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Про шлост Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га 
као путо каз за њену будућ ност

Када је 1913. годи не обја вље на прва књи га Јужно сло вен ског фило ло га, у Евро пи 
је било још само осам сла ви стич ких часо пи са, који су изла зи ли у Руси ји, Пољ ској, 
Аустри ји и Чешкој. Љубо мир Сто ја но вић и Алек сан дар Белић, осни ва чи часо пи са, 
зада ли су себи и срп ској лин гви сти ци зада так да, у скла ду са воде ћим токо ви ма тада
шње европ ске и свет ске фило ло ги је, начи не часо пис чији је један од нај ва жни јих 
циље ва био „про у ча ва ње нашег јези ка у вези са оста лим јужно сло вен ским и дру
гим сло вен ским јези ци ма и испи ти ва ње њихо вих језич ких спо ме ни ка“ (Сто ја но вић, 
Белић 1913: 2). Јужно сло вен ски фило лог, као један од нај ду го веч ни јих сла ви стич ких 
часо пи са, пред ста вља зна ме ни ти спо ме ник сво јим осни ва чи ма, а радо ви који су у 
њему обја вље ни током 109 годи на тра ја ња вре дан су пока за тељ глав них токо ва срп ске 
и европ ске сла ви сти ке 20. века и првих деце ни ја нашег сто ле ћа.

И баш као што Јужно сло вен ски фило лог сво јим цело ве ков ним тра ја њем пред ставља 
сто жер раз во ја срп ске фило ло ги је, тако и Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, осно
ва на 1928. годи не, сво јим ско ро сто го ди шњим посто ја њем и стал ним висо ким угле
дом еди ци је, изда ва ча, уред никâ и ауторâ, чини саму срж и покре тач ку сна гу срп ске 
сла ви стич ке мисли.1

1  Као што је већ рече но, А. Белић се у кон ци пи ра њу Јужно сло вен ског фило ло га угле дао на сла ви
стич ке часо пи се који су наста ли пре њега. Од осам часо пи сапрет ход ни ка, два су пољ ска – Pra ce 
Filo lo gic zne (посто ји од 1884. годи не) и Roc znik Sla wistyczn y (осно ван 1908. годи не). Заин те ре со
ва ло нас је да ли је А. Белић осно вао Библи о те ку Јужно сло вен ског фило ло га по угле ду на један 
од тих осам часо пи сапрет ход ни ка, који су, можда, тако ђе били про пра ће ни моно граф ским 
еди ци ја ма, па смо се тим пита њем обра ти ли проф. Јану Соко лов ском (Jan Sokołowski), глав ном 
уред ни ку Роч ни ка сла ви стич ног (Roc znik Sla wistyczn y). Ево њего вог одго во ра (из писма упу ће
ног 2. VIII 2022): „Поскольку мне извест но, ника кой Библи о те ки «Роч ни ка сла ви стич но го» не 
было. В Кра ко ве была только Библи о те ка Stu di um Słowi ań ski e go, но она была осно ва на лишь 
после II миро вой войны. А может быть Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га это про сто идея 
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Девет моно гра фи ја обја вље них у ста рој сери ји ове библи о те ке (од 1928. до 1938. 
годи не) сво је прво изда ње има ле су на стра ни ца ма часо пи са Јужно сло вен ски фило лог, 
па су затим пре штам па не као посеб на изда ња Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га.2 
Алек сан дар Белић их је, потом, при ка зи вао у Јужно сло вен ском фило ло гу, а и дру ги 
лин гви сти су се пово дом њих огла ша ва ли у сво јим освр ти ма или радо ви ма и књи
га ма. Моно гра фи је обја вље не у Библи о те ци Јужно сло вен ског фило ло га држа не су на 
тај начин годи на ма у жижи чита лач ке пажње, чиме су ути ра ле пут за даље токо ве 
срп ске лин гви сти ке.

После Дру гог свет ског рата, од 1970. годи не до данас, обја вље но је 25 књи га, углав
ном моно гра фи ја, које спа да ју у нову сери ју Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га. 
Њихо во обја вљи ва ње иза зи ва ло је тако ђе вели ку пажњу, јер су сво јим ква ли те том 
мора ле при ву ћи уред ни ке и изда ва че да би заслу жи ле публи ко ва ње у овој вред ној 
еди ци ји.

До 1928. годи не, када је обја вљи ва њем док тор ске дисер та ци је Мило ша Моско
вље ви ћа Акце нат ски систем поцер ског гово ра осно ва на Библи о те ка Јужно сло вен ског 
фило ло га, било је обја вље но осам књи га часо пи са Јужно сло вен ски фило лог. У дру гој 
књи зи о акцен ти ма писа ли су С. Куљ ба кин, Ф. Рамовш, М. Ивко вић и Л. А. Була хов
ски, у тре ћој књи зи – С. Куљ ба кин, у четвр тој – М. Ивко вић и Л. А. Була хов ски, у петој 
– Л. А. Була хов ски, а у сед мој је обја вљен део док то ра та М. Моско вље ви ћа. То зна чи 
да је моно гра фи ја Мило ша Моско вље ви ћа била у пот пу но сти темат ски и садр жај но 
уса гла ше на с инте ре со ва њи ма и стрeмљењима Уре ђи вач ког одбо ра часо пи са Јужно
сло вен ски фило лог. Већ је из те чиње ни це видљи во да је Библи о те ка Јужно сло вен ског 
фило ло га осми шље на као могућ ност да се ауто ри ма часо пи са обез бе ди про стор да 
опшир ни је обра де теме које су од зна ча ја и за сам часо пис.

И оста ле моно гра фи је ста ре сери је ове библи о те ке баве се пита њи ма која се у то 
вре ме обра ђу ју и у самом часо пи су – темат ски се пре пли ћу језик писа ца, дија лек то
ло ги ја и исто ри ја срп ског јези ка.

Нај ве ћи број моно гра фи ја Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га засно ван је на док
тор ским дисер та ци ја ма ауторâ. Мен тор док тор ских теза које су обја вље не у окви ру 
ста ре сери је Библи о те ке нај че шће је био Алек сан дар Белић. Из њего вих при ка за тих 
књи га (а и они су публи ко ва ни на стра ни ца ма часо пи са Јужно сло вен ски фило лог) јасно 
се оцр та ва ју зада ци који су били у фоку су истра жи вач ке пажње у првим деце ни ја ма 

само го Бели ча, который пре кра сно знал Рос сию и запад но е вро пейские страны и твор че ски 
использовал опыт изда ва емых в этих стра нах жур на лов. Напри мер в Изве стиях ОРЯС, o которых 
Вы вспо ми на е те в своём письме, был опу бли ко ван целый ряд памятни ков славянской письмен
но сти.“ Ако је тач но да је Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га наста ла као ори ги нал на Бели ће
ва иде ја, тиме и Библи о те ка и Јужно сло вен ски фило лог додат но доби ја ју на зна ча ју.

2  Изу зе так је учи њен само у вези са јед ним делом прве књи ге ста ре серије, а то је док тор ска дисер
та ци ја Мило ша Моско вље ви ћа Акце нат ски систем поцер ског гово ра, чији је први део иза шао у 
СДЗб 2 (1911), 307–360, док је дру ги део обја вљен у ЈФ 7/1–2 (1927–1928), 5–68.
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20. века, науч ни погле ди самог Алек сан дра Бели ћа, њего ви кри те ри ју ми и оче ки ва ња 
од науч них радо ва уче ни ка, а самим тим и оце не њихо вих моно гра фи ја.

Из Бели ће вих кри ти ка моно гра фи ја Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га јасно је 
да су њего ва главнa оче ки ва ња од ква ли тет них моно гра фи ја била усме ре на ка резул
та ти ма који ће допри не ти пре ци зни јем уви ду у језич ку про шлост срп ског јези ка и 
дру гих сло вен ских јези ка. Ова кав при ступ не чуди јер су почет ком 20. века у жижи 
науч них инте ре со ва ња срп ских лин гви ста још увек била искљу чи во ком па ра тив но
исто риј ска истра жи ва ња, карак те ри стич на за науч ну пара диг му која је поче ла да 
се раз ви ја у 19. веку. То се нај бо ље види из радо ва који су обја вље ни у првој књи зи 
Јужно сло вен ског фило ло га (исп. Дра ги ће вић 2013). Само два рада у првом бро ју нису 
посве ће на исто риј ским истра жи ва њи ма сло вен ских јези ка. То су радо ви А. Муси ћа 
Зна че ње пер фек тив но га пре зен та у нега тив ним пита њи ма у хрват ском или срп ском 
јези ку (ЈФ 1: 27–34) и М. Ивко ви ћа О звуч ним сугла сни ци ма на кра ју речи у срп ском 
јези ку (ЈФ 1: 66–72).

У таквим науч ним окол но сти ма, А. Белић од сво јих уче ни ка оче ку је да у док тор
ским дисер та ци ја ма, касни је моно гра фи ја ма, дају јасан допри нос исто ри ји срп ског 
јези ка и дру гих сло вен ских јези ка. Оце њу ју ћи моно гра фи ју Радо ми ра Алек си ћа Језик 
Мати је Анту на Рељ ко ви ћа (1931), А. Белић (1933: 265) при ме ћу је да се о јед ном писцу 
са језич ке стра не може писа ти на три начи на: ста ти стич ки, опи сно и исто риј ски, а 
да се Алек сић опре де лио за опи сни начин. Белић изно си неко ли ко кри ти ка на рачун 
Алек си ће ве моно гра фи је, а све се одно се на чиње ни цу да неке поја ве које је опи сао 
није обја снио, тј. није их ста вио у исто риј ски кон текст. Језик писа ца сам по себи за 
Бели ћа нема зна ча ја, без обзи ра на детаљ ност опи са и богат ство гра ђе, ако уз опис не 
сто ји исто риј ско про ду бљи ва ње сва ке уоче не језич ке црте.

Нагла ше но дија хро ниј ски при ступ оче ку је се и од дија лек то ло шких истра жи ва ња. 
А. Белић (1935: 161) запо чи ње при каз моно гра фи је М. Сте ва но ви ћа Источ но цр но гор ски 
дија ле кат сле де ћом кон ста та ци јом: „Већ одав но оче ку је мо исцрп ни ји опис црно гор
ских гово ра, а наро чи то источ но цр но гор ских; наро чи то источ но цр но гор ских због тога 
што се обич но узи ма ло да црно гор ски гово ри има ју уто ли ко више арха ич них црта, 
уко ли ко се више иде на исток.“ Испи ти ва ње црно гор ских гово ра није за Бели ћа само 
себи свр ха, већ се у првој рече ни ци јасно исти че да је сми сао тог опи са у потра зи за 
исто риј ским црта ма. Белић се обра до вао што је Сте ва но вић пока зао да хипо те за о ста
ри ни источ но цр но гор ских гово ра није тач на, осим у слу ча ју пипер ског гово ра, који 
боље од дру гих црно гор ских гово ра чува арха ич не карак те ри сти ке.

Мно го годи на касни је, и сам Сте ва но вић (1988: 29–30) писао је о при сту пу дија
лек то ло ги ји сво га вели ког учи те ља: „Бели ће ве дија ле кат ске сту ди је нису само син
хро нич но дати опи си њихо ви у пре се ку, него је он дија ле кат ске поја ве посма трао у 
исто риј ском раз во ју и обја шња вао их лин гви стич ким зако ни то сти ма, дака ко, али и 
скло но сти ма под који ма су наста ја ле и раз ви ја ле се. У сви ма тим дија лек ти ма, наро чи



10

75 година Института за српски језик САНУ

то у арха ич ним гово ри ма источ не и јужне Срби је, а још и више у, исто тако арха ич ним, 
чакав ским гово ри ма, који су при вла чи ли Бели ћев науч ни инте рес, и које је он тако ђе, 
терен ски испи ти вао, открио је мно го еле ме на та, врло зна чај них за исто ри ју јези ка.“

Зани мљи ва су наиз глед супрот ста вље на Бели ће ва оче ки ва ња од лин гви стич ког 
опи са неког иди о ма. Он заме ра Р. Алек си ћу што је у истра жи ва њу фонет ских одли ка 
јези ка Мати је Анту на Рељ ко ви ћа „мате ри јал раз би јен по језич ким црта ма, тако да се 
губе основ не црте фоне ти ке Рељ ко ви ће ве“. Из ове при мед бе јасно је да Белић оче ку
је пуни је сли ке поја ва које се обра ђу ју, њихо во дово ђе ње у везу, пред ста вља ње целог 
систе ма и уло ге поје ди нач них црта у систе му, дакле, поглед на језич ке поја ве одо зго.

Зна чај холи стич ког при сту па нагла шен је и у при ка зу Сте ва но ви ће ве моно гра фи је 
(исп. Белић 1935: 180): „Сви испи ти ва чи црно гор ских гово ра мора ју посма тра ти дија
лек те које про у ча ва ју у цело куп но сти њихо вој, а не по неким наро чи тим пита њи ма 
која би уна пред спре ми ли. Само ће тако моћи утвр ди ти пра ву језич ку систе му поје ди
них гово ра и сре ди шта (или жижа) ода кле су поје ди нач ни језич ки покре ти поте кли. 
Међу тим, кве сти о нар ски метод, као што су Малец ки и Бошко вић на себи осе ти ли, 
не може се упо тре би ти у Црној Гори.“

И поред тако оштрог зала га ња за поглед на језич ке једи ни це из пер спек ти ве цели
не иди о ма, на кра ју при ка за Алек си ће вог док то ра та Белић изно си доне кле кон тра
дик то ран закљу чак: „Из све га се ово га види да је А. мар љи во про у чио Рељ ко ви ћев 
језик, али како је обу хва тио суви ше мно го, цео његов језик са свих стра на – није могао 
ићи суви ше дале ко за поје ди ним црта ма“ (Белић 1933: 270). Дакле, Бели ћу није дово-
љан само систем и место једи ни ца које се испи ту ју у систе му, већ тре ба да буде 
обра ђе на и сва ка једи ни ца пона о соб. Ауто ри моно гра фи ја Библи о те ке Јужно сло вен
ског фило ло га нај че шће су тако и посту па ли, али тамо где то недо ста је, оштар Бели ћев 
суд јав но је био изре чен у Јужно сло вен ском фило ло гу да их опо ме не и под стак не на 
наста вак испи ти ва ња.

Јед но од кључ них пита ња на које Белић оче ку је одго во ре од сво јих кан ди да та који 
се баве исто риј ским опи сом јези ка неког писца или дескрип ци јом неког дија лек
та гла си шта је у иди о му који истра жу ју ново, шта је ста ро, а шта је позајм ље но. 
Оце њу ју ћи Алек си ће ву моно гра фи ју, Белић (1933: 269) при ме ћу је: „Један је од нај
за нимљи ви јих и нај зна чај ни јих дело ва ове рас пра ве део у којем се гово ри о Рељ
ко ви ће вој син так си. Ште та је само што тај део није био још исцрп ни ји. Овде је још 
потреб ни је него ли у дру гим одељ ци ма ста вља ти често пита ње: шта је црта пишче ва 
јези ка, а шта је он са стра не узео или са стра не добио.“ Из те пер спек ти ве Белић оце
њу је све моно гра фи је и него ду је ако аутор није јасно кла си фи ко вао језич ке црте по 
овом кри те ри ју му.

Још јед но важно оче ки ва ње је А. Белић имао од сво јих уче ни ка у њихо вим истра
жи ва њи ма, а то је дово ђе ње у везу језич ке црте у срп ском јези ку са ситу а ци јом у 
дру гим сло вен ским јези ци ма. Тако, он похва љу је Сте ва но ви ће ве закључ ке у вези 
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са несло го твор ним ј у црно гор ским гово ри ма. Сте ва но вић кон ста ту је да се овај глас 
раз ли чи то пона ша у зави сно сти од тога да ли је по поре клу стар или је касни је позајм
љен, а Белић при ме ћу је: „Ово је и оштро запа же но и оштро ум но, ако је тач но; јер 
таквих слу ча је ва да се ста ри ји гла со ви исте врсте друк чи је пона ша ју него ли мла ђи, 
има мно го у сло вен ским јези ци ма“ (Белић 1935: 167).

Када год је то могу ће, А. Белић од сво јих уче ни ка оче ку је да у сво јим моно гра
фи ја ма изло же и закључ ке који има ју шири тео риј ски зна чај. Оце њу ју ћи док то рат 
(касни је моно гра фи ју) Р. Бошко ви ћа Раз ви так суфик са у јужно сло вен ској језич кој зајед
ни ци, Белић се освр ће на неко ли ко ква ли те та Бошко ви ће вог истра жи ва ња који нади
ла зе зна чај успе шно опи са ног раз вит ка суфик са: „О оно ме што је био непо сред ни 
зада так његов: да се пока же уза јам ност јужно сло вен ских јези ка не само на осно ву 
упо тре бе истих наста ва ка за гра ђе ње изве сних кате го ри ја речи, него и пре ма њихо ву 
мор фо ло шком и семан тич ком раз вит ку, Бошко вић је, по моме мишље њу, дао изла га ње 
са несум њи вим резул та ти ма“ (Белић 1936а: 246). Мање општи допри нос, али вео ма 
зна ча јан и из дана шње пер спек ти ве, Белић види у Бошко ви ће вом схва та њу моци је: 
„Морам наро чи то иста ћи да кроз цело испи ти ва ње Бошко ви ће во про ве ја ва основ на 
тач на иде ја: да код име ни ца нема оне моци о нал но сти коју нала зи мо код при де ва. 
Док се код при де ва од зајед нич ког општег дела гра де раз лич ни родо ви дода ва њем 
наста ва ка, дотле се родо ви код име ни ца, пошто се неза ви сно сва ки од њих сагра ди, 
тек одно сом зна че ња муж ја ка и жен ке, – дово де у везу. Они се, дакле, сусре ћу“ (Белић 
1936а: 235). Сва ки закљу чак који има шири тео риј ски зна чај, попут наве де них, Белић 
посеб но исти че у сво јим при ка зи ма.

Након Дру гог свет ског рата, Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га се обна вља, па 
1970. годи не почи ње обја вљи ва ње моно гра фи ја нове сери је ове еди ци је. До данас је 
обја вље но 25 књи га, а Библи о те ку су уре ђи ва ли уред ни ци Јужно сло вен ског фило ло га 
– Миха и ло Сте ва но вић, Мил ка Ивић, Пре драг Пипер и Рај на Дра ги ће вић. Нај ве ћи 
број моно гра фи ја нове сери је уре ди ла је Мил ка Ивић. Науч на инте ре со ва ња у лин
гви сти ци су про ме ње на, што се види и на стра ни ца ма Јужно сло вен ског фило ло га, а 
самим тим и у моно гра фи ја ма Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га. Осим исто риј
ских тема, пажња ауто ра све чешће се усме ра ва на савре ме ни срп ски језик. Поред 
гра ма тич ких ана ли за, све је више семан тич ких. Ауто ри се зани ма ју за дија хро ниј ски 
раз вој или савре ме но ста ње раз ли чи тих поја ва у мор фо ло ги ји, тво р би речи, лек си ко
ло ги ји и син так си срп ског јези ка. У новој сери ји има и лек си ко граф ских дела. Више 
се не обја вљу ју само док тор ске дисер та ци је већ и дру ге моно гра фи је. Оно што се није 
про ме ни ло јесте бри га о томе да се у окви ру ове еди ци је обја вљу ју само про бра на дела 
која задо во ља ва ју стро ге науч не кри те ри ју ме.

Уред ни ци Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га ишли су и иду сто па ма Алек сан
дра Бели ћа, осни ва ча еди ци је, и поку ша ва ју да одр же висок ква ли тет нове сери је ове 
библи о те ке. Као при мер може се наве сти оце на моно гра фи је Дарин ке Гор тан Премк 
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Аку за тив не син таг ме без пред ло га у срп ско хр ват ском јези ку, коју је у Јужно сло вен ском 
фило ло гу XXIX обја вио Миха и ло Сте ва но вић, мен тор док то ра та Д. Гор тан Премк и 
уред ник њене моно гра фи је. Јези ком, сти лом, кон цеп циј ски и на свим дру гим ниво и
ма, Сте ва но ви ћев при каз под се ћа на кри ти ке Алек сан дра Бели ћа. Баш као А. Белић, 
и М. Сте ва но вић награ ђу је сво је уче ни ке издва ја ју ћи њихо ва нај ква ли те ни ја запа
жа ња и оце њу ју ћи их као „оштро ум на”, али и, без усте за ња, кри ти ку је дело ве који су 
могли бити бољи. Из тих кри ти ка које су обе ло да ње не након одбра ње них док то ра та 
закљу чу је се да су Бели ће ви и Сте ва но ви ће ви док то ран ди били при лич но само стал ни 
током писа ња сво јих дисер та ци ја.

Нај ви ше вред но сти науч ног рада М. Сте ва но вић запа жа у истим оним ква ли те ти
ма у који ма их је видео и А. Белић. Оце њу ју ћи моно гра фи ју Д. Гор тан Премк, Сте ва
но вић (1973: 557) при ме ћу је: „Дарин ка Гор тан се […] није задо во љи ла да уоче не про
бле ме само изне се него је увек насто ја ла да откри је и њихо ве импул се и да их потвр ди 
дока зи ма које је тра жи ла у исто риј ском раз во ју јези ка, поре ђе њем поја ва у нашем 
и оста лим сло вен ским јези ци ма, одно сно у поје ди ним дија лек ти ма нашег јези ка.“

***
Сада шњи Уре ђи вач ки одбор часо пи са Јужно сло вен ски фило лог и Библи о те ке Јужно

сло вен ског фило ло га наста ви ће да у овој еди ци ји обја вљу је само вео ма ква ли тет не 
моно гра фи је које доно се истин ска поме ра ња у срп ској лин гви сти ци. Част да обја ве 
моно гра фи ју у овој нај ста ри јој срп ској лин гви стич кој еди ци ји, која посто ји већ ско ро 
један век, има ће они ауто ри који ће сво је моно гра фи је посве ти ти срп ском јези ку, али 
ће наш језик посма тра ти и кроз при зму дру гих сло вен ских јези ка. Као и до сада, обја
вљи ва ће се дела посве ће на савре ме ном јези ку, али и језич кој про шло сти, стан дард
ном срп ском јези ку, али и дија лек ти ма нашег јези ка. Ако савре ме ни срп ски језик буде 
у фоку су истра жи ва ња, оче ки ва ће се да про блем који се ана ли зи ра буде осмо трен и из 
дија хро ниј ске пер спек ти ве, а ако се аутор опре де ли за исто ри ју срп ског јези ка, мора 
се освр ну ти на ста ње поја ве коју испи ту је у савре ме ном срп ском јези ку. Истра жи ва ње 
мора има ти бога ту тео риј ску осно ву, али и пре ци зно пред ста вље ну и кла си фи ко ва ну 
разно вр сну гра ђу, која ће омо гу ћи ти садр жај но емпи риј ско истра жи ва ње и омо гу ћи
ти дола же ње до поу зда них закљу ча ка. Од ауто ра се оче ку је да доне се и закључ ке од 
општи јег тео риј ског зна ча ја, који се тичу срп ског јези ка или сло вен ских јези ка и који 
про из ла зе из емпи риј ских истра жи ва ња одре ђе не теме, али је нади ла зе и има ју шири 
зна чај. Језич ке једи ни це које су пред мет испи ти ва ња мора ју бити сагле да не сва ка за 
себе, али и из угла ширег језич ког систе ма којем при па да ју. Пошто Инсти тут за срп
ски језик САНУ сада има посеб ну еди ци ју у којој се обја вљу ју док тор ске дисер та ци је, 
у Библи о те ци Јужно сло вен ског фило ло га неће се више обја вљи ва ти док тор ске тезе, 
или ће се евен ту ал но публи ко ва ти само оне које доно се бар педе сет про це на та новог 
мате ри ја ла у одно су на текст док тор ске дисер та ци је.
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Усло ви које моно гра фи ја тре ба да испу ни како би била обја вље на у Библи о те
ци Јужно сло вен ског фило ло га засно ва ни су на оче ки ва њи ма доса да шњих уред ни ка 
ове библи о те ке, а пре свих Алек сан дра Бели ћа, који је осно вао еди ци ју с одре ђе ним 
зами сли ма, на које ћемо се из осе ћа ња дужно сти надо ве за ти и с пошто ва њем их при
ме њи ва ти у даљем раду.

***
Уре ђи вач ки одбор Јужно сло вен ског фило ло га и Библи о те ке Јужно сло вен ског фило

ло га дугу је вели ку захвал ност Ани Милен ко вић и Вла ди ми ру Жива но ви ћу, ауто ри ма 
Ано ти ра не библи о гра фи је Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га, јер је захва љу ју ћи 
њима први пут исцрп но опи са на ова еди ци ја, што ће срп ским и стра ним лин гви сти
ма омо гу ћи ти да сагле да ју њен огро ман зна чај. Ова Библи о гра фи ја пред ста вља важан 
допри нос исто ри ји срп ске и свет ске сла ви сти ке јер омо гу ћа ва пре гле дан и дета љан 
увид у Библи о те ку Јужно сло вен ског фило ло га, која је уни кат на у исто ри ји сла ви сти ке 
по сво јој дуго веч но сти и, наро чи то, по зна ча ју тема које се обра ђу ју на стра ни ца ма 
њених моно гра фи ја.

Ауто ри су у увод ном тек сту Библи о гра фи је опи са ли глав не одли ке ове еди ци је, 
побро ја ли књи ге ста ре и нове сери је, при ка за ли вре мен ски распон и хро но ло ги ју 
њихо вог обја вљи ва ња и пери о де засто ја у публи ко ва њу, ука за ли на нерас ки ди ву везу 
изме ђу часо пи са Јужно сло вен ски фило лог и Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га, која 
при па да часо пи су и на њега се у пот пу но сти осла ња. У публи ка ци ји су изне се ни и 
библи о граф ски пода ци о књи га ма Јужно сло вен ског фило ло га у који ма су обја вље не 
моно гра фи је ста ре сери је пре него што су штам па не у окви ру Библи о те ке Јужно сло
вен ског фило ло га. Ауто ри су се посеб но задр жа ли на дина ми ци изла же ња моно гра фи ја 
нове сери је Библи о те ке и опи са ли како се у тех нич ком сми слу мења ла и уна пре ђи
ва ла опре ма ових књи га – наво ђе ње реги ста ра, библи о гра фи је, рези меа и др. Вео ма 
струч но опи са ни су и библи о граф ски прин ци пи који су при ме ње ни у публи ко ва њу 
моно гра фи ја ове еди ци је.

Ауто ри Библи о гра фи је дали су при лич но исцр пан опис садр жа ја сва ке обја вље не 
књи ге ста ре и нове сери је Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га. Осим тога, наве ден 
је и садр жај сва ке књи ге, и то пре сни мљен из саме моно гра фи је, што чита о цу омо гу
ћа ва да се упо зна са њего вом струк ту ром и веза ма под ре ђе них и над ре ђе них цели на, 
она ко како је аутор ту везу желео да пред ста ви.

Ано ти ра на библи о гра фи ја Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га зна чај на је већ и 
због тога што скре ће пажњу на ову еди ци ју, под се ћа нас на њен зна чај и оба ве зу је 
Уре ђи вач ки одбор да наста ви да је уна пре ђу је и да одр жа ва висок ква ли тет књи га 
које се у њој обја вљу ју.

Уре ђи вач ки одбор Јужно сло вен ског фило ло га дугу је захвал ност и Инсти ту ту за срп
ски језик САНУ за Ано ти ра ну библи о гра фи ју Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га, 
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као и за пове ре ње ука зи ва но Библи о те ци Јужно сло вен ског фило ло га, коју подр жа ва и 
у нај те жим вре ме ни ма и чији је рев но сни изда вач.
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Проф. др Рај на Дра ги ће вић
глав ни уред ник Јужно сло вен ског фило ло га 
и Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га
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Увод

За раз ли ку од „макро ко смич ке“ при ро де одре ђе них библи о гра фи ја, који ма је циљ 
да пове жу и при ка жу све у куп ност људ ског зна ња, ова ано ти ра на библи о гра фи ја спа
да у „микро ко смич ки“ библи о граф ски инстру мен та риј, чији је циљ да, како језич ким 
струч ња ци ма, тако и сви ма они ма који се инте ре су ју за језич ка пита ња, пред ста ви 
посто ја ње и тра ја ње јед не библи о теч ке зби р ке, моно граф ске сери је под име ном Библио  
те ка Јужно сло вен ског фило ло га (БЈФ), покре ну те 1928. годи не. У овој ће библи о те ци, у 
пери о ду пре Дру гог свет ског рата, бити обја вље но девет књи га, да би тек 1970. годи не 
била поно во покре ну та, сада као нова сери ја исте библи о те ке. Упр кос рела тив но дугој 
пау зи, Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, која при па да часо пи су Јужно сло вен ски 
фило лог (ЈФ), и данас се публи ку је.

Када је 1913. годи не Алек сан дар Белић, зајед но са сво јим про фе со ром Љубо ми ром 
Сто ја но ви ћем покре нуо Јужно сло вен ски фило лог, има ли су иде ју да часо пис изла зи у 
фор ми повре ме ног спи са, који би се бавио раз ли чи тим садр жа ји ма из обла сти јужно
сло вен ске фило ло ги је. Кон цеп циј ски узор нашли су у нај ста ри јем сла ви стич ком часо
пи су Archiv für sla vische Phi lo lo gie, који је 1875. годи не осно вао Ватро слав Јагић, као и 
у дру гим, тада обја вљи ва ним, сла ви стич ким часо пи си ма: Извѣстия Импе ра тор ской 
Ака де мии Наук по Отдѣлению Рус ска го языка и сло ве сно сти, Русскiй филологическiй 
вѣстникъ, Фило ло ги ческія запи ски, Listy Filo lo gické, Pra ce Filo lo gic zne, Roc znik Sla
wistyczn y и Časo pis pro Moderní Filo lo gii. У њему су обја вљи ва ни радо ви из раз ли чи тих 
обла сти срп ске и сла ви стич ке фило ло ги је, опште лин гви сти ке, као и упо ред ноисто
риј ска и дија лек то ло шка истра жи ва ња (пре ма Спа Со је вић 2015: 44).

Oснивање часо пи са Јужно сло вен ски фило лог, а тиме и њего ве библи о те ке, тре ба ло 
је да попу ни пра зни ну која је, пре ма речи ма Љ. Сто ја но ви ћа и А. Бели ћа, посто ја ла 
у број ним часо пи си ма посве ће ним „раз лич ним дело ви ма сла ви сти ке“, тако што би 
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зада так новог часо пи са био „про у ча ва ње нашег јези ка у вези са оста лим јужно сло
вен ским и дру гим сло вен ским јези ци ма и испи ти ва ње њего вих језич ких спо ме ни ка“ 
(Сто ја но вић, Белић 1913: 1). У вези са тим, Рај на Дра ги ће вић при ме ћу је: „Из нази ва 
часо пи са могло би се прет по ста ви ти да њего вој кон цеп ци ји одго ва ра ју само радо ви у 
вези са јужно сло вен ским јези ци ма, али наве де ни циље ви и зада ци часо пи са ука зу ју 
на то да је било пред ви ђе но да се у њему обја вљу ју радо ви о срп ском јези ку, о свим 
сло вен ским јези ци ма и њихо вим међу соб ним одно си ма (а посеб но о одно си ма изме
ђу срп ског јези ка и оста лих сло вен ских јези ка)“ (Дра ги ће вић 2013: 34).

Иако је часо пис био номи нал но неза ви сан, њего во публи ко ва ње било је уско веза
но за Срп ску кра љев ску ака де ми ју и Бео град ски уни вер зи тет. Како исти че Пре драг 
Пипер, Јужно сло вен ски фило лог „није био стро го пред мет но оме ђен, али је у сре ди шту 
имао тео риј ску, упо ред ноисто риј ску и дија лек то ло шку про бле ма ти ку, као и пита ња 
про у ча ва ња срп ског јези ка у дија хро ни ји и син хро ни ји, не искљу чу ју ћи ни истра
жи ва ња из дру гих обла сти сло вен ске фило ло ги је, нпр. из исто ри је књи жев но сти или 
вер си фи ка ци је“ (пипер 2013: 9).

Прву лин гви стич ки ори јен ти са ну еди ци ју, касни је пери о дич ну публи ка ци ју, која 
је има ла спе ци ја ли зо ва ни карак тер, у окви ру Срп ске кра љев ске ака де ми је покре ће А. 
Белић 1905. годи не. Био је то Срп ски дија лек то ло шки збо р ник (СДЗб), чији први број 
доно си сту ди ју Дија лек ти источ не и јужне Срби је, упра во А. Бели ћа, и тако отва ра 
пут буду ћим про у ча ва њи ма срп ских народ них гово ра и дија лек то ло шким истра жи
ва њи ма срп ског јези ка уоп ште (пре ма Спа Со је вић 2015: 42).

Након тре ће књи ге СДЗб (1927), а зајед но са изла ском осме књи ге ЈФ (1928), покре
ну та је и моно граф ска сери ја назва на Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га. У окви ру 
ње би се поје ди не сту ди је, које су упо ре до обја вљи ва не и у ЈФ, поја ви ле као засеб не 
публи ка ци је, а пажња струч не јав но сти усме ри ла на науч ноистра жи вач ки рад мла
дих док то ра фило ло шких нау ка.

Ново о сно ва на Библи о те ка, попут СДЗб, не доно си ника кву увод ну реч, не даје 
бли же инфор ма ци је у вези са про фи лом еди ци је, нити пак пози ва на сарад њу. Ипак, 
буду ћи да при па да Јужно сло вен ском фило ло гу, њен про фил нео дво јив је од про фи ла 
самог часо пи са.

За раз ли ку од СДЗб, као прве еди ци је језич ких моно гра фи ја која је изла зи ла у 
кон ти ну и те ту, а касни је пре ра сла у пери о дич ну публи ка ци ју, БЈФ може се сма тра ти 
првом еди ци јом лин гви стич ких моно гра фи ја, која је, мора се иста ћи, на самом почет
ку била усме ре на на обја вљи ва ње док тор ских дисер та ци ја одбра ње них на Фило зоф
ском факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, два де се тих и три де се тих годи на про шлог 
века, а касни је и ори ги нал них науч них истра жи ва ња, раз ли чи те опште лин гви стич ке 
и фило ло шке тема ти ке.

Рет ке су библи о теч ке збир ке чије се посто ја ње при бли жа ва сто го ди шњи ци, а такав је 
слу чај с БЈФ. Током свог дугог пери о да посто ја ња, уред ни ци часо пи са ЈФ били су исто
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вре ме но и уред ни ци њего ве моно граф ске сери је. Њихо ва име на су, зајед но с име ни ма 
чла но ва уре ђи вач ког одбо ра, штам па на на наслов ној стра ни сва ке све ске часо пи са.3

Уред ник ста ре сери је, од 1. до 9. књи ге (1928–1938), био је Алек сан дар Белић. Првих 
пет књи га нове сери је (1970–1974) уре ђи вао је Миха и ло Сте ва но вић, од 6. до 23. књи ге 
(1985–2007) уред ник је била Мил ка Ивић, 24. књи гу (2013) уре дио је Пре драг Пипер, 
док је 25. књи га (2018) обја вље на под уред ни штвом Рај не Дра ги ће вић.

