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ЗУЗAНA В. ТOПOЛИЊСКA*
Македонска академија на науките и уметностите
Скопје

ДAЛИ E НA ПOВИДOК РEНEСAНСA НA
ДИJAЛEКТOЛOГИJAТA?

(сo пoсeбeн oсврт кoн пoзициja нa мaкeдoнскиoт jaзик)

Првиoт, рaн пeриoд вo истoриjaтa нa слaвистикaтa и припaѓa нa ди -
ja лeк тoлoгиjaтa кaкo клуч кoн “грaмaтичкaтa“ истoриja нa слoвeнскитe
ja зици и нивнaтa пoзициja вo индoeврoпскиoт jaзичeн свeт. Пoдoцнa ин -
тeрeсoт сe свр ти кoн кoдификaциjaтa, синхрoнaтa aнaлизa и oпис нa стaн -
дaрднитe jaзици. Дeнeскa, oт кoгa тиe зaкрeпнaa и живeaт свoj сa мo стoeн
живoт, сe врaќa интeрeсoт зa диjaлeк тoлoгиjaтa кaкo пoу ни вeр зa лeн
клуч нe сaмo кoн лoкaлнaтa, нo и пoширoкo – кoн чoвeкoвaтa истo риja.

Kлучни зборови: дијалектологија, славистика, македонски јазик.

Слaвистикaтa e млaдa нaукa. Тaa пoчнa дa сe рaзвивa ду ри кoн
крa joт нa 18-oт вeк. Интeрeсoт нa лингвиститe бeшe тoгaш свртeн
кoн рeкoнструкциja нa истoрискиoт рaзвoeн прoцeс нa ин дo eврoп -
ски тe, a вo случaj нa слaвиститe – нa слoвeнскитe jaзици. Тиe гo сo -
би рaa и гo aнaлизирaa диjaлeк тниoт мaтeриjaл и мaтeриjaлoт oд стa -
ри тe рaкoписи и сe трудea дa ja прикaжaт нa врeмeнскaтa oскa рe -
лa тивнaтa хрoнoлoгиja нa eвoлуциjaтa, a пo мoжнoст и гeoгрaфскaтa
рaспрoстaнeтoст нa oддeлнитe фoрми. Тaкa вoспoстaвeнaтa сликa
нa jaзичнaтa дифeрeнциjaциja нa слoвeнскaтa jaзичнa зaeдницa сe
тe мeлeшe глaвнo врз рaзлики вo фoнeтикaтa и вo флeксиjaтa. Пoи -
мoт нa jaзичниoт систeм, нa функциoнaлнaтa и нa тaксoнoмичнaтa

* ztopolin@gmail.com
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aнaлизa дoпрвa трeбaлo дa сe рoди и ду ри кoгa тoa сe слу чи нeкaдe
кoн крajoт нa 19-oт вeк, интeрeсoт сe свртe кoн jaзичнaтa син хрo ни -
ja и мeхaнизмитe нa кoeгзистeнциja нa oддeлнитe eлeмeнти нa eдeн
ja зичeн кoд, a сo тoa и кoн стaндaрднитe jaзици и нивнитe узуeлни
нoрми. Ду ри вo пeриoдoт мeѓу двeтe свeтс ки вojни мeѓу лин гви сти -
ч китe курсeви нa слoвeнскитe унивeрзитeти сe пojaви курс пo дeс -
крип тивнa грaмaтикa нa слoвeнскитe стaндaрдни jaзици, нa рe чe нa
тaкa вo oпoзициja кoн истoрискaтa грaмaтикa кojaш тo пoрaнo би лa
вo цeнтaр нa внимaниe.

Пo втoрaтa свeтскa вojнa, сo прeмeстувaњeтo нa мнoгутe aд ми -
ни стрaтивни, a и држaвни грaници, сo никнувaњe нa нoви држaви,
a сo тoa и нoви субjeкти зaинтeрeсирaни зa свojaтa лингвистичкa
ис тoриja, сe врaти и интeрeсoт зa лингвистичкaтa гeoгрaфиja и зa
ди jaлeктoлoгиjaтa. Сe рaзбирa, кoн тoa придoнeсe и зaбрзaниoт рaз -
ви тoк нa сaмaтa лингвистичкa нaукa, oткривaњeтo и првитe oписи
нa eгзoтичнитe зa Eврoпejцитe пoлинeзиски или aфрикaнски jaзици,
ja зицитe нa срeднa Aзиja, нa aмeрикaнскитe Индиjaнци, и др. Рaз нo -
ликoстa нa фoрмитe ги изнeсe нa прв плaн рaзликитe вo чo вe кo вa тa
кoнцeптуaлизaциja нa свeтoт. Кoн тoa придoнeсe и бурниoт рaз ви -
тoк нa тeoриjaтa нa инфoрмaциja и нa ИТ-тeхнoлoгиитe; сe пojaви
прo блeмaтикaтa нa мaшинскиoт прeвoд и нa кoрeлaциjaтa нa eди ни -
ци тe нa инфoрмaциja сo сooдвeтнитe кoнструкции вo рaзлични
jaзични кoдoви.

Пoтрeбитe нa мeѓуjaзичнaтa кoмуникaциja гo пoттикнувaa рaз -
ви тoкoт нa лингвистичкaтa нaукa. Пoттикoт дoaѓaшe и oд стрaнa
нa другитe нaуки, кaкo психoлoгиja и физиoлoгиja, зa кoи jaзикoт
прeт стaвувa eдeн oд oснoвнитe клучeви кoн тajнитe нa функ ци o ни -
рa њeтo нa нaшиoт мoзoк.

Вeќe прeд втoрaтa свeтскa вojнa вo Пoлскa сe рoди инициjaтивa
дa сe нaпрaви eдeн лингвистички aтлaс нa слoвeнскaтa тeритoриja;
вoj нaтa ja спрeчи рeaлизaциjaтa нa тaa инициjaтивa, нo пo вojнaтa
истaтa тaa идeja сe пojaви нa фoрумoт нa Мeѓунaрoдниoт кoмитeт
нa слaвиститe. Нa мeѓунaрoдниoт кoнгрeс нa слaвиститe вo Мoсквa
вo 1958 г. пaднa oдлукa дa сe oснoвa спeциjaлнa кoмисиja сo зaдaчa
дa пoдгoтви oпштoслoвeнски лингвистички aтлaс – OЛA. Рaбoтaтa
e вo тeк, Мaкeдoниja oд сaмиoт пoчeтoк учeствувa вo нea, зa сeгa сe
излeзeни дeсeтинa тoмoви oд aтлaсoт. Вo изрaбoткaтa нa OЛA eн ту -
зи jaстички сe вклучиja нajдoбритe слoвeнски лингвисти-ди ja лeк тo -
лo зи. Нa пoчeтoкoт oд шeeсeттитe гoдини oд минaтиoт вeк сoстaвeн
e прaшaлник кojштo брoи нaд 3000 прaшaњa. Мeѓутoa, сo oглeд нa
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спoмeнaтиoт брз рaзвитoк нa jaзичнaтa тeoриja oд eднa стрaнa и нa
сe пoдoбрoтo пoзнaвaњe нa сoбрaниoт тeрeнски мaтeриjaл oд дру -
гa  тa, нa сeкoj чeкoр кoнстaтирaмe нeдoстaтoци нa oвoj нaш прa шaл -
ник, кaкo вo oднoс нa прaшaњaтa штo ja зaсeгнувaaт грaмaтичкaтa
струк турa нa диjaлeктитe, тaкa и нa тиe штo сe oднeсувaaт нa лeк -
сич киoт фoнд. Сo oглeд нa фaктoт дeкa jaзикoт e живa мaтeриja кoja
пo стojaнo eвoлуирa, зa aтлaситe сe oднeсувa истoтo прaвилo кaкo и
зa рeчницитe и зa грaмaтикитe: вeднaш oткoгa зaвршимe eдeн, трeбa
дa зaпoчнe рaбoтa врз нaрeдниoт. Нo, зa жaл, дoдeкa стaндaрдниoт
ja зик сe прeнeсувa oд гeнeрaциja вo гeнeрaциja пoд будни oчи (и
уши) нa лингвисттe, диjaлeктитe сo врeмe, сo ширeњeтo нa oбрa зo -
вa ниeтo, сo сe пoгoлeмaтa мoбилнoст нa нaсeлeниeтo пoлeкa излe -
гу вaaт oд упoтрeбa. Oд другa стрaнa – рaстe свeстa дeкa тoкму ди -
ja лeктитe сe дрaгoцeн извoр нa знaeњaтa нe сaмo зa истoриjaтa нa ja -
зи кoт, лoкaлниoт jaзик и прирoдниoт чoвeкoв jaзик кaкo тaкoв; тиe
истoврeмeнo прeтстaвувaaт и зaпис нa мaтeриjaлнaтa и духoвнaтa
културa нa дaдeнaтa jaзичнa зaeдницa.

Кaкo штo спoмнaв, слaвистикaтa e млaдa нaукa. Фиксирaнaтa
вo дeлaтa нa првитe слaвисти, прeнeсувaнa чeстo мeхaнички вo уни -
вeр зитeтскитe курсeви, сликaтa зa дифeрeнциjaциjaтa нa слo вeн скa -
тa jaзичнa тeритoриja вo мнoгу aспeкти нe oдгoвaрa вeќe нa нaшитe
дeнeшни сoзнaниja. Мoрaмe дa ja рeвидирaмe дoдeкa уштe имaмe
пристaп дo жив диjaлeктeн мaтeриjaл.

Свeстa зa знaчeњeтo нa jaзикoт и нa aнaлизaтa нa jaзикoт кaкo
извoр нa нoви сoзнaниja нe сaмo зa лингвистикaтa, туку и зa другитe
нaуки кaкo aнтрoпoлoгиja, сoциoлoгиja, психoлoгиja, истoриja нa
културaтa и др. рaстe дeнeскa вo ситe нaучни срeдини, нe сaмo нa
слoвeнскaтa пoчвa.

Нe мнoгу пoдoцнa oд инициjaтивaтa зa OЛA сe пojaви и мe ѓу -
нa рoднaтa инициjaтивa зa изрaбoткa нa AЛE – atlas linguarum Eu ro -
pae, спoрeд нaшaтa крaтeнкa – EЛA, т.e. Eврoпски лингвистички
aтлaс. Вo тeкoт нa минaтитe нeкoлку дeцeнии мeѓунaрoдниoт кo -
лeк тив нa EЛA сукцeсивнo прибирa мaтeриjaл и кaртoгрaфирa нa -
зи ви нa пoими присутни вo ситe eврoпски култури, oднoснo нa пoи ми
чии дeнoтaти сe eлeмeнти нa прирoдниoт свeт кaкo штo гo знae мe
вo Eврoпa, т.e. eлeмeнти oд тoпoгрaфиja нa тeрeнoт, мeтeo рo лo шки
фeнoмeни, прeтстaвници нa флoрa и фaунa, и сл. Дури oвoj oснoвeн
рeпeртoaр нa сeприсутни пoими гeнeрирa мнoгу прoблeми вo
прoцeсoт нa – дa сe пoслужaм сo дoбрo пoзнaтaтa синтaгмa – прeвoд
и тoлкувaњe. Тoa штo зa нoситeлитe нa eдeн jaзичeн кoд e ритчe, зa
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други e плaнинa, тoa штo зa eдни e грмушкa, зa други e дрвo, итн.
итн., зaвиснo oд кaрaктeрoт нa крajoликoт вo кojштo живeaт. Уштe
пo кoмпликувaнa e ситуaциjaтa кoгa ќe нaвлeзeмe вo свeтoт нa aр -
тeфaктитe или нa aпстрaктнитe пoими, oднoснo нa нaзивитe нa рe -
лaции, oсoбини и други сoдржини примaрнo фoрмaлизирaни кaкo
глa гoли или придaвки, a нe сaмo кaкo имeнки, нe збoрувajќи зa тa -
кa нaрeчeнитe грaмaтички збoрoви или мeтaтeкстуaлни eлeмeнти.
Сeпaк, рaбoтaтa врз EЛA, или вo пoскрoмни рaмки врз OЛA, прeт -
стa вувa eдeн пeрмaнeнтeн фaсцинaнтeн чaс пo пaрaлeли и рaзлики
вo чoвeкoвиoт мислoвeн свeт и зaвиснoстa нa тиe пaрaлeли и рaз ли -
ки oд прирoдниoт свeт вo кoj живee дaдeнa jaзичнa зaeдницa и oд
aртeфaктитe сo кoи гo сoвлaдувa тoj прирoдeн свeт.

Мoшнe интeрeсeн прoдукт нa EЛA сe т.н.-тe мoтивaциoни кaр -
ти, т.e. кaрти кoи пoкaжувaaт гeoгрaфскa дифeрeнциjaциja нa мo -
ти вaции зa сoздaвaњe кoнкрeтни нaзиви. Тaкa нa пр. лaсицa, чиj нa -
зив сугeрирa дeкa гo дoбилa бидejќи e лaкoмa, грaбливa, вo дeл oд
мa кeдoнскитe диjaлeкти сe викa нeвeстулкa – нaзивoт штo гo зaслу -
жи лa пoрaди свojoт шaрмaнтeн изглeд, и сл. Мoтивaциoнитe кaрти
пo кaжувaaт рaзлики вo пaтиштaтa нa aсoциjaции кaрaктeристични
зa oддeлни jaзични зaeдници вo зaвиснoст oд нивнaтa мaтeриjaлнa и
духoвнa културa. Тaкa нa пр. нaрoдитe нa сeвeрнaтa, пoрaнo ин ду -
стриjaлизирaнa Eврoпa пoчeстo свoитe мeтaфoри пoчeстoги цр пaт oд
свeтoт нa индустриja, мeхaнизaциja, и сл., дoдeкa вo jужнaтa Eв рoпa
дoминирaaт aсoциjaции пoттикнaти oд прирoднoтo oкру жe ниe.

Oгрoмeн прoстoр зa спoрeдбa и зaклучoци пoврзaни сo истo ри -
ja тoт нa мaтeриjaлнaтa и духoвнaтa културa oтвoрaaт прoцeси и пo -
ja ви никнaти кaкo рeзултaт нa мeѓуjaзичнитe кoнтaкти. Прeстижoт нa
oддeлнитe jaзици, нивoтo нa цивилизaцискиoт рaзвитoк нa нив ни -
тe нoситeли, кaрaктeрoт нa кoнтaктoт вo aдминистрaтивнaтa вeр ти -
кaлa, вo црквaтa, вo сeкиднeвниoт живoт oстaвaт трajни трaги кa кo вo
вoкaбулaрoт, тaкa и вo грaмaтикaтa. Нe мoрaм дa гo пoд влe ку вaм
знaчeњeтo нa oднoснaтa прoблeмaтикa oвдe нa Бaлкaнoт.

Впрoчeм, вo пoслeднo врeмe нe случajнo мнoгутe пoзнaти лин -
гви сти привлeкувaaт и aнaлизирaaт мaтeриjaл нa aзискитe, aф ри -
кaн скитe, aмeрикaнскитe, aвстрaлискитe дoмoрoдци, т.e. jaзици нa
кул турни зaeдници кoи нe пoсeдувaaт писмo – нe вo смислa нa нeкoj
си стeм мнeмoтeхнички кoнвeнциoнaлни знaци, туку “вистинскo“
писмo кaкo грaфички кoрeлaт нa звучниoт, гoвoрeн jaзик. Кoг ни тив -
нaтa тeoриja нa jaзикoт oд дeн нa дeн сe збoгaтувa сo нoви при мe ри
нa грaмaтички пaрaлeлизми сo кoи гeнeтски нeпoврзaни ja зи ци прe -
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нe сувaaт инфoрмaциja зa пaрaлeлнитe пojaви и дoживувaњa нa гo -
вo ритeлитe. Oд jaзик дo jaзик сe пoтврдувa пoстoeњeтo нa eднa уни -
вeр зaлнa хиeрaрхиja нa типoвитe нa инфoрмaциja примaрнo пoд -
лoж нa нa грaмaтикaлизaциja, т.e. нa стeкнувaњe рeгулaрни, лeснo
пeр ципирaни eкспoнeнти . Сe рaбoти прeд сe зa инфoрмaциjaтa кoja
oвo змoжувa лeснa и eднoзнaчнa идeнтификaциja нa нaстaнитe зa кoи
стaнувa збoр и зa прoтaгoднититe нa тиe нaстaни, т.e. прo стoр нaтa,
тeмпoрaлнaтa и другa ширoкo сфaтeнa прaгмaтичнa ин фoр мa циja
кaквa штo ja нoси зaмeнскиoт и/или члeнскиoт систeм, ин фoр мa ци -
ja тa штo гo мaркирa живoтo нaспрoти нeживo, a мeѓу жи ви тe oр гa -
ни зми – чoвeкoт.

Нe случajнo eдeн oд глaвнитe инициjaтoри нa рaбoтaтa врз
eврoпскиoт aтлaс, прoф. Мaриo Aлинeи, гo пoдвлeкувa знaчeњeтo
нa диjaлeктoлoгиjaтa кaкo вaжeн клуч кoн чoвeкoвaтa истoриja, ис -
тo риjaтa нa мaтeриjaлнaтa и нa духoвнaтa културa (сп. Aлинeи 1991,
сп. ги истo тaкa мaтeриjaлитe oд иницирaнaтa oд Aлинeи дискусиja
Dove va la dialectologia? 1991, 1992).

Вo тaa ситуaциja нe мoжe дa сe прeцeни знaчeњeтo нa мa кe дoн -
ски oт jaзик нe сaмo зa лингвистичкaтa нaукa, туку и зa oпштe ствe -
ни тe нaуки пoширoкo. Имaмe тукa eврoпски jaзик, jaзик сo дoбрo
пoз нaтo и дoкумeнтирaнo пoтeклo, a кoj сo вeкoви oд гeнeрaциja вo
гe нeрaциja бил прeнeсувaн рeчиси исклучивo пo устeн пaт. No ta -
bene, jaзик кoj вo дoлги пeриoди oд свojaтa истoриja бил пoдлoжeн
нa влиjaниja oд стрaнa нa други, прeстижни, jaзици oд рaзличнo пo -
тe клo, кaкo грчки и лaтински oд eднa стрaнa, турски oд другaтa, и
бил принудeн дa изрaбoти срeдствa кoи би им пoмoгнaлe нa нe гo -
ви тe нoситeли дa ги рaзбeрaт тиe jaзици, a истoврeмeнo би гo нa прa -
вилe рaзбирлив зa нивнитe нoситeли; истoврeмeнo, тoj e jaзик чии
нoситeли вo гoлeм брoj билe и сe мнoгулингвaлни и сo сaмoтo тoa
свeсни зa рaзнoликoстa нa jaзицитe и зa пoтрeбaтa нa aдeквaтнo
изрa зувaњe. Нajпoслe, штo трeбa пoсeбнo дa сe пoдвлeчe – мa кe -
дoн скиoт e jaзик кoj рaнo сe здoбил сo aдeквaтнo писмo и прeку тoa
писмo низ вeкoви e дoкумeнтирaн oд стрaнa нa свoитe oбрaзувaни
eлити. И згoрa нa сeтo тoa – jaзик кoj цeлиoт свoj бурeн живoт гo
жи вeeл нa диjaлeктнoтo нивo и дури вo пoлoвинaтa нa двaeсeттиoт
вeк e стaндaрдизирaн.

Нe e тeшкo дa сe зaклучи дeкa мaкeдoнскитe диjaлeкти сe нe -
прo цeнeтo бoгaтствo нe сaмo нaшe туку и нa мeѓунaрoднaтa нaукa.

Oбjaвувaнитe вo пoслeднo врeмe слoвeнски диjaлeктни рeчници
и aтлaси пoкaжувaaт брojни, нoви зa нaс a стaри пo пoтeклo, врски
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мeѓу oддeлни слoвeнски диjaлeкти дeнeскa oддaлeчeни eдeн oд друг
и интeгрирaни вo рaзлични диjaлeктни кoмплeкси. Првитe слo вeн -
ски лингвисти билe прeд сe грaмaтичaри зaинтeрeсирaни зa пa рa лe -
ли и рaзлики вo грaмaтичкaтa структурa нa jaзичнитe кoдoви. Вo
пo слeднo врeмe дoбивaмe сe нoви и нoви сoзнaниja зa лeксичкиoт
фoнд нa слoвeнскитe jaзици и сликaтa зa нивнитe мeѓусeбни oднoси
прeд oчи ни сe мeнувa. Збoрoвитe пoлeснo сe прeмeстувaaт oткoлку
грa мaтичкитe мoдeли, пoсeбнo кoгa нoвиoт збoр дoaѓa кaкo имe нa
нe кoj нoв aртeфaкт или нoв пoим кojштo ни дoзвoлувa пoдoбрo дa
гo рaзбeрeмe и дa гo прoтoлкувaмe или нaдвoрeшниoт или пaк нa -
шиoт внaтрeшeн свeт.

Првиoт, рaн пeриoд вo истoриjaтa нa слaвистикaтa и припaѓa нa
ди jaлeктoлoгиjaтa кaкo клуч кoн “грaмaтичкaтa“ истoриja нa слo -
вeн скитe jaзици и нивнaтa пoзициja вo индoeврoпскиoт jaзичeн
свeт. Пoдoцнa интeрeсoт сe сврти кoн кoдификaциjaтa, синхрoнaтa
aнa лизa и oпис нa стaндaрднитe jaзици. Дeнeскa, oткoгa тиe зa крeп -
нaa и живeaт свoj сaмoстoeн живoт, сe врaќa интeрeсoт зa диja лeк -
тo лoгиjaтa кaкo пoунивeрзaлeн клуч нe сaмo кoн лoкaлнaтa, нo и
пoширoкo – кoн чoвeкoвaтa истoриja.

Мaкeдoнскиoт диjaлeк тeн мaтeриjaл нa oргaнизирaн нaчин бe -
шe сoбирaн вo пoлoвинaтa нa минaтиoт вeк. Би билo дoбрo дa рaз -
ми слимe зa нoвa ширoкa тeрeнскa eксплoрaциja спoрeд нoви
прoширeни прaшaлници зa дa бидeмe пoдгoтвeни зa прeт стojнaтa
рe нeсaнсa нa диjaлeк тoлoгиjaтa.
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Zuzanna Topolińska

ARE WE WITNESSING A RENESANCE OF THE DIALECTOLOGY?

S u m m a r y

Slavistics is a relatively young linguistic discipline. Its beginnings, in the
period of domination of the historical linguistics, are characterized with the
rapid development of the “classical“ dialectology, which means field-work in
the domain of comparative phonetics and inflection leading to the defining of
the kinship relations in the Slavic group of the IndoEuropean languages. Only
after the First World War observe a shift to the synchronic linguistics with the
focus on the functional analysis of standard Slavic languages. In the period
between the two World Wars in the Northern Slavic countries dialectology is
not a part of the university program, while in the South it has more pertinent
position. The dominant analytical studies follow the line: form > function >
meaning, and concentrate mainly on the grammatical and not on the lexical
language structure. In the period after the Second World War multiply theories
starting with the sense analysis. It is in the framework of these theories and in
connection with the trend to interdisciplinary “human-studies“ in historical
anthropology, ethnology, psychology, history of the material and spiritual
culture that the dialectology is rediscovered as a rich source of new
information. Macedonian dialects, which for a long period evolved without the
pressure of a standard norm are especially interesting from that point of view.

Keywords: dialectology, slavistics, macedonian dialects, history of
Slavistics.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДЛОГА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СОЮЗНЫХ СРЕДСТВ

В ста тье рас сма три ва ет ся спо соб но сть пред ло га обра зо ва ть со юз
или его ана лог. На ма те ри а ле рус ско го язы ка с при вле че ни ем на блю де ний
ав то ра над пред ло га ми бе ло рус ско го язы ка по ка зы ва ет ся ме ха низм де но -
ми на ли за ции – тран сфор ма ции мор фо ло ги че ской фор мы в при да точ ную
ча сть сло жно под чи нен но го пред ло же ния. По ка зы ва ют ся а) во змо жно сти
и огра ни че ния обра зо ва ния со ю зных средств на ба зе пред ло гов, б) вли -
я ние зна че ния но ми на тив но го ком по нен та син так сем на обра зо ва ние
со ю за, в) зна чи мо сть упра вля ю щ е го сло ва в ак тант ной струк ту ре пред -
ло же ния, г) за ви си мо сть обра зо ва ния со ю за от ха рак те ра син так се мы.

Де ла ет ся вы вод, что ме то ди ка тран сфор ма ции пред ло жно-имен ной
син так се мы в со ю зно-пре ди ка тив ную об на ру жи ва ет го ра здо бо ль ше
со ю зных средств, чем име ет ся в су щ е ству ю щ их грам ма ти че ских и лек -
си ко гра фи че ских опи са ни ях.

Клю че вые сло ва: пред лог, син так се ма, клас си фи ка тор, фор мант,
но ми на тив ный ком по нент, при да точ ная ча сть, со юз, ука за те ль ное ме -
сто и ме ние, ак тан тая по зи ция.

Для атри бу ции пред ло га как мор фо син так си че ской ка те го рии
М. В. Все во ло до ва пред ло жи ла на ря ду с дру ги ми па ра ме тра ми и
та кой па ра ме тр, как спо соб но сть / не спо соб но сть пред ло га лег ко
обра зо вы ва ть со ю зные сред ства при по мо щи ме сто и ме ний, фор ми -
руя вме сте с ни ми сло жные пред ло же ния – ме сто и мен но-со от но -
си те ль ные или с при да точ ны ми опре де ли те ль ны ми (ВСЕ ВО ЛО ДО ВА и
др. 2014: 241–242). За бе гая впе ред, под твер дим, что дан ный па ра ме -
тр де й стви те ль но обла да ет ди аг но сти че ской си лой для атри бу ции
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пред ло га, что бы ло по ка за но на при ме ре бе ло рус ско го пред ло га аб
и его спо соб но сти обра зо ва ть со ю зные сред ства при тран сфор ма -
ции про сто го пред ло же ния в сло жное (КО НЮ ШКЕ ВИЧ 2013).

Мы по ка не ка са ем ся во про са о со ю зном ста ту се тех ана ли ти -
че ских со че та ний, ко то рые обра зу ет пред лог вме сте с уже су щ е -
ству ю щ им со ю зом при тран сфор ма ции пред ло жно-па де жной син -
так се мы в при да точ ную ча сть сло жно го пред ло же ния. По э то му бу дем
по ль зо ва ть ся не ско ль ким си но ни мич ны ми для на ших рас су жде ний
тер ми на ми – «со юз», «со ю зное сло во» (при ме ни те ль но к еди ни цам,
за ко то ры ми та кой ста тус за кре плен грам ма ти ка ми и сло ва ря ми),
«со ю зное со че та ние», «со ю зное сред ство» (при ме ни те ль но к ана ли -
ти че ским со че та ни ям, обра зо ван ным на ба зе пред ло га, ука за те ль но -
го ме сто и ме ния и со ю за / со ю зно го сло ва).

На ча ть же хо те ло сь бы с вни ма ния к од ной су щ е ствен ной для ме -
то до ло гии на ше го ис сле до ва ния де та ли. М. В. Все во ло до ва счи та ет,
что при чин ный пред лог из не мо жет обра зо ва ть со юз, и при во дит
та кое пре о бра зо ва ние: (1) Иван не спо рил с ним из ве жли во сти – (2)
*Ве жли во сть, из ко то рой Иван не спо рил, по ме ша ла Ива ну до ка за -
ть пра ви ль но сть сво ей по зи ции (ВСЕ ВО ЛО ДО ВА и др. 214: 241–242).

По зво лим се бе уточ ни ть си ту а цию с дан ны ми тран сфор ма ми.
Син так се ма из ве жли во сти в пред ло же нии (1) име ет зна че ние ка у -
за ти ва, со дер жа щ е го вну трен нюю мо ти ви ро ван но сть, а са мо пред ло -
же ние при на дле жит ли те ра тур ной раз го вор ной ре чи. Для кни жно го
ва ри ан та, ка ко вым и явля ет ся сло жное пред ло же ние, нео б хо дим пе -
ре ход из раз го вор но го сти ля в кни жный пи сь мен ный. Сти ли сти че -
ский пе ре ход во змо жен уже на уров не про сто го пред ло же ния, если
ис по ль зо ва ть клас си фи ка тор – в на шем слу чае сло во со о бра же ния
(фор ма мн. чи сла), ко то рое вы ра жа ет се ман ти ку вну трен ней мо ти -
ви ро ван но сти и с ко то рым пред лог из хо ро шо со че та ет ся: Иван не
спо рил с ним из со о бра же ний ве жли во сти. С вве де ни ем клас си -
фи ка то ра обра зо ва ние со ю зно го сред ства впол не во змо жно: Иван
не спо рил с ним из со о бра же ний то го, что на до бы ть ве жли вым.
По ско ль ку клас си фи ка тор явля ет ся суб стан ти вом, то во змо жен и
дру гой ва ри ант тран сфор ма – с адъ ек тив ным ука за те ль ным ме сто -
и ме ни ем: Иван не спо рил с ним из тех со о бра же ний, что на до бы ть
ве жли вым. И в пер вом, и во вто ром тран сфор мах клас си фи ка тор
вы пол нил стро е вую функ цию: в (1) он обра зо вал де скрип цию с су -
щ е стви те ль ным ве жли во сть, во (2) обес пе чил гиб кую грам ма ти -
че скую свя зь пред ло га из и ме сто и мен но-со ю зно го бло ка то, что.

Имен но сти ли сти че ский фак тор огра ни чил пре о бра зо ва ние
про сто го пред ло же ния (1) в сло жное и в слу чае с при да точ ным
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опре де ли те ль ным во вто ром тран сфор ме М. В. Все во ло до вой: транс -
форм *Ве жли во сть, из ко то рой Иван не спо рил, по ме ша ла Ива ну
до ка за ть пра ви ль но сть сво ей по зи ции не кор рек тен.

Но, ис по ль зуя клас си фи ка тор, мы по лу ча ем впол не кор рект ное
выс ка зы ва ние: Ве жли во сть, из со о бра же ний ко то рой Иван не
спо рил, по ме ша ла ему до ка за ть пра ви ль но сть сво ей по зи ции.

Та ким обра зом, вы ход на сло жное пред ло же ние тре бу ет от но -
си те ля язы ка учи ты ва ть не то ль ко спо соб но сть пред ло га обра зо ва ть
со ю зное сред ство, но и сме ну функ ци о на ль но-сти ли сти че ско го пла на
кон струк ции. Или ина че: в це лях се ман ти че ской и сти ли сти че ской
точ но сти в ком му ни ка ции но си те ль язы ка при бе га ет не то ль ко к
спо соб но сти пред ло га обра зо ва ть ну жное со ю зное сред ство, но и к
по мо щи дру гих стро е вых еди ниц язы ка, ко и ми, как бы ло по ка за но
вы ше, явля ют ся клас си фи ка то ры. Есте ствен но, что и обрат ное пре -
о бра зо ва ние – из сло жно го пред ло же ния в про стое – то же по тре бу -
ет сти ли сти че ской пе ре стро й ки, а при нео б хо ди мо сти да же от ка за
от клас си фи ка то ра.

Го во ря о спо соб но сти пред ло га обра зо ва ть со ю зное сред ство,
М. В. Все во ло до ва спра ве дли во за ме ча ет, что “этот син так си че ский
по тен ци ал пред ло жных еди ниц… по ка в на шей грам ма ти ке не про -
ра бо тан, а та кой пе ре ход из од ной ча сти ре чи в дру гую есть фак тор
тек ста, с од ной сто ро ны, и ре ше ния ком му ни ка тив ных за дач, с дру -
гой“ (ВСЕ ВО ЛО ДО ВА и др. 2014: 241). Де й стви те ль но, пре о бра зо ва ние
пред ло же ния (1) в сло жное без уче та его раз го вор но сти для го во ря -
щ е го бес смы слен но: за чем в оби ход ной раз го вор ной ре чи го во ри ть
сло жно под чи нен ны ми пред ло же ни я ми, ей не сво й ствен ны ми? И с
дру гой сто ро ны: ка кой обра зо ван ный но си те ль язы ка в кни жной
пи сь мен ной ре чи (если, ко неч но, это не эпи сто ляр ный текст) бу дет
ис по ль зо ва ть раз го вор ный эле мент язы ка? Сле до ва те ль но, ка ждая
из кон струк ций при спо со бле на к кон крет ным усло ви ям ком му ни ка -
ции и мар ки ро ва на в функ ци о на ль но-сти ле вом от но ше нии.

На ше за ме ча ние по по во ду спо соб но сти пред ло га из вме сте с
клас си фи ка то ром обра зо ва ть со ю зное сред ство от ню дь не озна ча ет,
что аб со лют но ка ждый пред лог во всех сво их зна че ни ях спо со бен
это сде ла ть: для вы я вле ния та ко го обра зу ю щ е го по тен ци а ла на до
про ве сти по доб ные эк спе ри мен ты бу ква ль но с ка ждой пред ло жной
еди ни цей во всех ее зна че ни ях. Но пред ста вля ет ся, что уча стие
клас си фи ка то ров в по доб ных пре о бра зо ва ни ях, а сле до ва те ль но, и
в ка че стве эле мен тов ана ли ти че ской скре пы, бу дет ве ли ко. Су щ е -
ству ю щ ие ре е стры и опи са ния пред ло га в бе ло рус ском, по ль ском,
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рус ском и укра ин ском язы ках сви де те ль ству ют о вы со кой про дук -
тив но сти имен су щ е стви те ль ных (клас си фи ка то ров, ги пе ро ни мов,
общ их имен) в обра зо ва нии вто рич ных пред ло гов или их ана ло гов
(ВСЕ ВО ЛО ДО ВА и др., ру ко пи сь); ЗА ГНІТ КО и др. 2007; МИ ЛЕВ СКА

2003; ЧЕР КА СО ВА 1967; ШЕ РЕ МЕ ТЬ Е ВА 2008; ШИ ГА НО ВА 2003; КА НЮ -
ШКЕ ВІЧ 2008–2010).

Во звра щ а я сь к при чин ным со ю зам, от ме тим, что имен но та ким
спо со бом обра зо ва ны в язы ке со ю зные со че та ния по при чи не то го;
по той при чи не, что. И, ска жем, та кое выс ка зы ва ние, как Иван не
за ме тил зна ко мо го по рас се ян но сти тран сфор ми ро ва ть в сло жное
мы смо жем, из ме нив его сти ли сти че ски: сна ча ла а) вве дя клас си фи -
ка тор: Иван не за ме тил зна ко мо го по при чи не рас се ян но сти, за тем
б) обра зо вав из пред ло га по при чи не со ю зные со че та ния по при чи -
не то го или по той при чи не, что: Иван не за ме тил зна ко мо го по
при чи не то го, что был рас се ян или Иван не за ме тил зна ко мо го
по той при чи не, что был рас се ян. Из пер вич ных при чин ных пред -
ло гов обра зу ют со юз без клас си фи ка то ров пред ло ги по и от, они
уже сли ли сь с ме сто и ме ни ем то: по то му что, от то го что и сти -
ли сти че ски поч ти не огра ни че ны.

Пред лог же из не по лу чил сто ль ши ро ких во змо жно стей в “со -
ю зо о бра зо ва нии“: в рус ском язы ке со ю зное со че та ние из то го что
за кре пи ло сь то ль ко в со че та нии с гла го лом ис хо ди ть: Как все
«клас си ки», Маркс ис хо дил из то го, что при ба воч ная сто и мо сть
со зда ет ся в пр о из вод стве (uc heb nik-eko no mi ka.com/obschie-ra bo).
Со юз сфор ми ро вал ся ли шь в со че та нии пред ло га с де е при ча сти ем:
ис хо дя из то го что: Ис хо дя из то го что пр о грам ма игра ет цен -
тра ль ную ро ль в со ци о ло ги че ском ис сле до ва нии, ва жно сфор му ли -
ро ва ть функ ции, ко то рые ука зы ва ют на ее пред на зна че ние (so ci -
o gid.ru/socs-604-2.html).

Не про дук тив но сть обра зо ва ния со ю зных средствв из пред ло га
из мо жно объ я сни ть от ча сти по то му, что уже су щ е ству ет сло жный
при чин ный пред лог из-за, лег ко обра зу ю щ ий со юз из-за то го что.
По э то му пред лог из для пе ре хо да в кни жный сти ли сти че ский план
ну жда ет ся в до пол ни те ль ном стро е вом эле мен те – клас си фи ка то ре:
из со о бра же ний ве жли во сти / вы го ды / осто ро жно сти / пре сти -
жа де ли кат но сти; из по бу жде ний ко ры сти / вре ди те ль ства / ме -
сти; из чув ства про те ста / жа ло сти / бо я зни / люб ви / за ви сти;
на при мер: Из чув ства до бро ты и ле сти, Из чув ства пра вед но -
сти, че сти… Ты мне сто ль ко ки вал Го ло вою…(Р. Зи я ка ев). Од на -
ко и оты мен ный пред лог-де ри ват еще не про я вил во всей пол но те
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свои “со ю зо о бра зо ва те ль ные“ спо соб но сти. С по доб ным обра зо ва -
ни ем нам уда ло сь на й ти в Ин тер не те един ствен ный при мер сло -
жно го пред ло же ния, прав да, с си ль ным се ман ти че ским сдви гом в
сто ро ну срав не ния: Муж чи на-Те лец на вер ня ка обра тит на те бя
вни ма ние из тех по бу жде ний, что и ты на не го (go ro -
skops.ru›all/astro01-02-17.shtml).

Для не ко то рых су щ е стви те ль ных, упо тре блен ных с пред ло гом
из, на при мер, обо зна ча ю щ их сво й ство (чер ты) ха рак те ра лич но сти,
ти па жад но сть, щедро сть и под., по до бра ть умест ный од но слов ный
клас си фи ка тор не во змо жно. Сло ва чер та, сво й ство, ка че ство хо тя
и явля ют ся та ко вы ми, но они не упо тре бля ют ся оди ноч но, без со че -
та ния со сло вом ха рак тер, а клас си фи ка тор в ви де сло во со че та ния
в имен ной груп пе не кор рек тен в си лу струк тур ной сло жно сти: *из
сво й ства ха рак те ра жад но сти; *из чер ты ха рак те ра щедро сти.
Со о твет ствен но за труд ни те лен, хо тя и во змо жен (си сте ма по зво ля ет),
ме ха низм обра зо ва ния со ю за: Из той сквер ной чер ты ха рак те ра,
ко то рая зо вет ся жад но стью, Иван от ка зал ся от по куп ки. Ин тер -
нет не дал нам по доб но го тран сфор ма.

Пред ста вля ет ся, что в си лу си стем но сти язы ка и изо мор фи зма
ра зных его уров ней спо соб но сть пред ло га к обра зо ва нию со ю зно го
сред ства мо жет бы ть если не уни вер са ль ной, то сво й ствен ной бо ль -
шин ству пред ло жных еди ниц. Ла ку ны во змо жны ли бо по при чи не
не во стре бо ван но сти го во ря щ и ми тех или иных средств (на ши при -
ме ры вы ше с ма ло у по тре би те ль ны ми клас си фи ка то ра ми ко свен ное
то му под твер жде ние), ли бо по то му, что в язы ке уже су щ е ству ет ана -
ло гич ное сред ство иной струк ту ры, ли бо в си лу ка ко го-то ка при за
язы ка, нам по ка не из вест но го (как од на жды ска зал в од ном из сво их
до кла дов Б. Ю. Нор ман: “Язык име ет пра во на ка приз“). Но ка ко ва
сте пе нь это го “ка при за“ и ка кие за пре ты на обра зо ва ние со ю за дей -
ству ют в ка те го рии пред ло га, еще пред сто ит вы я сни ть.

Наш опыт фор ми ро ва ния ре е стра бе ло рус ских пред ло гов и их
ана ло гов, а та ко вых еди ниц с уче том по тен ци а ль ных со бра но поч -
ти 10 ты сяч (КА НЮ ШКЕ ВІЧ 2008–2010), по ка зал, что кор ре ля ция
пред ло га и со ю за обла да ет ди аг но сти че ской си лой для вы я вле ния
«пред ло жно сти» сло ва или со че та ния. Осо бен но про зрач на та кая
спо соб но сть у вто рич ных пред ло гов, обра зо ван ных от со че та ний
пер вич но го пред ло га и зна ме на те ль но го сло ва; в бе ло рус ском: у раз -
лі ку на раз у мен не – у раз лі ку на тое, што зра зу ме ю ць; пры ўмо ве
апла ты – пры ўмо ве, што буд зе апла ча на; ня глед зя чы на да ра га -
ві зну – ня глед зя чы на тое, што до ра га; зы ход зя чы з маг чы ма сцяў
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– зы ход зя чы з та го, што маг чы ма; без ары ен та цыі на пра ект –
без ары ен та цыі на тое, што ёсць пра ект; без апо ры на до ка зы –
без апо ры на тое, што існу ю ць до ка зы и т. д. Со о твет ствен но в
рус ском: в рас че те на по ни ма ние – в рас че те на то, что по й мут;
при усло вии опла ты – при усло вии то го, что бу дет про из ве де на
опла та; не смо тря на до ро го ви зну – не смо тря на то, что всё до -
ро го; ис хо дя из во змо жно стей – ис хо дя из то го, что во змо жно;
без ори ен та ции на про ект – без ори ен та ции на то, что есть
про ект; без опо ры на до ка за те ль ства – без опо ры на то, что име -
ют ся до ка за те ль ства.

Дан ный па ра ме тр по зво лил вы я ви ть мно гие со ю зные сред ства,
ко то рые не то ль ко не по лу чи ли де та ль но го рас смо тре ния в име ю -
щ их ся грам ма ти ках бе ло рус ско го язы ка (рав но как и рус ско го), но
да же не за фик си ро ва ны ни в эм пи ри че ской ба зе син так си че ских
ис сле до ва ний, ни тем бо лее в лек си ко гра фи че ских ис точ ни ках.
Ого во рим, что в си лу бли зо сти язы ков мно гие вы я влен ные в бе ло -
рус ском язы ке за ко но мер но сти при ме ни мы и к ма те ри а лу рус ско го
язы ка.

Со бра ние мак си ма ль но пол но го ин вен та ря со ю зных средств
важ но и в прак ти че ском от но ше нии: ди на ми ка ком му ни ка ци он ных
про цес сов и тех ни че ское раз но о бра зие ка на лов пе ре да чи ин фор ма -
ции тре бу ют ра зных спо со бов упа ков ки, свер ты ва ния и раз вер ты ва -
ния ин фор ма ции. По э то му вы я вле ние ме ха ни змов но ми на ли за ции
(АРУ ТЮ НО ВА 1980: 347), в дру гой тер ми но ло гии – сжа той (яв ной и
скры той) кон ден са ции (МИХ НЕ ВИЧ 2006; ВА ЖНИК 2008), т. е. свер -
ты ва ния пре ди ка тив ной еди ни цы в мор фо ло ги зи ро ван ную фор му, с
од ной сто ро ны, и де но ми на ли за ции, т. е. раз вер ты ва ния имен ной
син так се мы в пре ди ка тив ную еди ни цу – ча сть сло жно го пред ло же -
ния, с дру гой, пред ста вля ет ся ва жным и для те о рии язы ка, и для ре -
че вой прак ти ки1.

Фор ми ро ва ние ре е стра со ю зных средств, обра зо ван ных от пред -
ло гов, явля ет ся пло до твор ным, если при дер жи ва ть ся ре пер ту а ра
пред ло жно-па де жных син так сем во всем их се ман ти ко-грам ма ти че -

Јужнословенски филолог LXX (2014)22

1 Тер мин “де но но ми на ли за ция“ вве ден на ми для ука за ния на обрат ный век -
тор про цес са – при раз вер ты ва ния име ни в пре ди ка тив ную еди ни цу. Дру ги ми
ис сле до ва те ля ми и этот век тор то же на зы ва ет ся но ми на ли за ци ей: но ми на ли за ция
– это «про цесс фор ма ль но го и со дер жа те ль но го при спо со бле ния эле мен тар но го
пред ло же ния к вы пол не нию имен ных ро лей в со ста ве син так си че ских струк тур
бо лее вы со ко го ран га, а так же та син так си че ская фор ма, ко то рая явля ет ся ре зу -
ль та том это го про цес са» (ЧЕ РЕ МИ СИ НА, КО ЛО СО ВА 1987: 30].)



ском мно го о бра зии. Это не то ль ко по зво ля ет вы я ви ть мак си ма ль но
пол ный спи сок по ка за те лей свя зи в си сте ме сло жно го пред ло же ния,
но и уста но ви ть за ко но мер но сти, раз ре ша ю щ ие или за пре щ а ю щ ие
со че та е мо сть эле мен тов в со ста ве ана ли ти че ских скреп. На ши пер -
вые опы ты пре о бра зо ва ния имен ной син так се мы с пер вич ны ми
пред ло га ми в пре ди ка тив ную по ка за ли, что да же если фор ман том
в имен ной син так се ме выс ту па ет один и тот же пред лог, ка ждо му
зна че нию син так се мы (а сле до ва те ль но и оформ ля ю щ е го ее пред -
ло га) со о твет ству ет от де ль ное со ю зное сред ство.

Бо лее то го, да же в од ном зна че нии пред лог мо жет обра зо ва ть
не ско ль ко со ю зных средств в за ви си мо сти от то го дик тум но го
содер жа ния лек си че ско го ком по нен та син так се мы, ко то рое бу дет
ре а ли зо ва но в ре зу ль та те пре о бра зо ва ния имен ной син так се мы в
пре ди ка тив ную, при чем пер вые на ме ки на дик тум ное со дер жа ние
кро ют ся уже в ха рак те ри сти ках упра вля е мо го пред ло гом име ни –
пред мет ное оно или со бы ти й ное, оду ше влен ное или нео ду ше влен -
ное, ка ко во зна че ние его грам ма ти че ско го ро да и др.

На и бо ль ший “со ю зо о бра зо ва те ль ный“ ди а па зон об на ру жи ва ют
пред ло жно-па де жные син так се мы с де ли бе ра тив ным зна че ни ем,
по ско ль ку сло жные пред ло же ния с де ли бе ра тив ной, или (по тра -
ди ции) изъ я сни те ль ной, пре ди ка тив ной ча стью вы де ля ют ся из всех
сло жно под чи нен ных пред ло же ний сво ей ка те го ри а ль ной раз но у ров -
не во стью: ав то ри за ци он ная ча сть пред ста вля ет гно се о ло ги че ский
план, дик тум ная – он то ло ги че ский. От сю да не из мен но сть эле мен -
та о том в ав то ри за ци он ной ча сти и бо га тый ин вен та рь со ю зных
средств в дик тум ной ча сти.

На при мер, де ли бе ра тив ная син так се ма с пред ло гом о в пред ло -
же нии Иван го во рил о Пу шки не в за ви си мо сти от ком му ни ка тив ных
на ме ре ний го во ря щ е го мо жет бы ть пре о бра зо ва на в изъ я сни те ль ную
при да точ ную ча сть с са мым ра зным дик тум ным со дер жа ни ем, от
ко то ро го за ви сит вы бор со ю зно го сред ства:

– если дик тум – со о бщ е ние о те ме со бы тия (мо де ль Го во ри ть
о том, что Р), то тре бу ет ся со ю зное со че та ние о том, что, где что
со юз: Иван го во рил о том, что Пу шкин ве ли кий по эт / Пу шки на
лю бят мно гие / Пу шкин был убит на ду э ли и т.д.;

– если дик тум име ет ква ли та тив ное зна че ние (го во ри ть о том,
что та кое Y), то пред лог обра зу ет со ю зное со че та ние о том, что
та кое, где что та кое – со ю зное сло во: Иван го во рил о том, что
та кое Пу шкин для Рос сии; от ме тим, что в дан ном при ме ре ре чь
идет о ли це; если бы выс ка зы ва ние бы ло о нео ду ше влен ном пред -
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ме те, то дик тум мог бы име ть и ква ли фи ка тив ное зна че ние: Иван
го во рил о том, что та кое по э ти ка;

– если дик тум име ет ква ли фи ка тив ное зна че ние (го во ри ть о
том, кто та кой Y), то обра зу ет ся со ю зное со че та ние о том, кто
та кой, где кто та кой то же со ю зное сло во: Иван го во рил о том,
кто та кой Пу шкин (по дроб нее о пре о бра зо ва нии син так сем с бе -
ло рус ски ми пред ло га ми аб и ад см. на ши пу бли ка ции: КО НЮ ШКЕ -
ВИЧ 2013; KO NI US HKE VICH 2013).

Но если в ка че стве лек си че ско го ком по нен та син так се мы вы -
сту па ет со бы ти й ное имя (го во ри ть о же ни ть бе бра та, о ре ше нии
рек то ра, об от став ке ми ни стра), то в пер вую оче ре дь на пра ши ва -
ет ся ва ри ант пер вой мо де ли – Го во ри ть о том, что Р: го во ри ть о том,
что брат же нил ся / рек тор ре шил / ми ни стр по дал в от став ку.

За ме тим по пут но, что се те вые но во сти спе ку ли ру ют на се ман -
ти че ской кон ден са ции имен ной де ли бе ра тив ной син так се мы и ее
изо мор фи зме с пре ди ка тив ной син так се мой, выс тра и вая со о бщ е -
ние на же ла те ль ную для ав то ра од но знач ную рас ши фров ку ре ци пи -
ен том. На при мер, пред ло же ние Нац банк со о бщ ил о де но ми на ции
ру бля по ни ма ет ся ре ци пи ен том од но знач но – как со о бщ е ние об уже
про и зо шед шем со бы тии. И ли шь на вто рой или тре ть ей ссыл ке по ль -
зо ва те ль уз на ет: Нац банк отве тил на во про сы жур на ли стов о
пред сто я щ ей де но ми на ции отри ца те ль но: де но ми на ции не бу дет.
А по ско ль ку бо ль шин ство по ль зо ва те лей до во ль ству ет ся пер вой
стро кой со о бщ е ний, то по доб ное пе ре дер ги ва ние ин фор ма ции вы -
зы ва ет же ла е мый праг ма ти че ский эф фект.

Се ман ти ка име ни для имен ных син так сем и со дер жа ние выс ка -
зы ва ния для пре ди ка тив ной еди ни цы явля ет ся ва жным, но не един -
ствен ным кри те ри ем для вы бо ра по ка за те ля свя зи при пре о бра зо -
ва нии пред ло жно-имен ной син так се мы в пре ди ка тив ную еди ни цу.
Не ме нее ва жным явля ет ся и ле вый от пред ло га ком по нент, ко то рый
упра вля ет де ли бе ра тив ной син так се мой: с его уче том в язы ке прак ти -
че ски нет за пре тов для обра зо ва ния со ю зно го сред ства от пред ло га
о: го во ри ть / спра ши ва ть о том, где; о том, ког да; о том, за чем;
о том, по че му; о том, ку да; о том, от че го; о том, от ку да; о том,
ког да; о том, по че му; о том, на ка ком усло вии; о том, Р ли; о том,
ка ков и т. д.

Ана лиз про це ду ры и ре зу ль та тов пре о бра зо ва ния мор фо ло -
гизи ро ван ной фор мы (пред ло жно-па де жной син так се мы) в ча сть
сло жно го пред ло же ния (со ю зно-пре ди ка тив ную син так се му) сви -
де те ль ству ет о се ман ти че ской и сти ли сти че ской ди стри бу ции этих
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син так сем: пред ло жно-па де жные, бу ду чи не и зо се ми че ски ми, бо -
лее ем ки се ман ти че ски и бо лее есте ствен ны дис кур сив но, в то вре мя
как изо се ми че ские со ю зно-пре ди ка тив ные бо лее мно го слов ны и по -
рой да же ме нее есте ствен ны, но за то ин фор ма тив но од но знач ны.

Для на ших да ль не й ших рас су жде ний нео б хо ди мо те пе рь бо лее
по дроб но рас смо тре ть ме ха низм пре о бра зо ва ния мор фо ло ги зи ро -
ван ной син так се мы в пре ди ка тив ную в пре де лах од ной и той же се -
ман ти че ской про по зи ци о на ль ной струк ту ры. Опе ри руя тер ми ном
“син так се ма“, от ме тим, что он по ни ма ет ся на ми бо лее ши ро ко – не
как три е дин ство ка те го ри а ль но го зна че ния сло ва, его сло во фор мы
и ее син так си че ской функ ции (ЗО ЛО ТО ВА 1988), а как ак тант ная по -
зи ция, в оформ ле нии ко то рой по от но ше нию к дру гим чле нам пред -
ло же ния пред лог и со юз изо функ ци о на ль ны.

Как из вест но, имен ная син так се ма (на при мер, в рас че те на
уда чу) име ет два ком по нен та – 1) пред ло жно-па де жный фор мант в
ви де пред ло га и флек сии (в на шем при ме ре в рас че те на + -у, сво -
е го ро да син так сем ный «кон фикс» (в опре де ле нии М. В. Все во ло -
до вой) и 2) но ми на тив ный, или лек си че ский, ком по нент (в ви де
осно вы су щ е стви те ль но го удач-). Точ но так же и кор ре ли ру ю щ ая с
ней пре ди ка тив ная син так се ма в рас че те на то, что удаст ся то же
име ет два ком по нен та – 1) со ю зный фор мант, обра зу е мый со че та -
ни ем «пред лог в рас че те на + но ми на ли за тор (тер мин М. И. Че ре -
ми си но 1982) «то, что» и 2) но ми на тив ный ком по нент (в ви де лек -
си че ско го на пол не ния пре ди ка тив ной ча сти сло жно го пред ло же ния,
в на шем слу чае – удаст ся).

На оди на ко вое но ми на тив ное зна че ние раз но у ров не вых еди ниц
в свое вре мя обра тил вни ма ние В. М. Ни ки те вич, ав тор те о рии де ри -
ва ци он ной грам ма ти ки, объ е ди ня ю щ ей сло во о бра зо ва ние и син так -
сис как ме ха ни змы со зда ния но ми на тив ных еди ниц. Он ввел по ня -
тие но ми на тив но го ря да – “си сте мы еди ниц, ко то рые, раз ли ча я сь
сво ей обра зу ю щ ей струк ту рой, со от но си мы с од ним и тем же де -
но та том, по э то му мо гут слу жи ть на зва ни ем од но го и то го же пред -
ме та, явле ния и, сле до ва те ль но, спо соб ны за ме щ а ть друг дру га,
выс ту пая как ком му ни ка тив ные эле мен ты“ (НИ КИ ТЕ ВИЧ 1985: 116).
Лек си че ские и син так си че ские еди ни цы в но ми на тив ном ря ду не
то ль ко изо функ ци о на ль ны в но ми на тив ном от но ше нии (тот, кто
бо гат – бо га тый че ло век – бо га тый – бо гач; тот, кто уча ству ет
– уча ству ю щ ий – ли цо, уча ству ю щ ее – участ ник), но и изо морф ны
в струк тур ном: “как озна ча ю щ ие они всег да в том или ином ви де
за клю ча ют в се бе один и тот же знак, ука зы ва ю щ ий на род ство с
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не по сред ствен но про из во дя щ ей или мо ти ви ру ю щ ей еди ни цей и
тем са мым на эк спли цит ную свя зь ме жду со бой“ (НИ КИ ТЕ ВИЧ 1985:
116). В при ве ден ных при ме рах блок тот, кто и суф фикс -ач- в сло -
ве бо гач – один и тот же знак в ра зных ма те ри а ль ных обо лоч ках.

К та ко му же вы во ду при хо дит и М. И. Че ре ми си на, счи тая, что
блок то, что «со по ста вим с суб стан тив ным суф фик сом, а его скло -
ня е мый ком по нент то – с па де жной фор мой су щ е стви те ль но го, ко -
то рая ори ен ти ру ет ся на до ми ни ру ю щ ее сло во: Я рад то му / раз до -
са до ван тем / жа лею о том / по мню о том, что со бра ние пе ре не -
сли на сре ду» (ЧЕ РЕ МИ СИ НА, КО ЛО СО ВА 1987: 31); (вы де ле но на ми.
– М. К.). От сю да вы те ка ет, что хо тя эле мен ты бло ка то, что чет ко
раз де ле ны ин то на ци он но и пунк ту а ци он но, но ли не й но они свя за -
ны жест ко: “то“ всег да не по сред ствен но пред ше ству ет со ю зу “что“
(ЧЕ РЕ МИ СИ НА 1982: 12).

Та ким обра зом, но ми на тив ный ком по нент обе их син так сем (и
в ви де имен ной, и в ви де пре ди ка тив ной еди ни цы) оста ет ся де но -
та тив но пре жним, ме ня ет ся ли шь фор ма упа ков ки и сте пе нь пре дъ яв -
ле ния за ло жен ной в нем ин фор ма ции, об лег ча ю щ ие (пре ди ка тив -
ная еди ни ца) или за труд ня ю щ ие (сло во) ре ци пи ен ту ее рас ши фров ку,
а так же сти ли сти че ский план выс ка зы ва ния, обес пе чи ва ю щ ий
умест ный для ком му ни ка ции фор мат. Как пи шет Т. В. Шме ле ва,
раз ли чие ме жду про стым и сло жным пред ло же ни ем сли шком пре -
у ве ли че но ус то яв ше й ся тра ди ци ей, ибо для ком му ни ка ции это ли шь
раз ные спо со бы “тех ни че ско го ре ше ния язы ко во го во пло щ е ния
по ли про по зи тив ной се ман ти че ской струк ту ры“ (2010: 122) (вы де -
ле но ав то ром ци та ты. – М. К.).

Ду ма ет ся, что, если уче сть про ме жу точ ные ва ри ан ты, то та ких
“тех ни че ских ре ше ний“ на пу ти от имен ной син так се мы к пре ди -
ка тив ной мо жет бы ть бо ль ше; ср.(по лу жир ным вы де лен но ми на -
тив ный ком по нент син так се мы): жи ть по прин ци пу со ве сти →
жи ть по прин ци пу “я имею со ве сть“ → жи ть по прин ци пу, име -
ну е мо му со ве стью → жи ть по прин ци пу, ко то рый на зы ва ет ся со -
ве сть → жи ть по то му прин ци пу, что ка ждый дол жен име ть
со ве сть. Не смо тря на син так си че ский ста тус но ми на тив но го ком -
по нен та в по дан ных при ме рах, в ка ждом из них пред лог по прин ци пу
оста ет ся пред ло гом, раз ли чие ли шь в том, что по ме ре усло жне ния
“тех ни че ско го ре ше ния“ усло жня ют ся функ ции клас си фи ка то ра
прин цип в ро ли фор ман та син так се мы: бу ду чи по при ро де су щ е -
стви те ль ным, это сло во со хра ня ет не ко то рые сво й ства этой ча сти
ре чи – спо соб но сть бы ть опре де ля е мым, зна че ние муж ско го ро да,
зна че ние да те ль но го па де жа. Тем не ме нее его фор мант ная, син так -
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се мо о бра зу ю щ ая (по дроб нее в: КО НЮ ШКЕ ВИЧ 2005) функ ция, ко то -
рую он вы пол ня ет в пред ло жно-па де жной син так се ме по прин ци пу
со ве сти, оста ет ся и во всех по сле ду ю щ их син так се мах, впло ть до
пре ди ка тив ной, то ль ко в по след ней эту функ цию пред лог вы пол -
ня ет вме сте с бло ком “тот, что“, обра зуя с ним со ю зный фор мант
пре ди ка тив ной син так се мы: “еди ни ца, фор ми ру ю щ ая фор му сло ва,
функ ци о на ль но ре ле вант на и на уров не сло жно го пред ло же ния“
(ВСЕ ВО ЛО ДО ВА и др. 2014: 242).

Сле ду ет от ме ти ть так же еще од ну осо бен но сть но ми на тив ных
ком по нен тов имен ной и пре ди ка тив ной син так сем. Они раз ли ча -
ли сь сво и ми уров ня ми в си сте ме язы ка (сло во vs. пред ло же ние, но -
ми на ция vs. ком му ни ка ция), но, по пав в со став син так се мы, обе
утра ти ли те свои спе ци фи че ские сво й ства, что де ла ло их са мо до ста -
точ ны ми ка ждая на сво ем уров не. Сло во по те ря ло свою лек сем ную
ав то но мию и пред ста вле но в имен ной син так се ме то ль ко од ной
сло во фор мой, а не всей па ра диг мой, а пре ди ка тив ная еди ни ца утра -
ти ла ком му ни ка тив но сть и пред ста вле на в пре ди ка тив ной син так -
се ме кон струк ци ей, ча стью сло жно го выс ка зы ва ния.

Раз ли чие ме жду ни ми оста ло сь ли шь в на бо рах дру гих функ -
ций, со пря жен ных с мор фо ло ги че ски ми сво й ства ми тех лек сем, ко -
то рые ле гли в осно ву пред ло жной или со ю зной еди ниц, а так же
объ е мом на хо дя щ е го ся при них но ми на тив но го ком по нен та – сло -
во фор мы и пре ди ка тив ной еди ни цы со о твет ствен но.

Те пе рь рас смо трим, ка ко вы функ ции ка ждо го из эле мен тов со -
ю зно го фор ман та пре ди ка тив ной син так се мы. Пред лог ука зы ва ет
на па деж и ак тант ную по зи цию син так се мы, а со че та ние то, что
(где что – со юз) выс ту па ет как но ми на ли за тор, т.е. «пре по зи тив -
ный ана ли ти че ский по ка за те ль пре ди ка тив ной но ми на ли за ции»
(ЧЕ РЕ МИ СИ НА, КО ЛО СО ВА 1987: 31). Та ким обра зом, у то, точ нее – у
то2, ко то рое явля ет ся «пол но стью опу сто шен ным» (БЕ ЛО ШАП КО ВА

1977: 229), от ме че но сво й ство бы ть фор ма ль ной «флек си ей» при -
да точ ной ча сти, «син так си че ским мар ке ром» ее функ ции (ЧЕ РЕ МИ -
СИ НА 1982: 6).

Что же ка са ет ся со ю за что в рас сма три ва е мых кон струк ци ях,
то М. И. Че ре ми си на от ме ти ла его осо бую функ цию: «в со че та нии
с то, ва рь и ру ю щ им по па де жам, что выс ту па ет, ско рее все го, как
“про клад ка“, по зво ля ю щ ая пре ди ка тив ной еди ни це всту пи ть в
грам ма ти че ские от но ше ния с то» (1982: 15).

На наш взгляд, по доб ные «про клад ки» в рус ском язы ке вид ны
ве зде – ин тер фик са ция в сло во о бра зо ва нии (ко фе-й-ный), суф фик -

Потенциал предлога для образования союзных средств 27



со ид -й- в осно ве фор мы на сто я щ е го вре ме ни гла го лов во из бе жа -
ние зи я ния гла сных на мор фем ном шве (чи та-й-ет). В син так си се
за по доб ны ми стро е вы ми еди ни ца ми в опи са те ль ных пре ди ка тах
за кре пил ся тер мин «эк спли ка тор»: эк спли ка тор-гла гол обес пе чи ва ет
грам ма ти че скую свя зь ме жду под ле жа щ им и имен ным ком по нен -
том ска зу е мо го: Рос сия осу щ е стви ла за пуск ко сми че ско го ко ра бля.
М. В. Все во ло до ва по ка за ла, что в функ ции эк спли ка то ра мо жет
выс ту пи ть и зна ме на те ль ное сло во [2000] (сравн.: шел в уни вер си -
тет, но во шел в зда ние уни вер си те та), и пред лог (си де ть бли же
к сце не) [ВСЕВОЛОДОВА 2010].

Та ким обра зом, в со ю зном фор ман те пре ди ка тив ной син так се -
мы ка ждый эле мент вы пол ня ет свою функ цию: пред лог – пред ло -
жную, ме сто и ме ние – функ цию «флек сии» син так се мы, со юз или
со ю зное сло во – функ цию эк спли ка то ра, обес пе чи ва ю щ е го грам -
ма ти че скую свя зь раз но у ров не вых ак тан тов пред ло же ния, а все
вме сте явля ют ся фор ман том од ной син так се мы в по ли про по зи тив -
ном пред ло же нии.

На ши опы ты пре о бра зо ва ния имен ной син так се мы в пре ди ка -
тив ную на бе ло рус ском ма те ри а ле по ка за ли, что та ких фор ман тов
в язы ке бо ль шое ко ли че ство, так как для оформ ле ния пре ди ка тив -
ной син так се мы тре бу ет ся го ра здо бо ль ше по ка за те лей свя зи, чем
то ль ко блок то2, что (бел. тое2, што). В ка че стве «флек сии» выс ту -
па ет и ме сто и ме ние-суб стан тив сред не го ро да то1, и ме сто и ме ние
тот, обла да ю щ ее пол ной адъ ек тив ной па ра диг мой (по дроб ное
опи са ние функ ций сло ва то см. в: КО НЮ ШКЕ ВИЧ 2010), а функ ции
эк спли ка то ров свя зи вы пол ня ют не то ль ко со юз что, но и мно гие
под чи ни те ль ные со ю зы и со ю зные сло ва.

Учет функ ций ка ждо го из эле мен тов со ю зно го фор ман та в со -
о твет ствии со зна че ни ем и ха рак те ром син так сем тре бу ет ин вен та -
ри за ции всех со ю зных фор ман тов в це лом, что, ко неч но, вы хо дит за
пре де лы ин вен та ря со ю зов (на се год ня то же не име ю щ е го чет ко го
ис чи сле ния) в тра ди ци он ном их по ни ма нии. Не вда ва я сь в рас смо -
тре ние пе строй тер ми но ло гии по от но ше нию к этой слу жеб ной
еди ни це (скре па, кон нек тор, функ тив, со юз, ана лог со ю за, со ю зная
еди ни ца, со ю зное сред ство, со ю зное сло во и др.), мо жно про сто по -
ка огра ни чи ть ся ка ким-ли бо общ им тер ми ном «со ю зное со че та ние»
или «со ю зное сред ство». Но мак си ма ль но пол ные ре е стры та ких
средств по слу жи ли бы бла го дат ным ис сле до ва те ль ским по ли го ном
для вы я вле ния ком му ни ка тив ных пред поч те ний го во ря щ их в вы -
бо ре нео б хо ди мо го спо со ба вы ра же ния син так сем, а так же для
уста но вле ния за пре тов и раз ре ше ний на тот или иной спо соб.
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В ка че стве ил лю стра ции по ка жем раз ли чия в пре о бра зо ва те ль -
ном ди а па зо не фор ма ль но сход ных, но ра зных в се ман ти че ском от -
но ше нии син так сем; ср.: (1) Иван по блед нел от стра ха – (2) Иван
по блед нел от слов бра та.

В пред ло же нии (1) син так се ма вы ра жа ет вну трен ний ка у за тив
со сто я ния ли ца. Пре о бра зо ва ние в пре ди ка тив ную син так се му в за -
ви си мо сти от ком му ни ка тив ной за да чи да ет два ва ри ан та тран -
сформ: а) с то2: Иван по блед нел от то го, что ис пу гал ся / стал бо -
я ть ся / бо ял ся / его охва тил страх…; б) с то1: Иван по блед нел от
то го чув ства, ко то рое на зы ва ет ся стра хом / Иван по блед нел от
то го, что мо жно на зва ть стра хом.

В пред ло же нии (2) син так се ма вы ра жа ет вне шний ка у за тив со -
сто я ния ли ца, по э то му спи сок тран сформ су щ е ствен но рас ши ря ет ся,
и со о твет ствен но во змо жен иной спи сок со ю зных фор ман тов: Иван
по блед нел от то го, что ска зал брат / как ска зал брат / ког да ска -
зал брат / за чем ска зал брат / ко му ска зал брат…

Как ви дим, тран сфор мы за ви сят от зна че ния син так се мы, ко -
то рое опре де ля ет ся не то ль ко зна че ни ем пред ло га от, но и лек си -
че ским зна че ни ем суб стан ти ва – но ми на тив но го ком по нен та син -
так се мы, а так же зна че ни ем упра вля ю щ е го син так се мой гла го ла.
Сло ва ри же и грам ма ти ки, объ я сняя зна че ние пред ло га как «упо -
тре бле ние при…», учи ты ва ют эти се ман ти че ские со ста вля ю щ ие
да ле ко не все и не всег да. Так, и вну трен няя и вне шняя при чи ны
со сто я ния ли ца от ме ча ют ся обыч но как од но из 13 зна че ний пред -
ло га: «упо тре бля ет ся при ука за нии по во да, при чи ны ка ко го-л. дей -
ствия, со сто я ния» [СЛОВАРЬ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА 1982: 661], при во дя в
од ной сло вар ной ста тье се ман ти че ски раз ные син так се мы (при во -
дим в не зна чи те ль ном со кра щ е нии): гли на об ва ли ла сь от до ждя,
по смо тре ла мо кры ми от слез гла за ми (вне шний ка у за тив) и пла ка -
ла от вол не ния, от скорб но го со зна ния то го, что их жи знь так
пе ча ль но сло жи ла сь (вну трен ний ка у за тив со сто я ния ли ца).

