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ХРОНИКА

Поводом седамдесешогодишгьице ро/)ен>а и одласка у йенщу йрофссора

Михаила СшевановиНа

У свечано) сали Филолошког факултета — Одсек за )ужно-

словенске )'езике и оггшту лингвистику Филолошког факултета и

Институт за српскохрватски )език у Београду одржали су 26. но-

вембра 1973. године за)едничку седницу, на ко)0) су присуствовали

секретар за образование и културу СР Срби]е, декан Филолошког

факултета у Београду, представници катедара српскохрватског

)езика филозофских факултета у Л>убл>ани, Сара^еву и Новом

Саду, веЬи бро) београдских колега и сви сарадници обе)'у уста-

нова — прире1)ивача ове мале свечаности, — на ко)'о) )е проф.

Михаилу СтевановиЬу предат посвеЬени му Зборник научних

филолошких и лингвистичких расправа аегових поштовалаца,

при]ател>а, колега и ученика.

Седницу )е отворила др Даринка Гортан-Премк, тадашн.и

председник Радне за)еднице Института за српскохрватски |език,

речима :

„Част ми )е што ми )е пала у део приватна дужност да

отворим ову свечану седницу ко)у смо сазвали да на то] XXX

гаьигу }ужнословенског филолога, нарочито опремл>ену, предамо

нашем драгом и уваженом професору Михаилу СтевановиЬу, као

Зборник научних радова ко)и су му, поводом седамдесетогодиш-

Нэице живота, посветили аегови поштоваоци — при)ател>и, ко-

леге и ученици.

Ю Ваш |«яж
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Желела бих да прво поздравимо нашег поштованог професора

Михаила СтевановиЬа, затим наше драге госте на ово] свечаности :

републичког секретара за образование и културу друга мр Владимира

СтевановиЬа, друга декана Филолошког факултета проф. др Ми-

лоша ИлиЬа и све остале уважене колегинице и колеге.

Дозволите ми да реч дамо другу Декану."

Проф. др Милош ИлиК, декан Филолошког факултета,

поздравл^уЬи проф. Михаила СтевановиЬа рекао )е:

„На ово) скромно) свечаности ко)у )'едан факултет прирезе

)едном свом заслужном професору и сараднику, окупили су се,

прет поставл>ам^ л>уди ко}и збила не воле Патетику. Ме1)у исто-

мшшьеющима у том смислу, славл>еник ]е човек ко)и се од н>их

разливе само йо шоме што ]е верованию }ош мшье воли од других.

Ме^утим, све нас за)'едно теши то што знамо да )е та патетична

нота, мада неизбежна — ипак пролазна.

У личности академика професора и научника Михаила Сте

вановиЬа наш факултет има признату фигуру ко)а )е дала нашо)

науци, култури и )авном животу сво) печат и сво) допринос.

Запажено )е да )е професор СтевановиЬ, наш цен>ени и уважавани

колега, у свим там областама наступав као велики ауто-

р и т е т. Нама, н>еговим колегама и сарадницима нарочито ласка

што претходно) тврд&и можемо да додамо коментар да )е у свим

приликама он наступао у име аушоришеша истине, а

не у име истине ауторитета. 1ош више нам ласка чинъеница што

у том погледу не може бита колебан,а и двоумл>ен,а.

Многе су к>егове научне иде)е у области истраживаша

)езика веЬ давно прешле она) чувени и толико драгоцен пут и з

Приватное у ] а в ни живот, што омогуЬу]е там истим

иде)ама не само да буду м и ш л> е н е него идастварно за

жив е. Другим речима: те иде)е су веЬ давно прешле ону кри-

тачну границу измену полуживота и живота, у не

баш много извесно) судбини иде)а.

виЬу услове за дал>и миран и несметан рад, како )е сам )едном

Оста)е нам да зажелимо нашем драгом професору Стевано-
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приликом рекао. За рад — коме се он сав посветио веома предано.