Оглед не све ске има ле су сво је уред ни ке, те је 15. књи гу (1998) уре дио Павле Ивић, 
а 23. књи гу (2007) уре ди ла је Гор да на Јова но вић.

Глав но место за про да ју и дистри бу ци ју књи га Библи о те ке биле су књи жа ре Геца Кон 
и С. Б. Цви ја но вић, које су на публи ка ци ја ма биле наво ђе не као Ака де ми ји не књи жа ре.

СТА РА СЕРИ ЈА (1928–1938)

Раз ви так јужно сло вен ске фило ло ги је, под буд ним оком Алек сан дра Бели ћа, усло
вио је наста нак еди ци је моно граф ских сту ди ја, које ће ука зи ва ти на њен зна чај, док 
ће исто вре ме но, обја вљи ва ње док тор ских дисер та ци ја ука за ти на раз ви так њеног нау
ч ног под млат ка, као и на буду ће актив но сти на пољу језич ких истра жи ва ња.

У почет ку су се, као посеб не моно граф ске сту ди је, обја вљи ва ле док тор ске дисер та
ци је одбра ње не на Фило зоф ском факул те ту Бео град ског уни вер зи те та (под упра вом 
А. Бели ћа). Као што се и у самом ЈФ тежи ло пуној инфор ма тив но сти, тако су и на 
наслов ни ца ма моно граф ских изда ња штам па не оне инфор ма ци је које су биле зна
чај не за дату публи ка ци ју.

Поред име на еди ци је и ред ног бро ја, на наслов ној стра ни нала зи ли су се сле де ћи 
пода ци: име, сред ње сло во и пре зи ме ауто ра, наслов, крат ка напо ме на о томе да је у 
пита њу текст док тор ске дисер та ци је (место и вре ме при ма ња док тор ске тезе, име на 
чла но ва испит ног одбо ра за сва ког док то ранда)4, затим назив места у којем је књи га 
штам па на (Бео град), назив, адре са и теле фон штам па ри је и, на кра ју, годи на изда ња. 
Осим прве и четвр те књи ге, оста ле моно гра фи је ста ре сери је нису има ле Садр жај.

На поле ђи ни књи ге штам пан је спи сак обја вље них моно гра фи ја, са пода ци ма (име 
и пре зи ме ауто ра, наслов, цена јед ног при мер ка), а као послед ња став ка – наслов прве 
моно гра фи је која ће сле де ћа бити обја вље на (име и пре зи ме ауто ра, наслов, као и 
напо ме на у штам пи, која је дава на у загра ди).

На Кате дри за јужно сло вен ске јези ке и општу лин гви сти ку, у пери о ду изме ђу 1928. 
и 1941. годи не, пред коми си ја ма чији су чла но ви били Алек сан дар Белић, Сте пан 

3  Више о опре мље но сти књи га ста ре и нове сери је БЈФ в. у датим погла вљи ма.
4  При мер напо ме не пре у зет са наслов не стра не тре ће књи ге ста ре сери је, При ло зи про у ча ва њу 

Њего ше ва јези ка: „При мље но као теза за док тор ски испит у сед ни ци Саве та Фило зоф ског факул те
та Уни вер зи те та у Бео гра ду 27 децем бра 1929 год., по рефе ра ту чла но ва Испит ног одбо ра, редов
них про фе со ра Уни вер зи те та, г. г.: П. Попо ви ћа, др А. Бели ћа, др Ст. Куљ ба ки на, др Х. Бари ћа“.
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Куљ ба кин и Хен рик Барић, одбра ње но је девет док тор ских дисер та ци ја, од којих је 
шест обја вље но у БЈФ (Дамља но вић 2017: 1). Коли ки је зна чај при да ван пред ста вља њу 
дисер та ци ја из обла сти фило ло ги је у БЈФ, види се и по томе што је за нај ве ћи број, у 
ЈФ, упра во А. Белић писао кри тич ке при ка зе.

Три кључ не теме у окви ру ста ре сери је БЈФ одно си ле су се на акцен то ло ги ју, дија
лек то ло ги ју и јези ке јужно сло вен ских писа ца. Зани мљи во је да се пово дом покре та ња 
моно граф ске сери је уред ни штво ЈФ није огла ша ва ло у самом часо пи су, нити је прва 
књи га има ла при каз. Међу тим, оста ле обја вље не сту ди је биле су про пра ће не при ка
зи ма, и то углав ном из пера А. Бели ћа.

Поред општих фило ло шких тема и дија лек то ло шких сту ди ја, изу ча ва се и језик 
ста рих писа ца Петра Зора ни ћа, П. П. Њего ша, Мати је Анту на Рељ ко ви ћа. Изу ча ва ју 
се гово ри одре ђе них под руч ја југо сло вен ске језич ке зајед ни це, на при ме ру села Лепе
та на и остр ва Хва ра. Прва књи га БЈФ посве ће на је акцен ти ма поцер ског гово ра, док 
сед ма књи га обра ђу је акцен те села Лепе та на. Поје ди не сту ди је баве се и акцен ти ма 
писа ца – М. Рељ ко ви ћа, Ј. Фили по ви ћа, као и гово ром Хва ра.5 Тако ђе, прва књи га нове 
сери је почи ње акцен то ло шком моно граф ском сту ди јом Бери сла ва Нико ли ћа.

Прва књи га ново по кре ну те Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га обја вље на је 1928. 
годи не, иако је сама сту ди ја наста ла мно го рани је. Њен први део обја вљен је 1911. 
годи не у СДЗб, док је дру ги део настао непо сред но пре успо ста вља ња библи о те ке и 
обја вљен је у ЈФ (1927–1928). Аутор сту ди је је Милош Моско вље вић, први док тор фило
ло ги је на Бео град ском уни вер зи те ту. Након прве књи ге, у овој се сери ји успо ста вља 
прак са обја вљи ва ња оти са ка из часо пи са.

Иако су књи ге из моно граф ске сери је биле пре штам па не из ЈФ, и изла зи ле су углав
ном исте или сле де ће годи не, могу се при ме ти ти и одре ђе на одсту па ња. Неке су обја
вљи ва не исте годи не, и као засеб на моно гра фи ја и као погла вље у самом часо пи су 
(нпр. Језик Петра Зора ни ћа, Г. Ружи чи ћа), док су неке сту ди је ста ре сери је изла зи ле 
и две годи не након обја вљи ва ња у часо пи су (нпр. Čakav ski dija le kat ostr va Hva ra, М. 
Хра стеа).

Ста ра сери ја БЈФ обу хва та сле де ће насло ве:
1.  Науч на сту ди ја Мило ша Моско вље ви ћа Акце нат ски систем поцер ског гово ра, обја

вље на је у два дела. Први део иза шао је у СДЗб 2 (1911), 307–360, док је дру ги део 
обја вљен у ЈФ 7, 1/2 (1927–1928), 5–68.

2.  Науч на сту ди ја Језик Петра Зора ни ћа : задар ски дија ле кат у почет ку XVI века, ауто
ра Гој ка Ружи чи ћа, обја вље на је у два бро ја часо пи са Јужно сло вен ски фило лог. Први 
део моно гра фи је иза шао је у ЈФ 9 (1930), 1–92, док је дру ги део обја вљен годи ну дана 
касни је, у ЈФ 10, 1/3 (1931), 1–90.

5  При ме ћу је се широк распон језич ких тема које је усло ви ла ново у ста но вље на језич ка (и држав
на) зајед ни ца.
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3.  Док тор ска дисер та ци ја При ло зи про у ча ва њу Њего ше ва јези ка, ауто ра Дани ла Вушо
ви ћа, обја вље на је у ЈФ 9 (1930), 93–196.

4.  Док тор ска дисер та ци ја Језик Мати је Анту на Рељ ко ви ћа, ауто ра Радо ми ра Алек си
ћа, обја вље на је из два дела, у два бро ја Јужно сло вен ског фило ло га. Први део иза шао 
је у ЈФ 9 (1930), 197–272, док је дру ги део обја вљен у ЈФ 10, 1/3 (1931), 91–165.

5.  Науч на сту ди ја Миха и ла Сте ва но ви ћа Источ но цр но гор ски дија ле кат : с кар том уз 
текст обја вље на је у ЈФ 13 (1933–1934), 1–128.

6.  Науч на сту ди ја Раз ви так суфик са у јужно сло вен ској језич кој зајед ни ци, ауто ра Радо
са ва Бошко ви ћа, обја вље на је у ЈФ 15 (1936), 1–154.

7.  Док тор ска дисер та ци ја Акце нат у гово ру села Лепе та на (Бока Котор ска), ауто ра 
Васа Тома но ви ћа, обја вље на је у ЈФ 14 (1935), 59–143.

8.  Науч на сту ди ја Мата Хра стеа Чакав ски дија ле кат остр ва Хва ра обја вље на је у ЈФ 
14 (1935), 1–55.

9.  Науч на сту ди ја Радо ми ра Алек си ћа При ло зи исто ри ји кај кав ског дија лек та обја 
вље на је у ЈФ 16 (1938), 1–98.

Сви наве де ни насло ви прво су обја вљи ва ни у цело сти или из два дела у часо пи су 
ЈФ (осим првог дела сту ди је М. Моско вље ви ћа, који је обја вљен у СДЗб), а затим су, 
на осно ву њих, штам па ни као посеб не моно граф ске публи ка ци је БЈФ.

Начин на који је Алек сан дар Белић про мо ви сао сво је мла де док то ре нау ка и њихо
ве науч не почет ке осве тља ва нам кли му у којој је пред рат на фило ло ги ја, захва љу ју ћи 
дело ва њу Кате дре, њених језич ких струч ња ка и неко ли ко науч них часо пи са, успе ла 
да ство ри поље зајед нич ког рада, које ће ути ца ти на даљи напре дак стру ке.

НОВА СЕРИ ЈА (ОД 1970)

Након Дру гог свет ског рата, под руко вод ством Алек сан дра Бели ћа и шире орга ни
зо ва ног уре ђи вач ког одбо ра, изла зи нови број часо пи са Јужно сло вен ски фило лог (18. 
књи га), али не и ново изда ње Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га.

У уво ду новог бро ја А. Белић озна ча ва ЈФ гла си лом Инсти ту та за срп ски језик, а нор ме 
ква ли те та које ће у њему важи ти одре ђу је по кри те ри ју ми ма које Срп ска ака де ми ја нау ка 
про пи су је за сво је часо пи се. Јужно сло вен ски фило лог тако ђе наста вља са при ку пља њем и 
обја вљи ва њем детаљ не библи о гра фи је из обла сти јужно сло вен ских јези ка, те она оста је 
његов нерас ки ди ви део. Међу тим, нова сери ја БЈФ бива успо ста вље на тек 1970. годи не.

Након осни ва ња 1947. годи не, Инсти тут за срп ски језик пре у зи ма на себе зада так 
изда ва ња три лин гви стич ка часо пи са, чији је идеј ни тво рац био Алек сан дар Белић. 
Прак са је била таква да су обим ни је сту ди је обја вљи ва не у СДЗб, те је он, до изла ска 
прве књи ге нове сери је БЈФ (1970), обја вио шесна ест дија лек то ло шких сту ди ја.
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Од 1953. годи не Инсти тут обја вљу је неко ли ко књи га у сарад њи са Срп ском 
ака де ми јом нау ка, тзв. Посеб на изда ња. Публи ко ва не су моно гра фи је: О пер фек ту 
без помоћ ног гла го ла у срп ско хр ват ском јези ку и срод ним син так сич ким поја ва ма, 
Ире не Гриц кат (1953), Зна че ња срп ско хр ват ског инстру мен та ла и њихов раз вој, 
Мил ке Ивић (1954) и Бота нич ки реч ник : име на биља ка, Дра гу ти на Симо но ви ћа 
(1959).

Кра јем шезде се тих годи на 20. века, након Посеб них изда ња, јавља се потре ба за 
покре та њем нове еди ци је моно граф ских публи ка ци ја, чиме би се ство ри ли усло ви 
за наста нак јед не кон ти ну и ра не језич ке сери је, под окри љем Инсти ту та за срп ско
хр ват ски језик.

Да обим не сту ди је не би изла зи ле у два бро ја ЈФ, Уред ни штво је доне ло одлу ку да 
наста ви са обја вљи ва њем моно гра фи ја, као што је то ради ло у ста рој сери ји Библи о те
ке. Понов ним покре та њем БЈФ била би испу ње на два усло ва: „прво, да се у часо пи су 
омо гу ћи обја вљи ва ње већег бро ја кра ћих сту ди ја и рас пра ва и, дру го, да се оси гу ра 
посеб но обја вљи ва ње већих моно гра фи ја у цели ни“ – обја шња ва Живо јин Ста ној чић 
у тек сту Јужно сло вен ски фило лог од 1960. до данас, обја вље ном у 20. књи зи Нашег јези
ка (Ста ној чић 1973–1974: 40).

Покре та ње нове сери је БЈФ уве ло је, мада не екс пли цит но, одре ђе не стан дар де, како 
за обја вљи ва ње радо ва као засеб них моно гра фи ја, тако и оне који се тичу опрем ље но
сти саме еди ци је.

Прва књи га нове сери је иза шла је 1970. годи не. Наслов на стра на садр жа ла је сле
де ће подат ке: име изда ва ча (Инсти тут за срп ско хр ват ски језик), назив библи о те ке 
(Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га), озна ка сери је и бро ја књи ге (нова сери ја, 
књ. 1), име, сред ње сло во и пре зи ме ауто ра, наслов, место и годи на изда ња.6 У самој 
књи зи, пре тек ста, наве де ни су пода ци о начи ну финан си ра ња књи ге, садр жај7, као 
и спи сак лите ра ту ре.

Са новом сери јом почи ње и прак са беле же ња име на уред ни ка на наслов ној стра ни 
моно граф ске публи ка ци је (нпр. ака де мик Миха и ло Сте ва но вић, дирек тор Инсти ту та 
за срп ско хр ват ски језик).

Почев од тре ће књи ге нове сери је, пре Садр жа ја, даје се пода так о струч ном мишље
њу у вези са обја вље ном сту ди јом, и то у фор ми кра ћег опи са (нпр. При мље но за 
штам па ње на осно ву рефе ра та: др Мил ке Ивић, ред. про фе со ра уни вер зи те та и др 
Дарин ке Гор танПремк, науч ног сарад ни ка), да би се у касни јим бро је ви ма наво ди ла 
само име на рецен зе на та. Затим, од пете се књи ге, у поне ким моно гра фи ја ма, наво де 
изра зи захвал но сти и посве те.

6  Наслов на стра на ће од прве до послед ње обја вље не моно гра фи је нове сери је БЈФ задр жа ти исту 
фор му. Мења ће се и вари ра ти само пода ци који се наво де на првих неко ли ко стра ни ца књи ге, 
пре Садр жа ја.

7  Тек ће се од нове сери је успо ста ви ти прак са наво ђе ња Садр жа ја, пре самог тек ста рада.
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Од осме књи ге, све до послед ње обја вље не, све моно гра фи је садр же сле де ће подат
ке: име на рецен зе на та, подат ке о изда ва чу, подат ке о томе ко је помо гао финан си ра
ње истра жи ва ња (обја вљи ва ње књи ге), подат ке о штам па ри ји, затим садр жај, пред
го вор ауто ра или увод не напо ме не, текст рада, закљу чак, рези ме (на неком свет ском 
јези ку).

У зави сно сти од пред ме та истра жи ва ња, неке моно гра фи је опре мље не су и реги
стри ма (нпр. пред мет ни, пој мов ни, реги стар при ме ра и др.), индек си ма, затим табе
лар ним или шемат ским при ка зи ма, мапа ма, кар та ма и др.

Посеб на изда ња, на при мер Хидро ни ми Срби је (књ. 13), наво де спе ци фич не подат ке 
као што су: тех нич ке и мето до ло шке напо ме не, скра ће ни це и сл.

Оглед на све ска Срп ско сло вен ског реч ни ка јеван ђе ља (књ. 23) наво ди, осим име на 
уред ни ка моно гра фи је, и име на саста вља ча и уред ни ка Оглед не све ске, затим струч но 
мишље ње, тј. име на рецен зе на та, као и чети ри рези меа (на руском, грч ком, фран цу
ском и енгле ском јези ку).

У 24. и 25. књи зи наво де се назив и број про јек та у окви ру којег су реа ли зо ва на 
дата истра жи ва ња, а чији је резул тат уоб ли чен у фор ми моно граф ске публи ка ци је.

Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, поно во успо ста вље на 1970. годи не, до данас 
је обја ви ла два де сет пет књи га нове сери је:
1.  Науч на сту ди ја Осно ви мла ђе ново што кав ске акцен ту а ци је, ауто ра Бери сла ва Нико

ли ћа (1970).
2.  Док тор ска дисер та ци ја Аку за тив не син таг ме без пред ло га у срп ско хр ват ском јези ку, 

ауто ра Дарин ке Гор танПремк (1971).
3.  Док тор ска дисер та ци ја Loka tiv u savre me nom srp sko hr vat skom knji žev nom jezi ku, ауто

ра Татја не Бати стић (1972).
4.  Науч на сту ди ја Син так са јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа. [Део] 1, Син таг мат ски одно си, 

ауто ра Живо ји на Ста ној чи ћа (1973).
5.  Док тор ска дисер та ци ја Језик штам па них дела Јеро ли ма Фили по ви ћа фра ње вач ког 

писца XVI II века, ауто ра Душан ке Игња то вић (1974).
6.  Науч на сту ди ја Син так са јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа. [Део] 2, Рече нич ки одно си, ауто

ра Живо ји на Ста ној чи ћа (1980).
7.  Науч на сту ди ја O funk ci ji i pri ro di zame ni ca, ауто ра Ива на Клај на (1985).
8.  Науч на сту ди ја Заме нич ки при ло зи у срп ско хр ват ском, руском и пољ ском јези ку : 

семан тич ка сту ди ја, ауто ра Пре дра га Пипе ра (1988).
9.  Док тор ска дисер та ци ја Начин ски при ло зи у савре ме ном срп ско хр ват ском књи жев

ном јези ку, ауто ра Ста не Ристић (1990).
10.  Науч на сту ди ја Хидро ним ски систем сли ва Јужне Мора ве, ауто ра Зве зда не Павло

вић (1994). 
11.  Док тор ска дисер та ци ја Eti mo lo gi ja i male fol klor ne for me, ауто ра Биља не Сики мић (1996).
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12.  Док тор ска дисер та ци ја Пре зент у савре ме ном срп ском јези ку, ауто ра Сре та Тана
си ћа (1996). 

13. Науч на сту ди ја Хидро ни ми Срби је, ауто ра Зве зда не Павло вић (1996).
14.  Науч на сту ди ја Поли се ми ја и орга ни за ци ја лек сич ког систе ма у срп ско ме јези ку, 

ауто ра Дарин ке Гор танПремк (1997).
15.  Оглед на све ска гру пе ауто ра: Мар те Бје ле тић, Јасне Вла јићПопо вић, Павла Иви ћа, 

Алек сан дра Ломе, Сне жа не Петро вић, Биља не Сики мић (1998).
16.  Маги стар ски рад Детер ми на тив ни паде жи у гово ру севе ро за пад не Боке, ауто ра Сло

бо да на Павло ви ћа (2000).
17.  Науч на сту ди ја Тур ски суфик си у срп ском јези ку са освр том на ста ње у маке дон ском 

и бугар ском, ауто ра Прво сла ва Ради ћа (2001).
18.  Док тор ска дисер та ци ја При де ви са зна че њем људ ских осо би на у савре ме ном срп ском 

јези ку : твор бе на и семан тич ка ана ли за, ауто ра Рај не Дра ги ће вић (2001).
19.  Док тор ска дисер та ци ја Језик Павла Папи ћа, босан ског фра њев ца из прве поло ви не 

XVII века, ауто ра Бран ки це Чиго ја (2001).
20.  Док тор ска дисер та ци ја Име ни це с пре фик си ма у срп ском јези ку, ауто ра Мили це 

Радо вићТешић (2002).
21.  Док тор ска дисер та ци ја Исто риј ска семан ти ка гла го ла уда ра ња у срп ском јези ку (пре ко 

ети мо ло ги је до моде ла сема си о ло шког реч ни ка), ауто ра Јасне Вла јићПопо вић (2002).
22.  Науч на сту ди ја Оно ма сти ка Каче ра, ауто ра Мио дра га Јаћи мо ви ћа и Дра го љу ба 

Петро ви ћа (2003).
23.  Срп ско сло вен ски реч ник јеван ђе ља : оглед на све ска, коју је саста вио Вик тор Савић, 

а уре ди ла Гор да на Јова но вић (2007).
24.  Маги стар ски рад Библи о гра фи ја у часо пи су Јужно сло вен ски фило лог, ауто ра Ане 

Голу бо вић (2013).
25.  Науч на сту ди ја Син так са паде жа у гово ру рома ниј ског пла тоа : мета фо ри за ци ја 

про сто ра, ауто ра Зора на Сими ћа (2018).

Самим тим што је нова сери ја БЈФ обја ви ла ско ро три пута више сту ди ја у одно су 
на ста ру, ство ре не су веће могућ но сти за раз ма тра ње раз ли чи тих обла сти фило ло
шких и лин гви стич ких истра жи ва ња, који ма су се њихо ви ауто ри бави ли.

По угле ду на тра ди ци ју пред рат них изда ња, посеб но место у новој сери ји зау зи ма ју 
моно гра фи је које пред ста вља ју пре ра ђе на и допу ње на изда ња док тор ских дисер та ци
ја (и два маги стар ска рада), које су се бави ле језич ким фено ме ни ма из раз ли чи тих 
тео риј скомето до ло шких пер спек ти ва (њих укуп но 12).

Две моно гра фи је пред ста вља ју оглед не све ске буду ћих реч ни ка на који ма се у то 
вре ме ради ло: Оглед на све ска Ети мо ло шког реч ни ка срп ског јези ка и Оглед на све ска 
Срп ско сло вен ског реч ни ка јеван ђе ља. У тра ди ци ји библи о граф ског при ку пља ња пода
та ка о јужно сло вен ској фило ло ги ји, запо че тој још од првог бро ја часо пи са, у новој 
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сери ји БЈФ јед на ће моно гра фи ја бити посве ће на тој дуго го ди шњој прак си – Библи о
гра фи ја у часо пи су Јужно сло вен ски фило лог (књ. 24).

Тра ди ци ја изу ча ва ња и публи ко ва ња сту ди ја које обу хва та ју широ ки спек тар тема 
из обла сти јужно сло вен ске фило ло ги је наста ви ће се и у новој сери ји БЈФ, те ће пажња 
бити усме ре на на језик Лазе К. Лаза ре ви ћа, Павла Папи ћа (босан ског фра њев ца) и 
Јеро ли ма Фили по ви ћа (фра ње вач ког писца).

Оно ма стич ка истра жи ва ња пред ста вље на су у сту ди ја ма посве ће ним хидро ни ми
ма Срби је, хидро ним ском систе му сли ва Јужне Мора ве и оно ма сти ко ну Каче ра, уз 
увек при сут на син так сич ка, лек сич косеман тич ка, твор бе на, мор фо ло шка и опште
лин гви стич ка истра жи ва ња.

* * *
Жели мо да веру је мо да оно што је Алек сан дар Белић, при покре та њу језич ких 

часо пи са нове сери је Инсти ту та за срп ски језик САНУ (тада Инсти ту та за срп ско
хр ват ски језик), дефи ни сао као „тво рач ки кул тур ни рад“, и ми данас наста вља мо 
овом библио  гра фи јом. Она башти ни дугу тра ди ци ју часо пи са Јужно сло вен ски фило
лог, са све шћу о томе да ква ли тет на и све о бу хват на нау ка, без библи о гра фи је, не може 
посто јати.

Библи о граф ски прин цип засни ва ња наци о нал не сла ви стич ке библи о гра фи је, за 
који се А. Белић одре дио при ли ком осни ва ња првог бро ја ЈФ, под ра зу ме вао је при ку
пља ње библи о граф ске гра ђе која је у обла сти сла ви сти ке обја вље на на „нашем јези ку“, 
као и оне гра ђе која је о „нашем јези ку“ обја вљи ва на на дру гим мести ма. Зна чај на 
је и свест осни ва ча часо пи са о томе да је библи о гра фи ја зна чај на само ако је вође на 
исцрп но и про пра ће на кри тич ким при мед ба ма. Тиме је библи о гра фи ја у часо пи су 
Јужно сло вен ски фило лог поста ла теку ћа куму ла тив на, реко мен ди ра на и ано ти ра на 
библи о гра фи ја.

Буду ћи да је обја вљи ва ње првих девет књи га пра ти ло одре ђе но мето до ло шко усме
ре ње, које је у новој сери ји доне кле изме ње но, наша је наме ра да га пред ста ви мо како 
у дескрип тив ном тако и у фор мал ном сми слу.

Циљ нам је да овом ано ти ра ном библи о гра фи јом при ка же мо дина ми ку мето до ло
шких про ме на и избор тема у БЈФ, као и цело ку пан пра те ћи инфор ма тив ни кор пус, 
који се одно си на поје ди нач не сту ди је и њихо ве ауто ре. Ком би но ва ни мето до ло шки 
при ступ, који под ра зу ме ва опи сну и рефлек тив ну ано ти ра ну библи о гра фи ју, укљу
чу је и сума тив ну ано та ци ју, којој је циљ да река пи ту ли ра основ не тезе које изно си 
сва ка сту ди ја.

Шта садр жи ано ти ра на библи о гра фи ја БЈФ? Како би струч на јав ност била детаљ но 
инфор ми са на, осим основ не библи о граф ске једи ни це за сва ку поје ди нач ну моно
гра фи ју, библи о гра фи ја садр жи и подат ке о првом публи ко ва њу сту ди је у часо пи су 
Јужно сло вен ски фило лог (одно си се на ста ру сери ју), библи о граф ске једи ни це које упу
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ћу ју на штам па не (кри тич ке) при ка зе сту ди је, као и оне једи ни це које бли же осве тља
ва ју про фе си о нал ни рад њеног ауто ра.8

Иза библиографских јединица дата је исцрпна анотација, са циљем да садржински 
и теоријскометодолошки представи одређену студију. На крају је у целости пренет 
Садржај, онако како је дат у самој студији.9

Насло ви и садр жај ове библи о гра фи је омо гу ћа ва ју чита о цу да стек не ути сак о 
распо ну тема које су обра ђи ва не у обја вље ним сту ди ја ма (акцен то ло ги ја, дија лек то
ло ги ја, син так са, семан ти ка, ети мо ло ги ја, оно ма сти ка и др.).

Сама библи о гра фи ја садр жи 34 ано ти ра не библи о граф ске једи ни це. Библи о граф
ски опис обја вље них сту ди ја ура ђен је у скла ду са савре ме ним библи о граф ским нау
ч ним мето дом, уте ме љен на хро но ло шком орга ни за ци о ном прин ци пу. Тако се пру жа 
нај бо љи увид у обра ђи ва не језич ке теме и нај лак ше се уоча ва општа језич ка дина ми ка.

Библи о граф ске једи ни це сачи ње не су пре ма Међу на род ном стан дар ду за опис 
моно граф ских публи ка ци ја ISBD (M) и састав них дело ва публи ка ци ја ISBD (CP).

8  У члан ку Foun da ti ons of a The ory of Bibli o graphy ауто ри раз ма тра ју тео ри ју библи о граф ске кому
ни ка ци је, сма тра ју ћи да је нео п ход но да она посто ји изме ђу сва ке гру пе науч ни каспе ци ја ли ста, 
као и изме ђу раз ли чи тих науч них нивоа прак ти ка на та, пре да ва ча, струч не и опште публи ке. 
Само на такав начин библи о гра фи ја може бити дру штве но кори сна (Egan 1952: 126).

9  Садржај сваке монографије приказујемо на исти начин на који је она дата у оригиналу. Сматрамо 
да се кроз различита графичка решења може видети на који су начин аутори структурирали 
своје радове, односно на који начин форма Садржаја рада говори о афинитетима аутора и 
кључним деловима њихових студија.
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СТА РА СЕРИ ЈА

1.
Акце нат ски систем поцер ског гово ра / Милош С. Моско вље вић. – Бео град : [б. 
и.], 1928 (Бео град : Штам па ри ја „Једин ство“; Држав на Штам па ри ја СХС [од стр. 
47]) – VIII, 110 стр.; 23 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га; 1) | Напо
ме на на наслов ној стра ни: „Овај рад при мљен је за док тор ску дисер та ци ју на 
сед ни ци Фило соф ског факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду од 26. јуна 1928. …“; 
Први део сту ди је пре ра ђе но је и допу ње но изда ње рада обја вље ног у Срп ском 
дија лек то ло шком збор ни ку (1911).

Акцен ти име ни ца и при де ва у поцер ском гово ру / забе ле жио их Милош Моско
вље вић // Срп ски дија лек то ло шки збор ник. – 2 (1911), 307–359. | Први део сту ди је 
Акцен ти име ни ца и при де ва у поцер ском гово ру.
Акцен ти поцер ског гово ра / М. [Милош] Моско вље вић // Јужно сло вен ски фило
лог. – 7, 1/2 (1927–28), 5–68. | Дру ги део сту ди је Акцен ти име ни ца и при де ва у 
поцер ском гово ру.

Први део сту ди је посве ћен је акцен ти ма име ни ца и при де ва, док се у дру гом делу 
аутор бави акцен ти ма код заме ни ца, бро је ва, гла го ла и при ло га.

Поцер ски говор део је шума диј ског (цен трал ног) дија лек та, који се гово ри по под
го ри ни пла ни не Цер. На почет ку свог рада аутор напо ми ње да ће се првен стве но 
бави ти акцен том села Вар не, које се нала зи у сре ди шту Поце ри не, а које је, исто вре
ме но, и место њего вог рође ња.
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Рад је ком па ра тив не при ро де јер је поре ђе на акцен ту а ци ја поцер ског гово ра са 
Вуко вом акцен ту а ци јом, коју је систе ма ти сао Ђ. Дани чић, и акцен ту а ци јом прчањ
ског, озри нић ског и дубро вач ког гово ра, коју је М. Реше тар изнео у свом делу: Die 
ser bokro a tische Beto nung südwe stlic her Mun dar ten (1900).

Поре ђе њем ових акце на та аутор уоча ва да је поцер ски говор у мно гим акце нат
ским осо би на ма, посеб но ста ри јим, бли жи дубро вач ком него Дани чи ће вом акцен ту. 
Он кон ста ту је две стру је у поцер ском гово ру: код ста ри је гене ра ци је често је коле ба ње 
у акцен ту, који је некад као код Дани чи ћа, а некад одсту па од њега, док се код мла ђе 
гене ра ци је дослед но кори сте нови је акце нат ске фор ме.

Рад је систе ма ти зо ван у окви ру шест погла вља у који ма се М. Моско вље вић бави 
сва ком од наве де них врста речи пона о соб: I. Акцен ти у име ни ца (ана ли зи ран је акце
нат име ни ца са раз ли чи тим осно ва ма (а осно ва, ъ/о осно ва, і осно ва и кон со нант
ским осно ва ма n, t, s), и то у неко ли ко пот по гла вља: 1. Осно ве са акцен том на кра ју, 
2. Осно ве са акцен том на коре ну, 3. Осно ве са акцен том на прет по след њем сло гу, 4. 
Више сло жне осно ве са акцен том на дру гом сло гу, 5. Дво сло жне осно ве са крат ким 
коре но вим сло гом, 6. Дво сло жне име ни це са дугим коре но вим сло гом), II. Акцен ти у 
при де ва (ана ли зи ра ни су акцен ти јед но сло жних, дво сло жнихизве де них, тро сло жних 
и четво ро сло жних при де ва), III. Заме ни це (акце нат лич них и при дев ских заме ни ца), 
IV. Бро је ви (акце нат про стих, ред них и зби р них бро је ва), V. Гла го ли (Акце нат код гла
го ла поцер ског гово ра не одсту па од Вуко вог акцен та, како га је систе ма ти зо вао и 
обја снио Ђ. Дани чић. Раз ли ка у ква ли те ту акцен та често се види у раз ли чи том пре
но ше њу акцен та с коре на на пре фикс или неку про кли ти ку. Глав на карак те ри сти ка 
гла го ла у поцер ском гово ру, у погле ду акцен та, јесте скра ћи ва ње дужи на у настав
ци ма после акцен та.) и VI. При ло зи (поде ље ни су у 4 гру пе у зави сно сти од тога од 
којих су речи изве де ни: а. од заме нич ке осно ве, б. од имен ских паде жа, в. од паде жа 
с пред ло гом, г. разни дру ги при ло зи).

На кра ју сво је сту ди је аутор даје тек сто ве у који ма је пове зао у јед ну акце нат ску цели
ну све енкли ти ке и про кли ти ке, које с носи о цем акцен та чине јед ну акце нат ску реч.

Садржај:

УВОД ........................................................................................................... III
АКЦЕНТИ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РЕЧИ 
I. Именице ....................................................................................................1

а основе .................................................................................................... 2
ъ/о основе ................................................................................................. 9
i основе .................................................................................................. 32
Консонанске основе ............................................................................34

II. Придеви ................................................................................................. 36
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III. Заменице .............................................................................................47
IV. Бројеви ...................................................................................................51
V. Глаголи .................................................................................................. 53

Начин неодређени ............................................................................... 56
Пређ. свршено време .......................................................................... 62
Прошасти придев ................................................................................. 76
Трпни придев ........................................................................................ 79
Прилог времена прошлог ..................................................................80
Садашње време ..................................................................................... 81
Прилог времена садашњег ................................................................ 93
Пређашње несврш. време .................................................................. 99

VI. Прилози ..............................................................................................101
ТЕКСТОВИ ............................................................................................... 105

2.
Језик Петра Зора ни ћа : задар ски дија ле кат у почет ку XVI века / Гој ко С. Ружи
чић. – Бео град : [б. и.], 1930 (Бео град : Држав на Штам па ри ја Кра ље ви не Југо сла
ви је) – 180 стр.; 23 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га; 2) | Напо ме на 
на наслов ној стра ни: „При мље но као теза за док тор ски испит у сед ни ци Саве та 
Фило зоф ског факул те та Уни вер си те та у Бео гра ду 24 јану а ра 1930 год. …“.