За ме тим так же, что раз гра ни че ние то1 и то2, пред ло жен ное в
свое вре мя В. А. Бе ло шап ко вой, име ет прин ци пи а ль ное зна че ние
для пре о бра зо ва ний. Со ю зная же еди ни ца, бу ду чи эк спли ка то ром, не
то ль ко обес пе чи ва ет син так си че скую свя зь но ми на тив но го ком по -
нен та пре ди ка тив ной син так се мы с «флек си ей» то, но и ма ни фе сти -
ру ет лек си че ское со дер жа ние это го но ми на тив но го ком по нен та.
Имен но функ ци ей ма ни фе стан та лек си че ско го со дер жа ния но ми -
на тив но го ком по нен та син так се мы и обу сло вли ва ет ся, во-пер вых,
мно же ство и раз но о бра зие со ю зных фор ман тов и, во-вто рых, то,
что в от но ше нии к, ка за ло сь бы, оди на ко вым в струк тур ном от но -
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ше нии со ю зным сред ствам си сте ма пре дъ я вля ет раз ные грам ма ти -
че ские, се ман ти че ские и сти ли сти че ские тре бо ва ния.

Та ким обра зом, пре о бра зо ва ние имен ных пред ло жно-па де жных
син так сем в со ю зно-пре ди ка тив ные не то ль ко да ет во змо жно сть
со бра ть мак си ма ль но пол ный ин вен та рь всех со ю зных средств, но
и явля ет ся ди аг но сти че ским ин ди ка то ром для бо лее глу бо кой диф -
фе рен ци а ции зна че ний и са мих син так сем, и их фор ман тов.

В пер спек ти ве ви дит ся рас смо тре ние во про са, ка кие из со ю -
зных фор ман тов пред ста вля ют со бой от де ль ную еди ни цу, а ка кие
явля ют ся чле на ми сво е о бра зной па ра диг мы од ной и той же со ю -
зной еди ни цы. К при ме ру, со ю зные со че та ния от то го, кто / от то -
го, ко му / от то го, ко го / от то го, кем / от то го, о ком – это раз ные
еди ни цы или, как это ни стран но зву чит, чле ны мор фо ло ги че ской
па ра диг мы од но го со ю зно го со че та ния? Точ но та кие же во про сы
во зни ка ют и в от но ше нии па ра дигм ме сто и мен но го эле мен та со ю -
зно го сред ства, при чем не то ль ко сло ва то во всем объ е ме его зна -
че ний, но и дру гих ука за те ль ных слов (пер вый, един ствен ный и др.)
в ро ли «флек сии» при да точ ной ча сти. При чем, под черк нем, не от -
де ль но, как ав то ном ной ча сти ре чи, а в связ ке с дру ги ми эле мен та ми
в со ста ве ка ждой от де ль но взя той син так се мы. Ответ мо жно по лу -
чи ть, ли шь пе ре брав все во змо жные упо тре бле ния (по тен ци а ль ные
и под твер жден ные ре че вой прак ти кой) по доб ных со ю зных со че та -
ний. Век тор пу ти уже обо зна чен – от ре пер ту а ра пред ло жно-имен -
ных син так сем к пре о бра зо ва нию их в со ю зно-пре ди ка тив ные.
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M.I. Konyus hke vich

THE PRE PO SI TION PO TEN TIAL IN FOR MA TION
OF CO NJUN CTI O NAL ME ANS

S u m m a r y

In the ar tic le the abi lity of pre po si tion to form co njun ction or its equ i va -
lent has been con si de red. The mec ha nism of de no mi na li za tion has been shown
on the Rus sian ma te rial with the in vol ve ment of the aut hor’s ob ser va ti ons on
pre po si ti ons in the Be la ru sian lan gu a ge – the morp ho lo gi cal form tran sfor ma -
tion in to the sub or di na te part of com plex sen ten ce. The aut hor’s con cep tion is:
1) the synta xe me is the ac tant po si tion in the sen ten ce; 2) the synta xe me con -
sists of the for mant (pre po si tion + fle xi on) and no mi na ti ve com po nent (sub -
stan ti ve); 3) at the le vel of the com plex sen ten ce the sa me ac tant po si tion may
ta ke the pre di ca ti ve unit (sub or di na te part of the com plex sen ten ce); 4) the for -
mant of the pre di ca ti ve synta xe me in tran sforms is the co njun cti o nal com bi na -
tion “pre po si tion + de mon stra ti ve pro noun that + sub or di na te part co njun ction“.

The pre po si tion at ca se synta xe me tran sfor ma tion in to pre di ca ti ve do es
not chan ge its fun ction, but it is in clu ded in to the co njun cti o nal for mant as
one of the ele ments of mo re com plex for mant – co njun cti o nal com bi na tion.
Each ele ment of the co njun cti o nal com bi na tion ful fills its fun ction: the pre po -
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si tion still forms the synta xe me, but with mo re com plex no mi na ti ve com po nent
as pre di ca ti ve unit, the pro noun that is “flec tion“ of this no mi na ti ve com po nent
(sub or di na te part), and the co njun ction acts as the ex pli ca tor, pro vi ding gram -
ma ti cal con nec tion of the no mi na ti ve com po nent of synta xe me with the “fle -
xi on“ and the pre po si tion.

It is no ted that the mec ha nism and the re sults of de no mi na li za tion de pend
on the synta xe mes re per to i re and cha rac ter and on the pre po si tion me a ning:
the sa me pre po si tion, with dif fe rent me a ning has dif fe rent co njun cti o nal po ten -
tial. In to the mec ha nism of de no mi na li za tion are in vol ved ca te go re ma tic na -
mes (clas si fi ers), which ini ti ally are used as struc tu ral vo ca bu lary for for ming
se con dary pre po si ti ons, and to get her with them, for for ming co njun cti o nal
com bi na ti ons.

The met hods of tran sfor ma tion of pre po si ti o nal-no mi nal synta xe me in to
co njun cti o nal-pre di ca ti ve re veal mo re co njun cti o nal me ans than the re are in the
exi sting gram ma ti cal and le xi co grap hi cal de scrip ti ons.

Keywords: pre po si tion, synta xe me, clas si fi er, for mant, no mi na ti ve com po -
nent, sub or di na te part, co njun ction, de mon stra ti ve pro noun, ac tant po si tion.
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О УНУТРАШЊОЈ ОДРЕЂЕНОЈ РЕФЕРЕНЦИЈАЛНОСТИ У
СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Пред мет члан ка су из ра зи ти па тај и тај у срп ском и од го ва ра ју ћи
из ра зи у дру гим сло вен ским је зи ци ма. Њи хо ва анализа по ка зу је да они
пред ста вља ју по се бан тип ре фе рен ци јал но сти и за у зи ма ју по себ но ме сто
у си сте му про но ми нал них ре чи и из ра за. Иако се мо гу упо тре би ти у раз -
ли чи тим функ ци ја ма, њи хо ва основ на функ ци ја је упу ћи ва ње на оно што
је од ре ђе но за уче сни ке се кун дар не ко му ни ка тив не си ту а ци је, де но ти ра -
не ис ка зом у ис ка зу, а што је нео д ре ђе но за уче сни ке при мар не ко му ни -
ка тив не си ту а ци је (са из у зет ком слу ча је ва ка да се исти уче сни ци по ја -
вљу ју и у при мар ној и у се кун дар ној ко му ни ка тив ној си ту а ци ји).

Кључ не ре чи: ре фе рен ци јал ност, ка те го ри ја од ре ђе но сти/нео д ре -
ђе но сти, го вор на си ту а ци ја, за ме нич ке ре чи, сло вен ски је зи ци.

1. Пред мет овог ра да је је дан тип за ме нич ке ре фе рен ци јал но сти
ко јем до са да ни је би ло по све ће но до вољ но па жње ни у про у ча ва -
њу по је ди них сло вен ских је зи ка ни на ши рем сло вен ском пла ну.
Циљ ра да је да се по ка жу ње го ве спе ци фич но сти у по ре ђе њу са
дру гим ти по ви ма за ме нич ке ре фе рен ци јал но сти, ње го во ме сто у
си сте му сред ста ва ко ји ма се оства ру је се ман тич ка ка те го ри ја од ре -
ђе но сти и нео д ре ђе но сти и ње го ве спе ци фич но сти у по је ди ним сло -
вен ским је зи ци ма. Раз ма тра ју се усло ви ре фе рен ци јал не и не ре фе -
рен ци јал не упо тре бе та квих из ра за, као и њи хо ве еуфе ми стич ке
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упо тре бе, а раз ма тра ју се и њи хо ви об ли ци у по је ди ним сло вен ским
је зи ци ма или гру па ма је зи ка.

Ем пи риј ску осно ву ис тра жи ва ња чи ни је зич ка гра ђа узе та из
лек си ко граф ских из во ра и пре вод ни при ме ри.

2. И те о ри ја и ти по ло ги ја ре фе рен ци јал но сти, као и те о ри ја и
ти по ло ги ја ис ка за, ре ла тив но су до бро про у че ни, као што је у мно -
гим ис тра жи ва њи ма по дроб но ис пи та на функ ци ја за ме ни ца у ис -
ка зи ва њу ре фе рен ци јал но сти у сло вен ским је зи ци ма и њи хо ва
функ ци ја у раз ли чи тим ти по ви ма ис ка за (ПА ДУ ЧЕ ВА 1985). Као што
обич но би ва, у тим ис тра жи ва њи ма у фо ку су су, по пра ви лу, нај ре -
гу лар ни је, нај ти пич ни је и нај фре квент ни је, од но сно нај ја че гра ма -
ти ка ли зо ва не про но ми нал не ре чи, док су не ке дру ге за ме ни це на
пе ри фе ри ји ис тра жи вач ке па жње. Том дру гом кру гу сред ста ва про -
но ми нал не ре фе рен ци јал но сти у сло вен ским је зи ци ма, ко ји за слу -
жу ју до дат ну па жњу, при па да ју и из ра зи ти па срп ског тај и тај,
ру ског та кой-то, пољ ског tacy a tacy и сл., нпр.

(1) блр. (2011)1: Ён жа ска заў: ід зі це ў го рад да та ко га і та ко га і ска жы це
яму: “На ста ў нік ка жа: час мой бліз кі […]“ 2011 (Maт. 26: 18)

(2) буг. (1992): Той ка за: Иде те в гра да при еди ко го си и ре че те му: Учи те -
лят ка зва: Вре ме то Ми е бли зо […].

(3) глсрп. (1966): Wón rjekny: Dz’iće do mĕ sta k to mu a to mu čł ow je kej a praj -
će je mu: Mi šter da pra jić: Mój čas je bliz ko […].

(4) мак. (1967): Тој ре че: „Оти де те во гра дот при тој и тој чо век и ре че те
Му: Учи те лот ве ли: Мо е то вре ме е бли зу […].“

(5) пољ. (1965): On odr ze kł: Idź cie do mi a sta, do zna ne go nam czł o wi e ka, i
po wi ed zcie mu: Na uczyciel mówi: Czas mój jest bli ski […].

(6) рус. (2010): Иисус отве тил: – Иди те в го род к та ко му-то и ска жи те ему:
«Учи те ль го во рит, что Его вре мя уже по до шло […]».

(7) слв. (1993): Od po ve dal: Chod’te do me sta k to mu a to mu a po ved zte mu:
Maj ster od ka zu je: Čas mоj je bliz ko […] .

(8) слн. (2000): De jal jim je: Poj di te v me stu k te mu in te mu in mu re ci te: „Uči -
telj pra vi: Moj čas je bli zu […]“.

(9) срп. (1990): A он ре че: Иди те у град то ме и то ме, и ка жи те му: Учи тељ
ка же: Ври је ме је мо је бли зу […].

(10) укр. (2006): Він ска зав: Пі ді ть до мі ста, до та ко го-от чо ло ві ка і ска жі -
ть йому: Учи те ль мо ви ть: Час Мій бли зь ко […]. 2006

(11) хрв. (1942): On re če: “Idi te u grad to mu i to mu i re ci te mu: ‘Uči telj ve li:
Vri je me je mo je bli zu […].’“
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1 У при ме ри ма екс цер пи ра ним из Но вог за ве та го ди на у за гра ди, на ве де на
по сле скра ће ни це за на зив је зи ка, пред ста вља го ди ну из да ња.



(12) чеш. (1979): On je po slal do mĕ sta k jistému člo vĕ ku, aby mu řekli: “Mi str
vzka zu je: Mủj čas je blízko […].“

У гра ма тич ким опи си ма сло вен ских је зи ка ти из ра зи се го то во
не по ми њу, а у лек си ко граф ским из во ри ма и у спе ци јал ној ли те ра -
ту ри, опи су ју се и об ја шња ва ју шкр то, рет ко и не пот пу но.2

У ши рој лин гви стич кој ли те ра ту ри при лич но уса мљен и вре -
мен ски уда љен из у зе так пред ста вља сту ди ја Џ. Ко лин со на (COL LIN SON

1937: 104–106) о ин ди ка то ри ма (на ма те ри ја лу ен гле ског и дру гих
је зи ка). Аутор кон ста ту је зна чењ ску по себ ност та квих из ра за, ко је
на зи ва blan co ex pres si ons, не до во де ћи их у ве зу с пој мо ви ма ко ји би
би ли бли ски те о ри ји ре фе рен ци јал но сти или кон цеп ту ис ка за.

Да ли су то за и ста са мо б л а н  ко  и з  р а  з и, ко ји ма се из раз ло -
га је зич ке еко но ми је за ме њу је пот пу но по на вља ње ко му ни ка тив но
ма ње ре ле вант не ин фор ма ци је; или је то на чин да се пу но зна чан
из раз оква ли фи ку је као део је зич ких „бла-бла“ фе но ме на са свим
ис пра зног са др жа ја; или та кви про но ми нал ни из ра зи има ју не ке
спе ци јал не син так сич ке функ ци је и за у зи ма ју по себ но ме сто у си -
сте му сред ста ва про но ми нал не ре фе рен ци јал но сти и оформ љу ју
не ки спе ци ја лан тип ис ка за?

Ов де же лим да по ка жем и да ар гу мен ту јем да је у пи та њу тре -
ћа по ме ну та мо гућ ност.

3. Ако се упо ре де ре че ни це као што су
(13) Ре кла је да га је ви де ла у јед ном фил му.

(14) Ре кла је да га је ви де ла у том фил му.

(15) Ре кла је да га је ви де ла у том и том фил му.

мо же се с ве ли ком си гур но шћу прет по ста ви ти да ти пи чан го вор ни
пред став ник срп ског је зи ка не сма тра да те ре че ни це си но ни мич -
ним, и ин ту и тив но раз ли ку је од ре ђе ну ре фе рен ци јал ну упо тре бу
за ме ни це тај у (14) од нео д ре ђе не ре фе рен ци јал не упо тре бе за ме -
нич ког из ра за тај и тај у (15). Прет по став ка да би за ме нич ки из раз
тај и тај мо гао би ти си но ни ми чан не кој од фре квент ни јих за ме ни ца
и ти ме под ве ден под не ки од по зна тих ти по ва нео д ре ђе не ре фе рен ци -
јал но сти (чи ме би пи та ње ње го ве се ман тич ке по себ но сти по ста ло
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2 О за ме нич ким из ра зи ма ко ји су пред мет овог ра да пи ше у сво јој мо но гра фи -
ји о бу гар ским за ме ни ца ма Р. Ни цо ло ва (1986); на из ра зе ти па тај и тај, та мо
и та мо у срп ском је зи ку ука зу је се у ра до ви ма: ПИ ПЕР 1987, ПИ ПЕР 1988.



бес пред мет но) ла ко се мо же про ве ри ти суп сти ту ци о ним те стом, ко -
ји по ка зу је или од су ство си но ним ских од но са, нпр. (15) и (16), или
(15) и (17), уп.

(16) Ре кла је да га је ви де ла у не ком фил му.

или не при хва тљи вост из ра за с та квом суп сти ту ци јом, нпр.

(17) Ре кла је да га је ви де ла у *би ло ком фил му и сл.

Ако се окре не мо бо га тој ли те ра ту ри о про но ми нал ним ре чи ма
и о вр ста ма ре фе рен ци јал но сти, не ће мо на ћи го то во ни ка кве ин -
фор ма ци је о пи та њу ко је нас ов де ин те ре су је, док се у ли те ра ту ри
о фи ло зоф ско-ло гич ким аспек ти ма ре фе рен ци јал но сти из ра зи ти па
тај и тај, та ко и та ко, ту и ту и сл. по не кад сре ћу, али не као
пред мет ана ли зе не го као прак тич но сред ство „скра ће не де скрип ци -
је“, од но сно „скра ће ног“ при ме ра.

4. Се ман тич ке кла си фи ка ци је и си сте ма ти за ци је за ме ни ца ду го
су но си ле, а и са да че сто но се јак пе чат лин гви стич ке тра ди ци је, у
ко ју је по не кад по треб но уне ти ви ше пре ци зно сти и убе дљи ви је ин -
тер пре та ци је.

При ме ри као што су:
(18) Ре кла је да га је ви де ла у овом фил му.

(19) Ре кла је да га је ви де ла у том фил му.

(20) Ре кла је да га је ви де ла у оном фил му.

(21) Ре кла је да га је ви де ла у том и том фил му.

ја сно по ка зу ју глав ну, али не и је ди ну спе ци фич ност про но ми нал -
них из ра за ти па тај и тај у срп ском је зи ку.

При мер (18) са др жи за ме ни цу овај, чи ја је при мар на, али не и
је ди на функ ци ја у срп ском је зи ку остен зив на де мон стра тив ност,

при мер (19) са др жи за ме ни цу тај, чи ја је при мар на, али не и је -
ди на функ ци ја ана фо ра у ужем сми слу ре чи, тј. упу ћи ва ње на већ
по ме ну ти сег мент тек ста;

при мер (20) са др жи за ме ни цу онај, ко ја у срп ском је зи ку има
при о ри тет ка да је у пи та њу упу ћи ва ње на за јед нич ка зна ња уче сни -
ка у ко му ни ка тив ној си ту а ци ји.

У че му је спе ци фич ност при ме ра (21), у ко јем про но ми нал ни
из раз с ре ду пли ко ва ном де мон стра тив ном за ме ни цом не мо же би -
ти суп сти ту и сан ни јед ним дру гим по ме ну тим из ра зом без про ме не
зна че ња ис ка за?
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Ње го ва спе ци фич ност је у то ме што у том при ме ру по сто ји ис -
каз у ис ка зу, па за то ту ни је у фо ку су при мар на ко му ни ка тив на си -
ту а ци ја, у ко јој је тај ис каз упо тре бљен, не го, пре све га, не ка дру га
ко му ни ка тив на си ту а ци ја, о ко јој је реч.

При то ме се про но ми нал ни из раз тај и тај де ик тич ки од но си
на оно што је у тој дру гој, уну тра шњој ко му ни ка тив ној си ту а ци ји
ре че но, а чи ја се пу на ре при за из не ких раз ло га же ли из о ста ви ти.

У на ве де ном при ме ру (21), из раз тај и тај има ре фе рен ци јал -
ну функ ци ју.

Ако се по ста ви пи та ње да ли је то од ре ђе на ре фе рен ци јал ност
или нео д ре ђе на ре фе рен ци јал ност, јед но зна чан од го вор за ви си од
то га да ли се ре фе рен ци јал ност та квих из ра за по сма тра из угла
осно вог ис ка за или из угла уну тра шњег ис ка за.

За уче сни ке у основ ној ко му ни ка тив ној си ту а ци ји, ре фе рен ци -
јал ност из ра за ти па тај и тај је нео д ре ђе на осим ако уче сни ци (или
бар је дан уче сник) основ не го вор не си ту а ци је ни су исто вре ме но
уче сни ци се кун дар не го вор не си ту а ци је, нпр. (22), (23), али не и
(24), уп.

(22) Ја сам им ре као да до ђу на то и то ме сто.
(23) Ти си им ре као да до ђу на то и то ме сто.
(24) Он им је ре као да до ђу на то и то ме сто.

Ако се ста ве на стра ну та кви слу ча је ви, мо же се кон ста то ва ти да
су из ра зи ти па тај и тај сред ство нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти
са ста но ви шта основ не ко му ни ка тив не си ту а ци је (што фор мал но
по твр ђу је и об лик та кой-то у ру ском је зи ку ана ло ган струк ту ри
за ме ни це ка кой-то, а слич но је и у укра јин ском је зи ку).

Исто вре ме но, ти из ра зи су и сред ство од ре ђе не ре фе рен ци јал -
но сти, али са ста но ви шта се кун дар не го вор не си ту а ци је јер је за
уче сни ке у тој ко му ни ка тив ној си ту а ци ји реч о ре фе рен ци јал но сти
по зна тог де но та та, што бо ље од ра жа ва фор ма из ра за ти па тај и тај,
ко ји пре о вла ђу је у ве ћи ни сло вен ских је зи ка и ко ји ис ти че де мон стра -
тив ност, а фор мал но не по ка зу је ве зу с ка те го ри јом нео д ре ђе но сти.

Као што је ре че но, то ипак ва жи са мо за оне слу ча је ве ка да у уну -
тра шњем ис ка зу су бје кат ни је ни у пр вом ни у дру гом ли цу јер је у
та квим слу ча је ви ма нео д ре ђе ност ис кљу че на бар за јед ног уче сни ка
у го вор ној си ту а ци ји, ако не и за оба уче сни ка. Уп. (22), (23), (24).

5. У скла ду с ре че ним тре ба по сма тра ти ди мен зи је ка те го ри је
ре фе рен ци јал но сти у си сте му про но ми нал них ре чи. По ред не ре фе -
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рен ци јал них про но ми нал них сред ста ва ти па срп. ико, пољ. kto kol -
wi ek, рус. кто-ни бу дь итд., ре фе рен ци јал на сред ства се де ле на

I. при мар ну ре фе рен ци јал ност нпр. срп. тај, пољ. ten, ру ски
тот и сл., и

II. се кун дар ну ре фе рен ци јал ност, тј. ре фе рен ци јал ност ис ка за у
ис ка зу ти па срп. тај и тај, пољ. tacy a tacy, рус. та кой-то,
нпр.

(25) пољ.: Agen ci […] pi ta ją o czym tacy a tacy mo wi li w sa moc hod zie, gdy jec -
ha li tam a tam.

(26) рус.: Я отво жу вам вон то по ле, ко то рое на хо дит ся там-то.
(27) срп.: У оби ла же њу Мин хе на јед ном му је би ло на ре ђе но да ста не на

јед ном ме сту, дру ги пут на дру гом или да ће ту и ту на ћи пи смо са да -
љим упут стви ма.

Исто вре ме но, на сли чан на чин се у про но ми нал ним си сте ми ма
пре ла ма ка те го ри ја нео д ре ђе но сти, ко ја се ис по ља ва би ло као не ре -
фе рен ци јал на нео д ре ђе ност ти па срп. ишта, пољ. co kol wi ek, рус.
что-ни бу дь итд., би ло као ре фе рен ци јал на нео д ре ђе ност, ко ја мо же
би ти при мар на, нпр. срп. не ко, пољ. ktoś, рус. кто-то, или се кун -
дар на, као нео д ре ђе ност за уче сни ке у при мар ној го вор ној си ту а ци ји,
али не и за уче сни ке у се кун дар ној, уну тра шњој го вор ној си ту а ци -
ји, нпр. тај и тај, пољ. tacy a tacy, рус. та кой-то.

Уну тра шња нео д ре ђе ност не по ка зу је ве зу с ка те го ри јом пер -
со нал но сти с об зи ром на ди стри бу ци ју по зна тог и не по зна тог по
ли ци ма у ко му ни ка тив ној си ту а ци ји, што је ка рак те ри стич но за
при мар ну нео д ре ђе ност, уп., на при мер, у рус. Кто сту чит? (нео -
д ре ђе ност за го вор ни ка уз прет по став ку од ре ђе но сти за са го вор ни -
ка), Кое-кто уже при шел (од ре ђе ност за го вор ни ка уз прет по став ку
нео д ре ђе но сти за са го вор ни ка), и Спро си те ко го-ни бу дь (пот пу на
нео д ре ђе ност).

Ов де се не ула зи у раз ли чи та ужа зна че ња про но ми нал не нео д ре -
ђе но сти (нпр. са пра те ћим раз ли чи тим мо дал ним зна че њем уве ре -
но сти, ти па ру ског Кто-кто, а он по мо жет, или срп ског Кад-тад
они ће ус пе ти и сл.) јер то ни је у не по сред ној ве зи с пред ме том овог
ре фе ра та.

6. У окви ру из ло же не основ не функ ци је да тих за ме нич ких из -
ра за они, у за ви сно сти од ко му ни ка тив них на ме ра го вор ног ли ца,
струк ту ре ре че ни це и ње ног лек сич ког са ста ва, мо гу има ти не ко ли ко
ва ри јант них зна че ња. Не ка од тих ва ри јант них зна че ња ре ги стру ју
и реч ни ци:
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1) Зна че ње ко му ни ка тив не ире ле вант но сти та ко озна че ног де -
но та та, и/или зна че ње прет по став ке о оп ште по зна то сти оно га на
шта се ти ме упу ћу је, по го то ву у по на вља њи ма, ка рак те ри стич ним
за на ра тив не ис ка зе, и/или зна че ње нео д ре ђе но сти де но та та са ста -
но ви шта го вор ног ли ца и/или са го вор ни ка у основ ној го вор ној си -
ту а ци ји. Уп. код Ву ка Ка ра џи ћа у исто риј ским спи си ма:

(28) […] пре да мном за по ве ди кне зу Ва си По по ви ћу […] да по ша ље сол да -
ти ма то ли ко и то ли ко (сад се не опо ми њем ко ли ко) иља да ока пше ни -
це (Ка ра џић, 1969: 162)

2. По ред сво је спе ци јал не ре фе рен ци јал не функ ци је за ме нич -
ки из ра зи ти па тај и тај сво јим об ли ком удво је ног де мон стра ти ва
и че стом упо тре бом с ви ше дру гих де мон стра тив них за ме ни ца у
ис тој основ ној функ ци ји мо гу сиг на ли зи ра ти и ис црп ност и сло же -
ност из вор ног об ли ка ин фор ма ци је, на ко ју се упу ћу је. Уп. (29):

(29) срп.: Си ла пу та он ка же ко ме: Тај и тај ве ли за те бе то и то, што онај
ни је ни по ми слио, али по нај ви ше за по ве ди јед но ме на са мо: ре ци то ме
то и то, а ка што оно ме опет ка же на са мо: ре ци ти ње му то и то (Ка -
ра џић, 1969: 140)

3. Упо тре ба де мон стра ти ва ти па тај и тај мо же би ти и еуфе ми -
стич ки мо ти ви са на да би се из бе гло до слов но пре но ше ње ис ка за
ко ји се сма тра не при стој ним (30):

(30) срп.: Онај ма то ри пас ста не го во ри ти кур ја ци ма: „Та мо њи ма то и то!
Док су још ова два зу ба ме ни у гла ви, не ће те ви чи ни ти ште те мо ме го -
спо да ру.“ (Ка ра џић 1969а:70).

Ипак, та ква упо тре ба по ка зних за ме ни ца је рет ка, а за са вре ме -
ни срп ски књи жев ни је зик је не ти пич на.

7. Оно што је за наш пред мет по себ но зна чај но је сте чи ње ни ца
да уну тра шња од ре ђе на ре фе рен ци јал ност да је ис ка зу обе леж је на -
ра тив но сти. Је дан од фор мал них из ра за сло бод ног усме ног при по -
ве да ња је сте и упо тре ба за ме нич ких ре чи у функ ци ји уну тра шње
од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, ко ја омо гу ћу је да се се кун дар ни уну -
тра шњи ис ка зи на ве ду скра ће но (ка да при по ве дач оце ни да је то
по треб но или нео п ход но), од но сно да се на ве ду са мо у глав ним, ка -
те го ри јал ним на зна ка ма.

У ад ми ни стра тив ном сти лу та кви за ме нич ки из ра зи се, по пра -
ви лу, не сре ћу, а у је зи ку на уч ног де ла та ква ме ста су стил ски мар -
ки ра на сво јом на ра тив но шћу. Уп. по ред ра ни је на ве де них при ме ра
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из Ка ра џи ће вих исто риј ских спи са и сле де ће при ме ре (31–33) (пре -
ма: Ка ра џић 1969):

(31) срп.: Па сман џи ја […] ста не тај но пи са ти и по ру чи ва ти свим ве зи ри ма
ре дом: „Ја би се те би пре дао, али је тај и тај ве зир мој не при ја тељ, пак
не сми јем од ње га“.

(32) срп.: Ми лош им по ша ље књи гу да […] ће им он, ако је по треб но, до
то ли ко и то ли ко да на са две иља де мо ма ка до ћи у по моћ;

(33) срп.: […] Да је им осо би те рас пу сне књи ге, н. п. чо ве ку да се ње гов брак
с том и том раз ве зу је.

8. Ако упо ре ди мо уну тра шњу нео д ре ђе ну ре фе рен ци јал ност у на -
род ним при по вет ка ма и у да на шњем срп ском књи жев ном је зи ку, ви -
ди мо да су и функ ци ја и сред ство ње ног ис ка зи ва ња углав ном исти.
Усме на про зна књи жев ност у жи во ту са вре ме ног чо ве ка, сва ка ко не -
ма оно ме сто ко је је има ла пре две ста или ви ше го ди на, али су се у
ме ђу вре ме ну по ја ви ли но ви ти по ви тек сто ва, ко ји се осла ња ју на по -
сто је ће син так сич ке об ли ке на ра тив но сти, нпр. ре пор та жа, ин тер вју,
фељ тон, у ко ји ма уну тра шња нео д ре ђе на ре фе рен ци јал ност има ону
исту функ ци ју ко ју на ла зи мо у на род ним при по вет ка ма, нпр. (34–41):

(34) срп.: Он је на пу стио рад њу, од вео нас до кра ја ули це и пре по ру чио нам
да свра ти мо ту и ту. (Ж. Жи ву ло вић, По ли ти ка)

(35) срп.: Ја мо гу да је слу шам да ме она са ве ту је ка ко ћу с та квом и та квом
осо бом. (Ду га)

(36) срп.: А они ка жу: до ла зе нам ру ко во ди о ци ти и ти. (По ли ти ка)
(37) срп.: Би ло да се њи ма /оба ве ште њи ма/ са оп шта ва ко ји сту ден ти тог и тог

да на из ла зе на ис пит, или ко је при мљен у сту дент ски дом (По ли ти ка)
(38) срп.: Ка ко од ре ди ти да ли је тај и тај де чак нар ко ман или ни је? (По ли -

ти ка)
(39) срп.: Ма те ма ти ка ми ни ка ко ни је ишла („кад је дан рад ник, ко ји је у не -

сре ћи из гу био јед ну ру ку, а мо же ипак оном дру гом да ко па, ис ко па ров
дуг, ши рок и ду бок тол ко и тол ко, он да ко ли ко вре ме на тре ба тро ји ци
рад ни ка, ко ји има ју по обе ру ке, да ис ко па ју ров дуг тол ко и тол ко?“).
(А. Де ро ко)

(40) срп.: Ма љо ку чак ни је ни за твор ску хра ну јео, иако је по про пи си ма би -
ло да тре ба то ли ко и то ли ко во де, то ли ко хле ба. На про тив, ње му су
до но си ли хра ну из обли жњег хо те ла. (Б. Га јић, Ин тер вју)

(41) срп.: Ста ти сти чар твр ди да је на под руч ју при сут но то ли ко и то ли ко
ко ња, то ли ко сви ња. (По ли ти ка)

Као што се из по след ња два при ме ра ви ди, функ ци ју уну тра шње
нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти мо же (обич но у скра ће ним на бра ја -
њи ма) да пре у зме и по ка зна за ме ни ца ко ја ни је удво је на и за ко ју је
у та квом об ли ку да та функ ци ја ина че не ти пич на.
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При ме ри (38), (39) илу стру ју мо гућ ност упу ћи ва ња и на ире ал -
не си ту а ци је и њи хо ве про стор не, вре мен ске, ко ли чин ске и дру ге
еле мен те, ко је од ре ђе но ли це мо же да зна и да вер ба ли зу је. Уп. и
при ме ре (42–43) из RJA ZU:

(42) срп.: Одрéди, да се са ста не мо ту и ту (тј. гдје хо ћеш) па ће мо се са ста -
ти. (RJA ZU, 1966, св. 78)

(43) срп.: Ако он те и те оби ча је, це ре мо ни је и свет ко ви не не др жи, он је
без бо жник. (Д. Об ра до вић)

Ка да се и то има у ви ду, мо же се за кљу чи ти да се про но ми нал -
ни из ра зи ти па тај и тај упо тре бља ва ју у функ ци ји оства ри ва ња
(се кун дар не) ре фе рен ци јал но сти са др жа ја сво је имен ске гру пе: ре -
фе рен ци јал ност та кве имен ске гру пе ва жи за си ту а ци ју, обич но го -
вор ну, ко ја не мо ра би ти иден тич на оној го вор ној си ту а ци ји у ко јој
се оства ру је да ти ис каз. Дру гим ре чи ма, тим из ра зи ма упу ћу је се
на оно што од ре ђе но ли це зна или мо же да зна, па сто га обич но и
вер ба ли зу је (одн. мо же да вер ба ли зу је) у свом ис ка зу.

С об зи ром на то да из ра зи ти па тај и тај упу ћу ју, пре све га, на
оно што је по ме ну то или на не ки дру ги на чин по зна то уче сни ци ма се -
кун дар не ко му ни ка тив не си ту а ци је, у пре ди ка ту уну тра шњег ис ка за
обич но се на ла зе ver ba di cen di или гла го ли ког ни тив ног са др жа ја (нпр.
пи та ти, ис пи ти ва ти, ис тра жи ва ти, са зна ти итд.), али то мо гу би -
ти и де вер ба тив не и дру ге ап стракт не име ни це, уп. (44–46)

(44) срп.: У ин струк ци ји пи ше да се апа рат по кре ће та ко и та ко.
(45) срп.: Ин струк ци ја са др жи ин фор ма ци ју да се апа рат по кре ће та ко и

та ко.
(46) срп.: Са гла сно ин струк ци ји апа рат се по кре ће та ко и та ко.

9. Уну тра шња нео д ре ђе на ре фе рен ци јал ност по сто ји у свим
сло вен ским је зи ци ма, а њен нај че шћи об лик је ре ду пли ка ци ја про -
но ми нал ног де мон стра ти ва. У ру ском је зи ку пре о вла ђу је по се бан
про но ми нал ни де мон стра тив с пост фик сом -то, иако под од ре ђе -
ним усло ви ма ни је ис кљу че на ње го ва ре ду пли ка ци ја, а по себ ни об -
ли ци уну тра шње нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти по сто је и у не ким
дру гим сло вен ским је зи ци ма, али не као основ на или је ди на сред -
ства у та квој функ ци ји, нпр. бу гар ски је зик, и још ре ђе бе ло ру ски
је зик. Уп. (47–55):3
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(47) блр.: Ён ска заў ім, каб яны пры й шлі ту ды і ту ды ў та кое і та кое ме сца.

(48) буг.: Ка за им да до й дат еди-ко га си на еди-кое си мя сто ( // еди-къ де си).

(49) мак.: Им ка жа да дој дат то гаш и то гаш на тоа и тоа ме сто.
(50) пољ.: Zle cił im, aby sta wi li się o ta ki ej а ta ki ej por ze, w ta kim а ta kim mi -

ej scu.

(51) рус.: Он ска зал им, что бы они при шли тог да-то в та кое-то ме сто.

(52) слк.: Po ve dal im, aby pri šli vtedy a vtedy, tam a tam.

(53) срп.: Ре као им је да до ђу тад и тад на то и то ме сто.

(54) укр.: Він ска зав їм при й ти то ді-то в та ке-то мі сце.

(55) чеш.: Řekl jim, ať př ij dou tehdy a tehdy na to a to místo.

У бе ло ру ском је зи ку се у функ ци ји уну тра шње нео д ре ђе не ре -
фе рен ци јал но сти по ред ре ду пли ка ци је де мон стра ти ва у по себ ним
слу ча је ви ма упо тре бља ва де мон стра тив гэ ту ль кі без ре ду пли ка ци је,
ко јем кон ку ри ше мо дел са ре ду пли ка ци јом де мон стра ти ва, нпр. (56):

(56) блр.: Пі шы: “Мя не зва ць так і так, я жы ву там і там, пра фе сія ў мя -
не та кая і та кая // пра цую тым і тым, за ра бляю гэ ту ль кі ( // сто ль кі
і сто ль кі)“.

Као ни у ру ском је зи ку и ве ћи ни дру гих сло вен ских је зи ка, у
бе ло ру ском је зи ку се ни пр ва ни дру га мо гућ ност не ко ри сти у
еуфе ми стич кој функ ци ји, за шта по сто је спе ци јал ни де мон стра ти -
ви, што је у срп ском је зи ку јед на од функ ци ја та квих из ра за, до ду -
ше рет ка, уп. (57) и (30):

(57) блр.: Ён яму гру ба ска заў: „Слу хай, ты, та кі-ся кі // та кі-гэ та кі, не ад -
клад на ( // за раз жа) пры ход зь // пры язд жай“.

(30) срп.: Онај ма то ри пас ста не го во ри ти кур ја ци ма: „Та мо њи ма то и то!
Док су још ова два зу ба ме ни у гла ви, не ће те ви чи ни ти ште те мо ме го -
спо да ру.“ (Ка ра џић 1969а: 70);

По се бан мо дел про но ми нал ног из ра за за уну тра шњу нео д ре ђе -
ну ре фе рен ци јал ност још ви ше је ка рак те ри сти чан за бу гар ски је -
зик (нпр. еди-ко га си), у ко јем тај из раз у не ким слу ча је ви ма мо же
има ти си но ним у из ра зу са ре ду пли ко ва ном де мон стра тив ном за -
ме ни цом, нпр. (58):

(58) буг.: На гра ни ца та обя ви, че има еди-кол ко си до ла ра и еди-кол ко си ди -
на ра. // На гра ни ца та обя ви, че има тол ко ва и тол ко ва до ла ра и тол ко -
ва и тол ко ва ди на ра.

Осо бе ност ма ке дон ског је зи ка као јед ног од сло вен ских је зи ка
са тр о чла ним си сте мом де мон стра тив но сти (в – т – н) је сте у то ме
што се у из ра зи ма за уну тра шњу од ре ђе ну ре фе рен ци јал ност по -
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ред Т-де мон стра ти ва (59), (61)–(63), (67) у функ ци ји уну тра шње од -
ре ђе не ре фе рен ци јал но сти упо тре бља ва ју и В- и Н-де мон стра ти ви,
би ло као си но ни ми, нпр. (60), би ло са мо дал ним зна че њем сте пе на
убе ђе но сти го вор ни ка у ре ал ност озна че не си ту а ци је (64), (65), док
се у еуфе ми стич кој функ ци ји не упо тре бља ва ју пр о но ми нал ни из -
ра зи уну тра шње од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, не го обич ни де мон -
стра ти ви без ре ду пли ка ци је (66), уп.

(59) мак.: Им ка жа да дој дат то гаш и то гаш на тоа и тоа ме сто.
(60) мак.: Пи шу вај: Се ви кам ва ка и ва ка, жи ве ам ов де и ов де, по пр о фе си -

ја сум ова и ова, за ра бо ту вам вол ку и вол ку.
(61) мак.: Пи шу вај: Се ви кам та ка и та ка, жи ве ам та му и та му, по пр о фе -

си ја сум тоа и тоа, за ра бо ту вам тол ку и тол ку.
(62) мак.: Од го во ри де ка дој де за тоа и тоа, за ра ди ова и за ра ди она.
(63) мак.: Ако вло жи те тол ку и тол ку па ри, ка ма та та ќе ви би де тол ку и

тол ку. (не у трал но)
(64) мак.: Ако вло жи те вол ку и вол ку па ри, ка ма та та ќе ви би де вол ку и вол -

ку. (са ве ћим сте пе ном уве ре но сти у ре ал ност пр о по зи ци је, од но сно са
ја чим ило ку тив ним на по ном у го вор ној си ту а ци ји убе ђи ва ња са го вор -
ни ка ка ко да по сту пи)

(65) мак.: Ако вло жи те онол ку па ри, ка ма та та ќе ви би де онол ку и онол ку. (с
ма њим сте пе ном уве ре но сти го вор ни ка у ре ал ност пр о по зи ци је, од но -
сно са сла би јим ило ку тив ним на по ном у го вор ној си ту а ци ји убе ђи ва ња)

(66) мак.: Му ре че гру бо: Слу шај ти (бе) она ков, вед наш да си оти шол.
(67) мак.: На гра ни ца (гра ни ца та) из ја ви де ка има тол ку и тол ку до ла ри,

тол ку и тол ку ди на ри.

У пољ ском је зи ку, као и у сло вач ком и гор њо лу жич ко срп ском,
ре ду пли ко ва ни де мон стра ти ви мо гу би ти по ве за ни ве зни ци ма i или
a, а у че шком a или či , у укра јин ском ало мор фи і или й, ко ји има ју
исту функ ци ју, али не ма ју исту ди стри бу ци ју, уп. (68–71)

(68) пољ. Pr os zę (na)pi sać: Nazywam się tak а tak, mi es zkam tu i tu, z za wo du
je stem tym i tym, za ra bi am tyle i tyle.

(69) слк.: Píš: Volám sa tak a tak, ži jem tam a tam, povolaním som to a to,
zarábam to ľ ko a to ľ ko.

(3) глсрп.: Wón rjekny: Dz’iće do mĕ sta k to mu a to mu čł ow je kej…
(70) укр.: Він ска зав їм, щоб при й шли то ді й то ді на те й те мі сце.
(71) чеш.: Na piš: Jme nu ju se tak a tak, bydlím tam a tam // tam či tam, povoláním

jsem ten a ten ( // ta i ta), vydělávám to lik a to lik.

У ру ском је зи ку и у укра јин ском је зи ку по сто је по себ ни де мон -
стра ти ви за уну тра шњу од ре ђе ну ре фе рен ци јал ност ти па та кой-то,
нпр.
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(72) рус.: Он ска зал им, что бы они при шли тог да-то в та кое-то ме сто.

(73) укр.: Пи ши: я – та кий-то, ме шкаю там-то, пр о фе сія та ка-то, за ро -
бляю сті ль ки-то.

У ру ском је зи ку та кав де мон стра тив у по себ ним слу ча је ви ма
мо же би ти ре ду пли ко ван, нпр. (74)

(74) рус.: Он ска зал им, что бы они при шли тог да-то и тог да-
то в та кое-то и та кое-то ме сто.

10. У срп ском, али и у не ким дру гим сло вен ским је зи ци ма у ко -
ји ма је по на вља ње де мон стра ти ва основ ни на чин из ра жа ва ња уну -
тра шње нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, ре ду пли ка ци ја по не кад мо же
из о ста ти уз очу ва ње функ ци је уну тра шње нео д ре ђе не ре фе рен ци -
јал но сти. За уну тра шњу нео д ре ђе ну ре фе рен ци јал ност без ре ду -
пли ка ци је де мон стра ти ва по сто је два усло ва. Пр ви услов је да се у
два уза стоп на из ра за уну тра шње нео д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти по -
ја вљу је исти де мон стра тив, а дру ги је да је то ко ли чин ски де мон стра -
тив, нпр. (75)–(80):

(75) пољ.: Na gra nicy oświ adczył, że ma tyle i tyle do larów, tyle di narów.
(76) слк.: Na hra ni ci vyhlásil, že má to ľ ko a to ľ ko dolárov, to ľ ko to dinárov.
(77) слн.: Na me ji je iz ja vil, da ima to li ko in to li ko do lar jev, to li ko di nar jev.
(78) срп.: На гра ни ци је из ја вио да има то ли ко и то ли ко до ла ра, то ли ко ди -

на ра.
(79) чеш.: Na hra ni ci nahlásil, že má to lik a to lik do la rů a to lik dinárů.
(80) укр.: На кор до ні він за я вив, що має сті ль ки і сті ль ки до ла рів, сті ль ки

ди на рів. // На мит ни ці він за я вив, що в нь о го з со бою сті ль ки-то до ла -
рів та сті ль ки-то ди на рів.

На ве де ни сло вач ки при мер (76) по ка зу је да се у сло вач ком је зи ку
у слу ча је ви ма из бег ну те ре ду пли ка ци је де мон стра ти ва са зна че њем
уну тра шње од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти у ис каз укљу чу је де мон -
стра тив по себ не струк ту ре – to ľ ko to.

11. Иако је при мар на функ ци ја из ра за ти па тај и тај из ра жа ва ње
уну тра шње од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, та кви из ра зи, под од ре ђе -
ним син так сич ко-се ман тич ким усло ви ма, ка да је реч о ире ал ним си -
ту а ци ја ма, ни су ре фе рен ци јал ни, не го су не ре фе рен ци јал ни, нпр. (81)

(81) срп.: Ако ку пи те то ли ко и то ли ко ак ци ја, ви сте ак ци о нар.

где то ли ко и то ли ко зна чи ‘би ло ко ју ко ли чи ну’или ‘из ве сну ко ли чи -
ну’. А да се ту ра ди о ко му ни ка тив но не ре ле вант ној ин фор ма ци ји,
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по ка зу је мо гућ ност из о ста вља ња та квих де мон стра ти ва без гра ма -
тич ког оште ће ња ис ка за, уп. (82):

(82) срп.: Ако ку пи те ак ци је, ви сте ак ци о нар.

Уп. та ко ђе при ме ре (83)–(92), у ко ји ма се на чел но ре фе ри ше о
по сто ја њу од но са про пор ци је, без упу ћи ва ња на би ло ко ји ре а лан
од нос:

(83) блр.: Ка лі вы ўклад зя це гэ ту ль кі // (сто ль кі і сто ль кі) гро шай, пра цэнт
у вас буд зе та кі і та кі.

(84) буг.: Ако вне се те еди-кол ко си па ри, ли хва та Ви ще е еди-кол ко си. / Ако
вне се те тол ко ва и тол ко ва па ри, ли хва та Ви ще е тол ко ва и тол ко ва.

(85) мак.: Ако вло жи те тол ку и тол ку па ри, ка ма та та ќе ви би де тол ку и
тол ку.

(86) пољ.: Je ś li wł oży Pan(i) tyle i tyle pi e ni ędzy, pro cent wyni e sie tyle i tyle.
(87) рус.: Если (вы) вло жи те сто ль ко-то де нег, про цент у вас бу дет та кой-то.

(88) слк.: Ak vložíte to ľ ko a to ľ ko peňazí, váš úrok bu de taký a taký.
(89) слн.: Če vlo ži te to li ko in to li ko de nar ja, bo do va še obre sti to li ko in to li ko.
(90) срп. Ако уло жи те то ли ко и то ли ко нов ца, ка ма та ће вам би ти то ли ко и

то ли ко.
(91) укр.: Якщо ви вкла де те сті ль ки-то гро шей, то від со ток бу де та кий-то.

// Якщо вкла де те сті ль ки і сті ль ки гро шей, від сот ки скла да ти му ть
стіль ки і сті ль ки.

(92) чеш.: Když vložíte to lik a to lik pe něz, úrok bu de ta kový a ta kový.

12. Као што је би ло ре че но, у срп ском је зи ку из ра зи тај и тај,
та кав и та кав (али не и дру ги из ра зи та кве струк ту ре) упо тре бља -
ва ју се да би се из бе гло по на вља ње ин век ти ва, нпр. (94)

(93) срп.: Гру бо му је ре као: Слу шај ти та кав и та кав, сме ста од ла зи.

И у не ким дру гим сло вен ским је зи ци ма та ко ђе је мо гу ћа та ква
упо тре ба ре ду пли ко ва них де мон стра ти ва, в. при ме ре: (94–96):

(94) слв.: Dr sne mu po ve dal: Počúvaj, ty taký a taký, ih neď odíď!
(95) слн.: Gro bo mu je re kel: Po slu šaj ti, tak in tak, ta koj odi di.
(96) укр.: Він йому гру бо ска зав: „Слу хай ти, та кий і та кий, іди звід си“.

Мо гу ћа је и упо тре ба за ме ни ца уну тра шње од ре ђе не ре фе рен -
ци јал но сти у се кун дар ној, еуфе ми стич кој функ ци ји, нпр. у укр. (97)

(97) укр.: Він йому гру бо ска зав: „Слу хай ти, та кий-то, за би ра й ся ге ть.“
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У тој функ ци ји у срп ском је зи ку ко ри сте се и дру га за ме нич ка
сред ства, што је у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку рет ко и
ар ха ич но, нпр.

(98) срп.: Нај по сле оти де к ла во ви ма па и њи ма ста де го во ри ти: „Та мо они
ова ки и она ки! Шта учи ни сте? То ли ко ме го ди на вер но слу жи сте, а сад
ме из не ве ри сте (КА РА ЏИЋ 1969а: 201);

(99) срп.: [Царица] ста не ви ка ти на њих: „Та мо оне ова кви це и она кви це“.
То ли ко ме го ди на слу жи сте вер но, а сад ме из не ве ри сте (КА РА ЏИЋ

1969а: 201).

У ве ћи ни сло вен ских је зи ка обич ни ја је упо тре ба спе ци јал них
про но ми нал них из ра за у еуфе ми стич кој функ ци ји, нпр.

(100) блр.: Ён яму гру ба ска заў: „Слу хай, ты, та кі-ся кі // та кі-гэ та кі, не ад -
клад на//(за раз жа) пры ход зь// пры язд жай“.

(101) буг.: Ка за му гру бо: „Слу шай, ти, еди-ка къв си, вед на га се ма хай!“
(102) мак.: Му ре че гру бо: Слу шај ти (бе) она ков, вед наш да си оти шол. //

Му ре че гру бо: Слу шај (бе) ти она ков, вед наш да си оти шол. //: Му ре -
че гру бо: Слу шај ти (бе) она ков, вед наш да си одиш. // Му ре че гру бо:
Слу шај ти (бе) ни ка ков, вед наш да си оти шол. // Му ре че гру бо: Слу -
шај ти (бе) ни ка ков, вед наш да си одиш.

(103) пољ.: Krzyknął na ni e go z iryta cją: “Sł uc haj no ty, ta ki owa ki, z mi ej sca się
stąd wynoś!“

(104) рус.: Он ему гру бо ска зал: „Слу шай, ты, та кой-ся кой // та кой-рас та -
кой // та кой-ра зэ та кий, не ме длен но при хо ди//при ез жай“.

(105) чеш.: Řekl mu hru bě: Po slo uc hej, ty, ta ko vej či ma ko vej, hned vypad ni.
(разг.)

13. Раз мо тре ни при ме ри упо тре бе из ра за ти па тај и тај у срп -
ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма и њи хо ва ана ли за по ка зу ју да
они пред ста вља ју по се бан тип ре фе рен ци јал но сти и за у зи ма ју по -
себ но ме сто у си сте му про но ми нал них ре чи и из ра за. Иако се мо гу
упо тре би ти у раз ли чи тим функ ци ја ма, њи хо ва основ на функ ци ја је
упу ћи ва ње на оно што је од ре ђе но за уче сни ке се кун дар не ко му ни -
ка тив не си ту а ци је, де но ти ра не ис ка зом у ис ка зу, а што је нео д ре ђе -
но за уче сни ке при мар не ко му ни ка тив не си ту а ци је (са из у зет ком
слу ча је ва ка да се исти уче сни ци по ја вљу ју и у при мар ној и у се -
кун дар ној ко му ни ка тив ној си ту а ци ји). Фор ме из ра жа ва ња уну тра -
шње о д ре ђе не ре фе рен ци јал но сти ни су пот пу но исте у свим сло -
вен ским је зи ци ма, иако пре о вла ђу је ре ду пли ка ци ја про но ми нал ног
де мон стра ти ва, а по сто ји ви сок сте пен по ду дар но сти и у њи хо вим
функ ци ја ма, нај ве ћа у ре а ли за ци ји основ не функ ци је уну тра шње
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од ре ђе не ре фе рен ци јал но сти, а нај ма ња по ду дар ност у ре а ли за ци -
ји функ ци је еуфе ми стич ке за ме не ин век ти ва.
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Pre drag J. Pi per

ON IN TER NAL DE FI NI TE RE FE REN CE IN SLA VIC LAN GU A GES

S u m  m a r y

The con si de red exam ples of use of the “such and such“ type of ex pres si -
on in Ser bian and ot her Sla vic lan gu a ges and the ir analysis show that they re -
pre sent a spe cial type of re fe ren ce and hold a spe cial pla ce in the system of
pro no mi nal words and ex pres si ons. Re gar dless of the fact that they can ta ke a
va ri ety of fun cti ons, which are di scus sed in the ar tic le, the ir main fun ction is
to re fer to what is de ter mi ned for par ti ci pants in a pri mary com mu ni ca ti ve si -
tu a tion, de no ted by an ut te ran ce wit hin an ut te ran ce, but which is un de ter mi ned
for par ti ci pants in a se con dary com mu ni ca ti ve si tu a tion (with the ex cep ti on of
ca ses of sa me par ti ci pants be ing in vol ved in both pri mary and se con dary si tu -
a ti ons). The forms of ex pres sing in ter nal de fi ni te re fe ren ce are not en ti rely the
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sa me in all Sla vic lan gu a ges, alt ho ugh re du pli ca tion of pro no mi nal de mon -
stra ti ve pre va ils with a high de gree of match in the ir fun cti ons. The hig hest
match is fo und when per for ming the ir main fun ction of in ter nal de fi ni te re fe -
ren ce, whi le the lo west match is fo und when per for ming the fun ction of eup -
he mi stic re pla ce ment of in vec ti ve.

Keywords: de fi ni te and in de fi ni te re fe ren ce, com mu ni ca ti ve si tu a tion, pro -
no mi nal words, Sla vic lan gu a ges.
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ТАКСИСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С
НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СОЮЗАМИ

В СЕРБСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

В на сто я щ ей ра бо те бу дут рас смо тре ны грам ма ти че ские и лек си -
че ские по ка за те ли, про фи ли ру ю щ ие кон крет ное так си сное от но ше ние
в серб ских и укра ин ских кон струк ци ях с так на зы ва е мы ми не спе ци а ли -
зи ро ван ны ми со ю за ми, спо соб ны ми вы ра жа ть в сло жно под чи нен ном
пред ло же нии раз ные так си сные от но ше ния и их под ти пы: пред ше -
ствова ние, кон такт ное пред ше ство ва ние, од но вре мен но сть (пол ную и
не пол ную), сле до ва ние и пр. Серб ские и укра ин ские кон струк ции с не -
спе ци а ли зи ро ван ны ми так си сны ми со ю за ми бу дут раз де ле ны на про то -
ти пи че ские – с ожи да е мы ми ви до вре мен ны ми ком би на ци я ми гла го лов и
от ме чен ные, в ко то рых во змо жно от кло не ние от ожи да е мой гла го ль ной
фор мы вслед ствие на ли чия лек си че ских или син так си че ских по ка за те -
лей, общ их для обо их язы ков. Ис сле до ва ние так же по ка зы ва ет, что в
ка ждом из ана ли зи ру е мых язы ков при сут ству ют спе ци фи че ские не спе -
ци а ли зи ро ван ные со ю зы, вы ра жа ю щ ие вре мен ные от но ше ния то ль ко
при на ли чии гла го ла со вер шен но го ви да в за ви си мой ча сти сло жно под -
чи нен но го пред ло же ния, при этом не вре мен ные зна че ния дан ных со ю зов
в рас сма три ва е мых язы ках не сов па да ют.

Клю че вые сло ва: так си сное от но ше ние, сло жно под чи нен ное пред -
ло же ние, под чи ни те ль ные со ю зы, вид гла го ла, лек си че ские по ка за те ли,
син так си че ские по ка за те ли.

0.1 Как из вест но, на кон крет ное так си сное зна че ние в сло жно -
под чи нен ном пред ло же нии (СПП) ука зы ва ют со ю зы в ком плек се с
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гла го ль ным ви дом и дру ги ми лек си че ски ми по ка за те ля ми. Не ко то -
рые из со ю зов мо гут ука зы ва ть то ль ко на один тип так си сных от но ше -
ний, что по зво ля ет счи та ть их спе ци а ли зи ро ван ны ми. Дру гие со ю зы
мо гут ука зы ва ть на раз ные так си сные зна че ния, вслед ствие че го
явля ют ся не спе ци а ли зи ро ван ны ми.

В слу чае функ ци о ни ро ва ния од но го со ю за в СПП, вы ра жа ю щ их
раз ные ти пы так си сных от но ше ний, вид гла го ла, на ли чие отри ца -
ния в кон струк ции ли бо опре де лен ный лек си че ский мар кер мо гут
из ме ня ть так си сное зна че ние со ю за или ука зы ва ть на вто рич но сть
так си са при пре и му щ е ствен ном вы ра же нии дру гих се ман ти че ских
от но ше ний, что под твер жда ют серб ские кон струк ции со спе ци а ли -
зи ро ван ны ми так си сны ми со ю за ми по што ‘по сле то го как’ и чим
‘как то ль ко’, ко то рые мо гут упо тре бля ть ся в СПП с при да точ ны ми
вре ме ни и при чи ны. В уст ной ре чи по ка за те лем се ман ти ки от но -
ше ний в СПП с дан ны ми со ю за ми слу жит уда ре ние: если со юз по -
што – без у дар ный, он упо тре бля ет ся в зна че нии ‘так как’ − в СПП
с при да точ ным при чи ны, если же дан ный со юз на хо дит ся под уда -
ре ни ем, то в СПП вы ра жа ет ся так си сное зна че ние пред ше ство ва -
ния. Это же пра ви ло от но сит ся и к со ю зу чим, у ко то ро го так же два
зна че ния – ‘по ско ль ку’ и ‘как то ль ко’. Дан ный факт по зво ля ет ис -
сле до ва те лям утвер жда ть, что имен но зна че ние при чи ны явля ет ся
пер вич ным для со ю зов по што и чим (СТЕ ВА НО ВИЋ 1974, 897). Нео -
б хо ди мо под черк ну ть, что и при вы ра же нии при чи ны, эти со ю зы
ука зы ва ют на фо но вый так сис, по тер ми но ло гии В.С. Хра ков ско -
го (2003), т.е. ука зы ва ют на вре мен ной по ря док ме жду си ту а ци я ми
в СПП, без от но си те ль но к мо мен ту ре чи. Од на ко дан ные со ю зы в
СПП с при да точ ным при чи ны вы ра жа ют фо но вые так си сные от но -
ше ния, из ме няя при этом свой так си сный про фи ль – в СПП с при -
да точ ны ми вре ме ни они выс ту па ют в ка че стве спе ци а ли зи ро ван ных
средств вы ра же ния так си са пред ше ство ва ния (со юз по што ‘по сле
то го как’) ли бо кон такт но го пред ше ство ва ния (со юз чим ‘как то ль -
ко’), в СПП с при да точ ным при чи ны, при фо но вом так си се, ука зы -
ва ют на од но вре мен но сть (пол ную ли бо не пол ную) при глав ном
зна че нии при чи ны (АН ТО НИЋ 2001; ПО ПО ВИЋ 2012).

0.2 В серб ском и укра ин ском язы ках к чи слу не спе ци а ли зи ро -
ван ных так си сных со ю зов от но сят ся сле ду ю щ ие: серб. кад(а) ‘ког -
да’, укр. ко ли ‘ког да’, як ‘ког да’, ко то рые мо гут вы ра жа ть все три
ви да так си са – пред ше ство ва ние, од но вре мен но сть и сле до ва ние,
а так же со ю зы: (серб.) от ка ко; от кад(а); од кад(а) ‘с тех пор как’,
(укр.) від ко ли; від то ді як ‘с тех пор как’, вы ра жа ю щ ие и пред ше -
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ство ва ние, и од но вре мен но сть. У серб ских со ю зов док; до кле ‘по ка’
и укра ин ских по ки; до ки ‘по ка’ на блю да ет ся по не ско ль ко так си -
сных зна че ний, в чи сле ко то рых од но вре мен но сть – пол ная и не пол -
ная, пре ры ва ю щ ее сле до ва ние (ча ще все го при на ли чии отри ца ния –
(серб.) док не; (укр.) до ки не; по ки не ‘по ка не’), а так же сле до ва ние.
У серб ских со ю зов док; до кле из ред ка ре ги стри ру ет ся и зна че ние
пред ше ство ва ния.

1.0 В СПП пред ше ство ва ния с не спе ци а ли зи ро ван ны ми так си -
сны ми со ю за ми (серб.) кад(а) ‘ког да’ и (укр.) ко ли ‘ког да’ во змо жны
все ком би на ции гла го лов со вер шен но го ви да (СВ) в за ви си мой ча -
сти (ЗЧ) с гла го ла ми СВ и, ре же, не со вер шен но го ви да (НСВ) в
глав ной ча сти (ГЧ).

В про то ти пи че ских так си сных кон струк ци ях пред ше ство ва ния
с со ю зом кад(а) в обе их ча стях на хо дят ся пре те ри та ль ные фор мы
гла го лов СВ (1–6). На пред ше ство ва ние в бу ду щ ем ука зы ва ют от -
но си те ль ные вре мен ные фор мы буд. II и наст. вр. гла го лов СВ в ЗЧ,
при на ли чии форм буд. вр. I гла го лов как СВ так и НСВ в ГЧ.

(1) Ка да се час за вр шио:PRF.PFV де ца су кре ну ла:PRF.PFV ку ћи.
‘Ког да урок за кон чил ся, де ти по шли до мой.’

(2) Си ноћ, ка да кре ну смо: AOR.PFV на спа ва ње, ре кла сам: PRF.PFV се би
да за ми слим же љу.
‘Вче ра ве че ром , ког да мы по шли спа ть, я ска за ла се бе, что ну жно за га -
да ть же ла ние.’

Аорист в ГЧ, при на ли чии гла го ла СВ в фор ме пер фек та ли бо
аори ста в ЗЧ, обыч но ука зы ва ет на нео жи дан ное пре кра щ е ние глав -
ной си ту а ции, вы зван ное за вер ше ни ем за ви си мой си ту а ции, что
мо жет до пол ни те ль но под чер ки ва ть ся лек си че ски:

(3) Пре ки де се: АОR. PFV на гло млаз стар че вих ми сли ка да је под њим
усах нуо: PRF.PFV онај дру ги млаз (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра -
на ве тра, Бе о град: Пр о све та, 1992: 91).
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пер фект СВ/аорист СВ + пер фект СВ/аорист СВ (1–4)

аорист СВ/ пер фект СВ + плю сквам пер фект СВ (5, 6)

буд. вр. I СВ/НСВ + буд. вр. II СВ/ наст. вр. СВ (7)



‘Вдруг пре кра тил ся по ток мы слей ста ри ка, ког да у его ног ис сяк тот
дру гой по ток.’

(4) Го ни о ци… за у ста ви ше се:AOR.PFV од јед ном кад ви де ше:AOR.PFV да
је же на ус пе ла да се до хва ти ка пи је (Иво Ан дрић, Смрт у Си на но вој
те ки ји1).
‘Пре сле до ва те ли… вне зап но оста но ви ли сь, ког да уви де ли, что же нщ -
и не уда ло сь до бе жа ть до ка лит ки.’

Гла гол СВ в ЗЧ мо жет выс ту па ть и в фор ме плю сквам пер фек та,
см. (5):

(5) Ка да је ов де кри за би ла на ја вље на: PQP. PFV.PASS љу ди су по че ли:
PRF.PFV да по ди жу но вац из ба на ка вр ло сна жно (РТС, Ве сти, 12. 04.
2009).
‘Ког да со о бщ и ли, что кри зис не из бе жен, лю ди на ча ли на пе ре бой за би -
ра ть де нь ги из бан ков.’

Ре гу ляр ным явля ет ся так же со че та ния аори ста СВ в ГЧ с плю -
сквам пер фек том СВ в ЗЧ:

(6) Про бу дих се: AOR.PFV тек кад се бје ше об ју три ло: PQP.PFV (Ла лић;
Та на сић 2005: 412).
‘Про снул ся я, ког да уже рас све ло.’

Для вы ра же ния пред ше ство ва ния в бу ду щ ем ис по ль зу ют ся
фор мы наст. вр. СВ и буд. вр. II СВ в ЗЧ СПП при на ли чии фор мы
буд. вр. I СВ ли бо НСВ в ГЧ:

(7) Тек ка да бу дем за вр ши ла:FUT II.PFV /за вр шим: PRS.PFV ове пост ди -
плом ске сту ди је, сте ћи ћу: FUT I. PFV зва ње ма сте ра (Svet, 14. 06. 2010).
‘То ль ко тог да, ког да я за кон чу эту аспи ран ту ру, по лу чу зва ние ма ги -
стра.’

(8) Ка да бу дем за вр ши ла:FUT II.PFV /за вр шим: PRS.PFV пост ди плом ске
сту ди је, ра ди ћу: FUT I. ІPFV као на став ник (Разг.). ‘Ког да я за кон чу
аспи ран ту ру, бу ду ра бо та ть пре по да ва те лем.’

1.1 В укра ин ских СПП с не спе ци а ли зи ро ван ным так си сным со -
ю зом ко ли ‘ког да’, вы ра жа ю щ им от но ше ние пред ше ство ва ния, во -
змо жны ком би на ции всех вре мен ных форм гла го лов СВ в обе их ча -
стях СПП. При чем, про шед шее вре мя мо жет выс ту па ть в двух се -
ман ти че ских мо ди фи ка ци ях – аори сти че ской и пер фект ной:
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Если и в обе их ча стях СПП упо тре бля ют ся гла го лы СВ с аори -
сти че ским зна че ни ем, ре чь идет о бы стро сме ня е мых си ту а ци ях:

(9) Ко ли вчи те ль ка за й шла: PAST. PFV до кла су, уч ні вста ли: PAST.PFV (Разг.)
‘Ког да учи те ль ни ца во шла в класс, уче ни ки вста ли.’

Пер фект ное зна че ние гла го ла СВ ре гу ляр но вы ра жа ет ся, если
на ак ту а ль но сть ре зу ль та та со вер шен но го ра нее де й ствия в мо мент
ре чи ука зы ва ет лек си че ский мар кер, нпр.: те пер ‘те пе рь’ (см. 10).

(10) Те пер: LEX.MARC, ко ли про й шов: PAST. PFV дощ, де ре ва за я сні ли:
PAST.PFV під сон цем .
‘Те пе рь, ког да про шел до ждь, де ре вья за свер ка ли под сол нцем.’

На ли чие в ЗЧ гла го ла СВ с пер фект ным зна че ни ем ука зы ва ет
на ак ту а ль но сть ре зу ль та та де й ствия в мо мент со вер ше ния дру го -
го де й ствия, обо зна чен но го гла го лом СВ в ГЧ:

(11) Про те ко ли ма ши на в’їха ла PAST.PFV, в роз та шу ван ня во ро жих пе ре -
до вих по зи цій, з усіх ві кон і го рищ пря мо по склу ка бі ни сі ко ну ли: PAST.
PFV ні ме ць кі ку ле ме ти (Оле сь Гон чар2, Пра по ро но сці).
‘Од на ко ког да ма ши на въ е ха ла на пе ре до вую вра же ских по зи ций, изо
всех окон и чер да ков пря мо по сте клу ка би ны ре зо ну ли не мец кие пу ле -
ме ты.’

Про то ти пи че ской кон струк ци ей пред ше ство ва ния с со ю зом ко -
ли ‘ког да’ так же явля ет ся СПП с гла го ла ми СВ буд. вр. в обе их ча стях
(см. 12), в ко то рых де й ствие ГЧ де тер ми ни ру ет ся де й стви ем в ЗЧ:

(12) Ко ли Оле на за кін чи ть: FUT.PFV во сь мий клас, ми пе ре ї де мо:
FUT.PFV в мі сто (Разг.).
‘Ког да Оле на за кон чит во сь мой клас, мы пе ре е дем в го род.’
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прош. аори сти че ское вр. СВ + прош. аори сти че ское вр. СВ (9)

прош. вр. с пер фектн. зн. СВ + прош. аори сти че ское вр. СВ (10)
прош. аори сти че ское вр. СВ + прош. вр. с пер фектн. зн. СВ (11)

буд. вр. СВ + буд. вр. СВ (12)

буд. вр. НСВ + буд. вр. СВ (13)

2 При ме ры из про из ве де ний укра ин ских ли те ра то ров ци ти ру ют ся из:
<http://www.ukrlib.com.ua>.



