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Институт за српски језик САНУ последњих година, поред да
тако кажем својих редовних послова, успијева да у српској науци
скрене пажњу на себе и по другим активностима – публиковањем
већег броја значајних дјела из лингвистике и организовањем вели-
ких научних скупова са учесницима из иностранства. Никако то нису
споредни послови – све то се подразумијева у дјелатности научне
институције која је међу најодговорнијим кад је у питању српска
лингвистика, и посебно наука о српском језику. Зборник Грамати-
ка и лексика у словенским језицима доноси радове с међународног
научног симпозијума који је под тим називом одржан у Новом Саду
и Београду од 14. до 16. септембра 2010, у организацији Матице
српске и Института за српски језик САНУ, у сарадњи с Комисијом
за проучавање граматичке структуре у словенским језицима при
Међународном комитету слависта. То је најновији у низу скупова
међународног значаја или скупова с међународним учешћем које је
Институт последњих година успјешно организовао у сарадњи с не-
ком од наших угледних институција, најчешће са Српском акаде-
мијом наука и уметности или са Матицом српском. Комисија за про-
учавање граматичке структуре словенских језика при МКС дјелује
већ педесет година у славистици (основана 1963) с циљем ја ча ња са -
рад ње ме ђу сла ви сти ма, про у ча ва ња по је ди них за јед нич ких питања
граматичке структуре у словенским језицима, покретања заједнич-
ких научних пројеката. Она своју дјелатност организује у до број
мје ри кроз за сје да ња у по је ди ним сла ви стич ким цен три ма око уна-
пријед утврђене теме интересантне за славистику. У тој Комисији
радили су и данас раде и неки најзначајнији српски лингвисти. Тако

ПРИКАЗИ И КРИТИКА



је у периоду 1964–1984. академик Милка Ивић била врло активан
члан Комисије, данас је предсједник ове Комисије проф. Предраг
Пипер.

Својим садржајем и структуром овај зборник одражава органи-
зацију самог скупа; он је подијељен на два дијела. У првом дијелу
зборника су радови који су прочитани у оквиру Комисије за проу-
чавање граматичке структуре словенских језика при Међународном
ко ми те ту сла ви ста. У дру гом ди је лу су (с јед ним из у зет ком) ра до ви
ко је су про чи та ли са рад ни ци на про јек ти ма Ма ти це срп ске и Фи ло -
зоф ског фа кул те та из Но вог Са да и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ.

У првом дијелу објављено је осамнаест радова, док други дио
доноси двадесет осам радова. За Институт за српски језик САНУ је
и част и ве ли ка на уч на до бит што је до био мо гућ ност да орга ни зу је
научни скуп заједно с Комисијом за проучавање граматичке струк-
туре у словенским језицима при МКС. Није мала добит за српску
лингвистичку средину кад се у Београду појави тако велики број
слависта из цијелог свијета славистике, међу њима и нека најзначај-
нија имена данашњице. Тиме смо у својој средини имали прилику
да чујемо неке од најеминентнијих слависта из већег броја слави-
стичких центара у Европи. Зборник готово у цјелини одсликава рад
скупа. Кажем: готово у цјелини јер своје радове није доставило не-
колико учесника симпозијума.

У пр вом ди је лу об ја вље но је осам на ест ра до ва из ви ше зе ма ља.
Овдје ће се навести радови како су објављени у зборнику. То су:
Юрий Д. Апресян, Многоактантные предикаты, Адриан Барентсен,
О сходствах и различиях в употреблении ограничительных времен-
ных союзов в современных славянских языках, Игорь М. Богуслав-
ский, Леонид Л. Иомдин, Актантные свойства автодериватов,
Александар В. Бондарко, Актуелизационные элементы семантики
грамматических категорий, Maciej Grochowski, Metaoperatory o po-
staci komparatiwu przysłówka, Андрея Желе, Выражение различных
степеней агентивности в словенском языке, Greville G. Corbett,
Split lexemes in Slavonic, Иван Куцаров, Еще раз о таксисе, Русели-
на Л. Ницолова, Лексические темпоральные модификаторы и их
взаимоотношения с грамматическими значениями вида и времени
в простом предложении, Борис Ю. Норман, Полнота/неполнота
парадигмы как признак слова, Jarmila Panevová, O rezultativnosti
(především) v češtině, Предраг Пипер, О изражавању истог и разли-
читог у српском језику, Zuzanna Topolińska, O przeszłości niedokona-
nej, Франческа Фичи, О роли наречия в конструкциях с возвратной
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частицей, Victor A. Friedman, Macedonian-Albanian contact-induced
language changе today, Виктор С. Храковский, Иерархия граммати-
ческих категорий русского глагола: вид, время, наклонение, Karolína
Skwarska, Семантические диатезы в чешском языке в со по ста влении
с русским и польским языками, Helmut Wilhеlm Schaller, Die ver-
balsysteme der südslawischen sprachen aus der sicht der balkanlinguistik.

