

 
 Зборник садржи радове руских, белоруских, пољских, бугарских 

и југословенских аутора  тематски везане уз широки круг научних проблема 
којима се бави Светлана Михајловна Толстој: питања историје словенских је-
зика, лексикологије, фразеологије, словенске народне културе, митологије, 
културологије, фолклора. Зборник прати и списак научних радова С. М. Тол-
стој. Како је то уобичајено за зборнике овог типа – редослед радова тече по 
азбучном реду аутора. 
 Грађа са теренских истраживања чини један од угаоних каменова руске 
етнолингвистичке школе. У овом духу треба оцењивати рад А. А. Плотникове: 
"Заметки о народном календаре Драгачевского края" (Белешке о народном ка-
лендару Драгачевског краја) (348-364), настао на основу ауторкине рецентне 
теренске грађе прикупљане у оквиру пројекта Мали дијалектолошки атлас 
балканских језика. У раду презентирана лексичка грађа следи редослед питања 
из ауторкиног упитника "Материјали за етнолингвистичко проучавање балкан-
скословенског ареала" (Москва 1996). На основу истог Упитника настао је и 
рад Е. С. Узињове: "Защита от града в селе Гега, юго-западная Болгария" (За-
штита од града у селу Гега, југозападна Бугарска) (533-538). У духу традиције 
објављивања теренске етнолингвистичке грађе је и транскрипција украјинских 
дијалекатских текстова које је обрадила  М. Н. Толстаја: "Несколько текстов из 
села Синевир" (Неколико текстова из села Сињевир) (477-490). Ова карпатска 
грађа доноси махом податке о магијским забранама, обичајима око рођења де-
тета и  митским бићима. 
 Анализа и тумачење теренске грађе из Калушске области која описује 
обичај "грејања пролећа" дати су  раду Т. А. Агапкине: "Калужский обряд 
‘греть весну’  и его славянские параллели" (Калушски обред "грејања пролећа" 
и његове словенске паралеле) (9-17). 
 На јужнословенској грађи се базира прилог И. А. Седакове: "О ‘знаках’ 
и ‘отметинах’ в традиционной культуре южных славян (белег и нишан)" (О 
"знацима" и "белезима" у традиционалној култури јужних Словена (399-415).  
 Г. И. Кабакова у прилогу: "'Зносины', или словесные поединки, в По-
лесье" ("Зносины", или говорни двобоји у Полесју) (207-213), на основу терен-
ске грађе анализира магијске радње и вербалне формуле приликом сусрета две 
жене које обе носе одојче у рукама. Рад је праћен  и дужим теренским записом 
који илуструје народно поимање греха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај 
 
 М. М. Валенцова је за овај Зборник припремила рад: "Отражение кате-
гории ‘мужской – женский’ в календарной обрядности славян" (Одраз катего-
рије "мушко – женско"  у календарској обредности Словена) (116-133), где се, 
између осталог, у идентификацији обредних реалија као "мушких", односно 
"женских" запажа важна улога граматичког рода, али и чињеница да осмишња-
вање реалије и њене улоге у обредној пракси одређује одабирање одговарају-
ћег граматичког рода. Ауторка овај проблем илуструје примерима у именова-
њима митских бића и хрононима на словенској грађи.  
 Прилог В. В. Усачеве: "Из истории культурных растений: картофель 
(Solanum tuberosum L.)" (Из историје културних биљака: кромпир) (539-550), 
пружа преглед фолклорних представа о кромпиру у словенској перспективи. 
Тако и Л. Н. Виноградова у раду: "Материальные и бестелесные формы 
существования души" (Материјалне и бестелесне форме постојања душе) (141-
160) прилази митологеми 'душа' (спољашњи изглед и хипостазе) у општесло-
венском контексту. 
 Одличан позанавалац и следбеник руске етнолингвистичке школе, Љу-
бинко Раденковић у раду: "Називи вештице код балканских Словена" (379-
388) фокус својих истраживања усмерава на јужне Словене. Наведени рад је у 
функцији замашног ауторовог лексикографског пројекта на корпусу митских 
бића и представља први део будуће одреднице о вештици – инвентар термина 
и њихову ареалну распрострањеност. 
 Корак даље у односу на уобичајену етнолингвистичку методологију чи-
ни А. В. Гура прилогом: "Крестьянское описание вологодской свадьбы как 
образец народного литературного творчества" (Сељачки опис вологодске свад-
бе као образац народног књижевног стваралаштва) (171-180). Аутор низа етно-
лигвистичких студија са темом свадбе, А. В. Гура сада указује на предности и 
мане коришћења руских сељачких описа свадбе са границе 19. и 20. века. Ра-
није објављена грађа овог типа обично доноси само фактографску страну оби-
чаја, јер је уредничком руком углавном избрисано све, па и особине локалног 
говора. Са друге стране, овакви етнографски радови некада чувају особености 
индивидуалног стила и језика, поуздани су у описивању локалних обичаја, а 
повремено се из њих може назрети и ауторова личност. У свему осталом, ови 
текстови се у принципу не разликују од обичног етнографског описа. А. В. Гу-
ра овом приликом објављује у изводима архивски сељачки опис свадбе из Во-
логодске области који одражава традиционални поглед на свет којим се свадба 
схвата као неодвојиви део свакодневног живота. Исти рукопис је истовремено 
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и образац наивног књижевног дела који носи на себи трагове фолклорно-еп-
ског стила. Посебно су драгоцени подаци о народној етикецији, детаљи живог 
општења сељака и примери непосредних реакција учесника свадбе. У лингви-
стичком погледу рукопис пружа основу за истраживања разговорног језика ру-
ских сељака крајем 19. века. 
 Методолошки веома значајан допринос представља рад Е. Е. Левкиев-
ске: "Мифологический персонаж: соотношение имени и образа" (Митолошка 
личност: однос имена и лика) (243-257). Теренска грађа са описима митских 
бића показује да се та бића међусобно разликују по степену персонификовано-
сти. Информатору је често важнија функција неког бића од његове номинаци-
је, а некада номинација и сасвим изостаје. Насупрот овоме, у неким случајеви-
ма јавља се само гола номинација, без садржаја (каква су, нпр. бића којима се 
плаше деца), тако да ауторка увиђа да је слика добијена на основу описа носи-
лаца неке културне традиције апсурдна са уобичајене лингвистичке тачке гле-
дишта (лик без имена представљен је функцијом, са друге стране нека номина-
ција практично је без функције). Ауторка овако постављени проблем решава 
констатацијом да је митолошки лик увек означен именом које може бити пред-
метно или предикатно. 
 Пољска етнолингвистичка школа у свом методолошком поступку огра-
ничава се на пољску грађу. Високе научне домете ове школе одлично репре-
зентују радови Јана Адамовског: "Jaskinia w językowo-kulturowym obrazie świa-
ta"  (Пећина у културно-језичкој слици света) (18-27), Ј. Бартмињског и Ст. 
Њебжеговске: "Языковая картина польского рая и ада"  (Језичка слика пољског 
раја и пакла) (58-69) и Феликса Чижевског: ”Zjawiska etnolingwistyczne na po-
graniczu polsko-wschodniosłowiańskim” (Етнолингвистички материјали из пољ-
ско-источнословенског пограничја) (561-572). 
 Последњих двадесетак година врло активни бугарски фолклористи овог 
пута представљају своја истраживања ликова светаца у бугарском фолклору, 
Рачко Попов радом: "Светци лечители в българския народен календар" (Свеци 
излечитељи у бугарском народном календару) (365-372) и Иваничка Георгиева 
прилогом: "Константин Велики – император и святой" (Константин Велики – 
император и светитељ) (161- 170). Посебно радује прилог Е. Анастасове: "Не-
бесное застолье 'влахов'" (Небеска храна Влаха) (36-43) који потврђује врло 
живо интересовање бугарских фолклориста (као иначе и етнолога и лингви-
ста), за раније занемаривано изучавање мањина у Бугарској (Турци, Власи). 
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Овај прилог осветљава један сегмент из влашког култа мртвих, али овог пута 
на грађи прикупљеној како у Бугарској, тако и у североисточној Србији. 
 Студија В. Н. Топорова: "Об одной мифоритуальной ‘коровье-бычьей’ 
конструкции у восточных славян в сравнительно-историческом и типологиче-
ском констекстах" (О једној миторитуалној "кравље-биковској" конструкцији 
код источних Словена у упоредно-историјском и типолошком контексту) (491-
532), бави се реконструкцијом фрагмената словенске духовне културе пошав-
ши од  текста и пратећег ритуала руских дечијих игара "ящер" и "коровай". 
 Изузетно високом нивоу овог Зборника доприносе и веома актуелни 
лингвистички радови који се, сваки на свој начин, надовезују на научна истра-
живања С. М. Толстой. То је, пре свега, рад Ј. Д. Апресјана о основним мен-
талним предикатима стања у руском језику (44-57), затим прилог Н. Г. Брагине 
о митолошким мотивима у језику (86-103), Т. И. Вендине "Пространство и вре-
ме као параметри дискретизације космоса" (136-140), Т. М. Николајеве о исто-
ријској перспективи руских везника хотя и хоть (308-330), коауторски рад Т. 
В. Булигине и А. Д. Шмељова о морфонологији и карти света "народне етимо-
логије" (103-115), В. Н. Телије о рефлексима архетипа сазнања у културном 
концепту "домовина" (родина) (466-476) и етимолошки рад Ж. Ж. Варбот: "О 
первичной мотивации праслав. *kъrma "корма" (О првобитној мотивацији псл. 
*kъrma "крма") (134-135). 
 

Биљана Сикимић (Београд) 
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PRASŁOWIAŃSZCZYZNA I JEJ ROZPAD, pod redakcją J. 
Ruska i W. Borysia, "Energeia", Warszawa, 1998 [1999], 386 str. 
 

Ovaj zbornik od 42 rada donosi većinu referata pročitanih na istoimenoj 
međunarodnoj konferenciji, "Praslovenski jezik i njegov raspad", održanoj od 5-7. 
decembra 1996. godine na Jagelonskom Univerzitetu u Krakovu1. Pozvani su bili 
istraživači iz više zemalja, sa ciljem da se čuju stavovi savremene slavistike po 
pitanju praslovenskog jezika, njegove geneze, dijalekatskog raščlanjavanja, raspada i 
nastanka novih slovenskih jezika.  

Neposrednih povoda ovom okupljanju u bogatoj i dugoj tradiciji poljske 
slavistike steklo se više, od 50. godišnjice pojave kapitalnog dela T. Ler-
Splavinskog O poreklu i prapostojbini Slovena, preko 30. odnosno 50. godišnjice 
smrti T. Milevskog i M. Maleckog, do 80. rođendana Františeka Slavskog, žive 
legende poljske etimološke nauke i stožernog autora krakovskog Słownika 
prasłowiańskiego. 

Zbornik otvara slavljenik F. Sławski (Kraków) člankom "O pochodzeniu i 
praojcziźnie Słowian Tadeusza Lehra-Spławińskiego po pięćdziesięciu latach" u 
kome se osvrće na uticaj i podsticaje koje je ta studija imala na potonje istraživače, 
koji su se bavili genezom, hronologijom i geografskim lociranjem praslovenskog 
jezika, a naročito njegovim posebno tesnim vezama sa pojedinim granama 
zajedničkog indoevropskog prajezika: H. Ulašina, K. Mošinjskog, J. Safareviča, F. 
Slavskog, Z. Golomba, J. Rozvadovskog, J. Rečeka odnosno A. Mejea, E. 
Benvenista, A. A. Zaliznjaka, O. N. Trubačova i dr. Knjigu zaključuje prilog 
arheologa M. Parczewskog (Kraków) "Archeologia o początkach zróżnicowania 
kulturowego Słowian". Između ova dva, stoji 40 radova (na slovenskim jezicima, 
nemačkom, engleskom i italijanskom) koji se nižu u sledu od opštijih i teorijskih 
tema ka posebnima, fokusiranim na određene pojave ili crte od značaja za sve ili 
više slovenskih jezika. Radovima ne prethode apstrakti niti su propraćeni rezimeima, 
tako da će se ovaj osvrt, i pored pretenzija da svakome posveti jednaku pažnju, 
neizbežno više zadržati na prilozima koji iznose provokativnije ideje, originalna 

                                                           
1 Govorimo o većini, pošto se poređenjem zbornika sa hronikom skupa (up. M. 
Bjeleti}, Ju`noslovenski filolog LIII, Beograd 1997, 258-262, sa iscrpnijim 
opisom pojedinih referata) vidi da u njemu nedostaju na konferenciji izloženi radovi 
nekih autora (kao što su A. Nepokupnij, J. Reinhart, E. Eichler, H. Schaller, K. 
Rymut, I. Duridanov, W. Smoczyński, M. Mitu) što nigde nije predmet pomena ili 
objašnjena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај 
 
rešenja i smelije predloge, nego na itekako dragocenim pregledno-sintetičkim 
bavljenjima pojedinim temama. 

Najveći broj autora bavi se pitanjem razgraničavanja perioda praslovenskog 
jedinstva i početka raspada, odnosno dijalekatske diferencijacije i profilisanja 
glavnih dijalekatskih skupina iz kojih su se izdvojili individualni jezici. Tu granicu 
oni pokušavaju da odrede na različite načine - putem fonetike, morfonologije, 
tvorbe, ili spregom više faktora istovremeno, npr: G. Holzer (Wien) "Zur 
Rekonstruktion urslavischer Lautungen" (na osnovu fonetizma pozajmljenica u 
neslovenskim jezicima, prosuđuje kako su slovenske reči zvučale posle 600. n.e. 
nakon "velike ekspanzije" tj. početka raspada praslovenskog jedinstva); S. Warchoł 
(Lublin) "Prasłowiańszczyzna i jej rozpad w aspekcie chronologizacji procesu 
palatalizacji spółgłosek" (daje pregledni rad o stanju proučenosti hronološke 
stratifikacije procesa palatalizacije suglasnika); H. Schuster-Šewc (Leipzig) 
"Działanie prawa sylab otwartych w późnym okresie języka prasłowiańskiego i jego 
rola w ukształtowaniu się słowiańskich makrodialektów" (izlaže istorijat problema i 
sumira dosadašnje rezultate istraživanja delovanja zakona otvorenog sloga u 
poznom praslovenskom i njegove uloge u formiranju slovenskih makrodijalekata); J. 
Sabol (Prešov) "K rozpadu praslovanskej slabiky" (donosi pregledni rad o gubljenju 
praslovenskog sloga); M. Enrietti (Torino) "Osservazioni sull' origine e la scomparsa 
degli 'jer'" (nastanak i gubljenje psl. jerova stavlja u šire fonetske okvire tako što 
analizira paralelizam vokalskih promena u vulgarnom latinitetu i u poznom 
praslovenskom, te predlaže da se gubljenje jerova proglasi 4-om tendencijom koja je 
dovela do raspada praslovenskog jezika); W. Boryś (Kraków) "Prasłowiański - 
poprasłowiański. Na granicy dwóch epok" (polazeći od evolucije slovenske imenske 
fleksije, predlaže neke formalne elemente za povlačenje granice između 
praslovenskog i poznopraslovenskog jezika); H. Birnbaum (Los Angeles) još 
jednom se pita "Jak długo trwał okres prasłowiański?" (oslanjajući se na fonetske 
činjenice - koje jedino smatra pouzdanima - sudi da se praslovenski protezao kroz 
dvomilenijumski period, od 1000. p.n.e. do 1000 n.e., pri čemu prvu četvrtinu čini 
balto-slovensko jedinstvo, dok poslednjih pet vekova traje raspad praslovenskog 
jezika. Zatim pokazuje da se u novijoj literaturi nalaze i neke bitno drugačije 
procene tih hronoloških međa); K. Steinke (Erlangen) "Indogermanisch - Urslavisch 
- Latein. (Zur Problem von Sprachverwandtschaften)" (ne dovodeći u sumnju 
neophodnost postojanja modela u nauci, preispituje valjanost Šlajherovog, u osnovi 
darvinističkog, modela "jezičkog stabla" koji se pokazao teško održivim zbog 
nemogućnosti da posluži kao podloga za nadogradnju drugim validnim teorijama, 
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kakva je npr. Šmitova teorija "jezičkih talasa" koja uvažava dijatopijsku dimenziju 
jezičkog variranja i faktor jezičkog kontakta u nastanku jezičke promene. Model 
"jezičkog stabla" podesan je jedino za predstavljanje divergentnih procesa u jeziku, 
dok se za konvergentne razvoje pokazao neupotrebljivim. Autor apeluje da se 
slavistika ne lišava saznanja do kojih se došlo u romanistici i indoevropeistici, tj. da 
se pitanju rekonstruisanja i definisanja praslovenskog jezika ne pristupa izolovano, 
nego sagledavajući ga kao pojavu analognu već prepoznatim sistemima jezika 
konstrukta – kakav je vulgarnolatinski u odnosu na svoje izdanke, romanske jezike – 
i jezik fikciju, kakav je praindoevropski u odnosu na sve indoevropske jezike).  

Jedan broj radova usredsređen je na dijalekatsku problematiku: opštu, 
pojedinog praslovenskog dijalekta, ili na kontrastiranje dve dijalekatske grupe koje 
vodi uspostavljanju određenih izoglosa: G. C n (Minsk) "Ar�al√na� 

struktura praslav�n��∫n∫" (ističe značaj pojmovnog razlikovanja dijalekatske 
podeljenosti praslovenskog jezika, kao genetski uslovljene pojave, od arealne ili 
arealno-tipološke segmentiranosti, koja pokazuje stepen i pravce inovacionih 
procesa u čijem centru se nalaze češki i slovački jezik); B. Oczkowa (Kraków) 
"Południowosłowiańska współnota językowa (pewniki i wątpliwości)" (daje pregled 
kriterija za definisanje južnoslovenske jezičke zajednice, klasifikujući ih kao 
pouzdane i problematične); R. Krajčović (Bratislava) "Praslovančina v karpatskej 
kotline a jej vývin" (uvažavajući, pored jezičkih fakata, i arheološke i istorijske 
nalaze, kao i najnovije teorije o prapostojbini Slovena, prati etape pretvaranja 
praslovenskog u slovački jezik od VIII do XI veka n.e.); H. Popowska-Taborska 
(Warszawa) "Wczesne dzieje północno-zachodnich krańców Słowiańszczyzny w 
świetle faktów językowich" (nizom inovacija zajedničkih za kašupski i lužičke 
jezike argumentuje stav o njihovoj arealno-tipološkoj vezi u ranim fazama razvoja); 
A. Loma (Beograd) "Mundartliche Gliederung des späten Urslavischen und frühe 
slavische Stammesbildungen (Mit besonderer Rücksicht auf die sorbisch-serbischen 
Isolexen)" (naglašavajući da je današnja trihotomija slovenskih dijalekata u poretku 
istok - zapad - jug rezultat relativno novog, poznopraslovenskog razvoja, autor ističe 
i dokumentuje značaj koji za proučavanje najstarijih stanja imaju podudarnosti 
između slovenskog juga i severa, poreklom iz doba pre narušavanja praslovenskog 
prostornog kontinuuma nemačkim, odnosno mađarskim, "klinovima". Već poznatim 
izoglosama orijentisanim u pravcu sever-jug, slovenačko-češkim i srpskohrvatsko-
slovačkim, autor dodaje snop lužičko-srpskohrvatskih izoglosa u vidu glosara od 30-
ak "srbizama"); A. Šivic-Dular (Ljubljana) "Južnoslovansko - zahodnoslovanske 
izoglose in njihov pomen za praslovansko dijalektologijo (na slovanskem fitonimu 
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za 'Alnus')" (izuzetno detaljno prati distribuciju svih kontinuanti psl. *olьxa, *olьša, 
*elьha, *elьša (sa podvarijantama *jelxa, *jalša) na čitavom slovenskom terenu, pa 
utvrđuje da je najviše varijanti sva četiri oblika ovog, u toponimiji veoma čestog, 
fitonima posvedočeno u slovačkom jeziku, što se razume kao još jedna potvrda 
njegovog centralnog položaja, najbliže žarištu praslovenskih inovacija); J. 
Dudášová-Kriššáková (Prešov) "K otázke juhoslavizmov v strednej slovenčine" 
(pregledni rad o južnoslovenskim elementima u centralnim slovačkim govorima - po 
autorki, jednoj od najviše diskutovanih tema u poslednjih sto godina); L. Moszyński 
(Gdańsk) "Językowe i pozajęzykowe kryteria dotyczące podziału dialektycznego 
prasłowiańszczyzny" (ističe razliku između leksičkog regionalizma i dijalektizma, a 
osnovnim smatra pitanje mere u kojoj se leksička diferencijacija praslovenskog 
jezika može identifikovati sa njegovom dijalekatskom strukturom, te zaključuje da 
leksiku čiji se areal poklapa sa dijalekatskim prostiranjem treba smatrati 
dijalektizmima, dok ostalo spada u regionalizme). U izvesnom smislu ovom 
tematskom krugu pripada i R. Eckert (Berlin) "Partiell urslawisch-baltische 
Entsprechungen und ihre Interpretation" (razmatra nekoliko slovensko-baltskih 
delimičnih podudarnosti, na nivou dijalekata ta dva jezika). 