Гла гол НСВ буд. вр. в ГЧ СПП, при на ли чии гла го ла СВ буд.
вр.в ЗЧ, ука зы ва ет на дли те ль ное де й ствие, на сту па ю щ ее по сле за -
вер ше ния дру го го де й ствия (13):

(13) Ко ли ме не сні га ми за не се: FUT.PFV, то ді вже ча су ма ти му: FUT. ІPFV
до во лі (Лі на Ко стен ко, Ой ні, ще ра но ду ма ти про все…).
‘Ког да ме ня сне га ми за не сет, тог да уже у ме ня бу дет до ста точ но вре ме -
ни.’

1.2 Гла гол НСВ в прет. фор ме ре же на хо дит ся в ГЧ СПП пред -
ше ство ва ния с со ю за ми кад(а) и ко ли, при обя за те ль ном на ли чии
гла го ла СВ в ЗЧ. Та кая ком би на ция встре ча ет ся то ль ко в од но ре фе -
рент ных СПП, см. (14–15).

(14) Kад сам се вра ти ла: PRF.PFV из шко ле, ра ди ла сам: PRF.IPFV до ма ћи
(Разг.).

(15) Kоли я по вер ну ла сь: PRF.PFV зі шко ли, ви ко ну ва ла: PRF.IPFV до ма -
шні зав дан ня (Разг.).
‘Ког да я при шла из шко лы, вы пол ня ла до ма шние за да ния.’

Если при ве ден ный вы ше при мер пре о бра зо ва ть из од но ре фе -
рент но го СПП в ра зно ре фе рент ное, вме сто так си са пред ше ство ва -
ния име ет ме сто так сис не пол ной од но вре мен но сти – ког да глав ная
си ту а ция ста но вит ся тем по ра ль ным фо ном для за ви си мой си ту а -
ции. По тер ми но ло гии В. С. Хра ков ско го (2003) дан ный вид так си са
на зы ва ет ся не пол ная од но вре мен но сть2 (в отли чие от ча ще встре -
ча е мой не пол ной од но вре мен но сти1, ког да за ви си мая си ту а ция ста -
но вит ся вре мен ным фо ном для глав ной):

(16) Kад сам се вра ти ла: PRF.PFV из шко ле, брат је спре мао: PRF.IPFV до -
ма ћи (Разг.).

(17) Kоли я по вер ну ла сь: PRF.PFV зі шко ли, брат пи сав: PRF.IPFV до ма шнє
зав дан ня (Разг.).
‘Ког да я при шла из шко лы, брат пи сал до ма шнее за да ние.’

1.3 В ГЧ так си сных кон струк ций пред ше ство ва ния с пе ре чи -
слен ны ми со ю за ми, в обо их язы ках встре ча ют ся гла го лы НСВ, од -
на ко то ль ко при ис пол не нии до пол ни те ль ных усло вий: наст. вр.
НСВ мо жно упо тре би ть в ГЧ (то ль ко при на ли чии гла го ла СВ в ЗЧ),
если в ГЧ на хо дит ся лек си че ский по ка за те ль ак ту а ль но го на сто я ще -
го, см. (18, 19):

(18) И сад: LEX.MARC кад сам све то изг убиo: PRF.PFV пу ни:PRS.IPFV ми
ду шу бес крај на бла го дар ност… (Иво Ан дрић, Ex pon to).
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‘И те пе рь, ког да я все это по те рял, мою ду шу ис пол ня ет без ко неч ная
бла го дар но сть.’

(19) Те пер: LEX.MARC, ко ли на ша роз по ві дь пі ді й шла: PAST.PFV до кін ця,
нам за ли ша є ть ся: PRS.IPFV ро згля ну ти жит тя цих ді я чів.
‘Те пе рь, ког да наш рас сказ по до шел к кон цу, нам оста ет ся рас смо тре ть
жи знь этих де я те лей.’

В серб ских кон струк ци ях пред ше ство ва ния с со ю зом ка да из -
ред ка встре ча ет ся и фор ма им пер фек та. Им пер фект в ГЧ СПП дан -
но го ти па во змо жен то ль ко в со че та нии с дру гой пре те ри та ль ной
фор мой СВ, ча ще все го аори стом, обо зна чая при этом си ту а цию,
обу сло влен ную де й стви ем, вы ра жен ным аори стом. Аорист и им -
пер фект при на дле жат од но род ным под чи ни те ль ным пред ло же ния
мно го ком по нент но го СПП:

(20) На по слет ку, кад мрак сти же: AOR.PFV пре ла ђе и не мо га ди ја ше се:
IPRF ви ше ви де ти ни зла тан пер ваз на аген то вој ка пи, и њих се дво ји -
ца по ку ње ни вра ти ше АOR.PFV у ме ха ну (Ла за Ла за ре вић, Све ће то
на род по зла ти ти <http://www.rast ko.rs>).
‘…В кон це кон цов, ког да стем не ло и не во змо жно бы ло рас смо тре ть да -
же зо ло тую ото роч ку на шап ке аген та, и они вдво ем, рас стро ен ные, вер -
ну ли сь в ка бак.’

1.4 В ЗЧ так си сной кон струк ции пред ше ство ва ния с со ю зом
кад(а) гла гол НСВ в фор ме прош. вре ме ни мо жет упо тре бля ть ся то -
ль ко при на ли чии лек си че ско го мар ке ра, огра ни чи ва ю щ е го во вре -
ме ни де й ствие ЗЧ:

(21) Кад смо не ко вре ме: LEX.MARC, ћу те ћи ишли: PRF. IPFV рек нем:
PRS.PFV ја […] (Не на до вић; Ан то нић 2001: 122).
‘По сле то го как мы не ко то рое вре мя шли мол ча, я ска зал […].’

Гла гол НСВ в фор ме наст. вр. в ЗЧ мо жет со че та ть ся с гла го лом
СВ в фор ме буд. вр (в серб. язы ке буд.вр. І) в ГЧ СПП и при на ли -
чии лек си че ско го мар ке ра ти па ‘те пе рь’. Та кая ком би на ция во змо -
жна в си лу мно го знач но сти фор мы НСВ наст. вр.:

(22) Са да: LEX.MARC, ка да схва та мо: PRS.IPFV на шу гре шку, учи ни ће мо:
FUT. PFV све да је ис пра ви мо.

(23) Те пер: LEX.MARC, ко ли ми ро зу мі є мо: PRS.IPFV в чім на ша по мил ка,
зро би мо: FUT. PFV все, щоб її ви пра ви ти.
‘Те пе рь, ког да мы по ни ма ем, в чем на ша ошиб ка, сде ла ем все, что бы ис -
пра ви ть ее.’
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1.5 Гла го лы НСВ в фор ме наст. вр. в обе их ча стях од но ре фе -
рент ной так си сной кон струк ции с не спе ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми
кад(а), ко ли ‘ког да’ мо гут вы ра жа ть пред ше ство ва ние при ре гу ляр ной
пов то ря е мо сти вза и мо свя зан ных си ту а ций. При этом от но ше ние
пред ше ство ва ния кон кре ти зу ет ся бла го да ря лек си че ско му на пол -
не нию пре ди ка тов:

(24) Кад Је ле на до ла зи: PRS.IPFV из шко ле, она ра ди: PRS.IPFV до ма ћи.
‘Ког да Еле на при хо дит из шко лы, она вы пол ня ет до ма шнее за да ние.’

(25) Ко ли Ок сан ка при хо ди ть: PRS.IPFV зі шко ли, во на обі дає: PRS.IPFV,
від по чи ває: PRS.IPFV і ви ко нує: PRS.IPFV до ма шнє зав дан ня.
‘Ког да Ок сан ка при хо дит из шко лы, она обе да ет, от ды ха ет и вы пол ня -
ет до ма шнее за да ние.’

Фор ма по тен ци а ла I в серб ском язы ке явля ет ся основ ным сред -
ством вы ра же ния так си са при пов то ря е мо сти си ту а ций в про шлом3.
Так сис пред ше ство ва ния при пов то ря е мо сти ре а ли зу ет ся в СПП с
не спе ци а ли зи ро ван ным со ю зом кад(а) и фор ма ми по тен ци а ла I, ко -
то рые мо гут на хо ди ть ся в обе их ча стях СПП, см. (26) или то ль ко в
ЗЧ, см. (27). Гла гол в фор ме по тен ци а ла в ГЧ мо жет бы ть как СВ,
так и НСВ, а в ЗЧ то ль ко СВ:

(26) Кад би за те као: POT I. PFV мар ву у зи ја ну, ис тје рао би: POT I.PFV је
мир но, без га ла ме (Пе тар Ко чић, Ју ре Пи ли грап <http://www.rast ko.rs>).
‘Ког да, за ста вал скот в ого ро де, то вы го нял его спо ко й но, без кри ка.’

(27) Ка да би го спо ђа Фа ни ка на ру чи ла: POT I. PFV исти она кав џем пер […],
мо ја је мај ка […] при хва та ла: PRF. IPFV по руџ би ну без при мед бе…
(Да ни ло Киш, Ра ни ја ди, Бе о град: Про све та, 93).
‘Ког да го спо жа Фа ни ка за ка зы ва ла та кую же коф ту[…], моя ма ть […]
при ни ма ла за каз без за ме ча ний […].’

Лек си че ские по ка за те ли сва ки пут ‘ка ждый раз’, увек ‘всег да’
и пр. под чер ки ва ют ре гу ляр но сть пов то ря е мо сти при пе ре чи слен -
ной рас ста нов ке гла го ль ных форм:

(28) Сти вен Хо кинг је на пи сао не где да му је тво рац од у зи мао: PRF.IPFV је -
дан по је дан део те ла сва ки пут: LEX.MARC кад би се при бли жио: POT
I. PFV од го нет ка ма сми сла жи во та и функ ци о ни са ња Ва се ље не! (Лу дус
– По зо ри шне но ви не 143, 2007).
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‘Сти вен Хо кинг как-то на пи сал, что тво рец от ни мал у не го ча сть те ла ка ждый
раз, ког да он при бли жал ся к от гад ке смы сла жи зни и Все лен ной.’4

1.6 Не смо тря на при ве ден ные вы ше при ме ры, в ко то рых на ли -
чие опре де лен ных лек си че ских мар ке ров по зво ля ет упо тре бля ть
гла го лы НСВ в так си сных кон струк ци ях пред ше ство ва ния с не спе -
ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми кад(а), ко ли ‘ког да’, со че та ние двух
гла го лов НСВ прош. или буд. вр. в СПП с дан ны ми со ю за ми про то -
ти пи че ски ука зы ва ет на пол ную од но вре мен но сть.

В серб ских кон струк ци ях дан но го ти па, в обе их ча стях СПП
упо тре бля ют ся гла го лы НСВ (29, 30) в фор ме прош. ли бо буд.вр.
(со че та ние гла го лов НСВ в фор ме буд. ІІ в ЗЧ с буд. І в ГЧ, см. (30)),
а так же сти ли сти че ски от ме че нен ные в со вре мен ном язы ке фор мы
им пер фек та, см. (31).

(29) Ка да смо би ли: PRF.IPFV код Цар ског ду ба… па да ла је: PRF.IPFV ки -
ша (Да ни ло Киш, Ра ни ја ди, 71).
‘Ког да мы бы ли у цар ско го ду ба, шел до ждь.’

(30) Раз го ва ра ће мо: FUT I.IPFV о то ме кад се бу де мо вра ћа ли: FUT II.IPFV
ку ћи.
‘Мы бу дем раз го ва ри ва ть об этом, ког да бу дем во звра щ а ть ся до мой.’

(31) И кад иђа ху: IPRF жи во ти ње, иђа ху: IPRF и точ ко ви уз њих; и кад се жи -
во ти ње по ди за ху: IPRF. REFL од зе мље, по ди за ху се: IPRF.REFL и точ ко -
ви (Све то пи смо, Је зек. 1:10). ‘И ког да шли жи вот ные, шли и ко ле са под -
ле них; а ког да жи вот ные под ни ма ли сь от зе мли, под ни ма ли сь и ко ле са.’

В укра ин ском язы ке СПП с со ю зом ко ли ‘ког да’и гла го ла ми
НСВ прош. вр. в обе их его ча стях так же вы ра жа ют пол ную од но -
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4 Пред ше ство ва ние при пов то ря е мо сти си ту а ций мо гут вы ра жа ть, при на -
ли чии форм по тен ци а ла I СВ в ЗЧ СПП, и спе ци а ли зи ро ван ные так си сные со ю -
зы по што ‘по сле то го как’ и чим‘как то ль ко’:

a) По што би при пре мио: POT I. PFV и из ме рио: POT I. PFV ба кар не пло -
чи це, Ар ка ди је би их за гре вао: POT I. IPFV док не по ста ну ков не (Ми -
ло рад Па вић, Ше шир од ри бље ко же, 65).
‘По сле то го как под го та вли вал и из ме рял мед ные ли сты, Ар ка дий их
на гре вал до ка ле ния’.

Фор мы по тен ци а ла в СПП с со ю зом чим ‘как то ль ко’ ука зы ва ют на кон такт -
ное пред ше ство ва ние при пов то ря е мо сти си ту а ций в про шлом:

б) Чим би он ују тру до шао: POT I. PFV на слу жбу, она би, као слу чај но,
про шла: POT I. PFV без пе ри ке […] (Цр њан ски; Та на сић 2007: 24).
‘Как то ль ко он утром при хо дил на слу жбу, она, буд то бы слу ча й но, про -
хо ди ла [мимо него] без па ри ка […].’



вре мен но сть. При этом гла гол в ГЧ пре и му щ е ствен но обо зна ча ет
де й ствие, а гла гол в ГЧ – со сто я ние ли бо про цесс, см. (32, 33).

(32) І ко ли Клим ко біг: PAST.IPFV по тім на зад до ба ра ка, дя дь ко всмі хав ся:
PAST.IPFV йому вже з па ро во зної буд ки… (Гри го рій Тю тюн ник, Клим -
ко). ‘И ког да Клим ко бе жал по том на зад в ба рак, дя дя улы бал ся ему уже
из из па ро во зной буд ки…’

(33) Ко ли Ан дрій Си до ро вич біг: PAST.IPFV з на ри сом до ре дак ції, вся ву -
ли ця і ве сь світ свят ко во па хли: PAST.IPFV аїром (Во ло ди мир Дрозд,
Ка та стро фа). ‘Ког да Ан дрей Си до ро вич бе жал с очер ком в ре дак цию,
вся ули ца и ве сь мир празд нич но бла го у ха ли.’

1.6.1 В укра ин ском язы ке, в отли чии от серб ско го, пол ная од но -
вре мен но сть в бу ду щ ем мо жет вы ра жа ть ся при от сут ствии па рал -
ле ли зма гла го ль но го ви да в ГЧ и ЗЧ СПП с со ю зом ко ли, если в ГЧ
на хо дит ся гла гол де ли ми та тив но го спо со ба де й ствия:

(34) По го во ри мо: FUT.PFV про це, ко ли бу де мо по вер та ти ся: FUT.IPFV
до до му.
‘По го во рим об этом, ког да бу дем во звра щ а ть ся до мой.’

Та ким обра зом спо соб гла го ль но го де й ствия так же явля ет ся
фак то ром, вли я ю щ им на от сту пле ние от прин ци па ви до во го па рал ле -
ли зма в кон струк ци ях пол ной од но вре мен но сти, что под твер жда -
ют и серб ские при ме ры, вы ра жа ю щ ие пол ную од но вре мен но сть в
про шлом. Кон крет но, ре чь идет об упо тре бле нии гла го ла СВ са ту -
ра тив но го или ку му ля тив но го спо со ба де й ствия в ГЧ кон струк ции
с со ю зом кад(а), вы ра жа ю щ ей от но ше ние пол ной од но вре мен но -
сти при на ли чии в ЗЧ гла го ла НСВ:

(35) Кад сам био: PRF.IPFV у про гон ству у Ма лој Ази ји, на гле дао сам
се:PRF.PFV.SAT сва ко ја ких чу да и ви дио: PRF.IPFV и до бра и зла (Иво
Ан дрић, Труп).
‘Ког да я на хо дил ся в из гна нии в Ма лой Азии, на смо трел ся вся ких чу -
дес и ви дел хо ро шее и пло хое.’

1.6.2 Гла го лы СВ в обе их ча стях СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны -
ми со ю за ми кад(а), ко ли ‘ког да’ обо зна ча ют од но вре мен ные пре де -
ль ные де й ствия рав ной дли те ль но сти в про шлом или бу ду щ ем:

(36) Баш: LEX.MARC ка да јој је по ка зао: PRF.PFV би ка ис ко ва ног на јед ној
ба кар ној па ри… Ми ка и на по ми сли: AOR.PFV да је лав уства ри ку ћа
Сун ца, а бик Ве не ри на ку ћа и за спа (Ми ло рад Па вић, Ше шир од ри бље
ко же, Бе о град: Изд. ку ћа Дра га нић, 1996: 42).
‘В тот мо мент, ког да он по ка зал ей бы ка, от пе ча тан но го на мед ной мо -
не те… Ми ка и на по ду ма ла, что лев – это, на са мом де ле, дом Сол нца, а
бык – дом Ве не ры, и усну ла.’
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(37) Ка да се по но во срет не мо: PRS.PFV, са мо ћу се на сме ши ти: FUT I. PFV
‘Ког да мы встре тим ся опя ть, я то ль ко улыб ну сь.’

(38) Сер Джеф фрі ті ль ки за смі яв ся у від по ві дь і ви стре лив: PAST.PFV ті єї
са мої ми ті: LEX. MARC, ко ли за є ць шу го нув: PAST.PFV у ха щу (Оскар
Ва й льд, Пор трет До рі а на Грея).
‘Сэр Джеф фри то ль ко за сме ял ся в ответ и выс тре лил в тот мо мент, ког -
да за яц юрк нул в ча щу.’

(39) Ко ли ви пле сне ть ся: FUT.PFV за гра ва над за во да ми, він теж ся й -
не:FUT.PFV бі ло, не при род но, ні би сні гом об ки да ний (Оле сь Гон чар,
Со бор).
‘Ког да вы пле снет ся пла мя над за во да ми, он то же взбле снет бе ло, не е -
сте ствен но, слов но сне гом за бро сан ный.’

1.7 При не пол ной од но вре мен но сти1 глав ная си ту а ция про ис хо -
дит в один из мо мен тов дли те ль ной за ви си мой си ту а ции. На дан ный
тип не пол ной од но вре мен но сти в СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны ми
со ю за ми ука зы ва ет гла гол СВ в ГЧ при гла го ле НСВ в ЗЧ:

(40) Ка да су пти це но си ле: PRF.IPFV ја ја у ва зду ху, за на стој ни ка је у Хи лан -
да ру био иза бран: PQP.PFV.PASS је дан од ових са ма ца (Ми ло рад Па -
вић, Пре део сли кан ча јем).
‘Ког да пти цы не сли яйца в по ле те, на сто я те лем Хи лан да ра был из бран
один из этих от ше ль ни ков.’

(41) Вхо пи ли: PAST.PFV їх, ко ли ті ка ли: PAST.IPFV на зад (Юрій Му шке -
тик, Яса) ‘По й ма ли их, ког да [они] бе жа ли обрат но.’

1.8 При про ти во о ло жной рас ста нов ке гла го ль ных форм, т.е. при
гла го лах НСВ в ГЧ и СВ в ЗЧ, име ет ме сто не пол ная од но вре мен -
но сть2, при ко то рой глав ная ча сть ста но вит ся тем по ра ль ным фо -
ном для за ви си мой. При этом кон струк ции дан но го ти па долж ны
бы ть ис клю чи те ль но ра зно ре фе рент ны ми:

(42) На по љу су се сме њи ва ле: PRF.IPFV зим ске вла ге са лет њим вла га ма и
ку ће су по со ба ма ис пу шта ле: PRF.IPFV про шло го ди шње ми ри се, ка -
да је Хе ра узе ла: PRF.PFV све ске и оти шла: PRF.PFV на пр ви час у До -
бра чи ну ули цу (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра на ве тра, 16).
‘На ули це зим няя вла га усту па ла ме сто лет ней вла ге и ком на ты до мов
ды ша ли про шло год ни ми за па ха ми, ког да Ге ра взя ла те тра ди и от пра -
ви ла сь на свой пер вый урок на ули цу До бра чи ну.’

(43) Ко ли во на про ки ну ла сь:PAST.PFV, сі ре сві тло па да ло: PAST.IPFV з
хмар но го не ба (Ми ха й ло Ко цю бин сь кий, До ро гою ці ною).
‘Ког да она про сну ла сь, се рый свет па дал с облач но го не ба.’

1.9 Не спе ци а ли зи ро ван ны ые со ю зы в обо их язы ках мо гут ука -
зы ва ть и на так на зы ва е мое пре ры ва ю щ ее сле до ва ние, ког да де й -
ствие ЗЧ пре ры ва ет глав ную си ту а цию ли бо вно сит по ме хи в ход
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де й ствия, ве ду щ ие в ко неч ном сче те к его пре кра щ е нию. В ГЧ та ких
так си сных кон струк ций упо тре бля ет ся гла гол НСВ, а в ЗЧ – то ль ко
гла гол СВ. При этом по зи ция ЗЧ за кре пле на – она сле ду ет по сле
ГЧ. Гла гол СВ в ЗЧ обо зна ча ет нео жи дан ное де й ствие, вне зап но -
сть ко то ро го под чер ки ва ют лек си че ские сред ства. За кре плен но сть
за ви си мой ча сти в пост по зи ции в СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны ми
со ю за ми явля е тя син так си че ским сред ством пр о фи ли ро ва ния так -
си сно го зна че ния пре ры ва ю щ е го сле до ва ни яв обо их язы ках:

(44) Г-ђи ца Ка фтцо ва ра ди ла је: PRF.ІPFV код сво је ку ће, ка да је од јед ном:
LEX.MARC, као му њом оши ну та па ла: PRF.PFV (Ан то нић 2001: 338)
‘М-зе ль Ка фтцо ва ра бо та ла в сво ем до ме, как вдруг упа ла, буд то мол -
ни ей по ра жен ная.’

(45) Їхав: PRF.ІPFV я до Оль шти на, ко ли рап том: LEX.MARC спа лах нув:
PRF.PFV дат чик ре зер ву па ль но го. Кі не ць бен зи ну! (Разг.).
‘Ехал я в Оль штин, как вдруг вспых нул дат чик ре зер ва то пли ва. Бен зин
кон чил ся!’

Та ким обра зом, со ю зы (серб.) кад(а) ‘ког да’ и (укр.) ко ли ‘ког да’
мо гут ука зы ва ть на все ви ды так си са – пред ше ство ва ние, од но вре -
мен но сть (пол ную и не пол ную ра зных ти пов), а так же на пре ры ва ю -
щ ее сле до ва ние, в за ви си мо сти от ви да гла го лов-ска зу е мых в ча стях
СПП и дру гих лек си че ских и син так си че ских мар ке ров.

2.0 Со ю зы (серб.) от кад(а), од кад(а), от ка ко ‘с тех пор как’,
(укр.) від ко ли, від то ді як ‘с тех пор как’ ука зы ва ют на гра ни цу си -
ту а ции в ЗЧ. Если они ука зы ва ют на ко неч ную гра ни цу за ви си мой
си ту а ции, то вы ра жа ют при этом пред ше ство ва ние, а если на на ча -
ль ную, то ука зы ва ют на од но вре мен но сть си ту а ций, по э то му они
син кре тич ны в пла не вы ра же ния так си сных от но ше ний. Раз гра ни -
че ние функ ций ука за ния на ко неч ный ли бо на ча ль ный пре дел, ле -
жа щ ее в осно ве вы ра же ния двух ра зных ти пов так си сных от но ше -
ний – пред ше ство ва ния и од но вре мен но сти, пре жде все го за ви сит
от ви да гла го лов в ЗЧ и ГЧ.

Если мар ки ру ет ся пре кра щ е ние за ви си мой си ту а ции, она стан -
дарт но вы ра же на гла го лом СВ, и ре чь идет о так си се пред ше ство -
ва ния:

(46) От кад им про ле тос ба ну: AOR.PFV пет ле ги о на ра увек је не ко на ма лој
уз ви си ни стра жа рио: PRF.IPFV (Љу бо мир Ву јо вић, За тон <sce na cr -
njan ski.biz.ly>).
‘С тех пор как этой ве сной в их ла ге рь вор ва ло сь пя ть ле ги о не ров, всег -
да кто-то сто ял на стра же на не бо ль шом хол ме.’
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(47) …від ко ли ви ї хав: PAST.PFV із рід но го обі й стя, не по ки да ю ть:
PRS.IPFV його ці сло ва (Ва ле рій Шев чук, Дім на го рі).
‘С тех пор как уехал из род но го до ма, не по ки да ют его эти сло ва.’

Гла го лы НСВ в ГЧ кон струк ций с дан ны ми со ю за ми пре о бла -
да ют, см. (46, 47). Тем са мым под чер ки ва ет ся дли те ль но сть или
регу ляр ная пов то ря е мо сть глав ной си ту а ции, на сту пив шей по сле
за вер ше ния за ви си мой.

Пре те ри та ль ные фор мы гла го лов СВ в ГЧ СПП пред ше ство ва -
ния с пе ре чи слен ны ми со ю за ми во змо жны в слу чае на ли чия в ГЧ
отри ца ния ли бо лек си че ско го мар ке ра крат но сти со вер ша е мо го де -
й ствия, ко то рые выс ту па ют в ка че стве про фи ли ру ю щ их лек си че -
ских мар ке ров дан но го так си сно го от но ше ния:

(48) Oт кад [→пошт о] је пр ви лист ке сте на за жу тео: PRF.PFV сун це се ни -
је по ја ви ло: PRF.PFV (Љу бо мир Ву јо вић, За тон).
‘С тех пор как по жел тел пер вый лист ка шта на, сол нце бо ль ше не по ка -
зы ва ло сь.’

За ме тим, что без отри ца ния кон струк ция (48) не во змо жна:
(48а) *Oт кад је пр ви лист ке сте на за жу тео, по ја ви ло се сун це.

* ‘С тех пор как по жел тел пер вый лист ка шта на, по ка за ло сь сол нце.’
(49) Від ко ли во на ви ї ха ла: PAST.PFV в Іта лію, ті ль ки три чі: QU ANT на пи -

са ла: PAST.PFV… ‘С тех пор как она уеха ла в Ита лию, на пи са ла все го
три ра за…’

(50) Не за пла кав: PAST.PFV ще ані од ною сль о зою, від ко ли спа ло:
PAST.PFV не щ а стя на нь о го (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘Не про ро нил ни еди ной сле зы, с тех пор как об ру ши ло сь го ре на не го.’

2.1 Гла го лы НСВ в обе их ча стях кон струк ций с дан ны ми со ю -
за ми ука зы ва ют на од но вре мен но сть глав ной и за ви си мой си ту а -
ций. Та ким обра зом вид про фи ли ру ет так си сное от но ше ние:

(51) Од кад је: PRS. IPFV на све ту, чо век се опре де љу је: PRS. IPFV из ме ђу
два „не“ (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра на ве тра, 52).
‘С тех пор как су щ е ству ет, че ло век вы би ра ет ме жду дву мя „не“.’

(52) Від ко ли знаю: PRS.IPFV, що Ми ха й ло сла бий, то не маю: PRS.IPFV су -
по кою ні вде нь, ні вно чі… (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘С тех пор как знаю, что Ми ха ил бо ль ной, не мо гу на й ти се бе по коя ни
днем, ни но чью.’

3.0 Раз но о бра зие ва ри ан тов се ман ти че ских от но ше ний в СПП
с не спе ци а ли зи ро ван ны ми так си сны ми со ю за ми док и до кле ‘по -
ка’, спо соб ных вы ра жа ть од но вре мен но сть – пол ную и не пол ную,
пре ры ва ю щ ее сле до ва ние (ча ще все го при на ли чии отри ца ния – док
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не ‘по ка не’) и др. ти пы так си сных от но ше ний уже об ра щ а ло на се бя
вни ма ние ис сле до ва те лей (АН ТО НИЋ 2001; БА РЕНТ СЕН 2007; КО ВА ЧЕ -
ВИЋ 2010; ТА НА СИЋ 2012). При ве ден нные ни же при ме ры ил лю стри -
ру ют все так си сные зна че ния дан ных со ю зов, а так же ука зы ва ют на
лек си че ские и син так си че ские фак то ры, вли я ю щ ие на вы ра же ние
кон крет но го от но ше ния ме жду ча стя ми СПП.

Если в СПП с со ю за ми док, до кле ‘по ка’ вы ра жа ет ся от но ше ние
пол ной од но вре мен но сти, в обе их ча стях кон струк ции дан но го ти -
па упо тре бля ют ся вре мен ные фор мы гла го лов НСВ. Рас по ло же ние
ча стей СПП сво бод ное, а обо зна ча е мые в них си ту а ции ва ри а тив -
но ре фе рент ные:

(53) Док је про ла зио: PRF.IPFV ме ђу бе де ми ма, под огром ним сво до ви ма
ка пи је и ја хао на мост, на во ду ши ро ку, пред зе ле не вр ба ке и ве ли ка не -
бе са, ру ка му је ви си ла: PRF.IPFV, др же ћи са бљу без сна ге (Ми лош Цр -
њан ски, Се о бе <ssuu.com/blac kbo oks>).
‘По ка про ез жал ме жду сте на ми, под огром ны ми сво да ми во рот и вы ез -
жал на мост, на ши ро кие во ды, под зе ле ные иво вые ро щи и от кры тые
не бе са, его ру ка ви се ла, дер жа са блю бес си ль но.’

Во змо жны и ва ри ан ты ука за ния на пол ную од но вре мен но сть
си ту а ций при огра ни че нии глав ной си ту а ции дли те ль но стью за ви -
си мой си ту а ции, имев шей ме сто в про шлом, см. (54). В дан ном слу чае
за ви си мая си ту а ция слу жит усло ви ем или при чи ной ре а ли за ции
глав ной си ту а ции:

(54) Го сти су игра ли: PRF.IPFV све док је ор ке стар имао: PRF.IPFV сна ге
да сви ра.
‘Го сти тан це ва ли, по ка у му зы кан тов былo сил игра ть.’

В укра ин ских СПП с со ю за ми до ки, по ки, до по ки ‘по ка’ глав ная
си ту а ция так же пре и му щ е ствен но пол но стью за пол ня ет вре мен ные
рам ки за ви си мой, ины ми сло ва ми, на ча ло и ко нец глав ной си ту а ции
сов па да ют с на ча лом и кон цом за ви си мой, т.е. ре чь идет о пол ной
од но вре мен но сти при огра ни чи те ль ном со ю зе:

(55) До ки Шу ра пе ре бу ва ла: PAST. IPFV на вог не вій, жод не по га не сло во не
зри ва ло ся:PAST.IPFV ні в ко го з уст (Оле сь Гон чар, Пра по ро но сці).
‘По ка Шу ра пре бы ва ла на пе ре до вой, ни у ко го не сор ва ло сь ни од но
пло хое сло во.’

3.1 Серб ские со ю зы док, до кле ‘по ка’ мо гут упо тре бля ть ся и
для вы ра же ния зна че ния кон такт но го пред ше ство ва ния, при обя за -
те ль ном на ли чии гла го лов СВ в обе их ча стях СПП. Дан ное зна че -
ние не на блю да ет ся у ана ло гич ных укра ин ских со ю зов.
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(56) И оп ко ли ше и вре ба ше га це лу ноћ на вра ти ма град ским; и ста ја ху у
по та ји це лу ноћ го во ре ћи: Док сва не: PRS.PFV, уби ће мо: FUT I.PFV га
(Све то пи смо: Ста ри за вет, Књи га о су ди ја ма, гл.16. 2).
‘И хо ди ли они кру гом, и под сте ре га ли его всю но чь в во ро тах го ро да, и
та и ли сь всю но чь, го во ря: как то ль ко рас све тет, мы убь ем его.’

(57) Ка за ће: FUT.I.PFV де те, до кле га ка пе тан на му ке ста ви:PRS.PFV, све
што о Срем цу зна (Jак шић; Реч ник МСМХ).
‘Вы даст ди тя, как то ль ко его ка пи тан нач нет пы та ть, все, что зна ет о
Срем це.’

Вслед ствие сов па де ния рас ста нов ки гла го ль ных форм, дан ные
СПП с со ю за ми док, до кле мо жно ин тер пре ти ро ва ть и в ка че стве
СПП с так си сным от но ше ни ем сле до ва ния, см. (72−73). Основ ным
про фи ли ру ю щ им сред ством так си сно го от но ше ния кон такт но го
пред ше ство ва ния в дан ном слу чае явля ет ся кон текст5.

3.2 Со че та ние гла го ла НСВ в ЗЧ с гла го лом СВ в ГЧ в кон струк -
ци ях с пе ре чи слен ны ми не спе ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми вы ра -
жа ет так сис не пол ной од но вре мен но сти1, при ко то рой за ви си мая
си ту а ция со зда ет вре мен ной фон для глав ной:

(58) Вој ник Бо јан Јо ва но вић, стар 27 го ди на, умро: PRF.PFV је док је спа вао:
PRF.IPFV (В 92, 08.05.2006). ‘Сол дат Бо ян Йова но вич, 27-и лет, умер
во вре мя сна.’

(59) По ки бу деш: FUT.IPFV сто я ти чер зі, я збі гаю: FUT.PFV на по шту.
‘По ка бу де шь сто я ть в оче ре ди, я сбе гаю на поч ту.’

3.3 Если в ГЧ на хо дит ся гла гол НСВ в фор ме буд. вр. І, а в ЗЧ
наст. вр. СВ, см. (60), серб ские со ю зы док, до кле ‘по ка’ мо гут ука -
зы ва ть и на пре ры ва ю щ ее сле до ва ние, по тер ми но ло гии В.С. Хра -
ков ско го (2003), ког да за ви си мая си ту а ция не то ль ко сле ду ет за
глав ной, но и пре ры ва ет ее фак том сво е го на сту пле ния:

(60) … а ја ћу чу ва ти: FUT I.IPFV во де ни цу док се ти вра тиш: PRS.PFV
(Срп ска нар. бај ка)
‘…а я бу ду сте ре чь ме ль ни цу, по ка ты (не) вер не шь ся.’

Дан ное зна че ние пе ре чи слен ные со ю зы ча ще вы ра жа ют при на -
ли чии так на зы ва е мо го эк спле тив но го (из ли шне го) отри ца ния6:

Таксисные конструкции  с неспециализированными союзами… 65

5 Дан ное зна че ние этих со ю зов под твер жда ет ся во змо жно стью тран сфор ма -
ции со дер жа щ их их пред ло же ний в СПП со спе ци а ли зи ро ван ным со ю зом чим
‘как то ль ко’.

6 А. Ба рент сен на при ме ре так си сных кон струк ций с ана ло гич ном рус ским
со ю зом по ка по ка зал, что отри ца ние при них мо жет и не бы ть из ли шним, если
ре чь идет о СПП ти па: Иди те, по ка не взо шла лу на (БА РЕНТ СЕН 2011: 16). В при -



(61) …он ни је могаo: PRF.IPFV да ко па те ме ље… док из Бе ча не до би је:
PRS.PFV за то по себ но одо бре ње (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра -
на ве тра, 49).
‘Он не мог ко па ть фун да мент… до тех пор, по ка из Ве ны не по лу чит
раз ре ше ние.’

Зна че ние пре ры ва ю щ е го сле до ва ния в кон трук ци ях с эк спле -
тив ным отри ца ни ем, и без не го, на хо дим и в кон струк ци ях с укра -
ин ски ми со ю за ми до ки, по ки, до по ки ‘по ка’ при тех же ви до вых по -
ка за те лях, то есть при на ли чии в ГЧ гла го лов НСВ, а в ЗЧ − гла го лов
СВ. В обо их язы ках, од на ко, нео б хо ди мо раз ли ча ть сле ду ю щ ие кон -
крет ные зна че ния так си са пре ры ва ю щ е го сле до ва ния:

Ре зу ль та тив ная фа за си ту а ции ЗЧ пре кра щ а ет су щ е ство ва ние
си ту а ции

ГЧ. В ГЧ та ких СПП упо тре бля ет ся гла гол НСВ, а в ЗЧ – гла гол
СВ с отри ца ни ем, см. (62−63):

(62) А мо жда је то уми ра ње по че ло и мно го ра ни је … и тра ја ло: PRF.IPFV
[…] док се ни је при ве ло: PRF.PFV кра ју на на чин о ко јем ће тек би ти ре -
чи (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра на ве тра, 74).
‘А мо жет, эта аго ния на ча ла сь на мно го ра нь ше и про дол жа ла сь […],
по ка не по до шла к кон цу тем обра зом, о ко то ром бу дет ска за но да лее.’

(63) Сік: PAST.IPFV, як ма лий хлоп чи на сі че кро пи ву чи бур’ян, по ки не
вто ми ла ся: PAST.PFV ру ка. (Улас Сам чук, Ма рія).
‘Сек, как се чет ма ль чи шка кра пи ву или сор няк, по ка не уста ла ру ка.’

2) За ви си мая си ту а ция пре ры ва ет глав ную, т.е. за ме ня ет от сут -
ствие глав ной си ту а ции ее на ли чи ем, см. (64–65). В дан ном ти пе
СПП отри ца ние нео б хо ди мо в обе их ча стях, а в ГЧ во змо жны гла -
го лы как НСВ, так и СВ.

(64) Док ни је си на ро ди ла: PRF.PFV, она се жи ва ни је чу ла: PRF.ІPFV (Бо ра
Стан ко вић, Не чи ста крв).
‘По ка не ро ди ла сы на, она бы ла ти ше во ды.’

(65) Він не по во рух нув ся: PAST.PFV, по ки дів чи на не крик ну ла: PAST. PFV.
‘Он не ше ве ль нул ся, по ка де ву шка не крик ну ла.’
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ве ден ном при ме ре со юз по ка мо жно за ме ни ть со ю зом пре жде чем: Иди те, пре -
жде чем взо й дет лу на, „но при та кой за ме не ис че за ет эле мент ак ту а ль но сти ожи -
да е мой ре зу ль та тив ной си ту а ции“ (loc.сit.) Раз би вая при ве ден ный при мер на два
са мо сто я те ль ные пред ло же ния: Лу на (еще) не взо шла! Иди те!, уче ный по ка зы -
ва ет, что отри ца ние со хра ня ет ся, а в та ком слу чае его не ль зя счи та ть из ли шним.
Серб ские и укра ин ские ана ло гич ные при ме ры так же под твер жда ют дан ное пред -
по ло же ние: (серб.) Иди те док ни је иза шао ме сец; (укр.) Іді ть, по ки не зі й шов мі -
ся ць. В дан ных кон струк ци ях так же вы ра жа ет ся от но ше ние пре ры ва ю щ е го сле -
до ва ния, так как те ря ет ся во змо жно сть ли бо смысл да ль не й ше го су щ е ство ва ния
си ту а ции ГЧ в мо мент на сту пле ния си ту а ции ЗЧ.



3) За ви си мая си ту а ция Р1 явля ет ся за ко но мер ным пр о дол же ни -
ем глав ной, в дан ном слу чае мо жно го во ри ть о ра зных фа зах од ной
си ту а ции, см. (66−67):

(66) Ба ба-Сим ка их с му ком за др жа ва ла: PRF.IPFV, док на по слет ку не ди -
же: AOR.PFV ру ке од њих и го то во са мо са Соф ком оста де (Бо ра Стан -
ко вић, Не чи ста крв <http://www.rast ko.rs>).
‘Ба ба Сим ка их с тру дом за дер жи ва ла, по ка, на ко нец, и ей не на до е ло,
и она оста ла сь то ль ко с Соф кой.’

(67) За мок по сту по во за не па дав: PAST.IPFV, по ки не пе ре тво рив ся:
PAST.PFV в пов ну ру ї ну.
За мок по сте пен но вет шал, по ка не пре вра тил ся в пол ную ру и ну.’

Кон струк ции с со ю за ми по ки, до ки ‘по ка’, вы ра жа ю щ и ми пре ры -
ва ю щ ее сле до ва ние без отри ца ния в укра ин ском язы ке встре ча ют ся
ре же, при этом дан ные со юз мо жет со про во жда ть уси ли те ль ная ча -
сти ца аж, под чер ки ва ю щ ая тем по ра ль ную чер ту ме жду си ту а ци я -
ми, см. (68):

(68) По ра ла сь: PAST.IPFV, аж по ки на ва ри ла: PAST.PFV обі да ти, по при би -
ра ла: PAST.PFV все в ха ті. (Бо рис Грін чен ко, Під ти хи ми вер ба ми)
‘Хло по та ла, по ка [не] при го то ви ла обед, убра ла все в до ме.’

3.4 Если си ту а ции со от но сят ся с пла ном про шло го, a по зи ция
ЗЧ за кре пле на в на ча ле СПП, серб ский со юз док ‘по ка’ вы ра жа ет
сле до ва ние и упо тре бля ет ся в зна че нии ‘пре жде чем’:

(70) Док смо до шли: PRF.PFV они су већ: LEX.MARC би ли оти шли PQP
.PFV (Ко ва че вић 2010: 93)
‘По ка мы при е ха ли, они уже ушли.’

В ЗЧ та ких кон струк ций, см. (70), на хо дит ся фор ма пер фек та
или аори ста СВ, а в ГЧ обя за те лен гла гол СВ в фор ме пер фек та ли -
бо плю сквам пер фек та, при обя за те ль ном на ли чии лек си че ско го
мар ке ра већ ‘уже’, ука зы ва ю щ е го на факт за вер шен но сти де й ствия
до мо мен та на сту пле ния за ви си мой си ту а ции.

В укра ин ском язы ке та кая же си ту а ция – со ю зы по ки, до ки ‘по ка’
вы ра жа ют сле до ва ние при гла го лах СВ в фор ме прош. вр., а так же
при на ли чии лек си че ско го мар ке ра вже ‘уже’, при этом в ЗЧ на хо -
дит ся гла гол СВ в фор ме прош. вр. ли бо плю сквам пер фек та:

(71) По ки ми до ї ха ли: PRF.PFV до Ки є ва, їх вже: LEX.MARC [були] роз -
збро ї ли: PAST./ PQP.PFV (Прав да, 27.02.2014).
‘По ка мы до е ха ли до Ки е ва, их уже раз о ру жи ли.’

При со от не сен но сти си ту а ций с пла ном бу ду щ е го в кон струк ци -
ях с пе ре чи слен ны ми со ю за ми вы ра жа ет ся сле до ва ние в бу ду щ ем.
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В ЗЧ серб ских кон струк ций дан но го ти па явля ет ся ре гу ляр ной фор -
ма наст. вр. ли бо буд. ІІ гла го ла СВ, а в ГЧ – фор ма буд. І гла го ла СВ.
По зи ция ЗЧ при этом сво бод ная, см. (72):

(72) Све ће се за вр ши ти: FUT I. PFV док се ти вра тиш: PRS.PFV /бу деш
вра тио: FUT IІ. PFV.
‘Все за кон чит ся, по ка ты вер не шь ся.’

В укра ин ском язы ке в обе их ча стях СПП дан но го ти па упо тре -
бля ют ся фор мы наст.вр. гла го лов СВ:

(73) По ки ти вер неш ся: FUT. PFV, все за кін чи ть ся: FUT. PFV.
‘По ка ты вер не шь ся, все за кон чит ся.’

Зна че ние пре ры ва ю щ е го сле до ва ния в кон трук ци ях с эк спле -
тив ным отри ца ни ем, и без не го, на хо дим и в кон струк ци ях с укра -
ин ски ми со ю за ми до ки, по ки, до по ки ‘по ка’ при тех же ви до вых по -
ка за те лях, то есть при на ли чии в ГЧ гла го лов НСВ, а в ЗЧ − гла го лов
СВ. В обо их язы ках, од на ко, нео б хо ди мо раз ли ча ть сле ду ю щ ие кон -
крет ные зна че ния так си са пре ры ва ю щ е го сле до ва ния:

Та ким обра зом, не спе ци а ли зи ро ван ные серб ские со ю зы док,
до кле ‘по ка’ вы ра жа ют раз ные ви ды так си сных от но ше ний – од но -
вре мен но сть (пол ную и не пол ную), кон такт ное пред ше ство ва ние,
пре ры ва ю щ ее сле до ва ние, сле до ва ние. Со о твет ству ю щ ие укра ин -
ские со ю зы по ки, до ки ‘по ка’ мо гут ука зы ва ть на все пе ре чи слен -
ные так си сные от но ше ния, кро ме пред ше ство ва ния. Основ ным
про фи ли ру ю щ им сред ством кон крет но го так си сно го зна че ния в
СПП с пе ре чи слен ны ми со ю за ми выс ту па ет гла го ль ный вид, в ком -
плек се с отри ца те ль ной ча сти цей не, а так же по ря док ча стей СПП
(при так си се сле до ва ния в про шлом, см. (70−71)); кон такт ное пред -
ше ство ва ние опре де ля ет ся, ис хо дя из лек си че ско го на пол не ния гла -
го лов и кон тек ста.

4.0 Не спе ци а ли зи ро ван ный со юз як ‘как’ в укра ин ском язы ке так -
же сов ме щ а ет в се бе не ско ль ко зна че ний. В зна че нии ‘как’ дан ный
со юз упо тре бля ет ся по сле гла го лов вос при я тия, не за ви си мо од ви да.
Зна че ние ‘ког да’ дан ный со юз ре а ли зу ет при вы ра же нии пред ше ство -
ав ния в про шлом, пре и му щ е ствен но с гла го ла ми дви же ния (см. 74).

У укра ин ских со ю зов ко ли ‘ког да’ и як ‘как’ пе ре се ка ю щ и е ся
се ман ти че ские зо ны. Их мо жно счи та ть не точ ны ми си но ни ма ми
при сти ли сти че ской от ме чен но сти по след не го. Упо тре бле ние со ю за
як ти пич но для уст ной фор мы язы ка, ли те ра тур но го и пу бли ци сти -
че ско го сти лей, в то вре мя как не спе ци а ли зи ро ван ный со юз ко ли
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упо тре бля ет ся без по доб ных огра ни че ний. Кон струк ции с со ю зом
як ‘как’ так же мо гут бы ть как од но ре фе рент ны ми, так и ра зно ре фе -
рент ны ми.

Со юз як ‘как’ мо жет вво ди ть ЗЧ гла гол СВ, ко то рый обо зна ча -
ет нео жи дан ное, вне зап ное де й ствие, что бы ва ет под черк ну то и
лек си че ски – с по мо щ ью со о твет ству ю щ е го на ре чия:

(74) Си ро ват ка ті ль ки то ді стре пе нув ся: PAST. PFV, як по його гру дях ізна -
гла: LEX.MARC про ко тив ся: PAST. PFV яки й сь згук (Юрій Мушкетик,
Яса).
‘Сы ро ват ка то ль ко тог да встре пе нул ся, ког да по его гру ди вне зап но про -
ка тил ся ка кой-то крик.’

4.1 Если гла го лы в СПП упо тре бля ют ся в фор ме бу ду щ е го вре -
ме ни, так си сное от но ше ние пред ше ство ва ния в бу ду щ ем в них со -
че та ет ся с услов ным зна че ни ем, см. (75–76). В дан ном ти пе СПП
пре о бла да ют гла го лы СВ, хо тя в ГЧ во змо жны и гла го лы НСВ, см.
(77). За ви си мая ча сть в та ких СПП, как пра ви ло, пред ше ству ет
глав ной, см. (75–76).

С со ю зом як ‘как’ ча сто со от но сят ся кор ре ля ты то ‘то’, то ді
‘тог да’ в ГЧ:

(75) …як він його пі ді пре: FUT.PFV, по ла тає: FUT.PFV, то по сто ї ть:
FUT.PFV ще яки й сь час (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘Ког да он его по до прет, по чи нит, то по сто ит еще не ко то рое вре мя.’

(76) А як вер не: FUT.PFV зов сім до до му, то ді інак ше при ло жи ть: FUT.PFV
до нь о го ру ки (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘А ког да вер нет ся до мой на сов сем, тог да еще при ло жит к не му ру ки.’

Если за ви си мая си ту а ция от но сит ся к пла ну про шло го, а глав -
ная – к пла ну на сто я щ е го (77) или про шло го (78), со юз як ‘как’ упо -
тре бля ет ся ре же, при этом ЗЧ сле ду ет за глав ной:

(77) Ти со бі те пер: LEX.MARC до си пля єш: PRS.IPFV, як на ла го див:
PAST.PFV дро ве ць (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘Ты се бе те пе рь до сы па е шъ, ког да уже на го то вил дров.’

(78) До ху то ра при бу ли: PAST.PFV, як зі й шло: PAST.PFV вже: LEX.MARC
сон це.
‘На ху тор при бы ли, ког да взо шло уже сол нце.’

При со ю зе як ‘как’ в ЗЧ СПП со зна че ни ем пред ше ство ва ния,
обе си ту а ции ко то ро го со от но сят ся с пла ном про шло го (78), ча сто
на хо дит ся лек си че ский по ка за те ль за вер шен но сти си ту а ции ЗЧ −
вже ‘уже’. Он мар ки ру ет зна че ние пред ше ство ва ния, ис клю чая тем
са мым зна че ние од но вре мен но сти, ко то рое мо жно усмо тре ть в та -
кой же кон струк ции без кон кре ти за то ра.

Таксисные конструкции  с неспециализированными союзами… 69



4.2 Со юз як ‘как’ вы ра жа ет пред ше ство ва ние и в тех СПП, в ко -
то рых вме сто не го мо жно упо тре би ть со ю зы з тих пір як; від ко ли
‘с тех пор как’, см. (79–80), что ука зы ва ет на зна че ние вре мен но го
огра ни че ния на ча ла де й ствия:

(79) Та як по ї хав: PAST.PFV на яр ма рок ще на Вар ва ри, та й до сі не має:
PRS.IPFV (Па нас Мир ний, По вія).
‘Да как уехал на яр мар ку еще на Вар ва ру, так и по сей де нь [его] нет.’

(80) Уже спов на два мі ся ці ми ну ло: PAST.PFV, як по ки нув: PAST.PFV му ри
(Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘Уже пол ных два ме ся ца про шло, как оста вил тю рь му.’

В при ме рах (79–80) со юз як ‘как’ не ль зя за ме ни ть со ю зом ко ли
‘ког да’, но мо жно за ме ни ть не спе ци а ли зо ван ным так си сны ми со ю -
за ми з тих пір як; від ко ли ‘с тех пор как’, что сви де те ль ству ет о бо -
лее ши ро ком ди а па зо не его так си сных зна че ний в кон струк ци ях
пред ше ство ва ния, срав ни те ль но с со ю зом ко ли ‘ког да’.

Гла гол СВ в ЗЧ кон струк ции дан но го ти па не то ль ко про фи ли -
ру ет так си сное от но ше ние пред ше ство ва ния, но и ука зы ва ет на на -
ли чие у это го со ю за огра ни чи те ль но го зна че ния:

(81) Ми нає: PRS.IPFV рік, як ви ї хав: PAST.PFV із Пе тер бур га, а в Чор но мо -
рії не по бу вав (Ва си ль Шев чук, Син во лі).
‘Про шел год, с тех пор как вы е хал из Пе тер бур га, а в Чер но мо рии не по -
бы вал.’

5.0 Та ким обра зом, СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны ми так си сны -
ми со ю за ми (серб.) кад(а) ‘ког да’, от ка ко; от кад(а); од кад(а) ‘с
тех пор как’, док; до кле ‘по ка’ и (укр.) ко ли ‘ког да’, від ко ли; від то -
ді як ‘с тех пор как’, по ки; до ки ‘по ка’, як ‘как’ мо жно раз де ли ть на
про то ти пи че ские – с ожи да е мы ми ком би на ци я ми гла го лов СВ и
НСВ в ча стях СПП, и ме нее ти пич ные. Вид гла го ла в „не стан дарт -
ной“ так си сной кон струк ции в обо их язы ках мо жет ва ри ро ва ть при
на ли чии:

а) лек си че ско го мар ке ра про дол же ния/огра ни че ния си ту а ции;
б) лек си че ско го мар ке ра крат но сти со вер ша е мо го де й ствия;
в) отри ца ния, ука зы ва ю щ е го на про дол же ние/пре кра щ е ние си -

ту а ции;
г) ча сти цы аж в укра ин ском язы ке, при да ю щ ей со ю зу по ки зна -

че ние пре ры ва ю щ е го сле до ва ния;
э) от ме чен но го рас по ло же ния ча стей СПП;
е) од но ре фе рент но сти/ра зно ре фе рент но сти ча стей СПП.

Јужнословенски филолог LXX (2014)70



На про фи ли ро ва ние так си сно го от но ше ния вли я ет лек си че ское
на пол не ние гла го лов, на ли чие дру гой вре мен ной фор мы в од но род -
ном под чи ни те ль ном пред ло же нии, см. (20) а в не ко то рых слу ча ях
тип так си сной кон трук ции опре де ля ет ся кон тек стом.

Дан ные по ка за те ли вы пол ня ют функ цию мо ди фи ка то ров гла -
го ль но го ви да, до пол ни те ль но про фи ли руя кон крет ный так си сный
тип СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми.

Из ме не ние так си сно го зна че ния СПП, в за ви си мо сти от ком би -
на ции ви до вре мен ных гла го ль ных форм в ча стях СПП, ти пич но для
серб ско го и укра ин ско го язы ков. Спе ци фи че ской чер той серб ско го
язы ка в дан ном от но ше нии мо жно счи та ть на ли чие у со ю зов по -
што ‘по сле то го как’/‘по ско ль ку’и чим ‘как то ль ко’/‘так как’ вре -
мен нно го зна че ния то ль ко при их со че та нии с гла го ла ми СВ в ЗЧ.
В укра ин ском язы ке вре мен ное зна че ние, при упо тре бле нии в СПП
с гла го ла ми СВ, име ет огра ни чи те ль ный со юз як ‘как’, упо тре бля -
ю щ и й ся в зна че нии ‘ког да’ и ‘ с тех пор как’.
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про сы язы ко зна ния 2 (2003), стр. 32−53.

Људ ми ла В. По по вић

ТАК СИ СНЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ СА НЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НИМ
ВЕ ЗНИ ЦИ МА У СРП СКОМ И УКРА ЈИН СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Р е з и м е

У ра ду су раз мо тре ни гра ма тич ки и лек сич ки по ка за те љи ти па так си -
сног од но са (уза јам не тем по рал не ло ка ли за ци је си ту а ци ја ис ка за них у за -
ви сно сло же ној ре че ни ци) у срп ским и укра јин ским кон струк ци ја ма са
тзв. не спе ци ја ли зо ва ним ве зни ци ма (срп. кад(а), от кад(а), от ка ко, од
кад(а), док, до кле; укр. ко ли, як, від ко ли, від то ді як, по ки, до ки). На ве де -
ни ве зни ци мо гу ука зи ва ти на раз ли чи те ти по ве и под ти по ве так си сних
од но са – ан те ри ор ност, кон такт ну ан те ри ор ност, пре ки ну ту ан те ри ор ност,
си мул та ност (пот пу ну и не пот пу ну раз ли чи тих ти по ва), по сте ри ор ност,
по сте ри ор ност при пре ки ду глав не си ту а ци је за ви сном и сл., у за ви сно -
сти од вид ских и вре мен ских зна че ња гла го ла у пре ди ка ти ма основ не ре -
че ни це и за ви сне кла у зе. По ла зе ћи од то га, срп ске и укра јин ске кон струк -
ци је са на ве де ним не спе ци ја ли зо ва ним ве зни ци ма раз вр ста не су на пр о -
то ти пич не – са оче ки ва ним вид ским ком би на ци ја ма гла гол ских об ли ка и
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обе ле же не, у ко ји ма је мо гу ћа де ви ја ци ја оче ки ва ног гла гол ског об ли ка
услед ути ца ја лек сич ких и син так сич ких по ка за те ља. Опис по ме ну тих
лек сич ких и син так сич ких мар ке ра ко ји за јед но са гла гол ским ви дом уче -
ству ју у ис ка зи ва њу ти па та кси сног од но са у срп ском и укра јин ском је зи ку
по твр ђу је да се та сред ства у ве ли кој ме ри по ду да ра ју у оба је зи ка. Ис тра -
жи ва ње та ко ђе по ка зу је да у сва ком од раз ма тра них је зи ка по сто је спе ци -
фич ни ве зни ци (срп. по што, чим, укр. як) ко ји мо гу ука зи ва ти на вре мен ски
од нос у ре че ни ци ка да је у пре ди ка ту ње не за ви сне кла у зе гла гол свр ше -
ног ви да, при том се не тем по рал на зна че ња на ве де них ве зни ка у оба је зи ка
раз ли ку ју.

Кључ не ре чи: так си сни од нос, за ви сно сло же на ре че ни ца, за ви сни ве -
зни ци, гла гол ски вид, лек сич ки мар ке ри, син так сич ки мар ке ри.

УСЛОВ НЫЕ СО КРА Щ Е НИЯ:

AOR – аорист
IPRF – им пер фект
IPFV – не со вер шен ный вид
FUT І – бу ду щ ее вре мя І
FUT ІІ – бу ду щ ее вре мя ІІ
LEX.MARC – лек си че ский по ка за те ль
PAST – про шед шее вре мя
POT І – по тен ци ал І
POT ІІ – по тен ци ал ІІ
PRF – пер фект
PFV – со вер шен ный вид
PRS – на сто я щ ее вре мя
PQP – плю сквам пер фект
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АКТУАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНВЕРСНЫХ
СТРУКТУР С ГЛАГОЛОМ ВСТРЕТИТЬСЯ

В ста тье ис сле ду ют ся осо бен но сти функ ци о ни ро ва ния кон верс ных
струк тур с гла го лом встре ти ть ся в тек стах элек трон ных СМИ. Пред -
ста вле ны осо бен но сти кон верс ных па ра дигм че ты рех ти по вых си ту а -
ций: «встре ча-сви да ние», «встре ча-зна ком ство», «встре ча-со стя за ние»
и «встре ча-бе се да». Уста но вле но, что при ка жу щ е й ся то жде ствен но сти
кон верс ные струк ту ры асим ме трич ны: вы би рая од ну струк ту ру из кон -
верс ной па ры Иван встре тил ся с Пе тром ←→ Пе тр встре тил ся с
Ива ном ав тор тек ста опре де ля ет при о ри тет ную для не го (и из да ния, ко то -
рое он пред ста вля ет) фи гу ру. Асим ме трия син так си че ских кон вер си вов
опре де ля ет ся ста ту сом участ ни ков опи сы ва е мой си ту а ции и про сле жи -
ва ет ся в оп по зи ци ях «со о те че ствен ник – ино стра нец», «на ча ль ник –
под чи нен ный», «ини ци а тор встре чи – при гла шен ный», «по бе ди те ль –
по бе жден ный» и т.д. Ак ту а ли за ци он ный по тен ци ал кон верс ных струк -
тур да ет осно ва ния рас сма три ва ть син так си че ские кон вер си вы как од -
но из вер ба ль ных средств кон стру и ро ва ния ме ди а ре а ль но сти.

Клю че вые сло ва: ак ту а ли за ция, асим ме трия, кон верс ные струк ту -
ры, син так сис, язык СМИ.

К во про су опи са ния кон верс ных струк тур как од но го из ви дов
син так си че ской си но ни мии лин гви сты об ра щ а ли сь нео д но крат но,
об ра щ ая свое вни ма ние на раз но пла но вую не то жде ствен но сть дан -
ных, на пер вый взгляд, иден тич ных кон струк ций (ПИ ПЕР 1984, ВСЕ -
ВО ЛО ДО ВА 2000, МУ СТА Й О КИ 2010). Осо бый ин те рес пред ста вля ет
асим ме трия функ ци о ни ро ва ния кон верс ных струк тур в ме ди а тек сте
как один из спо со бов мо де ли ро ва ния ме ди а ре а ль но сти (МИН ЧУК
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2013a), т.к. не вы зы ва ет сом не ния, что если в язы ке су щ е ству ют две
кон струк ции с од ним де но та тив ным со дер жа ни ем, зна чит в дру гих
пла нах (се ман ти че ском, ког ни тив ном, праг ма ти че ском) они име ют
раз ли чия. В со вре мен ном ми ре оче нь ва жно ви де ть эту ин фор ма -
тив ную и праг ма ти че скую раз ни цу в пред ло же ни ях, ор га ни зо ван -
ных от то жде ствен ных лек си че ских еди ниц, но име ю щ их раз ный
по ря док слов. Ва жно и то му, кто стро ит выс ка зы ва ние – ора то ру,
жур на ли сту, ре дак то ру. Ва жно и адре са ту этих выс ка зы ва ний, т.е.
ка ждо му во вле чен но му в ин фор ма ци он ное про стран ство че ло ве ку.

На пер вый взгляд, нет ни ка кой раз ни цы, ка кую из кон верс ных
струк тур – Иван встре тил ся с Пе тром или Пе тр встре тил ся с
Ива ном – ис по ль зо ва ть для опи са ния встре чи двух лиц. Но в ре а ль ном
тек сте, где учи ты ва ет ся со ци а ль ный, во зраст ной ста тус участ ни -
ков, где ра бо та ет праг ма ти ка и ког ни тив ный опыт ав то ра, раз ли чие
ме жду эти ми дву мя струк ту ра ми су щ е ствен но. Ср.: Со вер шен но по-
раз но му лю ди встре ча ют ся с Иису сом. Точ нее го во ря, это Бог
встре ча ет ся с на ми. Или — зна ко мит нас с Со бой (Мо ло де жная
га зе та «Па ль ма», www.e-pal ma.ru, 2007.17.05); Итак, пер вым в До -
ме пи са те лей я встре тил вах те ра. Точ нее, вах тер встре тил ме ня
(С. Но сов. Член общ е ства, 2000).

В общ ем ви де се ма ти че ский и син так си че ский по тен ци ал гла го -
лов встре ча ть и встре ча ть ся опи сан в ра бо те С.Ю. Де мен ть е вой
(ДЕ МЕН ТЬ Е ВА 2008). Уста но вле но, что в мо но про по зи тив ных пред ло -
же ни ях гла гол встре ча ть выс ту па ет в ка че стве ак ци о на ль но го пре -
ди ка та (На вок за ле я встре тил ба бу шку); гла го лы встре ча ть и
встре ча ть ся функ ци о ни ру ют в ка че стве ре ля ци он но го пре ди ка та
(Ру ко во ди те ли двух стран встре ча ли сь за за кры ты ми две ря ми); на -
зван ные гла го лы мо гут ис по ль зо ва ть ся как ав то ри за ци он ные ком по -
нен ты в пред ло же ни ях с бы ти й ны ми или ха рак те ри за ци он ны ми пре -
ди ка та ми (В ста тье мне встре ти ла сь ин те ре сная ин фор ма ция) и в
ка че стве гла го лов-эк спли ка то ров (Я встре ти ла взгляд ар ти ста).

В цен тре на ше го вни ма ния – функ ци о ни ро ва ние кон верс ных
струк тур с ре ля ци он ным пре ди ка том встре ти ть ся в ме ди а тек сте.
При ме ры: Пре зи дент Бе ла ру си Алек сан др Лу ка шен ко встре тил ся в
Со чи с чле на ми олим пи й ской на ци о на ль ной ко ман ды по би а тло ну
(www.pres sball.by, 2014.08.02) ←→ Чле ны олим пи й ской на ци о на ль -
ной ко ман ды по би а тло ну встре ти ли сь в Со чи с пре зи ден том Бе -
ла ру си; Пред се да те ль Со ве та ре спу бли ки На ци о на ль но го со бра ния
Бе ла ру си Бо рис Ба ту ра в Страс бур ге встре тил ся с ге не ра ль ным
се кре та рем Со ве та Евро пы Тер ри Дэ ви сом (www.sb.by, 2009.04.03)
←→ Ге не ра ль ный се кре та рь Со ве та Евро пы Тер ри Дэ вис встре -
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тил ся с пред се да те лем Со ве та ре спу бли ки На ци о на ль но го со бра -
ния Бе ла ру си Бо ри сом Ба ту рой; В рам ках учеб но-тре ни ро воч но го
сбо ра в Тур ции бо ри сов ский БА ТЭ встре тит ся с ка зах стан ским
“Ок жет пе сом“ из Кок ше тау (www.pres sball.by, 2014.22.02) ←→
В рам ках учеб но-тре ни ро воч но го сбо ра в Тур ции ка зах стан ский
«Ок жет пес» из Кок ше тау встре тил ся с бо ри сов ским БА ТЭ (из
Бе ла ру си). Ак тив но сть по доб ных кон струк ций в со вре мен ных тек -
стах СМИ вы со ка. При ка жу щ е й ся фор ма ль ной рав но знач но сти
кон верс ные струк ту ры это го ти па не явля ют ся то жде ствен ны ми в
со дер жа те ль ном пла не. Ка ждая из них вы пол ня ет свою за да чу и ис -
по ль зу ет ся в опре де лен ных усло ви ях. В этом и со сто ит асим ме трия
син так си че ских кон вер си вов (МИН ЧУК 2013b).

Ва жно вы я ви ть ак ту а ли за ци он ный по тен ци ал кон верс ных
струк тур с ре ля ци он ным пре ди ка том встре ти ть ся в ме ди а тек сте,
для че го нео б хо ди мо, во-пер вых, уста но ви ть па ра диг ма ти че ский
по тен ци ал кон верс ных струк тур с пре ди ка том встре ти ть ся, во-вто -
рых, опре де ли ть ряд ти по вых си ту а ций, в ко то рых ис по ль зу ют ся
дан ные струк ту ры, в-тре ть их, вы я ви ть фак то ры, опре де ля ю щ ие вы -
бор го во ря щ им од ной струк ту ры из кон верс ной па ры в опре де лен -
ной ти по вой си ту а ции.

Ма те ри ал ис сле до ва ния – бе ло рус ские и рос си й ские элек трон -
ные ин фор ма ци он ные ре сур сы: ин фор ма ци он ный пор тал «СБ. Бе ла -
ру сь Се год ня» (www.sb.by), га зе та «Прес сбол» (www.pres sball.by),
ин тер нет-ре сурс www.news.21.by, Бе ло рус ское те ле граф ное агент -
ство (www.bel ta.by), де ло вой жур нал «РБК» (www.rbcdaily.ru), га зе -
та «Рос си й ская га зе та» (www.rg.ru), га зе та «Со вет ский спорт»
(www.sov sport.ru) и др.

Для опре де ле ния объ е ма па ра диг мы ис по ль зо вал ся ме тод мо де -
ли ро ва ния, за тем на ма те ри а ле элек трон ных ин фор ма ци он ных ре -
сур сов бы ла про ве де на ве ри фи ка ция. В хо де ана ли за кон тек стов
бы ли уста но вле ны и опи са ны осо бен но сти функ ци о ни ро ва ния
струк тур в ра зных ти по вых си ту а ци ях. Де й ствен ным, на наш взгляд,
в опре де ле нии ак ту а ли за ци он но го по тен ци а ла кон верс ных струк тур
явля ет ся ме тод со по ста вле ния спо со бов опи са ния од ной и той же
си ту а ции в ра зных элек трон ных ин фор ма ци он ных ис точ ни ках.

1. Па ра диг ма ти че ский по тен ци ал кон верс ных
струк тур с гла го лом встре ти ть ся

Во змо жно сти язы ка в опи са нии встре чи двух лиц ве ли ки. Это
мо гут бы ть струк ту ры с син таг мой (Иван и Пе тр встре ти ли сь), с
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су щ е стви те ль ным во мно же ствен ном чи сле (Дру зья встре ти ли сь),
с ко ли че ствен ным имен ным со че та ни ем (Два дру га встре ти ли сь),
с со че та ни ем друг дру га (Иван и Пе тр встре ти ли друг дру га); с бы -
ти й ным пре ди ка том (У Ива на бы ла встре ча с Пе тром; Со сто я ла сь
встре ча Ива на и Пе тра). Од ним из спо со бов пред ста вле ния на -
зван ной си ту а ции явля ют ся и син так си че ские кон вер си вы.

Су ть кон верс но го пре о бра зо ва ния со сто ит во вза им ном из ме -
не нии по зи ций при ска зу е мост ных или при свя зоч ных ком по нен тов
пред ло же ния с во зве де ни ем од но го из них в выс ший ком му ни ка -
тив ный ранг, т.е. в по зи цию под ле жа щ е го (ВСЕ ВО ЛО ДО ВА 2000: 452):
Иван – брат Пе тра ←→ Пе тр – брат Ива на; Та ть я на пе ре пи сы -
ва ет ся с Оле гом ←→ Олег пе ре пи сы ва ет ся с Та ть я ной; Аспи -
рант го то вит до клад ←→ До клад го то вит ся аспи ран том; «Ди -
на мо» вы и грал у «Спар та ка» ←→ «Спар так» про и грал «Ди на -
мо». Син так си че ские кон вер си вы обла да ют бо ль шим праг ма ти че -
ским по тен ци а лом: вы би рая ту или иную струк ту ру из кон верс ной
па ры ав тор тек ста от да ет при о ри тет (пред поч те ние) то му или ино -
му участ ни ку си ту а ции, про из во дит «вы бор ори ен та ции» (МУ СТА -
Й О КИ 2011) или «эм па ти зи ру ет» (KU NO 1976) с од ним из участ ни -
ков, т.е. смо трит на опи сы ва е мую в пред ло же нии си ту а цию как бы
из-за спи ны это го участ ни ка (см. та бли цу 1).