Ови ра до ви се ба ве зна чај ним пи та њи ма за све сло вен ске је зи ке
и националне славистичке студије. Неки се баве одређеним пробле-
мима у једном словенском језику, међутим, резултати истражива-
ња су корисни и за изучавање других језика. С друге стране има и
радова који одређену проблематику прате у два или више словен-
ских језика, један рад се бави македонско-албанским језичким кон-
тактима, а један глаголским питањима јужнословенских језика у
свјетлу балканистике. Такође, ту су радови који имају и теоријски
карактер, па су посебно значајни. Да поменем рад Ј. Д. Апресјана,
ко ји се ба ви про бле мом се ман тич ких ак та на та и њи хо вог пред ста вља-
ња у ре че ни ци син так сич ким сред стви ма – те ма под јед на ко зна чај на
за српски колико и за руски и сваки други словенски језик, А. В.
Бондарка, толико заслужног у проучавању глаголског вида и вре-
мена и у заснивању функционалне граматике, В. С. Храковског, јед-
ног од твораца учења о дијатези у познатој руској лењинградској
школи из седамдесетих година прошлог вијека, учења које је при-
хваћено готово широм словенског свијета, те рад З. Тополињске,
стал но при сут не и до бро по зна те у срп ским лин гви стич ким кру го ви -
ма. И набрајање би се могло продужити. Пошто су у овом дијелу
зборника прилози еминентних стручњака из различитих славистич-
ких центара, сваки рад је драгоцјен између осталог и зато што пре-
ко њега можемо стећи и извјестан увид у то шта се и како се ради
у одређеном славистичком центру.

У наставку ћу се нешто посебније задржати на другом дијелу
овог зборника, гдје су објављени радови сарадника на пројектима,
дакле радови наших домаћих професора и научника.

Четрнаест колега из Новог Сада написало је тринаест радова.
Ти радови су настали у оквиру два научна пројекта Филозофског
факултета у Новом Саду: „Историја српског језика“ и „Стандардни
српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истражива-
ња“ (2006–2010). У овој прилици није могуће коментарисати те ра-
дове, морамо се задовољити помињањем њихових аутора: Миливој
Б. Алановић, Основни принципи синтаксичко-семантичке валент-
ности каузативно-манипулативних глагола, Ивана Н. Антонић,

Граматика и лексика у словенским језицима 171



Клаузе с нултим везником, Нада Л. Арсенијевић, О принципу егоцен-
тризма у српском језику, Вера М. Васић, Дискурсна и метатексту-
ална кондиционална клауза у српском језику, Душанка С. Вујовић,
Семантичка и деривациона обележја глагола отежаног кретања,
Јасмина Грковић-Мејџор, Развој предикативне посесије у српском
језику, Јасмина Н. Дражић, Семантичка и граматичка обележја ре-
чи у лексичким колокацијама у српском језику, Душанка Н. Мирић,
Изражавање модалности сумње у српском и руском језику, Слобо-
дан Ј. Павловић, Иконичност у синтаксичкој структури старосрп-
ских падежних система, Милорад Радовановић и Наташа Киш,
Српски језик и фази логика (у неколико примера), Владислава Ру-
жић, Условљеност граматичко-семантичких обележја фразема
српског језика, Гордана Р. Штасни, Семантичко-деривациони по-
тенцијал глагола основних физиолошких стања и Гордана Р. Штр-
бац, Синтаксичка и лексичко-семантичка спојивост комуникатив-
них глагола. Ови радови тичу се различитих питања савременог срп-
ског језика, историје српског језика или имају теоријски карактер.
Они на лијеп начин представљају новосадску лингвистичку школу
са ауторима који су данашњи њени носиоци, који, дакле, данас
представљају ову школу у нашој средини, а заједно с неким другим
српским лингвистима репрезентују нашу лингвистику у свијету, и
са оним млађим, а који су се већ афирмисали у нашој научној и кул-
турној средини.

