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

Z B O R N I K
MATICE SRPSKE

ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU

LXI/2

NOVI  SA D
2 018



UDC 801.73(049.32)

Е. В. Пли сов (ред.). Со вре менный ре ли ֱ и озный дис курс:  
сֳрук ֳ у ра, сֳра ֳ еֱии, ֳран сфор ма ции. Ни жний Нов го род:  

НИУ РАН ХиГС, 2015, 210 стр.*

Књи га ко ју пред ста вља мо у овом при ло гу до би ла је ди пло му ла у ре а та 
на ме ђу на род ном кон кур су „Нај бо ља на уч на књи га из сфе ре ху ма ни тар них 
на у ка – 2017”. Овај кон курс спро во ди Ки ров ска об ла сна на уч на би бли о те ка 
Алек сан дра Ива но ви ча Гер це на. Ра ди се о ко лек тив ној мо но гра фи ји чи ји су 
из да ва чи Ми ни стар ство обра зо ва ња и на у ке Ру ске Фе де ра ци је и Ни же го-
род ски др жав ни лин гви стич ки уни вер зи тет Ни ко ла ја Алек сан дро ви ча До бро-
љу бо ва. Од укуп но 10 ау то ра мо но гра фи је, се дам их је са овог Уни вер зи те та.

Мо но гра фи ја се са сто ји из Уво да (стр. 5–8) и три гла ве. Пр ва гла ва (стр. 
9–114), под на зи вом Ког ни тив ни и хе р ме не у тич ки аспек ти из у ча ва ња ре ли гиј-
ског дис кур са, има  шест де ло ва. Дру га гла ва мо но гра фи је (стр. 115–142) но си 
на зив Стра те ги је и так ти ке у ре ли гиј ском дис кур су и има три де ла. Тре ћа гла-
ва (стр. 143–207) има пет де ло ва и зо ве се Струк тур но-се ман тич ке ка рак те-
ри сти ке ре ли гиј ских тек сто ва. На кра ју су да ти по да ци о ау то ри ма (стр. 208).

У „Уво ду” су те мељ но раз мо тре не пер спек ти ве ис тра жи ва ња од но са 
је зи ка и ре ли ги је у бли жој бу дућ но сти. Ау то ри мо но гра фи је сма тра ју да 
но ви ем пи риј ски по да ци и ком плек сни при сту пи мо гу до ве сти на уч ни ке до 
ин те ре сант них лин гво те о ло шких и на уч но-ме то до ло шких ре зул та та. 

Пр ви део књи ге ти че се хер ме не у тич ке тра ди ци је и кон цеп ци је дис кур са 
у ра до ви ма европ ских ми сли ла ца ХIХ и ХХ ве ка. Ау тор ка овог де ла је Ми ра 
Бо ри сов на Ро та но ва, до цент на Ка те дри фи ло зо фи је, со ци о ло ги је и те о ри је 
со ци јал не ко му ни ка ци је Уни вер зи те та ко ји је из да вач. Она на бра ја раз ли чи те 
при сту пе пре ма раз у ме ва њу као по ја ви и из но си и об ја шња ва ка ко је те као 
раз вој те о ри је раз у ме ва ња. При сту пи ко је је пред ста ви ла и ана ли зи ра ла раз-
ма тра ју про блем раз у ме ва ња са по зи ци ја ана ли зе дис кур са, што има на ро чи ти 
зна чај ка ко за ме ђу соб но раз у ме ва ње раз ли чи тих ли ца, та ко и за раз у ме ва ње 
ко је је у ве зи са сред стви ма ма сов не ко му ни ка ци је. Чи ни се да је у овој по ве-
за но сти пер спек тив на да ља раз ра да дис кур сив ног при сту па пре ма пи та њи ма 
ко му ни ка циј ских про це са и уло ге кул ту ре разу ме ва ња у њи ма. На ме то до ло-
шком пла ну нај ва жни ја те за је сте раз ма тра ње по себ не је ди ни це ана ли зе ин фор-
ма ци о но га дис кур са, ко ји је ин те ре сан тан та ко ђе и за све обла сти са вре ме ног 
дру штва, укљу чу ју ћи и ре ли гиј ске сфе ре (стр. 17). По ја ва дис курс ног при сту-
па у ко му ни ка тив ној про бле ма ти ци у фи ло зо фи ји по чет ка ХХ ве ка по ста ви-
ла је ис тра жи ва ње про бле ма ти ке разу ме ва ња у кон текст но ве ко му ни ка тив не 
си ту а ци је, но вих ци ви ли за циј ских усло ва људ ског по сто ја ња (стр. 18).

