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Јубиларни зборник посвећен Зузани Тополињској

Славистички студии (Списание на Катедрата за славистика при

Филолошкиот факултет „Блаже Конески" за 2001 година) 10,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Филолошки факултет „Блаже

Конески", Скопје 2002, 529 стр.

Десети број часописа Славистички студии посвећен је Зузани

Тополињској, поводом њеног седамдесетог рођендана. Иако је научни

допринос и стручни ангажман проф. Тополињске добро познат лин-

гвистичкој јавности, није на одмет да још једном поменемо најважни-

је чињенице из њене биографије.

Године 1952. дипломирала је на групи за пољску филологију

Универзитета у Лођу. Магистрирала је на Варшавском универзитету

1959. године на тему прозодије у пољском језику, а 1964. године од-

бранила докторску дисертацију посвећену прозодији пољско-поме-

ранских дијалеката. Ванредни професор постала је 1974, а редовни

1979. године.

У периоду од 1954-1968. године радила је на лингвистичким

пројектима Пољске академије наука (ПАН): „Атлас кашупских и су-

седних пољских дијалеката" (АПаз јегукомгу казгиозгсгугпу / Ла&кгбм

зазгеЈтск) и „Синтакса македонског стандардног језика" (пројекат

основан на њену иницијативу).

Године 1970, у оквиру Института за пољски језик ПАН, постаје

руководилац колектива који припрема нову академијину граматику

савременог пољског језика (Сгата(ука трокгезпе^о јегука ро1$кЈе-

#о). Први део граматике, посвећен синтакси и објављен 1984. године,

садржи њену расправу о граматици пољске именске синтагме.

Од 1983. године проф. Тополињска живи и ради у Македонији.

На Катедри за славистику Филолошког факултета предаје граматику

пољског језика и увод у славистику. Истовремено учествује у раду

лингвистичких пројеката МАНУ. Тренутно руководи следећим про
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јектима: „Македонско-пољска граматичка конфронтација", „Међуна-

родни лингвистички атласи", „Дијалекти македонског језика", а 2000.

године стаје на чело новооснованог Истраживачког центра за ареалну

лингвистику при МАНУ.

Проф. Тополињска је активан члан Комисије за Општесловенски

лингвистички атлас и Комисије за проучавање граматичке структуре

словенских језика при Међународном комитету слависта.

Као гостујући професор држала је предавања из опште лингви-

стике и славистике на универзитетима у Пољској, САД и нашој зе-

мљи.

Проф. Тополињска је члан Варшавског научног друштва, Пољ-

ске академије наука и уметности у Кракову, МАНУ и САНУ. Такође

је почасни доктор Универзитета „Св. Кирил и Методиј" у Скопљу.

У оквиру свог научног ангажмана проф. Тополињска бави се

превасходно дескриптивном, упоредном и теоријском лингвистиком,

концентришући се на проблеме фонологије, синтаксе, семантике, ди-

јалектологије, језичке географије и двојезичне лексикографије. Њена

истраживања базирају се на материјалу западно- и јужнословенских

језика (и њихових дијалеката), пре свега пољског и македонског. Нај-

више је занимају граматичке категорије чији је морфосинтаксички из-

раз у ова два језика максимално поларизован, а то су: категорија паде-

жа и одређености у оквиру номиналног система, и категорија факти-

тивности и начина у оквиру вербалног система. Такође се бави семан-

тичком и синтаксичком класификацијом глаголских и везничких пре-

диката као конститутивних елемената реченичне конструкције.

Научни опус проф. Тополињске је импресиван. Приказујући

претходни зборник радова посвећен овој изузетној жени, констатова-

ли смо да њена библиографија за период од 1955-1990. године садр-

жи више од 250 јединица1. Задивљује чињеница да она и у протеклој

деценији дела са несмањеном енергијом и свежином, о чему сведочи

преко 140 објављених и у штампу предатих радова, међу којимаје чак

седам монографија: Синтакса, 1 дел: 1. Механизми на предикација,

1.1. Конструкции со глаголски предикати, Скопје 1995; Студии од

македонско-бугарската јазична конфронтација, Скопје 1996; Син-

такса, 2 дел: 1. механизми на предикација, 1.2. сложени реченични

конструкции (конструкции со сврзнички предикати), 2. механизми на

номинација, Скопје 1997; Полски - Македонски. Граматичка кон-

1 Уп. М. Вје1е1Јс, 2ћогшк и са<;1 2игапе ТороНпјхке. Ргоћ1сту ор18и ^га-

тагус2пе§о јегуко^ зкпујапзкјсћ, Шаг82а\уа 1991, Зборник МаШице српске за филоло-