Таблица 1 – Конверсные структуры с реляционным предикатом
встретиться
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Выбор ориентации
(эмпатия)

Иван Петр

Структура с глаголом
активного залога

Иван встретил Петра Петр встретил Ивана

Структура с глаголом
взаимного залога

Иван встретился с
Петром

Петр встретился с
Иваном

Пассивная конструкция
Иваном был встречен
Петр

Петром был встречен
Иван

Структура с дат. п.
субъекта

Ивану встретился Петр Петру встретился Иван

Структура с дискретным
сочетанием

Иван провел встречу с
Петром
Иван имел встречу с
Петром

Петр провел встречу с
Иваном
Петр имел встречу с
Иваном



Все при ве ден ные в та бли це пред ло же ния обла да ют общ им де -
но та тив ным зна че ни ем, т.е. опи сы ва ют од но и то же по ло же ние дел.
Но раз ли ча ют ся ме жду со бою фо ку сом эм па тии го во ря щ е го, спо со -
бом пред ста вле ния пре ди ка та и участ ни ков си ту а ции.

2. Ти по вые си ту а ции с ре ля ци он ным пре ди ка том встре ти ть ся

Лек си ко гра фи че кий ана лиз лек се мы встре ти ть ся и кон тек сту -
а ль ный ана лиз кон верс ных струк тур с ука зан ным гла го лом по зво -
лил вы я ви ть че ты ре ти по вые си ту а ции.

ТС-1: «встре ча-сви да ние» (участ ни ки си ту а ции вхо дят в ви -
зу а ль ный кон такт в опре де лен ной точ ке про стран ства). Кон такт
участ ни ков мо жет бы ть как на ме рен ным, так и слу ча й ным, что вли -
я ет на спо соб обра зо ва ния кон верс ной па ры. При за пла ни ро ва ном
кон так те участ ни ки си ту а ции рав но прав ны: 24 ав гу ста во ро неж ский
крест ный ход встре тил ся с крест ным хо дом из За дон ска, ко то рый
вы шел ему нав стре чу из Ро жде ство-Бо го ро диц ко го муж ско го мо -
на сты ря (www.jmp.ru, 2004.09.27) ←→ 24 ав гу ста крест ный ход из
За дон ска, ко то рый вы шел из Ро жде ство-Бо го ро диц ко го муж ско -
го мо на сты ря, встре тил ся с во ро неж ским крест ным хо дом.

При опи са нии не за пла ни ро ван ной встре чи участ ни ков, кон -
верс ная струк ту ра тре бу ет фо мы дат. п. су бъ ек та: Утром по до ро -
ге на ра бо ту встре тил ся я с быв шей од но клас сни цей (www.sb.by,
2007.16.05) ←→ Мне встре ти ла сь быв шая од но клас сни ца.

ТС-2: «встре ча-зна ком ство» (участ ни ки зна ко мят ся друг с
дру гом): Мао Цзэ дун впер вые в сво ей жи зни встре тил ся с та кой
же нщ и ной, как Цзян Цин (www.ifes-ras.ru, 2002.12.30) ←→ Мао
Цзэ ду ну впер вые в его жи зни встре ти ла сь та кая же нщ и на, как
Цзян Цин.

ТС-3: «встре ча-со стя за ние» (участ ни ки на ме рен но вхо дят в
кон такт для бо рь бы, со стя за ния): В 1/16 фи на ла Ли ги Евро пы УЕФА
бо ри сов ский БА ТЭ встре тит ся с фран цуз ским «Па ри Сен-Жер ме -
ном» (www.sb.by, 2010.17.12) ←→ В 1/16 фи на ла Ли ги Евро пы
УЕФА фран цуз ский «Па ри Сен-Жер мен» встре тит ся с бо ри сов -
ским БА ТЭ.

ТС-4: «встре ча-бе се да» (участ ни ки на ме рен но вхо дят в кон -
такт для де ло вой бе се ды, об ме на мне ни я ми): Вче ра пре зи дент Дми -
трий Ме две дев встре тил ся в Уль я нов ске с азер ба йд жан ским ли -
де ром Иль ха мом Али е вым (www.rbcdaily.ru, 2009.11.25) ←→ Вче ра
азер ба йд жан ский ли дер Иль хам Али ев встре тил ся в Уль я нов ске с
(рос си й ским) пре зи ден том Дми три ем Ме две де вым.
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Пред ста влен ные си ту а ции ха рак те ри зу ет ся осо бым со ста вом
кон верс но го па ра диг ма ти че ско го ря да и пред поч те ни я ми в вы бо ре
эк спли ка то ров для дис крет ных со че та ний с от гла го ль ным су щ е -
стви те ль ным встре ча.

Так, струк ту ра с дат. п. су бъ ек та есте ствен на в ТС-1 и ТС-2 и
не во змо жна в ТС-3 и ТС-4: *Вче ра пре зи ден ту Дми трию Ме две -
де ву встре тил ся в Уль я нов ске азер ба йд жан ский ли дер Иль хам
Али ев; *В 1/16 фи на ла Ли ги Евро пы УЕФА бо ри сов ско му БА ТЭ
встре тит ся фран цуз ский «Па ри Сен-Жер мен».

В то же вре мя кон верс ные па ра диг мы ТС-3 и ТС-4 со дер жат
кон вер сив с дис крет ным со че та ни ем про ве сти встре чу (Дми трий
Ме две дев про вел встре чу с Иль ха мом Али е вым ←→ Иль хам Али ев
про вел встре чу с Дми три ем Ме две де вым; Бо ри сов ский БА ТЭ про -
ве дет встре чу с фран цуз ским «Па ри Сен-Жер ме ном» ←→ Фран цуз -
ский «Па ри Сен-Жер мен» про ве дет встре чу с бо ри сов ским БА ТЭ),
тог да как в ТС-1 и ТС-2 та кие кон вер си вы не во змо жны: *Утром
по до ро ге на ра бо ту я про вел встре чу с быв шей од но клас сни цей;
*Мао Цзэ дун впер вые в сво ей жи зни про вел встре чу с та кой же -
нщ и ной, как Цзян Цин.

На наш взгляд, та кая асим ме трия кон верс ных па ра дигм обу сло -
вле на спе ци фи кой ре а ль ной си ту а ции: в жи зни встре чи-со стя за ния
и встре чи-бе се ды но сят спла ни ро ван ный ха рак тер, встре ча-сви да -
ние или встре ча-зна ком ство ча ще про хо дят спон тан но. Эта мы сль
под твер жда ет ся во змо жно стью обра зо ва ния дис крет ных со че та ний
с лек се мой встре ча. Со че та ния слу чи ла сь встре ча, про и зо шла
встре ча, не су щ ие се мы ‘нео жи дан но’, ‘вдруг’, во змо жны для опи -
са ния встре чи-сви да ния и встре чи-зна ком ства (У ме ня слу чи ла сь
встре ча с од но клас сни цей; Впер вые в жи зни Мао Цзэ ду на про и зо -
шла встре ча с та кой же нщ и ной как Цзян Цин) и не до пу сти мы в
со о бщ е ни ях об офи ци а ль ных встре чах-бе се дах и встре чах-со стя -
за ни ях1.

Без у слов но, пе ре чи слен ны ми си ту а ци я ми не огра ни чи ва ет ся
ве сь се ман ти че ский по тен ци ал гла го ла встре ти ть ся. Мы от ме ти -
ли ли шь ус то й чи вые зна че ния, за кре плен ные и в сло ва рях, и в ре -
че вой прак ти ке жур на ли стов. В ме ди й ных тек стах со че та е мо сть
гла го ла встре ти ть ся го ра здо раз но о бра знее: «Хон да» встре ти ла сь
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с КА МА Зом. Мо то ци клист по гиб на ме сте (www.mk.ru, 2013.10.07);
Уже на пер вых се кун дах Алек сан др встре тил ся с мя чом и по пы -
тал ся сде ла ть обо стря ю щ ий пас. Но ата ка го стей раз ви тия не
по лу чи ла (www.pres sball.by, 2014.28.01). Не смо тря на ита ль ян ское
про ис хо жде ние сло ва, граф фи ти, ка ким мы его зна ем се год ня, за -
ро ди ло сь в Нью-Йор ке как ча сть хип-хоп ку ль ту ры. Вме сте с ней
оно пе ре шаг ну ло оке ан и ока за ло сь в Евро пе. Лич но я впер вые
встре тил ся с ним не ско ль ко лет на зад в Пра ге (www.sb.by,
2001.16.05). По спра ве дли во му за ме ча нию М.И. Ко ню шке вич, «не -
у то ми мая ре че вая де я те ль но сть и ри зо ма пла не тар но го общ е ния в
се ти при о бре ли та кой мас штаб, что сло ва ри и грам ма ти ки не по -
спе ва ют за лин гви сти че ски ми эк спе ри мен та ми го во ря щ их, ко то рые
на гру жа ют сло во все но вы ми и но вы ми смы сла ми» (КО НЮ ШКЕ ВИЧ

2013: 211).

3. Специфика функционирования конверсных структур с
реляционным предикатом встретиться в медиатексте

3.1 ТС-1: «встре ча-сви да ние». Ча стот но сть это го ти па кон верс -
ных струк тур в про а на ли зи ро ван ных ме ди й ных тек стах не вы со ка.
Не пре тен дуя на кван ти та тив ное опи са ние про бле мы, от ме тим ли -
шь, что на пред ста вле ние дан ной ти по вой си ту а ции при хо дит ся
око ло 5% всех про а на ли зи ро ван ных струк тур с гла го лом встре -
тить ся. Та кие пред ло же ния не ха рак тер ны для ин фор ма ци он ных
тек стов и ис по ль зу ют ся пре и му щ е ствен но в бло гах жур на ли стов,
ав тор ских ко лон ках. Еще од на осо бен но сть – бо ль шая ва ри а тив но сть
в пла не ак ту а ль но го чле не ния струк тур: Иван встре тил ся с Та ней
на вок за ле ←→ Та ня встре ти ла сь с Ива ном на вок за ле; С Та ней
Иван встре тил ся на вок за ле ←→ С Ива ном Та ня встре ти ла сь на
вок за ле. На вок за ле Иван встре тил ся с Та ней ←→ На вок за ле Та -
ня встре ти ла сь с Ива ном. Вы бор той или иной струк ту ры из кон -
верс ной па ры и, со о твет ствен но, ак ту а ли за ция участ ни ка, на наш
взгляд, опре де ля ют ся ло ги кой по стро е ния тек ста: Ма ть про пав шей
де воч ки утвер жда ет, что в Ра мат-Га не она слу ча й но встре ти ла сь
с же нщ и ной, по хо жей на ее до чь (www.new sru.com, 2013.21.02) –
да лее сле ду ет опи са ние до че ри; С гриб ни ка ми, Сер гем и Алек сан -
дром, я встре тил ся утром по до ро ге на ра бо ту (www.sb.by,
2010.10.07) – да лее ав тор уточ ня ет об сто я те ль ства встре чи).

Зде сь умест но при ве сти за ме ча ние О.Ю. Де мен ть е вой о том,
что «в струк ту ру это го ти па пред ло же ний вхо дит, как пра ви ло, ло -
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ка тив ный и / или тем по ра тив ный ком по нент» (ДЕ МЕН ТЬ Е ВА 2008:
81). Рас по ло же ние ком по нен та со зна че ни ем ме ста в те ме или ре ме
пред ло же ния опре де ля ет зна че ние гла го ла: за пла ни ро ва на встре ча
или слу ча й на. Сле ду ет от ме ти ть, что это, в свою оче ре дь, вли я ет на
осо бен но сть кон верс но го пре о бра зо ва ния: На вок за ле Иван встре -
тил Та ню ←→ На вок за ле Ива ну встре ти ла сь Та ня. Кон струк ция
с дат. п. су бъ ек та во змо жна то ль ко при опи са нии слу ча й ной, не за -
пла ни ро ван ной встре чи (не во змо жно *Ров но в пол де нь Ива ну
встре ти ла сь Та ня). От сю да и пред поч те ния в вы бо ре эк спли ка то -
ра в дис крет ных со че та ни ях: На вок за ле у Ива на слу чи ла сь (при -
клю чи ла сь, про и зо шла) встре ча с Та ней.

3.2 ТС-2: встре ча-зна ком ство. Струк ту ры с ре ля ци он ным пре -
ди ка том встре ти ть ся в ука зан ном зна че нии в про а на ли зи ро ван -
ных ме ди а тек стах еди нич ны (ча стот но сть не бо лее 1 %). Как и
струк ту ры пре ды ду щ ей груп пы, это тип пред ло же ний встре ча ет ся
в по ве ство ва ни ях о су дь бах лю дей, ав тор ских бло гах: По сле мат -
ча с “Вик то ри ей“ я в го сти ни це встре тил ся с од ним бра зи ль цем.
Ему да шь лет 60. Вме сте с ним бы ла его же на и по дру га. Они про -
сто так при е ха ли в сто ли цу Че хии (www.pres sball.by, 2006.14.11);
Впер вые Гар ри Ка спа ров встре тил ся с со пер ни ком, ро див шим ся
уже по сле его вос хо жде ния на трон (www.nkj.ru, 2007).

3.3 ТС-3: встреча-состязание
В про а на ли зи ро ван ных ме ди й ных тек стах о спор тив ных со стя -

за ни ях ча стот но сть кон верс ных струк тур с ре ля ци он ным пре ди ка том
встре ти ть ся не вы со ка – око ло 14 %. Осо бен но сть дан ной ти по -
вой си ту а ции в том, что до со стя за ния ста тус участ ни ков оди на ков
(го ри зон та ль ная ось ком му ни ка ции), т.к. пред по ла га ет ся, что рав -
ный встре тит ся с рав ным, и по то му кон верс ная па ра обра зу ет ся без
огра ни че ний: В пер вом мат че бе ло ру ски встре тят ся с ита ль ян -
ка ми (http://bvf.by, 2010.07.20) ←→ В пер вом мат че ита ль ян ки
встре тят ся с бе ло ру ска ми; Мин ское «Ди на мо» встре тит ся с ка -
зах стан ским «Ак то бе» (www.pres sball.by, 2013.14.11) ←→ Ка зах -
стан ский «Ак то бе» встре тит ся с мин ским «Ди на мо». Ма те ри ал
по ка зы ва ет, что в ин фор ма ци он ных тек стах СМИ ав то ры во зво дят
в выс ший ком му ни ка тив ный ранг пред ста ви те ля сво ей стра ны: Вик -
то рия Аза рен ко встре тит ся с Ма ри ей Ки ри лен ко в че твер ть фи -
на ле «Ро лан Гар рос» (www.bel ta.by, 2013.03.06) – «Ро лан Гар рос».
Ма рия Ки ри лен ко встре тит ся с Вик то ри ей Аза рен ко в че твер ть -
фи на ле (www.euro sport.ru, 2013.03.06).

В то же вре мя струк ту ры, со о бщ а ю щ ие об ис хо де со стя за ния,
да ют ин фор ма цию не то ль ко о со сто яв ше й ся встре че, но и об из ме -
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нив шем ся ста ту се участ ни ков. И зде сь в фо ку се эм па тии – по бе ди -
те ль (Бе ло ру ска Вик то рия Аза рен ко в фи на ле встре ти ла сь с пер -
вой ра кет кой в ми ро вом ре й тин ге Се ре ной Уиль ямс, их по е ди нок
за вер шил ся с ре зу ль та том 8:6 (http://sport.co po ka-news.ru, 2013. 22.
08)), а в слу чае ни чь ей – со о те че ствен ник (В кон тро ль ном по е дин -
ке на сбо ре в Тур ции «Минск» се год ня, 23 фе вра ля, встре тил ся с
“Ал ма лы ком“ из Уз бе ки ста на и свел матч к ни чь ей — 3:3
(www.pres sball.by, 2014.23.02)).

Что ка са ет ся струк тур с со че та ни ем про вел встре чу (то ва ри щ е -
скую, (по лу)фи на ль ную, до ма шнюю), в их функ ци о ни ро ва нии то же
на блю да ет ся за ко но мер но сть: в фо ку се эм па тии, как пра ви ло, по -
бе ди те ль со стя за ния, на что ука зы ва ет эк спли ка тор про во ди ть.
При ме ры мно го чи слен ны: Хок ке и сты на ци о на ль ной сбор ной Бе ла -
ру си про ве ли то ва ри щ е скую встре чу с ко ман дой Фран ции. Игра
за кон чи ла сь по бе дой бе ло рус ских хок ке и стов (www.sb.by, 2009. 20.
04); На вто рой ста дии от бо ра, ко то рую 2–6 ок тя бря при ни ма ла
Гол лан дия, на ши со о те че ствен ни ки про ве ли пя ть встреч: с ко ман -
да ми Укра и ны (3:0), хо зя ев (1:3), Изра и ля (3:1), Ру мы нии (3:2) и
Шве ции (3:2) (www.pres sball.by, 2013.14.11); Мин ские ди на мов цы
на пред се зон ном сбо ре про ве ли то ва ри щ е скую встре чу с рос си й -
ской «Си би рью». Мин ча не вы и гра ли 2:0 (www.pres sball.by, 2014. 04.
02); В фи на ле XXXI II Ме жду на род но го тур ни ра по сам бо Ва си лий
Ка ра у лов про вел встре чу с рос си я ни ном Аль бер том Мон гу шем, а
Аслан Му дра нов с Ар ту ром Те из Кир ги зии. В ка ждой встре че счет
был 2:0 в по ль зу ку бан цев (www.yug-sport.com, 2012. 03. 27); Вче ра
«Кра сные зве зды» про ве ли встре чу с «Кры ль я ми Со ве тов» и вы -
игра ли 6:3 (www.sov sport.ru, 2010. 25. 12).

3.4 ТС-4 «встре ча-бе се да». Ча стот но сть это го ти па син так си че -
ских кон вер си вов в про а на ли зи ро ван ных ме ди й ных тек стах вы со ка
– 80%. Жа нр тек стов –пре и му щ е ствен но ин фор ма ци он ная за мет -
ка: 6 апре ля в хо де ви зи та в Сло ве нию ми ни стр ино стран ных дел
Бе ла ру си Сер гей Мар ты нов встре тит ся с пре зи ден том стра ны
Да ни ло Тюр ком и гла вой МИД Сло ве нии Са му э лем Жбо га ром
(www.sb.by, 05.04.2010). Для это го ти па син так си че ских кон вер си -
вов ха рак тер но рас по ло же ние в за го лов ке за мет ки или в ли де (пер -
вом пред ло же нии, отра жа ю щ ем су ть но во сти).

Еще од на отли чи те ль ная осо бен но сть – низ кая ва ри а тив но сть
струк тур в пла не ак ту а ль но го чле не ния: те ма, фо кус эм па тии и га -
рам ма ти че ское под ле жа щ ее сов па да ют. Нам встре ти ли сь еди нич ные
слу чаи ис по ль зо ва ния ин вер ти ро ван ных кон струк ций: За кон чи ла сь
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од но днев ная ра бо чая по езд ка гос се кре та ря Со ю зно го го су дар ства
Бе ла ру си и Рос сии Па вла Бо ро ди на в Минск. Вче ра с ним встре -
тил ся Пред се да те ль Выс ше го Гос со ве та Со ю зно го го су дар ства
Алек сан др Лу ка шен ко (www.sb.by, 2001.12.05).

Сле ду ет от ме ти ть, что на офи ци а ль ных са й тах (на при мер, офи -
ци а ль ный ин тер нет-пор тал Пре зи ден та Ре спу бли ки Бе ла ру сь
(http://pre si dent.gov.by), офи ци а ль ный пор тал Бе ло рус ской Пра во -
слав ной Цер кви (www.church.by), офи ци а ль ный са йт пар тии «Еди ная
Рос сия» (http://er.ru) и др.), пред ста вля ю щ их де я те ль но сть пер во го
ли ца, его имя на хо дит ся в фо ку се эм па тии ав то ра тек ста: Алек сан др
Лу ка шен ко встре тил ся с чле на ми Со ве та Евра зи й ской эко но ми -
че ской ко мис сии и пред се да те лем Кол ле гии ЕЭК (http://pre si -
dent.gov.by, 2014.19.02); Ми тро по лит Па вел… встре тил ся с
пред се да те лем Грод нен ско го об ли спол ко ма Вла ди ми ром Крав цо -
вым (www.church.by, 2014.25.02); Пре мь ер-ми ни стр РФ Дми трий
Ме две дев се год ня встре тит ся с глав ным ис пол ни те ль ным ди рек -
то ром ком па нии «Дже не рал элек трик» Джеф фи Им ме ль том
(http://er.ru, 2014. 11. 02). Та кое про фи ли ро ва ние пред ска зу е мо, и
иное рас ста вле ние при о ри те тов бы ло бы не кор рект ным. В це лом
для офи ци а ль ных элек трон ных ис точ ни ков на блю да ет ся чет кая
тен ден ция эм па ти ро ва ть с пред ста ви те лем сво ей стра ны, ре ги о -
на, ор га ни за ции: Алек сан др Лу ка шен ко встре тил ся с Па три -
ар хом Мо сков ским и всея Ру си Ки рил лом (http://pre si dent.gov.by,
2009. 10. 04) – 10 апре ля Свя те й ший Па три арх Мо сков ский и
всея Ру си Ки рилл встре тил ся с Пре зи ден том Ре спу бли ки Бе -
ла ру сь Алек сан дром Гри го рь е ви чем Лу ка шен ко в ра бо чей Па три -
ар шей ре зи ден ции в Чи стом пе ре ул ке (http://www.pra vo sla vie.ru,
2009. 10. 04).

Но если офи ци а ль ные са й ты не пре тен ду ют на все сто рон нее и
объ ек тив ное из ло же ние ин фор ма ции, то в ин фор ма ци он ных тек -
стах элек трон ных га зет отра же ние ав тор ской по зи ции как буд то бы
не пред по ла га ет ся. И зде сь пред ста вля ет ся умест ным про ци ти ро ва ть
за ме ча ние В.З. Де мь ян ко ва о том, что в тек сте «“не й тра ль но сть
пер спек ти вы“ – это фик ция. За да ча, ско рее, со сто ит в том, что бы
опре де ли ть во змо жные ис ка же ния, к ко то рым мо жет при ве сти ин -
тер пре та то ра та или иная сте пе нь эм па тии или ан ти эм па тии по от -
но ше нию к той или иной лич но сти» (ДЕ МЬ ЯН КОВ 1989: 113). Со -
ответ ствен но в ин фор ма ци он ном тек сте, вы би рая од ну струк ту ру
из кон верс ной па ры Иван встре тил ся с Пе тром ←→ Пе тр встре -
тил ся с Ива ном, ав тор тек ста (жур на лист) фак ти че ски опре де ля ет,

Јужнословенски филолог LXX (2014)84



ко му из участ ни ков си ту а ции он (и из да ние, ко то рое он пред ста -
вля ет) от да ет при о ри тет2. Ил лю стри ру ем этот те зис при ме ра ми.

Газета «СБ. Советская Белоруссия» – официальное го су дар -
ственное издание. В сообщениях о встрече на высшем уровне в
фокусе эмпатии – официальные представители страны: Посол
Беларуси в Казахстане встретился с акимом Астаны Имангали
Тасмагамбетовым (www.sb.by, 2013. 25. 10). Председатель Со ве -
та республики Национального собрания Беларуси Борис Батура
в Страсбурге встретился с генеральным секретарем Совета
Европы Терри Дэвисом (www.sb.by, 2009. 04. 03).

Лю бо пыт но, что ак ту а ли за ция со о те че ствен ни ков в ме ди а тек -
сте на блю да ет ся не то ль ко на оси го ри зон та ль ной ком му ни ка ции3

«рав ный – рав ный», как сле ду ет из при ве ден ных вы ше при ме ров,
но и на вер ти ка ль ной оси («на ча ль ник – под чи нен ный», «стар ший
– млад ший», «за ни ма ю щ ий бо лее вы со кое слу жеб ное по ло же ние –
за ни ма ю щ ий бо лее низ кое слу жеб ное по ло же ние», «сто я щ ий вы ше
в со ци а ль ной иерар хии – сто я щ ий ни же в со ци а ль ной иерар хии»),
ког да ста тус участ ни ков встре чи раз ли чен: 6 апре ля в хо де ви зи та
в Сло ве нию ми ни стр ино стран ных дел Бе ла ру си Сер гей Мар ты нов
встре тит ся с пре зи ден том стра ны Да ни ло Тюр ком и гла вой МИД
Сло ве нии Са му э лем Жбо га ром (www.sb.by, 2010.05.04).

Осо бен но оче вид но из ме не ние фо ку са эм па тии при со по ста вле -
нии пред ста вле ния од но го со бы тия в бе ло рус ских и рос си й ских
источ ни ках ин фор ма ции: Пре мь ер-ми ни стр Бе ла ру си Ми ха ил
Мя сни ко вич встре тил ся се год ня в Ял те со сво им рос си й ским кол -
ле гой Дми три ем Ме две де вым (www.bel ta.by, 2012.28.09) – Пред се -
да те ль Пра ви те ль ства Рос сии Дми трий Ме две дев встре тил ся
в Ял те с Пре мь ер-ми ни стром Ре спу бли ки Бе ла ру сь Ми ха и лом Мя -
сни ко ви чем (www.rbc.ru, 2012.28.09).

Этот же прин цип рас ста вле ния при о ри те тов со блю да ет ся и в
син таг ма ти ке пред ло же ний: в офи ци а ль ных СМИ пер вым в тек сте
по да ет ся имя со о те че ствен ни ка, сво ей стра ны и т.д. Встре ча пре -
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2 Ана ли зи руя спо со бы пред ста вле ния ав тор ско го на ча ла в ме ди а тек сте,
Т.В. Шме ле ва пред ла га ет опре де лен ную шка лу «от “те не во го при сут ствия“ ав то ра
в аб со лют но объ ек ти ви ро ван ной ин фор ма ции… до от кро вен но го Я с ин фор ма -
ци ей об об сто я те ль ствах до бы ва ния ин фор ма ции и ее осмы сле нии» (ШМЕ ЛЕ ВА

2010). Пред ста вля ет ся, что вы бор опре де лен ной струк ту ры из кон верс ной па ры
– один из спо со бов им пли цит но го пред ста вле ния ав то ра в ме ди й ном тек сте.

3 Зде сь мы ис по ль зу ем идею И.А. Стер ни на о ком му ни ка тив ном рав но ве -
сии: го ри зон та ль ном и вер ти ка ль ном (CТЕРНИН 2002).



мь ер-ми ни стра Бе ла ру си Ми ха и ла Мя сни ко ви ча и ру ко во ди те -
ля пра ви те ль ства Рос си й ской Фе де ра ции Дми трия Ме две де ва
про й дет 28 сен тя бря в Ял те (http://news.21.by, 2012. 14. 09) – Пре -
мь е ры Ме две дев и Мя сни ко вич встре тят ся 28 сен тя бря в Ял те
(www.bal tin fo.ru, 2012. 15. 09); Мы по сто ян но уде ля ем вни ма ние
раз ви тию на ших тор го во-эко но ми че ских от но ше ний. Ду маю, у нас
есть все во змо жно сти, что бы на ра щ и ва ть наш то ва ро о бо рот“,
– ска зал Си дор ский. При этом он от ме тил, что в про шлом го ду
то ва ро о бо рот Бе ла ру си и Укра и ны со ста вил 5 млрд. дол ла ров
(www.sb.by, 2013.25.10).

С уче том ав тор ской эм па тии стро ят ся и сло жные при ла га -
тель ные: Гла ва Ад ми ни стра ции Пре зи ден та Бе ла ру си Вла ди мир
Ма кей 14 ав гу ста встре тил ся с по мо щ ни ком го су дар ствен но го се -
кре та ря США по де лам Евро пы и Евра зии Фи ли пом Гор до ном. В
хо де встре чи по дроб но об су жде на по вест ка дня дву сто рон них бе -
ло рус ско-аме ри кан ских от но ше ний (www.bel ta.by, 2009. 14. 08).

В це лом тек сте ак ту а ли за ция участ ни ков кон верс ной си ту а ции
вы гля дит сле ду ю щ им обра зом: Мно гие ожи да ют от пред сто я щ ей
встре чи если не эпо ха ль но го про ры ва, то су щ е ствен но го по зи тив -
но го сдви га в от но ше ни ях ме жду Рос си ей и США. Но мо жет ли
встре ча пре зи ден тов Пу ти на и Бу ша де й стви те ль но ста ть по во -
рот ным мо мен том в рос си й ско-аме ри кан ских от но ше ни ях? Со -
бы тия по след них двух ме ся цев сви де те ль ству ют о том, что впер -
вые за пол ве ка у Рос сии и США по я вил ся общ ий враг – ме жду на -
род ный тер ро ризм (www.sb.by, 2001. 10. 11).

При ве ден ный фраг мент тек ста – при мер опи са ния си ту а ции, в
ко то рой бе ло рус ский жур на лист выс ту па ет как пред ста ви те ль тре -
ть ей сто ро ны, от да ю щ ей при о ри тет го су дар ству-со сед ке. Од на ко в
та ких слу ча ях чет кие за ко но мер но сти в ак ту а ли за ции участ ни ков
встре чи вы я ви ть сло жно хо тя бы по той при чи не, что ин фор ма ция
о со бы ти ях не ред ко по да ет ся со ссыл кой на за ру бе жный ис точ ник
ин фор ма ции, и текст мо жет не под вер га ть ся из ме не ни ям.

Есть и спо соб со блю сти не й тра ли тет с по зи ции тре ть ей сто ро -
ны: в за го лов ке выс ший ком му ни ка тив ный ранг жур на лист от да ет
од но му из участ ни ков, в ли де – дру го му. За го ло вок: Ко ро ль Иор да -
нии та й но встре тил ся с изра и ль ским пре мь е ром. И да лее лид:
Пре мь ер-ми ни стр Изра и ля Би нь я мин Не та ни я гу и ко ро ль Иор -
да нии Аб дал ла II не дав но про ве ли та й ную встре чу, пи шет га зе та
“Га а рец“ со ссыл кой на араб скую прес су (www.sb.by, 2012. 26. 12).

Про фи ли ро ва ние пред ста ви те ля сво ей стра ны в ин фор ма ци он -
ном тек сте – не без у слов ный за кон. Ука зан ный прин цип на ру ша ет -
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ся, на при мер, ког да встре ча про ис хо дит с яв ным «ини ци а тив ным
пре и му щ е ством»: Ште фан Фю ле встре тил ся в Мин ске с чле на ми
Общ е ствен но го кон су ль та тив но го со ве та… Об этом Бе ла ПАН со -
о бщ ил член ОКС Юрий За гу мен нов. По его сло вам, на встре че ре чь
шла о раз ви тии гра ждан ско го общ е ства в Бе ла ру си (www.sb.by,
2010. 15. 11). Ана ло гич ным обра зом стро ит ся выс ка зы ва ние и в
слу ча ях, ког да ини ци а то ром встре чи выс ту па ет жур на лист. И тог да
в фо ку се эм па тии ре дак ции – ее со труд ник: Пред се да те ля го скон -
тро ля Зе но на Ло ма тя за ста ть в офи се труд но ва то. Ча ще все го
он на пе ре до вой — в обла стях. На ше му кор ре спон ден ту по ве зло.
Он встре тил ся с Зе но ном Ку зь ми чом и смог за да ть ему не ско ль ко
ак ту а ль ных, на взгляд га зе ты, во про сов (www.sb.by, 2007. 25. 08).

Кон верс ная па ра диг ма в опи сы ва е мой ти по вой си ту а ции со дер -
жит па ру струк тур с дис крет ным со че та ни ем про вел встре чу, обла -
да ю щ им се мой ини ци а тив но сти. По на шим на блю де ни ям, со че та ние
про вел встре чу (оче ред ную, еже год ную, тра ди ци он ную, ра бо чую,
опе ра тив ную, эк стрен ную, пла но вую, офи ци а ль ную, ре гу ляр ную)
ис по ль зу ет ся:

– на оси вер ти ка ль ной ком му ни ка ции, ког да ста тус участ ни ка,
на хо дя щ е го ся в фо ку се эм па тии, вы ше ста ту са вто ро го участ ни ка:
Пре зи дент про вел ра бо чую встре чу с ми ни стром обра зо ва ния
Сер ге ем Ма ске ви чем (www.sb.by, 2013.12.08), но не кор рект но *Ми -
ни стр обра зо ва ния Сер гей Ма ске вич про вел встре чу с пре зи ден -
том; Ми ни стр вну трен них дел Вла ди мир На у мов на про шлой не де -
ле про вел ра бо чую встре чу с жур на ли ста ми (www.sb.by, 2008. 15.
02), едва ли *Жур на ли сты про ве ли ра бо чую встре чу с ми ни стром
вну трен них дел Вла ди ми ром На у мо вым;

– на оси го ри зон та ль ной ком му ни ка ции, ког да один из участ ни -
ков про я вля ет ини ци а ти ву в ор га ни за ции встре чи: Оче ред ные
встре чи с чи та те ля ми про ве ли со труд ни ки «СБ» в ра й о нах Мо ги -
лев ской обла сти (www.sb.by, 2001. 22. 09).

Нео бо сно ван ный вы бор «ори ен ти ра» и не по сле до ва те ль ное
пред ста вле ние со бы тия ве дет к сме щ е нию фо ку са эм па тии. Вот, не -
у дач ный, на наш взгляд, за го ло вок од ной из за ме ток: Пред при ни ма -
те ли Бра зи лии встре ти ли де ло вые кру ги Бе ла ру си. Су ть со о бщ е ния
про я сня ет сле ду ю щ ий за за го лов ком текст: Как про ин фор ми ро вал
МИД Бе ла ру си, 9–16 но я бря про хо дит ви зит бе ло рус ской де ле га -
ции во гла ве с за ме сти те лем Ми ни стра ино стран ных дел Ре спу -
бли ки Бе ла ру сь Алек сан дром Гу рь я но вым в Фе де ра тив ную Ре спу -
бли ку Бра зи лия (www.sb.by, 2012.26.12). Та кие ин фор ма ци он ные
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тек сты сло жны для вос при я тия и вы зы ва ют впе ча тле ние не ко то ро -
го раз дво е ния вну трен не го «Я» ав то ра.

Та ким обра зом, не смо тря на фак ти че скую то жде ствен но сть
скры ва ю щ е й ся за син так си че ски ми кон вер си ва ми ин фор ма ции, ка -
ждая струк ту ра из кон верс ной па ры обла да ет ак ту а ли за ци он ной
асим ме три ей, ко то рая учи ты ва ет ся ав то ра ми ме ди й ных тек стов. В
ин фор ма ци он ных тек стах син так си че ские кон вер си вы выс ту па ют
как один из им пли цит ных спо со бов вы ра же ния ав тор ско го от но ше -
ния к со о бщ а е мой ин фор ма ции.

Про ве ден ный ана лиз по ка зал не про сто вы со кий се ман ти че ский
и син так си че ский по тен ци ал гла го ла встре ти ть ся, но и спе ци фи -
ку его функ ци о ни ро ва ния в ме ди а тек сте. Аб со лют ное бо ль шин ство
кон верс ных струк тур с ука зан ным гла го лом опи сы ва ют ти по вую
си ту а цию встре чи-бе се ды, ред ко – встре чи-со стя за ния, в еди нич -
ных слу ча ях – встре чи-сви да ния и встре чи-зна ком ства. В ин фор -
ма ци он ных тек стах СМИ ак ту а ли за ция то го или ино го участ ни ка
опи сы ва е мой си ту а ции те сно свя за на с его со ци а ль ным ста ту сом и
про сле жи ва ет ся в оп по зи ци ях «со о те че ствен ник – ино стра нец»,
«на ча ль ник – под чи нен ный», «ини ци а тор встре чи – при гла шен -
ный», «по бе ди те ль – по бе жден ный» и т.д.

Ак ту а ли за ци он ный по тен ци ал кон верс ных струк тур да ет осно -
ва ние рас сма три ва ть син так си че ские кон вер си вы как од но из вер -
ба ль ных средств кон стру и ро ва ния ме ди а ре а ль но сти. Это зна ние ва -
жно не то ль ко для ра бот ни ков СМИ, ра бо та ю щ их над тек ста ми, но
и для их адре са тов. В хо де «де ко ди ро ва ния» ин фор ма ци он но го тек -
ста чи та те лю ва жно по ни ма ть, что фи гу ра ав то ра – не то ль ко за ка -
ждым сло вом, но и за ка ждой по зи ци ей сло ва в тек сте.
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PO TEN TIAL OF AC TU A LI ZA TION OF CON VER SE STRUC TU RES
WITH THE VERB TO ME ET

S u m  m a r y

The ar tic le re pre sents an analysis of fun cti o ning of con ver se struc tu res
with the verb to me et in elec tro nic mass me dia texts. The spe ci fic of con ver se
pa ra digm in fo ur stan dard si tu a ti ons was re ve a led: «me e ting-ap po int ment»,
«me e ting-ac qu a in tan ce», «me e ting-com pe ti tion» and «me e ting-con ver sa tion».
The re was esta blis hed that ne vert he less the con ver se struc tu res se em to be
iden ti cal they are asymme tric in deed: by cho o sing one struc tu re from con ver -
se pa ir Ivan met Pe ter ←→ Pe ter met Ivan the aut hor of the text de fi nes the pri -
o rity fi gu re for him (and for the edi tion that he re pre sents). The asymme try of

Актуализационный потенциал … с глаголом встретиться 89



syntac ti cal con ver ses is de fi ned by the sta tus of the si tu a tion par ti ci pants and
can be evi dent in the fol lo wing op po si ti ons: «com pa tri ot – fo re ig ner», «chi ef
– sub or di na te», «the ini ti a tor of a me e ting – the per son been in vi ted», «the
win ner – lo ser», etc. Po ten tial of ac tu a li za tion of con ver se struc tu res gi ves the
gro unds to con si der syntac tic con ver ses to be one of the ver bal me ans of cre -
a ting the me dia re a lity.

Keywords: ac tu a li za tion, asymme try, con ver se struc tu res, syntax, me dia
lan gu a ge.
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ВИДОВИ ЛЕКСИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МЕЂУРЕЧЕНИЧНЕ КАУЗАЛНЕ КОРЕЛАЦИЈЕ

Иако је реч о ка те го ри ји под ло жној објек тив ној и ем пи риј ској про -
ве ри, у ово ме ра ду на ме ра ва мо да ука же мо на при ме ре у ко ји ма до ла зи до
из ра жа ја су бјек тив на пер цеп ци ја од но са ка у зал не ме ђу за ви сно сти ме ђу
од го ва ра ју ћим по ја ва ма и про це си ма, при че му се ком по нен та су бјек -
тив но сти из ра жа ва уво ђе њем од го ва ра ју ћих мо дал них ре чи у функ ци ји
ка у зал них ре гу ла то ра, по пут при ло га и при ло шких из ра за ти па без раз -
ло га, уза луд итд., као у при ме ру Уза луд је че ка јер она не ће до ћи. По след -
њи при мер ука зу је да се тек уво ђе њем од го ва ра ју ћих ка у зал них ре гу ла то -
ра ме ђу са од но сним ре че ни ца ма мо же ус по ста ви ти узроч но-по сле дич на
ве за – сто га што узрок не ре гу ли ше ток рад ње, већ се њим не у тра ли ше
ње на свр сис ход ност. С дру ге стра не, ка у зал ним ре гу ла то ром ти па без раз -
ло га на гла ша ва се да рад ња узроч не ре че ни це не мо же или не тре ба да бу -
де ствар ни узрок по сле дич не рад ње, као у при ме ру Љу тиш се без раз ло -
га јер сам се са мо ша лио. Овај вид ка у зал не ре гу ла ци је, ус по ста вљен на
хи по так сич ком и па ра так сич ком ни воу, у фо ку су је ово га ис тра жи ва ња.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, син так са, ка у зал ност, лек сич ка се ман -
ти ка, сло же на ре че ни ца, хи по так са, па ра так са, јук ста по зи ци ја.

1. Увод

Ка у зал ност пред ста вља не по сре дан из раз ко ре ла ци је из ме ђу по -
ја ва на шег ма те ри јал ног све та, тј. си ту а ци ја или до га ђа ја (МИ ЛО -
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ШЕ ВИЋ 1986а: 281), ко је сто је у од ре ђе ној ин тер ак ци ји и ме ђу за ви -
сно сти. По ме ну та ме ђу за ви сност се очи ту је кроз ус по ста вља ње
узроч но-по сле дич ног лан ца као нај чи сти јег об ли ка ма ни фе ста ци је
ове он то ло шке ка те го ри је. Због то га што не прет по ста вља са мо је дан
об лик је зич ке фор ма ли за ци је, у не ким лин гви стич ким те о риј ско -
-ме то до ло шким при сту пи ма, на при мер у функ ци о нал ној гра ма ти -
ци, ка у зал ност се по сма тра као функ ци о нал но-се ман тич ко по ље,
бу ду ћи да пред ста вља ка те го ри јал ни ком плекс са чи њен од раз ли -
чи тих је зич ких је ди ни ца, од ко јих су не ке ти пич не ка у зал не, док су
дру ге ме сто пре се ка ви ше раз ли чи тих зна че ња. Мо гу ћи од го вор на
ње ну ком плек сност ле жи и у то ме да се ка у зал ност не за сни ва са мо
на де ло ва њу на пред ме те и ли ца, већ и на про ми шља њу и ап стра хо -
ва њу, од но сно об ја шња ва њу узроч но-по сле дич них ве за ме ђу по ја ва -
ма ко је свој је зич ки од раз за до би ја ју на осно ву од ре ђе не мен тал не
сли ке као оти ска ствар но сти на чо ве ков ум и ње го ве спо знај не спо -
соб но сти (ЗО ЛО ТО ВА 2003: 7). Сто га се о ка у зал но сти не го во ри са -
мо као о објек тив ној ка те го ри ји, већ и као о су бјек тив ној, до жи -
вљај ној и фе но ме но ло шкој (WI ER ZBIC KA 1996: 71), упра во сто га што
се по је ди ни од но си у по јав ном све ту ус по ста вља ју, или уоча ва ју,
нај пре у све сти ан га жо ва њем ког ни тив них ре сур са чо ве ка, иако у
ствар но сти мо гу има ти ста тус објек тив не да то сти.

У кон тек сту по след њих оп сер ва ци ја се мо гу по сма тра ти и при -
ме ри сло же них ре че нич них ком плек са, ина че нај а де кват ни јег је зич ког
из ра за ка у зал но сти (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1986а: 281), ко је у ра ду ана ли зи -
ра мо, ме ђу ко ји ма је узроч но-по сле дич на ве за ус по ста вље на по -
сред ством од го ва ра ју ћег ка у зал ног ре гу ла то ра, углав ном при ло га
или при ло шког из ра за ти па уза луд, без раз ло га итд., ко јим се не по -
сред но по ни шта ва са ма свр ха са ко јом се пред у зи ма по сле дич на
рад ња (нпр. Уза луд је че ка јер она ни је ни по шла) или пак сва ка по -
тре ба за ње ном ре а ли за ци јом (нпр. До шао си без раз ло га јер сам
већ за вр шио). Бу ду ћи да се у по след њим при ме ри ма узроч ном ре -
че ни цом не име ну је окол ност узроч но га ти па ко ја омо гу ћу је или
оне мо гу ћу је ре а ли за ци ју управ не рад ње (тј. рад ње над ре ђе не ре че ни -
це), већ окол ност ко ја оме та или оне мо гу ћу је до сти за ње пред ви ђе -
но га ци ља или оства ри ва ње за да тог ре зул та та рад ње, од но сно окол -
ност за ко ју се не ги ра да мо же би ти ствар ни узрок управ не рад ње,
овај тип сло же не ре че ни це с раз ло гом за вре ђу је на шу па жњу, тим
пре што се ни јан си ра ње узроч но га зна че ња у да тим струк ту ра ма не
ре гу ли ше по сред ством од го ва ра ју ће гра ма тич ке фор ме, већ уво ђе -
њем спе ци фич них лек сич ких је ди ни ца, о че му ће би ти ви ше ре чи у
по то њим па ра гра фи ма.
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2. Каузалне структуре

Ка у зал ност као он то ло шка ка те го ри ја сти че од го ва ра ју ће фор -
ма ли за ци о не је ди ни це у сва ком је зи ку (CO MRIE 1989; TALMY 2000),
без че га се о њој не би ни мо гло го во ри ти као о је зич кој ка те го ри -
ји. Шта ви ше, она се про жи ма на лек сич ко-се ман тич ком, мор фо син -
так сич ком или син так сич ком ни воу (KO VA ČE VIĆ 1988: 19–21; ПИ ПЕР
2005: 792–793),1 од ра жа ва ју ћи та ко на раз ли чи тим пла но ви ма је -
зич ке струк ту ре сву сло же ност овог пој мов ног кон цеп та, ко ји се
мо же по ве за ти са про сти јим ка те го ри ја ма, при мар но са про сто ром
и вре ме ном (ПИ ПЕР 2005: 788, 791), чак и на чи ном (KO VA ČE VIĆ 1988:
42–43). По след њи ста во ви се те ме ље на хо мо морф но сти је зич ких
ре пре зен та на та ових ка те го ри ја, што не двој бе но до ка зу је да то ком
раз во ја ло гич ких и је зич ких ка те го ри ја оне про сти је слу же као
основ за из ра жа ва ње оних сло же ни јих (KO VA ČE VIĆ 1988: 43).

Фор ме са узроч ним зна че њем се, са свим ра зу мљи во, у пр вом
ре ду де фи ни шу с об зи ром на од нос пре ма гла го лу, што зна чи да се
на чел но свр ста ва ју у ка те го ри ју адвер би јал них де тер ми на то ра,
прем да се сам узрок мо же по ја ви ти и на по зи ци ји гра ма тич ког су -
бјек та, ка да имен ски део пре ди ка та за у зи ма име ни ца ти па узрок,
раз лог итд. (нпр. Су ша је узрок сла бих при но са), од но сно не пра вог
објек та уз не ке ме ди јал не гла го ле (нпр. Пла ши се мра ка), атри бу та
(нпр. страх од не по зна тог) итд.2 Бу ду ћи да са ма адвер би јал на фор -
ма углав ном ни је до во љан услов за екс пли ка ци ју не ког од узроч -
них зна че ња, као ре ле ван тан фак тор се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је
узроч ног по ља по ја вљу је се лек сич ко зна че ње и гла го ла и управ ног
чла на узроч не кон струк ци је ко ја га од ре ђу је.3 Прем да су фор мал ни
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1 Ка да је реч о ни во и ма је зич ке струк ту ре где функ ци о ни шу од го ва ра ју ће
ка у зал не фор ма ли за ци о не је ди ни це, у пр вом ре ду се ми сли на мор фо син так сич ке
је ди ни це, нпр. пред ло шко-па де жне кон струк ци је као ти пич на сред ства екс пли ка -
ци је узроч но-по сле дич не ве зе на ни воу про сте ре че ни це, гла гол ске при ло ге, апо -
зи тив не атри бу те, али и при ло ге, име ни це као и са ме ка у за тив не гла го ле, а по том
и на је ди ни це у окви ру сло же не ре че ни це, ка ко оне не за ви сне та ко и оне за ви сне.

2 М. Ко ва че вић, об ра ђу ју ћи узроч не од но сне ре че ни це, по себ но ис ти че да узроч -
ност и адвер би јал ност ни су у од но су ин тер де пен ден ци је (KO VA ČE VIĆ 1988а: 45).

3 Ди фе рен ци ја ци ја уну тар по ља ка у зал но сти се мо же из ве сти на осно ву по -
јав не сфе ре узро ка у од но су на ли це у ко ме се очи ту је по сле ди ца. Та ко се узрок
мо же сме сти ти у ин тра пер со нал ну и екс тра пер со нал ну сфе ру, где узрок ин тра пер -
со нал ног ти па пред ста вља уну тра шњи узрок и ве зу је се за сфе ру исто га ли ца као
и по сле ди ца, док узрок у екс тра пер со нал ној сфе ри пред ста вља спо ља шњи узрок,
нај че шће у ви ду дру го га ли ца или ка кве окол но сти (ПИ ПЕР 2005: 793–800). М. Ивић
ус по ста вља се ман тич ке опо зи ци је ко је се за сни ва ју на ве ћем бро ју се ман тич ких 



је зич ки по ка за те љи од но са ка у зал но сти по жељ ни, не ка да чак и не -
из бе жни, у по је ди ним се слу ча је ви ма ме ђу си ту а ци о ни ка у зал ни од -
нос ус по ста вља на темељу на ше пер цеп ци је ствар но сти, од но сно
по зна ва ња си ту а ци о ног кон тек ста, те су у ко му ни ка тив ном сми слу
лек сич ко-гра ма тич ки по ка за те љи узроч но-по сле дич не ве зе ме ђу
две ма ко ре ла тив ним си ту а ци ја ма из ли шни (Бо ле стан је и ни је до -
шао на по сао). Сто га го во ре ћи о ка у зал но сти, им пли цит но се укљу -
чу је и кон се ку тив ност, јер се тек кроз по сле ди цу очи ту је и сам
узрок, што по твр ђу је да је реч о сло же ној ре ла ци о ној ка те го ри ји,
где су узрок и по сле ди ца у ну жној, не рас ки ди вој ло гич ко-се ман -
тич кој ве зи, чи не ћи та ко ан та го ни сти чан и по лар ни пар (БОН ДАР КО
и др. 1996: 158), при че му се оста ли срод ни се ман тич ки од но си за -
сни ва ју на ре ла ти ви за ци ји, чак сла бље њу по ме ну те узроч но-по сле -
дич не ве зе.4

По је ди ни ти по ви узроч них зна че ња из ра жа ва ју се не ким ма ње -
-ви ше спе ци ја ли зо ва ним сред стви ма, при че му се у пр вом ре ду ми сли
на пред ло шко-па де жне кон струк ци је ко је од ре ђу ју гла го ле, од но -
сно пре ди ка те спе ци фич не се ман ти ке (нпр. од + Ген. за ефек то ра, из
+ Ген. за сти му ла то ра). С дру ге стра не пак, ка да је реч о ис ка зи ва њу
узро ка на ни воу сло же не ре че ни це, очи то је да ве зе из ме ђу гра ма -
тич ке фор ме и по је ди них узроч них зна че ња сла бе, та ко да се го то во
и не мо же го во ри ти о не ком ви шем сте пе ну гра ма ти ка ли за ци је по -
ме ну тих узроч них зна че ња.5 У та квим при ли ка ма се фо кус па жње
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кри те ри ју ма – кри те ри ју му вољ но сти (све сно / не све сно), не по сред но сти (иза зи -
вач / под стре кач), те бро ја и од но са су бје ка та (ак тив ни / па сив ни) – при че му се
зна чењ ска ди фе рен ци ја ци ја узроч ног се ман тич ког по ља за сни ва на ти пу ве зе из -
ме ђу узро ка и по сле ди це. На тај на чин се не ки узро ци мо гу по ја ви ти као ак тив -
ни у ства ра њу од го ва ра ју ћих по сле ди ца (Пао је од умо ра), док су дру ги па сив ни
при на ста ја њу не ког ста ња или не ке рад ње: Оти ћи због ло шег вре ме на (ИВИЋ

1954: 70). На те ме љу ових оп сер ва ци ја се и за сни ва се ман тич ки мо ти ви са на кла -
си фи ка ци ја узроч них под ти по ва, ко ја се за сни ва не са мо на утвр ђи ва њу по јав не
сфе ре и уз ро ка и по сле ди це већ и на ти пу узроч не и по сле дич не рад ње или про -
це са, а укљу чу је зна че ња ефек то ра, сти му ла то ра, кри те ри ју ма, раз ло га и по во да
(KO VA ČE VIĆ 1988).

4 У ка те го ри јал ни ком плекс ка у зал но сти се, по ред узро ка као цен тра овог
ком плек са, укљу чу ју и дру ге бли ске ка те го ри је, као што су циљ, услов, до пу шта -
ње (ПИ ПЕР 2005: 786), ко је се сма тра ју пе ри фер ним, а раз ви ја ју на ва ри ра њу
основ ног узроч ног зна че ња са дру гим до пун ским еле мен ти ма (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1985:
33–34; VA SIĆ 2000: 179; ПИ ПЕР 2005: 840), што је, раз у ме се, пра ће но и сме ном или
про ме ном од го ва ра ју ћих сред ста ва је зич ке фор ма ли за ци је.

5 Ипак се не мо же оспо ри ти оправ дан ути сак да се за ви сним ре че ни ца ма са
ве зни ци ма бу ду ћи да, кад, ка ко (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1985: 33) или на осно ву то га што
ука зу је на основ или кри те ри јум у по сту па њу аген са управ не ре че ни це.



ис тра жи ва ња по ме ра са струк тур ног на лек сич ко-се ман тич ки план
ре че ни це, што је слу чај и у на шем ра ду.

3. Лексички каузални регулатори

Пред мет ово га ис тра жи ва ња је, ка ко је већ ра ни је ре че но, је дан
тип ре че нич них ка у зал них струк ту ра, чи је је глав но обе леж је оба -
ве зна ре а ли за ци ја ка у зал ног ре гу ла то ра – у ви ду при ло га или при -
ло шког из ра за ти па без раз ло га, без раз ло жно, бес циљ но, без по тре -
бе, бес по треб но, не по треб но, бе  зу спе шно, уза луд, за луд, ба да ва и
сл. у адвер би јал но де тер ми на тив ној функ ци ји, или у ви ду од го ва ра -
ју ћег при де ва, нпр. без раз ло жан, бес по тре бан, уза лу дан итд. у
окви ру ко пу ла тив ног пре ди ка та – у окви ру над ре ђе не ре че ни це или
пр ве у ни зу на по ред них или јук ста по ни ра них ре че ни ца ко јом се са -
оп шта ва по сле дич на рад ња. По ме ну те се струк ту ре ре а ли зу ју као
дво чла ни или тро чла ни ни зо ви ре че ни ца, при че му оне хи по так сич ке
струк ту ре на чел но сто је у ре гу лар ној ал тер на ци ји са оним па ра так -
сич ким и јук ста по ни ра ним, тј. асин дет ским.6 Њи хо ва за јед нич ка од -
ли ка, ме ђу тим, је сте да се узроч на ре че ни ца, од но сно не за ви сна ре -
че ни ца ко јом се име ну је узроч на рад ња, на чел но рас по ре ђу је у
пост по зи ци ји, што илу стру ју сле де ћи при ме ри:7

И та ко је мно га ле по ти ца, жељ на са свим не чег дру гог од њих, уза -
луд се да ла љу ба зно у њи хо во дру штво, кри ју ћи свој смех иза ле пе зе, а
треп ћу ћи очи ма, јер су је они при ма ли као од бе де, сти ска ју ћи гр че ви -
то јед ном ру ком кар те, дру гом сво је ке се, до ви ку ју ћи при то ме јед но
дру го ме, срп ски, до сет ке на ра чун оста лих, спо кој ни што их ни ко раз -
у ме ти не мо же и што их ни ко над му дри ти не ће [М. Цр њан ски, Се о бе 1].
Ко ми си ја је ра ди ла го ди ну да на крај ње без у спе шно јер ни смо ус пе ли да
од ре ле вант них др жав них ор га на, као што су Аген ци ја за при ва ти за ци -
ју, пра во су ђе и над ле жна ми ни стар ства до ђе мо до по ла зних по да та ка
[www.ju zne ve sti.com]. Отва ра ње ту ри стич ког фа кул те та у Бу дви је не -
по треб но ис по ли ти зо ва но, јер је то пи та ње у над ле жно сти Се на та уни -
вер зи те та Цр не Го ре… [Политика, 19.8.2000]. …из но се ћи ми шље ње да је
„то ура ђе но без раз ло га, јер ни је би ло осно ве у из бор ним ре зул та ти -
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6 О по тре би да се асин дет ске струк ту ре из дво је из кор пу са хи по так сич ких и
па ра так сич ких ви ше го во ри Б. Стан ко вић (СТАН КО ВИЋ 1987: 70).

7 У ра ду је ко ри шћен елек трон ски кор пус Ма те ма тич ког фа кул те та у Бе о -
гра ду (www.kor pus.matf.bg.ac.rs). Сто га се уз примерe на во ди са мо име пи сца и
на зив де ла. Уз при мер из днев не штам пе су на ве де ни и да ту ми. За оста ле елек -
трон ске из во ре је на ве де на ин тер нет ска стра ни ца.



ма…“ [Политика, 02.12.2000]. Уза луд му при тр ча ше и по ку ша ше да га
уми ре, уза луд га по ло жи ше на ше злонг дуж зи да, као кла ду. Не пре ста -
но је те шко, бе сно дах тао [М. Цр њан ски, Се о бе 1]. Мој отац је без у спе -
шно ну дио у штам пу свој но ви ред во жње на ко ме је ра дио го ди на ма.
Ру ко пис је ста јао у фи о ци пи са ћег сто ла… [Д. Киш, Ба шта, пепео]. Чи -
ни се, ме ђу тим, да не за до вољ ство уз га ји ва ча ду ва на ни је без раз ло жно.
Јер, они су од др жа ве про шле го ди не до би ли мно го ве ћа сред ства
[Политика, 17. 03. 2009].

Као кључ ни ди фе рен ци јал ни кри те ри јум при иден ти фи ка ци ји
ре че нич них ком плек са ко је ана ли зи ра мо на мет нуо се њи хов лек -
сич ки са став, док је фор ма гра ма тич ке ве зе ко јом се еле мен тар не
пре ди ка ци је по ве зу ју у сло же ни ре че нич ни ком плекс, у ко ји су ин -
те гри са не пу тем јук ста по зи ци је, ко ор ди на ци је или суб ор ди на ци је,
од се кун дар ног зна ча ја. Упо ри ште за ова кво опре де ље ње на ла зи мо
у чи ње ни ци да се узроч но-по сле дич на ве за ме ђу ин те гри са ним ре -
че ни ца ма и њи ма ис ка за ним пр о по зи ци ја ма мо же ус по ста ви ти са -
мо на осно ву по ја ве од го ва ра ју ће ре гу ла тор не лек сич ке је ди ни це –
нпр. при де ва уза лу дан у са ста ву имен ског пре ди ка та (Ње гов труд је
уза лу дан јер не ће ус пе ти) или од го ва ра ју ћег при ло га или при ло -
шког из ра за у адвер би јал но де тер ми на тив ној функ ци ји (Учи уза луд
јер не ће по ло жи ти), уве де них у ре че ни цу ко ја са оп шта ва шта је
по сле ди ца, ствар на или са мо пре су по ни ра на. Сто га је о да тим лек -
сич ким је ди ни ца ма са свим уте ме ље но го во ри ти као о ка у зал ним
ре гу ла то ри ма, тим пре што ње го вим из о стан ком узроч но-по сле дич -
на ве за ме ђу де но ти ра ним рад ња ма или не мо же би ти ус по ста вље -
на, или се ме ња, чак на ру ша ва, те се гу би основ њи хо ве сми са о не
и гра ма тич ке по ве за но сти.

Са аспек та струк тур них обра за ца у ко ји ма се по ја вљу ју, да ти
се ка у зал ни ре гу ла то ри мо гу срести у ком плек су са за ви сном узроч -
ном ре че ни цом (нпр. Уза луд че каш јер она не ће до ћи), у не за ви сно -
сло же ном ре че нич ном ком плек су (нпр. Уза луд че каш, али она не ће
до ћи) или у ком плек су на ста лом јук ста по зи ци јом (нпр. Уза луд је
гле да. Она га ни не при ме ћу је), при че му је из бор не ког од на ве де -
них мо де ла у те сној ве зи са праг ма тич ким обе леж ји ма ис ка за (ВА -
СИЋ 1996: 32). С дру ге стра не, да ти ком плек си мо гу би ти ми ни мал -
но дво чла ни или тро чла ни ре че нич ни ни зо ви. Док дво чла ни ком -
плек си прет по ста вља ју не по сред но по ве зи ва ње ре че ни ца ко ји ма се
иден ти фи ку ју узрок и по сле ди ца (нпр. Уза луд си до шао, све сам већ
за вр шио), до тле се у тро чла ни ком плекс ре дов но укљу чу је на по ред на
су прот на ре че ни ца ко ја са др жи ка у зал ни ре гу ла тор, те пре ко ко је
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се по сред но по ве зу ју узрок и по сле ди ца (нпр. До шао си, али то је
уза луд, све сам већ за вр шио или До шао си, али уза луд јер сам већ за -
вр шио).

3.1. У до са да шњим сту ди ја ма по све ће ним узро ку и ње го вим
зна че њи ма ни је би ло ви ше ре чи о овом ре че нич ном ти пу. Исти на,
М. Ко ва че вић ре че ни це с при ло гом уза луд на во ди као је дан од под -
ти по ва уну тар суб по ља раз ло га (KO VA ČE VIĆ 1988: 151), што је и
оправ да но бу ду ћи да се у овом слу ча ју не мо же го во ри ти о по себ -
ном ин вен та ру гра ма ти ка ли за ци о них сред ста ва, а упра во је ње го во
утвр ђи ва ње и био при мар ни циљ до са да шњих сту ди ја. Ипак, не -
спор но је да се овим ре че нич ним ти пом име ну је ин ди рек тан или
по сре дан узрок вр ше ња или не вр ше ња по сле дич не рад ње.

У раз у ме ва њу уло ге ка у зал них ре гу ла то ра мо же нам по мо ћи и њи -
хов лек си ко граф ски опис у РМС, при че му на во ди мо зна че ња при -
ло га. Иако су по ме ну ти при ло зи из ве де ни од при де ва, с об зи ром на
то да при де ви прет по ста вља ју но ми на ли за ци ју по сле дич ног про -
по зи ци о ног са др жа ја, сма тра мо их се кун дар ним ре гу ла тор ним је ди -
ни ца ма. Та ко, у РМС се при лог уза луд де фи ни ше као „без ко ри сти,
без по тре бе, (за)ба да ва“, док се при лог уза луд но од ре ђу је као „на
уза лу дан на чин, уза луд“ (РМС 6: 441); за при лог без раз ло жно на -
во ди се зна че ње „без раз ло га, нео сно ва но“ (РМС 1: 168), за без у -
спе шно „без успе ха, уза луд но, не у спе шно“, а за бес циљ но „без ци -
ља, без свр хе“, док се при лог не по треб но и не бе ле жи у РМС, али
се за при дев не по тре бан на во ди зна че ње „ко ји ни је по тре бан, из ли -
шан, су ви шан“ (РМС 3: 736).

3.2. Иако на ве де не де фи ни ци је не пре ци зи ра ју се ман тич ке од -
но се ко ји су ре ле вант ни за ус по ста вља ње узроч но-по сле дич не ве -
зе ме ђу две ма рад ња ма, лек си ко граф ски опис зна че ња по ме ну тих
при ло шких ка у зал них ре гу ла то ра ука зу је на то да их је мо гу ће раз -
вр ста ти у два ти па: пр ви, ко ји упу ћу је на то да пред у зе та рад ња,
или пак вид и об лик ње но га ис по ља ва ња, не обез бе ђу је оства ри ва -
ње пред ви ђе ног ци ља или ре зул та та (нпр. без у спе шно, бес циљ но и
уза луд), и дру ги, ко ји ука зу је на то да не по сто ји ства ран или оправ -
дан раз лог за пред у зи ма ње од ре ђе не рад ње (нпр. без раз ло жно и не -
по треб но).

С дру ге стра не, из пер спек ти ве ре че нич них ком плек са у ко је су
ин те гри са ни овим се при ло зи ма ука зу је на сле де ће: (а) узроч ном
ре че ни цом, од но сно не за ви сном ре че ни цом ко ја име ну је узрок,
озна ча ва се рад ња ко ја не ре гу ли ше ток по сле дич не рад ње, већ рад ња
ко ја је усме ре на на оме та ње ње но га ци ља, што је ти пич но за ре гу -
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ла то ре ти па уза луд итд.; и (б) узроч ном ре че ни цом, од но сно не за ви -
сном ре че ни цом ко ја име ну је узрок, иден ти фи ку је се рад ња ко ја не
мо же би ти не по сре дан узрок за на ста нак да те по сле ди це, што је од -
ли ка ре гу ла то ра ти па без раз ло жно и сл. Има ју ћи по след ње у ви ду,
мо же се по ста ви ти пи та ње шта за пра во узрок узро ку је.8 Очи то је да
у да тим слу ча је ви ма узрок не узро ку је рад њу по сле дич не си ту а ци -
је, он, из гле да ба рем, (тре ба да) пред ста вља раз лог ње не не ре а ли -
за ци је, што на во ди на, са мо на из глед, за кљу чак да узроч но-по сле -
дич на ве за ни је ни ре а ли зо ва на, као код ре че ни ца ти па Ни сам ја
Ајн штајн па да све знам (PO PO VIĆ 1977), или је реч о по сред ном
узро ку (ВА СИЋ 1996: 34). Од ли ка ових струк ту ра је да ре че ни ца ко -
ја иден ти фи ку је узрок, за ви сна узроч на или од го ва ра ју ћа не за ви -
сна, уво ди окол ност ко ја или пред ста вља смет њу и оне мо гу ћу је до -
се за ње за да то га ци ља, или от кла ња раз ло ге за по кре та ње не ке рад -
ње. Из на ве де но га сле ди да се у ана ли зи ра ним струк ту ра ма узро ком
за пра во на гла ша ва по сто ја ње до вољ ног раз ло га за нео ства ри ва ње
пред ви ђе ног ци ља пред у зе те рад ње или пак не по сто ја ње ствар ног
раз ло га за вр ше ње дате рад ње. Ме ђу тим, рад ња управ не ре че ни це
се ипак ре а ли зу је.

4. Хипотаксички односи

Иако да та ло гич ко-се ман тич ка ве за ме ђу са од но сним про по зи -
ци ја ма не пред ви ђа са мо је дан обра зац гра ма ти ка ли за ци је, ипак ће -
мо као нај ти пич ни ји из дво ји ти за ви сно сло же ни ре че нич ни ком -
плекс са узроч ном ре че ни цом, нај че шће уве де ном ве зни ком јер,9

као ти пич ним оп ште ка у зал ним (KОВАЧЕВИЋ 1998: 129), што пре ма
не ким ис тра жи ва њи ма од го ва ра и си ту а ци ји у раз го вор ном је зи ку
(ПО ЛО ВИ НА 1986: 86), а тек по из у зет ку ве зни ци ма ка ко, кад, по што
итд. Ка у зал ни ре гу ла то ри се, ка ко је већ ре че но, по ја вљу ју, у од но -
су на узроч ну, у над ре ђе ној ре че ни ци, ко ја мо же би ти и не за ви сна
и за ви сна.
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8 Узроч ном ре че ни цом се об ја шња ва узрок, раз лог, по вод, мо тив, основ или
не ки дру ги узроч ни чи ни лац оно га што се из но си управ ном ре че ни цом, те сто га
пред ста вља ка у зал ни де тер ми на тор (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1986б: 67). Ипак, К. Ми ло ше -
вић до да је да се узроч ном ре че ни цом мо же об ја сни ти и не ки до дат ни, по себ ни
или па ра лел ни раз лог (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1986б: 68).

9 П. Мра зо вић на во ди да је овај ве зник, уз по што, нај фре квент ни ји и да уво -
ди нов и са го вор ни ку не по знат узрок (MRA ZO VIĆ 2009: 599). За овај ве зник и М.
Сте ва но вић на во ди да је из у зет но чест (СТЕ ВА НО ВИЋ 19793: 891).