Дру ги део пр ве гла ве по све ћен је за пад ној те о ло шкој хер ме не у ти ци и 
ре ли гиј ским ин тен ци ја ма кул ту ре пост мо дер не (стр. 19–45). По ми шље њу 
ау то ра, ше фа Ка те дре бо го сло вља и фи ло зо фи је Ни же го род ске ду хов не се-
ми на ри је, за пад на те о ло ги ја је у озбиљ ној кри зи и по треб на је про ме на ње них 
ме то до ло шких ор га ни за ци о но-си стем ских прин ци па.

* Приказ је написан у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског 
језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика, бр. 178009, који у це лини 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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За те о ри ју те о лин гви сти ке на ро чи то је ин те ре сан тан тре ћи део пр ве гла-
ве мо но гра фи је под на зи вом „Од раз је зич ког са зна ња у ре ли гиј ском дис кур су” 
(стр. 46–53). У ње му је крат ко ана ли зи ра но ста ње про бле ма „је зик и ре ли ги ја” 
у исто риј ској пер спек ти ви и са вре ме ној ре ли гиј ској ко му ни ка ци ји у усло ви ма 
ин тен зив ног раз во ја ме ђу кон фе си о нал них од но са у све ту. Ау тор ка се нај ви ше 
ба ви исто ри јом и са вре ме ним ста њем у не мач кој те о лин гви сти ци, да ју ћи не ке 
дра го це не по дат ке о ње ним до стиг ну ћи ма (46–49). Та ко ђе, ко мен та ри ше по-
је ди не кључ не тер ми не те о лин гви сти ке као што су: те о лект, те о ло шки је зик, 
са крал ни је зик, ква зи ре ли гиј ски је зик, ре ли гиј ски дис курс. Иа ко по ми ње и 
не ке ру ске те о лин гви сте, нај ви ше се по зи ва на не мач ке, што ни је из не на ђу-
ју ће ако се зна да је ау тор ка, На де жда Алек сан дров на Го лу бе ва, док тор гер-
ма ни сти ке. Ина че, она је ау тор још три де ла мо но гра фи је о ко јој је реч. 

Њен ко ле га, Ев ге ни је Вла ди ми ро вич Пли сов, глав ни уред ник мо но гра-
фи је, ко ји има и ви со ко бо го слов ско обра зо ва ње, а ина че је шеф Ка те дре 
те о ри је и прак се не мач ког је зи ка Ни же го род ског др жав ног лин гви стич ког 
уни вер зи те та Н. А. До бро љу бо ва, ау тор је че твр тог де ла пр ве и пр вог де ла 
тре ће гла ве. У пр вом од њих, под на зи вом Кон фе си о на ли за ци ја са вре ме ног 
не мач ког ре ли гиј ског дис кур са (стр. 54–74), он опи су је основ не при сту пе 
из у ча ва њу је зи ка ре ли гиј ске сфе ре и ана ли зи ра је зич ке ма ни фе ста ци је у 
за ви сно сти од ре ли гиј ске и кон фе си о нал не при пад но сти но си ла ца са вре ме ног 
не мач ког је зи ка. Из но си раз ли чи те при сту пе из у ча ва њу пој мо ва ре ли гиј ски 
је зик и ре ли гиј ски текст и до ла зи до за кључ ка да нај пре са ме ове пој мо ве 
тре ба пре ци зи ра ти. По то ње, пак, мо же про и за ћи у окви ри ма да ље са рад ње 
из ме ђу те о ло ги је и лин гви сти ке, ко је ће би ти ко ри сно за обе ове на у ке. Услед 
сло же не ре ли гиј ске си ту а ци је у Не мач кој, из у ча ва ње је зи ка ре ли ги је до ве ло 
је до по ја ве мно штва ра зних тер ми на по ред тер ми на ре ли гиј ски је зик и је зик 
ре ли ги је са ко ји ма нас ау тор упо зна је (стр. 60–64). То су сле де ћи тер ми ни: 
те о лект, те о гло си ја, ре ли ги о лект, кон фе си о лект, је зик кон фе си је, суб кон фе-
си о лект, ет но кон фе си о лект и др. Да ље ау тор опи су је хри шћан ски ре ли ги о-
лект и ње го ве кон фе си о нал не ка рак те ри сти ке (стр. 65–72) на ма те ри ја лу из 
опи сног реч ни ка не мач ког је зи ка. Као ма те ри јал узе те су је зич ке је ди ни це 
– 941 по бро ју – са од го ва ра ју ћим лек си ко граф ским ква ли фи ка ти ви ма.