Језик Петра Зора ни ћа : задар ски дија ле кат у почет ку XVI века / Гој ко С. Ружи
чић // Јужно сло вен ски фило лог. – 9 (1930), 1–92.
Језик Петра Зора ни ћа : задар ски дија ле кат у почет ку XVI века (наста вак) / Гој ко 
С. Ружи чић // Јужно сло вен ски фило лог. – 10, 1/3 (1931), 1–90.
Биобибли о гра фи ја Гој ка С. Ружи чи ћа (1894–1977) / Добри ло Ара ни то вић // 
Библи о граф ски вје сник. – 29, 1 (2000), 157–162. | Биобибли о граф ски пода ци

Рад је посве ћен ана ли зи и опи су јези ка задар ског писца Петра Зора ни ћа, који је 
писао чакав ским задар ским дија лек том 16. века и сма тра се писцем првог хрват ског 
рома на Пла ни не, обја вље ног 1538. годи не.

Основ ни циљ ауто ра био је да пру жи што пот пу ни ју и што све стра ни ју сли ку гла
сов ног и мор фо ло шког систе ма Зора ни ће вог јези ка.

Моно гра фи ја је обја вље на у две књи ге, тако што прва садр жи цело прво и поло ви
ну дру гог погла вља (закључ но са под на сло вом 6. Само гла снич ко „р“), док дру га књи
га садр жи дру гу поло ви ну дру гог погла вља (од под на сло ва 7. Јед на че ње и сажи ма ње 
само гла сни ка) и цело тре ће погла вље.

У првом погла вљу аутор се бави карак те ри сти ка ма тек ста, гра фи је, орто гра фи је и 
метри ком (стих, слик, стро фа, синер за и еле зи ја) у јези ку П. Зора ни ћа.
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Дру го, нај о бим ни је погла вље посве ће но је гла сов ном систе му П. Зора ни ћа, који 
садр жи 28 гла со ва. Доби јен је од пра сло вен ског, разним про ме на ма које су се деша
ва ле у раз ли чи тим пери о ди ма раз во ја срп ско хр ват ског јези ка. У њему се, осим зајед
ничких црта које су доби ли сви срп ско хр ват ски дија лек ти, нала зе и дру ге, спе ци фи
чне опште ча кав ске, посеб не источ но ча кав ске и локал не дија ле кат ске осо би не. О томе 
на који су начин доби је не аутор пише у пот по гла вљу посве ће ном раз вит ку гла со ва.

У тре ћем погла вљу аутор се бави систе мом обли ка, тј. врста ма речи. Оно обу хва
та два пот по гла вља: Речи са декли на ци јом (име ни це, заме ни це, при де ви и бро је ви) и 
Речи са кон ју га ци јом (осно ве и про ме не гла го ла).

Роман Пла ни не, који је штам пан у Мле тач кој 1569. годи не, само је у јед ном при
мер ку дошао у Хрват ску. Посве ћен је Мати ји Мати је ви ћу, учи те љу Петра Зора ни ћа. 
Југо сла вен ска ака де ми ја зна но сти и умјет но сти је 1888. годи не, на осно ву тог јед ног, 
ори ги нал ног при мер ка, а у редак ци ји П. Буд ма ни ја, при ре ди ла ново изда ње Пла ни на, 
штам па но савре ме ним пра во пи сом у 16. све сци зби р ке Sta ri hrvat ski pisci.

Упра во је то нови је изда ње, напи са но савре ме ни јим пра во пи сом, послу жи ло Г. 
Ружи чи ћу за истра жи ва ње јези ка овог хрват ског рене сан сног писца.

Садржај:
[
УВОД ..............................................................................................................1
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10. Секундарни самогласници .................................................... 106
11. Основи прасловенских самогласничких промена .......... 108

II. Сугласници ......................................................................................110
1. Сугласник ј .....................................................................................110
2. Сугласник и ................................................................................... 115
3. Покретни сугласници .................................................................116
4. Секундарни сугласници ............................................................ 117
5. Једначење сугласника .................................................................121
6. Разједначавање сугласника ..................................................... 123
7. Метатеза сугласника ...................................................................125
8. Сажимање сугласника................................................................125
9. Скраћивање сугласника .............................................................125
10. Губљење сугласника ..................................................................127
11. Везе сугласника са ј.................................................................... 131
12. Неки усамљени појави .............................................................132
13. Остаци старих сугласничких промена ............................... 134

а) Промена друге палатализације ........................................... 134
б) Промена треће палатализације .......................................... 136

ТРЕЋИ ДЕО
ОБЛИЦИ 

А. Систем облика ................................................................................137
I. Речи са деклинацијом .................................................................137

1. Именице ......................................................................................137
2. Заменице и придеви ................................................................ 151
3. Бројеви ........................................................................................ 162

II. Речи с конјугацијом .................................................................. 163
а) Основе ........................................................................................ 163
б) Промене глагола ......................................................................167

]

3.
При ло зи про у ча ва њу Њего ше ва јези ка / Дани ло В. Вушо вић. – Бео град : [б. и.], 
1930 (Бео град : Гра фич ки умет нич ки завод „Пла не та“) – 103 стр.; 23 cm. – (Библ о 
те ка Јужно сло вен ског фило ло га; 3) | Напо ме на на наслов ној стра ни: „При мље но 
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као теза за док тор ски испит у сед ни ци Саве та Фило зоф ског факул те та Уни вер
зи те та у Бео гра ду 27 децем бра 1929. год. …“.

При ло зи про у ча ва њу Њего ше ва јези ка / Дани ло Вушо вић // Јужно сло вен ски 
фило лог. – 9 (1930), 93–196.
Дани ло Вушо вић, При ло зи про у ча ва њу Њего ше ва јези ка (Библи о те ка Јужно сло
вен ског фило ло га 3 – Бео град 1930) / В. [Видо] Л. [Лат ковић] // Запи си : часо пис 
за нау ку и књи жев ност. – 9, 4 (1931), 255. | Беле шке
Др Дани ло Вушо вић / P. [Радомир] A. [Алексић] // Наш језик. – 7, 2/3 (1939), 86–88. 
| In memo ri am
Дани ло Вушо вић : (1900–1939) / Дра го Ћупић // Књи жев ност и језик. – 37, 4 (1990), 
417–423.

У увод ном погла вљу сво га рада аутор изно си основ не подат ке у вези са Њего ше вим 
дели ма – када су писа на и обја вљи ва на, како су писа на, шта је оно што је спе ци фич но 
у вези са јези ком који је кори стио.

Њего ше ва дела су, пре ма речи ма ауто ра, углав ном писа на народ ним јези ком, због 
чега се у фоне ти ци, мор фо ло ги ји и син так си испо ља ва ју осо би не дија ле ка та на тлу 
Црне Горе. У њего вим дели ма наи ла зи се на изве сне туђе језич ке еле мен те, пре све га, 
ита ли ја ни зме и тур ци зме, а у Лучи Микро ко зма и на руси зме.

Цело куп на дела Њего ше ва први пут су изда та 1926–1927. годи не, у две књи ге, у 
редак ци ји М. Реше та ра. Прва књи га обу хва та Њего ше ва три нај зна чај ни ја дела: Гор
ски вије нац, Лучу Микро ко зма и Лажног цара Шће па на малог. У дру гу књи гу ушле су: 
песме поку пље не из раз ли чи тих часо пи са (Шума дин ке, Босан ске виле, Гла са Црно
гор ца и др.), затим њего ве мање зби р ке песа ма: Пусти њак цетињ ски, Лијек јаро сти 
тур ске и Кула Ђури ши ћа и Чар дак Алек си ћа, као и пет песа ма које је Његош, још у 
сво јој мла до сти, испе вао на народ ном јези ку, а обја вио их је Сима Милу ти но вић у 
Пје ва ни ји (с напо ме ном да су Њего ше ве).

Гра ђу за сво је истра жи ва ње Д. Вушовић пре у зео је из Гор ског вијен ца (1847), Лажног 
цара Шће па на малог (1851), Луче Микро ко зма (1845), из Мањих пје са ма (1912) и поне
што из Огле да ла срп ског и Њего ше вих писа ма из Спо ме ни це (1845).

Поред Уво да и Закључ ка, рад обу хва та три кључ на погла вља, у који ма се аутор 
бави ана ли зом фонет ских, мор фо ло шких и син так сич ких осо бе но сти Њего ше вог 
јези ка. У погла вљу Фоне ти ка изно се се основ не карак те ри сти ке упо тре бе вока ла и 
кон со на на та у Њего ше вом писа њу, при чему се као основ на карак те ри сти ка у погле
ду фоне ти ке наво ди заме на гла са ѣ исто као у јужном дија лек ту: дуго ѣ заме ње но 
је са ије, а крат ко ѣ са је. У погла вљу Мор фо ло ги ја аутор се бави спе ци фич но сти ма 
раз ли чи тих врста речи, посма тра ју ћи сва ку врсту пона о соб. У Њего ше вом је јези
ку, на при мер, обра зо ва ње гла гол ских име ни ца нај че шће пре ма руском (цркве ном) 
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јези ку: позна ни је, стра да ни је, зач те ни је и др.; уоби ча је не су и при дев ске сло же ни
це: брзо теч ни, стра хо вид ни, стр мо глед ни, горе вид ни и др.; у импер фек ту се може 
наи ћи на обли ке: жели јах, сје ди ја ше, грми ја ше и сл.; од при ло га се издва ја ју дија ле
кат ски обли ци као што су: ками (рђа во), листо (брзо), сми ром (мир но); пред лог по 
се поне кад нала зи уз аку за тив, као у при ме ру – Ста ви ше их по гра ни це. Нај  обим ни је 
погла вље Син так са посве ће но је раз ма тра њу инте гри са но сти раз ли чи тих врста речи 
у рече нич ну струк ту ру, она ко како их је Његош кори стио у свом јези ку: 1. Син так са 
паде жа (номи на тив; гени тив с пред ло зи ма – од, до, око, с, дно, крај, у, за, спрам, спра
ма, изме ђу, пора ди, спо ред, успо ред, напо ред; датив с пред ло зи ма – к у пре не се ном 
зна че њу, про ти ву само у при ме ру: Каква је сред ства про ти ву Шће па ну упо тре бља
ва ла (Пор та), то се види из рапор тах тада шње га посла ни ка мле тач ко га; аку за тив 
с пред ло зи ма – проз, чрез, крез, по, за, у, на, над, под, међу; инстру мен тал с пред ло
зи ма – с, са (су), чим; лока тив – у, на, о, низ, за + њем), 2. Упо тре ба заме ни ца (лич не, 
при свој не, упит ноодно сне), 3. Упо тре ба при де ва, 4. Упо тре ба бро је ва, 5. Упо тре ба 
гла гол ских обли ка (аорист, импе ра тив, футур, инфи ни тив, пар ти ци пи), 6. Упо тре ба 
везни ка (ма, ема, ама – тур ског поре кла, али, оли, те, јер (ер), е (је), еда, еа (еја), да, 
где, тек), 7. Нега ци ја, 8. Кон гру ен ци ја (сла га ње у лицу и бро ју), 9. Ред речи и 10. Кон
та ми на ци ја рече ни ца.

У Закључ ку су суми ра не нај ва жни је осо би не Њего ше вог јези ка, доби је не на осно ву 
ана ли за пред ста вље них у прет ход ним погла вљи ма. Оно што аутор исти че као општу 
осо би ну јесте да је Његош писао народ ним јези ком, она квим каквим се у то вре ме 
гово ри ло у Црној Гори.

Садржај:
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УВОД ..............................................................................................................1
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МОРФОЛОГИЈА ...................................................................................... 26
Именице ................................................................................................. 26
Заменице ................................................................................................30
Придеви ...................................................................................................31
Бројеви ....................................................................................................34
Глаголи .................................................................................................... 35
Прилози ..................................................................................................40

СИНТАКСА................................................................................................ 41
Падежи .................................................................................................... 41
Употреба заменица .............................................................................. 62
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Употреба придева ................................................................................. 66
Употреба бројева ...................................................................................68
Употреба глаголских облика ............................................................. 70
Употреба свеза ......................................................................................80
Негација ..................................................................................................88
Конгруенција .........................................................................................89
Ред речи .................................................................................................. 95
Контаминација реченица .................................................................. 97

ЗАКЉУЧАК ...............................................................................................98
]

4.
Језик Мати је Анту на Рељ ко ви ћа / Радо мир Б. Алек сић. – Бео град : [б. и.], 1931 
(Бео град : Држав на Штам па ри ја Кра ље ви не Југо сла ви је) – 155 стр.; 23 cm. – 
(Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га; 4) | Напо ме на на наслов ној стра ни: 
„При мље но као теза за док тор ски испит у сед ни ци Саве та Фило зоф ског факул
те та Уни вер зи те та у Бео гра ду 2 новем бра 1929 год. …“.

Језик Мати је Анту на Рељ ко ви ћа / Радо мир Алек сић // Јужно сло вен ски фило
лог. – 9 (1930), 197–272.
Језик Мати је Анту на Рељ ко ви ћа : свр ше так / Радо мир Алек сић // Јужно сло вен
ски фило лог. – 10, 1/3 (1931), 91–165.
Радо мир Б. Алек сић, Језик Мати је Анту на Рељ ко ви ћа, Бео град, 1931, 155 стр. 
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га 4. Пре штам па но из ЈФ IX–Х. / А. 
[Александар] Белић // Јужно сло вен ски фило лог. – 12 (1933), 265–270. | При каз
Радо мир Алек сић (1900–1978) / Слав ко Вуко ма но вић // Јужно сло вен ски фило
лог. – 35 (1979), 243–246. | In memo ri am

Мати ја Антун Рељ ко вић био је сла вон ски књи жев ник и офи цир, поре клом из Хер
це го ви не. Основ ну шко лу завр шио је код фра ње ва ца, затим је сту пио у аустриј ску вој
ску, да би 1753. годи не постао цар ски поруч ник. Након сед мо го ди шњег рата Аустри је 
про тив Пру ске, сели се у Немач ку и у кући свог дома ћи на почи ње да учи фран цу ски 
и да се инте ре су је за књи жев ност. Годи не 1761. напи сао је сво је глав но дело Сатир 
или ти дивљи човик, које је обја вље но годи ну дана касни је у Дре зде ну.

Када је Сла во ни ја осло бо ђе на од тур ске оку па ци је, сла вон ски књи жев ни ци, а међу 
њима и Мати ја А. Рељ ко вић, запо чи њу кул тур нообра зов ни пре по род и почи њу да 
пишу народ ним јези ком – лати ни цом (икав ски говор што кав ског дија лек та).

Рељ ко вић је писао поуч на књи жев на дела у циљу про све ћи ва ња сла вон ског сео
ског ста нов ни штва. Пре во дио је са фран цу ског и немач ког, изме ђу оста лог и Езо по ве 
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басне (пост хум но обја вље не 1804. годи не), Федра и Пил па ја (1767. годи не – мудро сти 
јед ног индиј ског бра ма на). Оста ла њего ва дела су – Пра ва и пој ми во испи са на овчар
ни ца (Оси јек, 1776) и Поста нак народ не пра ви це и дужно сти људ ских (Оси јек, 1794).

Сво је истра жи ва ње аутор је засно вао на гра ђи која је обу хва та ла дела Мати је А. 
Рељ ко ви ћа у изда њу ЈАЗУ из Загре ба (осим Сати ра напи сао је још 7 дела), укљу чу ју ћи 
и њего ву гра ма ти ку, која није ушла у Ака де ми ји на изда ња.

Моно граф ска сту ди ја обу хва та шест погла вља: 1. прво погла вље посве ће но је 
тек сту, гра фи ји и орто гра фи ји, акцен ту, кван ти те ту и ква ли те ту сло го ва; 2. у дру
гом погла вљу аутор се бави фонет ским осо бе но сти ма јези ка писца (карак те ри сти ке 
вока ла и кон со на на та, покрет ни гла со ви, гла сов не про ме не, кон со нан ти у стра ним 
речи ма и др.); 3. тре ће погла вље посве ће но је мор фо ло ги ји, при чему аутор посеб но 
обра ђу је а. речи са декли на ци јом (име ни це, заме ни це, при де ве, бро је ве, пар ти ку ле 
и при ло ге) и б. речи са кон ју га ци јом (про сте и сло же не гла гол ске обли ке); 4. четвр то 
погла вље посве ће но је син так си (паде жи, упо тре ба гла гол ских обли ка, кон гру ен ци ја, 
ред речи, нега ци ја); 5. у петом погла вљу бави се обра зо ва њем речи, сло же ним речи ма, 
суфик сал ном твор бом; 6. шесто погла вље посве ће но је лек сич кој гра ђи (аутор гово ри 
о лек си ци Рељ ко ви ће вог јези ка која је ушла у Реч ник, као и о лек сич кој гра ђи изван 
реч ни ка).

Осим гра ма ти ке, М. Рељ ко вић дао је и Реч ник од 48 погла вља (са лек сич ким 
гру па ма речи). Њего ва дела оби лу ју стра ним речи ма (тур ским, латин ским, ита ли
јан ским, немач ким, фран цу ским и мађар ским), а оне су, углав ном, пре у зи ма не из 
народ ног гово ра.

Мати ја А. Рељ ко вић дозво ља вао је упо тре бу само оних туђи ца које су ушле у народ
ни говор у функ ци ји име но ва ња нових ства ри или пој мо ва. Све оста ле, сма трао је 
он, тре ба заме ни ти дома ћим, сла вон ским речи ма. Ипак, њего ва дела пока зу ју да је у 
писа њу овај тео риј ски пури зам попу стио.

Садржај:

Увод 1
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Текст, графика и ортографија, акценат и квантитет (§§ 1–43) ..... 9
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Б) Графика и ортографија (§§ 3–13) .....................................................12
В) Акценат и квантитет (§§ 14–43) .................................................... 22

Акценат (§§ 14–15) ............................................................................... 22
Именице мушкога рода (§§ 16) ........................................................ 23
Именице средњега рода (§§ 17) ........................................................ 26
Именице женскога рода (§§ 18) .......................................................28
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Основе на а (§§ 18) ..............................................................................28
Основе на i (§§ 19) ...............................................................................30
Заменице (§§ 20) .................................................................................. 32
Придеви (§§ 21–22) .............................................................................. 32
Бројеви (§§ 23) .......................................................................................34
Прилози (§§ 24) .....................................................................................34
Глаголи (§§ 25–32) ................................................................................ 35
Презент (§§ 25) ...................................................................................... 35
Партицип презента (§§ 26) ................................................................ 38
Имперфекат (§§ 27) ............................................................................. 38
Императив (§§ 28) ................................................................................ 38
Инфинитив (§§ 29)............................................................................... 38
Аорист (§§ 30) ....................................................................................... 38
Глаголски радни придев (§§ 31) .......................................................40
Глаголски трпни придев (§§ 32) ......................................................40
Акценатски знак ^ (§§ 33).................................................................. 41
Квантитет слогова (§§ 34–43) ........................................................... 41
Дуги слогови (§§ 34) ............................................................................ 41
Кратки слогови (§§ 35–43) .................................................................42

ДРУГИ ДЕО
Фонетика (§§ 44–99) ...........................................................................49
Самогласници (§§ 44–59) ..................................................................49
ѣ (§§ 44–50) ............................................................................................49
Вокали у неким речима (§§ 51–52) .................................................. 53
Непостојано а (§§ 53–54) .................................................................... 55
Контраховани вокали (§§ 55) ............................................................ 56
Изостављени и скраћени вокали (§§ 56–58) ................................. 57
Покретни гласови (§§ 59) ................................................................... 58
Сугласници (§§ 60–99)........................................................................60
dj (§§ 60) ..................................................................................................60 
Сугласник h (§§ 61–63) ........................................................................60
Сугласник j (§§ 64–67) .........................................................................61
Глас (§§ 68) ............................................................................................. 62
–l (§§ 69) .................................................................................................. 63
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5.
Источ но цр но гор ски дија ле кат : с кар том уз текст / Миха и ло С. Сте ва но вић. – Бео
град : [б. и.], 1935 (Бео град : Држав на Штам па ри ја Кра ље ви не Југо сла ви је) – 128 
стр.; [1] лист с гео гр. кар том; 22 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га; 5) | 
Напо ме на на наслов ној стра ни: „При мље но као теза за док тор ски испит у сед ни ци 
Саве та Фило зоф ског факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду 22 јану а ра 1934 год. …“.

Источ но цр но гор ски дија ле кат : с кар том уз текст / Миха и ло С. Сте ва но вић // 
Јужно сло вен ски фило лог. – 13 (1933–34), 1–128.
Миха и ло С. Сте ва но вић, Источ но цр но гор ски дија ле кат – с кар том уз текст – ЈФ 
XIII (1934–5), 1–128. (Док тор ска дисер та ци ја) / А. [Александар] Белић // Јужно
сло вен ски фило лог. – 14 (1935), 161–181. | При каз
Сте ва но вић С. Миха и ло – Источ но цр но гор ски дија ле кат. С кар том уз текст. 
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га 5, Бео град 1935, 1–128 / Х. [Хенрик] Барић 
// При ло зи за књи жев ност, језик, исто ри ју и фоклор. – 16, 1 (1936), 159–163. | При каз
Миха и ло Стевaновић (3. IV 1903 – 14. I 1991) / Ж. [Живојин] Ста ној чић // Јужно
сло вен ски фило лог. – 47 (1991), 1–4. | In memo ri am
Библи о гра фи ја про фе со ра Миха и ла Сте ва но ви ћа / Дра га на Мрше вићРадо вић 
// Јужно сло вен ски фило лог – 47. (1991), 5–28.

У увод ном делу моно граф ске сту ди је Источ но цр но гор ски дија ле кат аутор Миха и
ло Сте ва но вић каже: „Мало је обла сти наших које су тако недо вољ но науч но испи та не 
као што је то слу чај са Црном Гором“.

Исти цао је Сте ва но вић да је ситу а ци ја са јези ком у Црној Гори посеб но про бле
ма тич на, јер се он ника да није исцрп но и систем ски про у ча вао. То је био дово љан 
раз лог да се посве ти саку пља њу језич ког мате ри ја ла и поку ша да дâ пре глед гово ра 
источ ног дела Црне Горе, исти ца њем раз ли ка које карак те ри шу фонет ске, мор фо ло
шке и син так сич ке осо би не зајед нич ке овим гово ри ма у одно су на мла ђе дија лек те 
и књи жев ни језик. Ана ли за лек сич ког мате ри ја ла, због свог оби ма, није била део 
њего вог истра жи ва ња.

Гра ђу за сво је истра жи ва ње Сте ва но вић је при ку пљао у пре де ли ма источ не Црне 
Горе (од Ска дар ског језе ра испред Хум ског Бла та, гра ни цом пре ма Алба ни ји, Про кле
ти ја ма и ругов ским пла ни на ма, и даље пре ма севе ро и сто ку).

Буду ћи да је знао да су црно гор ска пле ме на засеб не цели не међу који ма посто
је изве сне раз ли ке у језич ким црта ма, он их је добро иско ри стио за поде лу гово ра 
у мање дија ле кат ске гру пе и за њихо во одва ја ње од кра је ва који при па да ју дру гим 
дија ле кат ским обла сти ма.

Црно гор ски гово ри су дуго живе ли засеб ним живо том, јер је Црна Гора била изо
ло ва на од оста лих срп ских кра је ва, те није било при ли ке да се ста нов ни штво меша са 
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ста нов ни штвом дру гих обла сти. Због тога ови гово ри не зна ју за мно ге осо би не које 
су се у нови јој епо хи раз вит ка поја ви ле у нашем јези ку.

Источ но цр но гор ску гру пу гово ра Сте ва но вић дели на чети ри под гру пе: зет ско
под го рич ка, пипер ска, куч ко бра то но жић ка и васо је вић ка.

Ауто ру је као осно ви ца за про у ча ва ње целе ове дија ле кат ске обла сти послу жио 
говор нај бли же око ли не у Сти је ни у Пипе ри ма и у Врби ци у Кучи ма.

Резул та те сво је ана ли зе изло жио је у три погла вља: 1. Фоне ти ка, а. вока ли (полу
гла сник, пита ња полу гла сно сти и вокал ске боје у гово ру Зете, сусед ни вока ли нису од 
пре суд ног зна ча ја за вокал ску боју полу гла сни ка, у пре фик си ма, ако нису под акцен
том, вокал ска нијан са је пала тал не боје, вокал ска боја зави си, у првом реду, од акцен та, 
лаби ја ли за ци ја вока ла а и ьа, заме на ста рог вока ла ѣ) и б. сугла сни ци (при ро да гла со
ва ј и в, јото ва ње, сугла сни ци л и х, сугла сни ци ф и џ, јед на че ње сугла сни ка по месту 
обра зо ва ња, испа да ње и отпа да ње кон со на на та, мета те за и диси ми ла ци ја, сажи ма ње 
вока ла), 2. Мор фо ло ги ја (име ни це, заме ни це, при де ви, бро је ви, гла го ли, непро мен љи
ве речи – иако на осно ву неких мор фо ло шких осо би на иду међу ста ри је дија лек те и 
иако у њима има више мор фо ло шких црта сачу ва них из ста ри јих епо ха језич ког ра
звит ка, ипак се обли ци ма, више него гла сов ним осо би на ма и акце нат ским систе мом, 
источ но цр но гор ски гово ри сла жу с мла ђим дија лек ти ма који су у осно ви ци књи жев
ног срп ско хр ват ског јези ка), и 3. Син так са (упо тре ба пред ло га уз одре ђе не паде же, 
кон гру ен ци ја, гла гол ски обли ци, начин вези ва ња рече ни ца и поје ди них речи).

Садржај:
[
Увод ................................................................................................................1
I Фонетика ................................................................................................... 6

Вокали ....................................................................................................... 6
Сугласници ............................................................................................28

II Морфологија ..........................................................................................61
Именице ..................................................................................................61
Заменице ................................................................................................ 72
Придеви .................................................................................................. 76
Бројеви .................................................................................................... 81
Глаголи ....................................................................................................84
Непроменљиве речи.............................................................................91

III Синтакса ............................................................................................... 96
Употреба предлога уз падеже ........................................................... 96
Литература ........................................................................................... 128

]
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6.
Раз ви так суфик са у јужно сло вен ској језич кој зајед ни ци / Радо сав Бошко вић. – 
Бео град : [б. и.], 1936 (Бео град : Држав на Штам па ри ја Кра ље ви не Југо сла ви је) – 
154 стр.; 23 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га; 6) | Пода так на наслов
ној стра ни: „Штам па ње је ове књи ге помог ну то из Заду жби не Луке Ћело ви ћа“.
Раз ви так суфик са у јужно сло вен ској језич кој зајед ни ци / Радо сав Бошко вић // 
Јужно сло вен ски фило лог. – 15 (1936), 1–154.

Радо сав Бошко вић, Раз ви так суфик са у јужно сло вен ској језич кој зајед ни ци. 
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га 6; ЈФ XV 1–154. (Док тор ска дисер та ци ја) 
/ А. [Александар] Белић // Јужно сло вен ски фило лог. – 15 (1936), 232–246. | При каз
Р. Бошко вић: Раз ви так суфик са у јужно сло вен ској језич кој зајед ни ци, Бео град, 
1937 / С. [Свет озар] Геор ги је вић // Лето пис Мати це срп ске. – 111, 348, 3 (1937), 
326–327. | При каз
Радо сав Бошко вић, Раз ви так суфик са у јужно сло вен ској језич кој зајед ни ци 
(Библи о те ка Јужно сло вен ског Фило ло га VI. 1936), стр. 154 / Х. [Хенрик] Барић // 
При ло зи за књи жев ност, језик, исто ри ју и фоклор. – 17, 2 (1937), 318–327. | При каз
Радо сав Бошко вић (1907–1983) / Дра го Ћупић // Јужно сло вен ски фило лог. – 40 
(1984), 231–233. | In memo ri am
Библи о гра фи ја Радо са ва Бошко ви ћа / Дра го Ћупић // Јужно сло вен ски фило лог. 
– 40 (1984), 235–239.
Радо сав Бошко вић (1907–1983) / Миха и ло Сте ва но вић // Наш језик. – 26, 2/3 
(1984), 73–82. | Пре глед науч не делат но сти Р. Бошко ви ћа пово дом смр ти

Моно гра фи ја Раз ви так суфик са у јужно сло вен ској језич кој зајед ни ци, ауто ра Радо
са ва Бошко ви ћа, посве ће на је раз вит ку пра сло вен ских наста ва ка у јужној гру пи сло
вен ских јези ка, који пред ста вља ју једи ну раз ли ку изме ђу јужно сло вен ских јези ка, с 
јед не, и источ них и запад них сло вен ских јези ка, с дру ге стра не.

Циљ ауто ро вог рада био је да на осно ву наста ва ка за гра ђе ње речи у јужно сло вен
ским јези ци ма утвр ди да ли је међу њима било језич ке зајед ни це пре раз ви ја ња њихо
ве инди ви ду ал но сти на Бал кан ском полу о стр ву, и ако је било, које је врсте она била.

У увод ном делу сво га рада аутор издва ја две гру пе наста ва ка за које сма тра да 
су, у погле ду наста ва ка за гра ђе ње речи, има ле раз ви так који је карак те ри сти чан 
за јужно сло вен ски пра је зик: а. настав ци који су само функ ци о нал но, по раз ви тку 
неких сво јих зна че ња – јужно сло вен ски, а по поре клу су про дукт пра сло вен ске епо
хе језич ког раз вит ка (што зна чи да су гото во сви позна ти и оста лим сло вен ским 
јези ци ма), и б. настав ци који су и струк тур но (по општем гла сов ном скло пу) и функ
ци о нал но (по семан тич ком раз во ју) јужно сло вен ски (које дру ги сло вен ски јези ци 
не позна ју).
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Има ју ћи у виду горе по ме ну ту поде лу, Бошко вић издва ја три основ не јужно сло
вен ске тен ден ци је у погле ду раз вит ка наста ва ка за гра ђе ње речи у јужно сло вен ској 
језич кој гру пи: 1. пра сло вен ски однос k||c (у кате го ри ји ста рих наста ва ка с еле мен том 
k, углав ном деми ну тив них, дао је могућ ност да се у јужно сло вен ском пра је зи ку, у 
језич ком осе ћа ју за настав ке с еле мен том c веже деми ну тив но, моци о но и месно зна
че ње. То је очу ва ло пра сло вен ски наста вак іcь у јужно сло вен ским јези ци ма и дове ло 
до гра ђе ња новог настав ка ice); 2. чува ње општи је упо тре бе пра сло вен ског настав ка  
ḽa > ’a у јужно сло вен ском пра је зи ку, у вези са упо тре бом настав ка ica у кате го ри ји 
nomi num loci у њему; и 3. дода ва ње настав ка a настав ци ма мушког рода у кате го ри ји 
nomi na agen tis.

Након увод ног, општег дела, Бошко вић посеб ну пажњу посве ћу је: 1. настав ци ма с 
еле мен ти ма k и c, и то а) моци о ним настав ци ма ica у срп ско хр ват ском, сло ве начком, 
бугар ском и ста ро сло вен ском јези ку, и б) раз вит ку деми ну тив них наста ва ка с еле
мен ти ма k и c; 2. настав ци ма ьnica || ьn ḽa (nomi na loci); 3. настав ци ма ot’a, ota || ota; 
4. настав ци ма ača, ara и 5. настав ци ма lьja (ilьja, alьja), alj ka, ilj ka.

У свом раду пред ста вио је бога ту гра ђу коју је лин гви стич ки обра дио, а којом ука
зу је на мно ге дру ге додир не тач ке које се поја вљу ју у раз во ју зна че ња поме ну тих 
наста ва ка, мор фо ло шком раз вит ку и њихо вом спе ци фич ном раз вит ку у поје ди ним 
јужно сло вен ским јези ци ма.

Садржај:
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Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници ...............1
А Општи део ................................................................................................1
Б Посебни део ............................................................................................13
I Наставци с елементима К и С ............................................................13
1. Моциони наставци ica ........................................................................13

1. Српскохрватски језик ...................................................................... 36
2. Словеначки језик ............................................................................. 39
3. Бугарски језик ...................................................................................42
4. Старословенски језик .....................................................................44

2. Развитак деминутивних наставака с елементима к и с 69
а) Наставци icь, ice ................................................................................... 72
b) Наставци ica (ька, ъка) || ька, ъка (ica) ............................................ 78
c) Наставци ь cь (ькъ, ъкъ) || iкъ, ькъ, ъкъ (ьcъ) ...................................90
d) Наставци ьce || ькo, ъкo .................................................................... 100
II Наставци (ьn) ica || (ъn) ıa (nomina loci) .......................................104
III Наставци ot’a, ota || ota ...................................................................... 125
IV Наставци ača, ara .............................................................................. 131
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V Наставци lьja (ilьja, alьja) i aljka, iljka ............................................ 143
Неколике напомене .............................................................................. 154
]

7.
Акце нат у гово ру села Лепе та на (Бока Котор ска) / Васо Тома но вић. – Бео град : [б. 
и.], 1937 ([б. м. : б. и.]). – 83 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га; 
7) | Напо ме не на наслов ној стра ни: „При мље но као теза за док тор ски испит у 
сед ни ци Саве та Фило зоф ског факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду 29 новем бра 
1933 год. …“; „Штам па ње је ове књи ге помог ну то из Заду жби не Луке Ћело ви ћа“.

Акце нат у гово ру села Лепе та на (Бока Котор ска) / Васо Тома но вић // Јужно сло
вен ски фило лог. – 14 (1935), 59–143.
Васо Тома но вић, Акце нат у гово ру села Лепе та на (Бока Котор ска) – Библи о те ка 
Јужно сло вен ског фило ло га. – Пре штам па но из ЈФ XIV. 1937 / А. [Александар] Б. 
[Белић] // Јужно сло вен ски фило лог. – 15 (1936), 246–251. | При каз
Slo vo o pro fe so ru Vasu Toma no vi ću / Dmi tar Pan dev; s make don skog pre veo Ivan 
Iva no vić // Mati ca : časo pis za druš tve na pita nja i kul tu ru. – 20, 78 (2019), 289–296. 
| Био граф ски пода ци
Науч на та деј ност на проф. Др Васо Тома но виќ / Бла же Коне ски // Годи шен 
збо р ник на Фило зоф ски от факул тет на Уни вер зи те тот во Ско пје. – 17/18 (1966), 
6–13. | In memo ri am

У раду је опи сан акце нат дија лек та род ног места ауто ро вог, села Лепе та на, сме
ште ног у сре ди шњем делу Боке Котор ске.

Говор села Лепе та на при па да зет ском типу гово ра, сли чан је прчањ ском, као и 
свим гово ри ма на полу о стр ву Врм цу, али се одре ђе ним језич ким црта ма одва ја од 
њих. На при мер, од ластов ског и сто лов ског гово ра раз ли ку је се по изго во ру гла са х: 
Лепе та не (ора̏х, му̏ха), Ластва (ора̏в, му̏ва) и Сто лив (ора̏г, му̏га).