За такав дух вреди пожелети најпре и физичко здравље, у стилу

оне изврсне Валеријеве скаске да је „тело — ленгер душе". Не

зна се шта би могло бити драгоценије од тога у овом моменту.

Захваљујући му се за све оно што је учинио за наш факултет

и науку, срдачно му честитам."

О научном раду проф. Стевановића говорио је проф. др

Живојин Станојчић, шгф Одсека за јужнословенске језике и

општу лингвистику и казао је:

„Поштовани и драги Професоре,

Од првог Вашег школског часа и од првих научних радова

до овога Вашег јубилеја прошло је око четрдесетпет година ис-

пуњених непрекидним радом на науци о језику, непрекидном

бригом за обогаћивање те науке. О томе речито говоре око гри

стотине Ваших радова, а исто тако и многе генерације Ваших

ученика — студената универзитета, који данас, заједно са Вама,

раде и на науци и на неговању језичке културе у школама и другим

културним установама широм наше земље. Наша захвалност за

све што сте нам, као научник и наш учитељ, пружили дала нам

је смелости да уз Ваш јубилеј поступимо и противно Вашим оби-

чајима, да Вам, ето, посветимо једну с в е ч а н у седницу и да,

на њој, говоримо о Вама и Вашем делу.

Друже секретаре за науку и образовање, друже декане,

колегинице и колеге, другарице и другови,

Већ врло рано после завршетка студија на Београдском уни-

верзитету, у лингвистичкој школи проф. Александра Белића, иако

у неповољним условима у провинцији, Михаило Стевановић се

запаженим радовима јавља у науци о нашем језику. И од тада,

од 1929. године, изузев година II светског рата, када, као ни други

његови истомишљеници, није узимао никаквог учешћа у јавном

животу, — до данашњих дана он активно ради на науци о језику

и, за све то време, на васпитању нових генерација средњошколских

наставника, стручних и научних радника. Професор Стеванозић

1927. године после дипломског испита борави у Пољској, од 1928,

10*
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до 1938. ради у гилшазији. Од 1938. до 1941. г. је доцент на Уни-

Еерзитету у Скошьу, а после II светског рата ради као наставник

Београдског универзитета, прво као доцент до 1947, затим као

ванредни до 1951. и од тада до данас као активни редовни про-

фесор.

Импресиван број радова професора Стевановића и импре-

сивно дуго време његовог професорског деловања обухватају многе

области наше науке о језику. Први период тога деловања, од

1929. до 1950. године, с већ означении прекидом, посвећен је

претежно дијалектолошким проучавањима, али.и расветљавању и

других језичких проблема. Дијалекатска проучавања проф. Сте-

вановић отпочео је монографијом Источноцрногорски дијалекат

(1934), а завршио студијом Ђаковачки говор (1950), које нису само

описи дотичних народних говора, него тражење и налажење суш-

тине дијалекатских појава кош откривају правог интерпретатора

сложених језичких система, како на примерима народног тако и

на материјалу претежно савременог језика културне комуникације,

који он обично узима из дела најпознатијих стваралаца, књижев-

ника, научника и журналиста, што га уз његов лингвистички метод

у тумачењу језичких феномена квалификује као правог коди

фикатора српскохрватског књижевног језика и творца н о р -

мативне граматике савременог српскохрватског књижев

ног језика.