Veliki broj radova bavi se praslovenskim nasleđem problemski ili tematski, 
pri čemu su hronološke i dijalekatske granice u drugom planu, ili su nebitne. To su 
pretežno etimološki radovi, različitih profila i dijapazona: L. V. Kurkina (Moskva) 
"Termi n∫ podse~no-ognevogo zemledeli� v sostave praslav�nskogo slovar�" 

(nekoliko glagola iz ove skupine razmatraju se u funkciji hronološke stratifikacije i 
arealnog grupisanja elemenata cele tematske grupe reči, čime se pokazuje kako 
takva analiza može biti relevantna za opisivanje dijalekatskih odnosa u raznim 
etapama razvoja praslovenskog jezika); ∂. ∂. Va bot  (Moskva) "O pognezdovoy 

orientacii pri rekonstrukcii i �timologizacii praslav�nskogo leksi~eskogo 

fonda" (prednosti ovakvog metoda prikazuju se revidiranjem postojeće etimologije 
psl *trъvati: ne od ie. *tŗ-/*tŗv-, već zajedno sa psl. *truti i *tra(ja)ti, od psl. *terti, 
*tьro. Slučaj identifikovanja etimološke podudarnosti dva tvorbena lanca poreklom 
od istog etimološkog gnezda na osnovu strukturnog paralelizma fonetski različitih 
oblika ilustruje se leksičkim parom rus. dijal. koparulja : čeparulja ‘korito 
izdubljeno u drvetu’ < *kopati : *čepati); J. Vlaji}-Popovi} (Beograd) 
„Семантика као фактор у формирању етимолошког гнезда” (pošavši od 
semantike, daje formalne argumente za prestruktuiranje etimološkog gnezda psl. 
*kositi tako što tradicionalno rekonstruisanom paru homonimnih denominala 
pridodaje treći, primarni glagol *kositi III "seći; udarati; tući se; svađati se itd." u 
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kome je realizovan -o- vokalizam ie. korena *kes- /*kos- /*ks-); L. Selimski (V. 
Trnovo - Katowice) "Z prasłowiańskeigo dziedzictwa leksykalnego w gwarach 
bułgarskich" (ukazuje na nekoliko bugarskih dijalekatskih reči kojima se mogu 
korigovati ili dopuniti tumačenja u novijim etimološkim rečnicima i studijama); M. 
Bjeletić (Beograd) "Praslovenska leksika u etimološkom rečniku srpskohrvatskog 
jezika" (principi selekcije  tipova reči koje čine odrednicu detaljno su ilustrovani 
primerima iz "Ogledne sveske" budućeg Etimološkog rečnika srpskog jezika); W. 
Sędzik (Kraków) "Słowiańskie 'zewnątrz, na zewnątrz, foras, foris, extra'" (tvorbeno 
i semantički razlikuje tri grupe termina za taj pojam: kontinuante psl. *vъnъ : *vъnĕ 
koje su i opšteslovenske; izraze kao na polje - na polju i na dvorъ - na dvorĕ koji su 
arealno komplementarni na slovenskom terenu; raznovrsne lokalne inovacije - npr. 
polj. zewnątrz, sln. zunaj, rus. snarúži itd.- pri čemu se hronologija tri grupe poklapa 
sa razvojnim putem od jezičkog jedinstva do disperzije); M. Wojtyła-Świerzowska 
(Kraków) "Elementy kentumowe w słownictwie prasłowiańskim" (na primeru 
nedovoljno proučenog problema tzv. kentumskih upada u praslovensku leksiku 
pokazuje kako jezički materijal može da se upotrebi za rekonstrukciju određenog 
modela sveta starog više hiljada godina; analiza leksike sa tom fonetskom 
"anomalijom" pokazuje da ona pripada određenim kulturno-civilizacijskim 
slojevima pošto njome denotirane realije odražavaju tri različita kentumska supstrata 
sa kojima su satemski pre-Prasloveni dolazili u kontakt u svojim migracijama tokom 
različitih epoha; detaljnim etimološko - semantičkim pretresom psl. *koto, *klĕtь i 
*gordъ autorka utvrđuje da prvi uopšte ne pokazuje kentumski refleks niti je 
graditeljski termin, da je drugi graditeljski termin pozajmljen iz nepoznatog 
kentumskog jezika, dok je treći autohton kentumski refleks, nasleđen iz 
praindoevropskog, iz epohe slabe diferenciranosti ie. dijalekata na grupe kentum i 
satem); G. Rikov (Sofija) "The Long Root Vowels in the Slavic Verbs of the Type 
bĕžo, sĕko, zĕjo" (odbacuje teorije po kojima su glagoli ovog tipa balto-slovenska 
inovacija i prepoznavši njihove pandane u ostalim ie. dijalektima, sudi da su oni 
predstavnici ie. proterodinamičkog prezenta i preterita); W. Basaj (Warszawa) 
"Najstarsza warstwa frazeologii słowiańskiej" (preglednim radom osvetljava 
rezultate do kojih su došli istraživači ovog problema i nerešene metodološke 
probleme koje su oni identifikovali kao prepreke napretku u toj oblasti). Ovoj grupi 
radova najbliži su i nekoliko onomastičkih priloga: J. Udolf (Heidelberg) "Typen  
urslavischen Gewassernamen", A. Cieślikow (Kraków) "Czy istniali przezwiska w 
antroponimii prasłowiańskiej?", M. Malec (Kraków) "Początki słowiańskich imion 
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w formie imiesłowów biernych", M. Majtan (Bratislava) "Slowansko-slovenske 
osobne meno 'Mojtech'".  

Zbornik se završava nekolicinom prigodnih priloga posvećenih jubilantima: 
T. Z. Orłoś (Kraków) "Studia Tadeusza Lehra-Spławińskiego nad słownictwem 
prasłowiańskim"; J. Siatkowski (Warszawa) "Badania Zdisława Stiebera nad 
prasłowiańszczyzną"; L. Bednarczuk (Kraków) "Rozpad języka prasłowiańskiego w 
świetle badań Tadeusza Milewskiego i nowszych hipotez etnogenetycznych"; T. 
Szymański (Kraków) "Język prasłowiański w ujęciu Franciszka Sławskiego"; J. 
Rusek (Kraków) "Aspekt słowotwórczy w dyskusjach nad zróźnicowaniem języka 
prasłowiańskiego (w ujęciu F. Sławskiego i jego uczniów)"; B. Walczak, M. 
Walczak (Poznań) "Leszek Ossowski o praojczyźnie Słowian"; W. Witkowski 
(Kraków) "Poglądy St. Smal-Stockiego na pochodzenie języka ukraińskiego po 
osamdziesięciu latach"; K. Wrocławski (Warszawa) "O formie artystycznej tekstów 
łudowych zapisanych przez M. Małeckiego w Macedonii Egejskiej".  
 

Jasna Vlajić-Popović  (Beograd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лингвистичке актуелности 1 
 
FILOLOGIJA 30–31. Razred za filološke znanosti. Zagreb, 1998, 

351 str. 
 
 У овом броју Филологије штампани су реферати прочитани на научном 
скупу Отворена питања хрватске лексикологије, који је одржан у Загребу 27–
29. децембра 1997. у организацији Разреда за филолошке знаности ХАЗУ. 
 Скуп је радио у три секције: 1. Врсте рјечника, 2. Лексикографска мето-
дологија и 3. Сувремена лексичка норма. Прочитано је 48 реферата домаћих 
аутора и 8 страних аутора. 
 Уводно је излагање Рудолфа Филиповића: “Хрватска лексикографија у 
оквиру еуропске лексикографије”, (1–8). Циљ излагања је дат у наслову, и да 
би се то постигло, како аутор каже, “приказат ће се резултати рада главних 
еуропских лексикографа изнесени на годишњим састанцима и знанственим 
скуповима или објављени у часопису Еуропског друштва за лексикографију 
(European Association for Lexicography – Euralex) International Journal of Lexico-
graphy. Затим ће се показати како се рад хрватских лексикографа уклапа у ту 
дјелатност” (1). 
 Први зборник Euralex-a објављен је 1984. (а скуп је одржан 1983. у Ексе-
теру); у њему су показане смернице за даљи рад; поновићемо само неке од 
њих: проф. Џон Синклер (John Sinclair) са универзитета у Бирмингему предла-
же увођење лексикографије на постдипломске студије, а курс би “обухватио 
пет подручја: 1) информатичку технологију, која се изводи из разних теорија, 
нпр. математике, физике и психологије, 2) информатичку лингвистику, 3) опћу 
лингвистику, 4) лексикографију, 5) искуство у скупљању језичког материјала. 
Његов је закључак да је чињеница што је досад лексикографија била одвојена 
од студија језика шкодила и једном и другом” (3) (Одбор за лексикографију 
ХАЗУ исто је учинио 1997); проф. Херберт Вајнганд (Herbert Weingand) из 
Хајделберга предлаже општу теорију лексикографије састављену “од четири 
саставнице: прва обрађује циљ рјечника, однос према другим теоријама и 
принципе из повијести лексикографије; друга покрива теорију организације; 
трећа обухваћа теорију лексикографског истраживања језика (скупљање пода-
така, процесирање података, помоћ компјутера; четврта покрива теорију лек-
сикографског описа језика (типологију рјечника и текстуалну теорију за лекси-
кографске текстове)” (3–4); “Лексикографи не смију стајати по страни и остати 
незаинтересовани за развој компјуторске лексикографије ... Већ идуће године 
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(1984) компјуторска је секција добила предност пред другим секцијама под на-
словом Компјуторска лексикологија и лексикографија” (4–5). 
 Други су зборници били посвећени: Bank of English (који садржи преко 
200 милиона речи); различитим лексикографско–лексиколошким проблемима 
(структури лексикографске дефиниције, сложеницама као лемама, метафори, 
граматици у речницима, неологизмима, посуђеницама и др.); изради термино-
логија различитих струка. Ове су поставке касније разрађиване и примењиване 
(и од хрватских лексикографа). 
 Вратимо се загребачком скупу. На првој је секцији Врсте рјечника про-
читано седамнаест реферата посвећених различитим типовима речника: речни-
цима нових речи, етимолошким речницима, анексним речницима, двојезичним 
речницима и др. Задржаћемо се само на садржају четири реферата. 
 1. “О хрватском честотном рјечнику”, М. Могуш (71–78). Могушев хр-
ватски честотни речник састављен је на корпусу од милион речи, а Фурланов 
из 1961. на корпусу десет пута мањем. Рад је интересантан због описа прику-
пљања грађе. Такође су интересантни и принципи лематизације; уношене су 
само адаптиране стране речи, синтагме и фразе, изостављени су сви домаћи и 
страни антропоними и топоними, као и придеви изведени од њих, прави хомо-
ними су дефинисани, а неправи су акцентовани (из чега се закључује да леме 
нису акцентоване), дијалектизми који се од стандардног облика разликују само 
фонолошки стављани су под стандардну одредницу (нпр. *денес је дато под 
данас), поименичени придеви лематизовани су као именице (нпр. дебели уста-
не – дебели м), трпни придеви у функцији предиката давани су под глаголима, 
а они у функцији атрибута посебно су лематизовани. 
 Дати су и неки резултати: најфреквентнија је одредница глагол бити – 
4,18%, везник и – 4,1 %, предлог у – 2,7 %, затим следе да, он, на. Разуме се, 
постоје разлике у различитим типовима корпуса. 
 2. “Одговарајући образац категоризације изванјезичнога универзума као 
полазишна фаза у изради тезауруса”, Ања Николић–Hoyt (91–104). Тезаурус се 
дефинише као ономасиолошки речник, који полази од ванјезичке стварности и 
нуди речи за поједине предмете, појмове; циљ је да корисник изабере најпри-
кладнију реч. Дакле, полазиште је концептуално структуирана ванјезичка 
стварност; број макролема у тако структуираном систему (односно у енцикло-
педији стварности) мора одражавати одговарајућу културу – природну, мате-
ријалну и духовну. Даље се даје шест таквих концепата према Тезаурусу ен-
глеског језика из 1852. године. 
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 3. “Приједлог за хрватски семантикон као синтезу лексика и граматике”, 
Неда Пинтарић (113–126). У реферату се говори о концептуализацији смисло-
ва и о груписању лексема према смисловима. Предлаже се разрада семантико-
на у три нивоа: прво би се обрадиле основне лексеме и њихови деривациони 
системи; затим би се обрадила синтагматска спојивост лексема; на крају би се 
обрадиле реченице и текстови различитих жанрова. “Циљ такова семантикона 
јест повезивање темељних лексичких и граматичких склопова у динамичном 
облику који омогућује технологија рачунала. Тим мрежним усустављивањем 
смислова, а не ријечи, хрватски семантикон придонио би суставној стандарди-
зацији и бољем учењу хрватскога језика” (113). 
 4. “Избор и обрада грађе за синонимни рјечник”, Бернардина Петровић 
(105–112). Приказан је метод компјутерског прикупљања грађе из једнојезич-
ких и двојезичких речника и предложена је структура речничког чланка. 
 На другој је секцији Лексикографска методологија прочитано 27 рефе-
рата, али ћемо ми скренути пажњу само на један. 
 “Конверзија као граматички и лексикографски проблем”, Бранка Тафра 
(349–361). Рад се, да тако кажемо, састоји из два дела. У првоме се теоријски 
објашњава конверзија као деривациони процес и дају се примери различитих 
врста конверзије. Показује се да конверзија није тако ретка у флективним јези-
цима као што се у науци мисли. И још нешто и очекивано – показује се да речи 
настале конверзијом нису даље продуктивне (само је неколико примера даље 
творбе – младин, правни, правник); нешто су творбено продуктивнији поприде-
вљени трпни придеви: љубљеник, затуцанко. За сваки пример требало би, како 
ауторка предлаже, направити доказну процедуру о преобразби; критерији би 
били: акценатски, морфолошки, творбени (развијање даље деривације), син-
таксички, семантички, лексиколошки (успостављање нових семантичких одно-
са, антонимских вани : дома или синонимских добро, посед, имање). 
 Други део рада посвећен је лексикографским грешкама и омашкама. На-
вешћемо неке од њих. Према ауторкином мишљењу умрли у значењу покојник 
треба да има посебну одредницу; у Анићевом речнику нема посебну одредни-
цу, већ је то прикључено придеву (исто је и у РМС). Слажем се са ауторком. 
Даље се ауторка пита да ли би у нашим речницима требало дати посебну од-
редницу за ја (le moi) због непроменљивости, средњег рода, могућности дери-
вације (јаство); или би требало посебно лематизовати Бог (без множине), бог 
(са множином) и бог! (непроменљиво); па даље, да ли путем као предлог (пу-
тем поште) и путем као прилог (писменим путем) треба посебно лематизова-
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ти (у Анићевом речнику то није учињено; у РМС путем као предлог дато је уз 
именицу пут, а путем као прилог дато је као посебна одредница). 
 Закључак: “Будући да је класична подјела ријечи на врсте још увијек 
главни критериј за успоставу натукнице, у једном се рјечничком чланку не би 
смјеле наћи одреднице за врсту ријечи. Нова граматичка одредница врсте ујед-
но је и мјерило за успоставу нове натукнице” (361). 
 У трећој секцији Сувремена лексичка норма прочитано је дванаест рефе-
рата. Кратко ћемо се осврнути само на један од њих. 
 “Неке одлике лексика у сувременој хрватској публицистици”, Лада Бо-
дурина (417–426). Како констатује ауторка: “Промјене се у хрватском лексику 
у деведесетим годинама двадесетога стољећа могу разврстати у неколико ску-
пина: 
1. хрватски термини/стручни називи – апсолутна и нагла, готово тренутна 

превласт (штовише и семантичка поларизација у односу на синонимне из-
разе); 

2. хрватске ријечи које се с разних разлога, углавном нелингвистичких, желе 
наметнути другим (једнако вриједним и једнако прихватљивим или чак 
прихватљивијим) замјенама, тзв. идеологеми;  

3. хрватске замјене које коегзистирају с интернационализмима каткада исте, 
а каткада дијелом различите стилске вриједности” (419–420). 

У прву би групу спадали термини везани за  државну администрацију: велепо-
сланик, путовница, врховништво, челништво, часник. “Њихово појављивање у 
публицистичким текстовима логична је посљедица новога статуса тих лексема 
те стога и не изненађује. Публицистички се стил стога јавља само као преноси-
тељ одређенога стања у хрватском језику, а не као његов стварни креатор” 
(420). У другој су групи лексеме којима се из социолингвистичких и психолин-
гвистичких, а ређе из лингвистичких разлога даје предност: назочност – при-
сутност, извијешће – извјештај, подријетло – поријекло, гласовати – гласати, 
пучанство – становништво и др. У трећој су групи домаће лексеме којима на-
супрот стоје интернационализми. “Ту су тенденције стандарднога језика двоја-
ке. С једне ће стране у бираним, дотјераним исказима предност углавном бити 
давана домаћим лексемима. То је у складу са опћим пуристичким тенденција-
ма, нарочито израженим у хрватскоме језику деведесетих година двадесетог 
стољећа. Тако ће сустав имати предност над системом, положај пред позици-
јом, каквоћа над квалитетом, чинбеник над фактором … С друге пак стране у 
појединим ће функционалним стиловима (нпр. у знанственоме, али и разговор-
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номе) интернационализми сасвим добро функционирати те имати чак и пред-
ност над хрватским замјенама “(421–422). Даље ауторка говори о томе да из-
међу домаће и стране речи не мора увек бити семантичке подударности; најче-
шће је, што је и разумљиво, хрватска лексема семантички богатија. “Публици-
стички стил остаје неосјетљив на значењске нијансе типа информација – оба-
вијест, лице – особа, личност – особност, интерес – занимање, ток – тијек, 
официр – часник и сл.” (424). 
 У овоме је зборнику још много интересантних саопштења; о њима ће 
други другом приликом. 
 

Даринка Гортан–Премк 
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МОНОГРАФИЈЕ ,  КЊИГЕ  
 

Milka Ivić: LINGVISTIČKI OGLEDI, TRI. Biblioteka XX vek, 
Beograd, 1999 (2000), 197 str. 

 
 Реномирана библиотека ХХ век постала је препознатљива и по томе што 
објављује значајна дјела из лингвистике. Управо је у овој библиотеци изашла 
трећа књига лингвистичких огледа Милке Ивић. У њој су радови које је аутор-
ка написала у периоду између 1990. и 1999. године и сем једнога сви су већ би-
ли објављени. Књига има следећа поглавља: 1) Боје у језику, 2) Граматички 
описи српског језика сагледани из новог угла, 3) О сигнализовању значења – 
синтаксичких и лексичких, 4) Из историје лингвистике – наше и светске.  
 Прво поглавље – посвећено бојама као лингвистичком и културоло-
шком проблему – повезује ову књигу са претходном, насловљеном О зеленом 
коњу. Нови лингвистички огледи, 1995, у којој је такође један одељак посвећен 
истој проблематици. У најновијој књизи три написа разматрају проблем боја. 
Сви радови објављени у ове двије књиге у којима је та проблематика у жижи 
пажње омогућују да се српска лингвистичка, а и шира културна јавност потпу-
није упозна са тајном која гласи: који су то путеви довели до данашње употре-
бе назива за боје, шта је ту само српско, шта је општесловенско итд. Почесто 
се у тим редовима упознајемо и са ситуацијом у другим европским и неевроп-
ским језицима и културама. 
 Друго поглавље обухвата пет радова, о чијем карактеру обавјештава на-
слов поглавља. Они су настали као резултат тежње Милке Ивић “да се актуел-
на граматичка ситуација српског језика почне најзад систематски 'снимати' из 
визуре неких кључних теоријских сазнања до којих је језичка наука дошла у 
неколико последњих деценија овог века” (69). Примјењујући таква достигнућа, 
добићемо и потпуније описе савременог српског језика, на чему ће се онда за-
снивати и граматичка норма његова – сматра ауторка и сваким радом потврђу-
је, у ствари, такво мишљење. 
 Треће поглавље садржи десет радова. Сви они, такође, помјерају наша 
знања о појединим питањима српског језика и освјетљавају нове позиције са 
којих се показује оправданим разматрати дате појаве. Тако нам у првом раду у 
овоме поглављу – О прилошкој детерминацији глаголског предиката – ауторка 
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даје преглед релевантних новина у изучавању предикатске детерминације у са-
временој лингвистичкој науци, али при том, на грађи из савременог српског је-
зика, указује и на оно што би било релевантно убудуће ту узимати у обзир, 
имајући у виду чињеницу да се ради о нечему што још није било уочено, или је 
било недовољно уочавано у радовима не само домаћих него и иностраних 
стручњака који се баве овом проблематиком. 
 У четвртоме поглављу објављена су три рада. Први је посвећен првој 
свесци Гласника Друштва српске словесности, свесци која се појавила године 
1847, знамените за српски језик и културу. Она својим садржајем свједочи да 
је Друштво – претеча наше Академије – уткало вриједно дјело у српску култу-
ру тих преломних година. Друга два рада посвећена су великанима славистике 
и лингвистике 20. вијека: Александру Белићу и Роману Јакобсону. Ауторка по-
казује како је у својим лингвистичким учењима Александар Белић долазио по-
некад до закључака који су тек касније потврђивани као значајни у свјетским 
лингвистичким радионицама. С друге стране, у својству дугогодишње блиске 
саговорнице од највишег научног повјерења, Милка Ивић нам износи много 
непознатих чињеница које се тичу научног дјела и моралног лика Романа Ја-
кобсона. 
 Укратко, књига Лингвистички огледи, три Милке Ивић представља но-
вину и по теоријском приступу стварима и по избору разматраних тема*. 

 
Срето Танасић 

 

                                                           
* Шири приказ објављује Славистика IV. 
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Bogdan Terzi}: RUSKO-SRPSKE JEZI^KE PARALELE. 
Slavisti~ko dru{tvo Srbije (= Slavisti~ka biblioteka, kw. 4), 

Beograd, 1999,  350 str. 
 

 
Kwiga poznatog beogradskog slaviste Bogdana Terzi}a Rusko–srpske je-

zi~ke paralele  problemski je podeqena na pet delova ~ije sadr`aje ~ine: 1. 

teorijsko-metodolo{ka pitawa konfrontativne lingvistike; 2. konfronta-

tivna derivatologija, 3. sinhronijska kontaktologija, 4. istorijska kontakto-

logija, 5.  Personalia iz ugla rusko-srpskih nau~nih veza.  
Iako delove kwige povezuje ista op{ta tema (rusko-srpske jezi~ke i lingvi-

sti~ke veze), svaki od wih predstavqa prili~no autonomnu celinu, koja bi i da je za-
sebno objavqena imala  samostalnu nau~nu vrednost. 
 B. Terzi} ima svoje prioritetne teme, koje su s jedne strane bile i 

ostale ~este u srpskoj lingvisti~koj slavistici, ali u okviru wih B. Terzi} 

ima svoj ugao gledawa u svoje prioritetne nau~ne probleme, koji drugi nisu ob-

ra|ivali, ili ih nisu obra|ivali na na~in sli~an wegovom. Tako, pi{u}i o pi-

tawima konfrontativne lingvistike, B. Terzi} posebnu pa`wu posve}uje poj-

movno-terminolo{kim pitawima te slavisti~ke discipline. Pre svega zahva-

quju}i B. Terzi}u u beogradskoj slavistici su se ustalile neke terminolo{ke 

i konceptualne distinkcije do tada karakteristi~ne prvenstveno za ~e{ku, 

slova~ku i poqsku slavistiku, kao {to je razlikovawe kontrastivne od kon-

frontativne analize.  