Акце нат ски систем гово ра Лепе та на је упро шћен (изјед на че ност акце на та у ном., 
акуз. и лок. јед., ном. и лок. множ. са акцен том дру гих паде жа; изјед на че ност акце на
та поје ди них лица пре зен та; изјед на че ност ном. и ген. множ. име ни ца јед ног типа са 
истим паде жи ма име ни ца дру гог типа; изјед на че ност акцен та импер фек та са акцен
том аори ста, итд.).

Ипак, док су акце нат ска раз ли ко ва ња која су у току раз во ја изгу би ла везу са зна че
њем неста ла, у неким речи ма, где се раз ли чи то зна че ње веза ло за раз ли чит акце нат, 
раз ви ла су се нова: ла̑кат : ла̏кат, не̏ оће : не̑ће, ди̏на ри : дина́ ри.

Након увод ног дела у којем опи су је основ не карак те ри сти ке акцен та у гово ру 
села Лепе та на (поред два сила зна, посто ји само један узла зни акце нат, и то дуги, 
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а и он се пока зао као неста лан, јер се често уме сто њега изго ва ра дужи на иза које 
дола зи крат ко си ла зни акце нат: на́род или на́ро̏д), на бога тој гра ђи и вели ком бро ју 
при ме ра аутор се бави акцен том сле де ћих гру па: 1. име ни це (ж. р. на а у ном. јед.; 
ж. р. које се у ном. завр ша ва ју на сугла сник; м. р. на сугла сник у ном. јед.; м. р. на 
само гла сник; ср. р. без про ши ре ња осно ве; ср. р. са про ши ре њем осно ве); 2. пре но
ше ње акцен та на пред лог; 3. акцен ти код при де ва, бро је ва, при ло га, заме ни ца и гла
го ла; 4. акце нат код узви ка; 5. акце нат код речи роман ског поре кла и 6. кван ти тет 
и ква ли тет акцен та.

У Пого во ру сво га рада аутор упу ћу је чита о ца у начин на који је саку пљао гра ђу 
и чиме је био инспи ри сан и вођен у свом истра жи ва њу. Вели ки ути цај на начин на 
који ће при сту пи ти саку пља њу гра ђе има ло је „Письмо проф. А. И. Бели ча къ И. А. 
БодуэнудеКур те не“. Слу шао је и беле жио говор, а поне кад је тра жио од мешта на да 
му изго ва ра ју обли ке који су му били потреб ни. Нај ве ћи део гра ђе забе ле жио је слу
ша ју ћи нај ста ри ју жену која је рође на и цео живот про ве ла у селу Лепе та ну, а која је 
у том тре нут ку има ла пре ко 80 годи на. Беле жио је и говор дру гих мешта на и сеља ка, 
али је водио рачу на о томе да то буду нај ста ри ји говор ни ци у селу.

Садржај:
[
Акценат у говору села Лепетана (Бока Которска) [увод] .................1
Именице женског рода на а у ном. једнине ...................................... 7
Именице женског рода које се свршавају у ном.  
једн. на сугласник, а некад на ь .......................................................... 10
Именице мушког рода на сугласник у ном. једн. ...........................12
Именице мушког рода на самогласник .............................................19
Именице средњег рода без проширења основе ...............................21
Именице средњег рода са проширењем основе ............................. 22
Преношење акцента на предлог ......................................................... 22
Акценти у придева ................................................................................. 23
Акценти у бројева ................................................................................... 27
Акценти у прилога ..................................................................................28
Акценти у заменица ............................................................................... 29
Акценти у глагола ................................................................................... 29
Глаголи I врсте ..........................................................................................31
Глаголи II врсте ........................................................................................34
Глаголи III врсте .......................................................................................34
Глаголи IV врсте ...................................................................................... 35
Глаголи V врсте ........................................................................................ 37
Глаголи VI врсте ...................................................................................... 39
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Узвици ........................................................................................................ 39
Акценат речи романског порекла ......................................................49
Именице женског рода на а ................................................................. 50
Именице мушкога рода ......................................................................... 55
Именице које су у нашем језику добиле средњи род ....................61
Придеви ..................................................................................................... 62
Глаголи ....................................................................................................... 67
Квантитет ...................................................................................................71
Квалитет .................................................................................................... 77
Поговор ......................................................................................................80
]

8.
Čakav ski dija le kat ostr va Hva ra / M. Hra ste. – Бео град : [б. и.], 1937 ([б. м. : б. и.]). – 
55 стр. : лист с геог. кар том; 23 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га; 8) | 
Пода так на наслов ној стра ни: „Штам па ње је ове књи ге помог ну то из За дужби не 
Луке Ћело ви ћа“.

Čakav ski dija le kat оstrva Hva ra : s kar tom uz tekst / Mate Hra ste // Јужно сло вен ски 
фило лог. – 14 (1935), 1–55.
M. Hra ste, Čakav ski dija le kat ostr va Hva ra. – Библи о те ка Јужно сло вен ског фило
ло га 8. Пре штам па но из ЈФ XIV, 1934, 1–55. Са јед ном кар том. Бео град 1937. / А. 
[Александар] Белић // Јужно сло вен ски фило лог. – 15 (1936), 246–259. | При каз
Мате Хра сте (1898–1970) / Асим Пецо // Јужно сло вен ски фило лог. – 28, 3/4 (1970), 
575–577. | In memo ri am
Mate Hra ste : (18971970) / Petar Šimu no vić // Збо р ник за сла ви сти ку. – 1 (1970), 
228–229. | In memo ri am

Аутор се бави беле же њем језич ких црта већег бро ја места на остр ву Хвар – Хвар, 
Гра бље, Ста ри Град, Врбањ, Врбов ска, Јел са, Дол, Сви р че и њего во род но место Бру сје. 
Рад садр жи и мапу која пока зу је у каквој су срод но сти ти локал ни дија лек ти у одно
су на раз вој поје ди нач них гла сов них и акце нат ских црта, а испи ти ва на су само она 
места у који ма је при су тан чакав ски говор.

Хва р ски чакав ски дија ле кат нала зи се у сре ди шту три остр ва – Бра ча, Кор чу ле и 
Виса, те су сви они пове за ни слич ним осо би на ма.

Бога та дија ле кат ска гра ђа ове сту ди је била је и основ ни циљ ауто ра, а то је да што 
више забе ле жи и при ка же у свом раду.

Гра ђа је ана ли зи ра на и пред ста вље на у окви ру сле де ћих оде ља ка: 1. Само гла сни ци, 
2. Сугла сни ци, 3. Акце нат и кван ти тет, 4. Обли ци (име ни це, при де ви, заме ни це, бро је
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ви, гла го ли (1–6 врсте), при ло зи, пред ло зи, везни ци, узви ци), 5. Син так са, 6. При ме ри 
гово ра, и 7. Nomi na loci.

Хра сте наво ди да се, по њего вом мишље њу, само у дома ћем гово ру и у при по вет
ка ма могу при ме ти ти све осо би не чакав ског дија лек та остр ва Хва ра. На кра ју рада 
пред ста вља неко ли ко цркве них песа ма и крат ких при по ве да ка у који ма акцен ту је и 
пове зу је све речи у јед ну акце нат ску цели ну, поку ша ва ју ћи на тај начин да пока же 
раз ли ку изме ђу језич ких осо би на у њима и у обич ном гово ру (на при ме ру Ста рац 
при ча свој живот, у Хва ру).

У одељ ку посве ће ном име ни ца ма са зна че њем места, про сто ра (nomi na loci) аутор 
пока зу је да је, по њему, нај чи сти ји говор у име ни ма поља и ува ла, јер су се та име на 
пре но си ла са оца на сино ве и на тај начин се чува ла од дав ни на, на при мер: ува ле 
(Поко ̏њи До̑л, Га̑р ска, Ма̑је ро ви ца, Бо̏ки, Гра ̑бо вац, Кју ́шна и др.) и поља (Копи̏ та, Ку̏па, 
Окла ̏ да, Гој да̑ не и др.).

На кра ју рада даје 70 посло ви ца са остр ва Хва ра, акцен то ва них она ко како се тамо 
гово ри, на при мер: Ка̏д је кру̏ ха и вина̏, та̏д је ку̏ћа сми р на̏.

Садржај:
[
Čakavski dijalekat ostrva Hvara (Бока Которска) [увод] .....................1
А Samoglasnici ............................................................................................4
B Suglasnici .................................................................................................. 9 
C Akcenat i kvantiteta .............................................................................. 14
D Oblici ........................................................................................................17

Deklinacija imenica muškog roda........................................................17
Deklinacija imenica srednjeg roda ..................................................... 22
Deklinacija imenica ženskog roda ...................................................... 25
Deklinacija imenica sa akcentom na zadnjem slogu ....................... 27
Dvosložne imenice sa dužinom ispred akcenta ...............................28
Osnove na staro i .................................................................................. 29

E Pridevi ...................................................................................................... 32
F Zamenice ................................................................................................. 33
G Brojevi ..................................................................................................... 35
H Glagoli ..................................................................................................... 36

I Prva glagolska vrsta ............................................................................ 36
II Druga glagolska vrsta ........................................................................ 38
III Treća glagolska vrsta ........................................................................ 39
IV Četvrta glagolska vrsta ..................................................................... 41
V Peta glagolska vrsta ...........................................................................42
VI Šesta glagolska vrsta .........................................................................44
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I Prilozi ........................................................................................................47
J Predlozi .....................................................................................................47
K Svezice .....................................................................................................47
L Uzvici .......................................................................................................48
M Sintaksa ..................................................................................................48
N Primeri govora .......................................................................................49
Nomina loci ................................................................................................ 52
]

9.
При ло зи исто ри ји кај кав ског дија лек та / Радо мир Алек сић. – Бео град : [б. и.], 
1938 (Бео град : Држав на Штам па ри ја Кра ље ви не Југо сла ви је). – (Библи о те ка 
Јужно сло вен ског фило ло га; 9) – 98 стр.; 23 cm.

При ло зи исто ри ји кај кав ског дија лек та / Радо мир Алек сић // Јужно сло вен ски 
фило лог. – 16 (1937), 1–98.
Уп. Језик Мати је Анту на Рељ ко ви ћа / Радо мир Б. Алек сић. – Бео град : [б. и.], 
1931 (Бео град : Држав на Штам па ри ја Кра ље ви не Југо сла ви је) – 155 стр.; 23 cm. 
– (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га; 4) | Напо ме на на наслов ној стра ни: 
„При мље но као теза за док тор ски испит у сед ни ци Саве та Фило зоф ског факул
те та Уни вер зи те та у Бео гра ду 2 новем бра 1929 год. …“.

Аутор се у свом раду бави јези ком Ива на Пер го ши ћа, тј. њего вим пре во дом Вер
бе ци је вог Три пар ти ту ма, с иде јом да ана ли зом њего вог јези ка осве тли поре кло кај
кав ског дија лек та. Тако ђе, инте ре су је га да ли су пре во ди хрват ских и сло ве нач ких 
про те ста на та били од зна ча ја при ства ра њу поче та ка кај кав ског књи жев ног јези ка. 
Исти цао је потре бу да глав ни циљ нау ке о јези ку буде да се исцрп но про у че први 
спо ме ни ци кај кав ске књи жев но сти.

Моно гра фи ја је поде ље на у пет цели на: 1. О тек сту Пер га ши ће вог пре во да Вер бе ци
је вог Три пар ти ту ма (Пер го ши ћев пре вод, Ново изда ње пре во да, Кадле чев увод новом 
изда њу и О тек сту пре во да), 2. Прет по став ка проф. А. Бели ћа и проф. Ф. Рамов ша о 
поре клу кај кав ског дија лек та у све тло сти Пер го ши ће вог јези ка, 3. О неким спо р ним 
пита њи ма кај кав ског дија лек та, 4. Пер го ши ћев језик, и 5. Пода ци о Пер го ши ће вом 
поре клу.

Како аутор исти че, о Ива ну Пер го ши ћу ништа се није зна ло све до поја ве њего вог 
пре во да Вер бе ци је вог Три пар ти ту ма 1574. годи не. Сачу ва но је укуп но пет при ме ра ка 
њего вог пре во да – у Загре бу, Будим пе шти и један у при ват ном вла сни штву Људе ви та 
Гаја. Књи га садр жи сле де ће дело ве: I. Увод (6 погла вља), II. Обја шње ње Пер га ши ће вог 
јези ка, др Ђ. Полив ке, III. Текст пре во да (стр. 11–223) и IV. Реч ник.
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Ана ли зи ра ју ћи језик Пер го ши ће вог пре во да, Алек сић напо ми ње да је у јед ном тре
нут ку имао у руци свих пет пре во да, који су се, по одре ђе ним еле мен ти ма, међу соб
но раз ли ко ва ли. Пер го шић је при пре во ђе њу кори стио три раз ли чи та тек ста: 1. више 
кај кав ски текст, 2. што кав ски текст и 3. мање кај кав ски текст. Наи ме, свој основ ни 
текст, који је у почет ку био у цело сти у њего вом пре во ду, он је почео да мења, при ла
го ђа ва ју ћи јед ну вари јан ту пра вим кај кав ци ма, а дру гу што кав ским икав ци ма.

Алек сић наво ди при ме ре из гра ђе, мор фо ло шке, фонет ске, твор бе не спе ци фич но
сти раз ли чи тих вари јан ти јези ка тек ста о који ма је гово рио.

У посеб ном погла вљу аутор пред ста вља погле де проф. А. Бели ћа и проф. Ф. Рамов
ша на пита ње о поре клу и при па да њу хрват ског кај кав ског дија лек та, гово ри о раз ли
чи тим мишље њи ма и спо р ним пита њи ма кај кав ског дија лек та (на осно ву раз ли чи тих 
изво ра и сту ди ја које су се бави ле овом про бле ма ти ком).

Рад завр ша ва запа жа њи ма о осо бе но сти ма Пер го ши ће вог јези ка и њего вом поре
клу. Исти че да Пер го ши ћев језик све до чи о томе да је источ но кај кав ски говор у 16. 
веку захва тао две обла сти: а. први део Вара ждин и њего ву око ли ну, док се б. дру ги део 
пру жао источ но од тог гово ра.

Пер го ши ћев језик она кав је какав је био запад ни говор севе ро и сточ ног хрват ског 
кај кав ског дија лек та у дру гој поло ви ни 16. века.

Садржај:
[
Прилози историји кајкавског дијалекта 
I Текст Пергошићева превода Вербецијева „Трипартитума” ..........1

Пергошићев превод Вербецијева „Трипартитума” ....................... 3
Ново издање Пергошићева превода ................................................. 5
Кадлечев Увод ......................................................................................... 5
Текст .......................................................................................................... 6

II Претпоставка проф. А. Белића и проф. Ф. Рамовша о пореклу  
кајкавског дијалекта у светлости Пергошићева језика ................30
III О неколиким спорним питањима кајкавског дијалекта ........ 57
V Пергошићев језик ................................................................................ 73
V Подаци о Пергошићеву пореклу .....................................................98
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НОВА СЕРИ ЈА

10.
Осно ви мла ђе ново што кав ске акцен ту а ци је / Бери слав М. Нико лић; уред ник 
Миха и ло Сте ва но вић. – Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1970 – 122 
стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 1)

Jedan pogled na akcen te knji žev nog jezi ka i dija le ka ta u nje go voj osno vi ci (Dr Beri slav 
M. Niko lić, Osno vi mla đe novoš to kav ske akcen tu a ci je) / Rado je Simić // Књи жев ност 
и језик. – 18, 2 (1971), 95–98. | При каз
Др Бери слав Нико лић (9. XI 1928 – 22. V 1976) / Мил ка Ивић // Јужно сло вен ски 
фило лог. – (1976), стр. 259–260. | In memo ri am
Бери слав Нико лић : библи о гра фи ја / Ано ним // Наш језик. – 22, 1/2 (1976), 86–91. 
| Спо ме ни

Моно гра фи ја Осно ви мла ђе ново што кав ске акцен ту а ци је Бери сла ва Нико ли ћа 
пред ста вља једин стве ну науч ну сту ди ју, саста вље ну од већег бро ја чла на ка на тему 
акце нат ске про бле ма ти ке књи жев ног срп ско хр ват ског јези ка.

Аутор посма тра акцен ту а ци ју кроз чети ри аспек та: а. мор фо но ло шки – бави се 
акце нат ским алтер на ци ја ма у савре ме ном срп ско хр ват ском књи жев ном јези ку, пока
зу ју ћи основ не кате го риј ске поја ве у народ ним гово ри ма. Он пола зи од поје ди них 
типо ва акце нат ских алтер на ци ја, тра же ћи за њих потвр де у гра ђи; б. син так сич ки – 
ана ли зи ра акце нат ски вид про кли зе (ни̏з воду, на̏ ноге, на̀ сӯхо мје̏ сто, за̀ три ста, по̀ 
двје ста, нѐ носӣм, нѐ пӣта̄м, за̀пи ̄ та̄м – нѐ пӣта̄м и др.) и енкли зе (од жѐне – од жѐне̄ 
је) у срп ско хр ват ском јези ку, сма тра ју ћи то једи ним начи ном на који се може доби ти 
пот пу на пред ста ва ове сло же не поја ве. Аутор испи ту је однос акцен та пре ма гру па ма 
међу соб но пове за них речи, тј. однос акцен та и син так се; в. дери ва циј ски – ана ли зи ра 
изве де ни це и сло же ни це, тј. акцен те изве де них име ни ца, при де ва и гла го ла, затим 
акцен те речи које су изве де не настав ци ма стра ног поре кла и акцен те сло же ни ца; и 
г. дија лек то ло шки – при ка зу је и ана ли зи ра основ не дија ле кат ске акце нат ске поја ве 
у мла ђим ново што кав ским гово ри ма.

На осно ву ана ли зе мла ђе ново што кав ске акцен ту а ци је Б. Нико лић закљу чу је да сви 
мла ђи ново што кав ски гово ри, по основ ним струк ту рал ним карак те ри сти ка ма, пока зу
ју висок сте пен ујед на че но сти: 1. у сви ма њима посто је све књи жев не акце нат ске алтер
на ци је као кате го ри је, а пред у слов за њих јесте посто ја ње четво ро ак це нат ског систе ма; 
2. у свим гово ри ма посто ји као прин цип и ста ро, и ана ло шко, и ново пре но ше ње акцен
та на про кли ти ку; 3. у свим гово ри ма важе исти дери ва циј ски прин ци пи; и 4. сви се 
гово ри могу поде ли ти на севе ро и сточ не, јужне и запад не гово ре. Међу њима не посто ји 
непре мо стив јаз, већ су међу собом пове за ни дубо ким, орган ским, гене тич ким веза ма.
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Зна чај моно гра фи је у томе је што се аутор бави раз ја шња ва њем низа про бле ма који 
се тичу одно са књи жев ног акце нат ског систе ма и акце нат ских систе ма мла ђих ново
што кав ских гово ра. Њего ва књи га може се сма тра ти и сво је вр сним води чем за уче ње 
акце на та и акце нат ских обе леж ја књи жев ног срп ско хр ват ског јези ка.

Садржај:

Литература ..............................................................................................7–9
Увод ........................................................................................................11–16
Први одељак: Акценат и морфонологија.................................... 17–32

 Акценатске алтернације у савременом српскохрватском
књижевном језику ......................................................................... 17–32

Други одељак: Акценат и синтакса ..............................................33–55
 Акценатски вид проклизе и енклизе у
српскохрватском језику ...............................................................33–55

Трећи одељак: Акценат и деривација ........................................ 57–100
 Акценат изведених именица у српскохрватском
књижевном језику ......................................................................... 57–78
Акценат изведених придева ...................................................... 79–84
Акценат изведених глагола ....................................................... 85–88
Акценат речи изведених наставцима страног 
порекла у савременом српскохрватском 
књижевном језику ........................................................................ 89–96
Акценат сложеница ....................................................................97–100

Четврти одељак: Акценат и дијалектологија ........................ 101–122
Основне дијалекатске акценатске појаве у млађим 
новоштокавским говорима ..................................................... 101–122

11.
Аку за тив не син таг ме без пред ло га у срп ско хр ват ском јези ку / Дарин ка Гор тан
Премк; уред ник Миха и ло Сте ва но вић. – Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски 
језик, 1971. – 180 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова 
сери ја; 2) | Моно гра фи ја је док тор ска дисер та ци ја одбра ње на на Фило ло шком 
факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, окто бра 1969. год.

Дарин ка Гор танПремк. Аку за тив не син таг ме без пред ло га у срп ско хр ват ском 
јези ку. – Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га 2, нова сери ја, Бео град 1971. 
стр. 180. / Миха и ло Сте ва но вић // Јужно сло вен ски фило лог. – 29, 3/4 (1973), 
553–559. | При каз
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Библи о гра фи ја проф. др Дарин ке Гор тан Премк / Мари ја С. Ђин ђић // Путе ви ма 
речи : збо р ник радо ва у част Дарин ки Гор тан Премк. – Бео град : Фило ло шки 
факул тет, 2017, [15]–37.

Моно гра фи ја Аку за тив не син таг ме без пред ло га у срп ско хр ват ском јези ку пред ста
вља обја вље ни руко пис док тор ске дисер та ци је аутор ке Дарин ке Гор танПремк. Пред
мет њеног рада обу хва та семан тич косин так сич ко испи ти ва ње аку за тив них син таг ми 
без пред ло га у срп ско хр ват ском јези ку, у син хро ниј ској и дија хро ниј ској пер спек ти ви.

Гра ђу за истра жи ва ње чини око десет хиља да аку за тив них син таг ми при ку пље них 
екс церп ци јом из књи жев них дела (углав ном про зних), новин ских чла на ка и тек сто ва 
из науч не лите ра ту ре. Кори шће ни су и при ме ри из говор ног јези ка доби је ни анке том, 
као и бога та гра ђа Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и народ ног јези ка САНУ. Савре
ме ни књи жев ни језик аутор ка дели на ста ри ји (од Вука Кара џи ћа до Првог свет ског 
рата) и мла ђи (од Првог свет ског рата до вре ме на када је рад писан).

При ступ ана ли зи гра ђе је такав да аутор ка пола зи од уве ре ња да зна че ње паде жа 
зави си од зна че ња син таг ме у којој се јавља, и да се зави сност са гле ди шта семан ти
ке састо ји у томе што се пој мом с име ном у зави сној функ ци ји озна ча ва или његов 
однос пре ма пој му управ не речи или се откри ва нека кав латен тан моме нат управ не 
речи. Зна че ње паде жне син таг ме усло вље но је семан ти ком управ ног и семан ти ком 
зави сног чла на.

У фоку су истра жи ва ња је ана ли за две ју основ них функ ци ја срп ско хр ват ског аку за
ти ва без пред ло га – допун скообје кат ске и одред бе нопри ло шке. У том сми слу, аутор
ка аку за тив не син таг ме дели на пра ве паде жне (обје кат ске) и адверб не.

Пра ве паде жне син таг ме садр же две одво је не семан тич ке пред ста ве (пред ста ву о 
рад њи и пред ста ву о пој му који је њоме захва ћен). Пра во паде жно зна че ње оства ру је 
се у две врсте аку за тив них син таг ми: 1. син таг ме обје кат ских одно са (зида ти кућу, 
воле ти девој ку, пре ћи пла ни ну) и 2. син таг ме дво стру ких обје кат ских одно са (учи ти 
уче ни ка песму, учи ни ти неко га ста ре ши ном). Аутор ка уоча ва раз ли ке изме ђу више 
врста обје кат ских аку за тив них син таг ми и дефи ни ше их пре ма томе да ли се про це
сом управ ног гла го ла ства ра, одно сно уни шта ва обје кат на коме се врши про цес, да 
ли се тран сфор ми ше, кре ће с јед ног места на дру го, само анга жу је про це сом који се 
на њему врши, или се њиме откри ва садр жи на управ ног гла го ла, итд. У том сми слу, 
обје кат ске син таг ме дели на: кре а тив не, моди фи ка тив нотран сфор ма ци о не, ком пен
за ци о не, мобил не, екс пли ка тив не и др.

Адверб не син таг ме садр же само јед ну пред ста ву – о рад њи детер ми ни са ној у погле
ду вре ме на (Дошао је јед но попод не) или у погле ду мере (То кошта хиља ду дина ра).

Аутор ка ана ли зи ра и оне управ не гла го ле с објек том у аку за ти ву који могу има
ти допу ну и у дру гим паде жи ма, одно сно бави се напо ред ном упо тре бом аку за ти ва 
са гени ти вом, дати вом и инстру мен та лом. Наи ме, неки дру ги паде жни обли ци или 
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пред ло шкопаде жне син таг ме у неким лек сич ким рели за ци ја ма могу се јави ти у 
сино ни мич ној, семан тич ки иден тич ној упо тре би (лага ти неко га : лага ти неко ме, врте
ти коло : врте ти колом, брза ти прсте : брза ти јези ком и др.). Уз гла го ле типа лага ти, 
помо ћи, саве то ва ти, сме та ти, суди ти и сл. у дру гим сло вен ским јези ци ма чешћа 
је упо тре ба дати ва, што је, аутор ка исти че, било свој стве но и срп ско хр ват ском јези ку 
у рани јим епо ха ма њего вог раз во ја, због чега исти че тен ден ци ју шире ња аку за ти ва 
на ште ту дати ва у син таг ма ма у који ма се упо тре бља ва ју оба паде жа.

На осно ву детаљ не ана ли зе број них зна че ња аку за тив них син таг ми у њихо вим 
одре ђе ним функ ци ја ма аутор ка је пред ло жи ла њихо ву кла си фи ка ци ју. Уочи ла је и 
број не паде жне опо зи ци је аку за тив них син таг ми у срп ско хр ват ском јези ку, посма тра
њем тих поја ва у раз во ју нашег јези ка и њихо вим поре ђе њем са дру гим сло вен ским 
јези ци ма.

Ана ли за језич ке гра ђе засно ва на је на раз у ме ва њу струк ту ре, семан ти ке и функ
ци ја аку за тив них син таг ми. Аутор ка се бави утвр ђи ва њем струк ту рал них осо би на 
аку за тив них син таг ми, кон ста то ва њем основ них семан тич косин так сич ких кате го
ри ја овог паде жног одно са и сино ни мич но сти дру гих паде жних син таг ми са њим, 
одре ђи ва њем тен ден ци ја син так сич косеман тич ког раз вит ка датог паде жног одно са 
у дија хро ниј ској пер спек ти ви и потен ци јал ним поре ђе њем са сло вен ским и неким 
дру гим јези ци ма.
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Tatja na Bati stić: Loka tiv u savre me nom srp sko hr vat skom knji žev nom jezi ku, Insti tut 
za srp sko hr vat ski jezik, Віbli o te ka Južno slo ven skog filo lo ga 3, nova seri ja, Веоgrad 
1972, 212. / Мили ца Радо вићТешић // Јужно сло вен ски фило лог. – 32 (1976), 245–
250. | При каз
Tatja na Bati stić, Loka tiv u savre me nom srp sko hr vat skom knji žev nom jezi ku (Insti tut 
za srp sko hr vat ski jezik, Bibli o te ka Južno slo ven skog filo lo ga 3, nova seri ja, Beo grad, 
1972, 212 str. / Мило рад Радо ва но вић // Збо р ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и 
лин гви сти ку. – 17, 2 (1974), 193–197. | При каз

Моно гра фи ја Лока тив у савре ме ном срп ско хр ват ском књи жев ном јези ку пред ста
вља обја вље ну док тор ску дисер та ци ју Татја не Бати стић, у којој се аутор ка бави испи
ти ва њем син так се паде жа, успе шно наста вља ју ћи тра ди ци ју запо че ту сту ди ја ма Мил
ке Ивић (Зна че ња срп ско хр ват ског инстру мен та ла и њихов раз вој, 1954) и Дарин ке 
Гор танПремк (Аку за тив не син таг ме без пред ло га у срп ско хр ват ском јези ку, 1971). У 
осно ви син так сич ких испи ти ва ња пред ста вље них у моно гра фи ји могу се пре по зна ти 
тео риј ске постав ке струк ту ра ли зма и гене ра тив не гра ма ти ке. Мада је истра жи ва ње, 
пре све га, син хро ниј ски ори јен ти са но, на осно ву доби је них резул та та могу се доно
си ти и дија хро ниј ски закључ ци.

Гра ђа обу хва та језич ки мате ри јал обја вљи ван у раз ли чи тим тек сто ви ма писа ним 
после 1950. годи не, а допу ње на је реч нич ком гра ђом Инсти ту та за срп ско хр ват ски 
језик и Мати це срп ске и хрват ске.
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Аутор ка пред ла же сле де ћу кла си фи ка ци ју функ ци ја срп ско хр ват ског лока ти ва: 
1. месни лока тив, који се упо тре бља ва тро ја ко: а. у свој ству оба ве зног детер ми на то ра 
(Мар та је у сво јој соби), б. у функ ци ји гла гол ских допу на на/о/у + лок. (Његов леш косо 
лежи у тами) и в. адвер би јал но на/при/у + лок. (При земљи чини ло се да магла још 
није густа); 2. лока тив ван месне упо тре бе у функ ци ји гла гол ске допу не, који обу хва та 
две гру пе: а. кон струк ци је у који ма су лока ти ви тран сфор ма ци је рече ни ца (Пре ки нуо 
си нас у гото вој сва ђи = ми се сва ђа мо), или су кон струк ци је у који ма је испу штен гла
гол ски облик при ло га сада шњег (Ми се овде губи мо у при ча њу = при ча ју ћи), и б. лока
ти ви у функ ци ји пред ло шких обје ка та на који ма је лоци ра на гла гол ска рад ња (Деца 
су га у све му подр жа ва ла); 3. лока тив рад ње, ста ња и осо би не, који обу хва та чети ри 
гру пе: а. лока ти ви који пред ста вља ју базич не гла гол ске струк ту ре (Мар ко је на губит
ку = Мар ко губи), б. лока тив не кон струк ци је уз копу лу које се јавља ју у алтер на ци ји 
са одго ва ра ју ћим гла гол ским струк ту ра ма, при чему субје кат копу ле има карак те ри
сти ке субјек та пасив них кон струк ци ја (Мар ко је на испи ти ва њу = Мар ко се испи ту је), 
в. лока тив не кон струк ци је уз гла гол бити које има ју могућ ност тран сфор ма ци је, а 
јавља ју се у алтер на ци ји или са обич ним или са гла гол ским при де ви ма (Мар ко је у 
живо ту = Мар ко је жив, Мар ко живи), и г. лока ти ви у који ма су лек сич ки екс по нен ти 
гла гол ске име ни це у зна че њу душев них физи о ло шких ста ња (Сви су у забу ни); 4. лока
тив гла гол ских име ни ца у адвер би јал ној функ ци ји, где аутор ка пока зу је да гла гол ске 
име ни це, када се нала зе у функ ци ји пра вих гла гол ских допу на, пред ста вља ју транс
фор ма ци је гла гол ских струк ту ра (У раз го во ру са нови на ри ма пред сед ник општи не 
потвр дио је свој став = Док је раз го ва рао … = Док је био у раз го во ру = у раз го во ру); 
5. лока тив у пасив ним рече нич ним струк ту ра ма, где се исти че коре ла ци ја лока ти ва 
пасив не струк ту ре са номи на ти вом субјек та у актив ној пози ци ји (Он у томе види 
успех = За њега је то успех); 6. лока тив у коре ла ци ји са нукле ар ним рече нич ним еле мен
ти ма, где је однос номи на ти ва и лока ти ва усло вљен оба ве зном иден тич но шћу пој ма 
у лока ти ву са пој мом у пози ци ји субјек та, одно сно објек та (Овце пасу у ста ди ма = 
Пасу ста да ова ца); 7. лока тив у адвер би јал ној и при ло шкопред ло шкој функ ци ји, где 
аутор ка посеб но издва ја: вре мен ски лока тив (Иван се љутио на руч ку), лока тив места 
у пре не се ном сми слу (Док ми још лута мо у мра ку пра ско зор ја, она гле да сун це), месни 
лока тив у при ло шкопред ло шкој функ ци ји (Испод лука се видје ло, у дну види ка, пар че 
модре Дри не), лока тив мате ри је (У књи жев ном јези ку изре че на су нај ве ћа миса о на и 
осје ћај на оства ре ња сва ког наро да), лока тив начи на (А дви је пред ње ножи це зече ве су 
се јед на ко њиха ле … у неу јед на че ном рит му), лока тив узро ка (У недо стат ку мудро сти, 
ја ула жем глу пост), лока тив не кон струк ци је у циљу и у слу ча ју (Побу на је акци ја … у 
циљу насил ног оба ра ња држав ног и дру штве ног уре ђе ња; Да ли би у слу ча ју њего ве 
смр ти имао пра во да се про ши рим); и 8. лока тив у адно ми нал ној функ ци ји, који се 
испи ту је с циљем да се гра ма тич ки дока же пове за ност лока тив них кон струк ци ја са 
име нич ким и при дев ским речи ма (Чека се само запо ви јед офи ци ра на бије лом коњу).
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Систе ма ти за ци ја коју је у свом раду пред ста ви ла Татја на Бати стић умно го ме је ути
ца ла на то да се тада шње гра ма ти ке, језич ки и лек си ко граф ски при руч ни ци допу не 
новим погле ди ма на зна че ња и функ ци је лока ти ва у срп ско хр ват ском јези ку.
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ZAKLJUČAK ........................................................................................... 204
LITERATURA...........................................................................................209

13.
Син так са јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа. [Део] 1 : Син таг мат ски одно си / Живо јин 
Ста ној чић; уред ник Миха и ло Сте ва но вић. – Бео град : Инсти тут за срп ско хр
ват ски језик, 1973. – 147 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, 
нова сери ја; 4)

Jезик Лазе К. Лазаревиha у све тлу лин гви стич ких ана ли за / Мили ца Радо вић 
Тешић // Књи жев ност и језик. – 20, 3/4 (1973), 115–117. | При каз
Др Живо јин Ста ној чић: Син так са јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа / Мило сав С. Вуки
ће вић // Збо р ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку. – 16, 2 (1973), 
226–229. | При каз
Проф. др Живо јин Ста ној чић (1930 – 3. 8. 2019) / Сре то Тана сић // Наш језик. – 51, 
1 (2020), 107–110. | In memo ri am
Живо јин Ста ној чић (1930–2019) / Божо Б. Ћорић // Јужно сло вен ски фило лог. – 75, 
2 (2019), 83–86. | In memo ri am
Проф. др Живо јин Ста ној чић : (1930–2019) / Алек сан дар Мила но вић // Збо р ник 
Мати це срп ске за књи жев ност и језик. – 67, 3 (2019), 1165–1166. | In memo ri am

Моно гра фи ја Син так са јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа. [Део] 1, Син таг мат ски одно си, 
ауто ра Живо ји на Ста ној чи ћа, посве ће на је јези ку јед ног од нај зна чај ни јих срп ских 
писа ца пре ла зне епо хе раз вит ка књи жев ног јези ка 19. века – Лази К. Лаза ре ви ћу. Мада 
је мето до ло шки при ступ ана ли зи јези ка, пре све га, лин гви стич ке при ро де, аутор, на 
више места, ука зу је и на сти ли стич ке и умет нич ке поступ ке, који кра се Лаза ре ви ћев 
језик и израз.