У плодном континуитету научног рада професора Стевановића

његова склоност ка битном и универзалном, његова потпуна пре-

даност науци и идеји да њоме служи прогресивном кретаљу свога

народа учинили су да у новом, послератном периоду тај научни

рад постане многоструко интензивнији. У овоме периоду свога

рада, он се бави македонским језиком и држи спе-

цијалне курсеве, прве из овога предмета на Универзитету у Бео-

граду, и први овде македонском језику одређује место међу осталим

јужнословенскнм језицима. Професор Стевановић тада предаје и

дијалектологију и руководи радом генерације младих

дијалектолога, што је допринело да наша наука добије описе многих

до тада неиспитаних народних говора: од централне и североза-

падне Србије, до Црне Горе и Херцеговине. У овоме периоду,
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професор СтевановиК )е и ]едан од главних учесника у изради

новога правописа нашег кнъижевног )езика, )едан од сти

лизатора н>егових и плодни проучавалац истори)е српскохрватског

кн.ижевног )езика, посебно )езика Вуковог периода и (езика самог '

Вука СтефановиЬа КарапиКа.

Од изузетног )е знача)а сталан рад проф. СтевановиЬа на

проучаваньу синтаксичких система савременог српско

хрватског )"езика, ко)има се он интензивно бави од преузимаша

наставе тога предмета, око средине педесетих година. Он те системе

проучава и синхроно и ди]'ахроно, у аиховом истори)ском развитку

— из периода у период нови)е епохе нашег юьижевног |езика.

Како су веК наговестили аегови први аналитички радови из кра)а

четрдесетих година, од тога времена ]'е синтакса, како веЬ рекосмо,

у потпуности заокупила научни интерес проф. СтевановиЬа. То

потвр^у)'е и бро) радова и н>ихова научна генеза, ко)'а )е у резул-

тату дала СтевановиКев целовит и синтетизован поглед на све

битне чиниоце синтаксичких система српскохрватског )'езика. До-

следан своме поступку синтетичког посматран>а датих )"езичких

по)ава, и са посебним смислом за анализу, у готово сваком од тих

радова, он да|е сво)а тумачен>а и, неЬемо претерати ако кажемо,

коначна решеньа поставл>ених проблема. Да споменемо ту само

н>егове концепщф глаголског рода српскохрватског и словенског

глагола, концегщи)е ко)е дати глаголски систем помера)у са мор-

фолошког на семантичко-синтаксички ниво )езика и укланьа)у низ

заблуда из учен>а о глаголском роду. И да укажемо на велик бро)

ньегових расправа и студи)'а посвеЬених синтакси глаголских вре

мена. Сваки од тих радова, ме!)у ко)има се и по обиму и по знача]у

истиче студи]'а Функцще и значена глаголских времена (1967), пред

ставлю дал>е тумаченье проблема ко^е доводи до несумньиво ко-

начног расветл>еша )едног од сигурно врло сложених проблема

синтаксе словенских ]'езика. Прихвата)уНи БелиЬеву основну по-

делу употребе глаголских облика на познате три синтаксичке ка-

тегори)е, проф. СтевановиЬ )е отишао знатно дал>е, дефинишуЬи,

на пример, имперфекат и плусквамперфекат као само релативна

времена, футур II као модус, а и доказу)уЬи — насупрот А. Ме^еу

и А. МусиЬу — да перфекат свршених глагола никада не губи
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потпуно глаголски карактер, али и истичући уз то — и насупрот

Белићевом миш.ьешу — да такав перфекат ни;е само глаголског

него је и придевског карактера. Исто је тако значајан низ прилога

професора Стевановића у којима се глаголски системи повезују

и с другим језичким системима и процесима у језику.

У синтакси реченице запажа се пре свега разграничение које

професор Стевановић уводи у дефиницију непотпуних реченица,

даља класификација већег бро)а типова тих реченица, и његово

тумачење реченичних делова с функцијом одредби именичких речи,

затим прецизно разграничење темпоралних (индикативних) и мо-

далних реченица и истицање разлике међу њима, као и тачно де-

финисање вредности везника као језичких знакова. И све се то

може сматрати општеприхваћеним у науци о језику. Исто се може

казати и за његова схватања и бројне радове о синтагми, који,

осим свог огалтенаучног значаја и конкретне анализе датих појава,

подстичу на систематско проучавање језика и стила наших на)-

бољих писаца.