У пе том де лу пр ве гла ве др Ири на Вла ди ми ров на Бу га јо ва го во ри о 
аспек ти ма из у ча ва ња ка те го ри је са бор но сти у ру ској мен тал но сти и ре ли-
гиј ском дис кур су (стр. 75–88). Нај пре да је пре глед ин тер пре та ци ја пој ма 
са бор ност у раз ли чи тим обла сти ма зна ња, а за тим при ка зу је ка ко се ре пре-
зен ту је иде ја са бор но сти у са вре ме ном ру ском је зи ку на раз ли чи тим је зич-
ким ни во и ма: лек сич ком, твор бе ном и гра ма тич ком. По след ња це ли на овог 
де ла по све ће на је мо ли тви као на чи ну ре пре зен та ци је иде је са бор но сти у 
пра во слав ном дис кур су (стр. 84–86). Ов де ау тор ка, из ме ђу оста лог, да је низ 
при ме ра го вор них чи но ва мо гу ћих при мол би о мо ли тви (за се бе, не ко га или 
не што) као што су: бе ха би тив, ре кве стив, кве си тив, ек зер си тив, оп та тив, 
кон ста тив, про ми сив и пер фор ма тив. Она за кљу чу је да је у да на шњем исто-
риј ском тре нут ку са бор ност ка рак тер на и нео дво ји ва осо би на пра во слав ног 
са зна ња и ру ског на ци о нал ног ка рак те ра. 

По след њи део пр ве гла ве (стр. 89–114) ти че се Би бли је као пре це дент ног 
тек ста, а пре ци зни је: сми са о них тран сфор ма ци ја при дис кур сив ном пре ба-
ци ва њу у ра зна књи жев на де ла на раз ли чи тим је зи ци ма. 
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Дру га гла ва са сто ји се из три де ла у ко ји ма се раз ма тра ју: ког ни тив не 
и лин гви стич ке осно ве пре це дент них по ја ва у ре ли гиј ском дис кур су (стр. 
117–122), од но си ли ца у ре ли гиј ском тек сту на не мач ком је зи ку (стр. 123–130) 
и је зич ка сред ства фа сци на ци је у тек сту са вре ме не хри шћан ске про по ве ди 
(стр. 131–142).

Већ по ми ња на Н. В. Го лу бе ва на по ми ње да је у лин гви сти ци уо би ча је но 
из два ја ње сле де ћих пре це дент них фе но ме на: пре це дент ни текст, пре це дент-
но име, пре це дент на си ту а ци ја и пре це дент ни из раз у ви ду ци та та, афо ри зма, 
фра зе о ло ги зма и сл. Овај спи сак ни је за тво рен и код по је ди них ау то ра по-
сто је и дру ге вр сте пре це дент них по ја ва. Да ље ау тор ка ана ли зи ра ре а ли за-
ци ју кон цеп ци је би блиј ске пре це дент но сти у тек сту ту ма че ња Је ван ђе ља по 
Ма те ју на не мач ком је зи ку. Ово ње но ис тра жи ва ње по ка зу је ког ни тив ну 
при ро ду од но са из ме ђу пре це дент них је ди ни ца и сред ста ва њи хо вог укљу-
чи ва ња у ре ли гиј ски дис курс је зич ке лич но сти. Оно ука зу је на нео п ход ност 
да љег осми шља ва ња на уч не кон цеп ци је о ко ре ла ци ји из ме ђу пре це дент них 
по ја ва и дру гих по ја ва је зич ке пре це дент но сти ко је но се он то ло шки мар ки-
ран сми сао у окви ри ма њи хо ве за јед нич ке па ра диг ме. 