…то је ње гов бол због ко јег он сад под ни мљен и за ми шљен сје ди
и ко ји уза луд по ку ша ва да ка же, јер је ве ћи од све га што чо вјек мо же и
по ми сли ти а ка мо ли ре ћи [И. Ан дрић, Ћор кан и Швабица]. За ври је ме
лет њих су ша ко је че сто упро па сте це лу же тву, поп Јо ван је ре дов но уза -
луд из во дио ли ти ју и чи тао мо ли тву за ки шу, јер је по сле то га обич но
на и ла зи ла још ве ћа су ша и при пе ка… [И. Ан дрић, На Дри ни ћуприја].
Уза луд је Три фун мо лио, да им се до зво ли да оду, кад их и та ко ви ше,
у Аустри ји, не тре ба ју [М. Цр њан ски, Се о бе 2]. Лу та те бес циљ но јер
има те пре ви ше ин фор ма ци ја… [www.psi ho log.com]. У Ам стер да му смо
че ка ли са ти ма на ста ни ци док су не ки од на ших ишли по гра ду да тра же
сме штај без у спе шно, јер је су бо том ве ли ка гу жва а и це не су огром не
[www.pu tu je mo u e vro pu.org]. Ми слим да без раз ло жно бри не јер је вр -
ца ње ме да нај леп ши и нај сла ђи тре ну так у ра ду сва ког пче ла ра
[www.brd sko-pla nin skop ce la re nje.com]. Он нам не по треб но сто ји за вра -
том, јер нам ни шта не мо же по мо ћи [Политика, 14.6.2001]. Ка ко у раз го -
во ру за По ли ти ку ка же Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, ју че ра шњи са ста нак
је за вр шен без у спе шно, јер је опо зи ци ја оста ла при ста рим ста во ви ма
[Политика, 29. 7. 2008]. …да је ди ле ма о ула ску у НА ТО „ве штач ка, и
пред ста вља на мет ну то по ли тич ко пи та ње ко је без раз ло жно де ли гра ђа -
не Ср би је, јер Ср би ја је тек при сту пи ла Парт нер ству за мир…“
[Политика, 04. 10. 2007]. …сум њи ча ви струч ња ци и умет ни ци твр де
да су оне ски ну те без раз ло га јер су пре се дам го ди на би ле чи шће не
[Политика, 22. 12. 2005].

По ме ну те лек сич ке је ди ни це у уло зи ка у зал них ре гу ла то ра, као
што ви ди мо, пред ста вља ју исто вре ме но и мо дал не ре чи, тач ни је,
ин ди ка то ре су бјек тив не оце не,10 бу ду ћи да се њи ма не по сред но из но -
си став го вор но га ли ца, или на ра то ра, у по гле ду не мо гућ но сти да се
оправ да раз лог и свр ха са ко ји ма се пред у зи ма управ на рад ња.

Од ли ка ова квих ре че ни ца је сте да се ствар ни раз лог или циљ
вр ше ња рад ње ни не мо ра име но ва ти, прем да мо гу би ти кон тек сту -
ал но пред ви ди ви. Та ко, на при мер, ако по гле да мо реченице

…гла ва јој је на сло ње на на сам праг, а ру ку пру жа уза луд но ка ал -
ци, јер не ма сна ге да је до хва ти [И. Ан дрић, Смрт у Си на но вој текији].
Али се Ибра хим уза луд са шап та вао с оста ли ма, јер ни ко ни је хтио да
га слу ша [И. Ан дрић, Труп].

ја сно је да се пру жа ње ру ке до во ди у ве зу са на ме ром аген са да се
шта, у овом слу ча ју ал ка, до хва ти, те да је са шап та ва ње усме ре но
на раз ме ну ин фор ма ци ја итд.
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10 Под овим пој мом се под ра зу ме ва од нос го вор ног ли ца пре ма са др жа ју ко -
ји се из но си, што се ти че су бјек тив не мо дал но сти ис ка за (ПИ ПЕР 2005: 643).



4.1. Ако узроч на ре че ни ца пак не од ре ђу је не по сред но окол ност
под ко јом се ре а ли зу је рад ња од го ва ра ју ће управ не, већ се, на при -
мер, ве зу је за сфе ру ње но га ци ља, та да се мо же учи ни ти да ме ђу
да тим рад ња ма узроч но-по сле дич на ве за у про то ти пич ном сми слу
и не по сто ји, на шта и мо гућ ност екс трак ци је лек сич ке мо дал не
ком по нен те из управ не ре че ни це на во ди. На и ме, управ на ре че ни ца
се мо же тран сфор ми са ти у ком плекс са од но сном сен тен ци јал но
де тер ми на тив ном ре че ни цом, ко ју кон сти ту и ше ко пу ла тив ни пре ди -
кат у чи ји са став ула зи регулатор уза луд но, на ме сто ко је се мо же
ре а ли зо ва ти и екви ва лент на су прот на на по ред на ре че ни ца, као нпр.
Иза шао је на ис пит, што је уза луд но, јер ни је све на у чио и Иза шао
је на ис пит, а то је уза луд но јер ни је све на у чио.

Овом се тран сфор ма ци јом сло же на ре че ни ца та ко ор га ни зу је да
се као ре зул тат до би ја тро чла ни ком плекс у ком се ре че ни ца ко ја
име ну је узрок син так сич ки не по ве зу је са ре че ни цом ко ја озна ча ва
евен ту ал ну по сле ди цу, већ са мо дал ном ре че ни цом то је уза луд но,
ко јом се вред но сно као не свр сис ход на од ре ђу је рад ња ‘ићи на ис -
пит’, за хва љу ју ћи то ме што де ло ва њем узроч не рад ње из о ста је њен
циљ. Ме ђу тим, то ипак ни је до во љан ар гу мент да се де ло твор ност
узро ка по ни шти, тим пре ако се деј ство узро ка очи ту је у сфе ри ци -
ља не ке рад ње.

4.2. Са ма мо дал на ре че ни ца, с дру ге стра не, мо же би ти под врг ну -
та ре дук ци ји и све де на на ка у зал ни ре гу ла тор, бу ду ћи да њен пре ди кат
чи ни ко пу ла или пак де ик тич ки гла гол ти па чи ни ти, ко ји ус по ста -
вља ана фо рич ну ве зу са пре ди ка том ре че ни це ко јом се из ри че по -
сле ди ца.

По ку ша ли су да за ва де, за за ба ву, Ар на у та и Ђер зе ле за због дје вој ке,
али уза луд, јер је Ар на у тин био не по ми чан у свом ми ру са сми је шком
и без тра га су рев њи во сти [И. Ан дрић, Пут Али је Ђерзелеза]. Де жур ни
ле ка ри по ку ша ли су ре а ни ма ци ју у ви ше на вра та, али без у спе шно, јер
је де вој чи ца има ла те шку фрак ту ру ло ба ње, због че га је у 20.40 кон ста -
то ва на ње на смрт [www.alo.rs]. Пре ма ње го вим ре чи ма, до са да је два
пу та по ку ша но њи хо во хап ше ње, али без успе ха, јер су ин фор ма ци је о
то ме до спе ле до њих [Политика, 03. 09. 2000].

4.3. Сли чан се ефе кат до би ја но ми на ли за ци јом по сле дич ног
про по зи ци о ног са др жа ја, с том раз ли ком да се овим по ступ ком мо -
же очу ва ти дво чла ни ре че нич ни ком плекс са узроч ном ре че ни цом,
у ко ме у управ ној ре че ни ци но ми на ли зо ва ни из раз, или ин фи ни тив -
на син таг ма, за у зи ма по зи ци ју ре че нич ног су бјек та, док је њен пре -
ди кат са ста вљен од ко пу ле и од го ва ра ју ћег ка у зал ног ре гу ла то ра.
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Че му за кон? – уза луд их је пи са ти, кад их се ни ко не др жи! [М. Цр -
њан ски, Се о бе 2]. Јер раз вла чи ти и да ље, бес циљ но је и лу до, по што
ду же раз ми шља ње не ма ни ка квог, нај ма ње прак тич ног сми сла, и јер на да
иш чу па ти се из овог ме ста, то ли ко до сад ног и ту жног, про сто је на ив -
но за ла ги ва ње [Драгиша Васић]. Ду лић, ко ји је и функ ци о нер ДС, ре као
је да је про шло не дељ но исту па ње ко а ли ци о ног парт не ра СВМ не по -
треб но, јер се ста во ви ДС уоп ште и не раз ли ку ју од ста во ва СВМ
[www.grad su bo ti ca.co.rs]. За пра во са мо уки да ње пре су де тим пре по ста је
бе сми сле но и без раз ло жно јер се ни шта бит но на су ђе њу не ће до го ди -
ти [www.nuns.rs]. Нај че шће је не по треб но упи љи ти се у ли це кел не ру
јер он је и до шао ка ко би ме под ста као на из ја шња ва ње… [Р. Ку зма но -
вић, Одмор]. Ју суф спа хић је ре као да је ту не по треб но би ло шта ко -
мен та ри са ти, јер „на род је ре као свој ко мен тар…“ [Политика, 27. 11.
2000]. Пот пу но је не по треб но уво ди ти то ли ко по себ них об ли ка ко руп -
ци је ка да већ има мо два кри вич на де ла под ко ја се сви они мо гу под ве -
сти… [Политика, 18. 6. 2001].

На ме сто но ми на ли зо ва ног из ра за, по зи ци ју гра ма тич ког су бјек та
мо же за у зе ти од го ва ра ју ћа ана фо ра, што ни на ко ји на чин не ре ме -
ти ус по ста вље не се ман тич ке од но се у ре че ни ци.

Ми сли мо да је то не по треб но, јер смо ура ди ли све што смо мо гли.
[www.alo.rs]. Пре се при мар ност по да тка мо же про це њи ва ти у од но су на
чин опи си ва ња de vi su, што је не по треб но, јер ва ља раз ли ко ва ти фа зе
ис тра жи ва ња и опи си ва ња [А. Вра неш, Осно ви библиографије]. Зо на
без бед но сти је уве де на да би шти ти ла КФОР од на ших сна га без бед но -
сти, а то је са да не по треб но, јер те опа сно сти ви ше не ма [Политика, 17.
2. 2001].

4.4. По сту пак но ми на ли за ци је по сле дич ног про по зи ци о ног са -
др жа ја до ка зу је да по ме ну те рад ње или си ту а ци је ни су ни ти се мо -
гу до ве сти у не по сред ну узроч но-по сле дич ну ве зу без ка у зал ног
ре гу ла то ра, ко јим се деј ство узро ка пре у сме ра ва са са ме рад ње на
њен циљ или ре зул тат. На и ме, иако се као са свим гра ма тич на мо же
вред но ва ти сло же на ре че ни ца ти па Он је иза шао на ис пит јер ни је
све на у чио, она се ипак мо же сма тра ти ис ку стве но нео ве ре ном и ло -
гич ки не до след ном. Ло гич ка не до след ност се те ме љи на зна њу ко му -
ни ка то ра, и го вор ни ка и са го вор ни ка, да се јед на рад ња пред у зи ма
са од ре ђе ним ци љем, те да се тај циљ мо же до сти ћи ако су ис пу ње -
ни од ре ђе ни усло ви. У по след њој ре че ни ци се у сфе ри ци ља мо же
иден ти фи ко ва ти про по зи ци о ни са др жај ‘он по ла же ис пит’, док је
оства ре ње пред ви ђе но га ци ља огра ни че но ис пу ње њем од го ва ра ју -
ћег усло ва, ко ји име ну је про по зи ци ја ‘он је на у чио’, што од го ва ра
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спо зна ји сле де ћег ста ња ства ри: ‘ако на у чи, он по ла же ис пит’. С
об зи ром на то да нео п ход ни услов за ре а ли за ци ју по сле дич не рад ње
ни је ис пу њен, оправ да но је оче ки ва ти да се ни она са ма не мо же
ре а ли зо ва ти, те би се у управ ној ре че ни ци оба ве зно по ја ви ла не га ци -
ја: Он ни је иза шао на ис пит јер ни је све на у чио. Упра во је спе ци фич -
ност ових струк ту ра да не ис пу ње ње нео п ход ног усло ва не од ла же
ну жно ре а ли за ци ју по сле дич не рад ње. Ова од ли ка овај ре че нич ни
под тип при бли жа ва до пу сним ре че ни ца ма. На и ме, за укљу чи ва ње
до пу сних ре че ни ца је ва жно по сто ја ње ка квог узро ка, ис по ста вља
се не до вољ ног или не а де кват ног усло ва ре а ли за ци је или не ре а ли -
за ци је рад ње управ не ре че ни це, ко ји би по ло ги ци ства ри тре ба ло
да оме те ње но по кре та ње, од но сно де ло ва ње аген са. Ипак, та кав
узрок као ис пу ње ни услов не од ла же по кре та ње управ не рад ње, тј.
аген со во де ло ва ње, и, што је по себ но ва жно, не оме та евен ту ал но
до сти за ње од го ва ра ју ћег ци ља, што по ка зу је сле де ћи при мер: Иако
ни је све на у чио, иза шао је на ис пит. И по ло жио. С дру ге стра не,
уво ђе њем при ло га уза луд у управ ну ре че ни цу ис кљу че на је сва ка
мо гућ ност уво ђе ња ре че ни це ко јом се са оп шта ва оства ре ње за да тог
ци ља рад ње управ не ре че ни це у да том ком плек су: Он је уза луд иза -
шао на ис пит јер ни је све на у чио. *И по ло жио је.

Не што је дру га чи ји од нос ме ђу рад ња ма ка да је реч о ре гу ла то ру
ти па без раз ло га. У при ме ри ма ти па Иако јој ни сам ни шта ру жно
ре као, она се на љу ти ла или Она се на љу ти ла без раз ло га јер јој ја
ни сам ни шта ру жно ре као ви ше је не го упа дљи во да се ре гу ла то ром
без раз ло га ис ти че да оно што се узроч ном ре че ни цом са оп шта ва
ни је и не мо же да бу де ствар ни узрок за по сле ди цу ‘на љу ти ти се’.
До пу сном ре че ни цом се пак ис ти че да оно што се њом са оп шта ва
тре ба да омо гу ћи су про тан раз вој до га ђа ја од ак ту ел ног. На и ме,
ком плек си са до пу сним ре че ни ца ма иден ти фи ку ју не до вољ не, не -
де ло твор не узро ке, с јед не, и нео че ки ва не, не пред ви ди ве по сле ди -
це, с дру ге. Да ни је реч о се ман тич ким екви ва лен ти ма по ка зу је и
тест не га ци је пре ди ка та ре че ни це са ка у зал ним ре гу ла то ром. На и -
ме, ре че ни ца Она се ни је на љу ти ла без раз ло га не иден ти фи ку је
кон тра фак тив ни пре ди кат, већ фак тив ни, као и ка да је пре ди кат у
афир ма тив ној фор ми, при че му не га ци ја у том слу ча ју по твр ђу је
де ло твор ност узро ка, што доказује да оно што се са оп шта ва узроч -
ном ре че ни цом је сте узрок по сле ди це именоване у управ ној.

Она за о кре ну и оти сну се пре ма ба би, ко ја оста де са свим мир на,
ка ко се убр зо ис по ста ви не без раз ло га јер је му ва не по го ди у че ло,
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већ са мо про зви жда крај ње ног ува [Р. Ку зма но вић, Одмор]. Да нас њи -
хо во за до вољ ство ни је без раз ло га, јер обе су но ми но ва не за лич ност
2006. го ди не у гра ду [Политика, 04. 01. 2007]. …ме шта ни се ла Срем -
ска Ра ча у џеп оба ве зно ста ве лич ну кар ту. Не без раз ло га, јер чим ис -
ко ра че из дво ри шта, или из сво је ули це од мак ну ки ло ме тар, они су на
гра нич ном пре ла зу… [Политика, 17. 09. 2008].

Ка ко се мо же ви де ти, афир ма тив ност пре ди ка та управ не ре че ни -
це не ги ра де ло твор ност узро ка, док га ње го ва не ги ра ност по твр ђу је.

4.5. Да је у да тим струк ту ра ма од пре суд не ва жно сти иден ти фи -
ковати мо дал ни окви р управ не ре че ни це, до ка зу је и чи ње ни ца да се
у њој на ме сто пре ди ка та ко ји де но ти ра рад њу ко ја, на при мер, во ди
не ком кон крет ном ци љу и ре зул та ту (Он је уза луд иза шао на ис пит
јер ни је све на у чио) мо же уве сти дру ги ко ји иден ти фи ку је циљ ну
рад њу (Он не мо же по ло жи ти јер ни је све на у чио). У та квим се
слу ча је ви ма из о ста вља при лог уза луд или уза луд но, али уводи мо -
дал мо ћи,11 оба ве зно пра ћен не га ци јом. Бу ду ћи да се управ ним пре -
ди ка том означава рад ња за ко ју се зна, или са мо прет по ста вља, да
не мо же до ве сти до до сти за ња од го ва ра ју ћег ци ља и ре зул та та, ал -
тер на тив ни ре че нич ни мо дел са гла го лом ко јим се име ну је сам циљ
или ре зул тат пред у зе те рад ње не мо же ста ја ти у по тврд ном, већ ис -
кљу чи во у од рич ном об ли ку. Очи то је да укљу чи ва ње не ги ра ног мо -
дал ног гла го ла у ре че ни цу на гла ша ва уве ре ност го вор ни ка у из о ста -
нак оче ки ва ног ре зул тата рад ње. Мо дал, ме ђу тим, обично из о ста је
кад се управ на рад ња сме шта у сфе ру бу дућ но сти, ка да се у управ -
ној ре че ни ци мо же по ја ви ти и не ги ра ни фу тур 1, ко јим се ис ти че го -
то во пот пу на из ве сност у по гле ду из о стан ка ње не ре зул та тив но сти
(Он не ће по ло жи ти јер ни је на у чио). Претериталне си ту а ци је се, као
по пра ви лу, мо гу и без мо дал ног гла го ла ис ка за ти (Ни је по ло жио
јер ни је на у чио), бу ду ћи да се та да не до во ди у пи та ње фак тив ност
ис ка за, за хва љу ју ћи то ме што се његов са др жај ти че до га ђа ја о ком
го вор но ли це има нео п ход но знање, ка ко у по гле ду узро ка та ко и у
по гле ду по сле ди це. Ипак, и у ре че ни ца ма ко је ре фе ри шу о про -
шлим си ту а ци ја ма мо гу ћа је упо тре ба мо дал а, чи ме се зна че ње ис ка -
за бла го мо ди фи ку је, као у при ме ру ти па Ни је мо гао да по ло жи јер
ни је на у чио. Мо дал ним гла го лом се по себ но на гла ша ва да ни је ни
по сто ја ла мо гућ ност да се за да ти циљ оства ри, при че му се у до ме -
ну узро ка по себ но ис ти че ње го ва оне мо гу ћи вач ка ком по нен та.
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У ком плек си ма где је у функ ци ји ка у зал ног ре гу ла то ра без раз -
ло га, у управ ној ре че ни ци се на ме сто ње га, као по пра ви лу, мо же
ре а ли зо ва ти мо дал тре ба ти,12 ко ји се та ко ђе уво ди у од рич ном об -
ли ку: Чи сте их без раз ло га јер и ни су би ли пр ља ви или Не тре ба да
их чи сте јер ни су би ли пр ља ви. Узроч на ре че ни ца, ка ко ви ди мо, не -
по сред но ре гу ли ше по тре бу по кре та ња по сле дич не рад ње, при че му
се упра во мо дал ним гла го лом тре ба ти у од рич ном об ли ку упу ћу -
је на не до ста так довољног раз ло га за вр ше ње да те рад ње.

5. Паратаксички и јукстапонирани односи

Аде кват ни зна чењ ски од но си ме ђу ба зич ним про по зи ци о ним
са др жа ји ма се мо гу из ра зи ти и на па ра так сич ком ни воу, ме ђу су -
прот ним на по ред ним ре че ни ца ма, или још че шће ме ђу не за ви сним
јук ста по ни ра ним чи ји ре до след од ра жа ва, за не за ви сне на по ред не
струк ту ре, ати пи чан след рад њи (МИ ЛО ШЕ ВИЋ 1986а: 285) – од по -
сле ди це ка узро ку, што под ра зу ме ва да се нај пре уво ди она ко ја
укљу чу је при лог или при ло шки из раз у де тер ми на тив ној функ ци -
ји, ти па уза луд / уза луд но, без раз ло га итд., или пак при дев без раз -
ло жан, уза лу дан и сл. у окви ру ко пу ла тив ног пре ди ка та, а по том и
она ко јом се об ја шња ва раз лог из о стан ка ре зул та та пред у зе те рад -
ње или пак не до ста так пра вог раз ло га за ње но по кре та ње.

Дво ји ца во за ча уза луд су из во зач ке ка би не ослу шки ва ла не би ли
за чу ла још по не ки звук, али ни шта ни је до пи ра ло до њи хо вих уза луд на -
ћу ље них уши ју [В. Ар се ни је вић, Предатор]. Уза луд сам че као ре пли -
ку. Ети да је те кла да ље [В. Де сни ца, Про ље ћа Ива на Галеба]. Уза луд им
је ка пе тан Ан то но вич до ви ки вао де ле ћи кар те и ку пе ћи злат ни ке, они
су се би ли нај по сле от кра ви ли и рас по ло жи ли, гу ра ју ћи сто чи ће и љу -
ља ју ћи се по фо те ља ма, та ко да су пр шта ле као ора си [М. Цр њан ски,
Се о бе 1]. Уза луд су се Иса ко ви чи, кат кад, тру ди ли да те ве зе пре ки ну.
Тај свет, ко ји је са њи ма из и шао из Сер ви је, ишао је за њи ма, као ста -
до, за кле пе ту шом. Пра тио их је и до ла зио им је у по се ту, да им при ча
о свом жи во ту и сво јим ја ди ма [М. Цр њан ски, Се о бе 1]. Уза луд они,
кат кад, још, пру жа ју ру ке јед но пре ма дру го ме. Уза луд узи ма ју и сво ју
де цу на кри ло. Уза луд их ми лу ју по ко си ци. Уза луд се до зи ва ју, не мо,
у но ћи. То њи хо во до зи ва ње оста је без гла са и они оста ју ле же ћи, јед -
но крај дру го га, не по мич но [М. Цр њан ски, Се о бе 1]. Уза луд је Иса ко -
вич ви као, и у пред ве чер је по ла ска, да од у ста је од пу та, да не ће ни да
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ви ди, као са пут ни ка, не ку жен ску, да ће кре ну ти, иду ће, но ћи, сам, на
ко њу. Тран да фил га је оба ве стио да је све уде ше но [М. Цр њан ски, Се -
о бе 1]. Све ти на их је би ла оп ко ли ла, го ми ла Ма хал ча на, а он је уза луд
по ку ша вао да се от ме, ви чу ћи да тре ба, што пре, отр ча ти до Те ми шва -
ра, тре ба да се упа ра ди, да оде, пар дон про си ти, код Ен гел схо фе на. Та
же на га, ме ђу тим, за др жа [М. Цр њан ски, Се о бе 1]. Па вле га је уза луд
пи тао, да ка же шта је то. Ђур ђе је мр мљао и од ма хи вао ру ком [М. Цр -
њан ски, Се о бе 1]. Сад је ста ја ла тик ис пред ме не и ва ди ла плат не ну тор бу
из пр тља жни ка, у ства ри, де сном ру ком је без у спе шно по те за ла руч ке.
Би ла је ни жа не го што ми се учи ни ло… [Р. Ку зма но вић, Одмор]. Без у -
спе шно је по ку ша ла да са мном сту пи у кон такт. Ни је по мо гла ни ин -
тер вен ци ја нор ве шке ам ба са де… [Б. Пе кић, Беснило].

Као што се да ви де ти, еле мен тар не ре че ни це на ве де них узроч -
но-по сле дич них ком плек са су углав ном у од но су јук ста по зи ци је,
или су пак пар це ли са не, што су из ра жај на сред ства у до ме ну ин ди -
ви ду ал ног сти ла.

5.1. На ме сто при ло шког ка у зал ног ре гу ла то ра мо же до ћи и онај
при дев ски, ко ји ула зи у са став ко пу ла тив ног пре ди ка та у ре че ни -
ца ма чи ји је гра ма тич ки су бје кат но ми на ли зо ва ни про по зи ци о ни
са др жај ко ји име ну је по сле дич ну рад њу.

Уза луд но је би ло Ани чи но про ти вље ње, и ње не су зе и кле тве: Еди -
гио се по ка зао нео че ки ва но тврд и не са ви тљив. Ни шта ни су мо гла ни
на го ва ра ња, ни утје ца ња са стра не, ни бла ги са вје ти мо је ба ке; чвр сто
је од лу чио да кћep по све ти умјет но сти. [В. Де сни ца, Про ље ћа Ива на
Галеба].

На ме сто но ми на ли зо ва ног из ра за по зи ци ју ре че нич ног су бјек та
мо гу да за у зму и од го ва ра ју ће за ме ни це, по ка зне или оп ште при -
дев ске, на при мер, ко је, ка да су у уло зи ка та фо ре, мо гу би ти де тер -
ми ни са не и од но сном ре че ни цом ко ја име ну је по сле дич ни пр о по -
зи ци о ни са др жај.

Пра зно је да кле би ло, пред њим, за на век, и уза луд но, за њим, све
што бе ше про шло. Ни шта ни је по сти гао, ни у овом ра ту, као ни оста ли,
и све то ње го во хо да ње и се ља ка ње са мо се јед на ко на ста вља ло [М. Цр -
њан ски, Се о бе 1].

5.2. Тро чла ни низ не за ви сних ре че ни ца, ка ко је ра ни је на по ме -
ну то, прет по ста вља ин те гра ци ју су прот не ре че ни це са ка у зал ним
ре гу ла то ром, при че му чи та ва пре ди ка ци ја мо же би ти све де на на
ње га, бу ду ћи да су и су бје кат и ко пу ла у овим ре че ни ца ма ре ду ко -
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ва ни. По ме ну те се ре че ни це мо гу сма тра ти елип са ма ре че ни ца са
ана фор ским су бјек том и ко пу ла тив ним пре ди ка том, нпр. То је уза -
луд или Све је уза луд.13 Мо дал не ре че ни це, ти па Уза луд или То је
уза луд итд., сто је у су прот ном од но су са ан те по но ва ним ре че ни ца ма
ко је име ну ју не свр сис ход не и не по треб не рад ње. С дру ге стра не,
по ме ну тој мо дал ној ре че ни ци сле ди она ко ја име ну је узро ке, тј. раз -
ло ге из о стан ка ре зул та та по ме ну тих по сле дич них рад њи, и ре дов -
но је у јук ста по зи ци ји. Шта ви ше, све ре че ни це у ком плек су мо гу
би ти у јук ста по зи ци ји.

Тек су узе ли ма ли узо рак тки ва за хи сто ло шку пре тра гу. Али и то
је би ло не по треб но, ве ли ми бол ни чар ка: већ се на пр ви по глед ви дје -
ло на че му је ствар. Све је уну тра већ за хва ће но [В. Де сни ца, Про ље ћа
Ива на Галеба]. Она је све по ку ша ла да би спа си ла Ми ло ше ви ћа, али
без у спе шно. Она ви ше не ма ни ка кве шан се да би ло шта по ли тич ки по -
кре не у Ср би ји [Политика, 06. 04. 2001]. Пи сао сам и ста ром фра-Ан -
ђе лу, не ка да шњем мом ин струк то ру у фра тар ској гим на зи ји и ви ше-ма -
ње је ди ној жи вој осо би ко ју сам у мје сту још по зна вао, мо ле ћи га да и он
са сво је стра не то из ло жи су ду, па да ме опро сти од те ду жно сти. Уза -
луд. Пар бе ни ци су упор ни, и суд је остао при то ме да мо рам лич но до ћи
[В. Де сни ца, Про ље ћа Ива на Галеба]. За ми шљао га је, хтео је да га за ми -
сли крај ове же не, али уза луд; ни је био ту [М. Цр њан ски, Се о бе 1].

5.3. Ка ко је и рас по ред узроч не ре че ни це у сло же ном ре че нич -
ном ком плек су усло вљен раз ли чи тим фак то ри ма – ти пом ве зни ка
ко јим се уво ди, ти пом узроч но га зна че ња, те са мим сти лом, пра ви -
ли ма ли не а ри за ци је син так сич ких је ди ни ца, ре че нич ном ин то на -
ци јом, та ко ни је ни у овим при ме ри ма из у зе так да се нај пре уво ди
узрок, од но сно раз лог за из о ста нак не ког ре зул та та или ци ља, а тек
по том по сле ди ца, тј. рад ња чи ја се свр сис ход ност оспо ра ва, што
од го ва ра сук це сив ној при ро ди ка у зал них ре ла ци ја (МИ ЛО ШЕ ВИЋ
1985: 21).

Не ки пу ков ник, Те о дор Ви шњев ски, ме ђу тим, спре ча вао је то! Иса -
ко вич је уза луд мо лио [М. Цр њан ски, Се о бе 2]. Али се већ го ди на ма
му чи да из ле чи пре ло мље ну но гу ко ња, а уза луд је са мо жи во ти ње му -
чио [М. Цр њан ски, Се о бе 2]. Али ба бо не уђе у со бу. За луд ми че ка смо
[Л. Ла за ре вић, Приповетк е]. Пост мај стер Хур ка био је до шао, ра но, да
их по се ти. Да им ја ви да је Ви шњев ски оти шао не куд, и да не зна, кад ће
се вра ти ти. Уза луд би би ло, да га не ко тра жи [М. Цр њан ски, Се о бе 2].
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По след њи при мер нам по ка зу је да се ре че ни ца ко ја са др жи при -
лог уза луд сво јим са др жа јем не од но си ну жно на не за ви сну ре че ни цу
ко ја јој прет хо ди, већ на са др жај за ви сне ре че ни це, нпр. до пун ске
об је кат ске ко ја је до пу њу је.

Иако је у до ме ну ин ди ви ду ал но га сти ла, ова кав про се де по ка -
зу је да на па ра так сич ком ни воу ре до след на во ђе ња узро ка и по сле -
ди це ла ко мо же да од сту пи од уоби ча је них пра ви ла ли не а ри за ци је
ре че ни ца, мно го пре не го ка да су у пи та њу ре че ни це у хи по так сич -
ком од но су. Пост по зи ци ја ре че ни це ко ја де но ти ра по сле дич ну рад -
њу зах те ва ње но ин то на ци о но, не рет ко и син так сич ко одва ја ње у
ви ду пар це ла ци је. Ова кав по сту пак је оправ дан јер се она у од но су
на прет ход ну до жи вља ва као за кључ на, за ко ју је и ина че ти пич но
по зи ци о но и/или ин то на ци о но дис тан ци ра ње.

Али ба бо не уђе у со бу. За луд ми че ка смо [Л. Ла за ре вић,
Приповетк е]. [→ Али ба бо не уђе у со бу. Да кле, за луд ми че ка смо.]

Мо гућ ност за ме не тзв. уза луд-ре че ни це оном за кључ ном до дат -
но по твр ђу је да се њом из но си су бјек тив ни до жи вљај ствар но сти и
од но са у њој.

5.4. Ре че нич ни тип ко ји је био пред мет ово га ис тра жи ва ња по -
ка зу је да се и на па ра так сич ком и на хи по так сич ком ни воу мо ра ју
узе ти у раз ма тра ње лек сич ко-се ман тич ке осо бе но сти гла го ла и ње -
го вих ар гу ме на та, по себ но оних пе ри фер них, те праг ма тич ки и ко -
му ни ка тив ни усло ви под ко ји ма се од ви ја ко му ни ка ци ја. Ре зул та ти
ово га ра да по ка зу ју да узроч но-по сле дич на ве за мо же би ти усме ре -
на на ре гу ли са ње не ких пра те ћих, окол но сних еле ме на та cи ту а ци -
је, као и да се исто вет на зна че ња мо гу фор ма ли зо ва ти раз ли чи тим
је зич ким је ди ни ца ма. По след њи став у не ку ру ку на ме ће по тре бу
ре де фи ни са ња уло ге и зна че ња са ме узроч не ре че ни це, што још јед -
ном по твр ђу је сву сло же ност по сма тра не ло гич ко-се ман тич ке и је -
зич ке ка те го ри је – тим пре ако се има у ви ду да се као ре гу ла то ри
ка у зал них ре ла ци ја по ја вљу ју мо дал ни ин ди ка то ри ко ји ре гу ли шу
из о ста нак свр хе и по тре бе да се ка ква рад ња ре а ли зу је. Аспек ту ал -
но-тем по рал не кон фи гу ра ци је у ра ду ни су по себ но об ра ђи ва не, из -
ме ђу оста лог и због то га што се овај ре че нич ни тип не од ли ку је по -
себ ним ти пом тем по рал них ре ла ци ја при из ра жа ва њу узроч но-по -
сле дич них ве за.

Видови лексичке регулације међуреченичне каузалне корелације 107



Ци ти ра на ли те ра ту ра

БОН ДАР КО, Алек сан др В. и др. Те о рия функ ци о на ль ной грам ма ти ки. Ло -
ка тив но сть, бы ти й но сть, по сес сив но сть, обу сло влен но сть. Санкт-
Пе тер бург: РАН – На у ка, 1996.

ВА СИЋ, Ве ра. „Не ин те гри са на кла у за с ве зни ком јер.“ Срп ски је зик 1‒2
(1996): 32‒38.

ЗО ЛО ТО ВА, Га ли на А. Ком му ни ка тив ные аспек ты рус ско го син так си са.
Мо сква: УРСС, 2003.

ИВИЋ, Мил ка. Зна че ња срп ско хр ват ског ин стру мен та ла и њи хов раз вој.
Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 1954.

КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош. Син так са сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку. Бе о -
град: Ра шка шко ла, 1998.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Ксе ни ја. „Аспек ту ал но-тем по рал не кон фи гу ра ци је у си сте -
му сло же них ре че ни ца са ка у зал ном кла у зом у срп ско хр ват ском је зи -
ку.“ На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 14/2 (1985): 21‒35.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Ксе ни ја. „Је зич ки и ван је зич ки сиг на ли ка у зал не за ви сно сти
из ме ђу про стих ре че ни ца у сло же ној.“ Књи жев ни је зик 15/3–4
(1986а): 280‒296.

МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Ксе ни ја. „О јед ном син так сич ком и се ман тич ком мо де лу
сло же них ре че ни ца са ка у зал ном ре че ни цом ко ја се уво ди ве зни ком
што.“ Наш је зик XXVII/1–2 (1986б): 67‒71.

ПИ ПЕР, Пре драг. „Се ман тич ке ка те го ри је у про стој ре че ни ци: син так сич -
ка се ман ти ка.“ Мил ка Ивић (ред.). Син так са са вре ме но га срп ског је -
зи ка. Про ста ре че ни ца. Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ –
Бе о град ска књи га – Ма ти ца срп ска, 2005, 575–982.

ПО ЛО ВИ НА, Ве сна. „За ви сне узроч не ре че ни це у раз го вор ном срп ско хр -
ват ском је зи ку.“ На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 15/2 (1986):
85‒93.

ПО ПО ВИЋ, Љу бо мир. „Ре че ни це са елип тич ним пре ди ка том.“ Наш је зик
XVI/5 (1967): 351‒373.

Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка. књ. 1−3. Но ви Сад – За греб:
Ма ти ца срп ска − Ма ти ца хр ват ска. књ. 4−6. Но ви Сад: Ма ти ца срп -
ска, 1967.

СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб. „Асин дет ске ре че ни це у ру ском је зи ку и њи хо ви
срп ско хр ват ски екви ва лен ти.“ Ју жно сло вен ски фи ло лог XLI II (1987):
65‒82.

СТЕ ВА НО ВИЋ, Ми ха и ло. Са вре ме ни срп ско хр ват ски је зик. II. Бе о град: На -
уч на књи га, 19733.

Јужнословенски филолог LXX (2014)108



BA TI STIĆ, Ta tja na. „O ne kim pi ta nji ma u ve zi sa ana li zom gla go la mo ra ti i mo -
ći.“ Ју жно сло вен ски фи ло лог XXXIX (1983): 99‒111.

CO MRIE, Ber nard. Lan gu a ge Uni ver sals and Lin gu i stic Typo logy. Chi ca go: The
Uni ver sity of Chi ca go Press, 1989.

KO VA ČE VIĆ, Mi loš. Uzroč no se man tič ko po lje. Sa ra je vo: Svje tlost, 1988.
KO VA ČE VIĆ, Mi loš. „O slo že noj re če ni ci s uzroč nom re la tiv nom kla u zom.“ Ју -

жно сло вен ски фи ло лог XLIV (1988а): 45‒57.
MRA ZO VIĆ, Pa vi ca. Gra ma ti ka srp skog je zi ka za stran ce. Srem ski Kar lov ci –

No vi Sad: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, 2009.
PO PO VIĆ, Lju bo mir. „Slo že ne re če ni ce za ne gi ra nje re a li zo va no sti ne ke uzroč -

no-po sle dič ne ve ze.“ Књи жев ност и је зик XXIV/4 (1977): 379–392.
TALMY, Le o nard. To ward a Cog ni ti ve Se man tics. Vo lu me 1: Con cept Struc tu -

ring Systems. Cam brid ge: The MIT Press, 2000.
VA SIĆ, Ve ra. „Kon di ci o nal ne kla u ze sa ne kon se ku tiv nom apo do zom.“ Ју жно -

сло вен ски фи ло лог LVI 1‒2 (2000): 177‒185.
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Mi li voj B. Ala no vić

AR TEN DER LE XI KA LISCHEN RE GU LI E RUNG
DER KAUSALITÄT IM RAH MEN DES KOM PLE XEN SAT ZES

Z u  s a m  m e n  f a s  s u n g

Ob wohl es sich im Fal le der Kausalität um eine objek ti ve Ka te go rie han -
delt, in di e ser Ar be it wol len wir auf di e je ni gen Be i spi e le zurückwe i sen, bei
de nen die su bjek ti ve Wa hr neh mung einer ka u sa len Be zi e hung in einem
Gesche hen die entsche i den de Rol le spi elt. Di e se su bjek ti ve Per spek ti ve ist im
Satz durch die Einführung von Mo dal wör tern in der Funk tion von ka u sa len
Re gu la to ren aus ge drückt wor den, wie z. B. zwec klos, sin nlos usw. Nur durch
die Einführung ge e ig ne ter ka u sa ler Re gu la to ren können zwei Gesche hen in
Grund-Kon se qu enz-Ver bin dung zu sam men ge bracht wer den: Du bist um sonnst
ge kom men, ich bin schon fer tig. Eine de rar ti ge Möglichkeit ein Gesche hen zu
ver ste hen lässt sich auf ver schi e den syntak tischen Ebe nen aus zu drücken.

Schlüssel wör ter: Ser bische, Syntax, le xi ka lische Be de u tung, Kausalität,
kom ple xer Satz, Ka u sal satz, Ko or di na tion.
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СУПРОТНЕ НАПОРЕДНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ XII–XV ВЕКА

У ра ду се раз ма тра ју адвер за тив ни ре че нич ни од но си у ста ро срп -
ској пи сме но сти на ста ја лој у пе ри о ду од XII до XV ве ка. У скла ду с ре -
цент ним ти по ло шким сту ди ја ма адвер за тив ност се раш чла њу је на 1)
опо зит ну су прот ност, ко ју ка рак те ри ше ди рект на су че ље ност ре че нич -
них ан ти но ма, 2) ко рек тив ну су прот ност, у чи јој је осно ви или ди рект -
но кон фрон ти ра ње пр ве кла у зе с не ги ра ним пре ди ка том и дру ге кла у зе
с афир ма тив ним пре ди ка том, или ин ди рект но опо ни ра ње прет по ста -
вље не си ту а ци је (иш чи та не из пр ве кла у зе с не ги ра ним пре ди ка том) и
си ту а ци је ис ка за не дру гом кла у зом, и 3) кон тра о че ки ва ну су прот ност,
од ре ђе ну ин ди рект ним кон тра сти ра њем оче ки ва не прет по став ке (им -
пли ци ра не јед ном кла у зом) и нео че ки ва не кон се квен це (из ре че не дру -
гом кла у зом).

Кључ не ре чи: ста ро срп ска син так са, опо зит на адвер за тив ност, ко -
рек тив на адвер за тив ност, кон тра о че ки ва на адвер за тив ност.

1. УВОД. Су ми ра ју ћи ре зул та те фи ло ло шких ана ли за па ра так се
и хи по так се то ком XIX ве ка, Б. Дел брик (1900) за кљу чу је да се хи -
по так са раз ви ја из па ра так се, што је оква ли фи ко ва но као „оп шти
став“ ак ту ел не фи ло ло шке на у ке.1 Та квом тврд њом он за о би ла зи
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1 Уп.: „Der Satz, dass die Hypo ta xis aus der Pa ra ta xis ent stan den sei, ist Ge me in -

gut der Wis sen schaft ge wor den“ (1900: 413). Овом кон ста та ци јом Б. Дел брик про -
мо ви ше иде је Ф. Шле ге ла (1808), Х. Ба у е ра (1833), од но сно Е. Вин ди ша (1869)
(уп. HAR RIS – CAMP BELL 1995: 25), ан ти ци пи ра не још кра јем XVI II ве ка у ра до ви -
ма Ј. К. Аде лун га (уп. KRETSCHMER 1910: 228).



са свим су прот но ста но ви ште Х. Па у ла, ко ји – по ла зе ћи од ми шље -
ња да са мо стал не ре че ни це не ула зе у ме ђу за ви сне од но се, док за -
ви сне мо гу сте ћи из ве сну са мо стал ност – им пли ци ра при мар ност
хи по так се (уп. BÜHLER 2011 [1934]: 457).2 Те су хи по те зе то ком XX
ве ка ви ше пу та пре и спи ти ва не. Та ко, на при мер, П. Креч мер – сле -
де ћи Дел бри ков суд – кон ста ту је да је за исто ри ју хи по так се кључ -
но то што су пр во бит но по сто ја ле са мо про сте ре че ни це, ко је су мо -
гле сту па ти у па ра так тич ке ве зе, што је по слу жи ло као осно ва за
фор ми ра ње хи по так се.3 С дру ге стра не, В. Ле ман (1980: 115) ис ти -
че да ни Дел брик ни ње го ви след бе ни ци не да ју од го вор на пи та ња
ка ко су па ра так тич ке струк ту ре ре ин тер пре ти ра не у хи по так тич ке,
те ка да се овај про цес од и грао.4 Л. Бед нар чук иде и да ље ис ти чу ћи
да је не мо гу ће ем пи риј ски за кљу чи ти да ли се хи по так са раз ви ла из
па ра так се или је пак би ло обр ну то (1980: 145). Ту ди ле му ар гу мен -
ту је тврд њом да се у не ким са вре ме ним је зи ци ма по пут грч ког (MI -
RA BEL 1963), фран цу ског (DĄB SKA-PRO KOP 1960: 57) или пољ ског
(WI ER ZBIC KA 1962) па ра так са ши ри на ра чун хи по так се (BED NAR -
CZUK 1980: 145–146).5 Из ве сно је ипак, ка ко при ме ћу је Ј. Гон да

Јужнословенски филолог LXX (2014)112

2 На и ме, Х. Па ул две де це ни је пре Б. Дел бри ка пи ше: “Wenn wir nun ge se hen
ha ben, dass bei der Hypo ta xe eine ge wis se Selbständigkeit des einen Gli e des bes te hen
kann, so ze igt sich auf der an de ren Se i te, dass eine Pa ra ta xe mit vol ler Selbständigkeit
der un ter einan der ver bun de nen Sätze gar nicht vor kommt, dass es gar nicht möglich ist
Sätze un te re i nan der zu verknüpfen oh ne eine ge wis se Art von Hypo ta xe“ (1886: 121).

3 Уп.: „Es ist eine für die Geschic hte der Sat zgefüge fun da men ta le, übri gens bis
auf Ade lung zurückge hen de Er ken ntnis, daß es ur sprünglich nur ein fac he Sätze ge ge -
ben hat und das hypo tak tische Satzverhältnis aus dem pa ra tak tischen her vor ge gan gen
ist“ (1910: 228).

4 Ле ма нов суд пре о штро је ин то ни ран бу ду ћи да П. Креч мер (1910: 228) вр -
ло ра зло жно ту ма чи асин дет ске јук ста по ни ра не ре че нич не ре ла ци је из ко јих су
мо гле на ста ти хи по так тич ке струк ту ре. На и ме, он раз ма тра сле де ће три мо гућ но -
сти. 1) Дру га ре че ни ца до би ја ста тус за ви сне пре ма пр вој: Ti meo. Ne mo ri a tur ‘Бо -
јим се. (Са мо) да не умре’, од но сно ‘Бо јим се да не умре’ (Ich fürc hte, daß er stirbt),
где се ла тин ско ne до во ди у ве зу с не мач ким daß. 2) Пр ва ре че ни ца ин тер пре ти -
ра на је као за ви сна пре ма дру гој: Εἴ (=εἴϑε) μοί τι πίϑοιο! Τό κεν πολὺ κέρδιον εἴη
‘O, кад би се ти ме ни по ви но вао! То би би ло мно го бо ље’, од но сно ‘Кад би ме
сле дио, би ло би мно го бо ље’ (Wenn du mir folgst, wäre das we it bes ser), где је пр -
ва ре че ни ца схва ће на као услов дру ге. 3) На по кон, умет ну та ре че ни ца мо же би -
ти ин тер пре ти ра на као за ви сна: δράκων … σμερδαλέος, τόν ῥ’αυτος ’Ολύμπιος ᾗκε
φόωσδε, … ὄρουσεν ‘стра шан змај – ње га сам Олим пи јац по сла на све тлост да на
– ско чи’ (ein schrec klic her Drac he – den schic kte der Olympi er selbst ans Ta ge slicht
– stürz te sich), где се де мон стра тив τόν, ка ко ис ти че П. Креч мер (1910: 228), пре -
о бра жа ва у оно што на зи ва мо ре ла ти вом.

5 Та ква Бед нар чу ко ва ар гу мен та ци ја ни је, ме ђу тим, без ме то до ло шких мањ ка -
во сти бу ду ћи да он ре зул та те син так сич ких ис тра жи ва ња нео хе лен ских ди ја ле ка та



(1975: 129), да у ар ха ич ним је зи ци ма,6 усме ној тра ди ци ји без ути ца -
ја ‘гра ма тич ке кул ту ре’ као и у ко ло кви јал ном дис кур су, те у деч јем
го во ру до ми ни ра па ра так са.7 То би упу ћи ва ло на он то ге нет ску и
фи ло ге нет ску при мар ност па ра так се у од но су на хи по так су, не за ви -
сно од то га да ли ће се из во ри ште хи по так се тра жи ти у по себ ним
ти по ви ма па ра так тич ких ре ла ци ја или не.

Ма да кла сич на ин до е вро пе и сти ка дих ото ми ји па ра так са ~ хи по -
так са, од но сно ко ор ди на ци ја ~ суб ор ди на ци ја обич но при сту па као
уни вер зал ној син так сич кој опо зи ци ји,8 ком плек сност овог од но са
до ла зи до из ра жа ја већ при по ку ша ју де фи ни са ња ре че нич не ко ор -
ди на ци је. На и ме, по јам ко ор ди на ци је тра ди ци о нал но се од ре ђу је
као гра ма тич ка ре ла ци ја ко ју ка рак те ри ше ре ци проч на син так сич -
ка не за ви сност по ве за них кла у за у сло же ној ре че нич ној струк ту ри
(уп., на при мер, LEH MANN 1988: 182; MA U RI 2008: 23). Та кав при -
ступ под ра зу ме ва де фи ни са ње па ра так се кроз опо зит ни од нос пре -
ма хи по так си, без об зи ра на то да ли се у цен тар раз ма тра ња ста вља
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(MI RA BEL 1963) или фран цу ске про зе Ал фон са До деа (DĄB SKA-PRO KOP 1960) уоп -
шта ва за цео са вре ме ни грч ки, од но сно фран цу ски је зик, ма да се ра ди о по да ци ма
ве за ним за го вор ни (ди ја ле кат ски) и бе ле три стич ки дис курс (вр ло бли зак раз го -
вор ном функ ци о нал ном сти лу), у ко ји ма па ра так са и ина че има вр ло ши ро ку при -
ме ну. Бу ду ћи да је је зик функ ци о нал но хе те ро ге на струк ту ра, ва ља ни за кључ ци
мо гли би про ис те ћи са мо из син так сич ке ана ли зе функ ци о нал но стил ски ра зно -
род ног кор пу са. По зна то је, на и ме, да упра во на уч ни дис курс фа во ри зу је хи по -
так тич ке струк ту ре.

6 Та ко је, на при мер, ста ро ен гле ска по е зи ја и про за че сто сро че на као низ
ла ба во по ве за них не за ви сних ре че ни ца, ме ђу ко јим се мо же ја ви ти ве зник and
оста вља ју ћи од но се ме ђу су сед ним ре че ни ца ма нео д ре ђе ним (FI NE GAN 2009: 76).
По зи ва ју ћи се на К. И. Сто леа, Х. Бир нба ум (1981: 30) ис ти че да се у ста рим
скан ди нав ским, по себ но у ста ро швед ским прав ним спи си ма то ком два сто ле ћа
мо же пра ти ти по вла че ње па ра так тич ких струк ту ра и ши ре ње хи по так се, што је
из раз по ступ ног овла да ва ња рас по ло жи вим син так сич ким струк ту ра ма ко је обез -
бе ђу је пи са на тра ди ци ја.

7 Пре ма на ла зи ма М. Ва си ље ве и са рад ни ка (2008: 92), у деч јем се го во ру ко -
ор ди ни ра не ре че нич не струк ту ре ја вља ју од 26. ме се ца, од ка да се мо же пра ти -
ти и раз вој адвер би јал них, од но сно об је кат ских суб ор ди ни ра них кла у за, с тим
што ко ор ди ни ра не ре че нич не струк ту ре ви ше стру ко на ди ла зе суб ор ди ни ра не све
до 34. ме се ца, ка да до ла зи до њи хо вог фре квен циј ског ујед на ча ва ња.

8 Уп. кон ста та ци ју Л. Бед нар чу ка (1980: 145): „when exa mi ning the lan gu a ges
of dif fe rent fa mi li es one can co me to the con clu sion that the op po si tion ‘pa ra ta -
xis/hypo ta xis’ has a uni ver sal cha rac ter“. Са гла сно овом ста ву и М. Ко ва че вић ка -
же да ту опо зи ци ју „ува жа ва ју нај ре цент ни је гра ма ти ке го то во свих ин до е вроп -
ских је зи ка, а она се очи ту је, у пр вом ре ду, кроз раз гра ни че ње не за ви сно сло же -
них (ко ор ди ни ра них) и за ви сно сло же них (суб ор ди ни ра них) ре че ни ца“ (1998: 58).



син так сич ко-се ман тич ки (ло гич ки) или пак фор мал но-син так сич -
ки (мор фо син так сич ки) кри те ри јум одва ја ња ко ор ди ни ра них и суб -
ор ди ни ра них ре че нич них струк ту ра (уп., на при мер, СТЕ ВА НО ВИЋ
1974: 780; ШВЕ ДО ВА 1980: 615; HA SPEL MATH 2004: 3, 33; ПИ ПЕР –
КЛАЈН 2013: 468).9 Иако је ово по ла зи ште у син так сич ким опи си ма
са вре ме них сло вен ских је зи ка (али и ве ћи не ин до е вроп ских) са -
свим при хва тљи во, оно у ти по ло шким син так сич ким ис тра жи ва -
њи ма – на ко ја се ди ја хро не син так сич ке ана ли зе све че шће осла ња ју
(уп. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2013: 59–60) – ни је до вољ но ши ро ко да об у -
хва ти сву ра зно ли кост ре че нич них од но са у не и ндо е вроп ским је зи -
ци ма. Упра во сто га К. Ле ман ко ор ди на ци ју и суб ор ди на ци ју по сма тра
као су прот ста вље не по ло ве фа зич ног кон ти ну у ма на ко ме се ни жу
раз ли чи ти ти по ви ре че нич них ком плек са (1988: 184), и то 1) пре ма
сте пе ну ин те гри са но сти кла у зе у ре че ни ци (1988: 183–189), 2) пре -
ма мор фо син так сич ким сред стви ма ко ји ма су кла у зе ис ка за не
(1988: 189–192), 3) пре ма сте пе ну обез ре че ни че но сти кла у зе (1988:
193–201), 4) пре ма ти пу гра ма ти ка ли зо ва но сти управ ног пре ди ка та
(1988: 201–204), 5) пре ма сте пе ну ис пре пле те но сти кла у за (1988:
204–209) и 6) пре ма екс пли цит но сти ве зе ус по ста вље не ме ђу кла -
у за ма (1988: 210–213). Ле ви пол овог кон ти ну у ма мар ки ран је нај -
ви шим сте пе ном ре че нич не ела бо ра ци је свој стве не па ра так си, од -
но сно ре че нич ној ко ор ди на ци ји, док су прот ни, де сни пол од ли ку је
нај ви ши сте пен ре че нич не ком пре си је ка рак те ри сти чан за хи по так су,
тј. суб ор ди на ци ју (LEH MANN 1988: 216). Па ра так са би у том сми слу
би ла обе ле же на ре ци проч ном не за ви сно шћу ме ђу кла у за ма, не до -
стат ком угра ђе но сти, од су ством пре кла па ња, па на кра ју и од су -
ством екс пли цит не фор мал но-син так сич ке ве зе (као у асин дет ској
ко ор ди на ци ји). Раз ви ја ње не ких од ових осо бе но сти у ме ђу ре че -
нич ним ве за ма зна чи одва ја ње од па ра так тич ког по ла и кре та ње
пре ма хи по так тич кој сфе ри фа зич ног кон ти ну у ма.10
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9 Опо зит ни од нос пре ма суб ор ди на ци ји за др жан је и у фор мал но-син так сич -
ком од ре ђе њу ко ор ди на ци је на осно ву син таг мат ских свој ста ва ко ор ди ни ра них
ве зни ка. Та ко на при мер, М. Ко ва че вић – по зи ва ју ћи се на А. М. Пе шков ског –
сма тра да у осно ви опо зи ци је ко ор ди на ци ја ~ суб ор ди на ци ја сто ји је зич ки, а не
ло гич ки са др жај, па су шти ну те опо зи ци је тра жи у „ка рак те ри сти ка ма ко ор ди ни -
ра них и суб ор ди ни ра них ве зни ка“, бу ду ћи да је суб ор ди ни ра ни ве зник (по пут
пред ло га у пред ло шко-па де жној син таг ми) нео дво јив од за ви сне кла у зе, док је
„ко ор ди ни ра ни ве зник уви јек ‘смје штен’ из ме ђу не за ви сних ком по не на та“ (1998:
11). Та кав при ступ, ме ђу тим, оста вља отво ре ним де фи ни са ње асин дет ске ре че -
нич не ко ор ди на ци је.

10 Нeгде на сре до кра ћи из ме ђу па ра так тич ког и хи по так тич ког по ла на шла би
се, на при мер, Ван Ва ли но ва (2005: 187–188) ко су бор ди на ци ја као тип ме ђу ре че -



Тра ди ци о нал но се ве за ме ђу ко ор ди ни ра ним ре че нич ним струк -
ту ра ма од ре ђу је као 1) са став на или ко пу ла тив на, од но сно кон јунк -
тив на, 2) ра став на или дис јунк тив на и 3) су прот на или адвер за тив -
на (уп., на при мер, HA SPEL MATH 2004: 5–6; 2007: 22; MA U RI 2008:
44–48; TOR RE GO 2009: 444–446). Та три ти па ре че нич не ко ор ди на ци -
је у син так сич ким опи си ма са вре ме них ин до е вроп ских је зи ка по
пра ви лу се не до во де у пи та ње, ма да њи хов оп сег мо же ва ри ра ти од
ауто ра до ауто ра, а три пар тит на струк ту ра не рет ко се ши ри но вим
ти по ви ма.11 Пр ве ру ске исто риј ске син так се ана ли зу син дет ских на -
по ред но сло же них ре че ни ца сво де на раз ма тра ње син так сич ког по -
тен ци ја ла по је ди нач них ве зни ка (уп. БОР КОВ СКИЙ 1958: 94–111; СТЕ -
ЦЕН КО 1977: 147–199), али се већ од Ба у е ро вог опи са ста ро че шке
на по ред но сло же не ре че ни це (1960: 28–111) у сло вен ским исто риј -
ским син так са ма фо кус ана ли зе по ме ра с ве зни ка на син так сич -
ко-се ман тич ки тип ре че нич не ко ор ди на ци је (уп. ДО ГРА МАД ЖИ Е ВА

1968: 12–76; STA NI SLAV 1973: 82–163). Ј. Ба у ер у ста ро че шком је зи ку
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нич не ве зе ко ју од ли ку је син так сич ка за ви сност али и од су ство син так сич ке
угра ђе но сти, бу ду ћи да је ко ор ди на ци ја обе ле же на од су ством оба ова обе леж ја,
док је суб ор ди на ци ја мар ки ра на њи хо вим при су ством. Тој „ме ђу зо ни“ при па да -
ле би и Лон геј ке ро ве улан ча не (ре че нич не) струк ту ре (cha i ning struc tu res), одво -
је не и од па ра так се и од хи по так се, а свој стве не па пу ан ским је зи ци ма (1985: 263–
284). Ма да се – гле да но из пер спек ти ве са вре ме них сло вен ских је зи ка – та кав
при ступ па ра так си и хи по так си мо же учи ни ти као су ви шно про бле ма ти зо ва ње
ма ње-ви ше ја сних син так сич ких од но са, су о ча ва ње са ста ро срп ским при ме ри ма
ти па ѣзь ве ли жѹ па нь кль нь се и по дь пи са хь || ѣзь кне зь ми ро сла вь кль нь се и по дь пи са хь,
у ко ји ма ге рунд (кль нь се) ула зи у „па ра так тич ку“ ве зу (мар ки ра ну ко нек то ром и)
с лич ним гла гол ским об ли ком (по дь пи са хь) (уп. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007: 174–187)
ја сно по ка зу је да син так сич ке струк ту ре у ста рим сло вен ским пи сме но сти ма из -
ми чу кла си фи ка ци о ним мо де ли ма за сно ва ним на са вре ме ним је зич ким фак ти -
ма. Фа зич ни па ра так тич ко-хи по так тич ки низ, нео п хо дан за опис ме ђу ре че нич -
них од но са у ни зу не ин до е вроп ских је зи ка, али и у ста рим ин до е вроп ским је зи -
ци ма предстaвља још јед ну по твр ду фа зич но сти гра ма тич ких, од но сно син так -
сич ких фе но ме на ко ји се не да ју укло пи ти у тра ди ци о нал не гра ма тич ке об ра сце
осло ње не на твр ду „ари сто те лов ску“ ло ги ку (уп. РА ДО ВА НО ВИЋ 2009: 19–26).

11 Та ко, ре ци мо, С. Дик (1968: 277–279) по ред по ме ну та три ти па ре че нич не
ко ор ди на ци је го во ри и о узроч ним, за кључ ним и ко ре ла тив ним ре ла ци ја ма. М.
Сте ва но вић (1974: 781–818) раз ма тра и зак ључ не и ис кључ не па ра так тич не од но -
се, ма да кон ста ту је да су за кључ ни од но си под тип са став них, док би се ис кључ ни
мо гли свр ста ти у су прот не. М. Ко ва че вић (1998: 13) па ра так тич ку ти по ло ги ју ши -
ри гра да ци о ним и об ја снид бе ним, тј. екс пла на тив ним од но сом. П. Пи пер и И.
Клајн (2013: 488–491) та ко  ђе го во ре о „гра да циј ским ре че ни ца ма“ об у хва та ју ћи
њи ма и ко ор ди на циј ске од но се ко је М. Ко ва че вић свр ста ва у об ја снид бе не.



раз ли ку је са став ни, су прот ни, гра да ци о ни, ис кључ ни, по сле дич ни
и екс пла на тор ни, од но сно об ја снид бе ни ко ор ди на ци о ни од нос, че -
га се у на че лу др жи и Ј. Ста ни слав у опи су ста ро сло вач ких на по ред -
но сло же них ре че ни ца. Е. До гра ма џи је ва у ста ро сло вен ском је зи ку
уоча ва са став ни, су прот ни, ра став ни, мо ти ва ци о ни, об ја снид бе ни,
закључни и по сле дич ни тип па ра так тич них од но са.

Ста ро срп ска па ра так са ни је си стем ски опи са на, упр кос чи ње -
ни ци да је И. Гриц кат још пре ви ше од че ти ри де це ни је ука за ла на
не ка на ро чи та свој ства ста ро срп ских ве зни ка и, од но сно а (1972:
92–93),12 те да тај тип ста ро срп ских сло же них ре че нич них струк -
ту ра има из у зе тан зна чај и за ди ја хро на и за ти по ло шка син так сич -
ка ис тра жи ва ња. Упра во је сто га овај рад по све ћен ана ли зи су прот -
них на по ред но сло же них ре че ни ца син дет ског ти па у нај ста ри јим
ста ро срп ским спо ме ни ци ма на ста ја лим на под руч ју сред њо ве ков -
не Ср би је, Бо сне и Ду бров ни ка од кра ја XII до сре ди не XV ве ка,
што би био пр ви у ни зу не ко ли ко пред сто је ћих при ло га по све ће них
раз во ју ста ро срп ске па ра так се.13

2. ТИ ПО ЛО ГИ ЈА РЕ ЧЕ НИЧ НЕ АДВЕР ЗА ТИВ НО СТИ. А. Маљ чу ков (2004:
183) при ме ћу је да кла у зе ве за не адвер за тив но шћу у на по ред но сло -
же ној ре че ни ци од ли ку је а) је дан или ви ше за јед нич ких аспе ка та,
ко ји чи не ин те гра тив ну ком по нен ту, б) раз ли ке у не ким обе леж ји ма
и б) по ре ђе ње раз ли ков них еле ме на та. Адвер за тив ност је од ре ђе на
пер спек ти вом го вор ни ка ко ји ком би ну је два про по зи тив на са др жа -
ја у на ме ри да их по ре ди пре ма њи хо вим кон фликт ним свој стви ма,
не за ви сно од то га да ли они за и ста по сто је или их го вор ник из сво -
је пер спек ти ве ви ди као ко ли зи ју (уп. DIK 1968: 277; RU DOLPH 1996:
20; MA U RI 2008: 121).14 Упра во се на осно ву ти па кон фликт ног па -
ра ме тра у ти по ло шким лин гви стич ким сту ди ја ма из два ја ју три ти -
па адвер за тив но сти, и то опо зит на, ко рек тив на и кон тра о че ки ва на
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12 По ред крат ког освр та на па ра так тич ке ве зни ке ко ји да је И. Гриц кат, ин -
спи ра тив на су и раз ма тра ња по је ди нач них па ра так тич ких фе но ме на из пер спек -
ти ве раз во ја син так сич ке тран зи тив но сти, ко јом се ба ви Ј. Гр ко вић-Меј џор (уп.
2007: 174–187; 2013: 44–46).

13 Кор пус овог ис тра жи ва ња чи не 1) ста ро срп ске по ве ље и пи сма про фа ног
са др жа ја об у хва ће не ре ги стром об ја вље ним у књи зи Ста ро срп ска за ви сна ре -
че ни ца од XII до XV ве ка (ПА ВЛО ВИЋ 2009: 341–388) и 2) Ста ро срп ски ро ман о
Тро ји (SRT) са чу ван у пре пи су из XV ве ка (уп. ИВИЋ 1998: 60).

14 Упра во у том сми слу ва ља схва ти ти и кон ста та ци ју П. Пи пе ра и И. Клај -
на (2013: 482) да „зна че ње су прот ста вље но сти“ адвер за тив не ре че ни це „збли жа -
ва са гра да циј ским ре че ни ца ма“.



адвер за тив ност (HA SPEL MATH 2007: 28; MA U RI 2008: 122).15 Уко ли ко
се ис кључ ни, екс клу зив ни или екс цеп тив ни ре че нич ни од нос (уп.
ПИ ПЕР 2013: 208–211) не тре ти ра као по се бан тип ре че нич не ко ор -
ди на ци је, а та кав ста тус му, очи глед но, не до де љу ју ре цент не ти по -
ло шке сту ди је, он да би се та ме ђу ре че нич на ре ла ци ја ев енту ал но
мо гла раз ма тра ти као под вр ста адве р за тив но сти, ка ко то ра ди, на
при мер, за ста ро сло вен ски је зик Е. Дограмаџиjева (1968: 36–37).16

Адвер за тив ност би у том сми слу ти по ло шки би ла раш чла њи ва на:
1) опо зит ну, 2) ко рек тив ну, 3) кон тра о че ки ва ну и евен ту ал но 4) екс -
цеп тив ну адвер за тив ност.

Опо зит на адвер за тив ност под ра зу ме ва су че ље ност две су -
штин ски па ра лел не си ту а ци је на осно ву јед ног или ви ше ди фе рен -
ци јал них свој ста ва (1):

(1) Она ра ди, А он се ди.

Бит но обе леж је овог ти па адвер за тив но сти је сте струк тур на си -
ме три ја, ко ја се ис по ља ва кроз по ду да ран рас по ред ре че нич них чла -
но ва, чи ме се на нај е фект ни ји на чин су прот ста вља ју ди фе рен ци -
јал не ком по нен те две ју си ту а ци ја. Раз ли ков на свој ства кон фрон ти -
ра них про по зи ци ја има ју или кон тек сту ал но сти чу ста тус ди рект -
них ан ти но ма (ра ди ти ~ се де ти). Ка ко при ме ћу је М. Ха спел мат
(2004: 28), кон траст ме ђу две ма си ту а ци ја ма не са др жи кон фликт -
но оче ки ва ње, па сто га не ки лин гви сти опо зит ну адвер за тив ност
на зи ва ју и сла бом (уп. LU RAG HI 1990: 54).17

Ко рек тив на адвер за тив ност за сни ва се на оспо ра ва њу пр ве про -
по зи ци је суп сти ту и са не дру гом про по зи ци јом као ал тер на ти вом (2):

(2) Не спа ва, НЕ ГО учи.

У овом ти пу адвер за тив но сти укр шта ју се у не ку ру ку опо зит -
ност и ра став ност, бу ду ћи да су гра ма тич ки су че ље не не ги ра на и
афир ма тив на си ту а ци ја, а се ман тич ки – прет по ста вље на си ту а ци ја
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15 Уп. и MAL CHU KOV 2004: 178, од но сно JA SIN SKA JA 2010: 441 с не што дру га -
чи јим тер ми но ло шким ре ше њи ма.

16 У ве зи с овим кла си фи ка ци о ним про бле мом М. Ко ва че вић (1998: 39) пи -
ше: „та ко је на во ђе ње ис кључ ног од но са као по себ ног ти па или под ти па су прот -
но сти на уч но оправ да но ако се на во де и оста ли се ман тич ки ти по ви или под ти по -
ви су прот но сти“, чи ме ис кључ ност свр ста ва у ред су прот них од но са ка кви су
од нос кон фрон та ци је, од нос кон це сив но сти и од нос ком пен за ци је.

17 На осно ву при ме ра На ше је за ду го, а њи хо во за крат ко мо гло би се прет -
по ста ви ти да овај тип адвер за тив но сти М. Ко ва че вић (1998: 39) на зи ва од но сом
кон фрон та ци је.



иш чи та на из пр ве кла у зе (он спа ва!?) и фак тич на си ту а ци ја из ре че -
на дру гом кла у зом (он учи!),18 од но сно две за мен љи ве мо гућ но сти
од ко јих јед на до би ја ста тус фак та (уп. MA U RI 2008: 124).

Кон тра о че ки ва ну адвер за тив ност од ли ку је ко ли зи ја иза зва на
оспо ре ним оче ки ва њем (3):

(3) Учио је, АЛИ/А ни је по ло жио.

Две про по зи ци је ов де су, да кле, ком би но ва не на осно ву им пли -
ци ра не пре ми се: Учио је [премиса је – положиће], АЛИ ни је по ло жио.
У том сми слу Е. Ланг (2000: 246) за кљу чу је да је дру га тврд ња у
су прот но сти с прет по став ком ко ја се иш чи та ва или из во ди из прет -
ход не ин фор ма ци је, што зна чи да се ра ди о из вор но-циљ ној ре ла ци -
ји.19 Овај тип адвер за тив но сти М. Ко ва че вић (1998: 39) тер ми но ло -
шки од ре ђу је као од нос кон це сив но сти, што је са свим ра зу мљи во
бу ду ћи да про по зи ци ја ко јом се им пли ци ра прет по став ка у на че лу
пред ста вља не а де ква тан узрок [учио је] нео че ки ва не кон се квен це
[није положио].20

Екс цеп тив на адвер за тив ност, у ср би сти ци по зна ти ја као екс -
клу зив на или ис кључ на су прот ност, пред ста вља кон фрон ти ра ње
це ли не и из дво је ног де ла (уп. КО ВА ЧЕ ВИЋ 1998: 40) (4):21

(4) СВИ се бо ре, А СА МО се он пре пу шта суд би ни.

Овај тип адвер за тив но сти обич но је фор мал но обе ле жен су че ље -
но шћу уни вер зал ног и ре стрик тив ног кван ти фи ка то ра (сви ~ са мо)
чи ји су ре фе рен ти но си о ци опо зит них свој ста ва (бо ри ти се ~ пре -
пу шта ти се суд би ни [≈ не бо ри ти се]). Бу ду ћи да су ов де – као и
код опо зит не адвер за тив но сти – ан ти но ми ди рект но кон фрон ти ра -
ни (сви љу ди ~ са мо он; бо ри ти се ~ пре пу шта ти се суд би ни), екс -
цеп тив на адвер за тив ност се су штин ски не раз ли ку је од опо зит не.22
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18 Не спа ва ње и уче ње не мо ра ју би ти у ко ли зи ји, али спа ва ње и уче ње мо ра -
ју јер се ис кљу чу ју.