U istoj tematskoj oblasti Bogdan Terzi} pa`qivo raspravqa ina~e 

prili~no zapostavqeno pitawe mogu}nosti kombinovawa konfrontativnih i 

dijahronijskih istra`ivawa, razmatra specifi~nosti Ko{uti}evog diferen-

cijalnog metoda, bavi se konfrontativnom analizom u svetlu problema in-

terferencije u procesu u~ewa ruskog jezika i daje globalnu ocenu perspektiva 

konfrontativnih slavisti~kih istra`iva-wa. 

U glavi posve}enoj konfrontativnoj derivatologiji glavni predmet pa-

`we Bogdana Terzi}a je ina~e vrlo razvijena kategorija nomen agentis. Ono 

{to je o toj kategoriji ovde objavqeno predstavqa svojevrsnu kwigu u kwizi, 

ali vrlo skladno uklopqenu u tkivo Rusko–srpskih jezi~kih paralela. Me-

|utim, i u derivatologiji Bogdana Terzi}a privla~e sporna i nedovoqno ra-

svetqena pitawa, npr. o sufiksoidalnim slo`enicama u ruskom i srpskom je-

ziku, ili o deadjektivnim supstantivima tipa столовая, чебуречная i sl., 
vrlo ~estih u ruskom jeziku. 
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Pitawa sinhronijske kontaktologije B. Terzi} aktivno razmatra od 

po~etka svog nau~nog rada i posebno intezivno posledwih godina, stavqaju}i 

ih uvek u okvir problematike kulture usmenog i pismenog izra`avawa (o ~emu 

je zajedno sa dr Dragom ]upi}em i dr Egonom Feketeom objavio i poznatu 

kwigu Slovo o jeziku). I tu B. Terzi} pokazuje istan~an smisao da registruje 

problem, da prikupi relevantnu gra|u i da ga uspe{no i, {to je naro~ito va-

`no za normativisti~ka pitawa, pristupa~no objasni. 

U domenu dijahronijske kontaktologije pa`wa Bogdana Terzi}a usmere-

na je prvenstveno na 18. vek i po~etak 19. veka u razvoju jezika srpske kwi-

`evnosti, kao i na uticaje ruskog jezika na srpski jezik toga vremena (J. Ra-

ji}, Z. Orfelin, G. Zeli}, N. Radi{~ev). 

Pa`wu }e svakako privu}i radovi B. Terzi}a o pojedinim ruskim i srp-

skim slavistima. Budu}i da je li~no znao takve korifeje slavisti~ke nauke 

kao {to su A. Beli}, R. Jakobson, V. V. Vinogradov, V. Doro{evski, B. Unbegaun 

i mnogi drugi, i da je odli~no poznavao wihov nau~ni opus, B. Terzi} je mogao 

da ostavi o wima svedo~anstva i ocene neponovqive zanimqivosti.  
Rusko–srpske jezi~ke paralele su posredno i panorama srpske lingvi-

sti~ke slavistike u jednom wenom va`nom delu kakav je srpska rusistika. 

Budu}i tokom proteklih pet decenija za~etnik mnogih za srpsku slavistiku 

va`nih poslova, Bogdan Terzi} je nenametqivo usmeravao pa`wu kasnijih is-

tra`iva~a na odre|ene oblasti. Glavne od wih su predstavqene sastavnim 

delovima kwige Rusko–srpske jezi~ke paralele. Ali srpska slavistika pri-

sutna je u toj kwizi jo{ na jedan na~in - posredstvom Slavisti~kog dru{tva 

Srbije, koje je inicijator i izdava~ ove kwige, i kojem taj izdava~ki poduhvat 

slu`i na ~ast.* 
 

Predrag Piper  
 

T. V. Civ��n: DVI@ENIE I PUT� V BALKANSKOY MODELI MIRA. 

ISSLEDOVANI� PO STRUKTURE TEKSTA. Indrik,  

Moskva, 1999, 374 str. 

 

 Nova kwiga T. V. Civjan daqe {iri i razvija koncept balkanskog mode-

la sveta. Polaze}i od starog lingvisti~kog koncepta jezi~kog saveza, jezi~ko 
prostranstvo ovim istra`ivawima dobija nove dimenzije i interpretacije.  
                                                           
*  [iru verziju ovog prikaza donosi Zbornik Matice srpske za slavistiku 
1999/56�57.  
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Kwiga pored uvoda (Balkanski model sveta: poku{aj pogleda spoqa i iznutra) 

sadr`i sedamnaest poglavqa: Balkansko prostranstvo; Prostranstvo sub 
specie kretawa u albanskoj bajci;  Kretawe po stepenicama (oko Adonisa i 

Dionisa);  Uspiwawe po stepenicama koje vode nadole (put na nebo u leton-

skoj dajni); Jezi~ki gest upravqen ka sebi (eti~ki dativ); Vreme - prostor - 

kretawe (zbijeno vreme);  Kretawe u zbijenom vremenu; Put Odiseja - put po 

lavirintu; Put po vodi - reci - Dunavu; Iz balkanskog pastirskog teksta; 

Mitolo{ki dosije pastira i formirawe pastirskog teksta (na materijalu 

ruske bajke); Pam}ewe re~i; U po~etku be{e pastir; Pesma pastirice - al-

banska verzija balkanske pastorale; [ar-planina - junakiwa ju`noslovenske 

(makedonske) pastorale: Planirani susret sa onim svetom: klidon; Prodor 

onog sveta kroz oko-prozor; Po putawi tamo-nazad,  i zavr{no poglavqe: Na 

kraju puta. 

 Onako kako se predstavqa u balkanskom modelu sveta, kretawe je slo-

`eno, sa stalnim vra}awima i time je odredilo sadr`aj i kompoziciju ove 

kwige. Kretawe i put koji su univerzalni za svaki model sveta, u balkanskom 

kontekstu su osobiti, {to je diktirano specifi~no{}u balkanskog hronoto-

pa. Toj mozai~nosti, monta`nosti, balkanskog modela sveta odgovara i ova 

kwiga svojim pretresawem balkanske tradicije. Autorka smatra da je logika 

koja ih objediwava, logika predmeta opisivawa, gde razno proizlazi iz istog, 

mnogo iz jedini~nog i obrnuto, a ekstenzivnost i intenzivnost se ni`u uza-

jamno se podr`avaju}i i opravdavaju}i. 

 

Biqana Sikimi} 
 
 

Risti} Stana, Radi}-Dugowi} Milana: RE^. SMISAO. 
SAZNAWE (STUDIJA IZ LEKSI^KE SEMANTIKE). 

Filolo{ki fakultet Beogradskog univerziteta (Monografije, 
kwiga 88), Beograd, 1999, 276 str. 

 
 U monografiji se razmatra leksi~ko zna~ewe u naj{irem smislu, 

odre|eno sa stanovi{ta tradicionalne strukturalne teorije, teorije 

integralnog opisa jezika, teorije univerzalne semantike i teorije jezi~ke 

li~nosti. Razmatrani su slede}i problemi: tipovi i organizacija leksi~kog 

zna~ewa i na~ini wihovog predstavqawa, leksi~ko zna~ewe i op{ti jezi~ki 

tip, leksi~ko zna~ewe i jezi~ka (konceptualna) slika sveta, leksi~ko zna~ewe 
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i pragmatika, na~ini predstavqawa sintagmatskog i paradigmatskog plana 

leksi~kih jedinica, primena kognitivne teorije i teorije jezi~ke li~nosti u 

pristupu leksi~kom zna~ewu. 

 Monografija se sastoji od pet celina. Uvodna studija Leksi~ko 
zna~ewe (od komponentne analize do integralnog opisa leksi~kih 
jedinica) daje neophodna obave{tewa o teorijskim pristupima i metodama 

kori{}enim u kasnijim poglavqima monografije, ali je istovremeno i vrlo 
koristan pregled neophodan svima koji se bave leksikom. Ova celina ima deset 
poglavqa: 

1. Leksi~ko zna~ewe kao predmet lingvisti~kih istra`ivawa 
2. Tipovi leksi~kog zna~ewa 
3. Leksi~ko zna~ewe i op{ti jezi~ki tip 

4. Leksi~ko zna~ewe i jezi~ka (konceptualna) slika sveta 
5. Leksi~ko zna~ewe i pragmatika 
6. Organizacija leksi~kog zna~ewa i na~ini wenog predstavqawa 

7. Semanti~ki metajezik: predstavqawe leksi~kog zna~ewa semanti~kim 
primitivima 

8. Integralni opis leksi~kih jedinica i sistemska leksikografija 

9. Leksi~ke funkcije i tipovi spojivosti leksi~kih jedinica 
10. Kognitivni pristup leksi~kom zna~ewu i primena teorije jezi~ke 

li~nosti. 

^italac se upoznaje sa razli~itim teorijama i metodama predstavnika 
ruske i poqske semanti~ke {kole, Apresjana, Karaulova i Vje`bicke  -  pre 
svih, ali i zna~ajnih zapadnih lingvista: van Dajka, Filmora, Bendiksa. 
 Druga celina, nazvana Organizacija leksi~kog zna~ewa, sadr`i 

{est poglavqa, odnosno radova Milane Radi}-Dugowi} (Identifikator  -  

kqu~ni element semne strukture re~i;  Semanti~eskoe �dro i ego mesto v 

kompleksnoy strukture leksi~eskogo zna~eni� slova;  Semanti~ko jezgro i 

semanti~ka periferija kao osnovni pokazateqi kontakta leksi~kih jedinica 

u slovenskim jezicima;  K voprosu o semanti~eskoy periferii leksem� i ee 

roli v perevodnoy leksikografii; Ideografska klasifikacija rusko-srpskih 

me|ujezi~kih paronima;  Frazeolo{ki vezana zna~ewa u rusko-srpskom 

dvojezi~nom re~niku). U ve}ini wih je vidqivo bogato autorkino iskustvo u 

radu sa studentima ruskog jezika. Autorka u ovoj celini uglavnom istra`uje 

semni potencijal re~i i na~ine wegove analize.  

 U delu Kognitivni i integralni pristup, tre}em po redu, kori-

{}ewem teorije integralnog opisa, osvetqava se  i ubedqivo obja{wava pro-
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blem partikula u srpskom jeziku. U razmatrawu pojedinih problema u vezi sa 

partikulama primewena je kognitivna teorija, zastupqena u radovima Ben-

diksa, Filmora, van Dajka i Telije. 

 U ~etvrtom delu  � Jezi~ka li~nost i konceptualizacija lek-
si~kog zna~ewa  �  autorke na primeru nekih kqu~nih re~i iz sfere duhov-

nosti srpskog i ruskog jezika (duh, du{a, srce) pokazuju dru{tvenu i psihi~-

ku uslovqenost konceptualizacije wihovog zna~ewa. Ove re~i su razmatrale sa 

stanovi{ta teorije jezi~ke li~nosti Karaulova, teorije univerzalne seman-

tike Vje`bicke i uz primenu konceptualne analize ^erwejko. Autorke su se 

opredelile za upotrebu semanti~kog metajezika sa specifi~nim re~nikom (koji 

~ine semanti~ki primitivi) i sa specifi~nom sintaksom predikatsko-argu-

mentske dubinske semantike.  

 Peta celina  -  Primena teorije jezi~ke li~nosti u pristupu 
kwi`evnom delu  -  sadr`i dva rada: rad Stane Risti} istog naziva kao 

celina i rad Milane Radi}-Dugowi} o prevo|ewu neprevodivog na primeru ru-

skog prevoda "Gorskog vijenca". 

 Kwiga jo{ sadr`i zakqu~ak, {iri spisak literature i registre. Posle 

svake celine dat je iscrpan spisak literature {to znatno pove}ava wenu 

upotrebnu vrednost*. 

 
\or|e Ota{evi} 

Milan [ipka: PRI^E O RE^IMA. CPL - Prometej, Beograd 
- Novi Sad, 1998. 

 

Estetika mikrotekstualnih formi izraz je na{eg doba kao {to su 

enciklopedizam i duhovitost sadr`aja odlike savremene literature. 

Pri~e o re~ima Milana [ipke lingvisti~ka je kwiga, duhovito 

iznena|ewe i plod pripovedne sa`etosti. Ve} u samom predgovoru 

"Abrakadabra" (nimalo slu~ajno odabran naziv) autor relativizuje na{e znawe 

o jeziku, blagonaklono kritikuje jednoobrazan pristup istra`ivawu re~i i 

indirektno isti~e koliko se u fokusu lingvisti~kih istra`ivawa 

marginalizuju na{e obi~ne, svakida{we re~i. 

Prva zanimqivost kwige Pri~e o re~ima le`i u ~iwenici da autor 

istra`uje re~i iz svakida{weg govora. Tako su u poglavqu kwige koje nosi 

naziv "Da{to mi ti da{to" sme{tene pri~e o re~ima iz {kolske torbe 

                                                           
* Шири приказ објављује Славистика IV. 
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(kreda, atlas, lewir), iz sveta sporta (maraton, derbi, disk), 

`ivotiwskog carstva (labud, orao, medved), urbane sredine (bioskop, 

restoran, tramvaj), re~i sa raznih strana (idiot, hobi, kavaqer). Drugo 

poglavqe kwige "Kaleidoskop" ima pomalo metafori~ko zna~ewe ako se uzme 

da je jezik, vi|en o~ima autora, zapravo jedan kaleidoskop u kome se re~i 

me{aju, spajaju i razdvajaju kao raznobojna stakalca stvaraju}i 

razli~ite i uvek nove pri~e ("Saksofon na mansardi", "Ro|eni u ga}icama", 

"O glavatim i nogatim stvarima"). 

^ini se da se u ovoj kwizi autor bavi najpre fenomenima leksi~ke 

semantike i etimologije re~i. Me|utim, u pri~ama Milana [ipke re~i imaju 

svoj sociolo{ki i kulturolo{ki miqe. Dokumentarnom gra|om, mitskim 

sadr`ajem, narodnim obi~ajima i verovawima ispuwene su mnoge pri~e o 

re~ima (i qudima): "Eho", "Ukr{teno srodstvo", "Kako su razdeqene jabuke", 

"Car"...  Autor zapisuje ra|awe jedne re~i, wen put kroz vreme, susrete sa 

qudima, weno umno`avawe, me{awe oblika i sadr`aja i (eventualno) umirawe 

re~i na usnama posledweg kaziva~a.  

Kada pripoveda o re~ima, autor u ve}ini slu~ajeva ukazuje i na druge 

re~i istog porekla: metro (metropoliten), metropolis, metropola; od lat. 

glagola legere izvedene su re~i: lektira, lektor i lekcija; od lat. circulus 

nastale su: "cirkus", "cirkl" ({estar), "cirkular" (kru`na testera ili pila), 

"cirkulacija" (kru`no kretawe, optok, kolawe i sl ). 

Pri~e o re~ima Milana [ipke  nemaju metafori~kih ili 

simboli~kih slojeva niti epsku {irinu i razlivenost. Kroz diskretan ton 

pripovedawa ogleda se bogato jezi~ko iskustvo autora i wegov poeti~ki um 

koji zapisuje sudbinu re~i i povest o qudima, stvarima i pojavama od 

postawa do danas. 

 

Ivana Bojovi} 
 
 

Svenka Savi}, Veronika Mitro: DISKURS  

TELEFONSKIH RAZGOVORA. (serija: Razgovorni srpski jezik, 

kwiga 1), Novi Sad, 1998. 
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 Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u okviru programa Psiho-
lingvisti~ka istra`ivawa (u periodu od 1977. do 1998), prikupqen je 

korpus telefonskih razgovora (magnetofonskim snimawem u raznim situacija-

ma), koji je zatim transkribovan. Ve}i deo gra|e ~ine razgovori obrazovanih 

qudi sredwih godina. Ovako transkribovani telefonski razgovori ~ine deo 

Novosadskog korpusa razgovornog jezika. 
 Kwiga sadr`i uvodno poglavqe "Diskurs telefonskih razgovora" (str. 

5�13), zatim obja{wewe transkripcije (str. 14). Sledi korpus telefonskih 

razgovora koji su sistematizovani kao "Privatni telefonski razgovori po-

znatih osoba" (str. 15�20), "Privatni telefonski razgovori nepoznatih oso-

ba" (str. 21�45), "Institucionalni telefonski razgovori u kwi`ari" (str. 

46), u Hitnoj pomo}i (str. 47�57), u privatnom preduze}u (str. 58�96). Kor-

pus se zavr{ava porukama koje su ostavile poznate odnosno nepoznate osobe na 

telefonskoj sekretarici (97�100). 

 Novosadski korpus razgovornog srpskog jezika �ine i 34 sveske 

empirijske gra|e iza{le u periodu od 1997. do 1998. godine. 

 

Biqana Sikimi} 
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ЗБОРНИЦИ  
 

KOGNITIVNI PRISTUPI JEZIKU 
(Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (ed.): Cognitive 
 Perspectives on Language, Peter Lang, 1999, 235 str.) 

 
Kognitivna lingvistika pojavila se kao svojevrstan odgovor na bespuća genera-

tivne, čomskijanske lingvistike. Mada je u globalnim crtama znatno različita od naše 
istraživačke tradicije (prvenstveno po postulatu negiranja autonomije gramatičkih 
struktura), mnoga rešenja kognitivne lingvistike podudaraju se sa tzv. tradicional-
nom evropskom leksikologijom, u čijim se granicama kretalo i kreće proučavanje 
leksikona kod nas. Upravo, može se reći da su mnoga rešenja kognitivne lingvistike, 
posebno u oblasti leksičke semantike i leksičkih relacija, preuzeta iz tradicionalne 
evropske leksikologije. 

Kognitivna lingvistika danas je već etabliran misaoni tok sa velikim brojem ra-
dova i organizacionom strukturom. Postoji strukovna organizacija kognitivne lingvi-
stike - International Cognitive Linguistics Association (ICLA), adresa u Internetu: 
http://odur.let.rug.nl/orgs/icla/, koja izdaje svoj bilten (adresa: 
http://odur.let.rug.nl/orgs/ icla/newslett.html), kvartalni časopis Cognitive linguistics 
(adresa: http://www.degruyter.de/journals/ cogling/ index.html), te održava bijenalne 
kongrese. Poslednji, šesti kongres održan je u Stockholmu (Švedska) u julu 1999. 
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Postoje takođe nezavisna kognitivnolingvistička izdanja, kakav je, recimo, Pe-
dagogical Quarterly of Cognitive Linguistics (adresa: http://pqcl.indstate.edu/fall98/ 
title.html). Usput budi rečeno, dobar pregled lingvističkih časopisa može se dobiti na 
sledećoj strani liste Linguist: http://www.emich.edu/~linguist/journal.html. 

Zbornik koji predstavljamo uklopljen je u kognitivnolingvistički misaoni tok, 
ali istovremeno pokazuje širinu, kako idejnu, tako i problemsku, tog misaonog toka. 
Drugim riječima, kognitivna lingvistika jeste kognitivni pristup jeziku, a ne puko 
ponavljanje i testiranje ideja rodonačelnika misonog toka (Langackera i Lakoffa pri-
je svih). 

Zbornik je rezultat kongnitivnolingvističke sekcije 31. okupljanja lingvista u 
poljskom Poznanju iz maja 1998. Zbornik je ujedno prva knjiga u ediciji Polish Stu-
dies in English Language and Literature (pod uredništvom Jaceka Fisiaka). Zbornik 
donosi 15 radova, a opremljen je i kratkim predgovorom urednice, indeksom citira-
nih autora, te pojmovnim indeksom. 
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Zbornik otvaraju dva široko zakrojena teorijska rada. U prvom Z. Wąsik raspra-
vlja o Kognitivnoj teoriji Sydneya Lamba i pojmu idiolekta kao predmetu lingvistič-
kih istraživanja, dok u drugom P. Łozowski elaborira pojam panhronije u radu Pan-
hronija ili lingvistika bez sinhronije. Sledi rad K-U. Panthera i L. Thornburg pod na-
slovom Prinuda i metonimija: interakcija konstrukcijskog i leksičkog značenja. U 
sledećem prilogu B. Lewandowska-Tomaszczyk predlaže Kognitivno-interakcijski 
model međujezičke analize: novi pogled na 'tertium comparationis' i pojam ekviva-
lencije. Za poslenike u oblasti primenjene lingvistike ovo je svakako najzanimljiviji 
rad u ovom zborniku. On je ujedno i svojevrstan prelaz od čisto teorijskih radova ka 
onima koji se bave pojedinačnim konkretnim problemima i primenama kongnitivno-
lingvističkih saznanja. Problemom ekvivalencije u kontrastiranju jezika bavi se i rad 
W. Skrzypczaka pod naslovom Slikovno-shematska struktura i semantička ekviva-
lencija u kontrastivnoj analizi. Slikovnim shemama bavi se i rad A. Słoń pod naslo-
vom Slikovne sheme i elaboracija događaja. Sledi jedini rad na francuskom jeziku u 
ovom engleskojezičkom zborniku: 'Ensuite' u francuskom i struktura događaja: kog-
nitivni pristup M. Kozłowske. Rad D. Šipke posvećen je Profiliranju procesa u polj-
skom, ruskom i srpskohrvatskom, a rad H. Cuyckensa Gramatikalizaciji engleskih 
predloga 'to' i 'for'. Za one koji se bave nastavom engleskog posebno će zanimljiv 
biti prilog L. Berezowskog pod naslovom Brojati ili ne brojati? Novi pogled na bro-
jivost. S problemom brojivosti povezana je (ne)upotreba članova, što je opet jedan 
od najtežih problema za Slovene koji uče engleski. I. Burkhanov doprineo je ovom 
zborniku radom: Pušenje i drugi okvirovi: primene u ideografiji. Okvirovi su jedna 
od ključnih tema kognitivne lingvistike, o kojoj je dosada napisano mnogo radova. 

http://pqcl.indstate.edu/fall98/title.html
http://pqcl.indstate.edu/fall98/title.html
http://www.emich.edu/~linguist/journal.html
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Zanimljivost ovog rada je to što se bavi primenama ovog pojma u ideografskoj lek-
sikografiji. A. Kwiatkowska bavi se primenom kognitivne lingvistike u analizi knji-
ževnih tekstova u radu pod naslovom Kognitivni lingvista čita haiku poeziju. Sledi 
pregledni rad K. Wengorek pod naslovom Prevođenje ili kako graditi mostove među 
kulturama. Napomene o jezičkom i kulturnom relativizmu, gde autorka posebno ana-
lizira teorije Malinowskog, Wierzbicke i Lakoffa. P. Chruszczewski u radu Defini-
sanje strukture političkog diskursa, analizira jedan govor bivšeg američkog predsed-
nika Ronalda Reagana iz 1982. Posebno je zanimljiv poslednji rad u ovom zborniku 
Nacionalni mentalitet kroz jezik: kontrastiranje asocijativnih mreža, u kome A. Do-
rodnych predstavlja vlastite eksperimente sa jezičkim izrazom ruskog nacionalnog 
mentaliteta, koji se sve donedavna poistovećivao s tri pojma: sudbina, duša, čežnja. 