Што се ти че од но са ли ца у ре ли гиј ском тек сту на не мач ком је зи ку, за ово 
ис тра жи ва ње ау тор ка Ири на Вла ди ми ров на Ма тве је ва узе ла је као ма те ри јал 
32 мо ли тве са по пу лар них не мач ких хри шћан ских сај то ва (ge bet buch.co m; 
ze it zu be ten.or g), а та ко ђе и не ко ли ко про по ве ди јед ног беч ког кар ди на ла. Кад 
је у пи та њу од нос ли ца у мо ли тви, она за кљу чу је (стр. 126) да у вир ту ел ном 
све ту мо ли тве „ја” у сво јој пре ди ка тив ној ве зи са „ти” ко јим се име ну је Бог 
– игра ве о ма ва жну кон цеп ту ал ну уло гу: ова пло ћа ва јед ну од цен трал них 
иде ја хри шћан ства – иде ју о бо го и за бра но сти и вред но сти сва ке људ ске ду ше 
по на о соб. Про по вед је дру га вр ста го вор ног чи на и ау тор ка, из ме ђу оста лог, 
об ја шња ва ње ну уни кал ност с тач ке гле ди шта те о ри је ко му ни ка ци је. Она, 
на и ме, под ра зу ме ва, по ред адре сан та (про по вед ни ка) и адре са та (па ро хи ја-
на) – још и „скри ве ног ко му ни кан та” – Бо га ко ји при су ству је исто вре ме но 
кроз при зму су бјек та го во ра и као „скри ве ни на да дре сант” и „скри ве ни 
на да дре сат”. У свој ству зна чај них фак то ра ко ји уна пред од ре ђу ју аси ме-
трич не или си ме трич не од но се из ме ђу адре сан та и адре са та – на ла зе се 
укљу че ност од но сно не у кљу че ност адре са та у го вор ну си ту а ци ју и лич но 
про стран ство „Ја” -су бјек та.

Ме ђу са вре ме ним ко му ни ка тив ним стра те ги ја ма ути ца ја и так ти ка ма 
њи хо ве ре а ли за ци је из два ја се упо тре ба фа сци на ци је као је дан од про дук-
тив них при сту па пре ма оства ри ва њу ефек тив ног, ре ли гиј ски мо ти ви са ног 
ути ца ја на адре са та. У тек сто ви ма хри шћан ских про по ве ди на ен гле ском 
је зи ку ко је са чи ња ва ју ма те ри јал по след њег де ла дру ге гла ве мо но гра фи је 
(стр. 131‒142), ан гли сте Ка ри не Сер ге јев не Вајц, ко ри сте се умет нич ка сред-
ства екс пре сив но сти, емо ци ја ма по ја ча не ме та фо ре, рит мич ност и по ви ше-
на то нал ност, упо тре бља ва ју се на ро чи то иза бра ни де ло ви из раз ли чи тих 
тек сто ва, чи ме се ства ра нео п ход ни кон текст за ду бо ко осми шља ва ње би блиј-
ских исти на. 

Тре ћа гла ва мо но гра фи је за по чи ње де лом о струк тур ним и лек сич ко-
гра ма тич ким ка рак те ри сти ка ма ли тур гиј ских тек сто ва, опет на ма те ри ја лу 
не мач ког је зи ка (стр. 145‒156). Кон крет но, ов де ау тор по сма тра тек сто ве ра зних 
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вр ста јек те ни ја ко ји по сто је у раз ли чи тим пре во ди ма пра во слав ног бо го слу-
же ња. Ин те ре сант но је да је у свим пре во ди ма јек те ни ја са чу ва на струк ту ра 
цр кве но сло вен ског ори ги на ла. 

У дру гом де лу тре ће гла ве на ма те ри ја лу ре ли гиј ског дис кур са ана ли-
зи ра не су син так сич ке кон струк ци је не мач ког је зи ка ко је се под вр га ва ју гра-
ма ти ка ли за ци ји, тј. да је се те о риј ски и фор мал ни опис син так сич ких по сту-
па ка и струк ту ра ко ји ма се ови по ступ ци по сти жу, а ко ји из ра жа ва ју гра ма-
тич ки вид пре це дент но сти. На кра ју овог де ла (стр. 169‒170) ис ти чу се не ки 
бит ни те о риј ски за кључ ци ко ји се ти чу бу ду ћих ис тра жи ва ња на овом по љу 
и њи хо вог уде ла у да љем раз во ју те о ри је дис кур са, кон цеп ту ал них ста во ва 
емо ци о ло ги је, те о ри је је зич ке пре це дент но сти и гра ма то гра фи је. 