Аутор у свом раду, с аспек та син таг мат ских одно са, одре ђу је место Лазе К. Лаза ре
ви ћа у раз вит ку књи жев ног јези ка, што под ра зу ме ва: а. одре ђи ва ње места Лаза ре ви
ће вог јези ка и сти ла у њего вој епо хи и б. одре ђи ва ње места јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа 
у раз вит ку књи жев ног јези ка. Ана ли за је засно ва на на два систе ма јези ка писца – на 
систе му син таг мат ских и систе му лек сич косин таг мат ских одно са.

Основ на једи ни ца ана ли зе јесте син таг ма, која се про у ча ва у свом језич ком и ек
с тра лин гви стич ком виду. Кла си фи ка ци ју син таг ми аутор врши на осно ву њихо вих 
зна чењ ских вред но сти и на осно ву бинар них опо зи ци ја у који ма се јед на детер ми на
тив на кон струк ци ја посма тра. Такав при ступ обра ди син таг мат ских одно са омо гу ћио 
је ауто ру пот пу ни увид у син таг мат ски систем, који се састо ји из адвер ба тив них и 
адно ми нал них одре да ба. Он посма тра, на јед ној стра ни, адвер ба тив не син таг ме које 
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обу хва та ју „имен ско и гла гол ско одре ђи ва ње гла гол ских речи“, а на дру гој стра ни 
ана ли зи ра адно ми нал не син таг ме, тј. „имен ско одре ђи ва ње имен ских речи, име ни
ца и при де ва“.

Моно гра фи ја обу хва та три основ на дела: имен ску детер ми на ци ју гла го ла, гла гол
ску детер ми на ци ју гла го ла и имен ску детер ми на ци ју имен ских речи.

1. У окви ру имен ске детер ми на ци је гла го ла аутор раз ма тра: а. допу не гла го ли ма 
у пре ди ка ту, типа: мисли ти, пита ти, гле да ти; изгле да ти, осе ћа ти се, сма тра ти; 
тре сти, (на)пуни ти; јесам, бити; сме та ти, слу жи ти, и др. (Мислио сам на наш раз
го вор, Осе тих се оста вљен од све та, Ви ме сви зове те прзни цом, Цела кућа се напу ни 
весе ља и др.), б. син таг ме узроч ноциљ них одно са (Раз бо ле се од љути не, За такве се 
очи ишло на муке, Задо во љан је сво јим пла ном и др.), в. син таг ме про стор них одно са 
(И испод јед не кар те вири дукат, Пред гости о ни цом већ сеђа ху глад ни гости и др.) и 
г. син таг ме вре мен ских одно са напо ред но сти (Тога дана било је топло), посте ри ор но
сти (Али већ после чети ри дана он се упла ши) и анте ри ор но сти (Пред вече уста нем).

2. Гла гол ска детер ми на ци ја гла го ла обу хва та: а. син таг ме с инфи ни ти вом и пре зен
том (Мора ло се саста ви ти дру штво, Хоћу да те опањ кам и др.), б. син таг ме с гла гол
ским при ло зи ма (Погле да ме про те сту ју ћи, Рекох ја кла ња ју ћи се и др.), и в. син таг ме 
с апстракт ним гла гол ским име ни ца ма (Све се обу кло у неку тај ну све ча ност, У цркви 
се пје смом сла ви име бож је и др.).

3. Имен ска детер ми на ци ја имен ских речи обу хва та: а. син таг ме с одред бом лине ар
ног одно са (Ваздух зами ри са оним тужним про лећ ним дахом) и б. син таг ме с одред
бом пара диг мат ског одно са (Спо ља допи ру нера зу мљи ви гла си ноћ ног живо та).

На кра ју првог тома дво дел не моно гра фи је посве ће не јези ку Лазе К. Лаза ре ви ћа, 
Ж. Ста ној чић закљу чу је да „Лаза К. Лаза ре вић (1851–1891) и њего во књи жев но дело 
пред ста вља ју јед ну од тво рач ких епо ха у раз вит ку срп ско хр ват ског књи жев ног јези
ка“. Он даје сиже све га оно га што је рече но о јези ку Л. Лаза ре ви ћа и закљу чу је да се 
језик овог нашег писца „као цели на инте гри ше у стан дард ни језик и наше епо хе“, као 
и у „језик који је […] тво рач ки чини лац исто ри је књи жев ног јези ка […] и – пред мет 
исто ри је књи жев ног јези ка као дела нау ке о јези ку чија исто ри ја почи ње 1818. годи не 
делом вели ког Вука“.
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Dušan ka Ignja to vić: Jezik štam pa nih dje la Jero li ma Fili po vi ća, fra nje vač kog pisca 18. 
v., izd. Insti tut za srp sko hr vat ski jezik, Bibli o te ka Južno slo ven skog filo lo ga, Beo grad, 
1974. / Dari ja GabrićBaga rić // Knji žev ni jezik. – 4, 1/2 (1975), 91–95. | При каз

Моно гра фи ја Језик штам па них дела Јеро ли ма Фили по ви ћа фра ње вач ког писца XVI II 
века пред ста вља обја вље ну док тор ску дисер та ци ју аутор ке Душан ке Игња то вић, из 
1974. годи не, у којој се она бави ана ли зом јези ка фраЈеро ли ма Фили по ви ћа, што кав
скоикав ског писца из 18. века.

Јеро лим Фили по вић се родио, живео и ства рао у обла сти ма икав ских тери то ри ја 
запад не Босне и Дал ма тин ске заго ре, чији гово ри спа да ју у, до тада, нај сла би је испи
та не или неис пи та не дија лек те. Њего ва штам па на дела пру жа ју довољ но мате ри ја ла 
да се доби је при хва тљи ва и важна сли ка њего вог јези ка. Њего ва гра фи ја омо гу ћа ва да 
се поу зда но фик си ра ју фоно ло шки систем и акту ел ни про це си у њему.

Аутор ка на више места исти че да се одго вор на пита ње о томе какав је ути цај 
књи жев ног јези ка на језик Ј. Фили по ви ћа не може реши ти без реша ва ња пита ња о 
ква ли те ту књи жев ног јези ка Дал ма ци је, одно сно Босне 18. века.

Моно гра фи ја садр жи пет погла вља: 1. Живот, рад и ства ра ње фраЈеро ли ма Фили
по ви ћа, 2. Фило ло шка обра да њего ве писа не речи (гра фи је и јези ка), 3. Ана ли за јези ка 
као цели не и дија ле кат ске тери то ри је на који ма се кре тао, 4. Књи жев ни јези ци Босне 
и Дал ма ци је у 18. веку и про бле ми јези ка код пред став ни ка като лич ке цркве, и 5. 
Закљу чак о дија лектској вред но сти јези ка Јеро ли ма Фили по ви ћа и карак те ру јези ка 
икав ских писа ца тога вре ме на.

Основ ни уви ди које аутор ка наво ди у закључ ним раз ма тра њи ма сво га рада могу 
се све сти на сле де ће: 1. Јеро лим Фили по вић и дал ма тин ски писци 18. века писа ли су 
јези ком који није пред ста вљао дал ма тин ске гово ре ни 18. века нити рани јих пери о да 
раз во ја. Сви ови писци били су у све ште нич ким редо ви ма като лич ке цркве, због чега 
су при хва та ли њихо ва језич ка наче ла. Она су нала га ла да се књи жев ност, наме ње на 
нај број ни јој и непи сме ној пастви, пише довољ но разу мљи вим јези ком, за широ ку 
тери то ри ју којом је доми ни ра ла като лич ка црква; 2. Такав језик био је неу јед на чен, 
књи жев ни језик у фор ми ра њу, па су писци писа ли сва ки на свој начин. Упра во је 
тај језик, нази ва ју ћи га илир ским, при хва тио Ј. Фили по вић, али је у одно су на сво је 
савре ме ни ке био нај ар ха ич ни ји; и 3. Јеро лим Фили по вић био је дослед но што кав ски 
писац, дослед но икав ски, насто јао је да избег не дал ма ти ни зме у вези са крај њим л, 
игно ри сао је инфикс ни код гла го ла тре ће Бели ће ве врсте, декли на ци ја му је била 
арха ич на, акцен ту а ци ја пре не се на, са добро очу ва ним дугим сло го ви ма.

На самом кра ју свог рада, аутор ка закљу чу је: „Фили по вић је писао и ства рао она ко 
како је то наме тао дух вре ме на като лич ке обно ве и како му је то дик ти рао његов висок 
поло жај у редо ви ма като лич ког кле ра, а неза ви сно од дија лек та којим је веро ват но 
при ват но гово рио“.
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15.
Син так са јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа. [Део] 2 : Рече нич ки одно си / Живо јин Ста
ној чић; уред ник Миха и ло Сте ва но вић. – Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски 
језик, 1980. – 144 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова 
сери ја; 6)

Син так са јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа, II, рече нич ки одно си : Инсти тут за срп ско
хр ват ски језик – Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, 5, нова сери ја, Бео град, 
1980, 1–144 / Мило сав Вуки ће вић // Збо р ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и 
лин гви сти ку. – 25, 2 (1982), 155–159. | При каз
Уп. Син так са јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа. [Део] 1 : Син таг мат ски одно си / Живо јин 
Ста ној чић; уред ник Миха и ло Сте ва но вић. – Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват
ски језик, 1973. – 147 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова 
сери ја; 4)

У дру гом делу дво дел не моно гра фи је посве ће не јези ку Лазе К. Лаза ре ви ћа, Син
так са јези ка Лазе К. Лаза ре ви ћа. [Део] 2, Рече нич ки одно си, аутор Живо јин Ста ној чић 
бави се рече нич ним одно си ма, тј. субје кат ским и пре ди кат ским функ ци ја ма у јези ку 
нара ци је овог нашег писца, што је омо гу ћи ло да се одре ди место Лаза ре ви ће вог јези ка 
пре ма књи жев но је зич кој нор ми тог вре ме на, па и оног касни је.

У првом погла вљу Субје кат и еле мен ти у њего вој сфе ри аутор се бави фор мал ним 
обе леж ји ма кате го ри је субјек та, она ко како се схва та ју са гене ра тив ног аспек та, и 
уоча ва – пра ви секвен циј ски ниво и услов ни секвен циј ски ниво.

Пра ви секвен циј ски ниво пока зу је да се субје кат јавља као: а. син те тич ка кате го ри
ја, тј. као обе леж је фор ме пре ди ка та (нпр. /Ø/ Надам се да ми /Ø/ неће те за зло при ми
ти; /Ø/ Дозво ли ће те ми да вас – /Ø/ уве рим како сам /Ø/ лош сви рач и др.), или као б. 
ана ли тич ка кате го ри ја, тј. као издво је на фор мал на озна ка говор ног/саго вор ног/3. лица 
чији је тип (нпр. Ја погле дах Ану. Она беше поцр ве не ла; Ја се нисам ништа срдио и др.).



64

75 година Института за српски језик САНУ

Услов ни секвен циј ски ниво обу хва та гра ђу чије се фор ме рас по ре ђу ју по зако ни ма 
кон гру ен ци је. Пер цеп ци ја субје кат ске секвен це је сло же ни ја, јер се у пре ди кат ској 
секвен ци раз ли чи то огле да ју лек сич ко и гра ма тич ко зна че ње субјек то ве гру пе (нпр. 
Ја (Субј1) – вели поп – и народ (Субј2) рачу на мо да ми је тако седам де сет; Ова неиз ве сност 
(Субј1) и нерад (Субј2) хоће да ме сатре и др.).

Дру го погла вље Пре ди кат и еле мен ти у њего вој сфе ри бави се вре ме ни ма и начи
ни ма, као бит ним обе леж ји ма рече ни це, па су ти обли ци ана ли зи ра ни с аспек та 
мор фо син так се – 1. плу сквам пер фе кат се јавља у обли ци ма био сам и бејах (+ рад ни 
гл. при дев од пер фек тив них гла го ла) (Снег је био напа дао), 2. импер фек ту и аори сту 
аутор посве ћу је око 40 стра ни ца сво је сту ди је, исти чу ћи да се код Л. Лаза ре ви ћа на 
187 стра ни ца импер фе кат јавља 272 пута, а аорист – 38, сма тра ју ћи да је тако широ ко 
засту пљен импер фе кат код писца у скла ду са општом тен ден ци јом упо тре бе овог 
гла гол ског обли ка код писа ца 19. века (Вук, Његош, С. М. Љуби ша и др.) (Ја лупах 
ора хе и давах њој), и 3. док футу ра нема у јези ку при по ве да ка Л. Лаза ре ви ћа, футур II 
се јавља у фор ми гл. бити + рад ни гл. при дев несвр ше ног или свр ше ног гла го ла (Ви 
јако гре ши те ако буде те чека ли). Као мор фо син так сич ки екви ва лент футу ру II јавља 
се и пер фек тив ни пре зент с пре фик сом уз (Чим узмог неш пиши).

Аутор ана ли зи ра про сту, сло же ну и непот пу ну рече ни цу у јези ку Л. Лаза ре ви ћа, 
запа жа ју ћи да писац често кори сти гра ма тич ки непот пу не рече ни це (А на њој сла ба 
про мје на), као и после дич ноначин ске рече ни це без коре ла ти ва (А Павао шиба коња 
Ø да све врца крв).

На кра ју сво је сту ди је, као општи закљу чак, аутор исти че да „језик Лазе К. Лаза ре
ви ћа нај ве ћи осло нац нала зи у јези ку Вука Кара џи ћа и тен де ни цја ма писа ца 19. века“, 
али дода је и став А. Бели ћа, који каже: „Све је као код Вука, па ипак све дру га чи је“.

Садржај:

I. Субјекат и елементи у његовој сфери............................................... 3
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(b) Номинативни двочлани/вишечлани субјекат са 
укљученим 3им лицем .......................................................................12
(c) Номинативни двочлани/вишечлани субјекат са свим 
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(d) Номинативни једночлани субјекат са 
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(e) субјекатска секвенца са 
квалификатором/квантификатором (Sq) ........................................15
(aa) Квалификатор/квантификатор реда ........................................15
(bb) Квантификатор тоталитета (позитивног/негативног) ........16
(cc) Квалификатор/квантификатор неодређене 
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(1) Плусквамперфекат .........................................................................30
(2) Крњи перфекат ................................................................................ 36
(3) Имперфекат и имперфективни аорист ...................................44
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(bћ) Имперфективни аорист ............................................................. 66
(c) Текстуално амбигвални облици ................................................ 75
(4) Морфосинтакса перфекта/плусквамперфекта 
и сродних појава................................................................................... 83
(5) Футур I и његови морфосинтаксички еквиваленти .............90
(6) Футур II и његови морфосинтаксички еквиваленти ........... 96
(a) Футур II са гледишта аспекта ..................................................... 97
(b) Футур II глагола бити .................................................................. 100
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(2) Императив...................................................................................... 105
(3) Инфинитив .................................................................................... 107

(B) Условне реченичне категорије ..................................................... 111
(a) Однос граматички непотпуна реченица : проста 
реченица ................................................................................................113
(b) Однос граматички непотпуна реченица : сложена 
реченица ................................................................................................118

Закључак ...................................................................................................125
Summary ................................................................................................... 131
Литература поменута у раду ...............................................................133
Скраћенице и извори ............................................................................135
Предметни регистар ..............................................................................137

16.
O funk ci ji i pri ro di zame ni ca / Ivan Klajn; ured nik Mil ka Ivić. – Бео град : Инсти тут 
за срп ско хр ват ски језик, 1985. – VII, 133 стр. ; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен
ског фило ло га, нова сери ја; 7)

Zamje nju ju li zamje ni ce? Ivan Klajn, O funk ci ji i pri ro di zame ni ca, Insti tut za srp sko
hr vat ski jezik, Beo grad 1985 / Miloš Kova če vić // Odjek. – 39, 23 (1986), 25. | При каз
I. Klajn, O funk ci ji i pri ro di zame ni ca, Insti tut za srp sko hr vat ski jezik, Bibli o te ka 
Južno slo ven skog filo lo ga 7, Beo grad 1985 / Gor da na Terić // Sol : lin gvi stič ki časo pis. 
– 5, 3/1 (1988), 108–109. | При каз
Ака де мик Иван Клајн (1937–2021) / Пре драг Пипер // Јужно сло вен ски фило лог. 
– 77, 2 (2021), 233–238. | In memo ri am
Тихи одла зак тихог про фе со ра. Ака де мик Иван Клајн / Сре то Тана сић // Наш 
језик. 38, 1–4 (2007), 143–144. | In memo ri am.
Иван Клајн : допи сни члан // Годи шњак САНУ. – 107 (2001), 501–519. | Библи о
гра фи ја; Аутор није назна чен
Иван Клајн : редов ни члан / при ре ди ла Све тла на Симо но вићМан дић // Годи
шњак САНУ. – 115 (2009), 391–397. | Наста вак библи о гра фи је

Моно гра фи ја О функ ци ји и при ро ди заме ни ца, ауто ра Ива на Клај на, пред ста вља 
ауто ров опште лин гви стич ки поглед на син так су заме ни ца у савре ме ним европ ским 
јези ци ма. Мада је кра јем шезде се тих годи на 20. века у окви ри ма тран сфор ма ци о но
гене ра тив не гра ма ти ке (ТГГ) ожи ве ло инте ре со ва ње за изу ча ва ње заме ни ца, а гене
ра ти ви сти откри ли одре ђе не спе ци фич но сти у функ ци о ни са њу заме ни ца у јези ци ма, 
они нису успе ли да пону де аде кват на тео риј ска обја шње ња. Лин гви стич ка при ро да 
про бле ма заме ни ца оста ла је у сен ци фило зо фи је, логи ке и дру гих срод них нау ка. С 
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иде јом да изу ча ва ње заме ни ца вра ти под окри ље лин гви сти ке и дâ пре сек дана шњег 
ста ња заме нич ке про бле ма ти ке у европ ским јези ци ма, аутор Иван Клајн ана ли зи ра 
и опи су је ста во ве о заме ни ца ма засно ва не на европ ској лин гви стич кој лите ра ту ри, 
пози ва ју ћи се, умно го ме, и на кла сич не јези ке.

У првом погла вљу Неу спех тран сфор ма ци о не гра ма ти ке аутор изра жа ва сво је 
мишље ње у вези са тео ри ја ма о заме ни ца ма које нуди ТГГ, сма тра ју ћи нај ве ћим недо
стат ком то што гене ра ти ви сти на језик гле да ју као на затво рен семи о тич ки систем, 
са искон стру и са ним рече ни ца ма и пра ви ли ма, што је оне мо гу ћи ло дава ње пра вих 
одго во ра.

У дру гом погла вљу аутор пола зи од Блум фил до вог тра ди ци о нал ног тума че ња 
заме ни ца (Blo om fi eld, Lan gu a ge, 1933) и суп сти ту ци је као опште језич ке поја ве. Опи
су је чети ри могу ћа моде ла: 1. заме ни це = суп сти ту ен ти; 2. заме ни це су део шире 
кате го ри је суп сти ту е на та; 3. неке заме ни це су суп сти ту ен ти и 4. заме ни це ≠ суп сти
ту ен ти (мора ју се про у ча ва ти као посеб не кате го ри је). Аутор се одлу чу је за 4. модел и 
каже: „Заме ни це заме њу ју (засту па ју), али не све, нити је заме њи ва ње њихо во бит но 
свој ство“.

Тре ће и четвр то погла вље посве ће ни су одно су заме ни ца и дру гих врста речи, као 
и њихо вом дефи ни са њу. Заме ни це се могу, исти че аутор, кори сти ти за номи на ци ју и 
детер ми на ци ју, али ника ко као при де ви, јер не посе ду ју нека од основ них свој ста ва 
дате кла се (ком па ра ци ју, пре ди ка тив ну упо тре бу, могућ ност моди фи ка ци је при ло зи
ма или дру гим детер ми на то ри ма). Посто ји три основ на типа дефи ни ци ја заме ни ца 
– мор фо ло шке (заме ни це су пот кла са име ни ца, при де ва), семан тич ке (заме ни це су 
пра зне речи које тек у кон тек сту доби ја ју лек сич ко зна че ње) и деик тич ке дефи ни ци је 
(упу ћи вач ка при ро да заме ни ца).

Клајн се зала же за гле ди ште по којем се деик са одно си на упу ћи ва ње уоп ште (а не 
само на лица и пред ме те физич ки при сут не или при сут не у мисли ма), док је ана фо
ра само оно упу ћи ва ње на кон текст када заме ни ца има анте це дент, а за ређи слу чај 
упу ћи ва ња са пост це ден том пред ла же се назив ката фо ра.

Закљу чак да је заме ни ца деик тич ка реч не зна чи да је деик тич ност уни вер зал на 
осо би на, нити да је под јед на ко изра же на код свих заме ни ца. Она је несум њи ва, исти
че аутор, код пока зних, лич них и при свој них заме ни ца. Оне увек деј ству ју деик ти
чки, било у језич ком кон тек сту (ендо фо рич ки), било ван њега (егзо фо рич ки). Тако ђе, 
посто је заме ни це које нема ју деик тич ких свој ста ва или их има ју сасвим мало, а то су 
нео д ре ђе не заме ни це.

Посеб но погла вље посве ће но је пока зним заме ни ца ма. О њима Клајн каже: „Ако 
при хва ти мо кон цеп ци ју о деик си као бит ном свој ству заме ни ца, то зна чи да би убу
ду ће пока зне заме ни це, а не више лич не, мора ле да зау зи ма ју поча сно место међу 
заме нич ким под гру па ма“. Пока зне заме ни це нема ју осо би не име на и не пока зу ју 
ника кву пре фе рен ци ју за живе или људ ске дено та те. Њихо ва је основ на функ ци ја 



68

75 година Института за српски језик САНУ

при дев ска, јер деј ству ју као зна ци коре фе рен ци је изме ђу анте це ден та и неке дру ге 
име ни це (нпр. Петар […] тај човек). У свим јези ци ма све та пока зне заме ни це обра зу ју 
систе ме од два, три или више еле ме на та на осно ву опо зи ци ја по уда ље но сти (овај : тај 
: онај). Клајн закљу чу је: „По сло же но сти упо тре бе, по про мен љи во сти и разно вр сно
сти чини ла ца који ути чу на њихов избор, пока зне заме ни це могле би се упо ре ди ти 
са гла гол ским вре ме ни ма, начи ни ма и видо ви ма“.

Оно што ову моно гра фи ју може издво ји ти и учи ни ти је при јем чи вом језич ким 
знал ци ма и лаи ци ма јесте њен опште лин гви стич ки карак тер. Поред тео риј ског дела у 
којем се опи су ју и кри тич ки комен та ри шу ста во ви раз ли чи тих лин гви стич ких шко ла 
и пра ва ца, књи га пру жа и вели ки број при ме ра из мно гих европ ских јези ка.

Садржај:

Predgovor .....................................................................................................V
1. Neuspeh transformacione gramatike ...................................................1
2. Zamenjuju li zamenice? ........................................................................12
3. Zamenice u odnosu na druge vrste reči ...........................................20
4. Definicije zamenica .............................................................................. 29
5. Deiksa i anafora .....................................................................................40
6. Odnos zamenice i antecedenta ........................................................... 56
7. Između endofore i egzofore .................................................................84
8. Egzofora ...................................................................................................91
9. Pokazne i druge zamenice ................................................................. 102
Summary: On the Function and Nature of Pronouns ..................... 124
Bibliografija .............................................................................................. 129

17.
Заме нич ки при ло зи у срп ско хр ват ском, руском и пољ ском јези ку : (семан тич ка 
сту ди ја) / Пре драг Пипер; уред ник Мил ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ско
хр ват ски језик, 1988. – 189 стр.; 23 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, 
нова сери ја; 8)

Пре драг Пипер: Заме нич ки при ло зи у срп ско хр ват ском, руском и пољ ском 
јези ку, Бео град 1988 / Вла до Ђука но вић // Јужно сло вен ски фило лог. – 46 (1990), 
[129]–132. | При каз
„За сушти не, које су стал не, вре ме не посто ји“ : Кроз при зму свје до чан ства о 
јед ној изу зет ној лич но сти : In memo ri am: Ака де мик Пре драг Пипер (1950–2021) 
/ Дој чил П. Вој во дић // Збор ник Мати це срп ске за сла ви сти ку. – 100 (2021), 893–
920. | In memo ri am.
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Ака де мик Пре драг Пипер (1950–2021) / Биља на Марић // Сла ви сти ка. – 25, 2 
(2021), 346–347. | In memo ri am.
Пре драг Пипер : допи сни члан / при ре ди ла Лиди ја Јелић // Годи шњак САНУ. – 
110 (2004), 519–546. | Библи о гра фи ја
Пре драг Пипер : допи сни члан / при ре ди ла Миле на Мар ко вић // Годи шњак 
САНУ. – 118 (2012), 577–611. | Наста вак библи о гра фи је

Моно гра фи ја Заме нич ки при ло зи у срп ско хр ват ском, руском и пољ ском јези ку 
(семан тич ка сту ди ја), ауто ра Пре дра га Пипе ра, посве ће на је истра жи ва њу и опи су 
заме нич ких при ло га као семан тич ких систе ма у срп ско хр ват ском, пољ ском и руском 
јези ку, њихо вој семан тич кој интер пре та ци ји и типо ло шком одре ђи ва њу.

Аутор се, тео риј ски, осла ња на лока ли стич ку тео ри ју паде жа – иде ју да се про стор
ни кри те ри ју ми мета фо рич ки пре но се на непро стор не сфе ре, док је рад мето до ло
шки уте ме љен на прин ци пи ма ком по нен ци јал не ана ли зе. Сушти ну њего вог при сту
па чини кон цеп ци ја о екс тра ло ка ли за ци ји, која каже да се и базич на и оста ле, уже 
семан тич ке кате го ри је деле пре ма прин ци пу одва ја ња про стор них пој мо ва уну тар и 
спо ља. Нај ве ћи део при ме ра који чини гра ђу за истра жи ва ње екс цер пи ран је из беле
три сти ке и тек сто ва днев не и недељ не штам пе, дели мич но из пре вод не књи жев но сти 
и, напо слет ку, из нај ве ћих јед но је зич них реч ни ка три ју раз ма тра них јези ка.

Основ на постав ка тео риј ског при сту па у овом раду јесте да семан тич ке струк ту ре 
заме нич ких при ло га пред ста вља ју функ ци о нал не спо је ве сема кате го ри јал не при ро де 
(место, вре ме, пра вац, узрок, циљ и др.). Семан тич ки типо ви заме нич ких при ло га деле 
се на две гру пе, у зави сно сти од тога да ли је њихо ва при мар на функ ци ја лока ли за ци ја 
или кван ти фи ка ци ја. У том сми слу се заме нич ки при ло зи деле на заме нич копри ло
шке лока ли за то ре и заме нич копри ло шке кван ти фи ка то ре. Ове поде ле нису стрикт не 
и искљу чи ве, буду ћи да није рет кост да се ове под вр сте пре кла па ју, тј. да поја ва јед не 
често пра ти дру гу.

Заме нич копри ло шки лока ли за то ри су они заме нич ки при ло зи код којих је функ
ци ја лока ли за ци је као упу ћи ва ње на одре ђе не еле мен те тек ста или ситу а ци је доми
нант на (овде / онде, сада / онда и др.). У осно ви опо зи ци је је сте пен уда ље но сти изме ђу 
лока ли за то ра и објек та лока ли за ци је, схва ће них кон крет нопро стор но или вре мен ски. 
Они обу хва та ју две под вр сте – ситу а тив ну лока ли за ци ју и тек сту ал ну лока ли за ци ју.

Заме нич копри ло шки кван ти фи ка то ри су они који ма се одре ђе ни садр жај кван
ти фи ку је. Језич ка сред ства у функ ци ји кван ти фи ка ци је, неза ви сно од језич ког нивоа 
којем при па да ју, аутор нази ва кван ти фи ка то ри ма. У пита њу су нену ме рич ки кван
ти фи ка то ри, иако посто је пре ла зни слу ча је ви као што је кван ти фи ка тор оба, у чију су 
семан тич ку струк ту ру угра ђе ни садр жа ји нуме рич ког кван ти фи ка то ра два и нену
ме рич ког кван ти фи ка то ра сви. Они обу хва та ју две под вр сте – апсо лут ну („сву да“) и 
рела тив ну („гдегде“) кван ти фи ка ци ју.
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Поре ђе ње семан тич ких систе ма заме нич ких при ло га у три сло вен ска јези ка пока
за ло је мно ге слич но сти, али и одре ђе не раз ли ке. Оне се, пре све га, одно се на кван
ти та тив не (уку пан инвен тар заме нич ких при ло га) и ква ли та тив не раз ли ке (оне које 
се тичу могућ но сти иска зи ва ња одре ђе них зна че ња). На при мер, што се слич но сти 
тиче, у сва три јези ка посто је уни вер зал ни кван ти фи ка то ри афир ма тив ног и нега тив
ног типа (увек и никад), док се раз ли ке при ме ћу ју у томе што срп ско хр ват ски језик 
има тро чла ни систем про стор не лока ли за ци је (цен трал – пери фер – дис тал), док је у 
пољ ском и руском јези ку тај систем дво чла ни (цен трал – дис тал).

До изла ска ове моно гра фи је, радо ви су се, углав ном, бави ли про бле ма ти ком заме
нич ких при ло га, пре све га, са ста но ви шта исто риј ске тво р бе или из угла син так се и 
праг ма ти ке. Тако ђе, у фоку су датих радо ва биле су заме нич ке име ни це и заме нич ки 
при де ви, док је незнат на пажња била посве ће на заме нич ким при ло зи ма. У том сми
слу, основ на иде ја ауто ра била је да се дата пра зни на попу ни и да се при ро да заме ни
ч ких при ло га осве тли ком па ра тив носеман тич ком ана ли зом њихо вих семан тич ких 
систе ма и под си сте ма.
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18.
Начин ски при ло зи у савре ме ном срп ско хр ват ском књи жев ном јези ку / Ста на 
Ристић; уред ник Мил ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик 
САНУ, 1990. – 172 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова 
сери ја; 9) | Моно гра фи ја је пре ра ђе на док тор ска дисер та ци ја одбра ње на на 
Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, окто бра 1989. годи не.

Ста на Ристић, Начин ски при ло зи у савре ме ном срп ско хр ват ском књи жев
ном јези ку (лек сич когра ма тич ки при ступ). Инсти тут за срп ско хр ват ски језик 
(Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 9), Бео град 1990, 1–172 
/ Дарин ка Гор танПремк // Јужно сло вен ски фило лог.– 48 (1992), 177–179. | При каз
Ристић, др Ста на / [Злата Бојо вић, Дра га на Мрше вићРадо вић, Сне жа на 
Самарџија] // Био би бли о граф ски реч ник МСЦ : [1971–2000]. – Бео град : Међу
на род ни сла ви стич ки цен тар, 2005, 323. | Био би ли о граф ски пода ци

Рад је посве ћен начин ским при ло зи ма као лек сич косеман тич кој под гру пи при
ло га, њихо вом гра ма тич ком и лек сич косеман тич ком опи су.

Аутор ка се у првом погла вљу бави основ ним карак те ри сти ка ма гра ма тич ког ста
ту са начин ских при ло га у срп ско хр ват ском јези ку, одре ђи ва њем њихо вих функ ци ја 
и иден ти фи ка ци јом њихо вих обли ка.

Дру го, умно го ме обим ни је и сло же ни је погла вље пред ста вља цен трал ну лек сич ко
семан тич ку ана ли зу начин ских при ло га. Аутор ка издва ја 11 пот кла са, од којих само 
при ло зи прве гру пе одре ђу ју поја ве непо сред но, док при ло зи оста лих гру па чине то 
посред но, озна ча ва ју ћи раз ли чи те окол но сти или одно се који допри но се ути ску о 
начи ну. Оста ле гру пе аутор ка обје ди њу је у две над ре ђе не кла се: а. при ло зи пра те ћих 
одно са (2, 3, 4, 5) и б. при ло зи одно са у нај ши рем сми слу (6, 7, 8, 9, 10).

У настав ку наво ди мо нази ве пот кла са начин ских при ло га и неко ли ко основ них 
пред став ни ка: 1. при ло зи који озна ча ва ју свој ства инхе рент на поја ва ма које се одре ђу
ју (пажљи во, цвр ку та во, нагло, хитро, сви ре по, уте шно и др.); 2. при ло зи са зна че њем 
свој ства уче сни ка рад ње и саме рад ње, одно сно дате ситу а ци је иска за не пре ди ка том 
(твр до, меко, метал но, дугач ко, кисе ло и др.); 3. при ло зи са зна че њем осе ћа ња (рас по
ло же ња) и ста ња као свој ства уче сни ка рад ње и саме рад ње, одно сно ситу а ци је иска
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за не пре ди ка том (узбу ђе но, жало сно, нер во зно, задо вољ но, здра во и др.); 4. при ло зи 
са зна че њем ста ња поја ва у при ро ди и сре ди ни (топло, вре ло, вру ће, мрач но, там но, 
јасно, глу во, пусто и др.); 5. при ло зи са зна че њем свих дру гих спо ља шњих окол но сти 
које допри но се ути ску о начи ну врше ња рад ње, тра ја ња про це са (обе руч ке, под ру ку, 
ђуту ре, кри шом, иле гал но, непре су шно и др.); 6. при ло зи са зна че њем оце не (добро, 
зло, недо стој но, сума ну то, памет но и др.); 7. при ло зи са зна че њем сте пе на, интен зи те
та (стра шно, кра љев ски, суви ше, при лич но, мизер но и др.); 8. при ло зи са модал ним 
зна че њем (веро ват но, заи ста, истин ски, уоби ча је но, апсурд но и др.); 9. при ло зи који 
ука зу ју на поја ве у погле ду којих се реа ли зи у ју садр жа ји управ них речи (теле сно, соци
јал но, миса о но, над ле жно, поли тич ки и др.); 10. поред бе ни при ло зи (људ ски, лудач ки, 
зве р ски, зим ски, момач ки и др.); и 11. при ло зи са зна че њем општих одно са (непо сред
но, тач но, погре шно, сход но, напо ре до и др.).