Генеза синтетичких дела нрофесора Стевановића, у конкрет-

ним остварењима толико богата, показује еволуцију његових схва-

тања језичке проблематике уопште. После великог броја расправа

и студија из готово свих области науке о савременом српскохрват-

ском језику, у којима даје своје погледе на то како треба схватити

и поједине језичке системе, и језик у целини, појављу у се два

обимна тома Стевановићевог дела Савремени српскохрватски језик

— Граматички системи и књижевнојезичка норма (књ. I 1964. и

кн>. II 1969), које је у ствари најобухватнија и прва велика нор

мативна граматика савременог српскохрватског језика. Основано

на његовом дугогодишњем раду на проучавању историје новијег

српскохрватског књижевног језика и на његовим испитивањима

огромног и актуелног материјала из најпоузданијих извора нове

епохе, ово дело проф. Стевановића остварује принципе које је он

као кодификатор књижевног језика формулисао, јасно истичући

потребу проучавања језика значајних писаца који стварају језик

књижевности и културе и дају му посебан печат.

Истичући, даље, посебно значај и вредност Стевановићевих

расправа о језику Вука Ст. Караџића и П. П. Његоша, а остав



Хроник* 151

лл)'уКи да други ко овде каже неку реч о научном и општекул-

турном знача)у и обиму опсежног редакторског и лексикографског

рада проф. М. СтевановиЬа, — ми Ьемо на кра)у истаКи да су

у току низа година многе генеращф студената прошле кроз н>е-

гову школу и богатиле се у н>0] знагьима на н>еговим предавай»има

и црпеним из ньегових радова и н>егових кшига.

У току неколико децени^а колеге проф. СтевановиЬа има)у

у аему принципи]елног сарадника, а мла^и сарадници — сигурног

руководиоца у )езичким дисциплинама кощма се баве. У свему

томе, и као наш професор, и као руководилац )едног од на)ста-

ри)их одсека на Факултету, и као колега, — професор СтевановиЬ

нам пружа пример правог универзитетског професора и човека

чи)а су академска досто]анства основана на раду у науци, на ху-

маном, увек принципи]-елном ставу и на нащрогресивни)ем опре-

дел>ен>у у н>еговом научном изражаван>у и у ]авно) делатности.

У име сваког члана Одсека за )ужнословенске )езике и општу

лингвистику и у име сваког шеговог и нашег студента, )а му из-

ражавам захвалност за то и упуЬу)ем на)бол>е желл да )ош много

година сво)им прилозима обогаЬу)е науку о српскохрватском резину,

а — тиме — и нас, кьегове колеге, При)ател>е и ученике."

У име уредника Зборника проф. СтевановиЬа )е поздравио

проф. Миливо) ПавловиЬ, ко)и )е као шегов наставник, дугого-

дишн>и сарадник, друг и при)ател> садржа^ним и топлим речима

говорио и о другим странама шегова дела и честитао му седамде-

сетогодишн,ицу .

Проф. др. Слободан МарковиЬ, говореЬи у име Друштва

за српскохрватски )език и к&ижевност СР Срби|е, топлим

речима се захвалио проф. М. СтевановиЬу за шегов предани

рад у свойству )едног од првих чланова Друштва и вишего-

дишн>ег ньеговог потпредседника односно председника и иста-

као СтевановиЬево вредно ангажованл као предавача на мно

гим семинарима Друштва, у Београду и унутраппьости.

Затим )е узела реч др Даринка Гортан-Премк :

„Дозволите ми да се нашем уваженом и драгом професору

академику др Михаилу СтевановиЬу захвалимо на великом труду
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и дугогодшшьем стараау око свих основних дела и про)еката

у нашо) науци о )езику у ово) средний, чиме )е посебно за-

дужио Институт за српскохрватски ]'език и дао драгоцен допри-

нос и ствараау аегових научних кадрова и извршаван>у шегових

програма. А ших ни)е мало.