Тре ћи део по след ње гла ве са др жи ис тра жи ва ње пре це дент не функ ци-
је во ка ти ва и им пе ра ти ва у ре ли гиј ском дис кур су (стр. 172‒191). Ау тор ка је 
по шла од хи по те зе да гра ма тич ки об ли ци во ка тив и им пе ра тив, ко ји функ-
ци о ни шу у не мач кој ре ли гиј ској ко му ни ка ци ји – има ју та кве ког ни тив не и 
дис кур сив не ка рак те ри сти ке на осно ву ко јих их мо же мо убро ја ти у гра ма тич-
ки пре це дент не је ди ни це. Циљ ис тра жи ва ња је сте из два ја ње та квих је зич ких 
и ког ни тив них осно ва во ка ти ва и им пе ра ти ва ко ји об ја шња ва ју њи хов пре-
це дент ни ка рак тер. Ког ни тив на и лин гви стич ка ана ли за ура ђе на у овом 
де лу мо но гра фи је по ка за ла је да у ре ли гиј ском дис кур су не мач ког је зи ка 
во ка ти ви и им пе ра ти ви по ка зу ју од сту па ња од сво јих за ко ни тих је зич ких 
ка рак те ри сти ка – се ман тич ких и струк тур но-гра ма тич ких – и функ ци о ни шу 
као гра ма тич ке пре це дент не је ди ни це по зна че њу, об ли ку и функ ци ји. Ова 
ана ли за ре ли гиј ских во ка ти ва и им пе ра ти ва по ка за ла је, та ко ђе, да су да те 
је зич ке је ди ни це про дук ти ван ма те ри јал за ис тра жи ва ње у окви ри ма ди ја-
хрониј ске праг ма ти ке, функ ци о нал не ети мо ло ги је, јер по ка зу ју из ме ну сво јих 
гра ма тич ких зна че ња до те ме ре да по не кад пре ла зе у уз ви ке. 

Прет по след њи део мо но гра фи је по све ћен је функ ци о нал ном по тен ци-
ја лу стил ске фи гу ре по на вља ња у са вре ме ној про по ве ди на не мач ком је зи ку 
(стр. 192‒200). Ау тор де ла је сте На де жда Ни ко ла јев на Про ко фје ва, та ко ђе 
гер ма ни ста. Она по ла зи од по став ке да про по вед пред ста вља жа нр ре ли гиј-
ског дис кур са чи ја функ ци о нал но-праг ма тич ка спе ци фич ност од ре ђу је ње-
го ве струк тур но-се ман тич ке и сти ли стич ке ка рак те ри сти ке. Основ на праг-
ма тич ка по став ка про по вед ни ка као ства ра о ца тек сто ва овог жан ра је сте да 
про из ве де по у чан ути цај на слу ша о це. Сто га про по вед под ра зу ме ва ко ри-
шће ње ра зних из ра жај них сред ста ва у ко је спа да и по на вља ње – раз но о бра зно 
ка ко по об ли ци ма, та ко и по функ ци ја ма. 