У закључ ним раз ма тра њи ма аутор ка изно си нај ва жни ја сазна ња о начин ским при
ло зи ма, до којих је дошла у сво јој лек сич косеман тич кој ана ли зи, сме шта ју ћи их у 
општу сли ку о при ло зи ма као врсти речи: 1. начин ски при ло зи пред ста вља ју посеб ну 
пот кла су лек сич когра ма тич ких једи ни ца које при па да ју при ло зи ма; 2. то су пуно
знач не, непро мен љи ве или про мен љи ве, углав ном неза ме нич ке речи, који ма се иска
зу ју одре ђе на свој ства, а чија се функ ци ја у рече ни ци нај оп шти је може одре ди ти као 
функ ци ја одред бе; 3. начин ски при ло зи као једин стве ни систем функ ци о ни шу, пре 
све га, на лек сич ком пла ну, јер се све нај ва жни је поја ве веза не за њихо во зна че ње и 
функ ци ју могу обја сни ти њихо вим лек сич ким осо би на ма; 4. син так сич ке (гра ма ти
ч ке) поја ве које ути чу на семан тич ку струк ту ру начин ских при ло га јесу раз ли чи ти 
видо ви сажи ма ња и заме на сло же них кон струк ци ја про стим лек сич ким једи ни ца ма, 
усло вље ни језич ком еко но ми јом и стил ским ефек ти ма; и 5. лек сич косеман тич ка 
гру па начин ских при ло га пока зу је сло же не пара диг мат ске одно се који се, осим сино
ни ми је и анто ни ми је, испо ља ва ју и као одно си сте пе но ва не и допун ске анто ни ми је, 
при ва тив не опо зи ци је, одно си инком па ти бил но сти и ком пле мен тар ни одно си.

На кра ју рада аутор ка исти че да су, када су у пита њу начин ски при ло зи, утвр ђе на 
и пра ви ла њихо вог гра ма тич ког функ ци о ни са ња у рече ни ци. Утвр ђе ни су систем ски 
одно си међу овим једи ни ца ма, као и изме ђу њих и дру гих језич ких једи ни ца: кла са 
и пот кла са при ло га, дру гих врста речи, неких гра ма тич ких обли ка, поред бе них и 
дру гих кон струк ци ја, дело ва иска за и целих иска за.

Садржај:

УВОД ............................................................................................................. 7
ГРАМАТИЧКИ СТАТУС ......................................................................... 14

Начински прилози у српскохрватској језичкој науци ............... 14
Одређивање појма „начински прилози“ .......................................20



73

Анотирана библиографија Библиотеке Јужнословенског филолога

Одређивање функција начинских прилога .................................. 26
Идентификација облика начинских прилога ..............................42

ЛЕКСИЧКОСЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА НАЧИНСКИХ 
ПРИЛОГА .................................................................................................. 50

Прилози који означавају својства инхерентна појавама 
које се одређују ..................................................................................... 56
Прилози са значењем својства учесника радње и саме 
радње, односно дате ситуације исказане предикатом ............... 74
Прилози са значењем осећања (расположења) и стања као 
својства учесника радње и саме радње, односно ситуације 
исказане предикатом ..........................................................................84
Прилози са значењем стања појава у природи и средини .......90
Прилози са значењем свих других спољашњих околности 
које доприносе утиску о начину вршења радње, 
трајања процеса .................................................................................... 96
Прилози са значењем оцене ........................................................... 103
Прилози са значењем степена, интензитета ...............................112
Прилози са модалним значењем ................................................... 122
Прилози који указују на појаве у погледу којих (у вези с 
којим) се
реализују садржаји управних речи ................................................ 131
Поредбени прилози ........................................................................... 138
Прилози са значењем општих односа ..........................................144

ЗАКЉУЧАК ..............................................................................................157
РЕЗЮМЕ ...................................................................................................161
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................... 164

19.
Хидро ним ски систем сли ва Јужне Мора ве / Зве зда на Павло вић; уред ник Мил
ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1994. – 208 стр.; 24 cm. – 
(Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 10)

Зве зда на Павло вић, Хидро ним ски систем сли ва Јужне Мора ве, Инсти тут за 
срп ски језик САНУ, Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 10, 
Бео град, 1994, 208 стp. / Рад ми ла Жугић // Јужно сло вен ски фило лог. – 51 (1995), 
349–352. | При каз
Z. Pavlo vić, Hidro nim ski sistem sli va Južne Mora ve, Beo grad 1994 / Ewa Rze tel ska 
Feles zko // Ono ma sti ca. – 42 (1997), 271–273. | При каз
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Моно гра фи ја Хидро ним ски систем сли ва Јужне Мора ве, ауто ра Зве зда не Павло вић, 
има за циљ да при ка же цело ви ту сли ку реч ног сли ва Јужне Мора ве, посма тра ју ћи и 
ана ли зи ра ју ћи мате ри јал који чине теку ће воде – реке и пото ци. Лин гви стич ка ана
ли за реч них име на тре ба да омо гу ћи доби ја ње сли ке оно ма стич ког мате ри ја ла који 
у себи чува спе ци фич не говор не осо би не.

Језич ки мате ри јал обу хва та хидро ни ме – вла сти та гео граф ска име на са лин гви сти
ч ким садр жа јем, допу ње не етно граф ским и исто риј ским чини о ци ма, а при ку пље не 
из раз ли чи тих гео граф ских сту ди ја, ста ри јег и нови јег дату ма.

У увод ном делу рада аутор ка опи су је физич когео граф ски изглед тере на, етнич ки 
састав пред сло вен ског сло ја овог под руч ја и даје кра так пре глед дота да шњих проу 
ча ва ња у обла сти хидро ни ми је. За њим сле де погла вља о име ну Мора ва и Реч ник 
хидро ни ма. Два цен трал на погла вља посве ће на су лек сич косеман тич кој (хидро ни
ми од име нич ких, при дев ских, гла гол ских и дру гих осно ва, непо сред но и посред но 
име но ва ни хидро ни ми) и струк ту рал номор фо ло шкој (јед но чла ни – основ ни и изве
де ни, и дво чла ни хидро ни ми) кла си фи ка ци ји хидро ни ма. За њима сле ди Обр ну ти 
реги стар хидро ни ма и погла вље посве ће но име ни ма река које при па да ју сли ву Јужне 
Мора ве, а нала зе се на тери то ри ји Бугар ске.

У Закључ ним раз ма тра њи ма аутор ка исти че да хидро ним ски систем сли ва Јужне 
Мора ве обу хва та воде не токо ве на југо и сточ ној тери то ри ји Срби је, због чега је у пита
њу сло вен ски систем име на вода, који у себи носи и туђа језич ка обе леж ја. Дија хро
ниј ски посма тра но, при сут ни су суп страт ни пред ро ман ски и роман ски, те сло вен ски 
сло је ви, као и касни ји нано си (грч ки, арба на шки и тур ски).

Увид у син хро ниј ско језич ко ста ње доби јен је ана ли зом хидро ни ма, како поје ди
нач но тако и у систе му. Аутор ка издва ја три лин гви стич ка при сту па: а. пре глед и 
општа ана ли за хидро ни ма, б. лек сич косеман тич ка ана ли за и в. ана ли за суфик сал не 
струк ту ре.

У Реч ни ку хидро ни ма опи са ни су при ку пље ни хидро ни ми, дати су њихо ви гео
граф ски пода ци, пода ци о изво ри ма који потвр ђу ју њихо во посто ја ње и обја шње но 
је њихо во поре кло. Аутор ка их кла си фи ку је на сле де ћи начин: 1. непо сред но име но
ва ни хидро ни ми (Врне шка река, Сен ска река, Мора ва, Ниша ва, Мокра, Мла ка и др.), 
2. атри бут ски име но ва ни хидро ни ми, који се јавља ју у спо је ви ма ква ли фи ка тивапе
ла тив (нпр. уз апе ла тив доли на јавља ју се – дубо ка, калу ђер ска, вој нич ка, ајдуч ка и 
др.; уз апе ла тив река – сува, вели ка, врла, там на, пуста и др.), и 3. хидр о ни ми који су 
јед на ки ојко ни ми ма (Дре но вац, Коза ра, Бистри ца, Пуста река, Сту де на и др.).

Нази ви река из сли ва Јужне Мора ве који су про у ча ва ни у овој сту ди ји нала зе се 
у обла сти ма у који ма се у гово ру упо тре бља ва ју два дија ле кат ска типа: при зрен ско
јужно мо рав ски и косов скоресав ски. У том сми слу су локал не говор не осо би не из 
кру га фонет ских про ме на и спе ци фич не лек се ме нај че шће запа же не у оно ма стич ким 
речи ма (Вод ни дол, Дубо ки до, Мечи до и Мечи дол; Длу гој ни ца, Дли бо ка доли на, 
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Дибо ки поток; Ајдуч ка доли на, Ора о вач ка река и др.). Тако ђе, дра го це на осо би на оно
ма стич ких речи јесте и кон зер ва ци ја покра јин ских лек се ма у њихо вом скло пу (гњи ла 
– Гњи лан ска река, лапат – Лапа тин ски поток, рипа ти – Рипаљ ка и др.).

Сра змер но вели чи ни, одно сно повр ши ни сли ва, мења се и струк ту ра они ма у окви
ру њега. Већа повр ши на сли ва обу хва та већи број хидро ни ма и топо ни ма, а самим 
тим је већа могућ ност за наста ја ње разно ли ких и број них семан тич ких типо ва.

У том сми слу, про у ча ва ње име на вода у окви ру раз гра на тог сли ва Јужне Мора ве, 
са 1353 хидр о ни ма, дало је аутор ки више могућ но сти за фор ми ра ње опште сли ке о 
хидро ни ми ма јед не гео граф ске обла сти у којој они чине систем.
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Eti mo lo gi ja i male fol klor ne for me / Bilja na Siki mić; ured nik Mil ka Ivić. – Бео град: 
Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1996. – 345 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно
сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 11) | Моно гра фи ја је пре ра ђе на и допу ње на 
док тор ска дисер та ци ја одбра ње на на Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у 
Бео гра ду, окто бра 1993. годи не.

Simi kić, Bilja na: Eti mo lo gi ja i male fol klor ne for me / Kla us Ste in ke // SüdostFor
schun gen : Vier te lja hresschrift. – 55 (1996), 431–433. | При каз
Биља на Сики мић: Ети мо ло ги ја и мале фол клор не фор ме, Бео град, 1996 / Алек
сан дар Лома // Књи жев ност и језик. – 45, 1 (1997), 135–136. | При каз
Мале фол клор не фор ме Биља не Сики мић, Eti mo lo gi ja i male fol klor ne for me, Insti tut 
za srp ski jezik SANU, Bibli o te ka Južno slo ven skog filo lo ga, nova seri ja, knj. 11, Beo grad 
1996, 345 стр. / Алек сан дар Лома // Рас ков ник. – 22, 85/86 (1996), 123–124. | При каз

Моно гра фи ја Биља не Сики мић Ети мо ло ги ја и мале фол клор не фор ме пред ста
вља пре ра ђе ну и допу ње ну док тор ску дисер та ци ју ауто рке, одбра ње ну под насло вом 
Мето до ло шки про бле ми ети мо ло шких истра жи ва ња лек си ке народ них умо тво ри на 
на срп ско хр ват ском језич ком мате ри ја лу.

Мале фол клор не фор ме (басме, кле тве, заго нет ке, посло ви це и деч ји фол клор) има
ју осим кому ни ка тив не и важну риту ал ну функ ци ју, а јавља ју се у посеб ним, кул ту
ро ло шки одре ђе ним кон тек сти ма. Због свог огра ни че ног оби ма и стро ге коди фи ка
ци је, они дозво ља ва ју при ме ну и про ве ру систе ма рела тив но јед но став них пра ви ла 
опи си ва ња и систе ма ти за ци је.

Лек си ко граф ски гле да но, лек си ка малих фол клор них фор ми често је бли же одре
ђи ва на као: „без одре ђе ног зна че ња“, „само у заго нет ка ма“, „само у раз бра ја ли ца ма“ и 
сл. У том сми слу се и пола зна иде ја ауто рке одно си ла на уоча ва ње изве сног систе ма 
међу ова ко ква ли фи ко ва ним лек се ма ма, као основ ни услов за ети мо ло шку обра ду 
такве лек си ке.

Кори шће на је сле де ћа основ на тер ми но ло ги ја – паре ме ма (лек се ма која се не јавља 
ван паре ми о ло шког тек ста), екс тен зи ја (физич ко про ши ре ње лек се ме на сусед ну или 
неку дру гу лек се му у окви ру истог тек ста, којим се кре и ра нова лек се ма), екс тен зор 
(ини ци јал на лек се ма или један њен сег мент), и репли ке (тра го ви екс тен зо ра у тек сту).

Воде ћи се све вре ме ети мо ло шким прин ци пи ма, аутор ка инси сти ра на томе да 
посто ји срод ност изме ђу аутен тич них срп ско хр ват ских малих фол клор них фор ми. 
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Реч је о истра жи ва њу савре ме них при сту па ети мо ло ги ји фол клор ног лек си ко на и 
рекон струк ци ји тек ста.

Кор пус срп ско хр ват ских заго нет ки, које нису има ле ети мо ло шки тран спа рен тан 
лек си кон, кла си фи ко ва не су у одре ђе не моде ле, без обзи ра на дено тат на који се одно
се. Лек се ме су пове зи ва не са сво јим пози ци ја ма у струк ту ри тек ста и са функ ци јом 
у њему.

Заго нет ке се могу ана ли зи ра ти: а. у одно су на први дено тат и б. у одно су на секун
дар ни дено тат. Тако су могу ћа језич ка поре ђе ња, пре све га са кор пу сом басми, док 
уоче не језич ке везе заго нет ки са магиј ским тек сто ви ма баца ју дру га чи је све тло на 
њихо ву гене зу.

Уоче не тран сфор ма ци је у тек сту заго нет ке пока зу ју да је нај че шће у пита њу заме
на дено та та. Афик си оку пље ни око осно ве чине мини мал ни базич ни кор пус исто
знач них афик са, што је посеб но уоч љи во на при ме ру суфик са (нпр. за дено тат „очи“ 
уз гла гол ску осно ву „глед“ везу ју се суфик си ало, ала, ана, ава, ина, ура, а да се 
зна че ње изве де не лек се ме у тек сту не про ме ни).

Тако ђе је могу ћа рекон струк ци ја тек сто ва који су састав ни део деч јих ига ра, који 
пока зу ју вели ку ста ри ну, али и ино ва тив ност у бал кан ском окру же њу.

Ети мо ло шка ана ли за раз бра ја ли ца могу ћа је искљу чи во у окви ру кон крет ног моде
ла, пре све га због њихо ве семан тич ке испра жње но сти.

Пред ста вља ње свих могу ћих вари јан ти одре ђе них сег ме на та фол клор ног тек ста 
пру жа бољи увид у ино ва тив не језич ке меха ни зме и твор бе не могућ но сти. У ана ли зи 
се пола зи од осно ве и њеног твор бе ног потен ци ја ла.

При ку пље на и систе ма ти зо ва на гра ђа која је пред ста вље на у овом раду може 
послу жити као пола зна тач ка за даљу лин гви стич ку над град њу, при чему је нео п
ход но има ти у виду вер си фи ка циј ску ком по нен ту и стил ску фигу ра тив ност.
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21.
Пре зент у савре ме ном срп ском јези ку / Сре то Тана сић; уред ник Мил ка Ивић. – 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1996. – 192 стр.; 23 cm. – (Библи о те ка 
Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 12). | Моно гра фи ја је изме ње на вер зи ја 
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док тор ске дисер та ци је одбра ње не на Фило зоф ском факул те ту Уни вер зи те та у 
Сара је ву, апри ла 1991. годи не.

Др Сре то Тана сић, Пре зент у савре ме ном срп ском јези ку, изд. Инсти тут за срп
ски језик САНУ, Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 12, 
Бео град, 1996, стр. 192. / Ире на Гриц кат // Јужно сло вен ски фило лог. – 53 (1997), 
215–216. | При каз
Сре то Тана сић, Пре зент у савре ме ном срп ском јези ку / Љиља на Мили ће вић // 
Књи жев ност и језик. – 44, 4 (1999), 115–125. | При каз
Сре то Тана сић: Пре зент у савре ме ном срп ском јези ку, Бео град, 1996 / Мићо 
Мора ча // Бор ба. – 75, 142 (1997), 1. | При каз
Библи о гра фи ја радо ва др Сре те Тана си ћа / Весна Н. Ђор ђе вић // Наш језик. – 50, 
2 (2019), 9–30. | Библи о гра фи ја

Моно гра фи ја Пре зент у савре ме ном срп ском јези ку пред ста вља допу ње ну док тор
ску дисер та ци ју ауто ра Сре та Тана си ћа, у којој је пред мет истра жи ва ња пре зент – 
једи ни гла гол ски облик у срп ском јези ку којим се изра жа ва ју рад ње у сада шњо сти, 
про шло сти и будућ но сти.

У увод ном делу сво га рада аутор систе ма ти зу је пој мов нотео риј ске окви ре у који ма 
се кре та ла срп ска нау ка о гла гол ским обли ци ма. Цело куп но истра жи ва ње пред ста
вље но је кроз пет основ них погла вља: 1. Пре зент за иска зи ва ње сада шњих рад њи, 2. 
Пре зент за иска зи ва ње рела тив них рад њи, 3. Пре зент у пасив ним кон струк ци ја ма, 4. 
Вре мен ска тран спо зи ци ја пре зен та, и 5. Пре зент у модал ној кон струк ци ји.

Пре зент за иска зи ва ње сада шњих рад њи – обли ком пре зен та иска зу ју се рефе рен
ци јал не (На дрве ћу тре пе ри пожу те ло лишће) и нере фе рен ци јал не рад ње (Често се 
сва ђа са Вуком). Уво ђе њем ове опо зи ци је про на ђен је пра ви пут за дослед ни је сагле
да ва ње уло ге пре зен та у погле ду нере фе рен ци јал но сти. У про стој рече ни ци и рефе
рен ци јал но и нере фе рен ци јал но саоп ште не рад ње могу се вре мен ски детер ми ни са ти 
у сми слу вре мен ске лока ли за ци је и ори јен та ци је.

При вре мен ској лока ли за ци ји иска зу је се вре мен ски одсек у којем се врши сада
шња рад ња (И сад те се ништа не тиче), док се при вре мен ској ори јен та ци ји иска зу је 
вре мен ски одсек испред којег, одно сно након којег се врши сада шња рад ња. Дату 
функ ци ју има ју при ло зи (Након њего ва поврат ка живи мо мир ни је) и пред ло шко 
паде жне кон струк ци је (Она ме пра ти још из сиро ти шта у Тре би њу). Аутор се спе ци
фич но сти ма упо тре бе пре зен та бави узи ма ју ћи у обзир три типа рече ни ца – про сту, 
неза ви сно сло же ну и зави сно сло же ну.

Рела тив на упо тре ба пре зен та – под ра зу ме ва ситу а ци ју у којој се рад ње иска за не 
пре зен том вре мен ски не ори јен ти шу пре ма момен ту гово ра, већ пре ма врше њу неке 
дру ге рад ње у про шло сти или будућ но сти. Тада, пре зен том иска за на рад ња увек сто ји 
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са дру гом рад њом у одно су исто вре ме но сти: про шлих рад њи (Виђао сам је како про ђе 
пре ко пија це, мине пре ко каквог мости ћа) и буду ћих рад њи (А кад оздра ви те, нешто 
ћете нам сви ра ти).

Пре зент у пасив ним кон струк ци ја ма – при пред ста вља њу рефе рен ци јал не рад ње, 
пасив но зна че ње иска зу је се само у окви ру рефлек сив не кон струк ци је (У Бео гра ду 
се одр жа ва ју два кон гре са), до се код нере фе рен ци јал них рад њи јавља ју се још две 
кон струк ци је: а. са трп ним при де вом и пре зен том гла го ла бива ти (Дија лог бива оне
мо гу ћен) и б. са трп ним при де вом и пре зен том гла го ла бити / будем (Међу овца ма 
увак ован буде одли ко ван).

При вре мен ској тран спо зи ци ји обли ком пре зен та се иска зу ју рад ње које су се врши
ле у про шло сти (Тај дога ђај доби ва маха у доба Рене сан се) или будућ но сти (Ауто бус 
пола зи тек ују тру).

Пре зент у модал ној кон струк ци ји може сво јим при су ством сиг на ли зо ва ти она зна
че ња која ина че собом иска зу ју импе ра тив и потен ци јал, уно се ћи у њих спе ци фич не 
семан тич ке нијан се: импе ра тив но зна че ње (Нека га вежу у кућу), модал но зна че ње 
(Књи го во ђе да наба виш), зна че ње потен ци ја ла (Да поне сем ранац?), или зна че ње наме
ре (Нама ми ли сте ме да ми срце укра де те).

Аутор на више места исти че уло гу кон тек сту ал них чини ла ца у раз у ме ва њу рад њи 
иска за них пре зен том.
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22.
Хидро ни ми Срби је / Зве зда на Павло вић; уред ник Мил ка Ивић. – Бео град : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1996. – 421 стр., 10 стр. са гео граф ским кар та
ма: илу стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 13)

Z. Pavlo vić, Hidro ni mi Srbi je, Beo grad 1996 / Ewa Rze tel skaFeles zko // Ono ma sti ca. 
– 42 (1997), 273–274. | При каз

Моно гра фи ја Хидро ни ми Срби је наста је као резул тат дуго го ди шње посве ће но сти 
ауто рке Зве зда не Павло вић оно ма стич ким истра жи ва њи ма, пре све га изу ча ва њу 
воде них токо ва Срби је.

Основ на иде ја рада одно си ла се на очу ва ње спе ци фич них нази ва мањих река и 
њихо вих при то ка од забо ра ва. Буду ћи да су за прет ход них 120 годи на мно ги мањи 
токо ви неста ли, поме ра ли се, неки нови су наста ја ли или су им се нази ви про ме ни ли, 
ука за ла се потре ба да се забе ле жи оно што је у тада шњем тре нут ку, од име на вода, 
било реги стро ва но, тј. позна то. Сви пода ци о име ни ма вода до којих се могло доћи 
пред ста вља ли су кори стан основ за оно ма стич ка истра жи ва ња.

За лин гви стуоно ма сти ча ра име воде ног тока је пред мет истра жи ва ња. Оно може 
да озна ча ва – свој ства кори та и осо би не окол ног тере на, физич ка свој ства воде, да 
гово ри о изгле ду већи не обје ка та у бли зи ни и да носи у себи нази ве окол них обје ка та 
(топо ни ма или ојко ни ма).

Буду ћи да неки хидро ни ми наста ју од дру гих они ма, може се рећи да, у већи ни 
слу ча је ва, они нису при мар но име но ва не оно ма стич ке једи ни це.

Вели ки реч ни токо ви носе ста ра име на која су данас неја сна, нај че шће име на изве
де на из ста рих индо е вроп ских коре на који има ју зна че ње „вода, вла га; ток, тече ње“ 
(нпр. Сава је од индо е вроп ског коре на *seu / *sou, који зна чи теч ност, вла га).

Цен трал но погла вље у књи зи пред ста вља сам реч ник хидро ни ма Срби је. У првом 
њего вом делу мате ри јал је дат азбуч ним редом, док је у дру гом делу пред ста вљен a 
ter go (обрат ни) индекс свих име на река.
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Цело ку пан мате ри јал садр жи око 9300 име на.
Сва ки воде ни ток одре ђен је апе ла ти вом – поток или река.
Сва ка одред ни ца пра ће на је до глав ног сли ва, кроз токо ве у које се ули ва, нпр. 

Бели тимок р. = јужни тимок = кња же вач ки тимок р., д. сас. Тимо ка; вра ња ча п., д. 
Кур јач ког пото ка л. Дичи не л. Чемер ни це л. З. Мора ве.

Уко ли ко су воде ни токо ви локал ног карак те ра или мањи токо ви за које није про
на ђен пода так да ли се ули ва ју у неки већи ток, код њих је наве ден нај бли жи ојко ним 
(или дру ги оним) и име шире обла сти у којој се нала зе, нпр. лау ше ви ћа п., ојк. Нова 
Топо ла, слив Јабла ни це, л. Ј. Мора ве.

Цело ку пан хидро ним ски мате ри јал поде љен је на 11 глав них сли во ва, тако да се 
сва ки ток пра ти до глав не реке која носи тај слив – Вели ка Мора ва, Јужна Мора ва, 
Запад на Мора ва, Дри на, Колу ба ра, Тимок, Дрим, Вар дар, Стру ми ца, Сава и Дунав.

Садржај:

УВОД ............................................................................................................. 7
ТЕХНИЧКЕ НАПОМЕНЕ .......................................................................15
СКРАЋЕНИЦЕ ...........................................................................................16
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А TERGO РЕЧНИК ХИДРОНИМА .................................................... 359
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КАРТЕ .......................................................................................................422

23.
Поли се ми ја и орга ни за ци ја лек сич ког систе ма у срп ско ме јези ку / Дарин ка Гор
танПремк; уред ник Мил ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 
1997. – 188 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 14)
Дарин ка Гор танПремк: Поли се ми ја и орга ни за ци ја лек сич ког систе ма у срп
ско ме јези ку, Бео град, 1997 / Мил ка Ивић // Јужно сло вен ски фило лог. – 54 (1998), 
201–203. | При каз

Дарин ка Гор танПремк: Поли се ми ја и орга ни за ци ја лек сич ког систе ма у срп
ско ме јези ку, Бео град, 1997 / Рај на Дра ги ће вић // Лин гви стич ке акту ел но сти. – 1, 
2 (2000), 12–17. | При каз
Дарин ка Гор танПремк, Поли се ми ја и орга ни за ци ја лек сич ких систе ма у срп
ско ме јези ку (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 14, Инсти
тут за срп ски језик САНУ, Бео град, 1997) / Вујо вић Душан ка // Збо р ник Мати це 
срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку. – 41, 2 (1998), 180–185. | При каз
Осо бе но сти те на поли се ми ја та како лек сич ка поја ва (Дарин ка Гор танПремк, 
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Поли се ми ја и орга ни за ци ја лек сич ког систе ма у срп ском јези ку, Инсти тут за 
срп ски језик САНУ, Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, Бео град 1997. годи
на) / Ели за бе та Рал пов ска // Маке дон ски јазик. – 48–50/1997–1999 (2000), 394–
401. | При каз
Библи о гра фи ја проф. др Дарин ке Гор тан Премк / Мари ја С. Ђин ђић // Путе ви ма 
речи : збо р ник радо ва у част Дарин ки Гор тан Премк / уред ник Рај на Дра ги ће
вић. – Бео град : Фило ло шки факул тет, 2017, стр. [15]–37. | Библи о гра фи ја

Моно гра фи ја Поли се ми ја и орга ни за ци ја лек сич ког систе ма у срп ско ме јези ку ауто р
ке Дарин ке Гор танПремк посве ће на је речи ма – нај ма њим, основ ним, само стал ним 
једи ни ца ма лек сич ког систе ма срп ског јези ка.

Број речи у јед ном јези ку гото во је непре бро јив, па их је тешко обу хва ти ти чак и 
огром ним дескрип тив ним реч ни ци ма. Међу тим, иако се све те речи могу кла си
фи ко ва ти и ана ли зи ра ти на раз ли чи те начи не, у свом истра жи ва њу аутор ка наво ди 
три основ не поде ле, које су засно ва не на семан тич ким еле мен ти ма, функ ци о нал ним 
вред но сти ма и облич ким, мор фо ло шким карак те ри сти ка ма.

Један је основ ни циљ њеног истра жи ва ња – да се сагле да ју начел не могућ но сти у 
окви ру сва ке врсте речи за њихо во међу соб но пове зи ва ње раз ли чи тим семан тич ким 
одно си ма у гра ни ца ма лек си ко на датог јези ка.

Врсте речи ана ли зи ра ју се тако да се пока же шта се може, у погле ду семан
тич ких вред но сти, оче ки ва ти у сва кој од посто је ћих кате го ри ја и да се одре де у 
окви ру сва ке кате го ри је они пред став ни ци који су под ло жни семан тич ком вари ра
њу, поли се ман тич ком и дери ва ци о ном, анто ним ском пове зи ва њу и сино ним ском 
заме њи ва њу.

У погла вљу Поли се ми ја аутор ка се бави цен трал ним лек сич ким меха ни змом у 
орга ни за ци ји лек сич ког систе ма. Он је засно ван на спо соб но сти лек се ме да се реа
ли зу је у више зна че ња. Основ не врсте поли се ман тич ких индук ци ја су: пла ти се ми ја 
(гла ва чове ка – гла ва коња), мето ни ми ја (град је леп – град спа ва), синег до ха (гла ва 
чове ка – гла ва покре та) и мета фо ра (гла ва чове ка – гла ва кли на).

У дери ва ци ји тако ђе има мо пове зи ва ње два ју семан тич ких садр жа ја, с тим што је 
у овај про цес укљу чен нов семан тич ки еле мент (изра жен твор бе ним фор ман ти ма), 
што у секун дар ној номи на ци ји даје нову лек се му, која је дери ват прве (гла ва → гла
во ња; гла во ња човек, гла во ња мачор).

Сино ни ми ја је меха ни зам асо ци ја тив ног пове зи ва ња лек се ма са истом архи се мом 
и бар јед ном истом семом нижег ран га, одно сно лек се ма истог или слич ног семан
тич ког садр жа ја (лице – фаца – њушка).

Анто ни ми ја је меха ни зам асо ци ја тив ног пове зи ва ња лек се ма чији семан тич ки 
садр жа ји има ју исту архи се му неког пој ма одре ђе не осо би не, јед ну исту сему дате 
осо би не и десе ман ти зо ва не све оста ле семе. Ово пове зи ва ње засно ва но је на супрот
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но сти, која је уте ме ље на на одно су знат на / незнат на засту пље ност или при су ство / 
одсу ство неке осо би не. Анто ни ми ја спа да у основ не лек сич ке меха ни зме у орга ни
за ци ји лек сич ког систе ма, само је огра ни че ног деј ства.

Хомо ни ми ја није систем ска поја ва, већ је пита ње иден ти фи ко ва ња посеб них једи
ни ца лек сич ког фон да јези ка.

У закључ ним раз ма тра њи ма аутор ка издва ја сле де ће: а. богат ство могу ћих семан
тич ких оства ре но сти речи зави си од тога јесу ли оне основ не или дери ви ра не, б. 
лек сич ка сино ни ми ја је поја ва секун дар ног поре кла, наста ла у про це су поли се ми је 
и јед ног типа дери ва ци је, и в. анто ни ми ја се инду ку је у основ ним лек се ма ма, што је 
чини основ ним меха ни змом у орга ни зо ва њу лек сич ког систе ма.
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24.
Оглед на све ска / [аутори Мар та Бје ле тић, Јасна Вла јићПопо вић, Павле Ивић, 
Алек сан дар Лома, Сне жа на Петро вић, Биља на Сикимић]; уред ник све ске Павле 
Ивић; уред ник Мил ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1998. 
– 50, 99 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 15) | 
Пода так о ауто ри ма пре у зет из коло фо на.

Оглед на све ска, Бео град, 1998 / Пре драг Пипер // Јужно сло вен ски фило лог. – 55 
(1999), 143–149. | При каз
Ogled na sve ska / Kla us Ste in ke // SüdostFor schun gen : Vier te lja hresschrift. – 58 
(1999), 623–625. | При каз
Оглед на све ска: Ети мо ло шки одсек Инсти ту та за срп ски језик, Бео град, 1998 / 
Маја Р. Ђокић // Лин гви стич ке акту ел но сти. – 1, 3 (2000), 23–27. | При каз

Када је 1998. годи не обја вље на Оглед на све ска Ети мо ло шког одсе ка Инсти ту та за 
срп ски језик САНУ, она је пред ста вља ла важан корак ка изра ди Ети мо ло шког реч ни
ка срп ског јези ка. 

Оглед на све ска садр жи Реч ник (на 85 стра на), а поред њега и Пред го вор, Увод, Лите
ра ту ру, Скра ће ни це и погла вље на енгле ском јези ку о самом раду на реч ни ку.

Основ ни еле мен ти реч ни ка су одред ни це, а при њихо вом уоб ли ча ва њу била су 
могу ћа два основ на при сту па – гне здов ни прин цип (сег мен та ци ја по ети мо ло шким 
гне зди ма) и лек сем ни прин цип (сег мен та ци ја по поје ди нач ним речи ма). У раду на 
Оглед ној све сци Ети мо ло шког реч ни ка срп ског јези ка (ЕРСЈ) усво је на су оба при сту па, 
али је у већој мери при ме њи ван дру ги.

Одред ни ца се састо ји из три дела – у првом делу дају се срп ски (одно сно и хрват
ски) обли ци речи, у дру гом делу се изри че ети мо ло шки суд (пози ти ван, дели бе ра ти
ван, нега ти ван) и у тре ћем се пред ста вља ети мо ло шка диску си ја.

Основ ни лек сич ки фонд срп ског јези ка сло вен ског је поре кла и про јек ту је се 
на пра сло вен ску раван, што зна чи да нај ве ћи део одред ни ца пред ста вља ју дома ћи 
рефлек си пра сло вен ских лек се ма.
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Позајм ље ни це из дру гих јези ка ула зи ле су у реч ник на осно ву три кри те ри ју ма 
– ста ри не, рас про стра ње но сти и ети мо ло шке зани мљи во сти, док се тер ми но ло шка 
лек си ка (нпр. бота нич ка, зоо ло шка, занат ска и др.) уно си ла рестрик тив но.

Фол клор на лек си ка дата је у окви ру одред ни ца са поу зда ним семан тич ким садр
жа јем и у свом фол клор ном кон тек сту.

Екс пре сив на лек си ка пред ста вља зна ча јан део укуп ног лек сич ког фон да. У том 
сми слу Оглед на све ска ЕРСЈ насто ји да пре до чи основ не моде ле екс пре сив них лек се
ма, тј. да пока же која су сред ства екс пре си ви за ци је карак те ри стич на за срп ско хр ват
ски језик, која су нај фре квент ни ја и сл.

У реч ник је ушао и ода бра ни оно ма стич ки мате ри јал (антро по ни ми, топо ни ми, 
мито ло шка име на и др.).

Ауто ри наво де да се основ на иде ја при избо ру одред ни ца које ће ући у Оглед ну све
ску ЕРСЈ може сагле да ти кроз два циља: да се пру жи што репре зен та тив ни ји исе чак 
из буду ћег реч ни ка и да се на што убе дљи ви ји начин пре до чи свр сис ход ност самог 
поду хва та писа ња реч ни ка.

Оглед на све ска садр жи сра змер но мањи број речи из основ ног лек сич ког фон да, 
а сра змер но више дија лек ти за ма, арха и за ма и оно ма сти ке, него што ће их бити у 
самом реч ни ку.

У сва ком дру гом погле ду ауто ри су насто ја ли да дају пре сек кроз све језич ке 
сло је ве тиме што би биле засту пље не раз ли чи те врсте речи и речи раз ли чи тог 
поре кла.