У зборнику се јављају и сарадници са свих пет пројеката који се
реализују у Институту за српски језик САНУ: 1. Лингвистичка ис-
траживања савременог српског књижевног језика и израда Речни-
ка САНУ, 2. Етимолошка истраживања српског језика и израда
Етимолошког речника српског језика, 3. Обрада старих српских
писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске
редакције и Српскословенског јеванђељског речника, 4. Дијалекто-
лошка истраживања српског језичког простора, 5. Опис и стан-
дардизација савременог српског језика. У недостатку простора да
наведемо само ауторе и наслове: Марта Бјелетић, Резултати и пер-
спективе српске етимолошке лексикографије, Жарко С. Бошњако-
вић, Граматичке и лексичко-семантичке особине метатекстуалног
коментара у дијалекатском тексту, Јасна Влајић-Поповић, Српска
етимологија између дијахроније и дијалектологије, Дојчил Војво-
дић, О категоријалној семантици каузално условљених реченичних
структура, Рајна Драгићевић, О начинским прилозима субјекат-
ске квалификације, Радмила Жугић, Лексикографски поступци ту-
мачења семантике изведеница на основу односа творбене основе и
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творбеног форманта, Гордана М. Јовановић, Још понешто о јези-
ку Хиландарског типика, Ивана В. Лазић-Коњик, Параметри за се-
мантичку класификацију глагола са значењем човековог постојања,
Биљана Марић, Употреба девербативних и деадјективних именица
као допуна одређених типова предиката, Марина М. Николић, Не-
типична средства за изражавање категорије степена у савременом
српском језику, Ђорђе Оташевић, Антипословице и њихова лексико-
графска обрада, Јованка Ј. Радић, Нацрт категоријално-елементар-
не организације заменичког система у српском језику (систем кате-
горија и елемената), Стана Ристић и Ненад Ивановић, Предлог за
модернизацију рада на речнику САНУ, Срето Танасић, Везничка и
прилошка употреба спојева тек што, само што, таман што и го-
шћа из Русије: Алина Ј. Маслова, Језичка реализација извињења у
руском и српском језику (у поређењу).

Радови које су поменути аутори објавили у овом зборнику баве
се различитим питањима српског језика, на дијахроном и синхро-
ном плану и на извјестан начин одражавају актуелан тренутак на-
учног дјеловања у Институту за српски језик САНУ. Види се да то
нису само аутори који су стално запослени у Институту САНУ, не-
го су ту и сарадници са београдског Филолошког факултета, али и
два сарадника са новосадског Филозофског факултета. Познато је,
на и ме, да у ре а ли за ци ји про је ка та у Ин сти ту ту за срп ски је зик уче -
ству ју и на став ни ци са свих др жав них фа кул те та Ре пу бли ке Ср би је.
Ови ра до ви пред ста вља ју на ша два лин гви стич ка цен тра, бе о град ски
и новосадски. С друге стране, у зборнику је представљена научна
дјелатност Института за српски језик САНУ, представљени су бар
у извјесној мјери сви његови научни пројекти, ако не и сви научни
потенцијали, што није ни био циљ овако замишљеног скупа. Ипак,
и овај зборник свједочи да је Институт данас једна од најзначајни-
јих адреса кад је посриједи наука о српском језику, било да се ради
о научним пројектима, организовању научног рада и сарадње међу
научницима или издавачкој дјелатности.

Зборник Граматика и лексика у словенским језицима свједочи о
доброј сарадњи српских лингвиста с МКС и славистима из других
свјетских центара. Поред тога, овим зборником нашој научној јав-
ности представљају се страни и домаћи лингвисти. То је прилика и
да видимо шта се данас ради у свијету славистике, али и како наша
славистика стоји у поређењу са свијетом. Ако ћемо судити према
овоме што се налази у овом зборнику, можемо рећи да и ми имамо
с чиме изаћи у свијет славистике.
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Послије овог кратког представљања садржаја потребно је рећи
и ко су чланови Уређивачког одбора зборника Граматика и лекси-
ка у словенским језицима. Уређивачки одбор сачињавају научници
из земље и иностранства: проф. др Александар Лома, дописни члан
САНУ, доц. др Алина Маслова (Русија), проф. др Мотоки Номаћи
(Јапан), проф. др Борис Норман (Белорусија), проф. др Мато Пи-
журица), проф. др Предраг Пипер, дописни члан САНУ, др Стана
Ристић, научни саветник, проф. др Срето Танасић, академик Зуза-
на Тополињска (Македонија/Пољска) и проф. др Бранко Тошовић
(Аустрија).

Зборник Граматика и лексика у словенским језицима иде у пу-
бликације међународног значаја, мислим да с правом можемо рећи
да он то није само по испуњеним формалним захтјевима, већ је су-
штински таква публикација – својим садржајем, списком аутора. С
појавом овог зборника замисао о организовању оваквог научног
скупа потпуно је постигла циљ – нашој научној јавности постали су
доступни резултати с тог скупа. Овај зборник ће се наћи и у многим
библиотекама ван наше земље, те ће резултати нашег рада бити на
располагању у свјетским славистичким центрима.

Срето Танасић*

Институт за српски језик САНУ
Београд
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