19 Уп.: „Trig ge red by the le xi cal in di ca tion that a con trast must be esta blis hed,
the de vi ce ta kes the as ser tion ren de red by the se cond cla u se as the so ur ce from which
to lo ok for an ap pro pri a te AS SUMP TION that me ets the con di tion of con trast, i.e. the tar -
get“ (LANG 2000: 247).

20 Зна чај кон тек сту ал не и(ли) пре су по зи тив не им пли ка ту ре у адвер за тив но -
сти овог ти па мо же се илу стро ва ти при ме ром – То је сре да [а ти и ја зна мо да
сре дом имам пре да ва ња те да сто га не од ла зим у посете], али ћу до ћи.

21 M. Ко ва че вић (1998: 203–222) раз два ја екс клу зив ност као ко ор ди ни ра ну и
екс цеп тив ност као суб ор ди ни ра ну ка те го ри ју ис кљу чи ва ња.

22 Ка ко из про по зи ци је у ко јој се не ко свој ство при пи су је ре фе рен ту озна че -
ном и(ли) од ре ђе ном уни вер зал ним кван ти фи ка то ром про ис ти че пре ми са да је то 



3. ОПО ЗИТ НУ АДВЕР ЗА ТИВ НОСТ у сфе ри ста ро срп ске син дет ске
па ра так се пра ти ве зник а, што је у скла ду с ње го вом из вор ном функ -
ци јом озна ча ва ња не чег но вог и нео че ки ва ног (уп. BA U ER 1960: 38;
ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007: 181).23 У овом ти пу па ра так тич ких струк ту ра
две кла у зе се срав њу ју ра ди утвр ђи ва ња сте пе на (не)по ду дар но сти
ме ђу њи ма,24 при че му ме ђу соб ни од нос мо же фа зич но ва ри ра ти од
са гла сно сти до пот пу ног кон тра ста.

Ком па ти бил ност су че ље них си ту а ци ја обич но се ја вља у слу ча -
је ви ма ка да су ко ор ди ни ра ни пре ди ка ти ис ка за ни гла го ли ма кон -
вер зив них рад њи (оузе ти ~ да ти, по ста ви ти ~ при ми ти и сл.). Ма да су
кон фрон ти ра ним су бјек ти ма при пи са не су прот не рад ње, ре ч је о
уса гла ше ним ак ци ја ма ко је јед на пре ма дру гој исту па ју као ре ци -
проч ни ре зул та ти (узи ма ње је ре зул тат не чи јег да ва ња, а да ва ње
ре зул тат не чи јег узи ма ња) (5):

(5) да га ѥ волна ѹзети г|с|пгя ѥла кьщи почтенога поменѹтья кнеза лазара а ми
ре|ч|ни кнезь и властеле и ѡпкина гра|д| дѹбровника вь дѹшѹ и вѣрѹ нашѹ
ѡбѣтѹѥмо дати више ре|ч|ни покладь (Дубр. 1419, № 514.16), ѹ сеи име више
реченѹ похранѹ поставише а ми прьмисмо ѹ сеи име (Дубр. 1441, № 622.74).

Пот пу на су прот ност кон фрон ти ра них си ту а ци ја су сре ће се а) у
ко ор ди ни ра ним спо је ви ма пре ди ка та ис ка за них гла го ли ма по ду дар -
не или бли ске се ман ти ке (ра зо у мѣ ти ≈ зна ти, из и ти ≈ из лѣ сти и сл.)
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свој ство уни вер зал но, дру га про по зи ци ја – ко јом се ре фе ри ше о из дво је ном ре -
фе рен ту – сту па у опо зи ци ју и с из ве де ном пре ми сом: Сви се бо ре [премиса је –
ни ко се не пре пу шта судбини], а он се пре пу шта суд би ни. Та ква су че ље ност из -
ве де на из оспо ре ног оче ки ва ња екс цеп тив ну адвер за тив ност се ман тич ки мо же
по ве за ти и с кон тра о че ки ва ном адвер за тив но шћу. Осим то га, при мер Он НИ ШТА
не ра ди, ВЕЋ СА МО гле да по ка зу је да се екс цеп тив ност мо же ре а ли зо ва ти и у сфе -
ри ко рек тив не адвер за тив но сти. Ка да се све ре че но узме у об зир, ја сно је због
че га се екс клу зив на ре че нич на су прот ност и не раз ма тра у ре цент ним ти по ло -
шким сту ди ја ма о адвер за тив но сти. На по ред но сло же на ре че ни ца с екс цеп тив -
ном адвер за тив но шћу ов де се по сма тра за себ но не из ти по ло шких раз ло га, већ
за то што се тај ре че нич ни од нос у срп ским гра ма ти ка ма ви ше од јед ног сто ле ћа
тре ти ра као по се бан тип ре че нич не ко ор ди на ци је (уп. КО ВА ЧЕ ВИЋ 1998: 203–207),
а урав но те жен од нос пре ма фи ло ло шкој тра ди ци ји под ра зу ме ва са ве сно кор пу -
сно пре и спи ти ва ње уста ље них ста во ва.

23 Ве зник а је пра сло вен ског по ре кла, a „да ље ие. ве зе ни су по у зда но утвр -
ђе не; нај че шће се по ре ди са стинд ā t ‘за тим, и’“ (ЕРСЈ 1: 33).

24 Упра во се сто га овај тип адвер за тив но сти на зи ва и кон тра стив но по ре ђе -
ње (con tra sti ve com pa ri son) (уп. BLA KE MO RE 1987), што је у ру ској лин гви стич кој
тра ди ци ји озна че но као со по ста ви те ль ное зна че ние (уп., на при мер, КРЕ Й ДЛИН

– ПА ДУ ЧЕ ВА 1974). Уоста лом тер мин съ по ста вя не ко ри сти и Е. Дограмаџиjева
(1968: 33–34) за опо зит ну ре че нич ну адвер за тив ност у ста ро сло вен ском је зи ку.



при че му се јед ном ре фе рен ту при пи су је афи рма тив ни, а дру гом
не ги ра ни пре ди кат (6–7) и б) у ко ор ди ни ра ним ве за ма пре ди ка та
из ре че них гла го ли ма (или пе ри фра стич ним спо је ви ма) ко ји има ју
или у да том кон тек сту до би ја ју ста тус ан то ни ма (ле жа ти ~ крь вь про -
ли ва ти, осла би ти ~ охра бри ти, сѣ сти ~ сто я ти и сл.) (8–9):

(6) елѣна царица разоумешѣ кныгоу а мѣнелаоушь царь не знаяше кныгѹ (SRT
231r);

(7) прѣямоушь кра|л| и кралица тетиша го|с|погя изидоше прѣма нѥга а ѡ|т|
нѥгове|х| братїѥ не хотѣ излѣсты ниедїнь (SRT 233r);

(8) сьда лежишь оу всоѡи любве а ми за тебѣ моукѹ имамо и крьви проливамо (SRT
247r), ѡ екторе кралю застоупи троисци мно|г|о ѡслабели соу|т| безь тебѣ а

грь|ч|сци ве|л|е ѡхрабрили се соу|т| (SRT 258v);
(9) оуровѣ седо|ш|е а нинжни лю|д|е стояхоу оуѡко|л|о (SRT 261r).

Клаузе међу којима је успостављена опозитна адверзативност
одликује, с једне стране, основ поређења две ситуације као
интегративна компонента и, с друге стране, један или ви ше опо -
нент них чи ни ла ца, што је на чел но свој ство свих су прот них на по -
ред но сло же них ре че нич них струк ту ра (уп. MAL CHU KOV 2004: 183).
Та ко се у прет ход ним при ме ри ма (5–9) су че ља ва, па ти ме и по ре ди
су бје кат пр ве и дру ге кла у зе, од но сно њи хо ве раз ли чи те ак тив но сти
ис ка за не пре ди ка ти ма тих кла у за, при че му је основ по ре ђе ња као
ин те гра тив на ком по нен та иден ти фи ко ван се ман ти ком су че ље них
гла го ла – гла го ли оузе ти и да ти, од но сно по ста ви ти и при ми ти под ра зу -
ме ва ју раз ме ну као основ по ре ђе ња два аген са (5); гла го ли ра зо у мѣ ти
и зна ти упу ћу ју на схва та ње име но ва ног објек та као основ су че ље -
но сти два аген са (6) и сл. Од су ство ин те гра тив не ком по нен те оне -
мо гу ћу је фор ми ра ње на по ред но сло же не ре че нич не струк ту ре чак
и у слу ча је ви ма ка да се из ме ђу две ју не за ви сних ре че ни ца ја ви ко -
нек тив но а, ко је у та квим при ме ри ма не ма ве знич ку, већ де ли ми та -
тив ну функ ци ју (уп. LEHMANN 1974: 54) (10):

(10) да се не продава соль иньдѣ ниг|д|ѣ тькмо како е било ѹ цра ѹ стѣпана . по мѣстѣ|х|
кѹдѣ се ѥ продавала . а пи|с| се сия повеля по|д| скьдромь по рож|д|ьствѹ х|с|вѹ
тисѹщѹ и т и  п и  ѕ  л|т|ѣ м|с|ца гѥна|р|  к  и  з  днь (Балш. 1386, №
193.18).

Осим екс пли ци ра них раз ли ков них еле ме на та (као ди рект но су -
че ље них ан ти но ма), две опо зит не кла у зе мо гу има ти јед ну или ви -
ше за јед нич ких ком по нен ти, ко је уз основ по ре ђе ња као су штин -
ски ин те гра тив ни фак тор по ди жу ни во ко хе рент но сти су прот них
кла у за у на по ред но сло же ној ре че ни ци. Та ко се у при ме ри ма (5–6)
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ја вља исти обје кат, а у при ме ри ма (7–8) иста при ло шка од ред ба,
при че му за јед нич ка ком по нен та не мо ра би ти по но вље на у обе кла -
у зе.25 С об зи ром на то да се у по зи ци ји раз ли ков ног или за јед нич -
ког еле мен та опо зит них кла у за мо гу ја ви ти раз ли чи ти ре че нич ни
кон сти ту ен ти, у ста ро срп ском је зи ку су по твр ђе ни вр ло ра зно ли ки
про фи ли овог ти па на по ред но сло же них ре че ни ца. На и ме, на спрам
истог су бјек та мо гу се на ћи раз ли чи ти пре ди ка ти и објек ти (11)
и(ли) пре ди ка ти и при ло шке од ред бе (12), на су прот за јед нич ког
пре ди ка та ја вља ју се раз ли чи ти су бјек ти и објек ти (13) или су бјек ти
и при ло шке од ред бе (14), спрам истог су бјек та и пре ди ка та сто је
раз ли чи ти објек ти (15) или објек ти и при ло шке од ред бе (16), пре -
ма истом су бјек ту и ди рект ном објек ту до ла зе раз ли чи ти пре ди ка -
ти и ин ди рект ни објек ти (17) и сл.:

(11) такози сте и мнѣ ѹчинили […] тере моѣ села плѣнили и боларе ели а дрѹге исѣкьли
(Нем. 1238–1240, № 11.7), вашь воѥвода не гледавь тогаи ни|х| свеза  а иманьѥ
имь ѹзе (Дубр. 1417, № 492.24), оури|к|шишь ѡре песь|к| а соль сеѥ (SRT 234v),
ѡви витезы пиргове приѥше а гра|д| оупалише (SRT 267r);

(12) да се тьзи ѡбоя два листа ѹ ѡви ѥдань листь пр|ѣ|пишѹ  а ѡнамо ѹ тетрагѹ да
се ѡ|д|ьпишѹ (Дубр. 1407, № 399.14), левомь роукѡ|м| лице дераше а десном се
за мь|ч| дрьжа|ш|е (SRT 269r);

(13) ѥдьнѹ книгѹ ѹзель бань велики нинославь  сь своими боларими  а дрѹгѹ книгѹ ѹзель
николавь тонисьто кнезь  и ѡпькина градьска (бан Нинослав 1240, № 13.28),
ми имамо дати из наше коморе ѕ тисѹђь дѹкать ѹ дѹкатихь или ѹ сребрѹ а више
речени кнезь никола да има дати дрѹгѹ ѕ тисѹђь дѹкать (Котр. 1449, № 650.8);

(14) записахь три хрисовѹлѣ една да стои ѹ цр|с|в ми а дрѹга ѹ бенеце|х| ѹ дѹж|д|а  а
третия ѹ дѹбровнице (Нем. 1349, № 106.39), ѥдень ѥ печакѥнь моимь
прьстеномь а дрги печатью великомь (Котр. 1355, № 128.6), сию мл|с|ть
кра|л|в|с|тво ми ѹчи|н| да стои ѹ дѹбровникѹ а дрѹга такаре ѹ кѹки кра|л|в|с|тва ми
(Мрњав. 1370, № 163.25);

(15) ми краинане  никакорѣ да дамо альмишаномь  ни светь  ни вѣкѹ  а

дѹбровьчаномь да дамо керьмѹ (Одоља Прединић 1247, № 18.12), ѡ|д|ь коѥ
скри|н|це клѹчь прѣдаа едномѹ своѥхь слѹга а скри|н|цѹ прѣдаа дрѹѹгомѹ свѡмѹ
слѹзи (Кос. 1467–1470, № 679.205);

(16) половинѹ да ти дамо сьга  петь сьть перьперь  и ѡнѹзи петь десьть лакьть
скрьлата  коере тебѣ ѹгодно бѹде  а дрѹгѹ петь сьть перьперь  да ти дамо до
бжика (Дубр. 1234–1235, № 8.28), не дасте ми-хь нь е продасте едьне заа море
а дрѹге камо ви хтѣни (кнез Чрномир 1252–1254, № 24.9);

(17) бгь те ѥ г|д|не деспоте почтиль велицѣмь гп|с|твомь а начестиль велицѣмь и
висоцѣмь разѹмѡ|м|ь (Дубр. 1417, № 495.24).
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25 Мо гу ћи су и слу ча је ви у ко ји ма се исти ре фе рент ја вља у обе кла у зе, али
у раз ли чи тој функ ци ји – у при ме ру (9) су бје кат пр ве кла у зе је им пли ци ра ни ори -
јен тир у при ло шкој од ред би дру ге кла у зе.



За јед нич ка ре че нич на ком по нен та че сто је ели ди ра на у јед ној
или дру гој опо зит ној кла у зи (14), што је из раз прин ци па син таг -
мат ске еко но мич но сти (HA I MAN 1985) осло ње не на струк тур ни па -
ра ле ли зам (тј. по ду да ран рас по ред ре че нич них чла но ва), ко ји обез -
бе ђу је не сме та ну ре кон струк ци ју ис пу ште ног еле мен та (уп.
ДОГРАМAДЖИЕВА 1968: 34).

4. КО РЕК ТИВ НА АДВЕР ЗА ТИВ НОСТ свој стве на је на по ред но сло же -
ним ре че ни ца ма у ко ји ма је не ка си ту а ци ја оспо ре на кроз не ги ра ни
пре ди кат јед не кла у зе да би се у дру гој кла у зи по ну ди ла ал тер на тив -
на си ту а ци ја. Ма да је овај тип адвер за тив но сти обе ле жен „гра ма -
тич ки кон фликт ним“ од но сом из ме ђу јед ног не ги ра ног и дру гог
афир ма тив ног пре ди ка та, не ги ра ни пре ди кат мо же би ти у се ман -
тич кој опре ци с афир ма тив ним пре ди ка том (18), али не мо ра (19):

(18) видимо да ѥ заповѣдь ѹчинѥна влахо|м| да не гредѹ ѹ наше мѣсто по сѡль нѹ да
гредѹ дрѹгоиде (Дубр. 1414, № 466.4);

(19) ѡ|т|-ога да ти не ѹдрьжимо всега нимала  нь да ти дамо все испльнено (Дубр.
1234–1235, № 8.31).

У при ме ру (18) пр ви не ги ра ни пре ди кат је ди рект но кон фрон -
ти ран дру гом афир ма тив ном пре ди ка ту и гра ма тич ки и се ман тич ки
бу ду ћи да су оба пред ста вље на истим гла го лом (гре сти). Кон фликт -
ност су че ље них кла у за про ис ти че, да кле, из су прот ног од но са њи -
хо вих пре ди ка та, ко ји исту па ју као пот пу ни ан ти но ми – не гре сти ~
гре сти. Та кве ко рек тив но адвер за тив не ве зе пре кла па ју се с опо зит -
ном адвер за тив но шћу упра во због ди рект не ан ти но ми је ус по ста -
вље не из ме ђу две кла у зе, што и отва ра про стор упо тре би ве зни ка а
у сфе ри ко рек тив не су прот но сти (20):

(20) ако ли би сина не било а кьщи била или векѥ кѥри тьда [да се да] кѥри како синѹ
(Дубр. 1413, № 461.27).

У при ме ру (19) не ги ра ни пре ди кат пр ве кла у зе пред ста вљен је
гла го лом чи ји се ан то ним ја вља у по зи ци ји пре ди ка та дру ге кла у зе.
Ту би опреч ну ре ла ци ју чи ни ли гла го ли оудрь жа ти ~ да ти.26 Ка ко, ме -
ђу тим, не ги ра ни ан то ним гу би опо зит ни на пон пре ма свом пар ња ку,
ја сно је да у при ме ри ма тог ти па су штин ски не по сто ји опо зи ци ја
из ме ђу пр ве и дру ге кла у зе об у хва ће не на по ред но сло же ном ре че ни -
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26 Уп. и при мер – ни мь нѣ на бли зѹ да че сто к ва мь до си лаю нь имь ѥ на да ле ко
(Бранк. 1388, № 203.3), где је пр ви пре ди кат са чи њен од не ги ра не ко пу ле нѣ и
пре ди ка ти ва бли зоу, а дру ги од не не ги ра не ко пу ле ѥ и пре ди ка ти ва да ле ко. У опре -
ци су да кле ан то ни ми бли зоу ~ да ле ко, а не ги ра њем пр вог ан то ним ског чла на опре -
ка се не у тра ли ше (не бли зоу ≈ да ле ко).



цом (не оудрь жа ти ≈ да ти), већ се кон траст раз ви ја из ме ђу, с јед не
стра не, прет по ста вље не али не по жељ не, од но сно ре а ли зо ва не али
нео че ки ва не си ту а ци је – иш чи та не из кла у зе с не ги ра ним пре ди ка -
том (оудрь жа ти) – и, с дру ге стра не, по жељ не или фак тич не си ту а -
ци је, из ре че не кла у зом с афир ма тив ним пре ди ка том (да ти). Ста тус
су штин ске ин те гра тив не ком по нен те у та квом адвер за тив ном ре че -
нич ном спо ју има не по жељ на или нео че ки ва на си ту а ци ја, ко ја је у
опреч ном од но су и пре ма пр вој и пре ма дру гој кла у зи на по ред но -
сло же не ре че ни це, што зна чи да би тај ста тус у при ме ру (19) има -
ло за др жа ва ње из ве сних да жби на.

За раз ли ку од опо зит не адвер за тив но сти, чи ја кон фликт ност
про  ис ти че из ди рект ног ан ти но миј ског од но са две су че ље не кла у -
зе (без об зи ра на то да ли оне пред ста вља ју са мо раз ли чи те или у
пот пу но сти опо зит не си ту а ци је), кон фликт ност ко рек тив не адвер -
за тив но сти по чи ва или на ди рект ном ан ти но миј ском од но су две
кла у зе или на ин ди рект ном ан ти но миј ском од но су спор не си ту а ци -
је (иш чи та не из кла у зе с не ги ра ним пре ди ка том) и нео спо ре не си -
ту а ци је ис ка за не кла у зом с афир ма тив ним пре ди ка том. То зна чи да
је опо зит на адвер за тив ност ди рект на [+ ДИРЕК Т], док је ко рек тив на
адвер за тив ност не у трал на пре ма об eлеж ју ди рект но сти [± ДИРЕК Т].

Ме ђу ста ро срп ским кла у за ма по ве за ним ко рек тив ном адвер за -
тив но шћу ре ги стро ва ни су ве зни ци нь/ноу (41,67%) (21), а (4,54%)
(22), не ре/не го (3,02%) (23),27 из вор но при ло шко па че (15,91%) (24) и ли -
хо/ли ше (3,79%) (25), екс цеп тив не пар ти ку ле или при ло зи ть кь мо

(18,95%) (26), раз вѢ/раз ви/ра змѢ (10,61%) (27), те при мар но оп та тив -
на пар ти ку ла да (1,51%) (28):

(21) да имь нѣ никере силе  нь да си продаю  и кѹпѹю  свободьно (жупан Стефан
око 1215, № 4.8), все ми ѥ платиль и не ми нищоре дльжень нѹ ми ѥсть гость и
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27 Ве зник нъ, од но сно нѫ (уп. СС 1994: 384–385) ја вља се у ви ше од 97% на -
по ред но сло же них ре че ни ца овог ти па у старословeнском је зи ку (ДО ГРАМД ЖИ Е ВА

1968: 37), а по знат је на ши рем сло вен ском про сто ру упра во као адвер за тив ни
ве зник (KO PEČNÝ и др. 1980: 510–512). Пре о вла да ва ми шље ње да би пра сло вен -
ско *nъ тре ба ло по ве зи ва ти с пра ин до е вроп ским ко ре ном *nu- ‘са да’ (ЭС СЯ 26:
51–52). Ве зник не ре, од но сно не го Ф. Ко печ ни и са рад ни ци (1980: 1980: 461) ети -
мо ло шки тумачe на сле де ћи на чин: „jde o záporové adv. ne, zesílené par ti ku le mi -že
(jež má tu jen zce la výji meč ně plat nost kopulativního ‘a’[…]), po př. -go“. Као по ред -
бе ни ве зник (у об ли ку ne že, ni že, ne go и сл.) ја вља се на ши рем сло вен ском је зич -
ком про сто ру. Ве зник но, ко ји оба зри во по ми ње Ђ. Да ни чић (1962), ни је по твр ђен
у ана ли зи ра ном кор пу су. У Де чан ској хри со ву љи на ме сту ко јим Да ни чић илу -
стру је адвер за тив но но сто ји нь – вла хь кто ко би ле па се да не оузи ма бѣ лѣ га ѡ|т| ко биль
 нь да се хра ни мѣ се чи но мь (Нем. 1330–1331, № 72.317).



прѣятель (Јован Комнин 1350, № 112.3), ѡгледавь цр|с|в ми  тази вса прьва
записания и не потвори|х| нь иѡще болше и кр|ѣ|пцѣ потвр|д|ьихь (Нем. 1357, №
135.10), ми ваше дльгове ниедне не потварамо нѹ все ѡправлямо срьчано (Бранк.
1388, № 203.5), прїидосмо прѣ|д| юпитера бога и не хотѣ намь сѹди|т|и ноу

посла на|с| прѣ|д| те (SRT 227v);
(22) ако голиѥ бнетачьке придоше подь рать нашь ѹзети воде  а ви имь не браните  а

заповѣгь людемь да бѹдѹ тьи чась вьси при тебѣ сь ѡрѹжьѥ|м|ь (Дубр. 1420, №
526.13);

(23) да би намь и нашѣмь не ѹдили нере прияли (Дубр. 1409, № 349.12), до колѣ е
нась сѣме и нихь да се тѣзи двѣ кѹђи не раздвоита никьдаре до вѣка вѣчнега него

ли да еста ѡбое една кѹђа (Дубр. 1367, № 155.7), ре|ч| ми да неђе ниеднога
сѹпротив|с|тва по в|с|оѡи волѣ ѹчинити него да ми ђе ѹгађати (Кос. 1453, №
662.11);

(24) ако сѣ разьратитѣ сь кралѣмь рашьки  да вась не дамь  ни вашь добитекь  паче

да ви ѹхранѹ сь вьсмь вашимь (бан Нинослав 1240, № 13.17), теи црине нове
надь твоими ни надь инѣми не каши посталять  паче како прави ѡбѣтникь 
сврьзи и ѡ|д|ьврьзи ѹ всемь да ѥ никако нѣ ни било (Дубр. 1416, № 485.20);

(25) да имь нѣ ѹдаве  ѹ комь годѣ дльгѹ  лише сѹдомь  да се ищѹ (Нем. 1321, №
61.4), в|с|ака книга да нѣ твръда ни да ѥ вѣрована ни на еднои правдѣ лихо

ѡво|м|зи нашо|м| книго|м| да ѥ раскидена (Бранк. 1457, № 675.22);
(26) да имь никто|ѡ| нищо не ѹзмѣ по силѣ ни забави  ни властелинь цр|с|тв ми ни

кра|л|вь властелинь  да никто|ѡ| любо вь земли цр|с|в ми и кра|л|вѣ  тькмо да
ходе свободно (Нем. 1348, № 106.5), створи|х| и|м|ь мл|с|ть да имь нѣ на даню
царине ниѥдне  ни индѣ ниг|д|ѣ ѹ моѡи земли тькмо да е ѡнакои како е било ѹ
цра ѹ стѣпана (Балш. 1386, № 193.10), ако се слѹчїи съмрьть комоу
дѹбровчанинѹ оу земли госпо|д|ства ни  що ѥ нѥгова иманїа да за този не имаа
посла госпо|д|ство ни тькмо да ѥ|с| ѡномѹи комѹ га е на съмръти нарѹчиль (Бранк.
1445, № 647.31);

(27) ничимь ми нѣсѹ ѡ|с|тали криви ни дльжни развѢ ми сѹ све платили до дьнашьнѥга
дне (жупан Никола 1369, № 162.3);

(28) немоите ихь мѹчити ѥре ви нѣ право ѡть коле с нами любовь имате каконо ми ваше
дльгове ниедне не потварамо нѹ все ѡправлямо срьчано како нашимь приятелемь
да ѡтправите ихь сврьшено (Бранк. 1388, № 203.4).

Ка ко при ме ћу је Ј. Гр ко вић-Меј џор (2007: 211–213), лек се ма да се
у спо је ви ма овог ти па „по не кад зна чењ ски при бли жа ва ем фа тич кој
пар ти ку ли, док по не кад има адјунк тив ну функ ци ју“. На пре ла зу из -
ме ђу адјунк тив не и ве знич ке функ ци је (не ка да бли же адјунк ти ву, а
не ка да ве зни ку) ста ја ле би ве ро ват но и екс цеп тив не пар ти ку ле или
при ло зи ть кь мо (уп. KO PEČNÝ и др. 1980: 712–714; СС 1994: 711), раз -
вѢ/раз ви/ра змѢ (уп. KO PEČNÝ 1973: 146; СС 1994: 568) с при мар ним
зна че њем ‘са мо, осим, је ди но’28 али и из вор но при ло шко ли хо и ње -
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28 И за са вре ме ни срп ски је зик лек се ме са мо, је ди но или ис кљу чи во у на по -
ред но сло же ним ре че ни ца ма П. Пи пер (2013: 209) од ре ђу је као пар ти ку ле, или као



гов ком па ра тив ли ше с пр во бит ним зна че њем ‘пре ко мер но, су ви ше’
(уп. KO PEČNÝ и др. 1980: 415; СС 1994: 307),29 од но сно па че (< *opa ko,
opa če)30 с из вор ним зна че њем ‘обр ну то, на зад, дру га чи је’ (KO PEČNÝ
и др. 1980: 536–541).31

Уко ли ко су и не ги ра ни и афир ма тив ни пре ди кат пред ста вље ни
истим гла го лом, у дру гој кла у зи он мо же би ти ели ди ран – као уоста -
лом и дру ге за јед нич ке ком по нен те – у скла ду с прин ци пом син -
таг мат ске еко но мич но сти (29):

(29) да нѣ никѣрѣ изьма на инаго серблина  ни на инаго влаха  лише [да јест] на
самога исьца (бан Нинослав 1240, № 13.30), да нѣсть меж|д|ѹ кра|л|в|с| ми и
мегю ними никоя свада развѢ [да јест] право житиѥ како ѥ|с| и пр|ѣ|ге било
(Нем. 1334, № 78.5), ни смь нию свезаль скрози нию разви [сам свезал] за
стари дельгь (Котр. 1355, № 125.22), да имь плате црини|ц| що имь сѹ дльжни
ѥрь ни|х| иманиѥ нѣ нѹ ѥ [имање] наши|х| властель (Дубр. 1398, № 266.15),
на разлогѹ ни нѣсѹ ѡстали ничимь криви  тькмо [су остали] прави (Бранк.
1417, № 499.9), тои не нами видомо исто и чвено нѹ [је видимо] мнозѣми ѥзици
како имь смо казали за вашѹ великѹ вѣрѹ (Дубр. 1418, № 505.22), ниедна
користь ние ниеднои странѣ ни дрѹгои паче [је] щета и маншина (Кос. 1454, №
665.10).32

Кла у за с не ги ра ним пре ди ка том у ко рек тив но адвер за тив ном
ре че нич ном ни зу за у зи ма ини ци јал ну по зи ци ју док је ко рек тив на
кла у за с афир ма тив ним пре ди ка том дру го по зи ци о ни ра на (21–29).
Про ме на тог ре до сле да иза зи ва ти по ло шко по ме ра ње ре че нич ног ни -
за. На и ме, спо је ви у ко ји ма је пре ди кат пр ве кла у зе афир ма ти ван, а
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при ло ге за ре стрик тив но сте пе но ва ње. Уко ли ко се уз ове лек се ме не ја ви не ки
ве зни к, од го ва ра ју ћа на по ред но сло же на ре че ни ца до би ја ста тус асин дет ске
струк ту ре.

29 При мар но при ло шко ли хо/ли ше вре ме ном се з на чењ ски при бли жа ва из вор -
ним екс цеп ти ви ма (уп. ДА НИ ЧИЋ 1962), чи је при су ство у ре че ни ца ма с ко рек тив ном
адвер за тив но шћу не дво сми сле но по твр ђу је фа зич ну „рас пли ну тост“ (уп. РА ДО -
ВА НО ВИЋ 2009) екс клу зив не су прот но сти.

30 Уп. са вре мене срп ске при ло ге на О ПА Ко, на О ПАЧ ке.
31 На ади тив ну упо тре бу из вор но при ло шког па че упу ћи ва ло би ње го во по -

вре ме но ком би но ва ње с ве зни ци ма: да га не при ме мо ме гѹ на сь ѹ ве кѹ  не да бѹ де
свень на сь  и па че вь сѣ ѥго во  да за ти ра мо (Одо ља Пре ди нић 1247, № 18.28), то га зи-мь
не по тва ра мь па че и пот врь гя мь да имь ѥ тврь до (Бранк. 1390, № 215.3), земли тво еи  и
гра до мь тво и мь да не па ко сти мо  ни плѣ но мь ни гѹ со вь  ни ѡчи вѣ сть ни та е мь  нь па че да
имь прь ѣ мо  яко и са мѣ мь на мь (Ду бр. 1234–1235, № 8.23), азъ прѣ жде ме не быв шїихь
го спо дь не по тво рих нъ па че пот връ ди хь (Бранк. 1445, № 647.41).

32 Ов де би спа да ли и при ме ри ти па – кль не мо се те бѣ гнѹ кра лю […] без вса ке
нѹжде  нь [се клнемо] сво и мь хтѣ ни е мь  и сво ѡ вь во ло вь (Ду бр. 1234–1235, № 8.2),
где је не га ци ја ис ка за на пред ло гом бе зь. За ме на тог пред ло га ко ми та тив ним сь
зах те ва ла би не ги ра ње гла го ла кле ти.



дру ге не ги ран при па да ју опо зит ној адвер за тив но сти уко ли ко је ус -
по ста вљен ди рек тан ан ти но миј ски од нос из ме ђу афир ма тив ног и
не ги ра ног пре ди ка та (30):

(30) за вашѹ драгѹ лѹбовь даите ми добрѣ динаре а немоите ми злѣ динаре давать
(Нем. 1320, № 59.3).

Ако се ан ти но миј ски од нос не ус по ста вља ди рект но из ме ђу
афир ма тив ног и не ги ра ног пре ди ка та, већ ин ди рект но из ме ђу афир -
ма тив ног пре ди ка та пр ве кла у зе и спор не си ту а ци је иш чи та не из
дру ге кла у зе с не ги ра ним пре ди ка том, на по ред но сло же ни ре че нич ни
спој мо же би ти ин тер пре ти ран пре као не а двер за тив на об ја снид бе -
на, од но сно екс пла на тор на ре че нич на ве за (где се дру гом кла у зом
до дат но обра зла же са др жај пр ве) не го као адвер за тив ни низ (у ко -
ме је пр ва кла у за ко рек ци ја оног што се иш чи та ва из дру ге кла у зе
с не ги ра ним пре ди ка том). На то ука зу је и чи ње ни ца да се у та квим
ве за ма мо же ја ви ти и ве зник а (31) и ве зник и (32), али не нај че шћи
ко рек тив ни ве зник нь/ноу:33

(31) подаите га и не задрьжете ако ви тко за нь ѹзище (Нем. 1352, № 114.5), подаите
мѹ га и молю ва|с| вла|с|теле немоите га дрьжати (Радосав Повић 1368, №
157.9);

(32) да трьгѹю и ходе свобо|д|но ѹ кюки цр|с|ва ми и ѹ градовѣ|х| и по трьговѣ|х| и по
земли цр|с|ва ми  а никто да имь не има забавити (Нем. 1360, № 140.8),
вьз|д|а сѹ сѹсѣдовали с нами ѹ всакои доброти  а новщинь никьда не подвигли
(Дубр. 1416, № 485.13).

4. КОН ТРА О ЧЕ КИ ВА НА АДВЕР ЗА ТИВ НОСТ од ли ку је на по ред но сло -
же не ре че ни це у ко ји ма је си ту а ци ја ис ка за на (по пра ви лу) дру гом
кла у зом опреч на пре ма оче ки ва њу ко је про ис ти че из пр ве кла у зе
и(ли) ши рег кон тек ста (33):

(33) за прьве господе нѣсѹ ини трьгь изь срьбаля изьносили размѣ коже воскь и сиреньѥ
[па је оче ки ва но да са да НЕ НО СЕ сре бро и злато] а сь ди но се сре бро и зла -
то (Ду бр. 1417, № 492.38).

Док је опо зит на адвер за тив ност за сно ва на на ди рект ној су че -
ље но сти две кла у зе као ан ти но ми ма [+ ДИРЕК Т], а ко рек тив на адвер -
за тив ност на ди рект ној се ман тич кој кон фрон ти ра но сти не ги ра ног и
афир ма тив ног пре ди ка та или пак на ин ди рект ној су прот ста вље но сти
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33 Ин ди ка ти ван је и фа кат да се ве зник а ја вља 5 пу та че шће у на по ред но сло -
же ним ре че ни ца ма у ко ји ма је „ко рек тив на“ кла у за на пр вом ме сту, а кла у за с не -
ги ра ним пре ди ка том на дру гом, не го у ре че ни ца ма са су прот ним рас по ре дом тих
кла у за.



спор не си ту а ци је (иш чи та не из кла у зе с не ги ра ним пре ди ка том) и
нео спо ре не си ту а ци је ис ка за не кла у зом с афир ма тив ним пре ди ка том
[± ДИРЕК Т], у кон тра о че ки ва ној адвер за тив но сти кон фликт про из и ла -
зи из ин ди рект не су че ље но сти им пли ци ра не, оче ки ва не прет по -
став ке и нео че ки ва не кон се квен це [– ДИРЕК Т]. Кон фликт ност кон -
тра о че ки ва не адвер за тив но сти по чи ва, да кле, на оспо ре но сти јед не
им пли цит не пре ми се (уп. MA U RI 2008: 144).

Ме ђу ста ро срп ским кла у за ма по ве за ним кон тра о че ки ва ном су -
прот но шћу ре ги стро ва ни су ве зни ци а (59,27%) (34), и (20,37%)
(35), али (5,55%) (36), нь/ноу (3,7%) (37),34 те пар ти ку ла да (11,11%)
у адјунк тив ној функ ци ји (уп. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007: 211–213) (38):

(34) послахь мног|ѡ| крати с одкѹпомь да поясь да а он ми га некѥ дати (кнез Вратко
1352, № 115.5), ѥре намь ѥ кнезь писаль да ѥ дльжьнь илиа  ѳ  литарь а ви
се сте посегли за  кз  (Дубр. 1388, № 207.7), ѥс шесть годищь да ѥ тьи листь
писань а прьво за нь нѣсмо нищор чѹли (Дубр. 1418, № 504.32), г|д|нь херцегь
сконча се и при|м|нѹ сегаи свѣта а ми кнезь и властеле дѹброва|ч|ци безь синѡва
госпоства мѹ или нихь добрѣхь люди кое би послали мѣсто себе не ѡтворисмо ре|ч|нни
тестаме|н|ть (Дубр. 1466, № 680Б.11);

(35) послахь кь вамь вратите ми и не дасте нищаре нь паче га продасте (кнез Чрномир
1252–1254, № 24.7), тьда ваша дрѣва польгь нихь гредѹ на ны и мы ѹ томь
нѣмамо гнѣва на вы (Ђура Качић 1243–1276, № 32.3), ви добрѣ знате како
давате црквѣ еросалим|с|кои на годище по пе|т| сьть перьперь  и нѣсте имь дали 
ѡ|д| бнетьчке рати (Лаз. 1388, № 205.3);

(36) бѣше ѡправиль се да погѥ да мѹ гп|с|тво |т|и по твоѥи мл|с|ти ѡправи како си
ѡбѣтоваль  али га наиде велика болѣсть ѡ|д|ь ногѹ те|р| не море поити (Дубр.
1415, № 483.17);

(37) мога|х| се ѡсветити на местѹ нѹ не хтехь какѡ да не изгѹблѹ дель племенитѡга гра|д|
дѹбрѡвника (Иван Каруч 1411, № 423.10);

(38) иньдѣ не морема и|м| заповидѣть ѡсвѣнь дѹбровника  да лѣче  да за вашѹ великѹ
любовь ми-|х| звасмо к намь и го|в|рисмо и|м| ѡ|д| нась и мно|г| ихь молисмо ѥда
би хотѣль  кои ѡ|д| нихь поки (Дубр. 1397, № 252.7), нигдаре намь нѣсѹ
пр|ѣ|твори|л| да ето сьде гп|с|гѥ чѹли смо ѥрь ѥ соль довезена ѹ нови на сѹторинѹ 
да се тѹзи продаѥ и този ѹвидевь много се почѹдисмо (Дубр. 1397, № 257.8).

Си ту а ци ја ко јом се им пли ци ра оспо ре на прет по став ка мо же би ти
схва ће на и као не а де ква тан узрок си ту а ци ји ко ја је у опре ци с том
прет по став ком – за прь ве го спо де нѣ сѹ ини трь гь изь срь ба ля изь но си ли
размѣ ко же во скь и си ре ньѥ а сь ди но се сре бро и зла то [← МА ДА за пр ве го -
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34 Пра сло вен ски ве зник *i, по твр ђен у свим сло вен ским је зи ци ма, нај че шће
се до во ди у ве зу с ин до е вроп ским *ei, пр во бит но ло ка ти вом јед ни не од де мон -
стра тив ног *е (ЭС СЯ 8: 167). Ве зник али на ста је као спој пра сло вен ског ве зни ка
*а и пар ти ку ле *li.



спо де ни су дру гу ро бу из Ср би је из но си ли осим ко жу, во сак и млеч,
са да но се сре бро и злато] (Ду бр. 1417, № 492.38). Та ква ин тер пре -
та ци ја по ка зу је да пр ва кла у за у кон тра о че ки ва ној адвер за тив ној
ре ла ци ји има кон це сив ни по тен ци јал, а ти ме и праг ма тич ки зна чај
бу ду ћи да екс пли ци ра њем „не а де кват ног узро ка“ ре ал на си ту а ци ја
(са да но се сре бро и зла то) сти че знат но ве ћу ко му ни ка тив ну те жи -
ну (уп. KO VA ČE VIĆ 1992: 74).

Ма да је им пли ка тор оспо ре не прет по став ке (тј. екви ва лент кон -
це сив не кла у зе) по пра ви лу у ини ци јал ној по зи ци ји, у го то во сва -
ком три на е стом при ме ру (7,6%) он за у зи ма дру го ме сто у кон тра о -
че ки ва ној адвер за тив ној ре ла ци ји (39):

(39) пи ше те за пи ра ха шчи кѣ  да мѹ ѹчи ни мл|с|ть кра|л|в|с| ми да ви зна те  ко ли ко
е мь нѣ ть зи пи ро ѹчи ни ль [зла] [← пи ше те за Пи ра Ха шчи ћа да му учи ни
ми лост кра љев ство ми МА ДА зна те ко ли ко је ме ни тај Пи ро учи нио
(зла)] (Нем. 1303, № 49.2), воѥво|д|а пе та рь […] све за теи на ше трьго|в|це  и
има ньѥ имь ѡбѹ зе  а ва ша ве ли ко сть до бро зна ѥрь има мо ѹ по ве ли стопочившѣмь
родителѥ|м| гп|с|тва ти за пи са но […] да се ме гю сѡбѡ|м|ь сѹ де [← вој во да Пе -
тар све за те на ше тр гов це и од у зе им имо ви ну МА ДА … у по ве љи све то -
по чив ше га ро ди те ља го спод ства ти има мо за пи са но да се (на ши тр -
гов ци) ме ђу со бом суде] (Ду бр. 1417, № 492.16).

5. ЕКС ЦЕП ТИВ НА АДВЕР ЗА ТИВ НОСТ де фи ни са на је кон фликт но шћу
си ту а ци је свој стве не це ли ни и оне при пи са не из дво је ном де лу (40):

(40) да имь се да вѣдѣние трьми мѣсеци яко си могѹ трьжьници ихь ѡ|т|ити ѹ градь
сь всѣмь своимь  а да даю кралевствѹ ми на годище  двѣ тисѹщи перперь (Нем.
1277–1281, № 37.7).

Та ко се у при ме ру (33) кон фрон ти ра си ту а ци ја ѡ|т|ити сь всѣ мь
сво и мь [≈ од не ти све своје] и да ти двѣ ти сѹ щи перпе рь, уто ли ко што се
це ли ни (од ре ђе ној уни вер зал ним кван ти фи ка то ром вь се) при пи су је
од но ше ње, а из дво је ном де лу (иден ти фи ко ва ном број ним кван ти -
фи ка то ром) да ва ње. Ди рект на су че ље ност екс пли ци ра них си ту а ци -
ја [+ ДИРЕК Т] при ме ри ма овог ти па да је ста тус опо зит не адвер за тив -
но сти.

Oсим ве зни ка а (40), ме ђу ста ро срп ским кла у за ма су че ље ним екс -
клу зив ном су прот но шћу мо же се ја ви ти и екс цеп тив на пар ти ку ла или
при лог ть кь мо, пре у адјунк тив ној не го у ве знич кој функ ци ји (41):

(41) да гре|д| пе|ѣ|з-емлю цр|с|в ми и кра|л|вѹ свободно без-абавѣ  тькмо ѡрѹжия да не
носѣ ни ѹ бѹгаре  ни ѹ басарабинѹ землю  ни на ѹгрѣ  ни ѹ боснѹ  ни ѹ грьке
 ни инамо камо любоѡ ѹ тѹгю землю (Нем. 1348, № 106.9).

На по кон, и на по ред но сло же не ре че ни це чи ја пр ва кла у за има
не ги ра ни пре ди кат, док дру га (би ло ели ди ра на би ло не е ли ди ра на)
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са др жи екс цеп тив ть кь мо (42), раз вѢ/раз ви (43), ли хо/ли ше (44) и сл. мо -
гу би ти тре ти ра не и као из ра зи екс цеп тив не адвер за тив но сти:

(42) да не по зи ва срь би нь до у бров ча ни на на сѹ дь ни ка мо  тьк мо пр|ѣ|дь онеи сѹ дие
[нека не по зи ва Ср бин Ду бров ча ни на на суд НИГ ДЕ ОСИМ/НЕ ГО пред оне
судије] (Бранк. 1387, № 196.16);

(43) ти зи по ротци да нѣ соу волни ни ко га оуми ри ти  раз вѢ да ѡпра ве  или па кы да
ѡкри ве (Нем. око 1395, № 121.13r);

(44) да имь нѣ ѹда ве  ѹ ко мь го дѣ дль гѹ  ли ше сѹ до мь  да се ищѹ (Нем. 1321, №
61.4).

Чи ње ни ца да се екс цеп тив на адвер за тив ност мо же ту ма чи ти као
опо зит на (40–41) или као ко рек тив на (42–44) по ка зу је да она не ма
ти по ло шки ста би лан ста тус у окви ру адвер за тив но сти.35

6. КА СИН ТЕ ЗИ. Ана ли за ста ро срп ских пи са них спо ме ни ка у на -
че лу по твр ђу је ре ле вант ност ре цент них ти по ло шких опи са ре че -
нич не адвер за тив но сти (уп. MAL CHU KOV 2004: 178; HA SPEL MATH

2007: 28; MA U RI 2008: 122). Ра шла ње ност ове се ман тич ке ка те го -
рије – пре ма вр сти ан ти но ми је ко ја се оства ру је из ме ђу си ту а ци ја
пред ста вље них су че ље ним кла у за ма – на опо зит ну, ко рек тив ну и кон -
тра о че ки ва ну су прот ност ис по ља ва од го ва ра ју ће на зна ке и на фор -
мал ном пла ну, и то не то ли ко кроз де ци ди ран из бор од го ва ра ју ћег
ве зни ка или адјунк ти ва ко ли ко кроз фре квен ци ју њи хо ве упо тре бе
у сва ком од на ве де них ти по ва.36 Гра ђа ја сно по ка зу је да не ма ти по -
ло шког осно ва за из два ја ње екс цеп тив не адвер за тив но сти као по -
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35 Ва ља на по ме ну ти да се екс цеп тив ност мо же оства ри ти и из ван адвер за тив -
но сти, па и из ван па ра так се (уп. КО ВА ЧЕ ВИЋ 1998: 203–222; ПИ ПЕР 2013: 206, 209–
213), што по ка зу ју при ме ри пред ло шко-па де жних кон струк ци ја с екс цеп тив ним
раз вѣ или за ви сно сло же них ре че ни ца с ве знич ким спо је ви ма раз вѣ що, раз вѣ кь да
и сл.: се ло с се лѡ мь да па се ко у де ед но се ло то у де и дрѹ го раз вѢ за бе ль за ко ни ти хь (Нем. око
1395, № 121.4v), дрь жа ти е  бе зь вь са кое зь ле ди  раз вѢ що ми кто  да сво е вь во ло вь покло нь
(бан Ку лин 1189, № 1.10), и онь дѣ да нѣ на ши хь вла да вь ць ни са де раз вѢ кь да хо ще
влькосла ва (Ко тр. око 1323, № 62.3).

36 У са вре ме ном срп ском фор мал на раш чла ње ност је не што ја сни ја, па би
та ко, пре ма на ла зи ма К. Ма у ри (2008: 312–321), овом три пар тит ном се ман тич ком
од но су од го ва ра ли ве зни ци а ~ не го/већ ~ али. У оста лим сло вен ским је зи ци ма
фор мал на ра шла ње ност је не што ма ње очи глед на, па се у ру ском и бу гар ском ја -
вља од нос а ~ а ~ но, у бе ло ру ском, че шком, пољ ском а ~ але/ale ~ але/ale, а у
укра јин ском та ~ але ~ але. Срп ском је зи ку ти по ло шки би у том сми слу био бли -
жи, на при мер, ру мун ски од нос iar ~ ci/dar ~ dar/însă, од но сно ита ли јан ски
e/men tre ~ ma/ben sì ~ ma/però. Ма да се ти по ло шким ана ли зама мо же при го во ри -
ти за не ма ри ва ње де та ља, оне ипак до при но се са гле да ва њу основ них пра ва ца је -
зич ког кре та ња, али и ди ја то пи је тог кре та ња.



себ ног ти па на по ред но сло же них ре че нич них од но са јер ни је ре ги -
стро ван ни је дан при мер ре че нич не су прот но сти ко ји би био ис кљу -
чи во екс цеп ти ван, а не би се мо гао ин тер пре ти ра ти као опо зи тан
или ко рек ти ван.

Ди стри бу ци ја ве зни ка и при мар них при ло га, од но сно пар ти ку -
ла – чи ја је упо тре ба на гра ни ци адјунк тив но сти и ко нек тив но сти
– мо гла би се та бе лар но пред ста ви ти на сле де ћи на чин:

Ка ко та бе ла по ка зу је, опо зит ну адвер за тив ност (ко ју од ли ку -
је ди рект на опо ни ра ност си ту а ци ја ис ка за них су че ље ним кла у за -
ма) у на по ред но сло же ним ре че ни ца ма пра ти ве зни к а. Ко рек тив на
адвер за тив ност (у чи јој је осно ви дирeк тна или ин ди рект на кон -
фрон ти ра ност пр ве кла у зе с не ги ра ним пре ди ка том и дру ге с афир -
ма тив ним) ко нек тив но је пре по зна тљи ва пр вен стве но кроз ве зник
нь/ноу, ко ји се мо же ја ви ти и у до ме ну кон тра о че ки ва не адвер за тив -
но сти, али тек у при бли жно сва ком 27. при ме ру. Ди фе рен ци јал ни
ве зник ко рек тив ног кон тра ста је не ре, од но сно ети мо ло шки срод но
не го, ко је ће се вре ме ном ста би ли зо ва ти као до ми нан тан ко нек тив ни
по ка за тељ овог ти па ре че нич не су че ље но сти у срп ском је зи ку.
Осим то га ко рек тив на су прот ност обе ле же на је ви со ким при су -
ством при мар но екс цеп тив них пар ти ку ла и(ли) при ло га, од но сно
из вор них при ло га ко ји ма се озна ча ва ми мо и ла же ње или су про тан
смер то ка су че ље них си ту а ци ја, при че му је вр ло те шко утвр ди ти да ли
те лек се ме има ју адјунк тив ну или ве знич ку функ ци ју. Ма да је у кон -
тра о че ки ва ној адвер за тив но сти (ко ју од ли ку је ин ди рект на кон фрон -
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опозитна
адверзативност

корективна
адверзативност

контраочекивана
адверзативност

а 100% 4,54 59,27%

нь/ноу 41,67% 3,7%

и 20,37%

али 5,55%

нере/него 3,02%

да 1,51 11,11%

тькмо 18,95%

паче 15,91%

развѣ/размѣ 10,61%

лихо/лише 3,79%



ти ра ност су че ље них кла у за) нај че шћи ве зни к а (ко ји је и ап со лут -
ни ко нек тив ни пра ти лац опо зит не су прот но сти), у сва ком 18. при -
ме ру ја вља се ди фе рен ци јал ни ве зник али, ина че пре по зна тљи ви
мар кер кон тра о че ки ва не ан ти но ми је у са вре ме ном срп ском је зи ку.

За са гле да ва ње ста ту са сва ког по је ди нач ног ве зни ка (из у зи ма -
ју ћи она лек сич ка сред ства ко ја мо гу би ти схва ће на и ади тив но, а
ко ја су до ми нант но ве за на за ко рек тив ну адвер за тив ност) ко ри сно
је та бе лар но пред ста ви ти њи хо ву уче ста лост:

Ве зни ци не го, не ре ве за ни су за ко рек тив ну адвер за тив ност, ве -
зни ци и, али за кон тра о че ки ва ну, ве зник нь/ноу за ко рек тив ну и кон -
тра о че ки ва ну, док је ди стри бу ци ја ве зни ка а ма ње-ви ше сло бод на,
с тим што се он у сфе ри ко рек тив не адвер за тив но сти до ми нант но
ве зу је за оне ре ла ци је ко је мо гу би ти про ту ма че не и као опо зит на и
као ко рек тив на су прот ност, тј. за на по ред но сло же не ре че ни це у ко -
ји ма је не ги ра ни пре ди кат пр ве кла у зе ди рект но кон фрон ти ран
афир ма тив ном пре ди ка ту дру ге кла у зе.37
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Сло бо дан Ј. Па вло вич

ПРО ТИ ВИ ТЕ ЛЬ НЫЕ СЛО ЖНО СО ЧИ НЕН НЫЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ
В СЕРБ СКОМ ЯЗЫ КЕ XII–XV ВЕ КОВ

Р е  з ю  м е

В на сто я щ ей ра бо те рас сма три ва ют ся про ти ви те ль ные от но ше ния на
уров не сло жно со чи нен но го пред ло же ния на ма те ри а ле древ не серб ской
пи сь мен но сти XII–XV ве ков. Общ им (ин ва ри ант ным) зна че ни ем ка те го -
рии адвер са тив но сти на этом урoвнe являeтся сoпоставление си ту а ций
вы ра жа е мых кла у за ми. Со от но ше ние ме жду дву мя срав ни ва е мы ми си ту -
а ци я ми мо жет бы ть раз лич ным по ти пу кон флик та. Со гла сно ти по ло ги че -
ским опи са ни ям рас сма три ва ют ся три ти па про ти ви те ль но сти: 1)
oппозитивная про ти ви те ль но сть, где не по сред ствен но срав ни ва ют ся две
раз лич ные си ту а ции с по мо щ ью лек си че ских (язы ко вых и кон тек сту а ль -
ных ан то ни мов) и грам ма ти че ских средств (Я ра бо таю, а ты спи шь), 2)
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кор ри ги ру ю щ ая про ти ви те ль но сть, в ко то рой для го во ря щ е го ва жно под -
черк ну ть не со о твет ствие ме жду пер вой отри ца е мой и вто рой бес спор ной
си ту а ци ей (Олег ездил не в Мо скву, а в Одес су) и 3) нео жи да е мая про ти -
ви те ль но сть, под чер ки ва ю щ ая кон траст ме жду не до ста точ ным или отвер -
га е мым осно ва ни ем и не а де кват ным след стви ем (Я оклик нул его, но он
не огля нул ся).

Клю че вые сло ва: древ не серб ский син так сис, oппозитивная про ти ви -
те ль но сть, кор ри ги ру ю щ ая про ти ви те ль но сть, нео жи да е мая про ти ви тель -
но сть.
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СРЕТО З. ТАНАСИЋ*
Институт за српски језик САНУ**
Београд

О ВРЕ МЕН СКИМ РЕ ЧЕ НИ ЦА МА
СА ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛОМ У ПРЕ ДИ КА ТУ

У ра ду се го во ри о ре че ни ца ма са об ли ком по тен ци ја ла и вре мен ским
ве зни ци ма ме ђу кла у за ма за ви сно сло  же не ре че ни це. Ука зу је се на не ке
ти по ве вре мен ских ре че ни ца с по тен ци ја лом о ко ји ма у на шој ли те ра ту -
ри ни је би ло ри је чи. Ни су у пи та њу, да кле, услов не ре че ни це с ве зни ком
кад и по тен ци ја лом у пре ди ка ти ма про та зе и апо да зе, ни ти вре мен ске
ре че ни це за ис ка зи ва ње не ре фе ре нци јал не про шло сти. У пи та њу су
временске ре че ни це ко је има ју у јед ној или у обје кла у зе об лик модално
употрије бље ног по тен ци ја ла, а из ме ђу кла у за је не ки од при мар но вре -
мен ских ве зни ка. По себ но су ме ђу њи ма за ни мљи ве вре мен ске ре че -
ни це с мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом у обје кла у зе.

Кључ не рије чи и из ра зи: срп ски је зик, сло же на ре че ни ца, вре мен -
ска ре че ни ца, услов на ре че ни ца, по тен ци јал, вре мен ски ве зни ци.

Као што је по зна то, по тен ци јал, мо дал ни гла гол ски об лик, ја -
вља се у пре ди ка ти ма про стих и сло же них ре че ни ца. О овом гла -
гол ском об ли ку го во ри се ре дов но у на шим гра ма ти ка ма, пи са ни су
и по себ ни ра до ви о ње му, ра ни је1 и у но ви је ври је ме2. Овом при ли -
ком по себ но скре ћем па жњу на рад Ире не Гриц кат јер се она ба ви
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ме ног срп ског је зи ка, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 МУ СИЋ 1896; МУ СИЋ 1898.
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пи та њем ка ко је до шло до упо тре бе овог мо дал ног об ли ка у вре -
мен ској функ ци ји, на рад Пре дра га Пи пе ра, ко ји се ба ви пи та њем
кон ди ци о нал но сти у про стој ре че ни ци ус по ста вља ју ћи па ра ле лу са
сло же ном ре че ни цом, али и пи та њем упо тре бе по тен ци ја ла у вре -
мен ској функ ци ји. Ми ло рад Ра до ва но вић се у по себ ном ра ду ба ви
пи та њем ра ши ре но сти по тен ци ја ла за про шлост (по тен ци јал 2) и
раз ло зи ма за ње го ву упо тре бу, те ди стинк ци јом из ме ђу по тен ци ја ла
1 и по тен ци ја ла 2. У срп ском стан дард ном је зи ку ја вља ју се за ви -
сно сло же не ре че ни це са об ли ком по тен ци ја ла у пре ди ка ту управ не
и за ви сне кла у зе и вре мен ским ве зни ци ма ко ји по ве зу ју те кла у зе.
Гра ма ти ке и струч на ли те ра ту ра ука зу ју на то да се по тен ци јал ја -
вља, из ме ђу оста лих, у услов ним ре че ни ца ма. Ту се, по ред услов -
них ве зни ка, ја вља и је дан од при мар но вре мен ских ве зни ка – ве -
зник кад, што је са ста но ви шта те ме ово га ра да по себ но ин те ре -
сант но. Та кву мо гућ ност илу стру ју сле де ћи при мје ри.

[1]
1. Кад би сви љу ди и же не го во ри ли са мо че тврт ком, на све ту би би ло мно -

го ма ње глу по сти … (Ду чић, 37).
2. Мо гло би се ре ћи и да чо век не би имао ни је дан дан сре ће кад би знао

за све не сре ће ка кве по сто је по ред ње га и од ко јих па те дру ги љу ди (Ду -
чић, 18).

3. Ка да би се Зе мља, из да на у дан, обр та ла, од ле те ла би нам, при сва ком
ско ку у вис, по при лич но ис под но гу, а кад би се по ме ра ла и у пр о сто ру,
ми би смо у то ку вре ме на мо ра ли ви де ти ка ко се зве зде на дру гим ме -
сти ма хо ри зон та уз ди жу из над ње га, а то ни су ни са ми Ва ви лон ци до
са да опа зи ли (М. Ми лан ко вић, Кр оз ва си о ну и ве ко ве, АСК, 24 ).

4. Кад би се на ша Зе мља, та ко го во ра ше Ари сто те лес, за и ста кре та ла у
пр о сто ру, он да би смо у то ку вре ме на ви ђа ли зве зде не крет ни це у раз ли -
чи тим ме ђу соб ним по ло жа ји ма (Ми лан ко вић, Кр оз цар ство на у ка,
АСК, 76).

5. Кад бих ва ма оста вио има ње, ви не би сте да ли Ву ка ши но вој де ци, мо -
јим уну чи ћи ма, ни гр озд да по је ду (Д. Ћо сић, Ко ре ни, АСК, 72).

6. Стра шно ми се не ка ко до па да тај мо мак Дун ђер ски, ла га ла бих вас кад
би вам ка за ла да то ни је баш мој тип. (М. Ка пор, Бе ле шке јед не Ане,
АСК, 173).

7. Би ло би ли је по кад би та ко би ло (Вук са но вић, 312).
8. Пре ма Зе ма но вом ми шље њу, си ту а ци ја на Кри му би ла би мно го јед но -

став ни ја ка да не би би ло пре се да на Ко со ва, пре но се че шки ме ди ји (П
6. 3. 2014, Е).

9. Кад би би ло по ње ном рас по ло же њу, го спо ђа Да вил би се вра ти ла од -
мах ку ћи, али су ду жни об зи ри зах те ва ли да оста не на Бла го сло ву …
(Ан дрић, 278).
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10. Кад би се пре бро ји ло, не знам шта би ис па ло (Вук са но вић, 246).

Да би за ви сно сло же на ре че ни ца с ве зни ком кад би ла услов на,
по треб но је да у пре ди ка ту управ не и за ви сне кла у зе бу де об лик по -
тен ци ја ла, што је екс пли цит но као услов на ве ла Мил ка Ивић (ИВИЋ
1995, 144); ако та ко ни је, овај ве зник има вре мен ски ка рак тер. Слич -
но је утвр дио и Сте ва но вић у сво јој ве ли кој гра ма ти ци у по гла вљу
о по год бе ним ре че ни ца ма (СТЕ ВА НО ВИЋ 1991, 906, т. 812), са мо што он
ту ме ђу ова квим при мје ри ма на во ди и оне са вре мен ским об ли ци ма
у пре ди ка ту па и за њих ка же да су ов де по год бе не, са на по ме ном
да мо гу би ти и вре мен ске, па ти ме тач ну кон ста та ци ју при мје ри ма
за му ћу је3. Ов дје је за ним љив по след њи, де се ти при мјер; у ње му се
на услов ну кла у зу на сла ња ре че ни ца с об ли ком пре зен та у пре ди ка ту.
Ме ђу тим, та ре че ни ца би мо гла има ти дру га чи ји рас по ред кла у за:
Не знам шта би ис па ло кад би се пре бро ји ло. По што ни су пред мет
овог ра да, сад се ви ше не ће мо за др жа ва ти на ова квим ре че ни ца ма4.
Ов дје би са мо у ви ду ва жне на по ме не тре ба ло ре ћи то да се у ова -
квим услов ним ре че ни ца ма од ве зни ка при мар но вре мен ског ка рак -
те ра ја вља је ди но ве зник кад; са мо ње га на во ди сва гра ма тич ка и
на уч на ли те ра ту ра, а та ко по ка зу је и гра ђа ко јом сам ја рас по ла гао.
Ова чи ње ни ца је ва жна и ра ди утвр ђи ва ња мо гућ но сти из бо ра ве -
зни ка у услов ним ре че ни ца ма и ра ди оно га о че му ће се го во ри ти у
глав ном ди је лу ово га ра да.

У на шој на уч ној и гра ма тич кој ли те ра ту ри ис ти че се да се об лик
по тен ци ја ла мо же вре мен ски тран сфор ми са ти, тј. да се он ја вља за ис -
ка зи ва ње не ре фе рен ци јал них про шлих рад њи (СТЕ ВА НО ВИЋ 1991,
ИВИЋ 1995, ТА НА СИЋ 2005 и др.). Кад су по сри је ди гла го ли свр ше ног
ви да, он да је по тен ци јал го то во је ди ни спо со бан да ис ка зу је не ре фе -
рен ци јал ну про шлост (ИВИЋ 1995а, ТА НА СИЋ 2005, 461, ТА НА СИЋ 2012,
132–134), дру ги, вре мен ски, об ли ци мо гу слу жи ти тек за ис ка зи ва ње
не ких ви до ва не ре фе рен ци јал них про шлих рад њи (ТА НА СИЋ 2005, на
од го ва ра ју ћим мје сти ма, го во ре ћи о пре те ри тал ним об ли ци ма).

По зна то је та ко ђе (в. горе) да се и у вре мен ским ре че ни ца ма у
пре ди ка ту мо же по ја ви ти и об лик по тен ци ја ла за ис ка зи ва ње не ре фе -
рен ци јал не про шло сти. Та кав слу чај илу стру ју сле де ћи при мје ри.
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4 Тре ба ре ћи да се при мје ри за по год бе не ре че ни це с об ли ком по тен ци ја ла у
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ци (СТА НОЈ ЧИЋ И ПО ПО ВИЋ 2005: 396), те у гра ма ти ци за стран це (МРА ЗО ВИЋ 2009:
159) и у гра ма ти ци СТА НОЈ ЧИЋ 2010: 407 и 408.



[2]
1. А кад би су тра офи ци ри кре ну ли да ље, на и шли би у пр вој ка са би на та -

кав до чек (Ан дрић).
2. Кад би био по зван да ве че ра при сто лу прин че вом, она га не би ни при -

ме ти ла … (Цр њан ски, 115).
3. Вра ћа ла се тек кад би су тон из јед на чио по цр не ле гра не др ве ћа с не бом, па -

ли ла све тиљ ку и оста ја ла уз њу до зо ре. (Г. Олу јић, Не бе ска ре ка, АСК, 16).
4. Кад би би ла ме се чи на, про во дио сам мно ге буд не ча со ве слу ша ју ћи див -

ну ме ло ди ју пра ће ну све ча ним рит мом атлант ских та ла са ко ји су се ти -
хо од би ја ли од сте но ви те оба ле (М. Пу пин, Са па шња ка, АСК, 118).

5. Кад би се не ки но ви са ве зник ну дио, он би го во рио сво јој прат њи да је
за по чео љу бав ну игру … (Цр њан ски, 130).

У овим ре че ни ца ма по тен ци јал је сво је основ но мо дал но зна че ње
за ми је нио вре мен ским, до шло је до вре мен ске тран спо зи ци је овога
гла гол ског об ли ка. Бит на ка рак те ри сти ка је да се у ова квим ре че ни ца -
ма уви јек ис ка зу је не ре фе ре нцијал на про шлост. То се у гра ма тич -
кој и струч ној ли те ра ту ри углав ном ис ти че у ве зи са по тен ци ја лом
у овим ре че ни ца ма, али се не ис ти че уви јек и то да је по тен ци јал је -
ди ни, или го то во је ди ни, об лик ко ји мо же ис ка зи ва ти не ре фе рен -
ци јал ну про шлост са свр ше ним гла го ли ма. При мје ри илу стру ју раз -
ли чи те мо гућ но сти вид ске ком би на ци је у пре ди ка ти ма управ не и
за ви сне кла у зе. Ви ди се да се у пре ди ка ти ма обје кла у зе са по тен -
ци ја лом мо гу ја вља ти гла го ли свр ше ног или не свр ше ног ви да, а та ко -
ђе да се у управ ној мо же на ћи гла гол свр ше ног ви да пре ма гла го лу
не свр ше ног ви да у за ви сној кла у зи, те да се мо же де си ти и обр ну -
то. Та ко ђе, у јед ној кла у зи мо же би ти пре ди кат у пре те ри тал ном
гла гол ском об ли ку, док је у дру гој по тен ци јал.

Раз ли ка из ме ђу услов них и вре мен ских ре че ни ца са по тен ци ја -
лом за ис ка зи ва ње не ре фе рен ци јал не про шло сти је сте и у то ме што
се код услов них из ре пер то а ра при мар но вре мен ских ве зни ка ја вља
са мо ве зник кад, док се код вре мен ских ја вља ју раз ли чи ти ве зни ци;
не ки при мје ри се на во де и у гра ма ти ци СТЕ ВА НО ВИЋ 1991: 718 и
877, код АН ТО НИЋ 2001: 191. СТА НОЈ ЧИЋ И ПО ПО ВИЋ: 396,ТА НА СИЋ
2012: 140 и 141. Ов дје се не ће мо ти ме ба ви ти ни на во ди ти при мје -
ре са тим дру гим вре мен ским ве зни ци ма, по што се у ли те ра ту ри
они мо гу на ћи, а то и ни је у цен тру па жње ово га ра да.5

Ли те ра ту ра, ме ђу тим, ни је за би ље жи ла још је дан тип ре че ни ца са
об ли ком по тен ци ја ла у при мар ној, мо дал ној функ ци ји у вре мен ским
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ре че ни ца ма. Бо ље је ре ћи – ни је се по себ ни је ба ви ла та квим ре че -
ни ца ма. А мо же се на по чет ку по ста ви ти пи та ње: да ли се мо дал на
рад ња ис ка за на по тен ци ја лом мо же вре мен ски од ре ђи ва ти, па он да
и пи та ње: мо же ли се по тен ци јал са мо дал ним зна че њем ја ви ти у
пре ди ка ту вре мен ских ре че ни ца, уоп ште, тј. у пре ди ка ту управ не
или за ви сне кла у зе.

Од го вор на пр во пи та ње ни је те шко да ти: и мо дал не рад ње се
смје шта ју у од ре ђе ни вре мен ски од сјек и он се мо же у ре че ни ци и
ис ка за ти вре мен ском од ред бом, као што се мо же и по ста ви ти пи та ње
кад се вр ши не ка мо дал на рад ња. О то ме свје до че сле де ћи при мје ри.

[3]
1. Зна те ли кад би ме ува ти ли? Ни ка да! (М. Ка пор, Бе ле шке јед не Ане, АСК)
2. Он је та да ка зао да би при па ја ње де ло ва су сед них др жа ва би ло ор га ни -

зо ва но на кон одр жа ва ња ре фе рен ду ма ме ђу ал бан ским ста нов ни штвом
(П. 5. 3. 2014, Е).