У духу савре ме не ети мо ло шке мето до ло ги је, у ЕРСЈ ће се посеб на пажња посве
ћи ва ти твор бе ним и семан тич ким пита њи ма, син так сич ким одно си ма у које ула зи 
осно ва одно сно реч, било да су у пита њу сло же ни це, уста ље ни спо је ви, фра зе о ло ги зми 
и сл., што води рекон струк ци ји фраг ме на та пра је зич ког тек ста.

Садржај:

Предговор .................................................................................................VII
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25.
Детер ми на тив ни паде жи у гово ру севе ро за пад не Боке / Сло бо дан Павло вић; 
уред ник Мил ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2000. – 169 
стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 16) | Моно
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гра фи ја је пре ра ђен маги стар ски рад одбра њен на Фило зоф ском факул те ту Уни
вер зи те та у Новом Саду, 1997. годи не.

Сло бо дан Павло вић, Детер ми на тив ни паде жи у гово ру севе ро за пад не Боке, 
Бео град, 2000 / Сре то Тана сић // Јужно сло вен ски фило лог. – 58 (2002), 137–139. 
| При каз
Сло бо дан Павло вић, Детер ми на тив ни паде жи у гово ру севе ро за пад не Боке, 
Инсти тут за срп ски језик САНУ, Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова 
сери ја, књ. 16, Бео град 2000. / Вера Васић // Збо р ник Мати це срп ске за фило ло
ги ју и лин гви сти ку. – 44, 1/2 (2001), 280–282. | При каз

Моно гра фи ја Детер ми на тив ни паде жи у гово ру севе ро за пад не Боке пред ста вља 
нешто изме њен и допу њен маги стар ски рад ауто ра Сло бо да на Павло ви ћа.

На самом почет ку сво га рада аутор каже: „Тема овог рада – Детер ми на тив ни паде
жи у гово ру севе ро за пад не Боке – мора се нужно дво ја ко одре ђи ва ти. По свом кор пу су 
то је рад из дија лек то ло ги је, а по при сту пу том кор пу су из син так се“.

Буду ћи да гово ри Боке Котор ске нема ју одго ва ра ју ће моно граф ске опи се, аутор 
исти че да и те  ка ко посто ји науч ни инте рес да се они опи шу и да се њихо ви опи си 
обја ве. Кон крет но, у моно гра фи ји пред нама, у пита њу је говор који при па да источ
но хер це го вач ком дија лек ту, а гра ни чи се са лов ћен скоком ским гово ри ма.

Циљ рада је опис функ ци о ни са ња дија ле кат ских паде жних фор ми са детер ми на
тив ном функ ци јом.

Дија ле кат ска гра ђа као син так сич ки кор пус обу хва та – 15 сати сни мље них раз го
во ра (на осно ву којих су доби је ни пода ци о фре квен ци ји поје ди них паде жних кон
струк ци ја и њихо вој зави сно сти од теме раз го во ра) и допун ске подат ке доби је не из 
поје ди нач них репли ка (беле же њем при ме ра са кон струк ци ја ма које нису доби је не 
сни ма њем, или је њихов број био недо во љан за ана ли зу).

Дакле, терен ски је при ку пљен дија ле кат ски мате ри јал који репре зен ту је цело 
испи ти ва но под руч је. Аутор се одлу чио за опис функ ци о ни са ња паде жног систе ма 
у окви ру поје ди них семан тич ких поља (нпр. који све паде жи и по каквим пара ме три
ма при адвер би јал ној детер ми на ци ји могу иска зивати про стор на зна че ња, вре мен ска 
зна че ња и др.).

Два цен трал на погла вља посве ће на су адвер би јал ној и адно ми нал ној детер ми на
ци ји.

У окви ру погла вља Адвер би јал на детер ми на ци ја аутор се бави паде жи ма са спа
ци јал ним зна че њем (интра ло ка ли за ци ја, аре а ло ка ли за ци ја, дифу зна лока ли за ци ја, 
цен три ра на лока ли за ци ја, супра ло ка ли за ци ја, субло ка ли за ци ја, анте ло ка ли за ци ја, 
пост ло ка ли за ци ја, интер ло ка ли за ци ја, јук ста ло ка ли за ци ја и екс ло ка ли за ци ја), тем
по рал ним зна че њем (симул та ност, анте ри ор ност, посте ри ор ност, интер и ор ност и јук
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сте ри ор ност), ситу а тив ноква ли фи ка тив ним зна че њем (меди ја тив ност, инстру мент, 
кри те риј, про прат на окол ност, дистри бу тив ност и ком па ра тив ност), кау зал ним зна че
њем (ефек тор, мотив и ини ци ја ли за тор), финал ним, кон ди ци о нал ним и кон це сив ним 
зна че њем.

У погла вљу Адно ми нал на детер ми на ци ја аутор се бави паде жи ма са посе сив ним, 
ква ли фи ка тив носиту а тив ним (карак те ри стич на поје ди ност, фабри ка тив, димен
сив, ком па ра тив ност, мовенс и дести на тив), спа ци јал ним и тем по рал ним зна че њем.

Након пред ста вље них погла вља аутор даје шемат ски при каз струк ту ра семан ти
ч ких поља са раз ли чи тим зна че њи ма, а затим и табе лар ни при каз одно са паде жних 
фор ми и семан тич ких пара ме та ра.

Ова ко кон ци пи ра на и спро ве де на ана ли за даје нам увид у језич ку ситу а ци ју на 
испи ти ва ном под руч ју, са фоку сом усме ре ним на детер ми на тив на паде жна зна че ња. 
Аутор утвр ђу је која паде жна кон струк ци ја као језич ко сред ство за изра жа ва ње неког 
семан тич ког поља при па да про сто ру севе ро за пад не Боке. Он пра ти и поре ди утвр ђе
но ста ње са ста њи ма у дру гим гово ри ма срп ског јези ка, али и са ста њем у савре ме ном 
стан дард ном јези ку.
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Тур ски суфик си у срп ском јези ку са освр том на ста ње у маке дон ском и бугар
ском / Прво слав Радић; уред ник Мил ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ски 
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језик САНУ, 2001. – 211 стр. : гра фич ки при ка зи; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло
вен ског фило ло га, нова сери ја; 17)

П. Радић, Тур ски суфик си у срп ском јези ку са освр том на ста ње у маке дон ском 
и бугар ском / Сне жа на Петро вић // Јужно сло вен ски фило лог. – 58 (2002), 132–136. 
| При каз
Повеќeвeковно јазич но зра че ње : Прво слав Радић, Тур ски суфик си у срп ском 
јези ку са освр том на ста ње у маке дон ском и бугар ском. Инсти тут за срп ски језик 
САНУ, Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, 17, Бео град / Васил 
Дрво ша нов // Лите ра ту рен збор. – 49, 3/4 (2002), 115–133. | При каз
Књи га о тур ским суфик си ма : Прво слав Радић, Тур ски суфик си у срп ском јези
ку (са освр том на ста ње у маке дон ском и бугар ском), Инсти тут за срп ски језик 
САНУ, Бео град, 2001 / Лиди ја Неран џић –Чан да // Срп ски језик. – 6, 1/2 (2001), 
563–569. | При каз
Прво слав Радић, Тур ски суфик си у срп ском јези ку, изд. Инсти тут за срп ски 
језик САНУ, Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, књ. 17, Бео град 2001., 211 стр. 
/ Мили ца Радо вићТешић // Наш језик. – 36, 1/2 (2001), 162–165. | При каз
Зна чај на сту ди ја из тво р бе речи : Прво слав Радић : Тур ски суфик си у срп ском 
јези ку, Бео град, 2001 / Божо Б. Ћорић // Књи жев ност и језик. – 49, 1/2 (2002), 
133–136. | При каз
Радић, др Прво слав / [Злата Бојо вић, Дра га на Мрше вићРадо вић, Сне жа на 
Самарџија] // Био би бли о граф ски реч ник МСЦ : [1971–2000]. – Бео град : Међу
на род ни сла ви стич ки цен тар, 2005, стр. 308. | Библи о гра фи ја

Моно гра фи ја Тур ски суфик си у срп ском јези ку са освр том на ста ње у маке дон ском и 
бугар ском пред ста вља резул тат дуго го ди шњег рада ауто ра Прво сла ва Ради ћа на про
бле ма ти ци суфик са стра ног поре кла, посеб но тур ског, у срп ском и у сусед ним сло
вен ским јези ци ма.

Књи га обу хва та два основ на погла вља, при чему је прво посве ће но про дук тив ним 
суфик си ма (чија/џија, лија, лук, ана) и мање засту пље ним суфик си ма (ли, баша, 
и, иле, дар/тар, суз, џик), док се у дру гом делу аутор бави суфик сним дери ва ти ма, 
хибрид ним речи ма, кон ку рент ним суфик си ма и фор мал ногра ма тич ким ста ту сом 
изве де ни ца. Посе бан део посве ћен је тур ским суфик си ма у Вуко вом Срп ском рјеч ни ку.

За раз ли ку од семан тич ких и ети мо ло шких ана ли за, твор бе на ана ли за тур ци за ма 
дуго је оста ја ла по стра ни истра жи вач ких инте ре са. Због тога је моно гра фи ја П. Ради
ћа посеб но зна чај на. Она пока зу је коли ко је, запра во, тур ски језик оста вио тра га на 
твор бе ни систем срп ског јези ка, кон крет но на име нич ку суфик са ци ју.

Аутор пока зу је како су твор бе не име нич ке мор фе ме тур ског поре кла у 17. и 18. 
веку захва ти ле народ не гово ре и раз го вор ни језик, пре не ле се у тек сто ве књи жев но 
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умет нич ких вред но сти и намет ну ле се као зна чај но твор бе но сред ство у лек си ци 
срп ског јези ка. Гле да ју ћи савре ме но ста ње у срп ском јези ку, аутор исти че да је стил
ски аспект, тј. екс пре сив ност, важан фак тор у савре ме ној упо тре би тур ци за ма.

Нај про дук тив ни ји суфикс тур ског поре кла у тво р би име ни ца је суфикс чија/џија. 
За тво ре ни це са овим суфик сом аутор утвр ђу је три семан тич ке кате го ри је: 1. изве де
ни це са зна че њем носи о ца делат но сти, врши о ца рад ње (чај џи ја, мле ка џи ја, бон бон
џи ја и др.), 2. изве де ни це које зна че осо бу са неком доми нант ном осо би ном (кав га џи ја, 
ина џи ја, галам џи ја и др.) и 3. изве де ни це које зна че осо бу са доми нант ном цртом 
при па да ња, поти ца ња, уче ство ва ња у нече му (моба џи ја, збор џи ја и др.).

Суфикс лија засту пљен је у тво р би етни ка (нпр. Нишли ја, Сарај ли ја, Сан џа кли ја 
и др.).

Суфикс лук нај че шће је засту пљен у тво р би апстракт них име ни ца (нпр. поган лук, 
твр дич лук, себич лук и др.).

Суфикс ана уочен је у три сло ја: а. арха и зми (нпр. муса фир ха на), б. лек се ме без 
пра вих лек сич ких еле ме на та (нпр. бару та на, кафа на, шеће ра на), и в. нови лек сич ки 
сло је ви (нпр. елек тра на, кугла на, топла на).

Погла вље Кон ку рент ни суфик си посве ће но је кон ку рент ним твор бе ним одно си ма 
изме ђу дома ћих и стра них суфик са. Наи ме, тур ски суфик си покри ва ју широк опсег 
твор бе носеман тич ких кате го ри ја, а аутор у њима пре по зна је обра тан про цес поја ве 
речи тур ског поре кла са дома ћим кон ку рент ним суфик сом (ман гу плук : ман гуп ство).

Посеб но исти че мо мно го број ност при ме ра који су засту пље ни у моно гра фи ји П. 
Ради ћа. Они пока зу ју у каквом су ста ту су име нич ки тур ци зми у савре ме ном срп ском 
јези ку и наво де на закључ ке у вези са твор бе носеман тич ком ана ли зом речи са суфик
си ма тур ског поре кла. Све је то посеб но зна чај но лек си ко гра фи ма, који се нерет ко 
суо ча ва ју са обра дом и дефи ни са њем тур ци за ма са датим суфик си ма.

Аутор се, на кра ју, освр ће и на ситу а ци ју у бугар ском и маке дон ском јези ку, и исти
че да је у бугар ском однос пре ма суфик си ма тур ског поре кла нешто толе рант ни ји, 
као и да у савре ме ној твор би посто ји тен ден ци ја њихо вог ожи вља ва ња.
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27.
При де ви са зна че њем људ ских осо би на у савре ме ном срп ском јези ку : твор бе
на и семан тич ка ана ли за / Рај на Дра ги ће вић; уред ник Мил ка Ивић. – Бео град : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2001. – 281 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло
вен ског фило ло га, нова сери ја; 18) | Моно гра фи ја је незнат но изме ње на док тор
ска дисер та ци ја одбра ње на на Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, 
окто бра 1999. годи не.

Рај на Дра ги ће вић, При де ви са зна че њем људ ских осо би на у савре ме ном 
срп ском јези ку – твор бе на и семан тич ка ана ли за, Инсти тут за срп ски језик, 
Библио   те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 18, Бео град 2001, 1–281. / 
Дарин ка Гор танПремк // Јужно сло вен ски фило лог. – 57 (2001), 110–121. | При каз
Рај на Дра ги ће вић, При де ви са зна че њем људ ских осо би на у савре ме ном срп
ском јези ку, Инсти тут за срп ски језик САНУ, Бео град, 2001. / Алек сан дра Мар
ко вић // Наш језик. – 34 (2001), 166–169. | При каз

Моно гра фи ја При де ви са зна че њем људ ских осо би на у савре ме ном срп ском јези ку 
(твор бе на и семан тич ка ана ли за) пред ста вља јед ну од првих твор бе носеман тич ких 
ана ли за посеб не лек сич косеман тич ке гру пе речи у срп ском јези ку. Уте ме ље на је у 
тео риј ским осно ва ма струк ту ра ли зма, ком по нен ци јал не ана ли зе и тео ри је про то ти
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па и јед но је од првих ког ни тив но лин гви стич ки усме ре них истра жи ва ња у нау ци о 
срп ском јези ку.

Истра жи ва ње је засно ва но на гра ђи која обу хва та 1350 при де ва, од којих је у ана ли
зу ушло 600 при де ва са зна че њем људ ских осо би на (ЉО). Иако су у фоку су истра жи ва
ња при де ви, аутор ка узи ма у обзир цело куп но семан тич ко поље лек се ма са зна че њем 
људ ских осо би на (име ни це, при де ве, гла го ле и при ло ге).

Моно гра фи ја фор мал но садр жи две цели не – Tворбу при де ва који озна ча ва ју људ
ске осо би не у савре ме ном срп ском јези ку (11–152) и Семан ти ку при де ва који се одно се 
на људ ске осо би не (162–272).

У окви ру првог погла вља, посве ће ног тво р би при де ва ЉО, аутор ка се бави сле
де ћим пита њи ма: твор бе носеман тич ким опи сом дате лек сич косеман тич ке гру пе 
речи; одре ђи ва њем места сва ког суфик са у систе му суфик са за гра ђе ње при де ва ЉО; 
гра ма тич ком и семан тич ком ана ли зом твор бе не осно ве и ана ли зом њеног семан
тич ког садр жа ја који се пре но си у моти ви са ну реч; ана ли зом дери ва ци о них систе ма 
про стих и изве де них при де ва и ана ли зом твор бе носеман тич ког ути ца ја при де ва ЉО 
као мотив них речи на речи које моти ви шу; семан тич ким и твор бе ним поре ђе њем 
при де ва који озна ча ва ју физич ке осо би не и оних који озна ча ва ју духов не осо би не.

Основ на поде ла при де ва ЉО је на оне који озна ча ва ју физич ке осо би не и на оне 
који озна ча ва ју духов не осо би не. Про сти при де ви ЉО обу хва та ју тзв. пра ве про сте 
при де ве (благ, чист) и секун дар не про сте при де ве (добар, висок). Сви про сти при де ви, 
као мотив не речи, моти ви шу тво р бу и дају: име ни це са зна че њем ЉО и про дук тив
ним фор ман ти ма ост, оћа, ина и ота (благ: бла гост, бла го ћа); гла го ле са зна че њем 
доби ја ња, чиње ња да неко доби је, испо ља ва ња и интен зи фи ка ци је осо би не озна че не 
мотив ним при де вом (гру бе ти, луди ти, хра муц ка ти, мек ша ти); при де ве сино ни ме 
(бла жан : бла жен) и при де ве субјек тив не оце не (грде шан, мале цак, пла ву шав, меку
шаст и др.); при ло ге изве де не од при де ва ЉО сред њег рода (Ура ди ла је то гор до). Изве
де ни при де ви ЉО поде ље ни су на: пра ве дери ва те, са њихо вим про дук тив ним фор
ман ти ма (а)н, ав, (љ)ив, аст, ен, ит, (овит), (а)к, ат (блу дан: блуд ност, блуд ња, 
блуд ник, блуд ни ца) и оно ма то пеј ске при де ве (тртаст, џан гри зав, шепр тљав, шенут, 
шанут и др.). Општи закљу чак на кра ју овог погла вља је да су дери ва ци о ни систе ми 
изве де них при де ва сиро ма шни ји од дери ва ци о них систе ма про стих при де ва ЉО.

Пред мет дру гог погла вља су семан тич ке осо бе но сти при де ва ЉО и са њима у вези 
циље ви при мар но семан тич ке при ро де – раз ра да про це ду ре којом се издва ја ју при де
ви ЉО од дру гих при де ва и утвр ђи ва ње семан тич ких типо ва датих при де ва на осно ву 
њихо ве твор бе не струк ту ре. Сви при де ви ЉО деле се на оне које озна ча ва ју пожељ не 
и непо жељ не осо би не. При де ви који ма се озна ча ва ју духов не вред но сти ана ли зи ра
ни су пре ма ситу а ци о ним кон тек сти ма у који ма се осо би не испо ља ва ју (нпр. који је 
(+) у одре ђе ној ситу а ци ји и који је () у одре ђе ној ситу а ци ји). При де ви који при мар но 
озна ча ва ју физич ке осо би не могу секун дар но и мета фо рич ки озна ча ва ти духов не 
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осо би не, и обр ну то (оштар нож : оштар човек, глуп човек : глуп шешир). При де ви ЉО 
су хије рар хиј ски орга ни зо ва ни тако што цен трал но место зау зи ма ју при де ви добар 
(пожељ на духов на осо би на) и леп (пожељ на физич ка осо би на).

Све у куп не резул та те ове обим не сту ди је може мо пред ста ви ти у фор ми неко ли ко 
општих закљу ча ка: 1. при де ви ЉО озна ча ва ју физич ке и духов не осо би не; 2. основ на 
поде ла при де ва ЉО је на про сте и изве де не; 3. дери ва ци о ни систе ми неких при де
ва ЉО засни ва ју се на њихо вим секун дар ним зна че њи ма, која су доми нант на (нпр. 
прост, туп); 4. дери ва ти се пој мов но оса мо ста љу ју од мотив них речи и гра де асо ци
ја тив не везе са сво јим сино ни ми ма, анто ни ми ма, хипо ни ми ма и др; 5. при де ви ЉО 
пока зу ју да посто је поли се ман тич ке струк ту ре са мно го при мар них зна че ња (као 
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Језик Павла Папи ћа, босан ског фра њев ца из прве поло ви не XVII века / Бран ки
ца Б. Чиго ја; уред ник Мил ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 
2001. – 190 стр. : факс.; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова 
сери ја; 19) | Моно гра фи ја је док тор ска дисер та ци ја одбра ње на на Фило ло шком 
факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, 28. јуна 1995. годи не.
Још јед на књи га о јези ку фра ње ва ца / Биља на ПанићБабић // Срп ски језик. – 7, 
1/2 (2002), 547–550. | При каз
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Бран ки ца Чиго ја (рођ. Гво здић) : (1956–2014) / Вељ ко Ж. Брбо рић // Срп ски језик. 
– 20 (2015), 829–832. | In memo ri am
Бран ки ца Чиго ја (1956–2014) / Ана З. Ран ђе ло вић // Збо р ник Мати це срп ске за 
фило ло ги ју и лин гви сти ку. – 63, 1 (2015), 315–317. | In memo ri am

Моно гра фи ја Језик Павла Папи ћа, босан ског фра њев ца из прве поло ви не XVII века 
пред ста вља обја вље ну док тор ску дисер та ци ју аутор ке Бран ки це Чиго ја.

Рад обу хва та шест цели на, од којих је у пет ана ли зи ра на струк ту ра јези ка Павла 
Папи ћа, док су у првом погла вљу изне ти пода ци у вези са фра њев ци ма и поче ци ма 
њихо вог књи жев ног рада, о живо ту и раду П. Папи ћа и о њего вом делу Седам тру бљи 
за про бу ди ти гре шни ка на поко ру.

Поче ци босан ске фра ње вач ке лите ра ту ре почет ком 17. века осла ња ју се на тра ди ци
је гла гољ ске и дубро вач кодал ма тин ске побо жне лите ра ту ре. У вези са сло је ви то шћу 
књи жев нојезич ког изра за фра ње вач ких писа ца аутор ка каже да је она фор ми ра на од 
језич ких осо би на које су засту пље не код свих писа ца, језич ких осо би на које су спе
ци фич не за поје ди не писце и језич ких осо би на које су наста ле под ути ца јем јези ка 
ори ги на ла, са којих се пре во ди ло.

У првом, увод ном делу рада аутор ка се бави поче ци ма књи жев ног рада фра ње
вач ких писа ца, гра фиј ским и орто граф ским одли ка ма Папи ће вог дела и пра во пи
сом; дру го погла вље посве ће но је фоне ти ци (вока ли ма и вокал ским про ме на ма и 
сугла сни ци ма); у тре ћем погла вљу ана ли зи ра ју се врсте речи у мор фо ло шким окви
ри ма; четвр то погла вље посве ће но је тво р би (гра ђе њу речи и лек си ци), док се у петом 
погла вљу, из син так сич ке пер спек ти ве, ана ли зи ра ред речи, ред енкли ти ка, нега ци ја 
и роман ски ути цај на пишчев језик.

У шестом, закључ ном погла вљу аутор ка каже: „Фра ње вач ки писци ство ри ли су 
кул тур но насле ђе у окви ри ма два реа ли те та – зајед ни це босан ских като ли ка и про
вин ци је Босне Сре бре не, и то на латин ском народ ном јези ку“. Павао (Павле) Папић 
сво јим пре во дом са ита ли јан ског јези ка Салу ти је вог дела Le set e trom be ути че на 
фор ми ра ње тог језич ког изра за.

Ако се сагле да ју народ не језич ке црте Папи ће вог руко пи са, у њему се пре по зна ју 
црте босан ских ије кав ских шћа кав ских гово ра. У погле ду фонет ских, а дели мич но и 
мор фо ло шких црта Папић се у нај ве ћој мери осла њао на народ ни говор.

Мањи број народ них црта под ле гао је осо би на ма књи жев нојезич ког сти ла, 
наро чи то у погле ду син так се, где је јак ути цај роман ске син так се (син так сич ки 
кал ко ви веза ни за кон струк ци је са инфи ни ти вом, пар ти цип). Такав је ути цај П. 
Папић у свом руко пи су могао да оства ри на три начи на – директ но, пре ко Салу ти
је вог дела које је пре во дио, пре у зи ма њем одли ка из при мор ских гово ра дал ма тин
ских писа ца и под ути ца јем латин ског и ита ли јан ског јези ка за вре ме шко ло ва ња 
у Ита ли ји.
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На кра ју рада аутор ка закљу чу је да су за књи жев нојезич ки израз Павла Папи ћа 
реле вант ни спо ља шњи, ван је зич ки фак то ри (соци јал не, поли тич ке и кул тур не при
ли ке) и уну тра шње функ ци о ни са ње јези ка и структ урa вре ме на 17. века.
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29.
Име ни це с пре фик си ма у срп ском јези ку / Мили ца Радо вићТешић; уред ник 
Мил ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2002. – 216 стр.; 24 
cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 20) | Моно гра фи ја је 
дели мич но изме ње на и допу ње на вер зи ја док тор ске дисер та ци је одбра ње не на 
Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, 19. јуна 2000. годи не.

Мили ца Радо вићТешић, Име ни це с пре фик си ма у срп ском јези ку, Бео град, 
2002 / Живо јин Ста ној чић // Наш језик. – 34, 3/4 (2002/2003), 290–292. | При каз

Моно гра фи ја Име ни це с пре фик си ма у срп ском јези ку пред ста вља нешто изме ње ну 
и допу ње ну, исто и ме ну док тор ску дисер та ци ју Мили це Радо вићТешић.

Пред мет истра жи ва ња је тво р ба пре фик сал них (нпр. под бр до) и пре фик сал но 
суфик сал них (нпр. под бр ђе) име ни ца, са тежи штем на функ ци ји пре фик са као 
важног семан тич ког и фор мал ног еле мен та тво р бе. Ана ли за гра ђе врши се са син
хро ниј ског аспек та, посма тра њем пре фик са као твор бе ног еле мен та који има ста тус 
основ не једи ни це семан тич ке кла си фи ка ци је.
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Гра ђу за истра жи ва ње и ана ли зу чине Реч ник САНУ, Реч ник Мати це срп ске, Рјеч
ник ЈАЗУ, као и више поје ди нач них реч ни ка (Д. Симо но ви ћа, А. Кости ћа, М. Вуја кли
је, И. Клај на и др.). Узе ти су, тако ђе, и при ме ри из про зне лите ра ту ре, публи ци сти ке, 
новин ске гра ђе, из днев них и недељ них листо ва, као и речи из јези ка ради ја и теле
ви зи је, говор ног јези ка, поу зда них гра ма ти ка, лин гви стич ких рас пра ва и сту ди ја.

Семан тич ка функ ци ја пре фик са у струк ту ри доби је них име ни ца пред ста вља 
основ ну једи ни цу кла си фи ка ци је. У том сми слу, издво је не су основ не семан тич ке 
гру пе име ни ца у који ма пре фик си ини ци ра ју твор бе но зна че ње: пре фик си нега ци је и 
супрот но сти (без, не, анти, а, про тив, кон тра), пре фик си про стор них одно са (до, 
за, међу, на, над, по, под, пред, при, уз), пре фик си за иска зи ва ње соци ја тив но сти, 
зајед ни це (су, са, ко), пре фик си за иска зи ва ње неи сти ни то сти (надри, назо ви, ква
зи, псе у до), пре фик си са зна че њем поре кла, срод но сти, ста ро сти (пра, по), пре фик си 
за озна ча ва ње интен зив но сти (супер, екс тра, ултра, хипер, архи, полу, па), пре
фик си са зна че њем раш чла њи ва ња, одва ја ња, укла ња ња (де(з), дис, раз), пре фик си 
за иска зи ва ње пона вља ња, обна вља ња (ре), пре фик си за иска зи ва ње накло ње но сти, 
сим па ти је (про) и пре фик си за иска зи ва ње спо ред но сти, узгред но сти (нуз, суб).

Аутор ка издва ја неко ли ко лек сич косеман тич ких кате го ри ја твор бе них име ни ца 
које озна ча ва ју: лица, осо бе (доу шник, нат чо век, суре дак тор и др.), место, про стор, 
лока ли тет (међу реч је, Поли мље, низ бр ди ца и др.), део тела чове ка, ређе живо ти ње 
(занок ти ца, међу мо зак, прет ко мо ра и др.), апстракт не пој мо ве (бесми сао, пред о се ћај, 
пра и скон и др.), вре мен ске пој мо ве (дору чак, заве чер је, међу е по ха и др.), кон крет не 
пред ме те или поја ве (нару кви ца, сусне жи ца, ултра звук и др.), име ни це које при па да ју 
раз ли чи тим тер ми но ло шким обла сти ма, као што су бота ни ка (бес цвет ни ца), зоо ло ги ја 
(бес кри лац), меди ци на (арит ми ја), еко но ми ја (хипе рин фла ци ја), спо рт (супер ли га) и др.

Тако ђе, као кри те ри јум за услов ну кла си фи ка ци ју пре фик са аутор ка узи ма њихо во 
лек сич когра ма тич ко поре кло, пре ма којем их дели на: пре фик се наста ле од пред ло га 
(без, до, за, међу, на, над, нус, па, по, под, при, пред, про тив, са, уз), дома
ће пре фик се непред ло шког поре кла (раз, про, пра, полу, надри, не) и пре фик се 
стра ног поре кла (а, анти, архи, де(з), дис, екс тра, ква зи, ко, кон тра, псе у до, ре, 
суб(суп), супер, ултра, хипер).

У посеб ном погла вљу обра ђу ју се нај ва жни ја пита ња међу соб них одно са твор бе
них моде ла, као што су пита ња кон ку рент но сти пре фик са у окви ри ма анто ним не и 
хомо ним не твор бе не везе.

Посма тран у цели ни, овај рад даје први систем ски пре глед и пред ста вља прву 
ана ли зу датог моде ла име нич ке твор бе, који дотад није имао довољ ну и аде кват
ну обра ду. Уз ста вља ње у цен тар фор мал ног аспек та, аутор ка обра ђу је и семан тич ку 
стра ну тво р бе датих име ни ца, при ме њу ју ћи нај ва жни је резул та те модер них лек си
ко ло шких при сту па. Уз успе шну кла си фи ка ци ју и детаљ ну фор мал ну и семан тич ку 
ана ли зу типо ва име ни ца с пре фик си ма, закључ ци воде ка јед ној тео риј ској постав ци 
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помо ћу које је могу ћа пре дик та бил ност мно гих твор бе них моде ла. Из ана ли зи ра ног 
мате ри ја ла може се прет по ста ви ти да ће се даљи раз вој ни прав ци пре фик сал не твор 
бе име ни ца осла ња ти пре вас ход но на стра не пре фик се, јер се твор бе ни моде ли са 
пре фик си ма стра ног поре кла лако при ма ју у стан дард ном јези ку као обли ку опште
ко му ни ка тив ног језич ког сред ства.
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30.
Исто риј ска семан ти ка гла го ла уда ра ња у срп ском јези ку : пре ко ети мо ло ги је до 
моде ла сема си о ло шког реч ни ка / Јасна Вла јићПопо вић; уред ник Мил ка Ивић. 
– Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2002. – 424 стр., [4] пре са ви је на 
листа са табе ла ма; 24 cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 
21) | Моно гра фи ја је пре ра ђе на и допу ње на док тор ска дисер та ци ја одбра ње на на 
Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, 6. јула 1998. годи не.

Моно гра фи ја Исто риј ска семан ти ка гла го ла уда ра ња у срп ском јези ку (пре ко ети
мо ло ги је до моде ла сема си о ло шког реч ни ка) пред ста вља пре ра ђе ну и допу ње ну вер зи ју 
док тор ске дисер та ци је ауто рке Јасне Вла јићПопо вић.

Систе ма тич ност и изу зет на пре глед ност у пред ста вља њу основ не иде је, ана ли за и 
резул та та истра жи ва ња пред ста вља ју посе бан ква ли тет ове моно гра фи је.

У увод ном делу сво га рада аутор ка раш чла њу је наслов, пре ци зно дефи ни шу ћи пој
мо ве – исто риј ски, семан ти ка, гла гол, уда ра ње и срп ски (срп скохрват ски) језик. Она 
се бави исто риј ском пер спек ти вом истра жи ва ња – од ети мо ло ги је до семан ти ке, од 
семан ти ке до семан тич ке типо ло ги је и од семан тич ке типо ло ги је до сема си о ло шког 
реч ни ка.



111

Анотирана библиографија Библиотеке Јужнословенског филолога

Истра жи ва ње има два основ на циља – непо сред ни циљ (осли ка ва ње што пот пу ни
јих семан тич ких пор тре та 6 гла го ла са основ ним зна че њем уда ра ти) и крај њи циљ 
(да резул та ти рада под стак ну даља ети мо ло шка истра жи ва ња и дају пред лог моде ла 
сема си о ло шког реч ни ка).

Аутор ка обја шња ва – зашто баш уда ра ње: у пита њу је ста ра, врло јед но став на рад ња 
из које про ис ти че вели ки број гла го ла. Уда ра ње може бити тре нут но и трај но, а рад ња 
пре ла зна или непре ла зна, изра же на гла го лом у рад ном или трп ном ста њу.

Пре саме језич ке ана ли зе, аутор ка даје шифри ра ни спи сак зна че ња као водич за 
раз у ме ва ње опи са семан тич ког потен ци ја ла кон крет них гла го ла (чисто уда ра ње, про
ди ра ње уда ра њем, одва ја ње, оду зи ма ње уда ра њем, дода ва ње уда ра њем, уда ра ње зву
ком, силе које уда ра ју – сти хи је, уда ра ње по тлу – кре та ње, теле сне рад ње и ter mi ni 
tec hni ci – секун дар не спе ци ја ли за ци је самог уда ра ња).

Цен трал но погла вље овог науч ног рада носи кра так наслов – Гла го ли.
У настав ку наво ди мо сажет ке исто риј скосеман тич коети мо ло шке сли ке шест ана

ли зи ра них гла го ла, редо сле дом којим их аутор ка у свом раду пред ста вља.
Бити: „оби чан“ гла гол, ети мо ло шки неспо ран, вео ма раз ви је не регу лар не пре фик

са ци је, несклон суфик са ци ји и екс пре си ви за ци ји, реа ли зу је 60 од 120 издво је них зна
че ња (уда ра ти (се), рва ти се, сва ђа ти се, уби ти, осла би ти, копа ти, заби ја ти, жуља
ти, ломи ти, јеча ти, смр де ти, кра сти, боја ти се, тума ра ти и др.).

коСи ти: „оби чан“ гла гол, у неким сег мен ти ма ети мо ло шки спо ран још на 
раном пра сло вен ском нивоу, пока зу је огра ни че ну регу лар ну и ника кву екс пре
сив ну пре фик са ци ју, мини мал ну суфик са ци ју, реа ли зу је 29 од 120 зна че ња (уда ра
ти, рва ти се, љути ти се, уби ти, заба да ти, дува ти, веја ти, тешко хода ти, мрси
ти и др.).

Дера ти: „оби чан“ гла гол који дели мич но зала зи у оно ма то пе ју, базич но ети мо ло
шки неспо ран, вео ма склон регу лар ној пре фик са ци ји и суфик са ци ји, реа ли зу је око 
75 од 120 зна че ња (уда ра ти, рва ти се, сва ђа ти се, љути ти се, пасти, поква ри ти се, 
копа ти, кли ја ти, кида ти, кра сти и др.).

лупа ти: „оби чан“ гла гол који дели мич но зала зи у оно ма то пе ју, ети мо ло шки је још 
спо ран на пра сло вен ском нивоу, уме ре но склон регу лар ној пре фик са ци ји, у неким 
зна че њи ма вео ма склон екс пре сив ној суфик са ци ји, реа ли зу је 45 од 120 зна че ња (уда
ра ти, умре ти, пасти, малак са ти, жуља ти, сећи, перу та ти се, јести, пити, зво ни ти, 
лити, тума ра ти и др.).