гију и лингвистику ХХХУШ/2, Нови Сад 1995, 227-228.
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фронтација, 2. Прозодија, Скопје 1999 (коауторски са Б. Видоеским

и И. Савицком); Јегук, сг1отек, рггезНгеп, Шагз2а\уа-Кгако\у 1999;

Полски ~ Македонски. Граматичка конфронтација, 3. Студии од

морфосинтаксата, Скопје 2000; Полски ~ Македонски. Граматичка

конфронтација, 5. 2а'ате м гДати, Скопје 2001.

Зборник који је пред нама садржи 44 занимљива прилога која се,

врло уопштено, могу поделити у неколико тематских целина.

Прву целину чине радови који се баве проблемима македонског

језика, тј. анализом појединих номиналних, вербалних и синтак-

сичких категорија на македонском језичком материјалу: Убавка ГАЈ-

ДОВА, Модалност - граматикализација во македонскиот глаголски

систем; Лилјана МИТКОВСКА, За конструкциите со неконвенционал-

ни единици на мера во македонскиот јазик; Елена ПЕТРОСКА, Кон-

струкциите на т.н. социјативна множина во македонскиот јазик;

Љупчо СТЕФАНОВСКИ, Деминутивот во македонскиот јазик; Стани-

слава-Сташа ТОФОСКА-ЈАНЕСКА, За некои глаголи со двојна рекција;

Елени БУЖАРОВСКА, Сврзниците на зависни реченици со надграден

предикат за визуелна перцепција (Во текстовите на Јоаким Крчов-

ски и Крнинскиот Дамаскин); Соња МИЛЕНКОВСКА, Линеаризација и

референцијална карактеристика на именската синтагма во акуза-

тивен однос.

Другу целину чине радови који проучавају одређене језичке по-

јаве на материјалу македонских дијалеката: Дејан ГЕГОВСКИ, Начи-

ни за изразување на релацијата 'причина ' во дијалектите на маке-

донскиот јазик; Сћп8(ша Е. ККАМЕК, Ве1мееп Ога1ес( апА ЗШпАага':

Тотгг^з а МогрНо1о§у о/1ће Уегоа1 5уз1ет о/1Не МасеАотап А\а1ес1 о/

Уготк, АЊата; Веселинка ЛАБРОСКА, Перфектот во кичевскиот и

битолскиот говор. Форми и функции.

Велики број прилога посвећен је упоредном проучавању маке-

донског и других (не)словенских језика. Наравно, највише је оних

који за тему имају македонско-пољска конфронтативна истраживања:

Е1г;ђ1е1а ^бЈС1КО\УбКА, Оегуша(у шроМгеппе г зака, 1јтл / тП- \\>

јегуки тасеЉпзИт / /сА ек\\>та1еп(у и> јегуки рокИт; Милица МИРКУ-

ЛОВСКА, Македонското еден во членска употреба покрај придавски

номинализации и неговиот полски превод; Ангелина ПАНЧЕВСКА, Про-

сторна информација изразеиа со заменки и членски морфеми (во маке-

донскиот и полскиотјазик); Германија ШОКЛАРОВА-ЉОРОВСКА, Зави-

сно-сложените начински реченици во македонскиот и во полскиот ја-

зик. Овамо бисмо условно могли сврстати и прилог: Пша ТдмибЕ^-

5КА, Иаисгате јегука тасеЛопзкге^о јако оосе§о м/ згоДотзки рокИт.

Поређењем македонског са другим језицима баве се следећи радови:
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Лидија АРИЗАНОВСКА, Слов. §Е ~ Мак. УШТЕ (Словенечки еквивален-

ти за македонската партикула уште,); Илија ЧАШУЛЕ, За преземање-

то на македонскиот глаголски прилог во бугарскиот литературен ја-

зик; Владимир ЦВЕТКОВСКИ, Семантиката на фразеологизми од прео-

ден глагол со објект во англискиот и македонскиот јазик.

Другим словенским језицима баве се прилози: Апс-ггеј В001Ј-

5^А\У8К1, Оге 1о-}е51-5а(ге ипа" аЧе Ргопотта Аег 1. ипА 2. Регзоп (на ма-

теријалу пољског језика); Предраг ПИПЕР, Граматичке структуре гор-

њолужичкосрпског и српског језика (општа диференцирања) . Овамо

би спадао и прилог: Кхузгупа Р15АККО\УА, Тајеттса оИзкозс! (о про-

блемима превођења једне песма В. Шимборске на немачки језик).