3. Ја бих у не ким при ли ка ма за бо ра вио мно ге ства ри …, али не сми јем
(Сте ва но вић 1991, 716).

4. Ње го ву спрем ност да бу де су ров још ју че бих на звао од луч но шћу (Та -
на сић 2005, 460).

Ка ко се ви ди, рад ња ис ка за на об ли ком по тен ци ја ла са свим се
ре гу лар но вре мен ски од ре ђу је. Ов дје по себ но тре ба скре ну ти па -
жњу на дру ги при мјер, гдје је вре мен ска од ред ба са де вер ба тив ном
име ни цом, и ци је ла та кон струк ци ја мо же се схва ти ти као кон ден -
за тор вре мен ске кла у зе.

При мје ри ко ји сли је де упра во илу стру ју та кве вре мен ске ре че -
ни це код ко јих је у вре мен ској кла у зи не ки вре мен ски об лик, а у
управ ној по тен ци јал са сво јим мо дал ним зна че њем.

[4]
1. Док он та мо да ле ко … бу де учио ве ли ку вој нич ку на у ку, мо гао би му

тко год цу ру пре о те ти … (Ми ло ше вић 1970, 35).
2. Си гур но го ре отац, са оп шта ва ју ћи им Соф ки ну уда ју, у исто вре ме на -

ре ђу је им да ни ко о то ме не пи сне, да не би ко од ком ши лу ка и оста лог
све та до знао док се уда ја не бу де са свим свр ши ла (Ми ло ше вић 1970, 57).

3. Кад до ђе да се мре, же лео бих оста ви ти град ску бу ку и умре ти ве дар
(Ми ло ше вић 1970, 59).

4. А са да … мо гу да иду ку ћа ма, да се спре ма ју … да би би ли го то ви ка да
их по зо ве да до ђу на све ча ност (Ми ло ше вић 1970, 59).

5. За то је он це ле но ћи … мо рао да се … чу ва, да би … пре но што сва не,
оти шао ку ћи (Ми ло ше вић 1970, 63).

6. Чу ли би смо је чим се при бли жи (Сте ва но вић 1991, 878; М. Ла лић, Ле -
леј ска го ра).
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Иако Ксе ни ја Ми ло ше вић у при мје ри ма ко је на во ди не ко мен -
та ри ше по себ но ври јед ност по тен ци ја ла са ста но ви шта опо зи ци је
мо дал на / вре мен ска упо тре ба, ја сно је да га она, ис прав но, схва та
у ње го вом мо дал ном зна че њу.

Сле де ћи при мје ри су по себ но за ни мљи ви: сад се у вре мен ској
кла у зи ја вља по тен ци јал.

[5]
1. Не по сред но пре сво га од ла ска из Трав ни ка, по што би успа вао ве зи ро ву

па жњу, тре ба ло је да ка пи џи ба ша из ва ди дру ги фер ман, ка тил-фер ман,
ко јим се ве зир, као и сви по сред ни и не по сред ни са рад ни ци ра ни јег сул -
та на, осу ђу је на смрт… ( Ан дрић, 48).

2. На је дан пут, стег ну та гр ла и пре не го што би бри знуо у плач и гла сно за -
је цао, чо век окре те гла ву, ухва ти се обе ма ру ка ма за њу, па уста де,
оста ви бо ле сни цу и по ју ри у су сед ну со бу да се ис пла че (Дра ги ша Ва -
сић, Са бра не при по вет ке, 125, АСК).

3. До ста да ље но ва жи во ти ња, бо је пр ља вог се на, из ду же на и гла ва та; пре
но што би чо век мо гао утвр ди ти ка ква је, за кла ња је ви со ка тра ва (В.
Пе тро вић, Афри ка, АСК, 93).

4. Oko ku le se na la zi lo još či stog pro sto ra pre ne go što bi se do šlo do šu me
(Alek san dar Te no di: MI o Me dve du; Ота ше вић6).

У овим при мје ри ма по тен ци јал у вре мен ској кла у зи има не -
спор но мо дал но зна че ње. То се ли је по ви ди у пр вом, Ан дри ће вом,
при мје ру. Ја сно је да се ов дје не мо же го во ри ти о вре мен ској тран -
спо зи ци ји по тен ци ја ла, јер он у слу ча ју вре мен ске тран спо зи ци је
ис ка зу је са мо не ре фе рен ци јал не про шле рад ње, по на вља не рад ње.
А и из са ме ре че ни це, и из ши рег кон тек ста, очи то је да ту ни је по -
сри је ди по на вља ње, ра ди се о по је ди нач ном до га ђа ју у про шло сти.
Ова кве ре че ни це, ко ли ко ми је по зна то, ни су за би ље же не у на шој
ли те ра ту ри: ре че ни це у ко ји ма вре мен ски ве зни ци чу ва ју сво је вре -
мен ско зна че ње, а по тен ци јал у вре мен ској кла у зи чу ва сво је мо -
дал но зна че ње.

И при мје ри ко ји сли је де слич ни су; раз ли ка је у то ме што у њи -
ма по тен ци јал с мо дал ним зна че њем до ла зи у пре ди ка ту управ не и
за ви сне вре мен ске кла у зе.

[6]
1. Али, та ко би исто би ло и он да кад би се је гу ља ме та мор фо зи ра ла у дру -

ги ка кав створ, у об ли ку ко га је она мо жда и би ла хва та на, али се ни је
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зна ло да то ни је ни шта дру го но не гда шња, сад ме та мор фо зи ра на је гу -
ља (М. П. Алас, Ро ман је гу ље, АСК, 54).

2. Све сам слу ти ла да ћеш баш ти од не куд на и ћи – пре ну га, са свим из
бли зи не, Бран кин глас. Глас жи во тво ран ко ји раз би ја ма глу, ли је чи и
по ди же из мр твих.
Ви дио је пред со бом два ми ла на сми ја на ока, два ока ко ја су сад би ла
чи тав је дан сви јет. Од не кле је чуо и свој ро ђе ни глас, из ми је њен и му -
као:
– Ја бих се и вра тио кад бих ви дио да те не ма с че том (Ћо пић, 53).

3. Ди пло ме не би мо ра ле да се но стри фи ку ју у зе мља ма Европ ске уни је.
На овај на чин ми би смо ствар но ушли у ЕУ пре не го што би ушла Ср -
би ја (НИН 26. 7. 2012, 55).

4. Ti si nov u ovom gra du i ni kom ne ćeš bi ti sum njiv što se ras pi tu ješ. Sa na -
ma dvo ji com bi, me đu tim, bi la sa svim dru ga pri ča i ve ro vat no bi nas i uhap -
si li  pre ne go što bi smo sti gli ne što da po ku ša mo (Alek san dar Te no di: MI o
Me dve du, 2012, Ота ше вић).

5. И да Ма ну лаћ ни је био она кав ка кав је, да ни је јед на ко чу вао ду ћан и се -
део пред ду ћа ном и с оцем се раз го ва рао, Ма не би га ма ка ко иза звао –
ка ко је љут био на ње га – и по ту као се с њим чим би га пр ви пут срео
и на шао. (Сре мац, Зо на Зам фи ро ва, АСК, 47).

6. И та ко ми се чи ни ло да би се то све по че ло сну ра ти и од мо та ва ти  чим
бих  сту пио но гом у со бу где су бо ле сни ци (Л. Ла за ре вић, При по вет ке,
АСК, 4).

7. Је то, бра те Бр не, ти би нам могâ би ти ме штар у све му а за вр ти ја си у
гла ву да би пр сну ја ка во де ни ми јур чим би изаша на ари ју. Ка ко  се  то
мо же ра зу ми ти? (С. Ма та вуљ, Ба ко ња фра Бр не, АСК, 110).

8. Да сам на твом ме сту, ја бих се до бро раз ми слио пре не го што бих ова -
ко не што на пи сао и јав но из нео (Ота ше вић).

9. Ма да, мо рао бих да по ста вим не ка пи та ња про из во ђа чи ма пре не го
што бих од лу чио ... (Ота ше вић).

10. По тре бан ми је про грам по мо ћу ко јег бих мо гао да спа сим од ре ђе не по -
дат ке са тог хар да пре не го што бих га фор ма ти рао (Ота ше вић).

11. Пре не го што би смо на ста ви ли с ра дом Скуп шти не, же лео бих да вам
из не сем за кључ ке рад ног пред сед ни штва (Ота ше вић).

12. Тре ба ло би да де фи ни ше мо шта би то тех нич ки зна чи ло  пре не го  што
би смо да ље раз го ва ра ли о то ме – об ја снио је Ку сту ри ца (Ота ше вић: Да -
нас).

13. У су прот ном, она би мо гла да ка же са мо јед ној осо би, та јед на осо ба
сле де ћој и пре не го што би сте треп ну ли, це ла кан це ла ри ја би бру ја ла
о то ме (Ота ше вић: 24 ча са).

14. Не по сред но пре но што би скли зну ла из ме ђу Га ни ме да и Лу ци фе ра,
Евро па би се пре тво ри ла у зло коб ни, цр ни диск, оиви чен пр сте ном јар -
ко цр ве ног пла ме на (Ота ше вић).
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15. Фи лип је нај пре ка зао да би во лео да зна шта она ми сли о то ме пре но
што би се усу дио на тај ко рак ... (Ота ше вић).

16. Учи нио бих мно ге ства ри пре но што би уоп ште до шло до пре го во ра
(Ота ше вић).

17. Док би сте ви ше та ли по ред Са ве, ја бих за вр шио по сао у пред у зе ћу
(Разг.).

И у овим ре че ни ца ма ве зни ци има ју сво је вре мен ско зна че ње,
а по тен ци јал има сво је при мар но, мо дал но, зна че ње. Уоста лом, у
услов ним ре че ни ца ма се и не мо гу на ћи дру ги ве зни ци са спи ска
вре мен ских сем ве зни ка кад. Нај ре ђе су ова кве ре че ни це упра во с
вре мен ским ве зни ком кад; та ко се че сто ја вља ју по год бе не ре че ни -
це. За то је по треб но да буде на не ки на чин ис кљу че на мо гућ ност
та квог ту ма че ња ре че ни це да би она би ла вре мен ска, што у на ве де -
ним при мје рима и је сте слу чај. У пр вом при мје ру се тај ве зник ди -
рект но на сла ња на вре мен ски при лог он да7. У дру гом при мје ру из
ши рег кон тек ста се ви ди да је ри јеч о вре мен ској ре че ни ци, ма да у
ова квим ре че ни ца ма ни је ла ко утвр ди ти гра ни цу из ме ђу ова два ти -
па ре че ни ца. У оста лим при мје ри ма ни је спор но да се ра ди о вре мен -
ским ре че ни ца ма по што је ја сно да се не ра ди о пр о шлим по на вља -
ним рад ња ма.

У овим ре че ни ца ма ни је из вр ше на вре мен ска тран сфор ма ци ја
по тен ци ја ла; он ни је упо три је бљен вре мен ски. С дру ге стра не, ово
ни су по год бе не ре че ни це. Ра ди се, да кле, о вре мен ским ре че ни ца -
ма са мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом у об ли ку пре ди ка та.
Оне се ја вља ју у раз ли чи тим функ ци о нал ним сти ло ви ма срп ског
је зи ка. Иако се ја вља ју у раз ли чи тим функ ци о нал ним сти ло ви ма,
иако се ја вља ју и у књи жев ним дје ли ма ко ја при па да ју срп ској кла -
си ци, на ша гра ма тич ка ни лин гви стич ка ли те ра ту ра ни су за би ље -
жи ле овај тип вре мен ске ре че ни це. Ме ђу тим, у је зи ку штам пе на -
шло се до ста при мје ра са ова квим вре мен ским ре че ни ца ма – код
ко јих се об лик мо дал ног по тен ци ја ла ја вља у обје кла у зе. То би мо -
гло го во ри ти и да у са вре ме ном срп ском је зи ку ра сте фре квен ци ја
ова квих реченицa. Не ко ли ко пр о на ђе них при мје ра не што дру га чи је
струк ту ре ре че нич не, гдје је у управ ној кла у зи не ки дру ги гла гол ски
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об лик – вре мен ски или им пе ра тив [5], упу ћу је на за кљу чак да се у
са вре ме ном срп ском је зи ку рад ња управ не кла у зе све че шће вре -
мен ски де тер ми ни ше вре мен ском кла у зом са об ли ком по тен ци ја ла
с ње го вом при мар ном, мо дал ном ври јед но шћу. С дру ге стра не, при -
мје ри из књи жев но у мјет нич ког сти ла иду у при лог за кључ ку да се
ове ре че ни це мо ра ју узи ма ти у об зир кад се го во ри о вре мен ској ре -
че ни ци у са вре ме ном срп ском стан дард ном је зи ку.

Са да, кад има мо три ти па ре че ни ца ко је се ја вља ју с по тен ци ја -
лом и ве зни ци ма при мар но вре мен ским ко ји се мо гу ја ви ти из ме ђу
управ не и за ви сне кла у зе – по год бе не, вре мен ске с вре мен ском упо -
тре бом по тен ци ја ла и вр е мен ске с мо дал ном упо тре бом по тен ци -
ја ла – ну жно се по ста вља пи та ње мо гу ли се те ре че ни це и ка ко се
мо гу иден ти фи ко ва ти, тј. ме ђу соб но раз ли ко ва ти. Вре мен ске ре че -
ни це за ис ка зи ва ње не ре фе рен ци јал не про шло сти ла ко се иден ти -
фи ку ју јер се уви јек мо же утвр ди ти по сто ја ње јед ног од два мо мен та
ко ји их иден ти фи ку ју: ис ка зи ва ње про шло сти, а он да и не ре фе рен -
ци јал ност у њи ма ис ка за не рад ње8. А оне се фор мал но мо гу по ду -
да ра ти са услов ним са мо уко ли ко је по сри је ди ве зник кад и по тен -
ци јал у обје кла у зе. Раз ли ко ва ње ових вре мен ских ре че ни ца од вре -
мен ских ре че ни ца с мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом не
пред ста вља про блем по што се мо дал на упо тре ба по тен ци ја ла раз -
ли ку је од тран спо но ва ног по тен ци ја ла: тран спо но ва ни по тен ци јал
ре фе ри ше о про шло сти, а мо дал ни у свим на ве де ним вре мен ским
ре че ни ца ма има бу ду ћу вре мен ску пер спек ти ву.

Оста је је ди но про блем раз ли ко ва ња дви је вр сте ре че ни ца с ве -
зни ком кад и мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом: услов них и
вре мен ских ре че ни ца с тим ве зни ком и по тен ци ја лом у обје кла у зе,
кад уз ве зник не ма ко ре фе рен та ко ји би упу ћи вао на ње го во вре -
мен ско зна че ње. Та кав слу чај илу стру ју сље де ћи при мје ри.

[7]
1. Али Љу бо мир Ма џар сма тра да би део те за ди вљу ју ће оча ра но сти од -

мах био сма њен, ако не би и иш че зао, кад би вам се ус пут пре до чио
огром ни хр ват ски спољ ни дуг (НИН 11. 03. 2010, 34). 

2. Од го во рио сам му, шта би ре кли пе ша ци, кад би чу ли ка ко се ми нећ ка -
мо. А они под та квим при ли ка ма жи ве стал но. Уоста лом, ако шта бу де,
он ме мо же увек од ме ни ти (С. Ја ко вље вић, Срп ска три ло ги ја, 83, АСК).

3. Се ћам се ње го ве, го то во фа на тич не од бој но сти пре ма ме ха ни зми ма, и
пи там се шта би он да нас ре ка о  кад би чуо ауто мат ски кла вир, гра мо -
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фон, ра дио, а да не спо ме нем чу до ви шни би о скоп! (Пу пин, Од па шња -
ка до уче ња ка,75, АСК). 

4. По што би сте утвр ди ли ка ко је крај рад ног вре ме на при лич но про из -
вољ на ка те го ри ја, кре ну ли би сте ку ћи (Ота ше вић: По ли ти ка).

У срп ском је зи ку, ре ко смо, че сто се ја вља ју услов не ре че ни це са
ве зни ком кад и об ли ком по тен ци ја ла у управ ној и за ви сној кла у зи.
С дру ге стра не, ви дје ли смо да се вре мен ске ре че ни це ова кве гра -
ма тич ке струк ту ре ја вља ју ри јет ко. За то се ре че ни це ова кве гра ма -
тич ке струк ту ре нај че шће ра зу ми је ва ју као услов не. Са мо из у зет но
у не ким при мје ри ма, ка кви су ови по мо ме ми шље њу, вре мен ска
ком по нен та ве зни ка кад ни је са свим по ти сну та. Да је та ко мо гу ће
схва та ти ре че ни це у овим при мје ри ма, да је нам пра во чи ње ни ца да
у срп ском је зи ку за и ста има мо и вре мен ске ре че ни це с мо дал но
упо три је бље ним по тен ци ја лом у за ви сној и управ ној кла у зи, са ве -
зни ком кад с вре мен ским зна че њем, ка кав слу чај илу стру ју два при -
мје ра из гру пе [6]. Слич на си ту а ци ја је и у ов дје че твр том при мје ру,
гдје се у ре че ни ци на ла зи ве зник по што. Он је да нас под јед на ко чест
у узроч ним и вре мен ским ре че ни ца ма, сто га у овом слу ча ју не ма мо
мо гућ ност да раз ри је ши мо хо мо ни ми ју. Ов дје бих са мо у ви ду на по -
ме не ре  као да ово ни је и је ди ни слу чај да се у синт ак си не мо же са
си гур но шћу раз ри је ши ти хо мо ни мич ност не ке кон струк ци је.

Све ре че но мо же се све сти на сље де ће. По зна то је да се у са вре -
 ме ном срп ском је зи ку ја вља ју сло же не ре че ни це с об ли ком по тен -
ци ја ла у обје кла у зе и вре мен ским ве зни ци ма. У јед ном слу ча ју по -
тен ци јал се вре мен ски тран сфор ми ше и ре че ни ца ма се, са раз ли -
чи тим вре мен ским ве зни ци ма, ис ка зу ју про шле не ре фе рен ци јал не
рад ње; у дру гом слу ча ју по тен ци јал има мо дал ну ври јед ност и ра -
ди се о по год бе ним ре че ни ца ма; ту се ја вља ис кљу чи во ве зник кад. 

Ме ђу тим, у срп ском је зи ку се ја вља ју и вре мен ске ре че ни це с
об ли ком по тен ци ја ла с мо дал ним зна че њем у јед ној или обје кла у -
зе и не ким од вре мен ских ве зни ка. Мо гу се из дво ји ти три под ти па
та квих ре че ни ца. У пр вом ти пу у управ ној кла у зи је у пре ди ка ту  мо -
дал но упо три је бљен по тен ци јал, а у вре мен ској не ки вре мен ски гла -
гол ски об лик [4]. У дру гом ти пу је обр ну то: у управ ној кла у  зи је
не ки вре мен ски гла гол ски об лик, а у вре мен ској је мо дал но упо три -
је бљен об лик по тен ци ја ла [5]. Нај че шће су, па и нај за ни мљи ви је,
вре мен ске ре че ни це са мо дал но упо три је бље ним по тен ци ја лом у
обје кла у зе и не ким од вре мен ских ве зни ка ме ђу њи ма; да кле и по -
тен ци јал и ве зник чу ва ју сво је при мар но зна че ње [6]. Ни оне се
ипак не ја вља ју по себ но че сто. Ово, да кле, ни су ни по год бе не ре че -
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ни це с ве зни ком кад, ни вре мен ске ре че ни це за ис ка зи ва ње не ре -
фе рен ци јал не про шло сти – о јед ним и дру гим у ли те ра ту ри је већ
пи са но.

По ста вља се пи та ње ка ко се ове ре че ни це раз ли ку ју од вр е мен -
ских ре че ни ца с по тен ци јал ом за ис ка зи ва ње не ре фе ре н цијал не
про шло сти, на јед ној стра ни, и од по год бе них ре че ни ца – кад кла -
у зе спа ја ве зник кад, на дру гој стра ни. Од вр е мен ских ре че ни ца за
ис ка зива ње не ре фе рен ци јал не про шло сти ове ре че ни це се ре ла тив -
но ла ко раз ли ку ју, мо дал на и вре мен ска упо тре ба по тен ци ја ла се
пре по зна је; оне се смје шта ју у раз ли чи те кон тек сте, оне с вре мен -
ском тран сфор ма ци јом по тен ци ја ла ре фе ри шу о про шло сти, док
ре че ни це с мо дал ним по тен ци ја лом има ју бу ду ћу вре мен ску пер -
спек ти ву. Кад је по сри је ди ве зник кад, он да су ове ре че ни це хо мо -
ни мич не и с по год бе ним ре че ни ца ма. Та хо мо ни ми ја се нај си гур ни -
је раз ре ша ва ако је уз ве зник не ка ри јеч ко ја упу ћу је на ври је ме (од -
мах, он да) или у окви ру ши рег кон тек ста. Ни је уви јек мо гу ће раз -
ри је ши ти хо мо ни мич ност та квих ре че ни ца, што ни је је ди ни слу чај
у син так си. Исти на, ова кве ре че ни це се че шће ра зу ми је ва ју као по -
год бе не; то ме је мо гла дје ли мич но до при ни је ти и гра ма тич ка ли те -
рату ра, ко ја и не по ми ње ре че ни це та кве струк ту ре с вре мен ским
зна че њем. Кад је по сри је ди ве зник по што у ова квим ре че ни ца ма,
тре ба има ти у ви ду да се и оне, као и вр е мен ске ре че ни це с вре мен -
ским гла гол ским об ли ци ма, до во де и у од нос са узроч ним ре че ни -
ца ма. И ту се не мо же уви јек чвр сто раз гра ни чи ти зна че ње уколи -
ко уз ве зник по што не ма ка кве ри је чи ко ја упу ћу је на ње го ву вр е -
мен ску ин тер пре та ци ју (од мах, тек, убр зо).

Иако се ова кве ре че ни це ја вља ју у раз ли чи тим функ ци о нал ним
сти ло ви ма, иако се ја вља ју, исти на ри јет ко, и у књи жев ним дје ли ма
ко ја при па да ју срп ској кла си ци, на ша гра ма тич ка ни лин гви стич ка
ли те ра ту ра ни су за би ље жи ле овај тип вре мен ске ре че ни це. Раз лог
за то је сва ка ко и у чи ње ни ци да се оне ја вља ју ре ла тив но ри јет ко
у је зи ку. Ме ђу тим, у је зи ку штам пе на шло се до ста при мје ра са ова -
квим ре че ни ца ма. То би мо гло го во ри  ти и о то ме да у са вре ме ном
срп ском је зи ку ра сте фрек вен ци ја њи хо ва. Чи ње ни ца да се ове вре -
мен ске ре че ни це, с по тен ци ја лом у обје кла у зе, ја вља ју ре ла тив но
че сто у је зи ку да на шње штам пе, да се ја вља ју и у књи жев но у мјет -
нич ком сти лу, кроз два де се ти ви јек, упу ћу је на за кљу чак да је њи -
хо ва по ја ва у по сљед ње ври је ме у по ра сту и да их, али и дру га два
по ми ња на ти па, мо ра ре ги стро ва ти и на ша гра ма тич ка ли те ра ту ра.
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Сре то З. Та на сич

К ВО ПРО СУ О ВРЕ МЕН НЫХ ПРЕД ЛО ЖЕ НИ ЯХ
С ПО ТЕН ЦИ А ЛОМ  В СКА ЗУ Е МОМ

Р е з ю м е

В на сто я щ ей ра бо те ре чь идет о пред ло же ни ях с фор мой по тен ци а ла
/со сла га те ль но го на кло не ния/ в ска зу е мом и вре мен ны ми со ю за ми ме жду
кла у за ми. Ав тор ука зы ва ет на не ко то ри ые ти пы вре мен ных пред ло же ний,
о ко то рых в на шей лин гви сти че ской ли те ра ту ре до сих пор не бы ло ре чи.
Из вест но, что в серб ском язы ке име ют ся вре мен ные пред ло же ния с фор -
мой по тен ци а ла, в ко то рых вы ра жа ет ся не ре фе рен ци а ль ное про шлое, и
услов ные пред ло же ния с фор мой по тен ци а ла в обе их кла у зах с со ю зом
кад. В дан ной ра бо те рас сма три ва ют ся пред ло же ния, в ко то рых  име ет ся
в од ной или в обе их кла у зах фор ма по тен ци а ла с мо да ль ным зна че ни ем,
где ме жду кла у за ми на ли че ству ет ка кой–ни бу дь пер вич но вре мен ной со -
юз. Сре ди них осо бен но вы де ля ют ся ин те ре су ю щ ие нас вре мен ные пред -
ло же ния с мо да ль но упо тре блен ным по тен ци а лом во вре ме ной кла у зе и
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пред ло же ния с мо да ль но упо тре блен ным по тен ци а лом в обе их кла у зах. В
та ких пред ло же ни ях по тен ци ал со хра ня ет свое мо да ль ное зна че ние, а со -
юз со хра ня ет свое вре мен ное зна че ние. Ав тор, на осно ва нии ана ли за язы -
ко во го ма те ри а ла, при шел к вы во ду, что зде сь ре чь идет о вре мен ных
пред ло же ни ях, и пред ла га ет те зис, на пра вля ю щ ий на на ли чие в со вре -
мен ном серб ском язи ке тен ден ции, со гла сно ко то рой де й ствие глав ной
кла у зы, от но си те ль но вре ме ни, де тер ми ни ру ет ся вре мен ной кла у зой с
фор мой по тен ци а ла в его пер вич ном, мо да ль ном зна че нии.

Клю че вые сло ва: серб ский язык, сло жное пред ло же ние, вре мен ное
пред ло же ние, услов ное пред ло же ние, по тен ци ал/ со сла га те ль ное на кло -
не ние / , вре мен ные со ю зы.
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ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ПРИЗРЕНСКО-ЈУЖНОМОРАВСКИХ ГОВОРА
У МЕТОХИЈСКОЈ И КОСОВСКОЈ КОТЛИНИ

У ра ду се раз ма тра ју гла гол ска и име нич ка је ди ни ца у ег зи стен ци -
јал ним кон струк ци ја ма са гла го ли ма „би ти“ (es se) и „има ти“ (ha be re) у
при зрен ско-ју жно мо рав ским го во ри ма Ме то хиј ске и Ко сов ске ко тли не,
са освр том на ши ри бал кан ски кон текст.

У го во ри ма ме то хиј ско-ко сов ског аре а ла уоче не су бал ка ни стич ке
ино ва ци је ка ко на ни воу лич них та ко и на ни воу без лич них ег зи стен ци -
јал них кон струк ци ја, са тен ден ци јом ме ша ња мо де ла са оства ре ном
кон гру ен ци јом и мо де ла са без лич ним об ли ком пре ди ка та (имало људи
у Оптерушу : било Рафч’ани за у војску : имав калуџ’ери у Деч’ане : у
наш крај бил’е зидари : имало авијоне на небо : било и срушене гробове
: имал’е сватове што гледал’е младицу : динаре бил’е преј – под рим -
ски го вор). Ова кво флук ту и ра ње об ја шња ва се ме ђу соб ним ути ца јем
лич них и без лич них ег зи стен ци јал них ре че ни ца, бо га том се ман ти ком
гла го ла „има ти“, ути ца јем кон такт них је зич ких си сте ма – суп страт ног
ро ман ског ти па и ал бан ског, по што се у њи ма ја вља ју ег зи стен ци јал ни
гла го ли es se и ha be re, са упо тре бом у лич ним и без лич ним ег зи стен ци -
јал ним кон струк ци ја ма. Ши ре њу „има ти“ до при но си и бли зи на обли -
жњих ма ке дон ских го во ра.

По себ на па жња у ра ду по све ће на је име нич кој је ди ни ци у ег зи -
стен ци јал ним кон струк ци ја ма, по што се ја вља ју – пре све га у мно жи ни
– но ми на тив и оп шти па деж. При су ство но ми на ти ва као па де жа су бјек та
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на пад ну то је про до ром оп штег па де жа под ути ца јем по се сив ног зна че -
ња гла го ла „има ти“.

Кључ не ре чи: ег зи стен ци јал на кон струк ци ја, es se, ha be re, ме то хиј -
ско-ко сов ски го во ри, при зрен ско-ју жно мо рав ски.

Увод

1. У при ло гу се раз ма тра ју ре че ни це са оп штим зна че њем ег зи -
стен ци је са пре ди ка ти ма ко ји кон гру и ра ју (са лич ним гла гол ским об -
ли ком) од но сно не кон гру и ра ју (са без лич ним гла гол ским об ли ком) у
го во ри ма при зрен ско-ју жно мо рав ског ти па, фор ми ра ним у ју жној Ме -
то хи ји (ЈМГ) и у ју жном и цен трал ном Ко со ву (КГ). Овој ди ја ле кат -
ској зо ни при дру жу је се ве ћим де лом и го вор се вер но шар пла нин ске
жу пе Си ри нић (СиГ), па ће и овај иди ом – иако ге о граф ски не при па -
да ме то хиј ско-ко сов ском аре а лу – би ти об у хва ћен ис тра жи ва њем.

С об зи ром на укуп ну ди ја ле кат ску ком по зи ци ју, ове три це ли -
не пред ста вља ју по се бан ме то хиј ско-ко сов ски под ди ја ле кат (М-К
го во ри) уну тар при зрен ско-ју жно мо рав ског ди ја лек та1. Иако се ста -
ње у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма су штин ски не раз ли ку је од
оно га у М-К го во ри ма, због ти по ло шке раз ли чи то сти у од но су на
М-К го во ре, из ван ужег ин те ре со ва ња оста ла су два се вер но шар -
пла нин ска го во ра у Го ри и Сре теч кој жу пи, за тим го вор три ју на се -
ља у Под го ри, ко ји су сме ште ни на ју жном обо ду ју жне Ме то хи је2.

У ју жној Ме то хи ји оформ ље но је ви ше го во ра бли ских струк ту -
ра (при зрен ски го вор, под гор ски го вор, под рим ски го вор, ђа ко вач ки
го вор) (МЛАДЕНОВИЋ 2004: 221–246), па се они у ра ду по сма тра ју
као јед на ди ја ле кат ска це ли на. Као це ли на раз ма тра ју се и два го во ра
у Ко сов ској ко тли ни (ју жно ко сов ски и цен трал но ко сов ски), чи ја је
гра ни ца на ли ни ји не што се вер ни је од Уро шев ца и Шти мља.

1.1. По сле про го на срп ског ста нов ни штва из ма тич них обла сти
на Ко со ву и Ме то хи ји 1999. го ди не, нај ве ћи део на се ља у Ме то хиј -
ској и Ко сов ској ко тли ни остао је без но си ла ца аутох то ног ди ја ле -
кат ског си сте ма.

У Си ри нић кој жу пи срп ско ста нов ни штво се ве ћим де лом ни је
исе ли ло.
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Општа слика

2. По што ег зи стен ци јал не кон струк ци је у стан дард ном је зи ку
не омо гу ћа ва ју по ре ђе ње с ва ри ја ци ја ма на ни воу ди ја ле кат ских си -
сте ма, у ра ду се раз ма тра срод ност / раз ли чи тост ег зи стен ци јал них
кон струк ци ја с гла го ли ма „би ти“ (es se) и „има ти“ (ha be re) у М-К
го во ри ма са од го ва ра ју ћим мо де ли ма дру гих бал ка но сло вен ских и
не сло вен ских бал кан ских је зи ка и ди ја ле ка та. При ступ има оправ -
да ња, с об зи ром на екс пан зи ју ег зи стен ци јал ног гла го ла ha be re у
бал ка но сло вен ским и не сло вен ским је зи ци ма, укљу чу ју ћи ту и го во -
ре при зрен ско-ти моч ке обла сти, по себ но го во ре М-К аре а ла. Ова ква
суд би на ег зи стен ци јал них кон струк ци ја на ме ће аре ал но об ја шње -
ње не ких пре о бли ко ва ња у М-К го во ри ма.

2.1. С об зи ром на знат ну не ста бил ност ег зи стен ци јал них мо де -
ла у М-К го во ри ма, што до во ди до мо гућ но сти за ме не ка ко са мих
гла го ла та ко и њи хо вих об ли ка („има ти“ / „би ти“, без лич ни не кон -
гру ент ни / лич ни кон гру ент ни – имало људи у Оптерушу : било
Рафч’ани за у војску : имав калуџ’ери у Деч’ане : у наш крај бил’е
зидари : имало авијоне на небо : било и срушене гробове : имал’е
сватове што гледал’е младицу : динаре бил’е преј – под рим ски го -
вор), у ра ду се по све ћу је под јед на ка па жња ка ко им пер со нал ним
та ко и пер со нал ним кон струк ци ја ма. Ова кво при бли жа ва ње пер со -
нал них и им пер со нал них кон струк ци ја до ве ло је до на по ред не упо -
тре бе раз ли чи тих об ли ка пре ди ка та, без ика квих по сле ди ца на се -
ман тич ко-син так сич ком пла ну.

Због по себ ног пра ће ња мор фо син так сич ке суд би не ег зи стен ци -
јал ног су бјек та, из укуп ног фон да де кли на ци о них ти по ва име ни ца
М-К го во ра из дво је не су име ни це м. р. на -ø. Ова кав по сту пак на -
мет нут је чи ње ни цом да су М-К го во ри је ди ни у окви ру при зрен ско-
ти моч ке зо не – за јед но са гра нич ним ко сов ско-ре сав ским го во ри ма
у се вер ни јим де ло ви ма ових две ју ко тли на – ели ми ни са ли па де жни
син кре ти зам Нмн. и ОПмн., ве зи ва њем на став ка -и за Нмн. од но сно
-е за ОПмн.3 Ова кво из два ја ње по ка за ло се по год ним, по што је гра ђа
посведочила да се у де лу го во ра, и то че шће у ју жни јим пунк то ви -
ма, име нич ка је ди ни ца у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма по ред
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об ли ка у Нмн., ја вља и у ОПмн. При сут ним флук ту и ра њем об ли ка
ег зи стен ци јал ног су бјек та, го во ри ана ли зи ра не зо не пред ста вља ју
је дин ствен аре ал у окви ру срп ског ди ја ле кат ског пр о сто ра.

2.2. Ал тер ни ра ње Нмн. и ОПмн. ег зи стен ци јал ног су бјек та део
је флук ту и ра ња ова два па де жна об ли ка у па сив ним, без лич ним и
обез ли че ним кон струк ци ја ма у М-К го во ри ма4.

Глаголска јединица у егзистенцијалним конструкцијама

3. У ре зул та ту ево лу ци је по је ди нач них сло вен ских је зи ка, на -
сле ђе ни мо де ли ег зи стен ци јал них кон струк ци ја из ме ње ни су на
раз ли чи те на чи не. У раз ли чи тим сло вен ским је зи ци ма из бор лич не
или без лич не фор ме у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма раз ли чит
је, усло вљен је спе ци фич ним фак то ри ма у по је ди нач ним је зи ци ма
(НИЦОЛОВА 1990: 240–241).

У ис точ ним и за пад ним сло вен ским стан дард ним је зи ци ма ег -
зи стен ци јал не кон струк ци је се гра де са мо с гла го лом es se (СОБОЉЕВ

1997: 43). Нај зна чај ни је уда ља ва ње од на сле ђе ног мо де ла оства ре -
но је у ју го и сточ ном де лу Бал кан ског по лу о стр ва, у бу гар ским, ма -
ке дон ским и де лу срп ских го во ра,5 ко ји ма при па да ју и М-К го во -
ри. У овом бал ка но сло вен ском аре а лу уда ља ва ње је оства ре но пре
све га ши ре њем кон струк ци ја са гла го лом „има ти“, а са ма екс пан зи -
ја ре зул тат је бал кан ске мик со гло ти је.

Област М-К го во ра и су сед них обла сти ка рак те ри стич на је по
ду го трај ном мул ти лин гви зму раз ли чи тог ти па. Ра ни срп ско-вла шки
кон такт са пре та па њем Вла ха у Ср бе и свим по сле ди ца ма ет но би -
о ло шког ста па ња (УРОШЕВИЋ 1965: 68), до ла ском Ту ра ка за ме њен је
срп ско-тур ским кон так том, да би по след њих ве ко ва пре те жно срп -
ска област би ла за ме ње на срп ско-ал бан ском (МЛАДЕНОВИЋ 2012а:
162–164).

3.1. О ва жно сти бал кан ских не сло вен ских је зи ка за екс пан зи ју
„има ти“ у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма у што кав шти ни, по -
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себ но у ње ном ју го и сточ ном де лу, све до чи при су ство гла го ла ове
се ман ти ке као ег зи стен ци јал ног пре ди ка та у тим је зи ци ма.

3.1.1. Ста ње у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма ару мун ског го -
во ра се ла Тур ја и се вер но ал бан ског го во ра се ла Му хур ве ћим де лом
је по ду дар но. У ег зи стен ци јал ним по тврд ним / од рич ним кон струк -
ци ја ма са гла го лом es se пре ди кат је у лич ном гла гол ском об ли ку, а
име нич ка је ди ни ца је у но ми на ти ву. У ег зи стен ци јал ним по тврд -
ним / од рич ним кон струк ци ја ма с ha be re, ег зи стен ци јал ни гла гол
се ја вља са мо у без лич ном об ли ку, у 3л. јд. (БАРА, КАЉ, СОБОЉЕВ
2005: 279, 279–280; ЈУЛИ, СОБОЉЕВ 2003: 266, 267).

3.1.2. У ру мун ском је зи ку се у ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма
ко ри сти ha be re. Та ко срп ској ре че ни ци „Би ло је не по зна тих љу ди“
од го ва ра ру мун ска „Au fost şi oame ni ne cu no scu ţi (аu fost: au – 3л.
мн. пре зен та гла го ла a avea „има ти“ + fost – пар ти цип гла го ла a fi
„би ти“). Ова ква кон струк ци ја од го ва ра оли че ном ег зи стен ци јал ном
мо де лу „Има ли су не по зна ти љу ди“ у М-К го во ри ма.

3.2. У бал кан ским сло вен ским је зи ци ма и ди ја лек ти ма ко је су у
ве ћој или ма њој ме ри за хва ти ли бал ка ни стич ки пр о це си, ста ње у
ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма по ка зу је из ра зи ту екс пан зи ју гла -
го ла „има ти“.

3.2.1. Екс пан зи ја „има ти“ за хва та при зрен ско-ти моч ку област у
це ли ни. Су де ћи по ди ја ле кат ским опи си ма сре ћу се оба гла го ла, и
то ка ко у лич ним та ко и без ли чи ним ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма.

За кљу чак А. Бе ли ћа да су у го во ри ма ју го и сточ не Ср би је ег зи -
стен ци јал не кон струк ци је са кон гру ен ци јом пре ди ка та (Има ла јед на
ћер ка) обич ни је од оних са обез ли че ним пре ди ка том (Има ло са бља,
зу лум је би ло) (БЕЛИЋ 1905: 400), по твр ђе на је ра до ви ма по то њих
ис тра жи ва ча. Из при ме ра ко је на во ди А. Бе лић за кљу чу је се да се
у ова квим кон струк ци ја ма ја вља ју и „би ти“ и „има ти“, али да је
„има ти“ че шће (ИСТО: 400).

У ни шком го во ру се под јед на ко ко ри сте и „би ти“ и „има ти“.
Сре ћу се без лич не кон струк ци је, али и при ме ри у ко ји ма има кон -
гру ен ци је су бјек та и пре ди ка та (ТОМА 1998: 403–411).

За го вор За пла ња на во ди се са мо „има ти“ у без лич ном об ли ку
има ло (МАРКОВИЋ 2000: 237).

У го во ру Алек си нач ког По мо ра вља ко ри сте се оба ег зи стен ци -
јал на гла го ла, ко ји мо гу би ти у без лич ном или лич ном об ли ку, не -
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за ви сно од то га да ли је ре че ни ца по тврд на или је не ги ра на (БОГ ДА -
НОВИЋ 1987: 233).

Љ. Ву ка ди но вић на во ди да се у без лич ним кон струк ци ја ма у Цр -
ној Тра ви и Вла си ни уоби ча је но ко ри сти са мо пер фе кат у без лич ном
об ли ку од гла го ла „има ти“ (3л. јд. с. р.) (Вукадиновић 1996: 262).

У го во ру ја бла нич ког кра ја у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма
сре ћу се оба ег зи стен ци јал на гла го ла у без лич ном или лич ном об -
ли ку. На ве де ни при ме ри су ге ри шу да је „има ти“ упо тре бље но увек
без лич но, а да је „би ти“ под ло жно оли ча ва њу (ЖУГИЋ 2010: 56–61).

М. Сте ва но вић на во ди да се у го во ру Ђа ко ви це у ег зи стен ци јал -
ним кон струк ци ја ма ко ри сте оба гла го ла. До ми ни ра ју при ме ри са
кон гру ен ци јом, али ни су не по зна ти ни без лич ни об ли ци (СТЕ ВА НО -
ВИЋ 1950: 142).

У го во ру Гор ње Пчи ње (ЈУРИШИЋ 2010: 204–210), по ред основ ног
ег зи стен ци јал ног гла го ла „има ти“, сре ће се и „би ти“. Оба ег зи стен -
ци јал на гла го ла ја вља ју се у без лич ном и лич ном об ли ку.

Од го во ра у се вер ној Ма ке до ни ји, ко ји са срп ски ма по ка зу ју
срод ност, ин те ре сан тан ма те ри јал пру жа ју при ме ри из тек сто ва ку -
ма нов ског го во ра (ВИДОЕСКИ 1962). У за бе ле же ној гра ђи ја вља ју се
оба ег зи стен ци јал на гла го ла. Чи ни се да је у пер со нал ним ег зи стен -
ци јал ним ре че ни ца ма обич ни ји гла гол „би ти“ (Си било ед но-мало
дете, 283; бил едън тато и eдън син, 295; биле два брата, 289, итд.).
По твр ђен је и при мер са обез ли ча ва њем пре ди ка та лич не ег зи стен -
ци јал не ре че ни це (Имало је дън-воденичар Миленко, 280), за тим ег -
зи стен ци јал не ре че ни це са оли ча ва њем без лич ног пре ди ка та (Па
имaле мачики, 286).

3.2.2. У ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма у ма ке дон ском стан -
дард ном је зи ку ко ри сти се гла гол има/не ма (СОБОЉЕВ 1997: 46,
ИВАНОВА 2012: 145–174).

У ма ке дон ским на род ним го во ри ма од гла го ла „би ти“, ско ро по
пра ви лу, ја вља ју се ре че ни це са кон гру ент ним пре ди ка том, док се са
гла го лом „има ти“ пре те жно ја вља ју ре че ни це са не кон гру ент ним
пре ди ка том6:

а) Без лич не ре че ни це: ВИДОЕСКИ 1995: Имало не кој-овчар во
некоа планина, 208; волот го немало, 211; ВИДОЕСКИ 1968: Ама туе
имало еден-патник да-преноќеет, 244; ВИДОЕСКИ 1954: У селото
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имало не кој-рет, 239; ЦВЕТАНОСКИ 2004: Имало некој офчар во некоа
планина, 201, А овде ‘има ло некои, 198, Имаше еден-чоек богат, 202.

б) Лич не ре че ни це: ВИДОЕСКИ 1995: Си-бил еден-стар чојк, 211;
ВИДОЕСКИ 1968: Биле двоица браќа, 243; ЦВЕТАНОСКИ 2004: Си биле
тројца браќа (185), Биле кум Вучко и кум Лиса, 188, Биле два брата
сиромаси, 198.

У ма ке дон ском стан дард ном је зи ку и на род ним го во ри ма ни је
по твр ђен гла гол је / је сте у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма, а
уме сто ње га ко ри сти се „има ти“ (СОБОЉЕВ 1997: 46).

в) У го ран ском го во ру „има ти“ је у из ра зи тој екс пан зи ји у без -
лич ним и лич ним ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма (МЛАДЕНОВИЋ
2001: 482–483).

3.2.3. У бу гар ском књи жев ном је зи ку ег зи стен ци јал не ре че ни -
це са „има ти“ ја вља ју се са мо са без лич ном фор мом има / ня ма
(НИЦОЛОВА 1990: 240; СААВЕДРА 1999: 77, ПОПОВ 1994: 89–90). Ов -
де се свр ста ва ју и ег зи стен ци јал не ре че ни це у ко ји ма се оба ве зно
упо тре бља ва ге ни тив но-аку за тив ни об лик: Но ко шу та та я ня ма ше;
При са мо то зна ме ня ма ше ни ко го; Са мо Огня но ва ня ма ше там (ПО -
ПОВ 1994: 90). У ди ја лек ти ма се по не кад уме сто об ли ка ге ни ти -
ва/аку за ти ва упо тре бља ва но ми на тив: Ас мъ н’амъши (Тър нов ско);
Ас мъ н’амъши у дума (Бе лен ско); Той н’ама да гу има там (Сли -
вен ско) (СТОЈКОВ 2002: 260–261).

Именичка јединица у егзистенцијалној конструкцији

4. Оп ште пре пли та ње упо тре бе два ју ег зи стен ци јал них гла го ла,
упро шћа ва ње је зич ког си сте ма у сре ди на ма је зич ког кон так та, до -
ве ли су до при бли жа ва ња не са мо гла гол ских об ли ка већ и до те жње
да се уме сто две ју име нич ких фор ми у ег зи стен ци јал ним кон струк -
ци ја ма упо тре бља ва са мо јед на – но ми на тив на.

Про дор Н у Г по сле ди ца је при бли жа ва ња без лич них кон струк -
ци ја лич ни ма у го во ри ма при зрен ско-ти моч ке зо не и ко сов ско-ре -
сав ским го во ри ма (МИЛОРАДОВИЋ 2003: 38). Са мо ши ре ње Н у Г у
де лу срп ске ди ја ле кат ске обла сти об ја шња ва се оп штим рас та ка -
њем мор фо ло шког си сте ма, у ко ме су бје кат ска по зи ци ја ге ни ти ва
под у пи ре про дор но ми на ти ва. Ши ре ње но ми на ти ва по др жа но је,
ка ко се на во ди, оп штим син кре ти змом Н и А/ОП у мн., али и син кре -
ти змом у не ким ка те го ри ја ма им. м. р. на -ø, за тим син кре ти змом
ова два па де жа у с. р. јд. (ИСТО: 49). О ва жно сти је зич ког кон так та
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за суд би ну ег зи стен ци јал них кон струк ци ја све до чи ста ње у ба нат -
ским го во ри ма шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, у ко ји ма је име -
нич ка је ди ни ца у без лич ним ре че ни ца ма са има и би ло ре дов но у
но ми на ти ву (ИВИЋ, БОШЊАКОВИЋ, ДРАГИН 1997: 309–310).

Су де ћи по опи си ма го во ра при зрен ско-ти моч ког ти па, у овој зо -
ни у раз ли чи тим мо де ли ма ег зи стен ци јал них кон струк ци ја име нич -
ка је ди ни ца увек је у но ми на ти ву (БЕЛИЋ 1905: 400, БОГДАНОВИЋ
1987: 233, ТОМА 1998: 403–411, МАРКОВИЋ 2000: 237, ЈУРИШИЋ 2010:
208, ЖУГИЋ 2010: 56). По твр ђе ни об ли ци име нич ких је ди ни ца у М-К
го во ри ма, ме ђу тим, иска чу из оп штег ста ња, по што се у де лу М-К
го во ра на по ре до ја вља ју Н и ОП.

4.1. На но си при зрен ско-ти моч ког ти па до не ли су прак тич но
ста би ли сан Н у ко сов ско-ре сав ском го во ру Па ра ћин ског По мо ра -
вља (МИЛОРАДОВИЋ 2003: 39–43, 70). У ле вач ком го во ру по твр ђе на
је екс пан зи ја Н у Г у по зи ци ји ло гич ког су бјек та ре че ни це (СИМИЋ
1980: 26), иако се у овом го во ру и да ље на по ре до ко ри сте Н и Г уз
ег зи стен ци јал не гла го ле „би ти“ и „има ти“ (ИСТО: 21–24). Док је уз
по тврд не гла го ле обич ни ја упо тре ба но ми на ти ва, уз не ги ра не је ви -
ше по твр да са име нич ком је ди ни цом у ге ни ти ву (ИСТО: 21).

Слич но ста ње ка рак те ри ше и га ли пољ ски го вор, по што се ко ри -
сте и Н и Г уз без лич не ег зи стен ци јал не гла го ле има и не и ма (ИВИЋ
1957: 331).

Разматрање материјала М-К говора

5. При су ство по тврд них од но сно не ги ра них пре ди ка та у ег зи -
стен ци јал ним кон струк ци ја ма ни је од зна ча ја за не кон гру ент ност /
кон гру ент ност у ова квим кон струк ци ја ма у М-К го во ри ма.

Ва ри ра ње не кон гру ент ног са кон гру ент ним пре ди ка том оп ште је
обе леж је ег зи стен ци јал них кон струк ци ја у М-К го во ри ма. Фа кул та -
тив ност лич ног / без лич ног об ли ка у ег зи стен ци јал ним кон струк ци -
ја ма илу стру је при мер: Људи биље доста. Било доста људи ЈМГ.

У М-К го во ри ма при сут на су два ег зи стен ци јал на гла го ла –
„има ти“ и „би ти“. Не ма по твр да са гла го лом „је сам“, уме сто ко га се
ко ри сти гла гол „има ти“. Два при ме ра са гла го лом „по сто ја ти“ из
КГ (Постоје друге лекове за тај болес, постoјале аргати што
косију) нај ве ро ват ни је су уне ти из стан дард ног је зи ка. Про ве ром
ма те ри ја ла до би је не су кон струк ци је с гла го лом „има ти“ (Има и
друге лекови, имале аргати).

Јужнословенски филолог LXX (2014)158



С об зи ром на ин те ре сант но ал тер ни ра ње име нич ке је ди ни це у
Нмн. и ОПмн. име ни ца м. р. на -ø, у ра ду се на во де са мо при ме ри
мно жин ских об ли ка овог де кли на ци о ног обра сца. При ме ри са ег зи -
стен ци јал ним су бјек том у Нмн. из дво је ни су од при ме ра са ег зи -
стен ци јал ним су бјек том у ОПмн.

5.1. И н в е н т а р  м од е л а  е г з и с т е н ц и ј а л н и х  р еч е н и ц а

Бо гат ством мо де ла ег зи стен ци јал них кон струк ци ја М-К го во ри
пред ста вља ју по се бан аре ал у окви ру срп ске ди ја ле кат ске обла сти.
Од ре ђе на слич ност по сто ји са ста њем у го во ри ма при зрен ско-ти -
моч ког аре а ла, ко ме се ин вен та ром при бли жа ва ју и за пад но бу гар -
ски, али и го во ри се вер не и се ве ро за пад не Ма ке до ни је.

Кон струк ци је са „има ти / не ма ти“ у екс пан зи ји су. Број по све -
до че них при ме ра са „(не) би ти“ знат но је ма њи од оних са „има ти
/ не ма ти“. Не за ви сно од ти па пре ди ка та, при мар не су кон струк ци је у
пер фек ту и пре зен ту, док су кон струк ци је у им пер фек ту и фу ту ру I
знат но ре ђе, по себ но оне у фу ту ру I.

Екс па ни зи ја мо де ла са „има ти / не ма ти“ не сум њи ви је бал ка -
ни зам у М-К го во ри ма.

5.1.1. Без лич не кон струк ци је са Н:

а) Гла гол „има ти / не ма ти“: пре зент, 3л. јд.; пер фе кат, 3л. јд. с.
р.; им пер фе кат, 3л. ј.; фу тур I, 3л. јд.;

б) гла гол „(не) би ти“: пер фе кат, 3л. јд. с. р.; им пер фе кат, 3л. ј.;
фу тур I, 3л. јд.

5.1.2. Лич не кон струк ци је са Н:

а) Гла гол „има ти / не ма ти“: пре зент, 3л. мн.; пер фе кат, 3л. мн.;
им пер фе кат, 3л. мн.; фу тур I, 3л. мн.;

б) гла гол „(не) би ти“: пер фе кат, 3л. мн.; фу тур I, 3л. мн..

5.1.3. Без лич не кон струк ци је са ОПмн.:

а) Гла гол „има ти / не ма ти“: пре зент, 3л. јд.; пер фе кат, 3л. јд. с.
р.; им пер фе кат, 3л. ј.; фу тур I, 3л. јд.;

б) гла гол „(не) би ти“: пер фе кат, 3л. јд. с. р.; фу тур I, 3л. јд.

5.1.4. Лич не кон струк ци је са ОПмн.:

а) Гла гол „има ти / не ма ти“: пре зент, 3л. мн.; пер фе кат, 3л. мн.;
им пер фе кат, 3л. мн.; фу тур I, 3л. мн.;
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б) гла гол „(не) би ти“: пер фе кат, 3л. мн.

5.1.5. Мо дел са за ме нич ком ен кли ти ком у А / ОП:

а) Пре зент гла го ла „не ма ти“ у 3л. јд. пре зен та + Н + А/ОП зам.
ен кли ти ке.

5.2. Е г з и с т е н ц и ј а л н е  ко н с т р у к ц и ј е  с а  Н м н .

5.2.1. Безличне конструкције

5.2.1.1. По тврд ни / не ги ра ни ис ка зи

Нај ве ћи број по твр ђе них при ме ра је са гла го лом „има ти / не ма -
ти“ у 3л. јд. с. р. пер фек та и 3л. јд. пре зен та7.

а) Гла гол „има ти / не ма ти“, пре зент, 3л. јд.
Има разни људи по Приздрену, има и војници по сокаце, има Ђакофци

у Бејагратд, а сêгк нити има гости, има доста Сêрби у Оч’у, има такве бикови
у планину; сêген нема мајстори ка по напре, нема више мајсторске пирови,
по Подриме више нема Сêрби ЈМГ;

има разнe људи по воме свету, има сватови за на свадбу, у наше село
има стари и колонисти, нема ардови у подруме, нема зетови у фамилију,
орлови нема по нашему крају, ни столари нема КГ;

заш то да праим кǝд има дǝ ноwи; нема сêге вуци у Сириниће, нема више
синови за у војску, куд нас нема медведи СиГ.

б) Гла гол „има ти / не ма ти“, пер фе кат, 3л. јд. с. р.
Имало Турци по граду, имало ратови от сто године, имало л’уди што не

знал’е да пиш еф, бурич’и имало пуно, имало људи у Оптерушу, на раз бој
имало нити, ут оwи имало по куч’е; куд Сêрбе немало пекари, немало аут -
обуси на станицу, ни шњајдери немало, немало колач’и да се је ЈМГ;

имало мужи по Немач’ке, имало пијане људи, имало петлови по обору,
имало ткани ч’ел’ими, имало девери што штитили снаше, имало насељеници
у Грач’аницу; није имало уч’ите љи, није имало стари људи да кажију, ни
имало во де нич’ари, ни имало авијони на небо, лекари није имало у село КГ;

имало чобани, туј имало ку мбари, а оџаци имало, имало покрофци напре
одǝ козине, имало стогови до Лепенац, имало ћилими за продаву, и кожуши
имало; ни прије нимало ђаволи, немало големи камењи за кућу, ни астали
немало у куч’у СиГ.
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в) Гла гол „(не) би ти“, пер фе кат, 3л. јд. с. р.
У М-К го во ри ма по тврд не без лич не кон струк ци је с гла го лом „би -

ти“ че шће су од кон струк ци ја с од рич ним об ли ком ово га гла го ла.
У ре че ни ца ма са од рич ним пре ди ка том, не за ви сно од то га да

ли је ли чан или без ли чан, прак тич но је уоп штен гла гол „има ти“8.
Било људи по пијацу, млого аскери било на Кал’ају, преј било волоwи,

било Рафч’ани за у војску, и тој било напрешн’е бабине л’екови, било гоч’еви
кǝд ми се женија брат ЈМГ;

у моје време које циркусе било, колико лешеве по путу било; што било
бројеве, остало у Урошевац; толикве орасе било, било и наши Косовфци,
пантим да било зидови; ни учитељи не било КГ;

било људи по бачије, било оўчари по планине, било лопови тад; људи не
било за рат, не било волови за работу СиГ.

г) Гла гол „има ти / не ма ти“, им пер фе кат, 3л. јд.
Тамо имaше и Турци, имaше и Фурјанци, имaше бравови у наше село,

и гаврани имаше, у дом имаше стари и млади; кобајаги немaше камењи,
немaше аут обузи да не одведију, ни де војч’ич’и немаше за удавајн’е ЈМГ;

вика – имаше вампири у паток, на пијац имaше и пилич’и, на астал
имаше разни тањири, имаше у болницу добри док тури; немаше сандаци за
све јаб уке, немaше јунаци да срушу куч’у КГ;

и Будурини имаше тамо, имаше лопови на све стране, у двор имаше
добри јагњићи; ни брестови немаше да се исече, немаше у Сириниће ни
партизани, ни Бугари немаше СиГ.

д) Гла гол „(не) би ти“, им пер фе кат, 3л. јд.
Беше људи на свадбу; не беше никој да донесе ЈМГ;
не беше еври да се узе СиГ.

Не ма мно го по све до че них при ме ра.

ђ) Гла гол „има ти / не ма ти“, фу тур I, 3л. јд.
Увек ч’е има старци да умирафв, ч’е има гости и за твоју славу, да л’и

ч’е има волови да извуч’ев дрва; у Подриму не ч’е има ни сабори ЈМГ;
ч’е има милицајци и за тебе; не ч’е има пракци за продаву, не ч’е има

људи за работу; кǝт ч’е отиднемо ми, не ч’е има прајци у оборе КГ;
ће има опанци кǝд има људи; не ће има ни троњови да се спије СиГ.

е) Гла гол „(не) би ти“, фу тур I, 3л. јд.
Ч’е бине људи на работу, да л ч’е бидне доста куч’ич’и, ч’е бидне пуловери

за продаван’е, не ч’е бине Сêрби у Приздрен ЈМГ;
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па зар ч’е бидне лопови и у нову државу ЈКГ.
и не ће бино људи да не закопо СиГ.
Број по твр да са фу ту ром I гла го ла „би ти“ и „има ти“ ни је ве ли к.

5.2.2. Личне конструкције

Иако је оства ре на кон гру ен ци ја про ме ни ла тип ис ка за, без лич ни
ка рак тер кон струк ци је услов но оп ста је, по што је ег зи стен ци јал ни
пре ди кат по пра ви лу у 3л. мн. Сна га ова квог пре о бли ко ва ња под јед -
на ке је сна ге у оба гра ма тич ка бро ја (Имаја један стари, један
Јањевац КГ)9.

5.2.2.1. Потврдни / негирани искази

а) Гла гол „има ти / не ма ти“, пер фе кат, 3л. мн.
Мо дел ег зи стен ци јал них ре че ни ца нај ве ће сна ге је онај са кон -

гру ент ним об ли ком 3л. пер фек та:
Имал’е разне бегови, па имал’е потоци по дворове, имал’е војници на

свако ћуше, само у Вел’ику Крушу не сел’еници имал’е; прозори имал’e, теј

пенџ’ерч’ич’и мицке; гоч’еви имал’е, увек имал’е Шиптари млого, имал’е
сандуци за теше, де војч’ич’и имал’е за удадбу, заш то имал’е Сêрби је но-
време, зидови немал’е меџ’у два двора, по преј немал’е старе л’уди, вас пут
немал’е наше војници ЈМГ;

имал’и синови што ни гледале родитеље, имале и војни авијони, имали
и богаташи и сиромаси, имал’и и они руч’ни гребени, у село имали столари,
имале кошеви от сламе, имале и прије лопови, имали од Граћанице полицајци,
имали наши зидари по Аустрије; није имале шпореди у куч’е, креденци ни
имали у куч’у, немали брестови у наш лугк КГ;

имале вуци по шуме, имале богати Стречањи, имале и трњи през
оwас, тêд имале никоји Сушићани у Амберику, имале попови да служу;
понапре немале лустери, немале јелени јер јеле ги вуци, јелени по немале тој
време, лекари напре немал’е СиГ.

б) Гла гол „(не)би ти“, пер фе кат, 3л. мн.
Бил’е Турци што знал’е работу, напре бил’е еч’ими, бил’е и л’екови о[д]

траве, тат Срби бил’е мало; у село биље волови ЈМГ;
биле жандари у Гатњо, били млого Арнаути по Приш тине КГ;
у наш крај биле зидари, млого људи биле СиГ.

в) Гла гол „има ти / не ма ти“, им пер фе кат, 3л. мн.
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Имав џ’андари у свако село, имав ајдуци по граду; немав мил’ицајци да не
одбранију од њи, ни сêге нeмав огњови ЈМГ;

имаш оше разне џ’аци; ни сватови, ни гости немаш оше на свадбу ЈКГ,
имаше попови у њину кућу, немаше јунаци да се тепоў СиГ.

Ре че ни це са им пер фек том у 3л. мн. рет ке су у М-К го во ри ма,
по што по ље њи хо ве упо тре бе по кри ва про дук тив ни пер фе кат.

г) Гла гол „има ти / не ма ти“, пре зент, 3л. мн.
Имафв богате Сêрби, у касарну имав официри, имав никоји старци шо не

гл’едал’е, имав калуџ’ери у Деч’ане, у Дрим имаф кленови, ско бал’и ЈКГ;
имају људи што те превару одма КГ;
на свет имоў мајстори за све СиГ.

Број по твр да ни је ве ли к.

д) Гла гол „има ти / не ма ти“, фу тур I, 3л. мн.
Да л’и ч’е имаф познати да ми помогнеф, за десет године не ч’е имав

ни трак тори, не ч’е имав такви сирци ка што имало ЈМГ,
да л ч’е имају лекари да помогну, ч’е имају и кумови ка[д] доџ’е време КГ,
па ће имо и такве коњи, ће имо разни врагови, ће имоў чобани ако треба

СиГ.

ђ) Гла гол „(не)би ти“, фу тур I, 3л. мн.
Ч’е бинев ајдуци по сокаце ако ги даде држава, ч’е бинев бол’еси ка што било

у прошли рат, можда ч’е бинев по путу и наше војници ЈМГ,
ч’е бину и зетови; не ч’е бину ни врапч’ич’и на грање КГ.

5.3. Е г з и с т е н ц и ј а л н е  ко н с т р у к ц и ј е  с а  О П м н .

5.3.1. Ши ре ње ОПмн. у Нмн. име ни ца м. р. на -ø за хва ти ло је
ви ше кон струк ци ја у го во ри ма ме то хиј ско-ко сов ског аре а ла. Мар -
кант но је ши ре ње у па сив ним ре че ни ца ма (в. т. 2.2).

На мор фо син так сич ко пре о сми шља ва ње у ег зи стен ци јал ним
кон струк ци ја ма упу ћу ју и при ме ри са на по ред ним ја вља њем Нјд. и
ОПјд. име ни ца де кли на ци о ног обра сца на -а:

Вода не имало : воду не имало на ч’ешму, исто било воду ЈМГ, имало
јаб ука на врата : имало јаб уку на бајрак, имало горе воду КГ.

Ова кво ши ре ње ОПмн. по твр ђе но је пре те жно са ег зи стен ци -
јал ним гла го ли ма у пер фек ту, у без лич ном или лич ном об ли ку, док
су при ме ри са оста лим гла гол ским об ли ци ма ре ла тив но рет ки. Екс -
пан зи ја ОПмн. ве ће је сна ге у им пер со нал ним кон струк ци ја ма.
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Без лич них кон струк ци ја са ОПмн. има ви ше у ЈМГ не го у КГ,
док су у СиГ не по зна те. У ЈМГ нај ве ће је сна ге у при зрен ском и
под рим ском го во ру, док је у КГ уоче но да је ОПмн. нај ве ће при сут -
но сти у нај ју жни јем де лу, док осо би на сла би ка ко се иде од ју га ка
се ве ру.

Од два кон ку рен та – Нмн. и ОПмн. – ви ше је по твр да са Нмн. 

5.3.2. Примери типа:
Нема гу сестра, нема гу мајка, нема ги ни брат ни син, од Л’умани по

азгəн Арнаути н’ема ги у нашу наију, такви јунаци нема ги куд њи, нема ги
сватови да дођнефв, ни саге нема ги пријатељи ка по пред што имало ЈМГ,
нема гу Мирка на работу, нема га ни мој Драган, нема ги синови да доџ’у,
нема ги сватови КГ, нема га Станојко, нема ги Штрпчани сǝс коње, нема
ги унуци СГ,

ка рак те ри стич ни и за ма ке дон ски и бу гар ски је зик, све до че о при -
сут но сти А/ОП удво је ног објек та са оп ште ног за ме нич ком ен кли -
ти ком. Док се ова ква упо тре ба за ме нич ке ен кли ти ке у ма ке дон ском и
бу гар ском је зи ку ја вља ка ко у не ги ра ним та ко и по тврд ним ре че ни -
ца ма (СААВЕДРА 2005: 95–97)10, у М-К го во ри ма по твр ђе на је са мо
у не ги ра ним им пер со нал ним ре че ни ца ма са 3л. јд. гла го ла „не ма -
ти“. Ова ква мар ки ра на упо тре ба, ко ја под се ћа на чу ва ње Г (у ак ту -
ел ном си сте му ОП) има ин те ре сант ну па ра ле лу у ле вач ком го во ру,
у ко ме се ге ни тив че шће ја вља у не ги ра ним ис ка зи ма, док је по -
тврд не ис ка зе за хва тио у ве ћој ме ри про дор но ми на ти ва (СИМИЋ

1980: 21).

5.3.3. Безличне конструкције

5.3.3.1. Потврдни / негирани искази

Убе дљи во нај ве ћи број при ме ра без лич них кон струк ци ја су оне
са пре ди ка том у 3л. јд. пер фек та.

а) Гла гол „има ти / не ма ти“, пер фе кат, 3л. јд. с. р.
Имало у старо време далапе у зид, имало фијакере за свадбе, некакве

зидове имало до куч’е, имало и пце шарпланице, имало на тој место брегове,
кêршове; имало манастире у све села, имало авијоне на небо, имало преј
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лумпире; немало порцуланске шпорете, не го обич’не (РЕ МЕ ТИЋ 1996:
540), немало обич’аје ка сêген, немало тањире за све госте, немало пошт -
ене л’уде ЈМГ;

имало и те кожуце; имало рукате гребене, труповe ималo у шуму,
имало наше адете, имало разне лекове за претисак, имало ту разне колач’е,
кǝд имало њине празнице, имало и упал’ене манастире; имало те кревете
старе, па и капаце имало ту; тањире ни имало, те салтанаце није имало,
није имало шпoрете, није пре имало кон обаре КГ.

б) Гла гол „(не) би ти“, пер фе кат, 3л. јд. с. р.
Било ч’аршафе да се дарујев, кǝд било теј добре данове, кошеве било;

тепице, ч’ерге било преј одǝ козине ЈМГ;
тако било обич’аје код нас, било гробове по њиве, било војнице да

помогну, на триста места било наставце, па било набојце све одоздол по
ноге КГ.

в) Гла гол „има ти / не ма ти“, им пер фе кат, 3л. јд.
Имаше патоце што ишл’е през дворове, немаше тигање у предавницу,

немаше јунце да се кêрмиф, у тој време имаше бол’есе у људе ЈМГ;
у нашу кучу имаше тануре у нач’ва, имаше у воз старе Србе КГ.

г) Гла гол „има ти / не ма ти“, пре зент, 3л. јд.
Посл’е обич’аје има, има и саге наше обич’аје, ту има потк ивач’е што

потк ивају, па у цêркву има и кêрсове; де има пијаце, нема више теј старе
адете, ЈМГ;

има млого језице, после обич’аје има разне, де има војнице да ги викнем,
има у Гатњо и лажове, а више нема људе ка ко ваља КГ.

д) Гла гол „(не) би ти“, фу ту р I, 3л. јд.
У тај дêн ч’е бине налбатине да ковев којнe; кат пропане држива не ч’е

бине ни евре, ни динаре, ми вика што ч’е бине у Немач’ку л’екове за мој
бол’ес ЈМГ.

ђ) Гла гол „има ти / не ма ти“, фу тур I, 3л. јд.
Разне дарове ч’е има ЈМГ,
волове ч’е има на пијац КГ.

5.3.3.2. Личне конструкције

Убе дљи во нај ве ћи број при ме ра без лич них кон струк ци ја су оне у
3л. мн. пер фек та. Ова ква екс пан зи ја ОПмн. мо же се до ве сти у ве зу
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са пре но сом пре ла зно сти при свој ног гла го ла „има ти“ у ње го ву ег -
зи стен ци јал ну упо тре бу. Ово ме, сва ка ко, до при но си и кон гру ент ни
пре ди кат.