Ukratko, ovaj zbornik još je jedan zanimljiv doprinos (uglavnom) poljskih lin-
gvista kognitivnoj lingvistici koji još jednom potvrđuje da je Poljska uz Holandiju i 
Nemačku najživlje evropsko uporište kognitivne lingvistike. 
 

Danko Šipka 
 
 

SIMPOZIJ O BOSANSKOM JEZIKU (zbornik radova).  
Institut za jezik, Sarajevo,1999. 

 

 Institut za jezik u  Sarajevu objavio je kwigu Simpozij o bosan-
skom jeziku (Zbornik radova), u kojem je sabrano 28 razli~ito vrednih (so-

cio)lingvisti~kih priloga (referata) o "bosanskom jeziku". Simpozijum je odr-

`an u Biha}u 7�8. septembra 1998. godine u organizacije Vlade i Skup{tine 

Unsko-sanskog kantona i Instituta za jezik u Sarajevu, koji bi, u skladu s 

prvim od ukupno sedam zakqu~aka, imao biti kadrovski osna`en i preimeno-

van u Institut za bosanski jezik.  
 Lingvonim "bosanski jezik" stavio sam pod navodnike stoga {to je Od-

bor za standardizaciju srpskog jezika u Odluci br. 1 i Zakqu~ku br. 11 utvr-

dio da se (i za{to se) tre}i jezi~ki standard na (biv{em) srpskohrvatskom 

govornom prostoru ne mo`e, u srpskom jezi~kom standardu, zvati bosanskim 
jezikom. Odbor se, da se podsetimo, nije bavio ni priznavawem ni osporava-

wem tre}eg jezi~kog standarda u okviru i daqe istoga standardnojezi~kog 

sistema, srpskohrvatskog, u kojem su dosad postojala dva standardnojezi~ka 
izraza, dve varijante istoga standardnog jezika, i, u krajwem ishodu isto-

rijskih zbivawa, dva odelita standardna jezika, srpski i hrvatski; bavio 
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se prvenstveno wegovim nazivom, jo{ preciznije  terminologizacijom jednoga 

wegovog naziva. Odbor je utvrdio da se tre}em standardnojezi~kom izrazu, koji 

se tek uspostavqa, mo`e pridru`iti jedino atribut  bo{wa~ki, uskla|en 
s novoprihva}enim nazivom tre}e naciotvorbene etno-konfesionalne zajednice 

 Bo{waka. 
 Ima u nas, ovde u Srbiji, intelektualaca pa i jezikoslovaca, sklonih 

lakom zakqu~ivawu da je tre}i istojezi~ki standardni izraz  ve{ta~ka 
tvorevina, li{ena logike i smisla. Oni zaboravqaju elementarnu ~iwenicu da 

je svaki standardnojezi~ki izraz, i ovde i u svetu, ve{ta~ka tvorevina, odn. 
funkcionalno "nasiqe" nad jezikom. Pri tome, atribut ve{ta~ka i ime-

nica nasiqe nisu ni pozitivni ni negativni kvalifikativi, nego saznajno-

spoznajne kategorije, za koje nije nu`no nau~no znawe, jer je vaqda svakome 

jasno da se svaki standardni jezik bitno razlikuje od svakog dijalekta, pa i 

od onog koji mu je u naju`oj osnovici. U konkretnom slu~aju, nije sporno da je 

osnovica bo{wa~kog jezi~kog standarda istovetna osnovici srpskoga, na kojoj 

je, kao i na svakoj dijalekatskoj osnovici, (bilo) mogu}e izgraditi ne samo je-

dan nego vi{e standarda. Sporan je dakle naziv te nove standardnojezi~ke 

kategorije, iza kojeg se (~ak vi{e i ne) skriva, bar ne u ovoj kwizi, osvaja~ki, 
"velikodr`avni", (nad)nacionalni politi~ki naum, o kojem je bilo re~i i u 

Odluci br. 1 i u Zakqu~ku br. 11 Odbora za standardizaciju srpskog jezika. 

Druga je, naravno, stvar {to je BiH mala dr`ava, ali to vredi i za ostale 

dve istojezi~ke dr`ave, SRJ i RH, a vredelo bi i za wihovu sveukupnu zajedni-

cu kad bi ona bila (ponovo) mogu}a. I vredelo je dok su sve tri bile zajedno 

 u biv{oj FNRJ/SFRJ. 

 Autori ve}ine referata  izuzev onoga iz pera beogradskog lingviste 

Asima Pece   koji je izabrao neutralnu temu, Leksi~ke slojevitosti u 
romanu Dervi{ i smrt,  poku{avaju se prilagoditi bo{wa~kom socio-
lingvisti~kom maksimalizmu. Taj maksimalizam, na`alost, se`e daleko 

iznad i izvan okvira primerenih realnim potrebama i mogu}nostima musli-
mana/Muslimana, ~ija se "nova", izvankonfesionalna, (auto)nominacija mo`e 

i mora razumeti, a to zna~i, kao sociolingvisti~ka (in)formacija, i primiti 

k znawu.  

 Xevad Jahi} izrekao je dosta zanimqivih misli o "izvorima" tre}eg 

jezika i izlo`io 16 teza ispod tre}eg me|unaslova svog teksta (Nau~na ute-

meqenost bosanskog jezika). Mnoge od wih  mogle bi se s lako}om prihvatiti 

kad ne bi bilo temeqno pogre{ne premise o "nacionalnom" karakteru atribu-

ta "bosanski", i to s pozivom na "pravo naroda (...) na svoj nacionalni naziv 
jezika", koji (naziv) ne bi mogao biti sporan kada bi glasio "bo{wa~ki". Po 

Jahi}evom mi{qewu, naziv "bosanski", upotrebqen kao "nacionalni naziv", "ne 
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podlije`e nikakvim nau~nim sumwama", mada u samom izboru naziva jezika, ni-

jednog naziva, nema ni~eg "nau~nog", niti se na nau~nom rasu|ivawu mo`e te-

meqiti iskaz "niti naroda uop}e ima" (ho}e se re}i zapravo da ga "nema") 

"bez wegovog jezika". Taj iskaz (str. 25), lo{e formulisan, ukazuje na brkawe 

"bitka" i "naziva", kao i na "brkawe" i "ukr{tawe" dvaju atributa, "bosan-

skog" i "bo{wa~kog", ~ija se zna~ewska razlika potire i ne oslawa se na zna-

~ewsku razliku me|u dvema istorodnim imenicama, "Bosanac" i "Bo{wak". 

Jo{ je mawe nau~nosti u iskazu "Bogumili su etnos" (teza 3, str. 28), koja su-

gerira jedna~inu   bogumili = Bo{waci, u kojoj se nekada{wa isto~nohri-

{}anska jeres uzvisuje do ranga "etnosa", tj. naroda. Nau~nost se sasvim slabo 

dr`i u drugoj tezi, prema kojoj se "bosanski jezik (...) razvio iz zajedni~kog ju-

`noslavenskog prajezika" (dosad smo prajezik videli samo u praslovenskom 
jeziku, hipoteti~kom jeziku svih Slovena, ali ne i u ju`noslovenskim dija-

lektima toga prajezika). Boqe sre}e nije ni peta teza, prema kojoj je  

"Islamizacija (...) kod islamiziranog stanovni{tva (...) stabilizirala etni~-

ke odnose u Bosni" (jer toj tezi mawka elementarna logi~nost). Logi~nost i 

uverqivost ne zra~e ni iz sedme teze, prema kojoj "Naziv bosanski jezik  
(...) mada se, s vremena na vrijeme, gubio  ima dugu tradiciju i najboqi je 

znak da taj jezik nije izmi{qen". Naravno, nije problem u "historijskoj ′iz-
mi{qotini′", nego u ukr{tawu neukrstivih fenomena, u tra`ewu logike jed-

nom nazivu koji je sporan upravo zato {to mu mawka logika, {to ho}e da po-

tre razliku izme|u Bosanaca (danas Srba, Hrvata i Muslimana/Bo{waka) i 

Bo{waka (samo muslimana/Muslimana). 

 Zakqu~ci simpozijuma   uskla|eni s nazivom "bosanski jezik" i sa 

sme{om minimalisti~kih i maksimalisti~kih pretpostavki, po~ev od prvog 

(Institut za bosanski jezik), pa preko drugog (Odsjek za ju`noslavenske 
jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu preimenovati u Odsjek za 
bosanski, hrvatski i srpski jezik), tre}eg (Bosanskom jeziku osigurati 
me|unarodni status putem koda za jezik), ~etvrtog i petog (koji su posve-

}eni kratkoro~nim i dugoro~nim projektima opremawa tre}eg jezika ade-

kvatnim stru~nim instrumentima), sve do {estog (Izraditi priru~nike 
bosanskog jezika za razli~ita poqa wegove upotrebe, od nastave do javnih 

glasila)  izgledaju mi nerealno ako se ne ra{~isti pitawe koja je od one 

tri pretpostavke stvarno na snazi. Ni sedmi zakqu~ak (posve}en novim 
formama rada) nema sigurnih perspektiva ako se Bo{wa{tvo ne zadovoqi 

onom pretpostavkom {to ga razgovetno razlu~uje od Bosanstva, koje bi ot-

kidalo Srbe i Hrvate od svojih matica i ugro`avalo wihov identitet i in-

tegritet. Ako se Srbija i Hrvatska moraju pomiriti s time da BiH nije 
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wihov deo, Bo{waci se moraju pomiriti s tim da je BiH samo delimi~no wi-

hova*.  

Branislav Brbori} 
Marek Stachowski (ed.): LANGUAGE AND CULTURE OF 
TURKIC PEOPLES (Studia Turcologica Cracoviensia 5). 

Jagiellonian University, Institute of Oriental Philology, Polish 
Academy of Arts and Sciences, Krakow, 1998. 

 
Edicija pod naslovom Studia Turcologica Cracoviensia počela je da izlazi u 

Krakovu 1995. godine. Do sada je objavljeno pet brojeva, uglavnom monografija ra-
dova iz oblasti turkologije. Peta po redu sveska iz ove edicije predstavlja zbornik ra-
dova pod naslovom Jezik i kultura Turskih naroda, posvećen pedesetogodišnjici 
smrti prof. Tadeuša Kovalskog (1889–1948) i osamdesetogodišnjici osnivanja turko-
loških studija na Jagelonskom Univerzitetu u Krakovu. Prof. Kovalski je bio jedan 
od najistaknutijih evropskih turkologa i osnivač poljske turkologije. Osvrtu na naj-
važnije oblasti njegovog rada i njegovu zaostavštinu posvećena su dva uvodna rada: 
Ewa Siemieniec-Gołaś, Tadeusz Kowalski (1889–1948) i Ewa Dziurzyńska "Der 
Nachlass von Tadeusz Kowalski", kao i članak Edwarda Tryjarskog "Restoration of 
Oriental Studies in Poland after the World War II as Reflected in Five Letters by Ta-
deusz Kowalski". 

Zbornik sadrži još dvadeset i četiri rada: 
Tamara Bayra{auskayte "Politi~eska� kul√t ura litovskih tatar v 

XIX veke" (o integraciji i političkom životu litavskih Tatara u Rusiji XIX veka), 
Árpád Berta "On the Turkic Background of the Hungarian Word csalán ‘net-

tle’/ ‘stinging nettle’" (u članku se daje turska etimologija navedene mađarske reči), 
Uwe Bläsing "Armeno – Tucica: Etymologische Untersuchungen anhand von 

Materialien aus dem Hemşingebiet" (etimološka analiza pet apelativa i pet onima 
jermenskog /hemšinskog/ porekla iz turskog dijalekta pokrajine Riza), 

Danuta Chmielowska "Jan Łepkowski - Homme d’action, Président de la co-
lonie polonaise en Turquie" (o J. Lepkovskom, istaknutom članu poljske zajednice u 
Turskoj i prijatelju T. Kovalskog), 

Jan Ciopiński "About Nesîmî Once More" (prevod i analiza jednog Nesimije-
vog gazela), 

Éva Ágnes Csató, Should Karaim Be ‘Purer’ than Other European Langua-
ges? (o purističkim tendencijama u savremenoj normativistici karaimskog jezika), 
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Elif Dilmaç "Einige Briefe Rahmeti Arats an Tadeusz Kowalski" (jedanaest 
pisama Rahmeti Aratsa (1900-1964), profesora turskog jezika i književnosti na 
Istambulskom univerzitetu profesoru T. Kovalskom), 

Gerhard Doerfer "The Suffix of the Third Person Plural of the Verb in Khora-
san Turkic" (razmatra se glagolski pluralni sufiks trećeg lica u horasanskom turskom 
jeziku u svetlu uticaja iranskih jezika i dijalekata), 

�riy Gordev "Tat ar√ v Belorussii" (o oživljavanju društvenih i religio-
znih institucija tatarske zajednice u Belorusiji u poslednjih desetak godina), 

Evgeniy Helimskiy "T�rkskie leksi~eskie rarit et ∫ v matorskom 

�z∫ke" (daje se etimološka analiza dvadesetak reči iz matorskog jezika koje vode 
poreklo od turskih leksičkih rariteta, kako ih naziva autor, do danas nepotvrđenih u 
turskoj leksikografiji. Autor predlaže i uvođenje posebnog simbola, na primer 0, za 
nepotvrđene oblike, za razliku od asteriska koji se koristi za prajezičke rekonstrukci-
je), 

Henryk Jankowski "On Polish Tatar Names Mucha and Muchohon" (pokušaj 
etimološke analiza dva tatarska onima tamnog postanja), 

Zuhal Kargı Ölmez "Oirot Etymologies (I)" (rad je zamišljen kao probni članak 
etimološkog rečnika ojrotskog jezika i predstavlja etimološku analizu reči na slovo a), 

Mehmet Ölmez "Potanin’s Yellow Uigur Material and its Importance Today" 
(leksikološka i etimološka analiza reči iz jednog od ujgurskih jezika na osnovu pisa-
nog materijala ruskog naučnika Potanina s kraja XIX veka, sa rečnikom na kraju ra-
da), 

M. Gürkan Önal "Einige Vierzeiler aus Urfa, gesammelt von Tadeusz Kowal-
ski" (pripremljeno i prevedeno deset četvorostiha na dijalektu iz Urfe, na osnovu ar-
hivskog materijala koji je prikupio T. Kovalski, na kraju je data njegova bibliografi-
ja radova o osmansko-turskim dijalektima), 

Marzanna Pomorska "New-Persian Loanwords in Anatolian-Turkish Dialects 
(2)" (nastavak rada objavljenog u prvoj svesci edicije Studia Turcologica Cracovien-
sia, o novopersijskim pozajmljenicama u anadolskim turskim dijalektima. Leksički 
materijal je sakupljen iz novijih izvora koji obrađuju dijalekat Urfe, a koji u mnogo-
me dopunjava onaj objavljen u Derleme Sözlüğü), 

Maria Račeva "Zur historisch-etymologischen Untersuchung der türkischen 
Farbbezeichung mor" (daje se popis i analiza različitih značenja turcizma mor potvr-
đenih u bugarskim dijalektima i njihovo poređenje sa stanjem u turskom jeziku), 
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Gundula Salk "Die kyrgyzische Gesellschaft und orale Traditionen" (o znača-
ju usmene tradicije za kirgisko društvo, sakupljene u, kako se navodi, već čitavom 
Sangura (rodoslov) kompleksu),  

Wolfgang E. Scharlip "Karamanisch und Türkisch" (o osobenostima jezika 
Karamnlija, tukofonog, pravoslavnog naroda, na osnovu analize tekstova), 

Ewa Siemienec-Gołaś "Unknown Italian-Turkish Vocabulary" (opis i karak-
teristike jednog italijansko-turskog rečnika iz druge polovine XVI veka), 

Marek Stachowski "Studien zum baraba-tatarischen Konsonantismus" (anali-
za osobenosti konsonantskog sistema jednog tatarskog dijalekta), 

Stanisław Stachowski "Zum Wortschatz der türkischen Mundarten Mazedo-
niens" (po vrstama reči i poreklu klasifikovana turska dijalekatska leksika iz dva 
punkta u Makedoniji, Radovišta i Tetova, ekscerpirana iz dva etnografska rada T. 
Kovalskog), 

Talat Tekin "On Middle Turkic budun/budun ‘null, annihilated’" (doprinos 
već bogatoj naučnoj polemici i pravilnoj interpretaciji navedene reči iz srednje-tur-
skog jezika), 

Grażyna Zając "‘Tersine Dünya’ - Orhan Kemal’in Tanınmayan Romanı" 
(analiza posthumno objavljenog, satiričnog romana Orhana Kemala "Tersine 
Dünya" – "Naopak svet"),  

Peter Zieme "Nachlese zu Kowalskis Türkischen Turfantexten X" (dodatna 
zapažanja i novi fragmenti za Türkischen Turfantexten X T. Kovalskog). 
 

Snežana Petrović 
 
 

ГОВОР И ЈЕЗИК НА ПРАГУ III МИЛЕНИЈУМА. 
Интернационални скуп, 25–28. октобар 1999. године 

(апстракти и програм). Институт за експерименталну 
фонетику и патологију говора, Београд, 1999, 80 стр. 

 
 Публикација има три одвојене целине: Програм (9–16), Апстракте (17–
72) и Листу учесника (73–79). 
 Програм садржи распоред излагања. Име аутора и назив теме (на срп-
ском и енглеском језику) дати су према датуму и врeмену (сату) наступања 
аутора, односно читања реферата. 
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 Апстракти су централни део публикације и садрже сто два апстракта од-
штампана на српском и енглеском. Наслови и неколико реченица сваког поје-
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диначног апстракта указују на тематску разноврсност и високу стручност уче-
сника. Преовлађују углавном теме из психолингвистике и неуролингвистике са 
медицинским приступом. “Кретање основног ларингеалног гласа у оквиру пр-
вог слога у двосложним речима”, “Основни принципи аудитивног тренинга”, 
“Неурофизиолошки методи за проучавање говора”, “Delacato метод: декодира-
ње симптома аутизма”, неки су од наслова који обухватају ову подтематску 
област. Од радова који имају, условно говорећи, општелингвистички приступ 
наведимо само неке: “О поријеклу слова”, “Свети Сава – језик јесте светиња”, 
“Језичке универзалије, говорна личност и лексика”. Посебно су занимљиви ме-
тодолошки комбиновани радови: “Језик као универзални код”, “Обрада ин-
флексивне морфологије и количина информација”, “Интеракција гласа и по-
крета”. Методе карактеристичне за педагогију, информатику и неуролингви-
стику примењене су на лингвистичке теме. Било је и радова који дотичу семи-
ологију, етнологију, археологију, филозофију језика и сличне, лингвистици 
сродне, научне области. 
 Квалификација и систематизација наведених радова је условна и рела-
тивна. Методолошки и тематски приступ појединим сегментима језика није 
апсолутан, већ само преовлађујући. Условност и релативност су додатно поја-
чане чињеницом да публикација садржи апстракте, а не целовите радове. 

Трећи део публикације садржи Листу учесника. По абецедном реду су 
сврстане прво земље из којих долазе аутори реферата, а у оквиру ових земаља, 
опет по абецедном реду, учесници. Они су, најчешће, одређени именом и пре-
зименом, установом, адресом и бројем телефона, што може да буде од велике 
помоћи за успостављање међусобне комуникације. 

Организатор планира издавање зборника радова, крајем марта под 
истим називом – Говор и језик на прагу III миленијума. 
 

Радивоје Жугић 
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RADOVI SIMPOZIJUMA JUGOSLOVENSKI BANAT, 
ISTORIJSKA I KULTURNA PRO[LOST (Begejci/Torak, 8. 

novembar 1997). Rumunsko dru{tvo za etnografiju i folklor iz 
Vojvodine, Novi Sad, 1998. 

 

 Rumunsko dru{tvo za etnografiju i folklor iz Vojvodine, po~ev{i od 1996, 

svake godine organizuje me|unarodni simpozijum sa tematikom istorijske i kul-

turne pro{losti jugoslovenskog Banata. Prvi simpozijum bio je odr`an 1996. godi-

ne u Vladimirovcu, drugi 1997. u Begejcima. 