У по след њем де лу мо но гра фи је ау тор ка Ју ли ја Ни ко ла јев на Зин цо ва 
пред ла же те мат ски прин цип опи са лек си ке с ре ли гиј ском се ман ти ком у 
јед но је зич ним опи сним реч ни ци ма са вре ме ног не мач ког је зи ка (стр. 201‒207). 
Ра ди се о још јед ном у ни зу ова квих пред ло га ко ји већ по сто је у те о лин гви-
сти ци. Ов де се да та лек си ка нај пре де ли на три ве ће те мат ске гру пе ко је 
са чи ња ва ју: 1. Сфе ру по сто ја ња Бо га; 2. Сфе ру по сто ја ња ве ру ју ћег чо ве ка 
и 3. Сфе ру оба вља ња бо го слу же ња. Ове три гру пе ау тор ка на зи ва ми кро по-
љи ма и сва ки од њих да ље де ли на ма ње гру пе и под гру пе, с ци љем да опи ше 
при сту пе и на чи не из у ча ва ња раз ли чи тих гру па лек си ке, а та ко ђе и да си сте-
ма ти зу је пред ста ве о ис тра жи ва ној пред мет ној обла сти. 
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Ова ко лек тив на мо но гра фи ја пред ста вља зна ча јан до при нос ка ко сло-
вен ској и гер ман ској те о лин гви сти ци, та ко и лин гви сти ци уоп ште. Ње ни 
ау то ри отво ри ли су но ва пи та ња, а не ка од њих су и ре ши ли, на ро чи то на 
ма те ри ја лу са вре ме ног не мач ког ре ли гиј ског дис кур са. Мо но гра фи ја мо же 
да по слу жи и као вред на до пу на уџ бе ни ци ма те о лин гви сти ке, а та ко ђе и као 
под сти цај и мо дел за да ља ис тра жи ва ња на овом по љу – ка ко на гра ђи дру гих 
је зи ка, та ко и ком па ра тив на.
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Ксе ни ја Кон ча ре вић. Је зик и ре ли ги ја: пој мов ник те о лин гви сти ке.
Бе о град: Ја сен, 2017, стр. 348*

По ста вља ју ћи у фо кус па жње је зик и ре ли ги ју, два древ на фе но ме на у 
ве чи том про жи ма њу, те о лин гви сти ка као ре ла тив но мла да на уч на ди сци-
пли на не са мо да је под ста кла си сте ма ти за ци ју по сто је ћих са зна ња из ове 
те мат ске обла сти, већ је до при не ла и осве тља ва њу да те ин тер ак ци је но вим 
на уч ним ме то да ма и са вре ме ним лин гви стич ким те о ри ја ма. У вре ме ни ма 
и сре ди на ма по ја ча не се ку ла ри за ци је и ин ди фе рент но сти пре ма ре ли ги ји 
зна чај те о лин гви сти ке би ва и би ва ће све ве ћи, јер ње на ми си ја је сте, из ме ђу 
оста лог, и да под се ћа и опо ми ње на уч ну јав ност, а пре ко ње и ши ру за јед-
ни цу, да без сна жног пе ча та ко ји је ho mo re li gi o sus ути снуо у раз ли чи те 
те ко ви не људ ског ро да ни је мо гу ће у пот пу но сти са гле да ти, а још те же разу-
ме ти не са мо чо ве ков ход кроз исто ри ју већ и ње га са мог. То ком по след ње две 
де це ни је и у на шој сре ди ни по ја ча ло се ин те ре со ва ње за ову вр сту ис тра-
жи ва ња, а за хва љу ју ћи пре све га не у мор ном пре га ла штву и ен ту зи ја зму 
Ксе ни је Кон ча ре вић и у Ср ба те о лин гви сти ка по чи ње да уо кви ру је сфе ру 
сво га де ло ва ња, по при ма ју ћи све ја сни је обри се за себ не лин гви стич ке гра-
не. Књи га Је зик и ре ли ги ја: пој мов ник те о лин гви сти ке пред став ља још је дан 
до при нос ау тор ке на том по љу, а у из ве сном сми слу се на до ве зу је на прет-
ход ну мо но гра фи ју По глед у те о лин гви сти ку, пр ву ове вр сте на срп ском 
је зи ку.1 Док је књи га из 2015. го ди не пру жи ла ис цр пан увид у те о лин гви-
стич ку ли те ра ту ру, у дру гој се ак це нат ста вља на сту ди је оп штег ти па, ка ко 
из ре ли ги о ло ги је та ко и из раз ли чи тих бо го слов ских ди сци пли на. И у том 

* Овај при каз је на стао у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског је зи ка (бр. 178001), ко ји фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 При каз те књи ге иза шао је сво је вре ме но и на стра ни ца ма овог часoписа: Зо ри ца Ни-
ки то вић. Ксе ни ја Кон ча ре вић. По глед у те о лин гви сти ку. Бе о град: Ја сен, 2015, 364 стр. Збор ник 
Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку LIX/2 (2016): 176–182.
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