Буха ти: оно ма то пеј ски гла гол, ети мо ло шки су спо р не осно ве са финал ним с, уме
ре но склон регу лар ној пре фик са ци ји, уме ре но склон екс пре сив ној суфик са ци ји, реа
ли зу је 60 од 120 зна че ња (уда ра ти, сва ђа ти се, бре ца ти се, уби ти, пасти, копа ти, 
сакри ти се, кри ти, тови ти, боја ти се и др.).

лепа ти: изра зи то оно ма то пеј ски гла гол, ети мо ло шки спо р не осно ве са вока ли зми
ма а и и, огра ни че не пре фик са ци је, склон екс пре си ви за ци ји, реа ли зу је 70 од 120 
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зна че ња (уда ра ти, рва ти се, уби ти, умре ти, пасти, спље ска ти (се), кла ти ти (се), 
ради ти лоше, сакри ти се, љушти ти, јести/пити, шепу ри ти се и др.).

У сво јим закључ ним раз ма тра њи ма Ј. Вла јићПопо вић исти че да је ана ли за гра ђе у 
овом раду ука за ла на важност про у ча ва ња језич ких поја ва на вели ким кор пу си ма и 
на систем ски начин. То се пости же опи сом твор бе носеман тич ких поро ди ца гла го ла, 
тако што се обли ци гру пи шу по већим и мањим семан тич ким ску пи на ма, а затим се 
при сту па рекон струк ци ји пра ва ца и путе ва раз ви ја ња зна че ња из одре ђе ног семан
тич ког језгра, у ово ме раду – из језгра гла го ла уда ра ти.

Ана ли зом гла го ла бити, коси ти, дера ти, лупа ти, буха ти и лепа ти пока за ло се 
да сва ки од њих интен зив ни је раз ви ја одре ђе не сег мен те укуп ног семан тич ког дија
па зо на при мар ног зна че ња уда ра ти, док неке дру ге дели мич но раз ви ја, или их пак 
запо ста вља. Језич ка ана ли за гла го ла у ово ме раду даје вели ки допри нос ети мо ло
шким ана ли за ма лек сич ких поро ди ца датих гла го ла, али и срп ској и сло вен ској ети
мо ло ги ји уоп ште.
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31.
Оно ма сти ка Каче ра / Мио драг Јаћи мо вић, Дра го љуб Петро вић; уред ник Мил
ка Ивић. – Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2003. – 178 стр.; 24 cm. – 
(Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 22)
Вред но дело / Мато Пижу ри ца // Сло во Ћири ло во. – 1, 1 (2004), 115–118. | При каз

Моно гра фи ја Оно ма сти ка Каче ра резул тат је дуго го ди шњих терен ских истра жи
ва ња оба вља них у под руч ју север не и запад не под го ри не пла ни не Руд ник, почев од 
1992. годи не. Глав ни део гра ђе М. Јаћи мо вић обја вио је у сво јој књи зи Качер – пре де ли 
и људи 1997. годи не, а она је у овој моно гра фи ји допу ње на и пре у ре ђе на.

Качер обу хва та про стор који се на исто ку гра ни чи с Јасе ни цом, на југу и југо за па ду 
са таков ским кра јем, а на севе ро за па ду и севе ру с мио нич ким и колу бар ским под
руч ји ма. Њему при па да ју 33 села и 3 варо ши це, а река Качер целом сво јом дужи ном 
тече кроз ову област и пред ста вља њен нај ве ћи водо ток.

Основ ни циље ви и зада ци поста вље ни пред ауто ре под ра зу ме ва ли су: 1. беле же ње 
свих макро то по ни ма и микро то по ни ма, 2. попи си ва ње свих патро ни ма, секун дар них 
пре зи ме на и поро дич них нади ма ка, 3. беле же ње свих антро по ни ма (из сва ког петог 
села), тј. свих лич них име на и лич них надим ка, и 4. попи си ва ње што већег бро ја зоо
ни миј ских пода та ка из сва ког места.

У увод ном делу књи ге ауто ри пред ста вља ју основ не гео граф ске, топо граф ске, 
антро по ло шке и исто риј ске карак те ри сти ке качер ске обла сти. Дају подат ке о вода
ма које се у њој нала зе, расе ља ва њи ма качер ског ста нов ни штва за вре ме Тура ка, ста
ро се де о ци ма, попи си ма ста нов ни штва и бро ју поро ди ца, о крсним сла ва ма и бро ју 
црка ва, име ни ма и пре зи ме ни ма и др.

О ети мо ло ги ји речи качер ауто ри цити ра ју А. Лому, који каже: „Ети мо ло ги ју хидро
ни ма Качер тре ба тра жи ти у раз до бљу изме ђу кра ја анти ке и тур ске оку па ци је, дакле 
у Сред њем веку, у јези ци ма који су се тада гово ри ли на нашем про сто ру: ста ро срп
ском и вла шком […] сме се поми шља ти на неку везу са нашим гла го лом качи ти (се) 
који у дија лек ти ма зна чи пети се, вера ти се […] качер би био назив за врлет но, тешко 
про ход но земљи ште“.

Поред увод ног, пре глед ног дела рада, моно гра фи ја обу хва та шест погла вља у који
ма је при ку пље на гра ђа систе ма ти зо ва на по одре ђе ним подо бла сти ма: 1. топо ни ми ја 
(Авра мо ви ћи зас., Ага лу ци „раван“, Без дан изв., Бобли ја зас., Јабу ка „поток“, Каме ни
ца „речи ца“ и др.), 2. пре зи ме на (Авра мо вић: Бљ. (1), досе ље ни од Сје ни це за вре ме 
Првог срп ског устан ка, сл. Св. Ђор ђе), 3. лич на име на (Аврам м (1476, 1572), Анге ли на 
ж; уз ста ра сред њо ве ков на име на наво ди се годи на када је име забе ле же но; акту ел на 
име на доно се се испред одго ва ра ју ћих ста ри јих поме на и озна че на су акцен том), 4. 
поро дич ни надим ци (Бом бон џи ја (Бр: Анто ни је вић), Њоња (Мр: Пан те лић)), 5. лич ни 
надим ци (Брбљо, Бука ча, Свра ка, Сиво ња – ауто ри пока зу ју да су пси хо со ци јал не окол
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но сти изу зет но зна чај не за наста нак нади ма ка и њихо ва је моти ва ци ја сасвим јасна) 
и 6. зоо ни ми (Бећар, ара м (7: к[оњ]), Зелен ка ж (Др: кр[ава]), Зија ж (Шл: кб[к обила])).

У посеб ном под о дељ ку дају се пода ци о етни ци ма и кте ти ци ма, изве де ним од 
качер ских села, на при мер: Бела но ви Ца: Бела нов ча нин, Бела нов чан ка, бела но вач ки, 
љиг: Љижа нин, Љижан ка, љишки, док су етни ци и кте ти ци од име на засе ла ка врло 
рет ки, па се уме сто њих кори сте раз ли чи те пред ло шке кон струк ци је, на при мер: из 
Широ ков ца (*Широ ков ча нин), из Лаза (*Лаза нин), са Бла та (*Бла ћа нин).

Увод ни део ове моно граф ске сту ди је, као и све реги стре оно ма стич ке гра ђе у пола
зној вер зи ји при пре мио је М. Јаћи мо вић, а пре ма упут стви ма Д. Петро ви ћа. Све допу не 
и про ве ру пода та ка из штам па них изво ра, као и науч ну и тех нич ку обра ду руко пи са, 
при пре мио је Д. Петро вић. Једи ни сег мент гра ђе у који се Д. Петро вић није упу штао 
јесте онај који се одно си на реги стар сред њо ве ков них лич них име на, те се она дају у 
оном обли ку у којем их је М. Јаћи мо вић при ре дио на осно ву сво јих рани јих испи са.
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32.
Срп ско сло вен ски реч ник јеван ђе ља : оглед на све ска / саста вио Вик тор Савић; 
уред ник оглед не све ске Гор да на Јова но вић; уред ник Мил ка Ивић. – Бео град 
: Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2007. – XLVII, 136 стр.; 24 cm. – (Библи о те ка 
Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 23)

Срп ско сло вен ски реч ник јеван ђе ља, Оглед на све ска, саста вио Вик тор Савић, 
Бео град, 2007. / Бран ки ца Чиго ја // Књи жев ност и језик. – 54, 3/4 (2007), 397–400. 
| При каз
Срп ско сло вен ски реч ник јеван ђе ља, оглед на све ска / Јасми на Грко вићМеј џор // 
Збор ник Мати це срп ске за књи жев ност и језик. – 56, 2 (2008), 463–464. | При каз
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Оглед на све ска Срп ско сло вен ског реч ни ка јеван ђе ља напи са на је и обја вље на као 
први корак ка изра ди Реч ни ка срп ско сло вен ског јези ка и, даље, зајед нич ког цркве но
сло вен ског реч ни ка. Саста вио ју је и уоб ли чио Вик тор Савић, док је уред ник Оглед не 
све ске Гор да на Јова но вић.

У обим ном увод ном делу, пре самог реч ни ка, књи га нуди пре гршт инфор ма ци ја у 
виду пра те ћих тек сто ва, који се одно се на раз ли чи те фазе и аспек те рада на Оглед ној 
све сци (стр. VII–X LIV): 1. Увод (Кор пус јеван ђељ ских тек сто ва, Мето до ло ги ја обра де 
одред ни ца и Струк ту ра пуне одред ни це), 2. Изво ри и њихо ве скра ће ни це у темат ско
хро но ло шком низу, 3. Реч ни ци и њихо ве скра ће ни це, 4. Оглед не све ске, 5. Лите ра ту
ра, 6. Скра ће ни це књи га Новог заве та, 7. Гра ма тич ке и дру ге скра ће ни це, и 8. Ста ра 
сло вен ска ћири ли ца упо тре бље на у Реч ни ку.

Тако кон ци пи ран увод ни део опсе жно инфор ми ше чита о ца о при сту пу и мето
до ло ги ји рада на Реч ни ку, даје подат ке о кори шће ним изво ри ма, скра ће ни ца ма, а 
посеб ним име ни ци ма омо гу ћа ва про на ла же ње одго ва ра ју ћих срп ских и грч ких лек
се ма датих у одред ни ца ма.

У раду на Оглед ној све сци кори шћен је репре зен та ти ван кор пус који обу хва та – 35 
срп ских јеван ђе ља, која се упо ре ђу ју са 5 ста ро сло вен ских, са 6 пре во да Новог заве та 
на савре ме ни срп ски језик и са 2 кри тич ка изда ња грч ког Новог заве та.

У Изво ре су укљу че ни нај ста ри ји срп ски гла гољ ски спо ме ни ци, као и спо ме ни ци 
сред њо ве ков не Босне.

Реч ник. Загла вље чине одред ни ца и основ ни пра те ћи пода ци. При ме њу је се орто граф
ска стан дар ди за ци ја пре ма уре ђе ном рашком пра во пи су. У загла вљу се дају гра ма тич ки 
пода ци, ста ро сло вен ски екви ва лент, фре квен ци ја, пре вод на грч ки, пре вод на срп ски. 
Саже так одред ни це даје подат ке о њеним веза ма са ста ро сло вен ским јеван ђе љи ма и са 
срп ским апо сто ли ма. Глав ни део члан ка упу ћу је на место у јеван ђе љу где се при мер 
нала зи, даје цитат из срп ско сло вен ског тек ста, озна ку јеван ђе ља, разно чте ни ја, цитат из 
грч ког кри тич ког изда ња, савре ме не пре во де, сино ни ме. Реч ник даје мно го тек сто ло
шких и пра во пи сних пода та ка, као што су пода ци о начи ни ма адап та ци је грч ких речи, 
о твор бе ним и лек сич ким нови на ма у срп ским тек сто ви ма у одно су на ста ро сло вен ске 
спо ме ни ке. Семан тич ки апсект сва ке лек се ме тако ђе је пажљи во и исцрп но обра ђен.

Име ни ци. Оглед на све ска садр жи и два име ни ка – срп скосрп ско сло вен ски и грч ко
срп ско сло вен ски. Њима је обу хва ће на сва срп ско сло вен ска лек си ка која је пред ста
вље на у реч ни ку, али у свом нор ма ли зо ва ном виду. Циљ име ни ка био је да пред ста ви, 
у том тре нут ку, моде ле буду ћих срп скосрп ско сло вен ских и грч косрп ско сло вен ских 
реч ни ка, на који ма би се ради ло по завр шет ку рада на теку ћем реч ни ку. У срп ском 
име ни ку одред ни це су фор ми ра не по узо ру на реч ни ке стра них јези ка, при чему се 
одред ни ца акцен ту је, даје се основ ни гра ма тич ки пода так, упу ћу је се на срод не обли
ке и даје се њихо ва (не)потвр ђе ност у дру гим реч ни ци ма. Иста наче ла, само упро шће
на, при ме ње на су у грч ком име ни ку, због чега он више има фор му индек са.
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У завр шним погла вљи ма Оглед не све ске чита о цу се отва ра ју две ри про шло сти и он 
се упо зна је са вре ме ном и при ли ка ма које су прет хо ди ле њеној изра ди. У пот по гла
вљи ма Из исто ри је Одсе ка и О Оглед ној све сци сазна је мо о Дими три ју Бог да но ви ћу 
и Дими три ју Е. Сте фа но ви ћу, зачет ни ци ма иде је о изра ди Реч ни ка ста ро сло вен ског 
(цркве но сло вен ског) јези ка срп ске редак ци је, дав не 1969. годи не у Инсти ту ту за 
срп ско хр ват ски језик, где је касни је фор ми ран и Ста ро сло вен ски (Ста ро сло ве ни сти
ч ки) одсек. Нада ље се дозна је о сарад ни ци ма Нико ли Роди ћу, Рад ми ли Кова че вић, 
Љиља ни Лам бићБожо вић и Андре ју Пеши ка ну, који су 1973. годи не завр ши ли рад на 
екс церп ци ји Миро сла вље вог јеван ђе ња. Екс цер пи ра ни су, затим, и Вука но во јеван ђе
ље, Мати чин апо стол, као и 10 апо сто ла из XIII и XIV века. Фор ми ран је кор пус који 
је садр жао 150 хиља да листи ћа са ново за вет ном лек си ком. Годи не 1977. Н. Родић и 
М. Пеши кан обја вљу ју чла нак у ЈФ под насло вом: Огле ди обра де речи у јеван ђељ ском 
реч ни ку срп ске редак ци је. После неко ли ко годи на М. Пеши кан завр ша ва упут ства 
на осно ву којих се при сту пи ло изра ди Реч ни ка. Неко ли ко сарад ни ка ради ло је на 
реч ни ку, да би се, после смр ти Н. Роди ћа 2003. годи не, са радом у пот пу но сти ста ло.

Да све што је дотад било ура ђе но не би про па ло, В. Савић, уз подр шку Ђор ђа Три фу
но ви ћа, наста вља рад на про јек ту. Мно го су пута вође ни раз го во ри о буду ћем Реч ни ку 
јеван ђе ља и из таквих кон сул та ци ја рађа ла се иде ја о томе како би реч ник могао да 
изгле да. Годи не 2005. руко во ди лац Одсе ка поста је Гор да на Јова но вић. 
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33.
Библи о гра фи ја у часо пи су Јужно сло вен ски фило лог / Ана Голу бо вић; уред ник 
Пре драг Пипер. – Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2013. – 228 стр.; 24 
cm. – (Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 24)

Ана Голу бо вић, Библи о гра фи ја у часо пи су Јужно сло вен ски фило лог, Инсти тут 
за срп ски језик САНУ, Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, 24, Бео град 2013. 
– 230 стр. / Јасна Б. Вла јић Попо вић // Јужно сло вен ски фило лог. – 71, 3/4 (2015), 
377–380. | При каз
При каз књи ге Библи о гра фи ја у часо пи су „Јужно сло вен ски фило лог“ / Мари ја 
Јован цаи // Сусре ти библи о гра фа у спо мен на др Геор ги ја Миха и ло ви ћа : (збо р
ник радо ва са науч ног састан ка одр жа ног 14. новем бра 2014. годи не) – 19 (2014 
[штамп. 2016]), 245–247. | При каз

Моно граф ска публи ка ци ја Библи о гра фи ја у часо пи су Јужно сло вен ски фило лог ауто
ра Ане Голу бо вић даје нам све о бу хва тан, опсе жан опис настан ка и раз во ја библи о
гра фи је јед ног од наших нај ста ри јих лин гви стич ких часо пи са посве ће ног језич ким 
пита њи ма, како срп ског и дру гих сло вен ских јези ка, тако и опште лин гви стич ким 
тема ма уоп ште.

Основ на је иде ја ово га рада да се раз вој и зна чај библи о граф ског рада у часо пи
су Јужно сло вен ски фило лог пред ста ви науч ној и струч ној јав но сти. Аутор ка кори сти 
савре ме ни библи о граф ски науч ни метод. Библи о гра фи је су сачи ње не пре ма Међу
на род ном стан дар ду за опис састав них дело ва публи ка ци ја ISBD (CP). Оне су путем 
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ком па ра тив ног и исто риј ског науч ног мето да пред ста вље не, ана ли зи ра не и упо ре ђе
не са дру гим срп ским, сла ви стич ким и међу на род ним науч ним и лин гви стич ким 
библи о гра фи ја ма.

Моно гра фи ја обу хва та 13 погла вља, два реги стра и оби ма је 230 стра на.
Након увод ног погла вља у којем аутор ка пред ста вља сво ју иде ју, пред мет и циље ве 

истра жи ва ња сле ди погла вље насло вље но Јужно сло вен ски фило лог. У њему се изно се 
исто риј ски пода ци у вези са осни ва њем часо пи са, њего вом струк ту ром и изгле дом, 
наво де се име на свет ски при зна тих и чуве них лин гви ста и фило ло га који су сво јим 
при ло зи ма бога ти ли шти во ЈФ и ути ца ли на изгра ђи ва ње њего вог кре ди би ли те та и 
важно сти. Аутор ка опи су је пери о ди ку изла же ња ЈФ пре, за вре ме и после рата, наво
ди ко су све били уред ни ци, секре та ри часо пи са, коме су одре ђе ни бро је ви часо пи са 
били посве ће ни.

Часо пис су 1913. годи не осно ва ли А. Белић и Љ. Сто ја но вић, а библи о граф ски при
ло зи се у њему обја вљу ју од самог почет ка. У првом бро ју посто ја ла је рубри ка „Беле
шке“, у којој су чита о ци ма пред ста вља не неке науч не публи ка ци је. Већ од дру гог 
бро ја та рубри ка пре ра ста у нову, са нази вом „Библи о гра фи ја“, коју ће нада ље има ти 
ско ро сва ки од 69 обја вље них бро је ва до 2013. годи не. У окви ру ове рубри ке обја вље но 
је 12 пер со нал них библи о гра фи ја. Прву такву обја вио је С. Куљ ба кин, у тре ћем бро ју 
часо пи са, као библи о гра фи ју селек тив них радо ва Ватро сла ва Јаги ћа. Такве, пер со нал
не библи о гра фи је изла зи ле су и касни је, нај че шће пово дом одре ђе них јуби ле ја или 
дога ђа ја веза них за рад истак ну тих науч ни ка.

Сле ди тре ће, цен трал но погла вље, насло вље но као Теку ћа лин гви стич ка библи о гра
фи ја у часо пи су Јужно сло вен ски фило лог. У њему су пот по гла вља дефи ни са на пре ма 
пери о ди ма (који нај че шће обу хва та ју 10 годи на) у који ма су се одви ја ле фазе раз во
ја библи о гра фи је. Сва ко пот по гла вље садр жи: општи опис, пре глед оде ља ка, попис 
часо пи са и спи сак сарад ни ка.

Наред на погла вља дају опис и тума че ње библи о гра фи ја у Јужно сло вен ском фило ло гу 
пре ма раз ли чи тим кри те ри ју ми ма – 4. Библи о гра фи ја теку ће лин гви стич ке библио 
гра фи је у часо пи су ЈФ, 5. Библи о гра фи ја у часо пи су ЈФ у поре ђе њу са дру гим лин гви
стич ким и библи о гра фи ја ма у пери о ди ци, 6. Пер со нал не библи о гра фи је у часо пи су 
ЈФ, 7. Библи о гра фи ја пер со нал них библи о гра фи ја у ЈФ, 8. Ана ли тич ка библи о гра фи ја 
ЈФ и 9. Библи о граф ско чита ње ЈФ.

Сле де Закљу чак, Лите ра ту ра, Рези меи на руском и енгле ском, као и два реги стра 
(реги стар име на и реги стар часо пи са и збор ни ка).

Око сни цу библи о граф ске делат но сти ЈФ чини њена стал на рубри ка „Библи о гра
фи је“. У закључ ним раз ма тра њи ма аутор ка се доти че савре ме ног ста ту са библи о граф
ске делат но сти у ЈФ, исти чу ћи како се она негу је на исти начин, са истим иде ја ма 
и циље ви ма, као и пре сто ти ну годи на када је наста ја ла. Рефор мом од 2003. годи не, 
њено уре ђи ва ње пре не то је на про фе си о нал ног библи о гра фа. Раз во ју библи о граф ске 
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делат но сти умно го ме је допри не ла и диги та ли за ци ја изво ра, нове тех но ло ги је и цен
тра ли за ци ја базе библи о тич ких ката ло га.

И, на кра ју, како аутор ка исти че, оста је потре ба за осни ва њем библи о граф ске 
инсти ту ци је која би олак ша ла орга ни за ци о не про бле ме библи о гра фа и пру жи ла им 
струч ну подр шку.
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34.
Син так са паде жа у гово ру рома ниј ског пла тоа : мета фо ри за ци ја про сто ра / Зоран 
Симић; уред ник Рај на Дра ги ће вић. – Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 
2018. – 373 стр., [1] пре са ви јен лист с гео гр. кар та ма : илу стр.; 24 cm. – (Библи о
те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја; 25) – ISBN 978–86–82873–67–9. | 
Моно гра фи ја је незнат но изме њен и дели мич но скра ћен текст док тор ске дисер
та ци је одбра ње не на Фило зоф ском факул те ту Уни вер зи те та у Новом Саду, 24. 
јуна 2016. годи не.

Зоран Симић, Син так са паде жа у гово ру рома ниј ског пла тоа: мета фо ри за ци ја 
про сто ра. Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 25, Бео град: 
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Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2018, стр. 373. / Софи ја Р. Мило ра до вић // Збо р
ник радо ва Фило зоф ског факул те та. – 50, 1 (2020), 341–345. | При каз
Паде жно син так сич ке осо би не рома ниј ских гово ра Ста рог Вла ха у све тлу ког
ни тив не мета фо ре / Лука З. Нико лић // Збо р ник Мати це срп ске за књи жев ност 
и језик. – 68, 3 (2020), 989–992. | При каз
Зоран Симић. Син так са паде жа у гово ру рома ниј ског пла тоа: мета фо ри за ци ја 
про сто ра. Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 25. Рај на Дра
ги ће вић (ур.). Бео град: Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2018, 373 стр. / Сре то З. 
Тана сић // Јужно сло вен ски фило лог. – 76, 1 (2020), 166–173. | При каз
Зоран Симић. Син так са паде жа у гово ру рома ниј ског пла тоа: мета фо ри за ци ја 
про сто ра. Бео град: Инсти тут за срп ски језик САНУ. Библи о те ка Јужно сло вен
ског фило ло га, нова сери ја, књ. 25, 2018, 373 стр. / Мари на Јури шић // Збо р ник 
Мати це срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку. – 63, 2 (2020), 210–218. | При каз

Моно гра фи ја Син так са паде жа у гово ру рома ниј ског пла тоа: мета фо ри за ци ја про
сто ра, ауто ра Зора на Сими ћа, бави се одли ка ма паде жног систе ма рома ниј ског гово
ра Ста рог Вла ха, који има осо би не југо и сточ ног под ди ја лек та хер це го вач кокра ји шког 
дија лек та.

У раду су пред ста вље ни резул та ти син так сич косеман тич ки усме ре ног дија лек то
ло шког истра жи ва ња срп ског јези ка, а фор мал носин так сич ки рад је огра ни чен на 
паде жне моде ле детер ми на тив ног типа. Науч ноистра жи вач ки рад З. Сими ћа може 
се одре ди ти дво ја ко – по кор пу су који је у истра жи ва њу кори шћен он при па да дија
лек то ло ги ји, а по мето до ло шком при сту пу при па да син так си.

Цен трал ни део рада чини седам погла вља у окви ру којих се аутор посеб но бави 
про бле ми ма про стор но сти и тем по рал но сти: I. Пред ло шкопаде жни фор ма ли за то ри 
про стор но сти: 1. про стор на лока тив ност, 2. про стор на тран сло ка тив ност: пер ла тив
ност, 3.а. про стор на тран сло ка тив ност: адла тив ност, 3.б. про стор на тран сло ка тив ност: 
абла тив ност; II. Тем по рал ност: 1. тем по рал на иден ти фи ка ци ја: вре мен ска лока ли за
ци ја, 2. тем по рал на кван ти фи ка ци ја; III. Ква ли фи ка тив ност; IV. Интен ци о нал ност; 
V. Кау зал ност; VI. Кон ди ци о нал ност и VII. Кон це сив ност.

Сле де Закљу чак, Лите ра ту ра, Реги стар пред ло га и паде жних кон струк ци ја и При
ло зи – табе лар ни, шемат ски и кар те.

У закључ ним раз ма тра њи ма аутор суми ра резул та те свог истра жи ва ња, а ми их 
украт ко пред ста вља мо – 1. говор рома ниј ског пла тоа пока зу је при пад ност струк ту рал
но кон зер ва тив ним дија лек ти ма, тј. гово ри ма са новом акцен ту а ци јом као чува ри ма 
кон зер ва тив но сти; 2. про стор ност: а. посто ји ста бил ност систе ма и лока тив них и адла
тив них пред ло шкопаде жних кон струк ци ја, као и систе ма пер ла тив них и абла тив них 
пред ло шкопаде жних кон струк ци ја; б. фор ма ли за то ри основ них видо ва из семан ти
ч ке тетра де – лока тив ност : пер ла тив ност : адла тив ност : абла тив ност оче ки ва но не 
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пока зу ју већих осо бе но сти у свом функ ци о ни са њу у одно су на оста ле ново што кав ске 
гово ре; 3. тем по рал ност: а. симул та ност (ста бил ну пози ци ју у систе му паде жа са 
зна че њем тем по рал не симул та но сти има ју гени тив на и аку за тив на паде жна фор
ма са оба ве зним детер ми на то ром у функ ци ји вре мен ског акту а ли за то ра рече нич
не пре ди ка ци је); б. сук це сив ност (у окви ру зна че ња анте ри ор но сти реги стро ва не 
су гени тив не кон струк ци је с пред ло зи ма при је, уочи, иСпреД, Бли зу, као и преД + 
акуз.; посте ри ор ност је изра же на кон струк ци ја ма поСле, иза + ген., након + ген., 
за + инстр.); в. тем по рал на кван ти фи ка ци ја (доми на ци ја аку за ти ва са оба ве зним 
детер ми на то ри ма са коли чин ским зна че њем читав, Ције ли/Цио); 4. ква ли фи ка тив
ност: а. инстру мен тал ност (бес пре дло шки инстру мен тал је основ ни фор ма ли за тор 
спро вод нич ког инстру мен та, затим Са + инстр.); б. ква ли фи ка тив ност у ужем сми
слу обу хва та ква ли фи ка тив ну детер ми на ци ју гла гол ске рад ње и име нич ког пој ма 
(бес пре дло шки инстру мен тал, Са + инстр., на + акуз.); в. про прат на окол ност (Са + 
инстр.); г. кри те ри јум/основ ква ли фи ка тив ног типа (по + лок.); д. ком па ра тив ност 
(оД + ген., међу + инстр., мимо + акуз., на + акуз.); ђ. кван ти фи ка тив ност (облик аку
за ти ва број них име ни ца сто ти на и иља да, име ни ца годи на, затим сто ти на и иља да 
у обли ку бес пре дло шког инстру мен та ла мно жи не, оД + акуз., До + ген.); 5. интен ци
о нал ност: нај фре квент ни ји фор ма ли за то ри интен ци о нал но сти су про то а дла тив не 
аку за тив не кон струк ци је с пред ло зи ма у и на; 6. кау зал ност: кон струк ци ја оД + ген. 
врши функ ци ју обе ле жа ва ња уну тра шњег и спо ља шњег узро ка; 7. кон ди ци о нал ност: 
кон струк ци ја Б(р)ез + ген. ука зу је на одсу ство одре ђе ног фак то ра нео п ход ног за реа
ли за ци ју рече нич не пре ди ка ци је; 8. кон це сив ност: кон це сив на детер ми на ци ја управ
не пре ди ка ци је паде жним кон струк ци ја ма није честа поја ва у гово ру рома ниј ског 
пла тоа (поне где Б(р)ез + ген., С + инстр.); и 9. мета фо ри за ци ја про сто ра: семан тич ка 
струк ту ра већи не посма тра них апстракт них кате го ри ја у нај ве ћој је мери уоб ли че на 
про то ло ка ци о ним пред ло шкопаде жним кон струк ци ја ма, које су у циљ не доме не 
уне ле сво ја инхе рент на обе леж ја.

У свом раду З. Симић отва ра мно га поје ди нач на истра жи вач ка пита ња, и син хро
ниј ског и дија хро ниј ског карак те ра, те се може рећи да је поста вио теме ље буду ћим, 
раз ли чи то усме ре ним син так сич ким испи ти ва њи ма на дија ле кат ској гра ђи.
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Рези ме

Овом библи о гра фи јом има ли смо жељу да пред ста ви мо и библи о граф ски опи ше мо 
Библи о те ку Јужно сло вен ског фило ло га, коју је 1928. годи не осно вао Алек сан дар Белић. 
У пери о ду пре Дру гог свет ског рата, у окви ру ста ре сери је, обја вље но је девет књи га. 
Библи о те ка је, тзв. новом сери јом, поно во покре ну та 1970. годи не, и у њој је до сада 
обја вље но 25 књи га. Уред ни штво Библи о те ке ути ца ло је на напре дак стру ке широ ким 
обу хва том раз ли чи тих обла сти фило ло шких и лин гви стич ких истра жи ва ња. Испр ва 
су ове књи ге биле пре ра ђе не и публи ко ва не док тор ске дисер та ци је, са пре вас ход но 
сла ви стич ким тема ма, да би од седам де се тих годи на два де се тог века, када је библио 
те ка поно во покре ну та, поред док тор ских и маги стар ских теза, њихов садр жај био 
про ши рен и на дру ге лин гви стич ке теме. Циљ ове библи о гра фи је јесте да кроз опи
сну и рефлек тив ну ано та ци ју поку ша да пред ста ви основ не тезе које изно си сва ка 
сту ди ја. Осим основ не библи о граф ске једи ни це за сва ку поје ди нач ну моно гра фи ју, 
библи о гра фи ја садр жи и подат ке о првом публи ко ва њу сту ди је у часо пи су Јужно сло
вен ски фило лог (одно си се на ста ру сери ју), библи о граф ске једи ни це које упу ћу ју на 
штам па не (кри тич ке) при ка зе сту ди је, као и оне једи ни це које бли же осве тља ва ју 
про фе си о нал ни рад њеног ауто ра. Иза библи о граф ских једи ни ца у цело сти је пре
нет Садр жај, она ко како је дат у самој сту ди ји. На кра ју је дата исцрп на ано та ци ја, са 
циљем да садр жин ски и тео риј скомето до ло шки пред ста ви одре ђе ну сту ди ју. Библио 
гра фи ја садр жи 34 ано ти ра не библи о граф ске једи ни це. Библи о граф ски опис обја вље
них сту ди ја ура ђен је у скла ду са савре ме ним библи о граф ским науч ним мето дом, 
уте ме љен на хро но ло шком орга ни за ци о ном прин ци пу. Тако се пру жа нај бо љи увид 
у обра ђи ва не језич ке теме и нај лак ше се уоча ва општа језич ка дина ми ка. Библи о
граф ске једи ни це сачи ње не су пре ма Међу на род ном стан дар ду за опис моно граф ских 
публи ка ци ја ISBD (M) и састав них дело ва публи ка ци ја ISBD (CP).



130

Sum mary

This anno ta ted bibli o graphy illu mi na tes and bibli o grap hi cally descri bes the Library of the 
Južno slo ven ski filo log, which was foun ded by Alek san dar Belić in 1928. In the period befo
re the Second World War 9 books were publis hed in the socal led old seri es. The Library of 
the Južno slo ven ski filo log was rela un ched in 1970 (the new seri es), and sin ce then, 25 books 
have been publis hed. The Library’s edi to rial board has influ en ced the pro gress of the pro
fes sion by bro adly cove ring vari o us are as of phi lo lo gi cal and lin gu i stic rese arch. Usu ally, 
in the old seri es, the Library publis hed doc to ral dis ser ta ti ons with vari o us topics wit hin 
the field of Sla vic stu di es. When it was rela un ched, in addi tion to PhD and MPhil the ses, its 
con tent was expan ded and the Library sta r ted publis hing works enga ged in vari o us lin gu i
stic topics. The aim of this Bibli o graphy is to try to pre sent the basic achi e ve ments of each 
study, thro ugh a descrip ti ve and reflec ti ve anno ta tion. In addi tion to the basic bibli o grap hic 
unit for each indi vi dual study, the bibli o graphy also con ta ins data on its first publi ca tion in 
the Južno slo ven ski filo log jou r nal (refers to the old seri es), bibli o grap hic units which refer 
to prin ted (cri ti cal) acco unts of the study, as well as tho se units that shed more light on the 
pro fes si o nal work of its aut hor. The Table of Con tents for each book is tran sfer red in full, as 
it is given in the study itself. At the end, an exha u sti ve anno ta tion is given, with the aim of 
pre sen ting the stu di es in terms of the ir con tent and the o re ti calmet ho do lo gi cal prin ci ples, 
rese arch aspect and sci en ti fic con tent. The Bibli o graphy con ta ins 34 anno ta ted bibli o grap
hic units. The bibli o grap hic descrip tion of the publis hed stu di es was done in accor dan ce 
with the modern bibli o grap hic sci en ti fic met hod, based on the chro no lo gi cal orga ni za ti o
nal prin ci ple. This pro vi des the best insight into the inve sti ga ted lin gu i stic topics and the 
gene ral lin gu i stic dynamics are the easi est to obser ve. The bibli o grap hic units were made 
accor ding to the Inter na ti o nal Stan dard for the Descrip tion of Mono grap hic Publi ca ti ons 
ISBD (M) and the con sti tu ent parts of ISBD publi ca ti ons (CP).
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