 U svom uvodnom delu Zbornik sadr`i pristupne govore organizatora i saop-

{tenja sa plenarne sednice. Rad Simpozijuma se odvijao po sekcijama: Banat kroz 

istoriju; Srpsko-rumunski odnosi; Tradicija i narodni obi~aji; i Uloga Rumunske 

pravoslavne crkve u o~uvanju nacionalnog identiteta. 

 Lingvisti~ki radovi sme{teni su u odeljku posve}enom tradiciji i narodnim 

obi~ajima.  Rad Rodike Ursulesku-Mili~i} "Terminologija iz oblasti seoskih do-

ma}instava E~ka i Jankov Most" (215–220), posve}en materijalnoj kulturi, daje 

uporednu terminologiju ku}e i poku}stva u dva rumunska banatska sela naseljena 

stanovni{tvom rali~itog porekla (u E~ki banatskog, a u Jankov Mostu erdeljskog). 

Dijalektolog Romanca Jovanovi} analizira neke fonetske osobenosti oltenskih go-

vora u jugoslovenskom Banatu (220–229). Mom~ilo Savi} u radu "Banatski dija-

lekat u pore|enju sa rumunskim govorima u Srbiji" (234–240), ukazuje na nedo-

statak lingvisti~kih radova o rumunskim govorima u Srbiji sa leve strane Dunava 

u pore|enju sa relativno dobro opisanom jezi~kom slikom na desnoj obali Duna-

va. Povodom 1847. godine, veoma zna~ajne godine za srpsku kulturu, Nikola Ro-

di} ("Jovan Sterija Popovi} o srpsko-slovenskim pozajmljenicama u rumunskom 

jeziku") skre}e pa`nju na ~injenicu da je iste te godine iza{la i prva sveska Glasni-

ka dru`tva srbske slovesnosti sa Sterijinim pionirskim etimolo{kim radom o slavi-

zmima u rumunskom jeziku (241–250). Jezikom banatskih pisaca bavi se Lija 

Magdu u prilogu "Specifi~ni uslovi razvoja rumunskog jezika i knji`evnosti u Ba-

natu" (250–253). 

 Neki radovi se {tampaju i na rumunskom i na srpskom jeziku. 
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RADOVI SIMPOZIJUMA JUGOSLOVENSKI BANAT, 
ISTORIJSKA I KULTURNA PRO[LOST (Novi Sad, 7. novembar 

1998). Rumunsko dru{tvo za etnografiju i folklor iz Vojvodine, 
Novi Sad, 1999. 

 

 I ovaj zbornik radova simpozijuma Jugoslovenski Banat, istorijska i kultur-

na pro{lost  sledi uobi~ajeni raspored priloga – u uvodnom delu sme{teni su pri-

stupni govori organizatora i saop{tenja sa plenarne sednice. Me|u plenarnim sa-

op{tenjima nalazi se i rad Nikole Rodi}a "Hilandar i Rumuni" (povodom 800 go-

dina srpskog manastira Hilandara); o vezama vla{kih i moldavskih vladara sa ma-

nastirom Hilandarom koji su u XV i XVI veku bili njegovi ktitori svedo~e mnogi 

rukopisi (str. 51–55). Isti autor, Nikola Rodi}, u zborniku ima jo{ jedan prilog  

"Vla{ka i Moldavija u zapisima iz rukopisa i knjiga manastira Hilandara" (279–

286) – u kome analizira zapise iz starih rukopisa i {tampanih knjiga u kojima se 

na bilo koji na~in pominju vla{ki i moldavski krajevi, odnosno ljudi iz Vla{ke i 

Moldavije. Time se pokazalo da su veze izme|u tih oblasti i ovog manastira u jed-

nom periodu bile veoma `ive. 

 Rad Romance Jovanovi} "Neki morfolo{ko–sintaksi~ki aspekti banatskih 

govora" (186–191) egzemplarno iznosi samo najkarakteristi~niji deo inventara ru-

munskih govora banatskog tipa (neutralizacija opozicije izme|u jednine i mno`i-

ne; stari oblici dativa i genitiva; neke specifi~nosti tvorbe glagolskih vremena i 

priloga). Ilena Magda u prilogu naslovljenom "O odnosima Vuka Karad`i}a sa 

rumunskom kulturom" (201–207), nadovezuje se na istra`ivanja Radu Flore o 

Vukovim interesovanjima za Rumune. 

Kriti~ki prikaz prevoda na rumunski jezik Vukovih Srpskih narodnih pjesa-

ma daje Sima Petrovi} (242–251). Mom~ilo Savi} u radu "Poruke nekih novih pu-

blikacija koje se mogu primeniti na lingvisti~ka istra`ivanja u Banatu" (257–264) 

ukazuje na zadatke lingvisti~kih istra`ivanja rumunskih govora u Jugoslaviji: to 

je, pre svega, objavljivanje integralnog teksta dijalektolo{kog atlasa rumunskih 

banatskih govora Radu Flore, kao i primena novih lingvisti~kih metodologija na 

rumunsku dijalekatsku gra|u. 

Biljana Sikimi} 
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СПИСИ ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

II. Институт за српски језик, Београд, 1999, 323 стр. 
 

Након Списа Одбора објављених 1998. године, који су представили 
прву, конститутивну годину рада Одбора за стандардизацију српског језика, а 
члановима, као и свима заинтересованим, битно олакшавали увид у рад Одбо-
ра и преузете обавезе, Бранислав Брборић, Јован Вуксановић и Радојко Гаче-
вић приредили су Списе који овога пута у наслову садрже и римско II.  
 Документи уврштени у Списе II сложени су по хронолошком реду, уз 
нека неизбежна одступања, али само унутар шест поглавља:  I  Списи матич-
ног Одбора,  II  Списи упућени Одбору,  III  Списи Комисије бр. 7,  IV  Списи 
осталих комисија,  V  Издвојени документи (закључци бр. 6-11, Програм рада 
Одбора, Извештај о раду Одбора и Картотека језичких недоумица),  VI  Исеч-
ци из новина. 
 Програм рада Одбора за 1999. годину показује актуелност свих његових 
дванаест тачака јер није реч о годишњем већ дугорочном, али и свагдашњем, 
инвентару задатака који стоје пред Одбором и његовим комисијама. 
 У Списе II уврштена је и Картотека језичких недоумица. Њене основе 
поставила су тројица приређивача ових Списа, а за њен коначни изглед немале 
заслуге имају пок. председник Одбора Павле Ивић, потпредседник Одбора др 
Иван Клајн и директор Института за српски језик др Слободан Реметић, као и 
др Светозар Стијовић, члан двеју комисија. Картотека има осам поглавља:  I 
Општејезичке недоумице,  II Фонетика и фонологија,  III Акцентуација,  IV 
Лексика (с морфологијом и творбом речи),  V Правопис (с интерпункцијом),  
VI  Синтакса,  VII Стилистика,  VIII Недоумице у превођењу. 

Логично груписање уврштеног материјала и прегледан садржај Списа II, 
омогућавају корисницима ове публикације, и без предметног регистра, лако 
сналажење и брзо проналажење жељеног материјала. 

 
Ђорђе Оташевић 
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FILOLO[KI PREGLED, ^asopis za stranu filologiju 
XXV/1. Filolo{ki fakultet, Beograd 1998. 

 

 Pored radova iz istorije kwi`evnosti uglednih stranih i doma}ih 

autora, ovaj broj Filolo{kog pregleda u rubrici Studije i rasprave dono-
si i dva lingvisti~ka priloga. Studija Predraga Pipera "O velikim i malim 

jezicima u svetlu lingvisti~ke ekologije"(67�85) predla`e kriterijume prema 

kojima se jezici mogu kvalifikovati kao veliki ili mali, sa posebnim pogle-

dom na situaciju u slovenskim jezicima. Posebno se osvetqava problem slo-

venskih jezika u nestajawu (lu`i~kosrpski jezici i slovenski jezici u dijaspo-

ri). Rad Verana Stanojevi}a: "O kvantitativnoj prirodi neodre|enog i odre-

|enog ~lana u francuskom jeziku" (87�104), sagledava problem ~lana kroz ana-

lizu mehanizama koji se aktiviraju u procesu aktuelizacije imenice. 

U ~asopisu slede prilozi klasifikovani kao Istra`ivawa. Boris Hlebec 

u radu "Kontrastirawe engleskih priloga koji su morfolo{ki identi~ni s 

pridevima i wihovih parwaka s nastavkom -ly" (105�114) predla`e spisak 

zna~ewa prilo{kih parova. Zna~ewski elementi koji se ponavqaju jesu kreta-

we u prostoru, polo`aj, vreme, stepen i na~in. Qudmila Popovi} nastavqa 

svoja istra`ivawa epistolarnog diskursa radom "Razmena tipova zna~ewa iz-

me|u ~lanova epistolarne interakcije" (165�174).  

 U rubrici Ocene i prikazi pa`wu zaslu`uje informacija o Tursko-
srpskom re~niku, autora Slavoquba \in|i}a, Mirjane Teodosijevi} i Darka 

Tanaskovi}a (Ankara 1997). 

 
Biqana Sikimi} 

 
 
 
 
 
 
 
 

FILOLO[KI PREGLED, ^asopis za stranu filologiju 

XXV/2. Filolo{ki fakultet, Beograd 1998. 
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 U drugom broju za 1998. godinu Filolo{ki pregled u rubrici 

Istra`ivawa objavquje radove Julijane Vu~o "Frekventnost leksema u 

uxbenicima italijanskog jezika za strance", str. 111�127 (deo autorkine 

doktorske disertacije Leksika uxbenika stranog jezika, Cetiwe, 1998), 

Mirjane Mi{kovi} "Ka objediwenom tuma~ewu engleskih re~eni~nih 

adverbijala", str. 129�146, (sintaksi~ki, semanti~ki i pragmati~ki pristup 

re~eni~nim prilozima), Jelene Filipovi}-Savi} "Status srpskog kao jezika 

mawine u dvojezi~noj zajednici u SAD", str. 147�157 (izla`u se 

kvanitativni rezultati terenskih istra`ivawa, uz rad je prilo`en i 

kori{}eni upitnik) i Qiqane ^oli} "Osvrt na razvoj turskog jezika u 

svetlu kriti~kog i osavremewenog izdawa Istorije Mehmeda Ne{rija", str. 

159�167 (leksi~ke i gramati~ke promene u turskom jeziku od jezi~kih reformi 

1928. godine do danas). 

U rubrici Ocene i prikazi date su osnovne informacije o kwigama R. 

Larsona i G. Segala Znawe zna~ewa (London, 1995) i R. Fragina, X. 

Halperna, X. Moses i M. Vardija Razmi{wawa o znawu (London, 1995), 

zatim o kwizi J. Barbiwotija Teorijska lingvistika (Atina, 1998). Iz 

oblasti slavistike  prikazano je drugo izdawe Rusko-srpskog re~nika 

Bogoquba Stankovi}a (Novi Sad, 1998) i zbornik radova Izu~avawe 

slovenskih jezika, kwi`evnosti i kultura u inoslovenskoj sredini 

(Beograd, 1998). 

 
Biqana Sikimi} 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEVERNOAMERIČKO REČNIČKO DRUŠTVO  – 
 ORGANIZACIJA I DESETI BROJ NJENOG ČASOPISA 
(uz Dictionaries, Journal of The Dictionary Society of North  

America, Number 20, 1999) 
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Sjevernoameričko rečničko društvo (DSNA, Dictionary Society of North Ame-
rica, prezentacija dostupna na adresi: http://polyglot.lss.wisc.edu/dsna/index.html) 
jedna je od leksikografskih organizacija nastalih u poslednjih nekoliko decenija. U 
slične organizacije spadaju Evropska asocijacija za leksikografiju (EURALEX, 
European Association for Lexicography, adresa: http://www.ims.uni-stuttgart.de/ 
euralex/), Afrička asocijacija za leksikografiju (AFRILEX, African Association for 
Lexicography, adresa: http://www.up.ac.za/academic/libarts/afrilang/homelex. 
html), Australoazijska asocijacija za leksikografiju (AUSTRALEX, Australasian 
Association for Lexicography, adresa: http://www.anu.edu.au/ linguistics/alex/), te 
Azijska asocijacija za leksikografiju (ASIALEX, Asian Association for Lexico-
graphy, adresa: http://www.anu.edu.au/linguistics/alex/asialex.html). Uz ova stru-
kovna udruženja valja pomenuti i centre gde se školuju leksikografski kadrovi: Reč-
nički istraživački centar Univerziteta u Exeteru (Dictionary Research Center, Uni-
versity of Exeter, adresa: http://www.ex.ac.uk/drc/) te samostalni leksikografski na-
stavni centar (The Lexicography Master Class, adresa: 
http://ds.dial.pipex.com/town/lane/ae345/). 

Kako se prošle godine pojavio jubilarni 20. broj časopisa Severnoameričkog 
rečničkog društva, prilika je da kažemo koju reč o delatnosti te organizacije, te sadr-
žaju najnovijeg broja njenog časopisa. U isto vreme, ovo je dobra prilika da se zapi-
tamo kakav je značaj takve organizacije i njenog časopisa za naše istraživače. 

Pođimo redom. Kako nalazimo na prezentaciji na Mreži, organizacija je osno-
vana 1975. godine s ciljem okupljanja onih koji su zainteresovani za sastavljanje, iz-
učavanje, skupljanje i korišćenje rečnika. Trenutno ima više od 500 članova iz 42 
zemlje širom sveta. Organizacija izdaje godišnji stručni časopis Dictionaries (Rečni-
ci), o čijem ćemo dvadesetom broju kasnije, bilten, a organizuje i bijenalne konfe-
rencije (posljednja je bila 27–29. maja 1999. u kalifornijskom Berkeleyu). Za naše 
istraživače od posebnog značaja može biti informacija da organizacija dodeljuje go-
dišnju nagradu (pod nazivom: The Laurence Urdang–DSNA Award), kojom se doti-
ra jedan ili više leksikografskih projekata. Po strukturi i načinu delovanja DSNA je 
tipična američka strukovna lingvistička organizacija, ali, za razliku od mnogih orga-
nizacija koje su nefokusirane (recimo slavističke strukovne organizacije na severno-
američkom kontinentu), ova ima jasno usmereno delovanje.  

Ovu usmerenost izražava i format časopisa Dictionaries, kako ranijih, tako i 
ovog dvadesetog broja. Dvadeseti broj na 191 strani donosi pet radova i sedam pri-
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kaza (uz kratak uvodnik u kome se oprašta dotadašnji urednik Bill Chisholm, te po-
datke o autorima i upute za pripremanje i slanje radova). 

Časopis otvara članak Victorie Neufeldt pod naslovom Neformalno u jeziku (s. 
1–22), u kome autorka razmatra kako teorijsku stranu pojma 'neformalno', tako i 
praksu upotrebe te i sličnih upotrebnih naznaka u rečnicima, te predstavlja rezultate 
psiholingvističkog istraživanja o engleskim leksemama koje imaju tu osobinu. Njena 
analiza dovodi do zaključka da se neformalno može prepoznati i opisati, te da ga na 
odgovarajući način treba zabeležiti u rečniku. Sledi rad Douglasa A. Kibbeea Rečnik 
u službi države (s. 23–36), gde autor povodom Rečnika francuske akademije, te Reč-
nika zvaničnih termina francuskog jezika daje istorijski i savremeni pregled brige 
francuske države za leksikografiju francuskog jezika i francuski standardni jezik 
uopšte. Aspektima leksikografske tehnike bavi se rad Leonarda Newmarka Obrtanje 
jednosmernog dvojezičnog rečnika (s. 37–48), gde se, na primeru obrtanja albansko-
engleskog u englesko-albanski rečnik  razmatraju mogućnosti poluautomatskog obr-
tanja jednosmernih rečnika uopšte. Autor na osnovu svog iskustva s ovim rečnikom 
zaključuje da je poluautomatsko obrtanje moguće i ekonomično, ali da je prethodno 
potrebno na odgovarajući način pripremiti polazni rečnik. U četvrtom po redu radu 
Anatoly Liberman daje Anotirani pregled nemačkih etimoloških rečnika i glosara (s. 
49–89). Ovaj iscrpan sintetski istorijskoleksikografski prilog daje primere iz rečnika 
o kojima se govori a sadrži i indeks. Niz članaka zatvara još jedan istorijskoleksiko-
grafski prilog, rad Marthe B. Mayou o Izvorima za Etymologicum Anglicanum Fran-
ciscusa Juniusa iz 1743. (s. 90–150). Kako vidimo, časopis donosi širok spektar me-
taleksikografskih tema, od teorijskih pitanja, preko odnosa leksikografije i društva 
do leksikografske tehnike i istorijske metaleksikografije. 

Deo s prikazima (s. 151–189) donosi kratke informacije o sledećim rečnicima i 
studijama: A Dictionary of Modern American Usage; Electric Words: Dictionaries, 
Computers, and Meanings; America in So Many Words; John Palsgrave as Renais-
sance Linguist; The American Heritage Dictionary of Idioms; te Diachronic Pro-
totype Semantics. Kako se vidi u ovom broju dominiraju prikazi engleskih rečnika i 
zbornika posvećenih engleskom jeziku i leksikografiji. To međutim nije pravilo. Ta-
ko je u prethodnom, devetnaestom broju časopisa Ladislav Zgusta prikazao dva če-
ško-engleska rečnika, te slovački rečnik sinonima. 

Na kraju treba da se zapitamo kakav je značaj postojanja ovakve organizacije i 
njenog časopisa za našu sredinu. Mislimo da je on višestruk. Kao prvo, članstvo na-
ših leksikografskih centara u ovoj i sličnim organizacijama (a to su za institucije čak 
i u ovim nesretnim vremenima neznatni izdaci) uključilo bi naše istraživače u glo-
balnu strukovnu komunikaciju (svaki član dobija časopis i bilten). Kao drugo, valja-
lo bi porazmisliti o strukovnom okupljanju naših leksikografa i leksikologa. Uz raz-
mjenu informacija o projektima takva strukovna organizacija mogla bi se baviti i 
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kontrolom leksikografskog kvaliteta. S jedne strane, imamo izuzetne leksikografske 
potencijale u Institutu za srpski jezik, a s druge strane najkompetentnije sručnjake u 
oblasti leksikografije niko ne pita za mišljenje i tržište je preplavljeno "standardnim" 
i inim rečnicima vrlo niskog kvaliteta. Strukovna leksikografska organizacija mogla 
bi recimo izdavačkim kućama ispostavljati pečat kvaliteta koji bi rečnik dobijao pod 
uslovom da zadovolji određene minimalne leksikografske standarde, koje bi propisa-
la ta ista organizacija. U nekim sretnijim vremenima, koja će kad-tad doći, takva or-
ganizacija počela bi izdavati časopis i organizovati skupove.   

Danko Šipka 
 
 

FOLKLOR U VOJVODINI, sveska 10. 
Novi Sad, 1999 (1998). 

 

 Zbornik sadr`i saop{tewa sa desetog skupa Folklor u Vojvodini, 
koji je odr`an 22. novembra 1996. godine sa temom Ime je znamen. 
 Zbornik otvara rad Milice Grkovi} "Imena bogova i qudi" (10‡16) koji 
analizira motivacije za izbor li~nih imena. Autorka smatra da je ovaj izbor uslovqen 
magijskom slikom sveta prema kojoj je ime neodvojivi deo li~nosti i daje podelu 
antroponima po semanti~kim kategorijama. Tadej Vojnovi} u prilogu naslovqenom 
"Pojam i zna~ewe imena u Bibliji" (17‡21) predstavqa razlike funkcije imena i 
imenovawa u Starom i Novom zavetu.  
 U skladu sa tematikom serije Folklor u Vojvodini veliki broj 

radova onomasti~ku gra|u crpi iz folklornog teksta. Marija Kleut bavi se 

zavisno{}u imenovawa junaka od odgovaraju}eg `anra narodne poezije ("Ime i 

`anr u narodnoj poeziji", str. 22–31). Prilog "Analiza prezimena u epskim 

narodnim pesmama" Gordane Vukovi} (Prezimena epskih junaka, str. 32–38) deo 
je obimnije studije Epski imenoslov (koautor Marija Kleut). Imenoslov u 

epskim narodnim pesmama predmet je istra`ivawa i Qiqane Pe{ikan 

Qu{tanovi} ("Imenovawe junaka – Vuk Grgurevi} Brankovi}", str. 46–52). 
Kvalifikatori uz epske antroponime predmet su istra`ivawa Qubice Pr}i} 

("Kvalifikatori u antroponimima i uz wih u epskoj narodnoj poeziji", str. 

53–59). Qubinko Radenkovi}  radom "Li~na imena mitolo{kih bi}a" (str. 

60–68) nastavqa svoja istra`ivawa ju`noslovenske demonologije popisuju}i 

li~na imena vila, (h)ala, zmajeva, vampira i usuda; rad ukazuje na kletve, 

frazeme i basme kao izvore za ekscerpciju demonolo{kog onomastikona. Rad 

Vladislave Gordi} ("Kontrastivna istra`ivawa simbolike imena u 
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bajkama", str. 74–78) ispituje simboliku imena u narodnim i umetni~kim  

bajkama (Andersen, bra}a Grim, Pero). 

Jelka Re|ep analizira simboli~ko zna~ewe dinasti~kih imena Stefan 

i Uro{ ("Imena Stefan i Uro{ u dinastiji Nemawi}a", str. 39�45). 

Razmi{qaju}i o za{titnom imenu, Mato Pi`urica iz lokalne perspektive 

Rovaca u Crnoj Gori,  identifikuje tabu situacije i odgovore na takve 

situacije izborom odgovaraju}eg imena ("Za{titno ime, iz lokalne 

perspektive", str. 69�73). Ivana \uri} Paunovi} na korpusu stripova i 

crtanih filmova  ispituje mogu}nosti prevo|ewa li~nih imena, pa prevedena 

imena junaka opisuje kao deskriptivna: Mika Mi{, Paja Patak, [iqa, Pera 

@dera i sl., odnosno aluzivna: deda Baja, Mobi Dak i sl. ("Prevo|ewe imena 

junaka crtanih filmova i stripova", str. 79�84). Zbornik zakqu~uje rad 

Marte ^eh o modelima imenovawa udatih `ena u ma|arskom jeziku (str. 