Посебну целину чине радови који анализирају језичке појаве у

ширем, балканском контексту: Еезгек ВЕОМАКС211К, Ргосезу 1е-

тсујпе н' јегуки тасеЛопзкт уу коп1екзс1е оаШапзкгт; Марјан МАРКО-

ВИК, Фонолошки паралели на дијалектно ниво (во балкански кон-

текст); 1гепа За\У1СКА, 2 га%аАтеп Јопе(ук\ оа1капзкгеј; Ук1ог А. РК1-

ЕОМА1М, Рас1т1у ш Ва1кап Шггап\>е апд. пгзсоигзе; Олга МИШЕСКА ТО-

МИК, Балканските идни времиња и коњуктивот.

Најбројнију групу представљају радови који са различитих аспе-

ката осветљавају лексику, македонску и словенску: Љубица СТАН-

КОВСКА, Етимологија на ојконимите Бутел, Гнеотино, Потолино и

Форино; Марија КОРОБАР-БЕЛЧЕВА, Името како јазичен знак или ка-

ко лексема со семантика (ауторка говори о личном имену Сузана);

Јег/у КДЈ5ЕК, 2е зШЛбм/ паД окгез\етат1 А1а 'зра(, рбгпо' ц> јегукасћ

з1ом>1апзк1сН ге згсге§б1пут ро(гак(о\\>атет тасеа"опзк!е§о / ои1%агз1а-

е§о; Лезгек М052У1Ч5К1, О тек(бгусН §гесугтасН м> з(аготасеа"опзкпп

Ем>ап§еНагги КаАотгга; Јапи52 81АТКО\У5К1, 51отапзк1е паг\\>у

'т1упагга' \\> зтепе та(епа1бм/ §\х>агомусН /' Н\з(огусгпусН; Красимира

ИЛИЕВСКА, Време во времето. Од аспект на мегујазичната хомони-

мија и полисемија (ауторка анализира лексему време и друге лексеме

са сличним значењем на материјалу словенских језика); Наппа РО-

РО\У5КА-ТАВОК5КА, (Ше)\уја2агек изгсгкте(у г о$(а(те%о (оти „51о\\>-

тка е(уто1о§1сгпе§о казгиозгсгугпу"; Е\уа К.2ЕТЕЕ5КА-РЕЕЕ52КО,

Иатагате Ао н>еа"гбч>ек ро КазгиоасН (ауторка обрађује неколико

лексема које сведоче о кашупско-западнопомеранским лексичким ве-

зама); Не1ти1 ЈЕ1ЧС, ОоЈамкј к 5егозкети геспети апазеј. Овамо мо-

жемо сврстати и прилог: \У1аа,уб1а\\' ШВАб, И1егаи\чагопа го!а Јгагео-

1о§1гтб\\> IV ро1зк[т з1оу/тс№\е ро1осгпут.

Поједина теоретска питања разматрају се у следећим радовима:

Милка ИВИЋ, О проблему реда речи; Влогимјеж ПЈАНКА, Односот на
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инструменталот наспрема другите падежи; 2оГга 2АК.СЖ, ЈУуроте-

а"2ете, гАате, муротеа'2. Ке§и1асје 1егтто1о§1сгпе.

Проблемима лексикографске праксе посвећена су два прилога:

Казимјера М. СОЛЕЦКА, За формалниот запис во Македонско-пол-

скиот синтаксички речник на глаголите и блискозначните перифра-

стички изрази; Даринка ГОРТАН-ПРЕМК, Још о критеријима хомони-

мије придева.

Остали прилози баве се следећим темама: МПогас! Каооуамо-

У1С, Ко%пШ\т уз. ЈипксшпаШ зШ; Петар Хр. ИЛИЕВСКИ, Глаголичка-

та графема 3 (землга) и грчката Тћ(е1а); Јармила ПАНЕВОВА, Кирил

РИБАРОВ, За полезноста на електронскитејазични корпуси (врз при-

мерот на еден тип на именската фраза во чешкиот јазик).

Пријатељи, колеге, ученици и поштоваоци дела проф. Тополињ-

ске, који су својим прилозима учествовали у обележавању њеног ју-

билеја, пружили су читаоцима вредно и разноврсно штиво, у којем ће

сваки слависта пронаћи нешто за своју душу.

Београд

Марта Бјелетић
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