То ]е пре свега велики описни Речник српскохрватског кн>и-

жевног и народног ]езика САНУ, кощ Ье када буде готов имати

близу 30 томова са око 400.000 речи, што значи неколико

пута толико семантичких ^единица. Иако се са прикушьагьем гра!)е

за ова) Речник отпочело )ош кра)ем XIX века, шегово^ системат-

ско) изради приступа се тек кра)ем 1947. године у Институту за

српскохрватски )език. Израдом овога великог научног Речника

руководи Уре^ивачки одбор, а од првих дана члан тога одбора и

]едан од уредника Речника ^е и Михаило СтевановиК. Сада када

)ъ око треЬине тога великог и дуготра)ног посла веЬ готово (ових

дана из штампе излази VIII том), можемо реКи да Речник пред

ставлю систематски прикуплено и научно обращено готово све лек-

сичко благо нашега ]езика. Заслуга за то припала сарадницима

Речника, пре свега шеговим уредницима, а посебно професору

Михаилу СтевановиЬу. Он )е )едан од оних ко)*и су пре близу три

децени^е пионирски, код нас, приступили овоме послу да^уЬи за

н>ега и научно-теори)ске основе и практична упутства за рад. Тако

)е професор Михаило СтевановиЬ и лексикограф и учител. лек-

ксикологи)е и лексикографи)е у нашэ]' филолошко) средний. По-

кушаЬемо да бар приближно прикажемо по количини део обавл>е-

ног лексикографског посла — у осам томова са преко 6400 густо

и петитом штампаних страна нема ни )едног ретка кощти'епрошао

испред увек будног ока професора СтевановиКа.

Проф. М. Стевановив )е )едан од уредника и Речника срп

скохрватског юьижевног ^езика Матице српске (а прва су три

тома и Матице хрватске) ; и у том ]'е послу он био од самог почетна,

од ствараша концепци)е Речника и од почетна прикушьанэа гра^е

за н>ега. А на овом )е Речнику, на шеговом последнем тому, ре

дакторски посао доведен до кра)а.

По замисли и обиму ова] Речник )е део огантег посла око

обраде нашег кн»ижевног )езика започетог великим Правописом
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српскохрватског гаьижевног )езика, кощ су 1960. издале Матице

српска и Матица хрватска, а чищ ;е )едан од твораца био и Михаило

СтевановиЬ.

У основне послове наше науке о )езику долазе свакако и

ди^алектолошка испитиваньа, копима више од децешф руководи

проф. М. СтевановиЬ, као уредник Српског ди)'алектоло-

шког зборника. И наша )е ди)алектологи]а баш у ово

време дала изузетно значащие резултате; у томе )'е времену систе-

матски испитан и обращен на)веЬи део народних говора на тери-

тори]'и СР Срби)"е, посебно н>ени централни и северозападни говори,

ко)и су дотад били неописани и недовольно познати. А испитано

)е, обращено и, под уредништвом проф. СтевановиЬа, об|авл>ено

и )'ош неколико студила других ди)алеката српскохрватског )'езика.

Проф. М. СтевановиЬ тако^е више од децешф главни )е

уредник и лингвистичког часописа 7ужнословенски филолог, као

и Библиотеке 1ужнословенског филолога, у ко)0) ]е досад изишло

неколико ]езичких студи)а.

Речено )е веЬ овде колики )е допринос проф. СтевановиЬа у

осавременьиваньу норме кгьижевног )езика и подизанъу вьегове

културе. А баш тим проблемима, увек савременим и новим,сво)е

ступце стално посвеЬу^е Наш ]'език, кощ проф. СтевановиЬ поодавно

води и уре!)У)е. И не само то него готово ни )една свеска овог

нашег часописа ни)е изишла без )едног или више аегових

прилога.