85�91). 

 
Biqana Sikimi} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЧНИЦИ  
 

STAROSLOVENSKO-MAKEDONSKI RE^NIK (SO GR^KI 
PARALELI), redaktor Vangelija Despodova, sorabotnici Sowa 

Novotni, Elka Ja~eva Ul~ar, Marija ^i~eva-Aleksi¸, izd. 
Institut za staroslovenska kultura  ‡  Prilep, 

Knigoizdatelstvo "Matica makedonska" ‡ Skopje, Prilep ‡ 
Skopje, 1999, 558 str. 
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 U Institutu za staroslovensku kulturu iz Prilepa veoma vredna eki-

pa staroslovenista i makedonista na ~elu sa dr Vangelijom Despodovom iz 

godine u godinu obraduju nas nekim novim zna~ajnim izdawem iz bogate riznice 

makedonskog pisanog nasle|a. Tako je neumorna organizatorka posla u Insti-

tutu i plodna radnica na makedonskoj pisanoj ba{tini Vangelija Despodova 

pre nekoliko godina objavila Grigorovi~evo evangelie br. 9 (prva ~etvrtina 

14. veka), zatim sa R. Ugrinovom Dobromirovo evangelie II ( XII vek) (v. moj 

prikaz u ZbMSFL XXXIX/1 (1996) 240�242), zatim priredila Karpinsko 
evangelie 1995. sa sardnicima i sl. Taj neumorni wen rad i rad wenih sarad-

nika krunisan je krajem 1999. godine izlaskom iz {tampe Starosloven-
sko�makedonskog re~nika. 
 Staroslovensko�makedonski re~nik slede}e je sadr`ine: Uvod na ma-

kedonskom, ruskom i engleskom (str. VII–XXIX), re~ni~ki deo (str. 1–500), a 
na kraju dolazi spisak izvora i wihovih skra}enica (str. 551–555), zatim 

spisak kori{}enih re~nika i indeksa (str. 556–557), te za gr~ke arhetipe ko-

ri{}ena izdawa i izdawe makedonske Biblije iz 1991. godine (str. 558). 

 Ovaj re~nik sadr`i 14013 odrednica (ukqu~uju}i i 2158 upu}ivawa) i 

"prvi je poku{aj da se fiksira i nau~no obradi leksi~ki fond koji je regi-

strovan u makedonskim pisanim spomenicima od X do XV veka". Leksi~ki 

fond je ekscerpiran iz 67 pisanih izvora, koji se mogu razvrstati u dva peri-

oda. Prvi, kanonski (od kraja X veka � do kraja XI veka), tzv.  starosloven-

ski period, kada je staroslovenski jezik, nastao na bazi dijalekta Slovena iz 

okoline Soluna, bio u op{teslovenskoj kwi`evnoj upotrebi. Drugi, u koji spa-

daju kwi`evni spomenici tzv. crkvenoslovenskog perioda do kraja XV veka, u 

kojem se ogledaju, s jedne strane, vernost kirilometodijevskoj tradiciji, te, s 

druge, nastojawe da se do|e do novih izra`ajnih sredstava � redakcijskih 

inovacija. Me|utim, to se iz same strukture Re~nika ne mo`e razaznati. 

Smatram da je takve lekseme trebalo posebnim znakom obele`iti i istak-

nuti. U leksi~ki fond su ukqu~eni i najstariji epigrafski spomenici. 

 Re~ni~ka odrednica je normalizovana u staroslovenskom uobi~ajenom 

liku (ovde nisu izdvojene re~i sa prejotovanim "e", ve} su sve lekseme date 

pod "e"). Re~ni~ka odrednica je, kako se ka`e u Uvodu, preuzeta iz Indeksa 
za Re~nik makedonskih biblijskih rukopisa (Indeks kon Re~nikot na ma-

kedonskite bibliski rakopisi, Makedonistika 4 (1985) 28�460), a za onoma-

sti~ki materijal uzeti su u obzir i oblici gr~kog originala. Kategorije re~i 

ozna~avaju se latinskim skra}enicama po uobi~ajenom uzusu: rod imenica m., f., 
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n. ili indecl., zamenice sa pron., pridevi sa adj., a ako treba istaknuti i 

komparativ adj. comp., brojevi sa num., kod glagola se daje vidska definicija: 

ipf., pf., prilozi sa adv., predlozi sa praep., veznici sa conj., uzvici sa interj., 
uporedi sa conf. i sl.  
 Onomasti�ki materijal � antroponimi, toponimi, etnici i wihovi 

derivati obra|eni su enciklopedijski. Za toponime se ka`e gde se nalaze, za 

antroponime se daju odre|eni podaci, za svece i datum kada se slave, i to po 

gregorijanskom crkvenom kalendaru, i sl. Ako se neko ime odnosi na vi{e 

li�nosti, posebno se daju podaci za svaku li�nost, i to pod a, b, v, itd. 

Ovaj materijal je izvanredno obra|en. 

 Ovaj i ovakav re~nik, smatram, bi}e od izuzetne koristi ne sa-

mo staroslovenistima, nego i svima onima koji se bave medievistikom, a na-

ro~ito studentima paleoslavistike i uop{te slavistike, te arheolizima, 

istori~arima, istori~arima umetnosti, teologije i sl. humanisti~kih nauka. 

Na`alost, mi ovakav re~nik nemamo, pa ga preporu~ujemo kako na{im medije-

vistima tako i na{im studentima, kojima }e biti od velike koristi, s ob-

zirom na prozirnost makedonskog zna~ewa.  

 

Nikola Rodi} 
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Cenka Ivanova - Mariana Aleksi}: SRPSKO-BUGARSKI 
TEMATSKI RE^NIK,  LEKSIKON ME\UJEZI^KIH  
HOMONIMA I POLISEMA (SR�BSKO-B�LGARSKI  

TEMATI^EN  RE^NIK, LEKSIKON NA 
ME@DUEZIKOVITE OMONIMI I POLISEMI), PIK, 

Veliko T�rnovo, 1999, 287 str. 
 

1.1. Na po~etnim stranama (5�10) ove kwige (daqe u tekstu: Re~-nik) 
autorke daju Sadr`aj (S�d�r`anie). Sledi Predgovor na bugarskom jeziku 

(11�15), Predgovor na srpskom jeziku (16�20), Sqkra\eni]   -  Skra}enice 
(21�22), Azbuki (b�lgarska azbuka) - Azbuke (srpska azbuka) (23). Centralno 

mesto zauzimaju Srpsko-bugarski tematski re~nik (Srqbsko—bqlgarski 
temati~en re~nik) (27�209) i Leksikon me|ujezi~kih homonima i poli-
sema (Leksikon na me`duezikovite omonimi i polisemi) (213�270). Na-

kon obaju re~nika nalazi se rad Cenke Ivanove  "�`noslav�nskata me`due-

zikova omonimi� i polisemi�  v prilo`nata lingvistika" (271�284). Slede 

Citirana literatura (284�286) i Bibliografi ] kqm Re~nika (287). Na 

posledwoj, nepaginiranoj strani autorke navode  konsultante: prof. dr Da-

rinku Gortan-Premk i doc. dr Milana Staki}a, kao i tehni~kog urednika 

Evelinu Georgievu. 

1.2. Re~nik je bez recenzije, a redaktor je Cenka Ivanova. Imena ko-

rektora i lektora se ne navode, pa se mo`e zakqu~iti da su se autorke oslo-

nile na sopstvene snage i na integralnom tekstu Re~nika obavile ove zama-

{ne i zahtevne poslove kako za izvori{ni (srpski), tako i za odredi{ni (bu-

garski) jezik.  

1.3. Kao {to se iz navedene koncepcije vidi, ovo leksikografsko delo  

objediwuje dve re~ni~ke celine: Srpsko-bugarski tematski re~nik (daqe u 

tekstu: Tematski re~nik) i Leksikon me|ujezi~kih homonima i polise-
ma (daqe u tekstu: Leksikon). Ovako koncipiran, Re~nik predstavqa novinu 

u slovenskoj leksikografskoj praksi, a po onome {to naslovi nude, trebalo bi 

da izazove pa`wu ne samo srpske i bugarske stru~ne i nau~ne javnosti, ve} i 

slovenske uop{te. 

2. Namere sastavqa~a ovako objediwenog izdawa bile su da se po~etni-

cima u u~ewu srpskog i bugarskog jezika omogu}i ne samo usvajawe i kori{}ewe 

jednog optimalnog leksi~kog minimuma od oko 12000 leksi~kih jedinica, ve} i 

izbegavawe zamke "la`nih prijateqa," tj. me|ujezi~kih homonima. Uvid u po-
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nu|eni srpski re~ni~ki korpus i wegovu interpretaciju na bugarskom jeziku, kao 

i sagledavawe funkcionalnog  odnosa Tematskog re~nika i Leksikona, tre-

balo bi da poka`e u kojoj su meri ciqevi sastavqa~a Re~nika ispuweni. Zbog 

ograni~enog prostora osvrnu}emo se samo na neka zapa`awa o Re~niku, a pri-
mere }emo donositi u minimalnom broju. 

3. Leksika Tematskog re~nika obra|ena je u XV tema. Mariana Aleksi} 
je obradila I, II, III, IV, V, VI,VIII temu i ta~ku 3. XII teme. Preostale teme, 
autorstvo su Cenke Ivanove. 

4. Odrednice nisu date azbu~nim redom, "ve} je pra}en logi~ki tok opi-
sivawa odgovaraju}e teme" (Predgovor, 17). Me|utim, leksika npr. vezana za 
3. podtemu Qudski `ivot u okviru glavne teme (I) ^ovek,  unekoliko de-

mantuje  prethodnu tvrdwu. Naime, podtema Qudski `ivot obra|ena je po 
ta~kama ovim redosledom: ro|ewe, detiwstvo i mladost, zrelo doba i sta-
rost, `ivot, smrt, sahrana, `alost, sau~e{}e. Logi~no je da je smrt kraj 

qudskog bitisawa. Nelogi~no je da za ovom podtemom slede podteme: 4. Fi-
zi~ki kvaliteti, 5. Psihi~ki `ivot, 6. Kretawe i odmor. 
  5. Status odrednice imaju i sintagme i konstrukcije, npr.: sede}i po-

lo`aj (51), ograda na stepeni{tu ili balkonu (69), o~itavawe brojila za elek-

tri~nu energiju (155), zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima (164), iz-

grizena i izgri`ena od moqaca ode}a (75) kao i preko 1200 sli~nih jedinica. 

  6. Tematski re~nik donosi kao srpske npr. a. lekseme: samoubijati 
se (44), ~u{kopek = b. ~u{kopekarka, ~u{kopek (68), stra`ariti (173) = b. 
ohran�vam (~uvati, {tititi), tka~ica (182) = b. t�ka~ka (tkaqa), sno-
vaqka (177) = b. sovalka (~unak pri tkawu);  b. sintagme (mnoge od wih su sa 

statusom odrednice) nastale kalkirawem bug. sintagmi: izrasti na visinu - 
da izrasna na viso~ina (= sr. izrasti, porasti) (27, pod izrasti), usta bez zu-
ba � usta bez z�bi (= sr. bezubost) (33), zidni kontakt � stenen kontakt 

(72) (sr. uti~nica), plakati sa jecajem � pla~a s h�lcane (45) (sr. jecati), 

crna tabla � ~erna d�ska (128) (sr. tabla, {kolska tabla), jarac za pre-
skakawe � koza za preskok (198, pod jarac) (sr. kozli}); v. neadekvatno upo-

trebqene srpske lekseme u sintagmama: predsednik instituta � direktor 

na instituta (126, pod predsednik), proizvod hrane i pi}a � proizvodstvo 

na hrana i napitki (171) (bug. proizvodstvo = sr. proizvodwa), {umsko raslin-
stvo � gorska rastitelnost (187, pod {umski), generator naizmeni~nog toka 
� generator s promenliv tok (182); g. srpske sintagme bez jasnog zna~ewa u na-

{em jeziku nastale kalkirawem bug. sintagmi: crni ulaz � ~eren vhod (64, 
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pod ulaz), odelo za umni rad � rabotno obleklo za umstven trud (73, pod 

odelo), hladno dipqawe � studeno pu{ene (183). 

7.1. Srpski izrazi se ~esto navode u neta�nom obliku: do}i kome do 
vrata (33, pod vrat), izvu}i debelih batina (47, pod izvu}i), devojka s 
ulice (56, pod devojka), ide mi na jetru (35, pod jetra). 

7.2. Kao izraze Tematski re~nik navodi npr. konstrukcije: on je star 
po godinama ali mlad duhom (43, pod star), utonuti u suze (45, pod `ali-

ti), vlada se kao devojka (56, pod devojka), Jezik funkcioni{e kao sistem 
znakova (142, pod jezi~ki), pokrenuti postupak pred sudom u roku od 15 
dana od dana objavqivawa (165, pod postupak). 

7.3. U Tematskom re~niku su neke jedinice markirane kao izrazi, nave-

dene kao posebne odrednice: svetska zdravna / zdravstvena organizacija (115), 

vredno i nezaobilazno delo (126), na ledu to~kovi imaju mawi pritisak (151), 

deoba dobiti i na~in sno{ewa rizika i pokri}a gubitaka (166). 

  8. Celokupan korpus, u Re~nik unetih srpskih re~i, akcentovan je. Do-

bar poznavalac srpskog akcenatskog sistema ne mora se mnogo truditi da sko-

ro na svakoj strani Re~nika zapazi pogre{no obele`en akcenat. Navodimo 

samo nekoliko primera: debqina (47), biciklisti~ka (99), umivaonik (107), 

prebranac (110), prou~avati,  am (129), Japanka (208). 

9.1. Leksikon je, nevezano za Tematski re~nik, prete`no dobro ura-

|en, izuzmu li se neki homonimski parovi u kojima je srpski ~lan ili nepo-

stoje}i, ili je dat u nepostoje}em zna~ewu. Ovu pojavu ilustrujemo sa nekoli-

ko primera. Izme|u sr. lekseme porezivati i bug. por zvam odnos homonimije 

je pretpostavqen na osnovu sr. porezivati (shva}eno kao oporezivati) i bug. 

por�zvam (= sr. se~em). U paru  provodnik / provodnik, homonimi~nost bi 

bila mogu}na kada bi sr. ~lan imao zna~ewe bug. voda~ = sr. vodi~. Homonimski 

par podvodnica / podvodnica uspostavqen je na osnovu nepostoje}eg zna~ewa 

sr. ~lana podvodnica = podvoda~ica.                              

9.2. Leksikon i Tematski re~nik na{li su se u raskoraku u nekim    

homonimskim parovima, odnosno Tematski re~nik pogre{no donosi srpske 

lekseme koje su u Leksikonu dobro protuma~ene. Ilustracije radi, navodimo 

samo dva primera. Leksikon za b. ~lan homonimskog para poslanik / posla-

nik navodi sr. ambasador, dok je u Tematskom re~niku umesto ambasador 

upotrebqena sintagma poslanik na strani (160) kao neve{ta prevedenica b. 

konstrukcije p�lnomo�en minist�r v ~u`bina. Tematski re~nik kao poseb-
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nu odrednicu navodi sintagmu generator naizmeni~nog toka (182), iako 

Leksikon u homonimskom paru tok / tok   b. ~lan daje u zna~ewu struja. 

10. Iz napred navedenih zapa`awa, potkrepqenih malobrojnim prime-

rima zbog ograni~enog prostora, mo`e se konstatovati da autori Re~nika, 

posebno Tematskog re~nika, nisu u dovoqnoj meri konsultovali postoje}e srp-

ske re~nike, pravopis, uxbenike iz akcentologije, literaturu vezanu za leksi-

kografiju i leksikologiju i stru~wake za srpski jezik za srpsko govorno pod-

ru~je. 

11. Autorima se predla`e, da u ciqu poboq{awa kvaliteta Re~nika i 

opravdawa ciqeva zbog kojih je on napisan, uva`e u ovom kratkom osvrtu na-

vedene propuste i pogre{ke. Razumqivo je da ovde nisu mogli biti navedeni 

svi tipovi gre{aka, jo{ mawe svi pojedina~ni primeri neadekvatnog ili po-

gre{nog tuma~ewa leksi~kog korpusa za srpski jezik.  

12. Dotle, Re~nik kao kombinovano izdawe osnovne i homonimske leksi-

ke, ostaje samo poku{aj da se na obostranu korist popuni jedna praznina u 

oblasti me|ujezi~ke (srpsko-bugarske) leksikografije. 

 
Radmila @ugi} 

 
 
 
 
 

Мр Јован Вуксановић: РЕЧНИК ЈЕЗИЧКИХ ПОЈМОВА. 
Бона Фидес – Номос, Београд, 1997, 234 стр. 

 
 Речник садржи око хиљаду лингвистичких термина. Намењен је првен-
ствено ученицима и студентима, али и свима другима које интересује језик и 
лингвистика. Дефиниције су допуњене бројним примерима који олакшавају 
разумевање. Неке од одредница (генитив, глаголски вид, глаголски придев про-
шли, глас, датив, додаци, именица, инструментал, модел реченице, морфема, 
ћирилица и др.) обрађене су тако детаљно и прегледно да ученицима и студен-
тима могу корисно послужити при обнављању градива или спремању испита. 
Уз већину термина наведена је етимологија. Мањи број термина је акцентован. 
Уколико постоје два равноправна акцената, наведена су оба (в. метатеза).  
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 Сем лингвистичких термина одредницу имају и Александар Белић, Ђу-
ро Даничић, Вук Караџић, Сава Мркаљ, Фердинанд де Сосир, Ђирило (Кон-
стантин) и Ноам Чомски.  
 Прилог (209–222), састављен на основу Кембричке енциклопедије језика 
Д. Кристала, садржи четири термина: говорни чинови, конверзацијске максиме, 
прагматика и семиотика (семиологија). 
 

Ђорђе Оташевић 
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ИЗ ДРУГЕ РУКЕ 
 

K. Brown, J. Miller (ed.): CONCISE ENCYCLOPEDIA OF 
GRAMMATICAL CATEGORIES. Pergamon Press, 1999, 508 str. 

 
Међу најкорисније подухвате издавачке куће Пергамон свакако спадају 

и лингвистичке енциклопедије које је ова кућа издала у последњих неколико 
година. То су Сажета историја науке о језику (Concise History of the Language 
Sciences), Сажета енциклопедија синтаксичких теорија (Concise Encyclopedia 
of Syntactic Theories), Сажета енциклопедија филозофије језика (Concise 
Encyclopedia of Philosophy of Language), Сажета енциклопедија прагматике 
(Concise Encyclopedia of Pragmatics), Сажета енциклопедија патологије језика 
(Concise Encyclopedia of Language Pathology), Сажета енциклопедија 
едукативне лингвистике (Concise Encyclopedia of Educational Linguistics). 
Последња енциклопедија коју је Пергамон објавио у октобру 1999. године 
јесте Сажета енциклопедија граматичких категорија (Concise Encyclopedia оf 
Grammatical Categories). Ова књига представља допуну недавно објављене 
Сажете енциклопедије синтаксичких теорија (Concise Encyclopedia of 
Syntactic Theories, 1996). Ову нову енциклопедију сачињава збирка од 79 
радова најпознатијих стручњака за одређене области. Књига је организована 
по абецедном реду. Уредници су Кејт Браун (K. Brown) са Универзитета у 
Кембриџу и Џим Милер (J. Miller) са Универзитета у Единбургу. Kако сами 
уредници кажу, граматичка категорија се у овој књизи схвата у најширем 
смислу. Анализирају се следећи проблеми: синтаксичка, семантичка и 
прагматичка питања која су у вези са формирањем лингвистичких категорија и 
која се тичу функционалних и семантичких односа унутар фразалних и 
реченичних категорија; индивидуалне врсте речи; појединачне функционалне 
категорије које се традиционално везују за главне врсте речи (род, број, падеж 
итд.); синтаксички процеси који су у вези са функционалним категоријама; 
теме које су у вези са прономинализацијом и анафором; врсте фраза, клауза и 
реченица; теме у вези са топикализацијом и редом речи. Многе обрађене 
категорије посматрају се у више језикâ и тако се открива богатство и 
разноврсност граматичких структура у разним језицима света и склапа 
свеобухватна слика феномена који се објашњава. Врло корисне су и детаљне 
библиографије са најновијим радовима из одређене области, које се налазе 
после сваког чланка. 
 Садржај енциклопедије ћемо навести на енглеском језику због тога што 
су неки термини компликовани за превођење или непреводиви, а већина их је 
интернационална и као такви су познати и у нашој лингвистичкој средини:  
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Editor's Foreword. 
Introduction. 
Adjectives (R.M.W. Dixon). 
Adverbs and adverbials (J. van der 
Auwera). 
Agreement (G.G. Corbett). 
Anaphora (P. Sells, T. Wasow). 
Apposition (N. Burton-Roberts). 
Aspect: basic principles (O. Dahl). 
Aspect: further developments (J. 
Miller). 
Aspectual type(s) (C. Lehmann). 
Auxiliaries (S. Steele). 
Binding (I. Crookston). 
Case (J.M. Anderson). 
Categories, linguistic (G.K. Pullum). 
Classifier languages (C.A. Craig). 
Comparative constructions (I. 
Crookston). 
Concessive clauses (E. König). 
Conditionals (F. Veltman). 
Conditionals, grammatical (J. 
Haiman). 
Connectives (J. Caron). 
Constituent structure (P. Jacobson). 
Control (E. Jaworska). 
Converb (M. Haspelmath). 
Coordination (C. Grover). 
Conference (R.A. Muskens). 
Counterfactuals (F. Veltman). 
Definiteness (C. Lyons). 
Deixis (S. Levinson). 
Determiners (J. van Eijck). 
Evidence and modality (D. 
Blakemore). 
Factivity (P.A.M. Seuren). 
Finiteness (M. Koptjevskaja-Tamm). 

Functional relations (R.D. Van Valin, 
Jr). 
Gender and gender systems (G.G. 
Corbett). 
Genericity (M. Krifka). 
Grammatical units (R.E. Longacre). 
Grammaticalization and lexicalization 
(E.C. Traugott). 
Head and modifier (L. Bauer). 
Head marking (A. Spencer). 
Honorifics (M. Shibatani). 
Indirect speech acts: inferring the 
illocutionary point (K. Allan). 
Information structure (W.A. Foley). 
Interjections (F.K. Ameka). 
Logophoricity and long-distance 
reflexives (L. Stirling). 
Mass expressions (M. Krifka). 
Modality (F. Kiefer). 
Mood and modality: basic principles 
(F.R. Palmer). 
Mood and modality: further 
developments (F.R. Palmer). 
Moods, clause types, and speech acts 
(K. Allan). 
Negation (P. Ramat). 
Nominalizations (P. Muysken). 
Noun incorporation (W.J. de Reuse). 
Nouns and noun phrases (J.R. Payne). 
Number and number systems (D.A. 
Cruse). 
Particles (D. Hartmann). 
Parts of speech (R.L. Trask). 
Passive and related constructions (I. 
Roberts). 
Perfect (O. Dahl). 
Performative clauses (K. Allan). 
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Phrastic, neustic, tropic: hare's 
trichotomy (K. Allan). 
Polarity items (F. Zwarts). 
Possession (J.R. Taylor). 
Prepositions and prepositional phrases 
(E. Jaworska). 
Proper names: linguistic aspects (A. 
Lehrer). 
Reflexives and reciprocals (F. 
Lichtenberk). 
Relative clauses (N. Fabb). 
Resultatives (D.J. Napoli). 
Sentence types and clause 
subordination (R.D. Huddleston). 
Serial verbs (M. Sebba). 
Speech act verbs (J. Verschueren). 
Speech acts and grammar (K. Allan). 
Subordination and complementation 
(N. Vincent). 

Switch-reference and related 
phenomena (L. Stirling). 
Tense (B. Comrie). 
Topic and comment (J. van 
Kuppevelt). 
Topic, focus, and word order (R. 
Sornicola). 
Transitivity (T. Tsunoda). 
Valency changing alternations (R.L. 
Humphreys). 
Verbs and verb phrases (R. Cairns). 
Voice (M. Shibatani). 
Word order and linearization (A. 
Siewierska). 
Glossary. 
List of Contributors. 
List of Major Language and 
Linguistics journals. 
Name index. 
Subject index. 

 
 Ова и све остале наведене енциклопедије коштају око 200 америчких 
долара, што значи да су недостижне већини заинтересованих појединаца. Било 
би добро када би их набавила библиотека Института за српски језик или нека 
од библиотека Филолошког факултета. На тај начин бисмо се из само 
неколико књига обавестили о најважнијим савременим погледима на бројна 
лингвистичка питања. 
 

Рајна Драгићевић 
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Heinz Giegerish: LEXICAL STRATA IN ENGLISH. 
 MORPHOLOGICAL CAUSES, PHONOLOGICAL EFFECTS. 

(Cambridge Studies in Linguistics, 89), CUP, 1999. 
 

 У монографији Лексички слојеви у енглеском језику. Морфолошки 
узроци, фонолошке последице Хајнц Гихерих истражује начин на који 
алтернације у звучним обрасцима речи и процеси формирања речи делују 
једни на друге. Износећи примере из енглеског и немачког језика, он открива и 
детаљно наводи принципе лексичке морфологије и фонологије, теорије која је 
последњих година све утицајнија у лингвистици. Он преиспитује многе од 
њених већ установљених претпоставки и тако изводи једну кохерентну теорију 
која још нуди и нова гледишта на неке од централних појава у фонологији 
енглеског језика. 
 

Ружица Маринковић 
 
 
Hella Olbertz (Editor), Kees Hengeveld (Editor), Jesus Sanchez Garcia: 

THE STRUCTURE OF THE LEXICON IN FUNCTIONAL 
 GRAMMAR. (Studies in Language Companion Series, Vol 43), John 

Benjamins, 1998. 
 
 Радови у делу Структура лексикона у функционалној граматици 
разматрају пет различитих становишта улоге лексикона у теорији 
Функционалне граматике (ФГ) какву је развио Сајмон К. Дик са својим 
сарадницима. Свеска почиње изузетно практичним одељком о функционално-
лексемском моделу, лексиколошком и лексикографском систему који је 
умногоме инспирисан Диковим принципом лексичке декомпозиције корак по 
корак. Други део свеске се бави деривацијом именица са значењем активности 
(action-nouns), псеудорефлексивним глаголима (односно глаголима са 
лексичким се, типа смејати се, љутити се) и каузативним конструкцијама, и 
на тај начин доноси нова гледишта у вези са формирањем предиката у ФГ. За 
овим следи одељак чија је тема значајан проблем у вези са валенцом којим се 
све до сада ФГ није бавила: како посматрати колокацијска својства предиката. 
Четврти део књиге разматра (непрототипске) прелазне глаголе и њихов однос 
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према типологији стања ствари, чиме се отвара могућност ревизије Дикове 
типологије. Завршно поглавље књиге усредсређује се на однос између 
лексикона и дубинске структуре клаузе. За разматрање овог односа понуђене 
су три могућности различитог степена радикалности. 
 

Ружица Маринковић 
 
 

Jean-Pierre Koenig: LEXICAL RELATIONS. Cambridge 
University Press, 1999. 

 
 Циљ ове књиге је да обезбеди модел лексичких односа који мири идио-
синкратичке и продуктивне аспекте лексикона. У раду на Граматици центрич-
не фразне структуре, распоред лексичких знања назван је хијерархијским лек-
сиконом језичких подврста кроз који делимичне правилности умереног уоп-
штавања и истински производни процеси добијају једнообразан модел. Његова 
основна теза је да се све лексичке релације своде на категоризацију (савез две 
релацијске лексеме у заједничкој категорији) и да је пресек те категорије једи-
ни механизам потребан за моделовање лексичких процеса, под условом да лек-
сички предмет може да буде сврстан делимично и као подврста у односу на 
свој пар. 
 

Марија Ђинђић 
 
 

Roger S. Crutchfield: ENGLISH VOCABULARY QUICK 
 REFERENCE. A COMPREHENSIVE DICTIONARY  

ARRANGED BY WORD ROOTS. Lexadyne Pub Inc, 1998. 
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 Ово је својеврстан етимолошки речник енглеског језика са више од 
7.000 речи (од abiogenesis до  zygote) обрађених под одговарајућим коренским 
морфемама. Одликује се веома информативним, концизним и јасним дефини-
цијама. Специфична концепција чини га лако доступним свим потенцијалним 
корисницима. Индекс од 260 основних, као и индекс од 500 других коренских 
и афиксних морфема, те алфабетски индекс дефиниција (израђен као својевр-
стан обратни речник) и индекс главних речи садржаних у одредницама, пома-
жу да се што пре дође до тражене информације. Овај речник би, поред осталог, 
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могао успешно да послужи као помоћно средство у настави енглеског језика у 
школама и на факултетима јер олакшава разумевање већ усвојених значења и 
омогућава брзо и лако учење “нових” речи. 
 

Маја Ђокић 
 
 

Heinz Fahnrich, Surab Sardshweladse, Zurab Sarjvelaze: 
ETYMOLOGISCHES WÖRTERBUCH DER KARTWEL 

SPRACHEN (HANDBUCH DER ORIENTALISTIK, ERSTE  
ABTEILUNG, DER NAHE UND DER MITTLERE OSTEN, 24). 

Brill Academic Publishers, 1997. 
 

Овај речник намењен је уском кругу оријенталиста који се баве изучава-
њем лексичког наслеђа јужнокавкаске језичке породице. Презентује најновије 
резултате етимолошких истраживања картвелске лексике. Доноси обиље новог 
лексичког материјала, коригује раније и успоставља нове реконструкције. 
Увод садржи кратак опис картвелских језика, преглед компаративно-историј-
ског изучавања картвелске лексике и детаљан опис система регуларних коре-
лација фонема. Лексеме се обрађују у централном делу Речника, под одговара-
јућим реконструисаним коренским и афиксним морфемама распоређеним ал-
фабетским редом и поткрепљеним примерима из картвелских језика. Свака од-
редница садржи детаљан приказ фонолошког развоја лексема од пра- до ре-
центних форми и допуњена је референцама. 
 

Маја Ђокић 
 
 

Charles L. Cutler:  O BRAVE NEW WORDS : NATIVE 
AMERICAN LOANWORDS IN CURRENT ENGLISH. 

University of Oklahoma Press, 2000. 
 
 Књига Изворне америчке позајмљенице у савременом енглеском језику 
представља студију о инкорпорацији језика америчких староседелаца у вока-
булар савременог енглеског. Она бележи присвајање индијанских речи за жи-
вотиње, биљке и храну од стране европских досељеника и испитује степен 
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уношења и флуктуације ових позајмљеница у контексту значајних догађаја 
који су пратили европско насељавање и промене у односима белаца и Инди-
јанаца. 
 Глосарији садрже изговор, прве податке о употреби, етимологију и крат-
ке дефиниције свих инкорпорираних речи северноамеричких Индијанаца и 
Ескима. У апендиксу су дате позајмљенице преузете из језика латиноамерич-
ких Индијанаца. 
 

Драгана Китановић 
 
 

Eugene H. Ehrlich: YOU'VE GOT KETCHUP ON YOUR  
MUUMUU. AN A-TO-Z GUIDE TO ENGLISH WORDS FROM 

AROUND THE WORLD. Henry Holt & Company, 2000, 288 str. 
 

U knjizi se daje živopisan pregled reči koje su iz drugih jezika ušle u engle-
ski. Pronicljivo i studiozno, Judžin Erlih (Eugene Ehrlich) vodi čitaoca kroz istoriju 
stalnih promena engleskog jezika, prikazujući kako je engleski bešavno prišivao reči 
iz ostalih jezika u sopstvenu tkaninu. Čitaoci skromnijeg lingvističkog znanja iz ove 
knjige će saznati da je jezik koji zovemo engleskim, u stvari jezik sastavljen od jezi-
ka starih osvajača kao što su to bili Rimljani, Angli, Saksonci i Francuzi.  

U knjizi se navodi poreklo nekih poznatih i često korišćenih reči engleskog 
jezika, kao što su, na primer,  grafiti (dolazi iz italijanskog i znači “ogrebotine”) ili 
kečap (od kineske reči Ke-Jap, koja znači “riblji sos”).  

Jasnim i razumljivim jezikom Erlih osvetljava poreklo, svrhu i značenje ne-
kad stranih reči koje su postale deo bogate potke engleskog jezika. 
 

Slobodan Sredanović 
 
 

John Kennedy: WORD STEMS. A DICTIONARY. Soho Press, 
1996. 

 
Iako jedan od najvećih svetskih jezika, engleski je hibrid nastao od latinskog, 

grčkog i još desetak drugih jezika. Polazeći od osnova reči, organizovanih u vidu 
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iscrpne liste od Abb (otac, verski vođa, sirijski, abba) do Zym (ferment, grč. zymoo), 
date su definicije najuobičajenijih stranih reči koje čine osnovu engleskog jezika. 
Rečnik je klasični priručnik za studente, enigmatičare i sve one kojima je pisanje 
poziv. 
 

Marija Vučković 
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БИБЛИОГРАФИЈЕ 
 

LISTA ELEKTRONSKIH REČNIKA SRPSKOHRVATSKOG  
JEZIKA 

(U CELINI ILI JEDNOG OD TRI NJEGOVA NACIONALNA  
STANDARDA) 

 
Napomena 
Spisak koji ovde predstavljamo dodatak je bibliografiji srpskohrvatskih rečnika u 
autorstvu Danka Šipke (Danko Šipka A Bibliography of Serbo-Croatian 
Dictionaries: Serbian, Croatian, and Bosnian Muslim, Springfield: Dunwoody 
Press, 2000). Pominjana bibliografija može se naručiti na strani: 
http://www.mrminc.com. Bibliografija će biti popravljana i dopunjivana jednom 
godišnje (sledeće izdanje planirano je za početak 2001). Spisak elektronskih rečnika 
(većina je dostupna na Internetu) odražava stanje s kraja 1999. godine. Kako se 
Internet neprestano menja (neke adrese nestaju, neke menjaju mesto, pojavljuju se 
nove), moguće je da će neke adrese sa rečnicima biti zastarele između dva izdanja 
Bibliografije. 
 
Appendix: A Selection of Electronic Dictionaries of Serbo-Croatian 
 
A , yuscii text file  draft of Serbo-Croatian Car-mechanic Dictionary

( )ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/amrjec.zip  
Arabic-Bosnian Muslim dictonary of Quranic meanings 

( )http://bih.org/kuran/index.html  
Basic vocabulary list Serbo-Croatian <->Polish 1, 1-1,500 out of 4,500 most 

frequent words (ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpo1500.zip) 
Basic vocabulary list Serbo-Croatian <->Polish 2, 1,500-3,000 out of 4,500 most 

frequent words (ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpo3000.zip) 
Basic vocabulary list Serbo-Croatian <->Polish 3, 3,000-4,500 out of 4,500 most 

frequent words ( )ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpo5000.zip  
Bosnian-English and English-Bosnian Dictionary by Imel, 70,000 entries 

( )http://www.fantasybih.com/imel_engleski.htm  
Bosnian-English-German dictinaries (download) 

(http://www.djikic.com/software/download.htm) 
Croatian Citogenic Dictionary ( )http://www.kdb.hr/projekti/rjecnik/index.htm  
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http://www.mrminc.com/
ftp://math.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/amrjec.zip
ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/amrjec.zip
ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/amrjec.zip
ftp://math.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpo1500.zip
ftp://math.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpo3000.zip
ftp://math.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpo5000.zip
ftp://math.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpo5000.zip
http://www.fantasybih.com/imel_engleski.htm
http://www.kdb.hr/projekti/rjecnik/index.htm
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Croatian Computing Dictionary ( )http://faust.irb.hr/~tust/Inet/rjecnik.htm  
Croatian Computing Dictionary ( )http://www.win-in.com/kazalo/index.htm  
Croatian Cryptographic Dictionary 

(http://www.pefri.hr/~ebarisic/crypt/rjecnik.html) 
Croatian Devil’s Dictionary ( )http://hilbet.math.hr/archive/hr_rec_humor/index.html  
Croatian Electronical and Computing Dictionary 

(http://www.yuqwest.org/SIGs/jezik/cro.com.recnik.html) 
Croatian – English/German/French/Italian Dictionary 

(http://www.tranexp.com/InterTran.cgi?lang=croeng) 
Croatian Ethnological Dictionary ( )http://top.pefri.hr/seminar/izvoncari/rjecnik.html  
Croatian Internet Dictionary ( )http://mapef.pefri.hr/~helpdesk/rjecnik.html  
Croatian Internet Dictionary (http://www.e92.hr/rjecnik.htm) 
Croatian Modem Communication Dictionary 

( )http://public.st.carnet.hr~blagimodemmodemrje.html  
Croatian Terminological Dictionary (http://www.cc.foi.hr/~hvulin/rjecnik.html) 
Croatian-Dutch Dictionary Project ( )http://www.xs4all.nl/~glagol/rjecnik.htm  
Croatian-English dictionary with over 100,000 entries. 

(http://phoenix.kent.edu/7Eknamjesn) 
Croatian-English Nutrition Dictionary 

( )http://hrana.com/nutrizg/prehrjec/rjecnik.htm  
Croatian-English-Croatian PC Dictionary 

( )http://www.personal.kent.edu/~knamjesn/dic.html  
Deltamedia Terminological Dictionary (http://www.tel.hr/deltamedija/rjecnik.html) 
Dictionary of Nominal Gender Differences between Serbo-Croatian and Polish, 

Word for Windows and cp 852 text (ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-
Croat/shporod.zip) 

Dictionary of Serbo-Croatian - Polish False Cognates, Word Perfect text file 
(ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpopar.zip) 

Dictionary of Serbo-Croatian Obscenities, Word Perfect text file 
(ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/rjops.zip) 

Dictonary of Vojvodinian Slang (http://novisad.pair.comrecnikindex.html) 
(http://www.novisad-home.com/recnik/index.html) 

English – Bosnian Dictionary (http://www.travlang.com/languages/cgi-
bin/langchoice.cgi?page=main&lang1=english&lang2=bosnian) 
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http://faust.irb.hr/~tust/Inet/rjecnik.htm
http://www.win-in.com/kazalo/index.htm
http://hilbet.math.hr/archive/hr_rec_humor/index.html
http://www.yuqwest.org/SIGs/jezik/cro.com.recnik.html
http://top.pefri.hr/seminari/zvoncari/rjecnik.html
http://mapef.pefri.hr/~helpdesk/rjecnik.html
http://public.st.carnet.hr/~blagi/modem/modemrje.html
http://www.xs4all.nl/~glagol/rjecnik.htm
http://hrana.com/nutrizg/prehrjec/rjecnik.htm
http://www.personal.kent.edu/~knamjesn/dic.html
http://www.tel.hr/deltamedija/rjecnik.html
ftp://math.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shporod.zip
ftp://math.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpopar.zip
ftp://math.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/rjops.zip
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English - Serbian Automatic Dictionary 

( ) http://members.tripod.com~prevodilacAutoDictSr.htm
( )http://as.infosky.net/~nikolab/Auto/DictSr.htm  

English - Serbian mSQL Dictionary ( ) www.rcub.bg.ac.yurecnik
( )http://afrodita.rcub.bg.ac.yu/~tony/recnik.html  

English<->Croatian Dictionary for Windows (http://www.tranexp.com) 
English<->Serbian Cyrillic Dictionary for Windows (http://www.tranexp.com) 
English<->Serbian Latin Dictionary for Windows ( )http://www.tranexp.com  
English-Croatian Dictionary ( )http://jagor.srce.hr/HAD/rjecnik.htm  
English-Croatian Dictionary (http://www.crobb.com.au/croatschool/rjecnik.htm) 
English-Croatian Dictionary by Xanadu Software, 40,000 entries 

( )http://www.epicentar.com/kiosk/rjecnik/index.htm  
English-Croatian Dictionary of Computing Abbreviations 

( )http://www.pcchip.hr/pcchip/rjecnik/kratice-b.htm  
English-Serbian On-line Dictionary (http://www.rcub.bg.ac.yu/recnik) 
English-Serbian On-line Dictionary by Vlado Kešelj ( , http://www.recnik.com

http://www.rjecnik.com) 
English-Serbian-English Contact Dictionary ( ) http://www.2net.co.yu/contact

( )http://www.orka.co.yu/kupovina/recnik  
English-Serbian-English Dictionary 

(http://web.access.net.au/katincic/dictionary_en.htm) 
Excerpts from the Serbo-Croatian Orhographic Dictionary, by Matica srpska and 

Matica hrvatska (ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/prav.zip) 
Facetious Serbian Business Dictionary ( )http://obelix.ijs.si/~viktor/humor/biznis.htm  
German<->Croatian Dictionary for Windows (http://www.tranexp.com) 
HACHEK, Hašek - Hrvatski akademski spelling-checker, Croatian spell checker 

(sandor.dembitz@fer.hr) 
Hrvatska riječ, Croatian spell checker, (TTE Inženjering, d.o.o.Put Murata 22c, 

23000 Zadar: RH) 
Hrvatski računalni pravopis, Croatian spell checker and morphological generator 

( , , josip.silic@ffzg.hr tomislav.silic@public.srce.hr
http://public.srce.hr/~ansilic) 

HSC (Hrvatski Spelling-Checker), Croatian spell checker ( , br31187@pinus.cc.fer.hr
brad@fly.cc.fer.hr) 

Korektor, Croatian spell checker (http://dalekiskok.hr/korektor.htm) 
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http://members.tripod.com/~prevodilac/AutoDictSr.htm
http://as.infosky.net/~nikolab/AutoDictSr.htm
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Lapis, Croatian spell checker ( , , polar@st.tel.hr http://www.dalmatianet.compolar

http://www.polar.hr) 
Medicinski leksikon ( )www.obelezja.co.yu  
Military vocabulary builder (fltl@fltl.org) 
Morton Benson’s Electronic Dictionary ( )http://www.pcpress.co.yu/benson  
Multilingual Internet Search Dictionary 

( )http://www.cadenza.org/search_engine_terms/isrchsr.shtml  
Multilingual Music Glossary (Serbian, French, German, English) 

( )http://www.cadenza.org/glossary  
Multilingual Scouting Dictionary ( )http://partio.net/dict/index.html  
Multilngual Europro Dictionary (Finnish, English, German, Swedish, Serbian) 

( )http://www.yupro.com/esprofiles/dp-e.htm  
Polish <->Serbo-Croatian Dictionary of Intentional Phrases 

(ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpoint.zip) 
Polish <->Serbo-Croatian Dictionary of Prepositions 

(ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/pred.zip) 
Polish <->Serbo-Croatian Dictionary of Thematic Phrases 

( )ftp://ftp.amu.edu.pl/pub/Serbo-Croat/shpotem.zip  
Pravopis Matice srpske (CD-ROM), Serbian orthographic dictionary 

(http://www.maticasrpska.org.yu) 
Serbian Aikido Dictionary ( ) http://www.beotel.yu/~shinken/recnik1.htm

( )www.geocities.com/Tokyo/Pagoda/7850/recnik2.htm  
Serbian Command and Control Dictionary (fltl@fltl.org) 
Serbian Computing Dictionary ( )http://www.cet.co.yu/literbooks/recnik.htm  
Serbian Computing Dictionary ( )http://www.img.co.yu/podlupom/recnik.asp  

Serbian – English Dictonary 
(http://ftp.yurope.com/ftp/pub/windows/language/dictio012.zip) 
Serbian Intenet Dictionary ( )http://www.uis.kg.ac.yu/infoIntRec.htm  
Serbian Internet Dictonary ( )http://www.sota.ch/real/recnik.stm  
Serbian Internet Security Dictionary ( )http://www.cent.co.yu/zastita/recnik.html  
Serbian Joey Dictionary ( )http://members.aol.com/Joey/RPGindex.html  
Serbian Techno Dictionary ( )http://www.yutechno.com/archives/texts/recnik.html  
Serbian-English-Serbian Dictionary YuStart 

( )http://www.yustart.co.yu/recnikup.htm  
Serbian-English-Serbian Dictonary ( )http://www.kg.ac.yu/recnik  
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SITO, Croatian spell checker (filos@zg.tel.hr) 
Swedish-Serbo-Croatian Dictionary of Social Terminology 

( )http://neo.svenska.gu.se/~cedertermin/termin.html  
The Lexicon of YU-Mythology ( )http://home.wxs.nl/~sima  
Urban Planing Dictionary 

( )http://www.geocities.com/ParisMusee/3334/frameset.html  
Wens English-Serbian and Serbian-English Dictionary  

( )http://solair.eunet.yu/~mcom/index.htm  
 

Danko Šipka 
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ПРОЈЕКТИ 
 

Danko Šipka 
 
Ime i prezime: Danko Šipka 
 
Kontakt: sipkadan@amu.edu.pl (do kraja maja 2000 takođe: sipkadan@erols.com), 
ul. Dolna Wilda 6B m. 13, PL-61-552 Poznań, Polska, strana u Internetu: 
http://main.amu.edu.pl/~sipkadan 
 
Obrazovanje: Jugoslovenska diploma, magisterijum i doktorat iz serbokroatističke 
lingvistike, poljski magisterijum iz rusistike, poljski doktorat iz psihologije, poljska 
habilitacija iz slavistike, deset jednosemestralnih kurseva političkih nauka, Fulbrig-
htov studijski boravak i Humboldtovo postdoktorsko usavršavanje. 
 