Сви ови веома обимни, дуготра)ни и мукотрпни послови,

иако мате видл.иви, од изузетне су вредности и великог опште-

друштвеног значаща, а проф. М. СтевановиЬ, у 1ьима )е неуморни

стваралац, организатор и руководилац.

Дугогодшшьи плодни рад проф. М. СтевановиЬа ни)е завр-

шен и зато ми, поштовани и драги професоре, дозволите да вам

пренесем )еднодушне жел>е свих нас да у нашо) науци о )езику и

дал>е дуго радите као истраживач, руководилац и учител>. И доз

волите ми да Вам предам ова) Зборник радова Ваших при)'ател>а,

колега и ученика, као знак признанна за оно што сте урадили за

нашу науку и нашу културу."
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Примајући Зборник проф. Михаило Стевановић захвалио је

уредницима и сарадницима на њему, приређивачима седнице на

којој му је Зборник уручен и говорницима на њој, као и свима

присутнима, — овим речима:

„Тренутак примања овог драгоценог поклона обавезује ме да

и ја кажем неколико речи.

Израда овако лепе, по спољашњем изгледу луксузно опрем-

љене, по садржини богате, а по научној вредности значајне књиге

— изискивала је доста времена, доста труда и доста стрпљења,

а и још нешто. Спремност да се све ово несебично уложи ја ви-

соко ценим, јер је то доказ не само колегијалних обавеза већ и

искрених пријатељских осећања и већине аутора појединих прилога,

а поготову приређивача и уредника према ономе коме књигу по-

свећују.

Па и сама замисао да се овај Зборник научних радова веже

за моје име и мој скромни прилог науци и култури, и, још више,

реализација те замисли причињавају ми истинску радост. И ја сам

врло захвалан срединама у којима се та замисао јавила; захвалан

сам друговима, управо другарицама и друговима, својим колегама

и ученицима с Одсека за јужнословенске језике и општу лингви

стику Филолошког факултета и из Института за српскохрватски

језик, у којима сам неколике деценије обааљао свој стручни, нас-

ставни и научни рад.

Њима несумњиво припада заслуга не само за ово које они

сами чине већ и за друга признања која су томе раду чињена.

Ако овај рад није остао без извесних резултата, заслуга је свакако

њихова. Издвојен из заједнице с њима, мој посебни део остао би

незапажен. Зато ја топло захваљујем. И одајем им признанье, из-

међу осталог и зато што су са смислом за добар укус спремили

ову приредбу, што је изводе пред овако одабраним, еЈштним ску

пом и штз су овај чин, архаичан — да не кажем драстичнију реч

— по својој < уштнни зачинили младошћу, узимајући за његове,

али не само за његове, актере оне који нам окретношћу свога

духа уливају најлепше наде.
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Они што бивају почаствовани сличним признањима у оваквим

приликама најчешће узимају реч да сумирају резултате своје де-

латности и дају изјаве о даљем раду или излажу чак програме тога

рада, на који их како се обично каже учињена признања обавезују.

У вези с првим, ја ћу рећи само да смо ми радили оно што

је природа наших задатака, а найме, што је извођење наставе и

задовољавање културних потреба нашег друштва од нас захте-

вало; радили смо колико смо могли и како смо умели. А у сва-

коме случају, и да мислим о томе више говорите, ја бих, природно

је, много маље рекао од онога што смо чули од љубазних и мени

благонаклоних говорника, од друга декана проф. Илића, шефа

Одсека за јужнословенске језике проф. Станојчића, проф. Мили-

воја Павловића, проф. Сл. Марковића, Председника Друштва

за српскохрватски језик и Председника Савета Института за

српскохрватски језик, др Даринке Гортан-Премк, којима захваљу-

јем на лепим и топлим, ако и прегрејаним, речима.

А уз друго и треће — највише могу обећати да тамо где се

јави потреба за мојом сарадњом, ја је својим досадашњим сарад-

ницима нећу ускратити док год им на појединим задацима будем

могао пружити неку помоћ.