Radna istorija: Predavao u svojstvu asistenta, predavača, docenta i vanrednog pro-
fesora na univerzitetima u Sarajevu (Jugoslavija), Illinois, Pittsburgh (SAD), Po-
znań, Warszawa, Wrocław (Poljska). Radio kao istraživač na univerzitetima u 
Düsseldorfu i Münchenu (SRN), te kao stariji lingvista u firmi Multilingual Rese-
arch and Management (SAD). Radio kao konsultant za New Mexico State Univer-
sity (SAD) te firmu Translation Experts (Velika Britanija). Trenutno vanredni profe-
sor na Univerzitetu u Poznanju (Poljska) te stariji lingvista u firmi MRM/McNeil 
(SAD) 
 
Publikacije: pet knjiga i preko stotinu radova na srpskom, engleskom, nemačkom i 
poljskom, elektronski rečnici i gramatike 
 
Osnovna interesovanja: leksikologija, leksikografija, kompjuterska lingvistika, 
kognitivna lingvistika, psiholingvistika 
 
Opis projekata u toku: 
1. Minimal Information Grammar - sistem pravila za mašinsko prevođenje između 

engleskog i drugih jezika, dugoročni projekat koji ulazi u završnu fazu. Projekat 
se realizuje u londonskoj firmi Translation Experts (više informacija i demon-
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stracija programa dostupni su na: http://www.tranexp.com). S obzirom na zamr-
šenost problematike, teško je predvideti datum završetka projekta, 

2. A Bibliography of Serbo-Croatian Dictionaries: Serbian, Croatian, and Bosnian 
Muslim. Prvo izdanje bibliografije srpskohrvatskih rečnika sa preko 2500 nave-
denih rečnika objavljeno je početkom marta 2000 (može se naručiti na: 
http://www.mrminc.com), na početku svake kalendarske godine biće objavljiva-
no ažurirano izdanje. Autor bi bio zahvalan za dopune i popravke na navedenu 
kontaktnu adresu, 

3. SerboCroatian-English Colloquial Dictionary - razgovorni srpskohrvatsko en-
gleski rečnik sa oko 23000 odrednica. Uzorci druge radne verzije uvodne studije 
i slova A-C dostupna su na: http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/sample.htm. Ka-
tegorija razgovornosti shvaćena je veoma široko da obuhvati sleng i široko upo-
trebljavane dijalektizme. Rečnik će biti objavljen u aprilu 2000 kod izdavača 
Dunwoody Press (USA) i moći će se naručiti na: http://www.mrminc.com, 

4. Serbo-Croatian New Words Dictionary - upravo postbensonovski srpskohrvat-
sko-engleski rečnik. Obuhvatiće prvenstveno reči koje su ušle u srpskohrvatske 
standarde u poslednjoj deceniji usled tehnoloških i političkih promena. Projekat 
je u početnoj fazi, građa se skuplja iz postojećih rečnika i lista, a formiran je i 
korpus od osam miliona jedinica tekućeg teksta od novina sa srpskohrvatskog 
područja. Projekat treba da bude okončan do leta 2002 i objavljen u izdavaštvu 
Dunwoody Press (USA), 

5. SerboCroatian-English Dictionary of False Cognates - projekat je u početnoj fa-
zi. Već je skupljeno 1000 parova tzv. lažnih poznanika, što je znatno više nego 
što je zabeleženo u postojećem rečniku u autorstvu Borisa Hlebeca. Uz to, ovaj 
rečnik namenjen je prvenstveno engleskim govornicima. Projekat treba da bude 
okončan do leta 2002 i objavljen u izdavaštvu Dunwoody Press (USA), 

6. A Dictionary of Serbo-Croatian Nicknames. Projekat je u početnoj fazi. Sku-
pljeno je oko 20000 nadimaka. Nadimci će biti akcentovani, biće pružena infor-
macija o deklinaciji, punom imenu, građenju prideva i sl. Projekat treba da bude 
okončan do ljeta 2002 i objavljen u izdavaštvu Dunwoody Press (USA), 

7. Srpskohrvatski dativ u kognitivnolingvističkoj perspektivi. Skupljena je obilna 
građa iz gramatika i tekstualnih korpusa. Ideja je da se popuni serija monografi-
ja o našim padežima studijom o dativu. Zbog angažovanosti na drugim projekti-
ma, autor traži saradnike/suautore za dovršenje ovog projekta (zainteresovani 
treba da se jave na navedenu kontaktnu adresu), 
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8. Srpskohrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja. Kompleksni program istraži-

vanja koji obuhvata istraživački rad, niz poljskih magistarskih radova, te psiho-
lingvistička istraživanja na Univerzitetu u Poznanju (Poljska). Radovi iz tog 
programa dostupni su na: http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/papers.htm, a od-
branjeni magistarski radovi na: http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/semmag.htm. 
Dva  najizrazitija potprojekta ovog široko koncipiranog projekta su: Decizioni-
stički model slovenskih jezika, te Slovenska međukulturna istraživanja. 
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ХРОНИКА  
 

56. КЊИГА ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГ ФИЛОЛОГА 
ПОСВЕЋЕНА УСПОМЕНИ НА АКАДЕМИКА ПАВЛА 

ИВИЋА 
 
 Дана 19. септембра 1999. године преминуо је академик Павле Ивић, 
лингвиста светског гласа. Српска академија  наука и уметности и њен Инсти-
тут за српски језик сећању на великог научника посвећују 56. књигу Јужносло-
венског филолога. Жао нам је што нас техничке околности приморавају да ду-
жину прилога ограничимо на највише осам страна уобичајеног формата нашег 
часописа. Прилози за књигу посвећену успомени на академика Павла Ивића 
могу се писати на свим светским и свим словенским језицима. Рок за слање 
прилога је 30. јун ове године. До 30. марта потребно је потврдити намеру да се 
пошаље прилог и, ако је могуће, навести његов наслов. Уколико се рад доста-
вља на дискети, она треба да буде IBM PC компатибилна. Прилог се може по-
слати и електронском поштом: plavikru@eunet.yu. Пожељно је да се користи 
фонт Times New Roman. Ако се користи неки други фонт, потребно га је при-
кључити документу. 
 

Слободан Реметић 
 
 

ЈАНУАРСКО ОКУПЉАЊЕ СЛАВИСТА СРБИЈЕ 
 
 Славистичко друштво Србије од 1963. године сваког јануара у време 
зимског распуста организује и одржава Скуп слависта Србије  –  научно и 
стручно окупљање стручњака за све словенске језике, које има карактер науч-
ног симпозијума и стручног семинара за наставнике словенских језика, у пр-
вом реду руског. 
 Поштујући традицију и користећи стечено искуство, Друштво је и овог 
јануара организовало поменути Скуп  –  38. по реду, на коме је тема научног и 
стручног разматрања била: “Славистика на граници векова  –  стање и перспек-
тиве”. На Скупу су поднета 34 реферата слависта из Београда, Новог Сада, Ни-
ша, Приштине и Никшића, као и из Аустрије, Русије и Словачке. У реферати-
ма су расправљана питања језика, књижевности, културе, међусловенских веза 
и методике усвајања словенских језика као инословенских; било је и реферата 
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окренутих прошлости, и реферата окренутих садашњости и будућности; рас-
прављало се о општесловенским темама, али и јужнословенским или још ужим  
–  србистичким, русистичким, словакистичким, бохемистичким питањима. Ве-
ћина поднетих реферата нашла је место у IV књизи (за 2000. годину) часописа 
“Славистика”. У време Скупа одржана је и редовна Годишња скупштина Дру-
штва на којој је, између осталог, донета одлука о установљењу годишње награ-
де “Павле Ивић” за најбољи рад у области лингвистичке славистике, усвојен је 
Правилник и именован Одбор за доделу награде. 
 Свесна чињенице да обимна тема овогодишњег Скупа није могла бити у 
потпуности обрађена, Управа Друштва је за следећи  –  39. скуп слависта Ср-
бије, који ће се одржати у јануару 2001. године, утврдила тему: СЛАВИСТИЧ-
КА ПРОМИШЉАЊА НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА. Може се оче-
кивати да ће овако формулисана тема привући изузетну пажњу посленика на 
славистичком пољу, те да се у рефератима саопште резултати истраживања о 
свим питањима којим се слависти научно и практично баве у датом тренутку, 
да се анализира стање и сагледају перспективе развоја словенских језика, књи-
жевности, култура и њихових веза, да се укаже на актуелне и будуће проблеме 
славистичке науке и славистичких организација, да се сагледају могућности 
ефикаснијег усвајања словенских језика и сл. Изложена промишљања на Ску-
пу чинила би основу и полазиште за дефинисање будућих научних пројеката и 
славистичког делања у предстојећим годинама и деценијама миленијума који 
ће управо наступити. 
 Пријаве реферата за Скуп треба доставити Управи Друштва најкасније 
до 1. новембра 2000. године. Саопштени реферати на Скупу биће објављени у 
часопису “Славистика”. 

 
Богољуб  Станковић  

 
 

XXXIX СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ 
 
 39. Скуп слависта Србије одржаће се на Филолошком факултету у Бео-
граду средином јануара 2001. године. 

Тема скупа је: 
СЛАВИСТИЧКА ПРОМИШЉАЊА НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА 
 Овако формулисана тема наредног Скупа даје могућност да се наставе 
разматрања изложена на претходном Скупу, да се саопште резултати истражи-
вања о свим питањима којим се слависти научно и практично баве у датом тре-
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нутку, да се анализира стање и сагледају перспективе развоја словенских јези-
ка, књижевности, култура и њихових веза, да се укаже на актуелне и будуће 
проблеме славистичке науке и славистичких организација, да се сагледају мо-
гућности ефикаснијег усвајања словенских језика и сл. 
 Пријаве реферата треба доставити Управи Славистичког друштва Срби-
је најкасније до 1. новембра 2000. године. Рукописи реферата обима до 8 куца-
них страна (30 редака на страни) предају се организатору Скупа у два пример-
ка непосредно после читања. Прихваћени реферати од стране уредништва биће 
објављени у V-ој књизи часописа “Славистика” најкасније до 1. маја 2001. го-
дине. Организатор планира да програм Скупа достави учесницима до 1. XII 
2000. 
 У време скупа биће одржана изборна Годишња скупштина Славистич-
ког друштва Србије, а у оквиру Скупа одвијаће се стручно усавршавање (семи-
нар) наставника и професора руског језика и књижевности. 
 

    Управа Славистичког друштва Србије 
 
 
 

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ МАПРЈАЛ-а 
 
 У оквиру програма активности МАПРЈАЛ-а (Међународна асоцијација 
русиста) Славистичко друштво Србије, у сарадњи са  Савезом славистичких 
друштава Југославије, Филолошким факултетом у Београду и Филозофским 
факултетом у Нишу, организује Међународни научни симпозијум (већ пети по 
реду) о теми: “Состояние и перспективы сопоставительных  исследований 
русского и других языков”. Радни језик Симпозијума је руски. Жеља је 
организатора да се у последњој години XX века и другог миленијума учини 
критички осврт на оно што је у конфронтационој русистици и славистици до 
сада остварено, те да се на основу дате реалности сагледају перспективе и 
дефинишу садржаји и форме делања у времену које долази. Предмет научног и 
стручног разматрања биће теоријска и методолошка питања напоредних 
проучавања руског и других (словенских и несловенских) језика, конкретне 
напоредне језичке анализе на свим нивоима језичке структуре и у области 
лингвокултурологије, културологије, поетике, семантике и прагматике, као и 
примена резултата напоредних проучавања у процесу учења руског језика као 
инословенског и страног. 
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 Симпозијум се одржава од 30. маја до 2. јуна 2000. године у Београду и 
Нишу. Биће то истовремено и прилика да се у присуству најугледнијих 
русиста из читавог света у Нишу свечано обележи отварање нове славистичке 
катедре (у почетку само група за руски језик) на Универзитету у овом граду. 
 Предвиђено је да се уочи, током и непосредно после Симпозијума 
реализује и читав низ пратећих манифестација, између којих је и: Промотивна 
свечаност Славистичког друштва Србије на Дан словенске писмености (Дан 
св. Ћирила и Методија) 24. маја; Дани руског језика, књижевности и културе у 
Србији од 25. маја до 5. јуна; Изложба “Српска русистика XX века”, која ће 
бити отворена на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду 30. 
маја. Очекује се да ће на изложби бити представљено све оно што је било 
релевантно током једног века у области језичке, књижевне и 
лингводидактичке русистике. Пошто се планира израда Каталога изложбе и 
задржавање експоната по затварању изложбе у библиотеци Катедре за 
славистику, несумњиво је да ће овај подухват имати трајнију вредност. 

Славистичко друштво Србије верује да ће и овог пута смоћи снаге да у 
релативно кратком року по завршетку Симпозијума објави зборник реферата. 

 
Богољуб  Станковић  

 
 

BIJENALNA KONFERENCIJA U KANZASU 
 
 Od 4. do 6. maja 2000. na University of Kansas u gradu Lawrence održaće se 
dvanaesta bijenalna konferencija posvećena balkanskim i južnoslovenskim jezicima, 
književnostima i folklornim nasleđima. Podaci o konferenciji, kao i sažeci 
prijavljenih referata mogu se videti na: http://www.ukans.edu/~slavic/bss.htm. 
Prijavilo se oko 70 učesnika iz desetak zemalja, a jedna od tačaka programa je 
odavanje počasti nedavno preminulom akademiku Pavlu Iviću. 
 

Danko Šipka 
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RAD LINGVISTI^KOG KOLOKVIJUMA U  
INSTITUTU ZA SRPSKI JEZIK SANU 

 

 U Institutu za srpski jezik SANU krajem 1999. godine po~eo je da ra-

di Lingvisti~ki kolokvijum. Inicijativu za rad ove lingvisti~ke tribine 

pokrenuli su saradnici Instituta koji se, osim leksikografskog rada, bave i 

nau~no-istra`iva~kim radom. Rad sli~ne vrste odvijao se u Institutu i u 

pro{losti, ali sa prekidima, a u godinama op{te dru{tvene krize potpuno je 

prestao. ^ak su izostale i zajedni~ke stru~ne konsultacije saradnika na 

zajedni~kim projektima, a naro~ito na projektu Re~nika SANU. Potreba za 

takvim konsultacijama i za konsultacijama sli~ne vrste u vi{e navrata bi-

la je tema o kojoj se razgovaralo na Ure|iva~kom odboru za Re~nik SANU ili 

na Nau~nom ve}u Instituta, ali se zbog raznih okolnosti od toga odustaja-

lo.  

Inicijativa zainteresovanih saradnika o radu Kolokvijuma prihva}ena 

je i od strane direktora Instituta, prof. dr Slobodana Remeti}a, s tim 

da se wegov rad ozvani~i na Nau~nom ve}u Instituta.  

Organizaciju rada Kolokvijuma do wegovog zvani~nog konstituisawa pre-

uzela je dr Stana Risti}, vi{i nau~ni saradnik Instituta. Za sada ne po-

stoji  utvr|en dugoro~niji plan rada, ali su odre|eni op{ti ciqevi. Osnovni 

ciq je da se preko rada ovog kolokvijuma ostvari informisawe o najnovijim 

publikacijama iz oblasti lingvistike, a naro~ito iz leksikologije i leksiko-

grafije, u srpskoj i svetskoj produkciji, kao i informisawe o aktuelnim is-

tra`ivawima lingvista ne samo u Beogradu nego i u drugim univerzitetskim 

centrima u Srbiji i Jugoslaviji. U vezi sa leksikologijom i leksikografijom, 

osim najnovijih publikacija, re~nika  i istra`ivawa, u vezi sa aktuelnim 

problemima koji se javqaju u izradi re~nika, razmatra}e se i ranija nau~na i 

stru~na produkcija, kako bi se ve} postoje}a teorijska i prakti~na re{ewa 

primewivala u leksikografskom radu. Ciq rada Kolokvijuma jeste i to da o 

odre|enim problemima govore istra`iva~i koji se tim problemima bave ili 

da se predstavqawem wihovog rada uka`e na wegov zna~aj u domenu odre|ene 

jezi~ke oblasti. Ovim se `eli posti}i obave{tenost o lingvisti~kom radu u 

na{oj sredini, povezivawe istra`iva~a istih usmerewa, pripremawe uslova za 

timski rad i racionalizacija u raspore|ivawu istra`iva~kog kadra na neis-

tra`ene oblasti i segmente jezika. 
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Na Kolokvijumu je pokrenuta i inicijativa za pokretawe informativ-

nog ~asopisa Lingvisti~ke aktuelnosti, koja je prihva}ena od strane nad-

le`nih pojedinaca u Institutu i Ministarstvu. ^asopis }e prema planu 

imati dve verzije: {tampanu i elektronsku (verzija za Internet). Ciq nam 

je da se na ovaj na~in pove`emo ne samo sa svetskim slavistima nego i sa 

svim zainteresovanim lingvistima. 

Do sada se u okviru Lingvisti~kog kolokvijuma razgovaralo o razli~i-

tim temama. U decembru 1999. kolokvijum je zapo~eo rad predstavqawem sle-

de}ih leksikografskih i leksikolo{kih publikacija: Ogledne sveske - Eti-

molo{kog odseka Instituta za srpski jezik SANU, Priru~nika leksikogra-
fije - L. Zguste, Sarajevo, 1991. god.  i Osnove leksikologije i srodnih di-
sciplina - D. [ipke, Novi Sad, 1998. god.  O zna~aju ovih publikacija za 

leksikografski rad i leksikolo{ka istra`ivawa govorile su Maja \oki}, 

@eqka Malobabi} i Ru`ica Marinkovi}, magistranti i saradnici Institu-

ta. U decembru su predstavqene i dve leksikolo{ko-leksikografske kwige: 

Polisemija i organizacija leksi~kog sistema u srpskom jeziku - Darinke 

Gortan-Premk, Beograd, 1997. god. i kwiga Re~. Smisao. Saznawe (studija iz 
leksi~ke semantike) - Stane Risti} i Milane Radi}-Dugowi}, Beograd, 

1999. god. O teorijskim aspektima kwiga i o wihovom zna~aju u srpskoj lin-

gvistici govorili su: dr Rajna Dragi}evi}, docent Filolo{kog fakulteta u 

Beogradu i dr \or|e Ota{evi}, nau~ni saradnik Instituta za srpski jezik 

SANU.  

U januaru 2000. god. organizovan je razgovor na temu: Problemi u vezi 
sa izborom termina, dijalekatske leksike i leksike iz izvora sa hr-
vatskog jezi~kog podru~ja u izradi Re~nika SANU. U razgovoru su u vezi sa 

istaknutim problemima dati neki predlozi za wihovo re{ewe koji }e se upu-

titi Ure|iva~kom odboru Re~nika SANU.  

U februaru su odr`ana dva sastanka kolokvijuma. Na jednom je pred-

stavqena kwiga: Slav]nskie <tydw, Sbornik k �bile� S. M. Tolstoy, Mo-

skva, 1999. god. O kwizi, sa aspekta lingvokulturologije i etnolingvistike, go-

vorile su dr Biqana Sikimi}, nau~ni saradnik i dr Stana Risti}, vi{i na-

u~ni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Na drugom sastanku pred-

stavqene su kwige: Filologija 30-31, Otvorena pitawa hrvatske leksi-
kografije, Zagreb, 1998 (referati sa nau~nog leksikografskog skupa) i Hrvat-
ski jezik 4 (uxbenik leksikologije za 4. razred gimnazije) - M. Samarxije, Za-
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greb, 1998. O kwigama, sa stanovi{ta aktuelnih leksikografskih i leksikolo-

{kih pitawa srpskog jezika, govorile su prof. dr Darinka Gortan-Premk i dr 

Rajna Dragi}evi}, docent Filolo{kog fakulteta u Beogradu.  

Na po~etku marta odr`an je razgovor o pokretawu informativnog ~a-

sopisa Instituta: Lingvisti~ke aktuelnosti. O inicijativi za pokreta-

we informativnog ~asopisa, o programskoj orijentaciji ~asopisa, kao i o pri-

premama za izdavawe govorio je dr \or|e Ota{evi}, nau~ni saradnik Insti-

tuta.   

 

 Stana Risti} 
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