Ја, другарице и другови, не бих желео злоупотребите вашу

културну пажњу, али се сматрам обавезним, да посебно, па и по-

именично, захвалим драгим својим колегама и ученицима: дав-

нашњим и свагдашњим пријатељима проф. Радосаву Бошковићу

и Миливоју Павловићу и ученицима и сарадницима Пешикану и

Станојчићу, који су овај Зборник уредили, поред тога што су

дали и своје прилоге за њега, ученику и колеги Асиму Пецу, који

је такође написао свој прилог за Зборник и заједно са Станојчићем,

с мером и укусом у њему дефинисао мој рад, као и асистенту Дра-

гани Мршевић, која је израдила Библиографију мојих радова.

На научним прилозима које су за овај Зборник написали ја

сам захвалан: проф. Милану Будимиру и иностраним колегама,

проф. Андре Вајану из Париза, проф. Роману Јакопсону из Кем-

бриџа (у САД) и проф. Јижи Куриловичу из Кракова, који су

лингвистичку, класичну и славистичку науку својим делима, на
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ко)'има смо и ми ширили сво)е научне видике, знатно обогатили;

познатим професорима: Штиберу, Славскоме, Стеншьаку, Мошин-

ском, Заренби, Карашу, В)ечорк)евичу и Лубашу — из Пол>ске;

колегама Дмитриеву, Булахову и Гудкову— из Сов^етског Савеза

веК, на жалост, почившем проф. тозефу Курцу и Седлачеку из

Прага; професорима: Лекову и Дуриданову — из Софи)'е; колегама

Тарановском, Бенсону, Стагафвичу и Раду Ленцеку из С|едшьених

Држава, Ханри Дре)у — из Лувена (у Белги)и), Ван ден Берку

из Бохума и Шустер-Шевцу из Ла]'пцига.

Колеги)алну и при)'ател>ску пажау свощм научним прило-

зима у Зборнику указали су ми колеге и при)ател>и са наших уни-

верзитета и Академика : Франце Безлаь Рудолф Коларич и танко

7уранчич— из Л>убл>ане, Павле РогиК и Зосип Врана— из Загреба;

професори Блаже Конески, Харалампи]'е ПоленаковиК и Борис

Марков из Скогоьа; Светозар МарковиН и Ксени)'а Милошевич

из Сара)ева; младе колеге Драго ЪупиЬ и Бранислав Осто)иЬ

из Црне Горе; проф. Милка ИвиН, Александар МладеновиЬ,

Вел>а Михайлович и Жарко РужиК из Новог Сада и проф.

Данило Бар|актаревиЬ из Приштине; београдске колеге Ирена

Грицкат и Миодраг ЛалевиК; професори страних )езика Фило-

лошког факултета у Београду — Ъор^е ЖивановиЬ, Влада Дра-

шковиЬ, Л>уба МихаиловиЬ, Момчило СавиЬ и Милан АдамовиЬ

и на^ближе по струци колеге, сарадници и ученици са Одсека за

)ужнословенске )езике и општу лингвистику и из Института за

српскохрватски )език — поред рани)е споменутих: проф. Павле

ИвиЬ, Берислав НиколиЬ, Душан }овиЬ, Даринка Гортан-Премк,

Игрутин СтевовиЬ, Бранко МшшновиЬ, Л>уба ПоповиН, Радо)е

СимиЬ, Звездана ПавловиЬ, Мили]а СтаниЬ, Радо)'ица 7овиЬевиЬ

и Никола РодиЬ. ]г им свим на датам прилозима на)'лепше захва-

л>у|ем. Захвал.у)ем и сарадьшцима на лепо) опреми ове и других

наших публикаци)а, другу директору и штампарским радницима

из Научног дела.

Хвала и вама свима, другарице и другови, што сте ме по

частвовали вашим присуством овде. Живели!"
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