а) Гла гол „има ти / не ма ти“, пер фе кат, 3л. мн.
Имал’е тако беле бисере око врат, имал’е шпорете на дêрва, имал’е

л’екове, имал’е и лопове у државну службу, имал’е у прдавницу смрзнате
кромиде, имал’е сватове што гледал’е младицу, неке поклопце имал’е; напре
немал’е тако л’екаре ка сêген, имал’е шарпланице да се ч’уваw офце, немал’е
војнице да не ч’уwав ЈМГ;

оне тануре код нас имале, имал’е јежове, имале снегoве и у теј дêнoве,
имале и војнице на стражу, немали лопове кǝд бија остар закон, немале
кумове што не помогле, кредите немал’е прије, немали столове не го на
клупе КГ.

б) Гла гол „(не) би ти“, пер фе кат, 3л. м.н.
Старинске обич’аје бил’е (РЕМЕТИЋ 1996: 540), а бил’е брестове;

динаре бил’е преј, какве банке ЈМГ;
прије биле на свадбу само позвате сватове КГ.

в) Гла гол „има ти / не ма ти“, им пер фе кат, 3л. мн.
Туј имав Стреч’ан’е, куд офвце имав пце да лајев, у манастир имав

кêрсте од злато, немав добре џ’акове за ч’еницу, вуј годину немав сн’егове
ка лани, дǝнêс немав тол’ико л’ебове ЈМГ.

г) Гла гол „има ти / не ма ти“, пре зент, 3л. мн.
Имав разне бравове, имав алате за сваку работу, имав у село ловач’ке

пце, немав више теј салтанаце ЈМГ;
имају и саге добре људe, имају и у Бабуш Црнагорцe КГ.

д) Гла гол „има ти / не ма ти“, фу тур I, 3л. мн.
У куч’у ч’е имав ч’уваре да ч’ував, у магацин ч’е имаф џ’акове и за

ч’еницу и за коломбоч’ ЈМГ;
кат се осуши све, ни купусе ч’е немају на њиве КГ.

6. Закључне напомене

6.1. По ре ђе њем мо де ла ег зи стен ци јал них кон струк ци ја ко је А.
Со бо љев на во ди за ис точ ну Ср би ју и за пад ну Бу гар ску (СОБОЉЕВ
1997: 46–48) са мо де ли ма у М-К го во ри ма уоча ва се знат на срод -
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ност. Ово се од но си ка ко на екс пан зи ју „има ти“ у ова квим кон струк -
ци ја ма, та ко и на обез ли ча ва ње лич них ег зи стен ци јал них кон струк -
ци ја (Па свадба било), са ко ји ма ал тер ни ра ју лич не (Имала jена ја -
бука). Оно што из два ја М-К го во ре, при су ство je ег зи стен ци јал них
ре че ни ца са име нич ком је ди ни цом у ОП.

6.2. На по ред на упо тре ба без лич них и лич них мо де ла ег зи стен -
ци јал них кон струк ци ја исте се ман тич ке и син так сич ке вред но сти
по сле ди ца је ви ше фак то ра.

а) Кон ку рен ци ја две ју бли ско знач них / исто знач них кон струк -
ци ја до во ди до њи хо вог ме ша ња.

б) При су ство лич них и без лич них ег зи стен ци јал них ре че ни ца у
бал кан ској не сло вен ској струк ту ри под ста кло је при бли жа ва ње ова
два мо де ла.

Кал ки ра ње је вр ше но пре ма кон такт ним бал кан ским је зич ким
си сте ми ма нај пре ро ман ског а по том и ал бан ског ти па.

в) Екс пан зи ја гла го ла „има ти“ и по вла че ње „би ти“ под стак ну -
ти су сна гом ег зи стен ци јал ног ha be re у кон такт ним бал кан ским је -
зи ци ма.

Гра ма ти ка ли за ци ја ha be re у кон струк ци ја ма бал кан ског пер фек та
ти па имам дој де но, ина че при сут ног у ару мун ском, грч ком, ал бан -
ском, ма ке дон ском, под ста кла је ши ре ње „има ти“ у ег зи стен ци јал -
не кон струк ци је кон такт них сло вен ских је зи ка и го во ра, по себ но у
ма ке дон ске го во ре. Ши ре ње „има ти“ по др жа но је ње го вом де се -
ман ти за ци јом и гра ма ти ка ли за ци јом у пе ри фра стич ним и ег зи стен -
ци јал ним кон струк ци ја ма.

г) Мик со гло ти ја до во ди до сла бље ња се ман тич ке раз ли ке из ме -
ђу по се сив но сти и ег зи стен ци јал но сти гла го ла „има ти“, што за по -
сле ди цу има екс пан зи ју лич них ег зи стен ци јал них ре че ни ца.

д) Екс пан зи ја јед но га гла го ла („има ти“) те жња је да се сма њи
број кон ку ре на та и та ко упро сти је зич ка струк ту ра.

ђ) Ши ре њу „има ти“ до при но си и бли зи на обли жњих ма ке дон -
ских го во ра, у ко ји ма из ра зи то до мини ра ег зи стен ци јал ни гла гол
„има ти“.

6.3. При су ство / од су ство ко ли чин ске ре чи, од рич ност / по тврд -
ност, упит ност не ути чу на из бор об ли ка име нич ке од но сно гла гол -
ске је ди ни це у ег зи стен ци јал ној кон струк ци ји М-К го во ра.

6.4. При су ство ег зи стен ци јал них гла го ла „има ти“ и „би ти“ и од -
су ство „је сам“, „по сто ја ти“, „би ва ти“, М-К го во ре сме шта у бал ка -
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но сло вен ски аре ал ју го и сточ них је зи ка и го во ра. Уме сто ових гла -
го ла у упо тре би је „има ти“.

6.5. На по ред на упо тре ба Н и ОП име нич ке је ди ни це у ег зи стен -
ци јал ним ре че ни ца ма, ско ро ис кљу чи во са гла го лом „има ти“, упу -
ћу је на ути цај по се сив ног зна че ња пре ла зног гла го ла „има ти“ на
упо тре бу па де жа објек та, што мо же зна чи ти да је нај пре су бје кат -
ска по зи ци ја име нич ке је ди ни це у Г од но сно ОП за ме ње на об ли -
ком Н, па је на кнад но, као се кун дар на ино ва ци ја, ре кон стру и сан
ОП. Ја вља ње два кон ку рен та све до чи о не ста би ли са но сти си сте ма
у овом де лу је зич ке струк ту ре.

Чи ње ни ца да се уз ег зи стен ци јал но ha be re у ару мун ском и се вер -
но ал бан ском го во ру име нич ка је ди ни ца ја вља у аку за тив ном об ли ку
мо же би ти од ин те ре са за об ја шње ње фа кул та тив ног при су ства
ОПмн. у де лу М-К го во ра, пре све га у без лич ним кон струк ци ја ма.
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Ра ди во йе М. Мла де но вич

ЭК ЗИ СТЕН ЦИ А ЛЬ НЫЕ КОН СТРУК ЦИИ
ПРИ ЗРЕН СКО-ЮЖНО МО РАВ СКИХ ГО ВО РОВ

В МЕ ТО ХИ Й СКОЙ И КО СОВ СКОЙ КО ТЛО ВИ НАХ

Р е з ю м е

В ра бо те ана ли зи ру ют ся эк зи стен ци а ль ные кон струк ции с гла го ла ми
„би ти“ (es se) и „има ти“ (ha be re) в при зрен ско-южно мо рав ских го во рах
Ме то хи й ской и Ко сов ской ко тло вин. Мо де ли эк зи стен ци а ль ных кон струк -
ций рас сма три ва ют ся в ши ро ком кон тек сте бал кан ских сла вян ских и не -
сла вян ских язы ков.

В го во рах Ме то хи й ской и Ко сов ской ко тло вин под твер жде ны бал кан -
ские ин но ва ции как на уров не лич ных, так и на уров не без лич ных эк зи -
стен ци а ль них кон струк ций. На блю да ет ся сме ше ние мо де лей с со гла со -
ва ни ем под ле жа щ е го и ска зу е мо го и мо де лей с без лич ной фор мой ска зу -
е мо го (имало људи у Оптерушу : било Рафч’ани за у војску : имав
калуџ’ери у Деч’ане : у наш крај бил’е зидари : имало авијоне на небо :
било и срушене гробове : имал’е сватове што гледал’е младицу : динаре
бил’е преј – под рим ский го вор). По доб ные ко ле ба ния форм объ я сня ют ся
вза и мо вли я ни ем лич ных и без лич ных эк зи стен ци а ль ных пред ло же ний, а
так же на сы щ ен но стью се ман ти ки гла го ла ha be re и вли я ни ем кон такт ных
язы ко вых си стем – суб страт но го ро ман ско го ти па.

Осо бое вни ма ние в ра бо те уде ле но фор ме су щ е стви те ль но го в без -
лич ных кон струк ци ях, по ско ль ку в ка че стве кон ку рент ных форм (пре жде
все го во мно же ствен ном чи сле) зде сь выс ту па ют но ми на тив и общ ий па -
деж. Обо бщ ен ный но ми на тив как па деж эк зи стен ци а ль но го су бъ ек та в
лич ных и без лич ных пред ло же ни ях ре ду ци ру ет ся в свя зи с фа ку ль та тив ным
рас про стра не ни ем общ е го па де жа под вли я ни ем упра вле ния гла го ла
„има ти“ из лич ных кон струк ций.

Клю че вые сло ва: эк зи стен ци а ль ная кон струк ция, es se, ha be re, ме то хи -
й ско-ко сов ские го во ры, при зрен ско-южно мо рав ский.
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КОНЦЕПТ ЛЕПОТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
– ИКОНИЧНОСТ ЛЕКСЕМА ЛЕПО И КРАСНО

У ра ду се ис тра жу је кон цепт ле по те у срп ском је зи ку, по сред ством
ана ли зе ико нич но сти лек се ма ле по и кра сно. До ла зи се до за кључ ка да
је ико нич ност лек се ме ле по од ре ђе на пред ста вом зе маљ ске ле по те, ко -
ја про из и ла зи из ства ра лач ког чо ве ко вог на го на, а од но си се на уоб ли -
ча ва ње без о блич не „ле пљи ве“ ма те ри је у „ле пе“ пред ме те, док ико нич -
ност лек се ме кра сно са др жи пред ста ву по ја вљи ва ња не бе ског сја ја –
бо жан ске све тло сти и ства ра лач ке ва тре.

Кључ не ре чи: кон цепт ле по те, срп ска је зич ка сли ка све та, лек сич -
ка ико нич ност, ле по, кра сно.

Зна че ња лек се ме ле по/ли је по РСЈ од ре ђу је на сле де ћи на чин:
„на леп на чин; ис ти чу ћи се ле по том, склад но шћу, склад но, при влач -
но, при јат но, угод но“; „она ко ка ко тре ба, до бро; пот пу но, са свим“;
„ја сно, до бро“: ле по се ви ди; „она ко ка ко до ли ку је; ка ко од го ва ра“;
„до сто јан стве но, при ме ре но“: ле по се др жа ти; „с на кло но шћу,
при ја тељ ски“: ле по гле да ти (на) не ко га; ле по го во ри ти о не ко ме;
са до не кле из бле де лим зна че њем, обич но као уста ље ни из раз при
обра ћа њу не ко ме – „уч ти во, љу ба зно, с по што ва њем“: мо ли ћу ле по;
иро нич но „сла бо, рђа во, ло ше“: ле по се про ве сти; при одо бра ва њу,
са гла ша ва њу, при ста ја њу на не што, не про ти вље њу (че сто са из бле -
де лим зна че њем) „до бро, у ре ду, не ка“: Ле по, ле по, али што да се
ту не што не про ме ни?; „у ве ли кој ме ри, знат но“: ле по ро ди ло; за

ISSN 0350-185x, LXX (2014)
UDK: 811.163.41'367.62'37

ID: 207511820
DOI: 10.2298/JFI1470173B

Примљено: 21. јануара 2014.
Прихваћено: 12. марта 2014.

Оригинални научни рад

* xeliot@gmail.com
** Рад је настао у оквиру пројекта „Интердисциплинарно истраживање

културног и језичког наслеђа Србије; Израда мултимедијалног интернет портала
Појмовник српске културе“ (III 47016) који финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.



по ја ча ва ње не ког ис ка за „про сто, јед но став но, упра во, баш“: ле по
ми до ди ја; ле по се гле да ти, па зи ти „би ти у до брим, при ја тељ ским
од но си ма, сла га ти се с не ким“; што је нај леп ше – „што нај ви ше из -
не на ђу је, за чу ђу је, што је нај за ни мљи вије, нај чуд ни је“.

Ле по та/ље по та де фи ни ше се као „осо би на, свој ство оно га ко -
ји је леп, оно га што је ле по“; „ути сак, до жи вља ва ње, осе ћа ње ле по -
га“: жен ска ле по та, ле по та ли ца, ле по та по кре та; „оно што је по
сво ме из гле ду вр ло ле по“ (при ро да; пре део; умет нич ка тво ре ви на,
укра си и др.): при род не ле по те; „из о би ље, бла го ста ње, кра со та, ди -
во та, ми ли на“: бож(и)ја ми ли на; ле по ти ца – „ве о ма ле па, див на, при -
влач на осо ба уоп ште“; у атри бут ској слу жби; обич но иде уз име ни -
це жен ског ро да – „ве о ма леп; кра сан; ди ван“: ле по та де вој ка.

Леп је све сло вен ски и пра сло вен ски при дев *lěръ „pul cher“,
„кра сан“, „до бар“. Не ка да шња се ман тич ка ве за из ме ђу при де ва
леп/ли јеп и ли је пи ти/ле пи ти „ag glu ti na re“ да нас је пре ки ну та. На -
и ме, пр во бит но зна че ње при де ва би ло је „што се ле пи“>„што при -
ста је“>„што је до бро, уме шно“>ле по. Скок сма тра да је тај се ман -
тич ки раз ви так у ве зи са ста ро сло вен ском кул ту ром зе мље, бла та,
лон чар ством, град њом ку ћа (пле те ра) од бла та. Гла гол ли је пи ти
(се), ли је пим (ВУК) све сло вен ски је и пра сло вен ски, а пра сло вен ски
no men ac ti o nis ли јеп/леп, стцслов. лѣ пъ пр во бит но је зна чио „оно
што је при о ну ло за не што; бла то; мал тер; нај че шће бла то из ме ша но
с пле вом ко јим се ле пи; ма же“: пост вер бал да је ле пак. Иста пра сло -
вен ска осно ва по сто ји још у пре во ју *lьp-ěti, па је ле пи ти ка у за ти -
вум од *lьpěti, чеш. lpíti, ко ји је очу ван са мо у при о ну ти, при у ну ти
(Ка шић), при јо ња ти (Пи ва–Дроб њак), при а ња ти, у ме а та фо рич -
ком зна че њу „при ста ја ти уз не што свим жа ром“. Ие. ко рен је *lei
про ши рен по мо ћу фор ман та p: *lo ip-. Том пре во ју, ко ји је до бро за -
сту пљен са мо у сла ви на ма, од го ва ра у бал тич кој гру пи *1ьр- у lip ti =
лот. lipt, као и при дев li pus „ле пљив“, с пре во јем лот. la ipns „при ја -
зан“. С фор ман том p на ла зи се у сан скр ту le payati „ма же“, што од -
го ва ра сло вен ском ле пи ти. Исто и гот. bi la ì bjan. Ин до е вроп ско зна -
че ње је „ма сна ма те ри ја, ле пљи ва ма са ко ја се мо же упо тре би ти за
ма за ње1, на ро чи то у лон чар ству“. Скок сма тра да је од ие. пра је зи -
ка реч о тер ми ну ко ји се упо тре бља ва у кул ту ри зе мље. Ком па ра тив
је леп ши/љеп ши, са су фик сом да је лип шав „из бир љив“ (SKOK).
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1 Ве за из ме ђу ле по те, ле пљи ве ма се и ма за ња као да ни је са свим из гу бље на
– оно што је ле по, то је уми ља то и ма зно. Уп. и ле чи ле па и ма зна реч (Кле тва му
је са бља у је зи ку, Га врил Сте фа но вић Вен цло вић). Уп. та ко ђе и на род ну по сло -
ви цу Ли јеп као ли јеп на пло ту (као бла то ко ји ме је што уле пље но) у ВУК 1849.



На осно ву ових ети мо ло шких по да така, ико нич ност при де ва
леп, те име ни це ле по та, мо же мо тра жи ти у ре ду сли ка ко је Ба шлар
на зи ва има ги на ци јом зе маљ ске ма те ри је. Има ги на ци ја ма те ри је по -
ве за на је са има ги на ци јом си ле – где се раз ли ку ју сли ке ме ко ће и сли -
ке твр до ће (BA ŠLAR 2004: 11). Ка да је о пр во бит ној ико нич но сти
лек се ме ле по реч, на ша има ги на ци ја се очи глед но кре ће у прав цу
сме се и ме ке ма те ри је. Ме ко ћа и твр до ћа од ре ђу ју од нос пре ма све -
ту – твр до ћа пру жа от пор и бу ди от пор, да ју ћи пр ве ко ор ди на те ста -
ња у ко ме се на ша во ља по кре ће про тив ства ри. Твр до иза зи ва агре -
сив ност и зо ве на де струк ци ју2, ме ко иза зи ва ми лост, љу бав и на гон
за ства ра њем. Или, ка ко Ба шлар ка же: У по рет ку ма те ри је, ме ђу -
тим, да и не ка же се твр до и ме ко (БА ШЛАР 2004: 17).

Сли ке ме ке, по дат не ма те ри је од ре ђу ју ико нич ност лек се ме ле по:
ле по та је оно што се „при љу бљу је“ уз нас, што је при јем чи во, и
оно што, во ђе ни на го ном за ства ра њем и на го ном за це ли ном, од ре -
ђу је мо као ва ља но (као „оно што се мо же во ле ти“ и као „оно што је
ства ра лач ки ва ља но“). У ико нич но сти лек се ме ле по пре пле ле су се,
да кле, две сли ке – сли ка це ли не3, ко ја на ста је спа ја њем де ло ва („ле -
пље њем“), и сли ка ме ко ће ко ја по бу ђу је ми лост, при јат ност, љу бав.

Ове ма те ри јал не сли ке од ре ђу ју не са мо ле по ту већ и на шу при -
мар ну иде ју сре ће, оби ља, љу ба ви и ства ра ња или – баш као што Ба -
шлар за кљу чу је – Људ ска не жност је оправ да на као ме та фо ра ко ја
се са свим при бли жи ла сво јим ле пим ма те ри јал ним сли ка ма. Че сто
ће мо ви де ти да пан ка ли зам ма те ри је ну ди сво је сли ке свим људ ским
вред но сти ма ((БА ШЛАР 2004: 59). Сли ка иде ал не сме се – гип ке ма -
те ри је ко ја мо же да при ми и са чу ва об лик, гли не, те ста ко је се уги ба
под при ти ском ру ке, пру жа ју ћи при ја тан от пор и ра дост ства ра ња
но вог об ли ка-це ли не, усме ри ла је ства ра ња чи та вог ни за кон це па -
та. На и ме, кључ не сли ке људ ске мит ске има ги на ци је ко је од ре ђу ју
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2 Сли ке љу ба ви од ре ђе не су та ко ђе пред ста вом при љу бљи ва ња, са гла сно -
сти, раз ли ва ња, ула же ња, оба ви ја ња, при сног до ди ра – оне сто га, као и пред ста -
ва ле по те, спа да ју у круг има ги на ци је ме ке, ела стич не ма те ри је и сли ка ста па ња,
при а ња ња, ства ра ња це ли не.

3 О уни вер зал но сти кон цеп та ле по те као до бро са ста вље не це ли не све до чи
и јед на од нај по зна ти јих ње них де фи ни ци ја – она Пла то но ва из Го збе: Со кра то ва
го шћа из Ман ти не је, на и ме, од ре ђу је ле по као оно што је са мо по се би и са со -
бом јед но вр сно и веч но (PLAT. SYMP. 211B). У Пла то но вој фи ло зо фи ји по јам ле по те
у ве зи је са пој мо ви ма це ли не и са вр шен ства: за тим, што ни је с јед не стра не ле -
по, а с дру ге ру жно […] не ће му се та ле по та по ка за ти као ка кво ли це, ни као
ру ке, ни као ишта дру го што при па да те лу; а ни као ка кав го вор; ни као ка кво
зна ње; а ни као не што што је са др жа но у че му дру гом (PLAT. SYMP. 211B).



пој мо ве жи во та и бит ка укљу чу ју бор бу и спа ја ње ма те ри је: пр во -
бит ни бо жан ски уда рац ко ји раз два ја во ду и зе мљу, као по че так
ства ра ња све та, и по то ње спа ја ње во де и зе мље ко је да ју „сме су“
из ко је на ста је жи вот. Сли ке жи во та као сме се зе мље и во де, или
те ста као сме се бра шна/жи та и во де, чи ји је нај са вр ше ни ји про дукт
хлеб, у људ ској има ги на ци ји по ста ју сим бо ли ства ра ња жи во та и
чо ве ка, док сли ке при љу бљи ва ња и при а ња ња ма те ри је или не жног
спа ја ња те ла, по ста ју сим бо ли љу ба ви. Са ма ле по та од ре ђу је се
пред ста вом „ле пљи ве“ ма те ри је ко ја се мо же об ли ко ва ти у цео и са -
вр шен об лик.

Ико нич ност ле пог та ко је, су де ћи по ети мо ло ги ји, али и по са -
вре ме ним зна че њи ма ре чи, од ре ђе на пред ста вом иде ал не „сме се“,
ко ју Ба шлар де фи ни ше као са вр ше ну син те зу от по ра и гип ко сти,
див ну рав но те жу си ла ко је при хва та ју и ко је од би ја ју (БА ШЛАР
2004: 55). Та сме са-те сто са иде ал ним од но сом ме ко те ко ја се не
раз ли ва и твр до ће ко ја не пру жа от пор (ко ји би по бу ђи вао агре сив -
ност), већ зо ве на до ди ри ва ње и об ли ко ва ње, од ре ди ла је по јам ле -
пог, али и сли ке љу ба ви и скла да4 (спа ја ње, ра ђа ње у ле по ти), као
и сли ке ства ра ња све та и жи во та из ко јих по ти чу сви они бо го ви
грн ча ри ко ји ства ра ју пр вог чо ве ка из бла та.

Ово са вр шен ство син те зе от по ра и гип ко сти, ме ког и твр дог,
као и дру го свој ство ле по те – за о кру же ност и це ли ну, пре по зна је мо
и у Ан дри ће вом опи су ле пе же не:

Њен осе ћај ни свет био је та да још не так нут, сли вен сав из јед -
ног ко ма да и те шко при сту пан ути ца ји ма спо ља, а ње но те ло,
жен стве но и осе тљи во, без тра га ту пе те жи не и ме ко те, без су -
ви шка со ко ва, без су за и по тре бе за ослон цем; украт ко без свих
оних зна ко ва сла бо сти ко је та ко че сто оп те ре ћу ју те ла и нај ле пших
же на. Го ди на ма, оно је би ло и оста ло склад но и сна жно и мра мор но
чи сто, а по кре тљи во као ла ка, фи но гра ђе на је дри ли ца; она га ни је
осе ћа ла, а рас по ла га ла је њи ме и вла да ла као огром ним и бес крај но
ра зно вр сним бо гат ством (Же на на ка ме ну, АН ДРИЋ 1963: 228).

Син те за ле пе ду ше и ле пог те ла опи са на је као не так ну тост осе -
ћај ног све та (ду ше), ње на сли ве ност из јед ног ко ма да, и те ло без
тра га ту пе те жи не и ви шка со ко ва, до вољ но са мо ме се би (без по -
тре бе за ослон цем), склад но, чвр сто и чи сто (мра мор но чи сто) а
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4 Уп. и укра јин ско лад ний, као и пољ ско ładny, че шко ladný, ко је се по ве зу је
са се вер но сло вен ским *ladъ „ред, склад“, а ко ји је у пољ ском је зи ку по све до чен
у XVI ве ку, пр во у зна че њу „од го ва ра ју ћи по де сан“, а ка сни је и у зна че њи ма „от -
пре мљен, до бро гра ђен, леп“.



по кре тљи во и ла ко, фи но гра ђе но и бес крај но ра зно вр сним бо гат -
ством. У овом опи су пре по зна је мо и кључ не се ман тич ке ком по -
нен те лек се ме ле по: „склад“, „пот пу но“, „це ло“, „ја сно“, „од го ва -
ра ју ће“, „чи сто“, „из о би ље“. Иде ја ле пог очи глед но је нај пре би ла
од ре ђе на иде јом ма те ри јал но ле пог и по де сног за об ли ко ва ње, да
би по том ове ма те ри јал не сли ке кон сти ту и са ле иде ју ле пог као ме -
та фо ру ду ше.

Већ са ма ети мо ло ги ја лек се ме леп упу ћу је на оно што ни је не по -
сред но да то, већ на оно што је ство ре но (људ ском или бо жан ском)
де лат но шћу. Уме ће ства ра ња ле пих ства ри из по год не, од го ва ра ју ће
ма те ри је од ре ди ло је да ље по ре ђе ња при род не ле по те са ство ре ном,
умет нич ком ле по том (леп као сли ка, леп као упи сан), а с об зи ром на
пр во бит ну ма гиј ску и са крал ну функ ци ју сли ке и ки па, те на ства -
ра лач ку де лат ност као на, пре све га, бо жан ску, а по том и са крал ну
ак тив ност, ко ја нас том бо жан ском при бли жа ва, ство ри ло је кон -
цепт „бо жан ске“ ле по те, ко ја пред ста вља ма те ри јал ни, пла стич ни и
ли ков ни из раз ап со лут ног са вр шен ства.5

Мр ше вић-Ра до вић на во ди да се у срп ском је зи ку за ве о ма ле пе
осо бе ка же да су ле пе као сли ка, као упис (као упи са не); као бог/бо -
ги ња (Апо лон, Ве не ра), а ле по та има и атри бу те ан ђе о ска, де мон ска,
ви лин ска, док при ло зи ђа вол ски, ви лин ски уз при дев леп озна ча ва ју
ви сок сте пен ове осо би не. „Ан ђе о ски“ и „бо жан ски“ су ин тер на -
ци о нал ни сте ре о ти пи, а за ре а ли за ци ју овог мо де ла ва жне су осо -
би не до бро та/чи сто та/бла гост и сл., од но сно – са вр шен ство, док
„ви лин ски“ обра зац ле по те та ко ђе спа да у ста бил не кул тур не и је -
зич ке сте ре о ти пе. По ре ђе ња леп као Апо лон или ле па као Ве не ра
та ко ђе ин те гри шу ле по ту и љу бав у ко лек тив ном сте ре о ти пу (МР -
ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 2008). По ре ђе ње са бо жан ским пред ста вља из раз
иде је ле по те, очи глед но, ве о ма ра но схва ће не као ова пло ће ње не зе -
маљ ског иде а ла, ко ји јој да је ка рак тер из у зет но сти, зна ка оно стра -
ног при су ства у обич ном све ту, од но сно, ка рак тер ова пло ће ња чу да.

Ле по та има и зна че ње пре ва зи ла же ња уоби ча је ног и сва ко днев -
ног, у њој има не чег не ви ђе ног, ете рич ног и не ствар ног, те се сто га она
од ре ђу је и као сан – уп. фра зе о ло ги зам леп(а) као сан или сти хо ве
Јер још си ле па, пу на ма гле сне не (БО ЈИЋ, Со нет III), а ње но по ре -
кло тра жи у бо жан ском: Ви сте ми сли ли вас це ла ле по та /Не спа ва у
бож јој искри ва ша ср ца (БО ЈИЋ, По след њи чо век); За гр ље на ле по том,
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5 О сли ци/ико ни као сим бо лу те ле сне ле по те в. МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 2008:
196–200.



и ум на,/Бле да као ту га, ме се чи на,/Из ра за бо жан ства ра зум на/И
ду бо ког као по мр чи на,/С кри ли ма по лу та ме (ПЕТ КО ВИЋ ДИС, Пр ви
за гр љај).6

Ова пр во бит на иде ја „ство ре не“ ле по те чи је је по ре кло бо жан -
ско, иде ја ње не из у зет но сти, нео бич но сти, но ви не, та јан стве но сти,
од ре ђу је не са мо кон цепт Ле по та је бо жан ство већ и кон цепт Ле -
по та је чу до. Овај кон цепт пре по зна је мо у на род ним умо тво ри на -
ма: Све је но во ли је по (КНЕ ЖЕ ВИЋ), као и у на род ним при по вет ка ма:
Кад до ђе на ону ћу при ју за чу ди се ње ној кра со ти (Очи на за кле тва,
ВУК 1870); изи ђе кра сна де вој ка, што је ниг де у цар ству не ма (Гво -
зден чо вјек; ВУК 1870), Кад ују тру сва не, изи ђе она на по ље, кад је
ви де, сви се за чу де: не мо гу да се на гле де та ке ле по те; сав на род
стао па гле да нај мла ђу ца ре ву сна ху, и чу ди се та кој ле по ти (Гво -
зден чо вјек; ВУК 1870), Сви се за чу де ње зи ној ле по ти а осо би то зве -
зди на че лу (Цар хтио кћер да узме, ВУК 1870).

Ле по та као но во, из у зет но, за чу ђу ју ће и оно стра но ја вља се и у
умет нич ком ства ра њу: Па ипак си сва ког да на но ва ме ни,/Увек но -
ва, увек та ко чуд но дру га (Ле по та, РА КИЋ); О, ми слиш ли, мо жда,
по сто ји Ле по та /Да ле ка и чуд на, не по јам на ни ком? […] /Сму ћен
ћеш че зну ти за слу ће ном сли ком /Не зна не Ле по те (Ле по та, БО ЈИЋ);
Бу ди од већ ле па да се сви ђаш сва ком (По е зи ја, ДУ ЧИЋ); И ње на ле -
по та, та ко не до глед на […] И ја кљу чар чуд не ле по те, да с тај -
ном/Сре ћом ви дим ја сно да је ова же на /Од исто га све тлог тки ва
на чи ње на /Од ко га и бол ни мој сан о бес крај ном (Же на, ДУ ЧИЋ);
Крај нас, као су жањ, бди чуд на и коб на /Ле по та, с очи ма веч но за -
ми шље ним (Ле по та, ДУ ЧИЋ); Са мо си ле по та ко ли ко си тај на (Пе -
сме же ни, ДУ ЧИЋ); Има ли до ка за ле по те по ме ре не/Чу лом у не би -
ће ко је за о де не/Об ли ком бек ства ствар ност што се скри ва?
(Ариљ ски ан ђео, МИЉ КО ВИЋ).

Мо тив ле по те као тај не и чу да у све ту обич ног ја вља се и у Ан -
дри ће вој при по ве ци Ани ки на вре ме на: сва ко днев ни свет ка са бе свет
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6 Ов де, на рав но, ни су на ве де ни број ни при ме ри упо тре бе лек се ме леп у срп -
ској књи жев но сти, већ је из бор до брим де лом на пра вљен на осно ву ауто мат ског
пре тра жи ва ња ди ги тал не Ан то ло ги је срп ске књи жев но сти. У об зир су узе ти са -
мо упе ча тљи ви при ме ри, ко ји нам до дат но мо гу ра све тли ти ико нич ност ове лек -
се ме, док су ти пич не упо тре бе, ко је сре ће мо у сва ко днев ном го во ру и о ко ји ма је
већ би ло ре чи, углав ном из о ста вље не. За све при ме ре ко ји се на во де на осно ву
ди ги тал не Ан то ло ги је срп ске књи жев но сти ни је да та го ди на из да ња, већ са мо
аутор и на зив де ла, а та мо где се при ме ри из срп ске књи жев но сти на во де на осно -
ву дру гих из во ра, озна че но је из да ње.



је обич но сти и ис то сти; свет где љу ди и же не ли че јед но на дру го
као ов ца на ов цу (АН ДРИЋ 1963: 25). На су прот том обич ном и сва -
ко днев ном сто ји из у зет на по ја ва ле пог би ћа – Ани ке, ко је од у да ра
ли ком и оде лом од оста лог жен ског све та (АН ДРИЋ 1963: 28). Сли -
ку про сте и убо ге сре ди не као по зор ни це за чу да и ве ли ке ства ри
(АН ДРИЋ 1964: 124), на ко јој се ле по та и сјај по ја вљу ју као траг не -
чег пре ко мер ног, от кри ва ју ћи у се би и ону дру гу, де мон ску, коб ну
при ро ду, ону ко ја чи ни да су око ле по те увек или мрак људ ске суд -
би не или сјај људ ске кр ви7 (АН ДРИЋ 1964: 134), Ан дрић ко ри сти и
као око сни цу де фи ни са ња умет нич ке ле по те у Раз го во ру с Го јом.

Свој ство пре ко мер но сти, чу да и стра но сти ле по те у све ту сва -
ко днев ног спа да у ред ар хе тип ских пред ста ва, ко је се јед на ко ја вља -
ју у на род ној књи жев но сти – од пред ста ва ви лин ске оча ра ва ју ће
али и зло коб не ле по те, до свих оних бај ко ви тих ле по ти ца чи ја је
ле по та чу де сног по ре кла узрок њи хо вог или ту ђег про клет ства. У
срп ском фол кло ру реч је о стра ху од „уро ка“, из ра же ном, из ме ђу
оста лог, и у по сло ви ци Бо ље и ма ло сли је па не го пре мно го ли је па.
Oву из у зет ну а коб ну ле по ту, ко ја као да ни је од овог све та, често
пра те охо лост и гор дост – уп. Охол ко ле пе кра љи це из ба сне (Со нет
XIX, БО ЈИЋ). Мо тив нео бич не а про кле те и коб не ле по те ја вља се у
чи та вом ни зу умет нич ких де ла срп ске књи жев но сти, од по ет ских
мо ти ва – Ја се бо јим тво је под му кле Ле по те […] А стре пим пред
тво јом под му клом Ле по том — /Да не диг не јед ном, као глад на ви -
ла […] На твом там ном мо ру ле по те и ко би (Мо ја љу бав, ДУ ЧИЋ);
Твој коб ни чар не ма име на ни кра ја (Пе сме же ни, ДУ ЧИЋ) – па све
до укле тих ле по ти ца срп ске књи жев но сти, по пут Стан ко ви ће ве Ко -
шта не или Соф ке, На ста си је ви ће ве Ма ри је8, Ан дри ће ве Ани ке или
Ма ре Ми ло сни це.

На су прот иде ји пре ко мер но сти ле по те ко ја се пре о бра ћа у зло,
сто ји иде ја ле по те-ме ре: уп. Све је ли је по до мје ре (КНЕ ЖЕ ВИЋ) или
По че так ле по те, а ле по те још не ма:/У пре ко мер но сти и из о би љу
се гу би (Ариљ ски ан ђео, МИЉ КО ВИЋ). Ме ђу тим, пред ста ва из у зет -
но сти ле по те из гле да при мар на, и у њој се мо же тра жи ти по ре кло
јед ног од зна че ња при де ва леп у са вре ме ном срп ском је зи ку: „у ве -
ли кој ме ри, знат но“.
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7 О ле по ти и мр жњи код Ан дри ћа в. STO JA NO VIĆ 1999.
8 На ста си је ви ће ва Ма ри ја (Запис о даровима мо је ро ђа ке Ма ри је) умет нич ка

је ре пли ка мит ске Ма ре сло вен ског све та: ве зи ља у по себ ном од но су са зми ја ма
и ле по та де вој ка ма гич них али коб них мо ћи, ко ја до но си смрт или лу ди ло.



Ле по та је, да кле, у срп ској је зич кој сли ци све та од ре ђе на иде -
јом скла да, ме ре, при клад но сти, али и иде јом оно стра ног, чуд ног,
ча роб ног, коб ног и пре ко мер ног. На иде ју ле по те као скла да и ме -
ре9 ути ца ла је сли ка склад не, „ле пљи ве“ ма те ри је, по год не за об ли -
ко ва ње. Ле по та као фор ма у ко јој се искри не што бо жан стве но пак
од го вор на је за кон цепт оно стра не, пре ко мер не и чуд не ле по те.

На и ме, у срп ској је зич кој сли ци све та ја вља се и кон цепт ле по -
те као сја ја, од на род не пе сме о Ле пом Иви, о ко јој ће доц ни је би ти
ви ше ре чи, до чи та вог ни за пе снич ких де ла срп ске књи жев но сти: И
ле по зрач на, сме шљи ва же на? (Ви но и же на, СТЕ ФА НО ВИЋ ВЕН ЦЛО -
ВИЋ); И сав за се њен пред чу де сним сја јем/Ле по те тво је (Че ка ње,
РА КИЋ); Кад из бле ди мла дост, по там ни ле по та/ И утр не око ва -
тре но и стра сно (Со нет XXXVI II, БО ЈИЋ); У тој зе мљи слу жио је
Све ште ник Сун ца јер је ту на род ве ро вао да све до бро и ле по та
до ла зе од све тло сти (Пе сма о бо гу, ДУ ЧИЋ); Као све тлост ле по та
се про су (Пр ва зве зда, ПЕТ КО ВИЋ ДИС); Ле по та јер,/за сле пи ме/нем
(Глу хо те V НА СТА СИ ЈЕ ВИЋ 1991: 67); Тад мо ја ви ла пре да ме гра -
ну/леп ше је овај не ви де вид/ из цр ног мра ка див на ми сва ну,/ ко пе -
сма сла вља у зор ни свит (San ta Ma ria del la Sa lu te, КО СТИЋ).

Кон цепт ле по те као сја ја има, сва ка ко, сво је ко ре не и у ети мо -
ло ги ји оп ште сло вен ског при де ва кра сан „леп“, ко ји пру жа осно ву за
из два ја ње зна че ња „сјај“ као при мар ног зна че ња. По по вић сма тра
да је ов де реч о пре но су по прин ци пу „ко ри стан–до бар (по де сан)–
леп ко ји је ле гао у осно ву естет ске кон цеп ту а ли за ци је, те да је раз -
вој зна че ња кра сный „бо је ва тре“ и кра сан, кра сний, кра сный „ко -
ри стан, до бар“, мо гао да се од ви ја па ра лел но, а да је у оба слу ча ја
реч о пре но су раз ли чи тих аспе ка та исте по ја ве – „ва тре“ (ПО ПО ВИЋ
2008: 89).

На осно ву ети мо ло ги је при де ва кра сан и зна че ња лек се ма из
исте осно ве мо гло би се, ме ђу тим, ре ћи да је реч о обр ну том пре но -
су – од леп „сја јан“ пре ма „оно што је до бро, оно што је ко ри сно“,
од но сно – да је естет ски кон цепт био при ма ран, а ути ли тар ни се -
кун да ран, бу ду ћи да ов де ни је реч о обич ној ва три, већ о не бе ској и
бо жан ској ва три, ко ја је у мит ској има ги на ци ји по бу ђи ва ла нај пре
за ди вље ност и чу ђе ње, те се по и ма ла као „до бра“, али не у ути ли -
тар ном зна че њу, да би тек он да мо гла до би ти зна че ње „ко ри сна“.
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9 Иде ја ле пог као скла да и ме ре по ти че из Пи та го ри ног уче ња, али је ње ној
по пу лар но сти бит но до при нео Пла тон. Из Пла то но ве фи ло зо фи је раз ви ће се и
дру го кључ но по и ма ње ле по те у за пад ној ци ви ли за ци ји – ле по та као сјај – из ло -
же но у Фе дру, ко је ће бит но ути ца ти на нео пла то ни ча ре (оп шир ни је в. EKO 2004).



На и ме, при дев кра сан је све сло вен ски и пра сло вен ски при дев,
си но ним „леп“, и до ла зи од ко ре на kras- што је пре вој од kř es-, ко ји
се на ла зи у кре са ти и кри јеш. Ие. ко рен је*(s)qer-, у осно ви *sqe rei-
с про ши ре њем на p. Пр во бит но зна че ње би ло је „све тлост од ва -
тре> кра со та“, на шта упу ћу је још и крас, си но ним „ло ма ча“, а са
тим ту ма че њем се сла жу и бал тич ке упо ред ни це, лит. kro sas „бо ја“
и лит. kro snis „пећ“. Ие. ко рен *(s)qer- ва ри јан та је ие. ко ре на *ker-
„го ре ли“, ра ши рен фор ман том s у *kras-. Лек се ма кри јес, кре со ви,
озна ча ва ивањ дан ске ва тре и нај ве ћу лет њу при пе ку, а сло ве нач ко
kres, сма тра Скок, очу вало је пр во бит но зна че ње пра сло вен ског па -
ган ског тер ми на ко ји је био хри сти ја ни зо ван већ у стцслав. vtskrě -
si ti > вас кр сну ти, пост вер бал ус крс10, из цр кве ног је зи ка вас кр се ње.
Гла гол ис кр сну ти, -ем (Вук) зна чи „по ка за ти се“, док скр сну ти зна чи
„не ста ти“. Оста так пра сло вен ске све ча но сти уз крест је сте па ље -
ње ус кр сне ло ма че. Бал тич ке па ра ле ле по ка зу ју да је пра слов. krêsb
по по ста њу од гла го ла ко ји је не стао у сло вен ским је зи ци ма, али се
у лит. очу вао у kre ip ti „по ја ви ти се, вра ти ти“, kra ipyti, у пре во ју
kyptì, „из не на да се по ја ви ти“. На зив kresb озна ча ва, да кле, „вре ме
лет њег сун че вог обра та“ и „па ган ску са крал ну ва тру“, што је хри -
шћан ством пре не то на Ивањ дан.

По сто је и дру га чи ја ми шље ња – О. Н. Тру ба чев у ЭС СЯ 12: 97
прет по ста вља за реч од ко је је при дев из ве ден прасл. *kra sa, пост -
вер бал од *krě sa ti, krě si ti, и раз вој зна че ња „бо ја жи во та“ > „цр ве на
бо ја, ру ме ни ло (ли ца)“, „цве та ње, бо ја (ра сти ња)“, и на кра ју „ле по -
та“. Од ба цу је ре кон струк ци ју *krěps- и прет по ста вља ве зу са лат.
cre a re „ства ра ти“, cre sce re „ра сти“.

Гла гол кре са ти, кре шем (ВУК), обје кат др во, ка мик, искре, све -
сло вен ски је и пра сло вен ски гла гол у зна че њи ма: „ог њи лом из кре -
ме на пра ви ти ва тру“, „се че њем да ти об лик др ву или ка ме ну“ „гра ње
се ћи“. Де ми ну тив кре ска ти (XVII век, ВУК)= кре са ти се (су бје кат
коњ) има зна че ње „кад уда ра стра жњим но га ма јед ном о дру гу“, док
кре шу се зви зде (Во ди це) зна чи „зви је зде се про си пљу“. Ту ма че ње
из ин до е вроп ске осно ве ни је је дин стве но. Бу ду ћи да је пр во бит но
зна че ње „пра ви ти ва тру из кре ме на“, ве же се са кра сан, али се упо -
ре ђу је и са лит. kir sti „те са ти, се ћи“ и гр. κρέκω „уда рам“, од *qr-es.
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10 Скок сма тра да је се ман тич ка па ра ле ла за Ус крс, као лек сич ки оста так из
пра слов. па га ни зма, пре ма пе ри фра зи ва зам, не мач ко Ostern пре ма пе ри фра зи
Aufer ste hung. Име ни ца Ostern оста так је из гер ман ског па га ни зма: eostre = слов.
ve sna, eastur mo nath „ве снин ме сец“ >ус кр сна свет ко ви на“.



На осно ву ових по да та ка мо же се ипак за кљу чи ти да је кре са -
ње ва тре из ка ме на би ло са кра лан чин ожи вља ва ња не бе ске, бо жан -
ске ва тре.11 Да реч ни је о обич ној ва три, већ о не бе ској и бо жан ској,
ко ја се из не на да по ја вљу је, у ви ду гро ма – му ње или та ко што се
удар цем ожи вља ва из „Пе ру но вог ка ме на“ у ко ме је гро мов на искра
са чу ва на, или пред ста вља из не над ни пре о крет, по вра так или вас -
кр се ње не бе ске ва тре – Сун ца из зим ског (за мр лог) у лет ње (у пу -
ном сја ју), све до чи и зна че ње лек се ме крес/кри јес, ко ја озна ча ва
ивањ дан ске ва тре и нај ве ћу лет њу при пе ку. О то ме да се кре са ти
од но си пре све га на ожи вља ва ње ва тре ко ја је за мр ла све до чи и пра -
сло вен ски па ган ски тер ми н вас кр сну ти. Ова зна че ња по нов ног, из -
не на дног по ја вљи ва ња, од но сно иде ја не стан ка и на стан ка бо жан -
ске ва тре, са чу ва на је и у од но су гла го ла ис кр сну ти „по ка за ти се“
пре ма скр сну ти „не ста ти“, из исте осно ве.

Та ожи вље на, не бе ска ва тра ве ро ват но пред ста вља пр во бит ну
ико нич ност лек се ме кра сно и мо гла је ути ца ти на ства ра ње естет -
ског ком плек са ле по те као сја ја и бо жан ског чу да у сло вен ским
пред ста ва ма. Она је, исто вре ме но, у ве зи са сли ка ма плод но сти и
љу ба ви, те је есте тски ком плекс у на род ној сли ци све та по ве зан не
са мо са не бе ским и са крал ним већ и са чул ним и ерот ским, као и са
иде јом плод но сти и из о би ља.

О ком плек су ле по те као ожи вља ва ња сун че вог сја ја или бо жан -
ске ва тре, те о ње ном не стан ку и из не над ном по нов ном по ја вљи ва -
њу све до че и сти хо ви лир ске пе сме о Ле пом Иви: Иве ја ше кроз
ораш је/Иве ли је,/сун це ли је? Ко њик ли је, ви ла ли је?/ Узда ли је,
зви је зда ли је?/ Се дло ли је, сре бро ли је? Ови сти хо ви, осим што
по се ду ју не сум њи во ерот ску ко но та ци ју (Иве и ко њик-ви ла, узда и
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11 У Ср би ји је за бе ле жен древ ни оби чај па ље ња жи ве ва тре. Је дан од на чи -
на до би ја ња жи ве ва тре је сте и кре са ње ка ме на о ка мен. У ту свр ху слу жи та ко -
зва на стре ли ца, што је крип то-кри ста лич ни кре мен. За бе лу так, кри ста ли са ни
ка мен, на род сма тра да је не бе ског по ре кла и да по ти че од гро ма, а жи ва ва тра на -
зи ва се и гро мов ном жи вом ва тром. To je ка мен у ко га су не бе сне му ње про др ле.
Код Ру са се та ко ђе по ми ње стре ли ца под на зи ви ма гро мо ви и стрел ка. Оби чај па -
ље ња све те ва тре вар ни ца ма из кре ме на за бе ле жен је и у Ста ром за ве ту, као и у
рим ској ми то ло ги ји и оту да иде и је дан од атри бу та рим ског бо жан ства гро ма Ју -
пи те ра – Ју пи тер Ла пис или Ју пи тер Кре мен. Дру го Ју пи те ро во име је Fe re tri -
us, од fe ri re („из би ти вар ни цу“). Свој ства сло вен ског бо га гро ма пре не та су на
Св. Или ју Гро мов ни ка, те се у ве зи са ње го вим кул том ја вља ју слич ни мо ти ви:
Ве ру је се да гр мља вом ру ку је Св. Или ја Гро мов ник. […] Оп ште је вје ро ва ње да
гром има зр но ко ји јем уби ја и ко је је ко ли ко орах ве ли ко, а вје ру је се да је као од
ста кла и да су у ње му бо је као у ду ги. (ТРО ЈА НО ВИЋ 1930: 332).



се дло), од но сно сим бо ли зу ју љу бав ни су срет мла дог бо га ве ге та -
ци је и ње го ве „ве ре ни це“, сво јом све тлу ца вом ме та фо ри ком (сун це,
зви је зда, сре бро), као и мо ти вом ја ха ња кроз орашје, што под ра зу -
ме ва по ја вљи ва ње и не ста ја ње све тло сти (ју на ка-сун ца), про дукт
су исте оне ар хе тип ске пред ста ве љу ба ви као ко смич ке, ства ра лач -
ке игре пла ме но ва, ко ја је из ра же на сан скр. реч ју lī lā.

Естет ско (ле по) из јед на ча ва се са све тлу ца вим (сун це, зве зде,
сре бро), али и са ерот ским, у скло пу пред ста ве љу бав ног спа ја ња
као игре не бе ске ва тре/сја ја12. То по ја вљи ва ње и не ста ја ње сја ја, а
у ве зи са ожи вља ва њем уга сле сун че ве ва тре, те ожи вља ва њем све -
та и бу ђе њем плод но сти при ро де, пре по зна тљи во је у ин диј ском
кон цеп ту Li lā (сан скр. „игра“ бо го ва као узрок на стан ка при вид -
ног сви је та, ко ји се ја вља по себ но у ви шну и зму гдје Кри шна по ста -
је утје ло вље ње не ста шног бо жан ства, љу би тељ сви ра ле и пле са
са па сто рал ним мо ти ви ма ин диј ске књи жев но сти. У до ба Алек -
сан дра Ве ли ког Хе ле ни га иден ти фи ци ра ју с Ди о ни зом. Мо тив ли ле
и бо жан ске не ста шно сти у ин диј ском ства ра ла штву исто вре ме но је
и естет ски сим бол умет нич ке ле по те (FRJ 1965).

Ова ар хе тип ска иде ја ле по те као сја ја13 уни вер зал ни је естет ски
кон цепт, пре по зна тљив и у чи та вом ни зу есте тич ких те о ри ја, од
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12 Бо ги ња ма плод но сти, љу ба ви и ле по те по сву да се до да је атри бут сја ја.
13 Сим бо ли зам све тло сти од ре ђен је ком плек сно шћу од но са све тла и та ме,

ко ји за јед но сим бо ли зи ра ју на из ме нич не ври јед но сти јед но га раз вој ног ци клу са.
Ова сим бо лич ка вред ност све тло сти на свим ни во и ма ко смич ког и људ ског жи -
во та за јед нич ка је мно гим ци ви ли за ци ја ма, а сим бо ли зам по ја вљи ва ња све тло сти
или из ла ска из та ме су сре ће се у ни зу ини ци ја циј ских об ре да, као и у ми то ло ги -
ја ма о смр ти и ра ђа њу, у ми то ви ма о на стан ку све та или сме ни вре мен ских ци -
клу са. Све тлост и по нов но ро ђе ње та ко ђе су по ве за ни. Све тлост је и из раз не бе -
ских (уран ских) оплод них си ла, али мо же би ти и жен ски пре дак ко јег опло ђу је
му шка рац. Пре ма Ја ко бу Бе меу, бо жан ска све тлост по ве зу је се са Ве не ром и она
пред ста вља бу ђе ње же ље и оства ре ње љу ба ви. Кра со та, ко ја у срп ском је зи ку
озна ча ва ову не бе ску ва тру-све тло, од ре ђу је кон цепт ко ји би се мо гао опи са ти
Бе ме о вим ре чи ма: ва тра је бол на, док је све тлост уми ља та, бла га и плод на.
Све тлост пред ста вља пр во бит ну епи фа ни ју бо жан ства, ко је се не мо ра уте ло ви -
ти у не ком об ли ку, не го се от кри ва не по сред но, као чист опо зит та ми. У Ста ром
за ве ту све тлост сим бо ли зу је жи вот, спас, сре ћу до би је не од Бо га, ко ји је и сам
све тлост. Хри шћан ска сим бо ли ка се ту на до ве зу је на па ган ску: Исус је свје тло
све та, а ње го ви уче ни ци сви је тлост сви је ту. Сим бо лич ки сми сао све тло сти у
свим ми то ло ги ја ма та кав је да се бо жан ству при пи су је све тло сна при ро да, а о
то ме све до чи и це ла ан ти ка: Пла тон, сто и ци, алек сан дриј ци, гно сти ци. Св. Авуг -
стин та ко ђе пре но си нео пла то ни стич ко схва та ње о ле по ти све тло сти. Са вре ме на
пси хо а на ли за по твр ђу је да је све тлост по ве за на са сли ка ма ус по на, а њих пра ти 



Пло ти на и То ме Аквин ског, до но ви је естет ске ми сли, нпр. Ни ко ла -
ја Харт ма на (HART MAN 2004) и ње го вог уче ња о тран спа рен ци ји,
про вид но сти и про си ја ва њу сло је ва умет нич ког де ла. Иван Фохт,
го во ре ћи о бли ста вом и сјај ном као о есте тич ким ка те го ри ја ма, бе -
ле жи сле де ће: […] а ка ко је естет ско у са мом „по ја вљи ва њу“, у
„сја ју“ и „од сја ју“, оста је се на естет ској ра зи ни. […] Пре си ја ва ње
и про си ја ва ње, сјај ко ји про ла зи кроз… или се од би ја од… не што је
што се већ по се би до па да. […] За то чи сто естет ски мо гу ужи ва -
ти већ и ди вља ци (а мо жда је ди но и они, јер је те шко ци ви ли зи ра -
ном по је дин цу да ап стра хи ра од ко но та ци ја). За што су уро ђе ни ци
за огле да ла и ни ске ста кле них пер ли та ко спрем но да ва ли ис тра -
жи ва чи ма то ва ре хра не? За што је дан дра гуљ то ли ко ври је ди? За -
што нас зви је зде та ко ма гич но при вла че? Пло ти но ва ема на ци ја
свје тла и То мин „из ве стан сјај“ има ју, на рав но и јед но ду бље сим -
бо лич ко зна че ње. Они го во ре о то ме да је, за чо вје ка у ње го вој
пре(т)хи сто ри ји ли је по је ди на сви је тла тач ка у огром ним про -
стран стви ма тми не, је ди но што Зе мља ни ну пру жа ру ку да га из -
ву че из пу за вог ба тр га ња про то пла зме (FOCHT 1980: 40–41).

Кон цепт кра сног или „ле по те као сја ја“ и у срп ској је зич кој сли ци
све та од ре ђен је упра во том чу де сном при влач ном си лом све тло -
сти, чи стим не за ин те ре со ва ним до па да њем, о ко јем Кант го во ри
као о су шти ни есте тског, у ко ме је је ди но ва жно шта ја из ње го ве
пред ста ве у се би про из во дим, а не у че му за ви сим од ње го ве ег зи -
стен ци је (KANT 1975: 95). Сли ка по ја вљи ва ња не бе ске ва тре/све -
тло сти, не за ви сно од ко ри сти ко је нам она мо же до не ти, а по себ но
не за ви сно од ко ри сти ко ју има мо од зе маљ ске ва тре, као и чист
естет ски ужи так у њој, бит но су од ре ди ли и пр во бит ни кон цепт ле -
пог14 из ра жен лек се мом кра сно у срп ском је зи ку.

Као пр во бит ну ико нич ност лек се ме кра сно од ре ди ће мо, да кле,
по ја вљи ва ње не бе ске све тло сти/сја ја, те ње но ожи вља ва ње кре са њем
ка ме но ва ко ји чу ва ју не бе ску ва тру и, ко нач но, ње но про сла вља ње
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осе ћај еуфо ри је, док је си ла зак по ве зан са мрач ним сли ка ма ко је пра ти осе ћај
стра ха. Све тлост је сто га ра дост би ћа ко је се уз ди же и хар мо ни зу је са не бе ском
све тло шћу (в. CHE VA LI ER GHE ER BRANT 1983).

14 Kонцепт ле по те и у дру гим кул ту ра ма, као што по твр ђу је и Ум бе р то Еко,
има ма ло то га са ко ри шћу или же љом: Ли је по је не што што би нас, да је на ше,
чи ни ло срет ни ма, но што та квим оста је чак и ка да при па да не ком дру гом. […]
Ти об ли ци стра сти, љу бо мо ре, же ље за по се до ва њем, за ви сти или по хле пе, не -
ма ју ни шта са осје ћа јем што га Ли је по по бу ђу је. Жед на осо ба ко ја, про на шав -
ши из вор, на ва ли пи ти, не уоча ва Ље по ту. Мо ћи ће то ка сни је, ка да јој же ља
спла сне. Због то га је осје ћај ље по те дру га чи ји од же ље. (EKO 2004: 10).



у ивањ дан ским кре со ви ма. Чи сти естет ски ужи так ов де је од ре ђен
буђењeм свих чу ла, ко је се по ду да ра са ожи вља ва њем не бе ске све -
тло сти и ожи вља ва њем при ро де. Ме ђу тим, ни пре пли та ње естет -
ског и ерот ског ком плек са, ка кво је за бе ле же но у на род ној лир ској
пе сми о ле пом Иви, ни је од ре ђе но ути ли тар но шћу пло ђе ња и мно -
же ња, већ упра во тим ак ти ви ра њем aist he si sa као „оно га што је чул -
но сти не по сред но да то“, као не по сред ност ле по те игре све тло сти и
до жи вља ја чи сте жи вот не ра до сти.

Сто га раз ли ку у ико нич но сти лек се ма ле по и кра сно мо же мо
од ре ди ти као раз ли ку из ме ђу две ју вр ста пред ста ва – пред ста ве зе -
маљ ске и не бе ске ле по те. Зе маљ ска ле по та про из и ла зи из ства ра -
лач ког чо ве ко вог на го на ко ји се усме ра ва пре ма без о блич ној „ле -
пљи вој“ ма те ри ји и об ли ку је је у „ле пе“ пред ме те, чи ја функ ци ја ни је
ну жно ути ли тар на – из ра да фи гу ра и ки по ва има ла је нај пре са крал ни
ка рак тер. Исто вре ме но, тај ства ра лач ки на гон, ко ји пре по зна је мо
већ у деч јој игри ства ра ња об ли ка из бла та без ика кве свр хе и на ме не,
од ре ђу је чин ко ји при бли жа ва људ ску де лат ност бо жан ској: ства -
ра ње но вих об ли ка из без о блич ја чи ни чо ве ка де ми јур гом соп стве -
ног све та. Не бе ска кра со та пак пред ста вља по ја вљи ва ње не бе ског
сја ја – бо жан ске све тло сти, ожи вља ва ју ће, ства ра лач ке ва тре, ко ја
зе маљ ски свет раз от кри ва у свој ње го вој ле по ти/осве тље но сти, чи -
не ћи га до брим и ле пим за чо ве ка.
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Iva na S. Ba šić

THE CON CEPT OF BE A UTY IN THE SER BIAN LAN GU A GE –
ICO NI CITY OF LE XE MES ‘LE PO’ AND ‘KRA SNO’

S u m m a r y

‘Be a uty’ – the cru cial aest he tic ca te gory is con ce i ved in the Ser bian lan -
gu a ge by two le xe mes: ‘le po’ and ‘kra sno’. Ico ni city of le xe me ‘le po’ (Old
Church Sla vo nic – лѣ пъ “so met hing that is bon ded with so met hing; mud, mor -
tar or most of ten mud mi xed up with chuff to ‘glue with’ or ‘spread over with’)
is lin ked with the ima gi na tion of soil, whi le the con cept of be a u ti ful is con ce -
i ved by le xe me ‘kra sno’ (I.E.*(s)qer-, “be a con fi re“) and is de fi ned by he a -
venly and di vi ne splen do ur. The dif fe ren ce in ico ni city of the two le xe mes, in
es sen ce, is the dif fe ren ce bet we en ter re strial and he a venly be a u ti es. The ter re -
strial be a uty is de fi ned by the cre a ti ve in na te im pul se in hu mans to gu i de them
to wards amorp ho us but “bin ding“ mat ter that can be sculp tu red in to ‘be a u ti ful’
things with a fun ction that is not ne ces sa rily uti li ta rian – but per haps it had a
sac ra men tal cha rac ter. On con trary, the he a venly be a uty exem pli fi es ma ni fe -
sta tion of he a venly splen do ur – be a con of di vi nity, be a con of cre a ti ve ness and
ef fer ve scen ce which pre sents the ter re strial world in its glo ri o us be a uty. The
pic tu re of he a venly ‘fi re’, qu i te in de pen dently form the be ne fit it may bring us,
espe ci ally fr om the be ne fit that may be ga i ned fr om the ter re strial fi re, as well
as the pu re aest he ti cal sa tis fac tion, ha ve de fi ned the ori gi nal con cept of be a uty
as splen do ur in the Ser bian lan gu a ge.

Keywords: The con cept of be a uty, the Ser bian lin gu i stic world vi ew, le xi -
cal ico ni city, ‘le po’, ‘kra sno’.
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МАРИЈА Д. ВУЧКОВИЋ*
Институт за српски језик САНУ**
Етимолошки одсек

О ИЗРАЗУ НЕ ГИНЕ (ГИБИ) МИ (ТИ И ДР.): СИНТАКСИЧКА
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ЛЕКСИКОГРАФСКИ СТАТУС

У ра ду се раз ма тра из раз не ги не ми (ти и др.) и ње го ва ва ри јан та
не ги би ми (ти и др.). На кон пре зен то ва ња исто риј ске и са вре ме не гра -
ђе, укљу чу ју ћи и ди ја ле кат ски ма те ри јал, и ука зи ва ња на ње не хро но -
ло шке и аре ал не ка рак те ри сти ке, ана ли зи ра се син так сич ка струк ту ра
из ра за и ње го ва се ман ти ка. У окви ру де ла ра да по све ће ног се ман ти ци
скре ће се па жња на тен ден ци ју про ме не ак си о ло шке се ме у се ман тич -
ком са др жа ју ис пи ти ва не фра зе о ло шке је ди ни це и из но си се прет по -
став ка да би та про ме на мо гла би ти у ве зи са син так сич ком струк ту ром
фра зе о ло ги зма. На кра ју ра да је дат осврт на ста тус из ра за у нај зна чај -
ни јим јед но је зич ким оп штим и фра зе о ло шким реч ни ци ма.

Кључ не ре чи: из раз не ги не (ги би) ми (ти и др.), фра зе о ло ги ја, син -
так са, се ман ти ка, лек си ко гра фи ја, срп ски (срп ско-хр ват ски) је зик.

1. Увод. У ра ду ће би ти бли же раз мо трен фра зе о ло ги зам не ги не
(ги би) ми (ти и др.). На кон пре зен то ва ња гра ђе би ће про ко мен та ри -
са не ње не хро но ло шке и аре ал не од ли ке, а за тим ће по дроб ни је би -
ти ис пи та на струк ту ра и се ман ти ка из ра за. На кра ју се да је осврт на
на чин пре зен та ци је из ра за ко ји је пред мет овог при ло га у лек си ко -
граф ским при руч ни ци ма.

2. Гра ђа. Екс церп ци јом су би ли об у хва ће ни нај зна чај ни ји исто -
риј ски и са вре ме ни реч ни ци срп ско-хр ват ског је зи ка као и не ко ли ко
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де се ти на реч ни ка и збир ки ре чи ко ји до но се ди ја ле кат ску лек си ку.1
При ли ком из ла га ња гра ђе нај пре ће би ти на ве де не по твр де из ра за
у ко ји ма се ја вља гла гол ги ну ти (I), а за тим ма ло број ни је по твр де
ва ри јан те из ра за са гла го лом гиб(ј)ети (II). Гра ђа се до но си она ко
ка ко је по све до че на у из во ри ма са ми ни мал ним ин тер вен ци ја ма,
по пут тран сли те ри са ња ла ти нич них по твр да у ћи ри ли цу, јер ће на
кра ју, ка ко је већ ре че но, би ти не ко ли ко ре чи о лек си ко граф ском по -
ступ ку при ли ком об ра де да тог из ра за. Ис црп но су на ве де ни сви
при ме ри из екс цер пи ра них реч ни ка ко ји ма се илу стру је упо тре ба
из ра за не ги не (ги би) ми (ти и др.) с основ ним по да ци ма2 о њи хо -
вој про ве ни јен ци ји (нпр. име пи сца, на зив ча со пи са и го ди на из да -
ња, ге о граф ска уби ка ци ја за ди ја ле кат ске по твр де). Из ди ја ле кат -
ских реч ни ка су та ко ђе екс цер пи ра не по твр де раз ма тра ног из ра за и
ка да се ја вља ју у при ме ри ма ко ји ма се илу стру је упо тре ба не ке дру ге
лек се ме. У том слу ча ју се да је и по да так о од ред ни ци ко ја са др жи
на ве де ну по твр ду.
I гину ти, -нем impf. ’не ка же се у пра вом, ши рем сми слу да че га (су бјек та) не -

ста је, не го са мо пре ма оно ме (че ља де ту) у ко је га се на хо ди, ко је га има, као
па сив ни гла гол пре ма гу би ти, зна чи да су бје кат (ко ји мо же и да ље би ва ти по
се би) ни је код оно га у ко га је био или у ко га би мо гао би ти’: (1) По гла ва ром
ду жна пла ћа већ не ги не В. До шен, (2) Ако Тур чин по ги не, бу ли дру ги не ги -
не НПосл Вук (RJA)
гину ти, -нем impf.: (3) то ми не ги не ни по сли је ’das wird mir nicht ent kom -
men, non de fi ci et’ (ВУК)
гину ти, -нем impf. у из ра зу не ги не ми (ти и др.) ’си гур но ће ми (ти и др.)
се до го ди ти, не ће из о ста ти, пред сто ји’: (4) Ако му се ни до тле не уз мо же
оду жи ти не ги не му узе ти или за др жа ти то што му је да но у за ло гу Вук, (5)
Ко бу де сла би ји, не ги не му да бу де по бе ђен Рад нич ке но ви не 1905, (6) Обу ци
ка ба ни цу… уз ја ши ата, а већ … не ги не ти оку, дви је ра ки је по пи ти П. Ко -
чић, (7) Исти на [је] да сам се уду жио. А ка ма те не ги ну та ко и та ко Ј. Фра -
ни че вић (РСА)
гину ти, -нем impf. у из ра зу не ги не ми (ти, му итд.) ’не ће ми из ма ћи, не ће
ме ми мо и ћи (обич но не што не при јат но, не у год но)’ (РМС)
гину ти, -нем impf. у из ра зу не ги не ми ’не ће ме ми мо и ћи, си гур но ће ме за -
де си ти, пред сто ји ми (обич но не што не у год но, не по вољ но)’: (8) Не ги не ми
за твор (РСЈ)
гину ти impf. у из ра зу не ги не ти (ми, му итд.) ’то те не мо же ми мо и ћи, то
ти не мо же из мак ну ти, то ти се не ће из ја ло ви ти’ (VRHJ)
гинути, -нем impf. у из ра зу нè гине му зáтвор ’си гур но је да ће га ухап си ти’
Уско ци (СТА НИЋ 1990: 120)
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1 За ин те грал ни спи сак пре гле да них ди ја ле кат ских из во ра в. ЕРСЈ 1–3.
2 Пот пу ни по да ци мо гу се на ћи у реч ни ци ма из ко јих су при ме ри пре у зе ти.



гини ти / гину ти, -нем impf. у из ра зу не гине ти ’не ће из о ста ти, пред сто ји’:
(9) Мо тика ти не гине, са мо немој да учиш Вр шац (РСГВ)
гiнем impf. фиг. ’ми мо и ла зи ти, не до ста ја ти’: (10) Кьд год би учинија ко ју
магареш тину, њему не би му гинале тепафци [батине] од оца — (11) Ако ти
нађеф качак дуан, глоба ти не гине При зрен (ЧЕ МЕ РИ КИЋ)
ги нем impf.: (12) Помињување [подношење, из др жа ва ње не ког терета] ни не
гине, које можемо Ле ско вац (МИ ТРО ВИЋ 1984: 249 s.v. помињувaње)
гiне impf. у из ра зу (13) Не гине му апса ако е… (крив, украл, шпијун…) —
(14) Не гине му биење Ка ме ни ца код Ни ша (ЈО ВА НО ВИЋ 2004: 367)
гiне impf. фиг. ’пред сто ји’: (15) Не гине му тепање — (16) Не гине му апса
три године — (17) Не гине му ћоте к [батина] Цр на Тра ва (СТО ЈА НО ВИЋ 2010:
129)
ђiне impf.: (18) Кьд малко ојакчае, матика му не ђине Ти мок (ДИ НИЋ 2008:
518 s.v. ојакчaе)
гûнути, -нęм impf. у из ра зу нę гûнę ти ’не ће те ми мо и ћи’ Ва ра ждин (LI PLJIN

2002: 193)

II гúб(ј)ети, -бūм impf. у из ра зу не ги би му (јој и сл.) ’не ги не му, си гур но ће
му (јој) се до го ди ти, не ће из о ста ти, пред сто ји’: (1) Ка жи те ка пе та ну, да се не
ста ра за њ. Су тра му ко лац не ги би Н. Ан дри ја ше вић, (2) Е, ва ла, не ги би ти
тај по сао. Не ћеш ми ума ћи М. Ма тић, (3) Ако бу де [малишан, новорођенче]
ва љан и умио, не ги би (мањ ка) му сре ће И. Зов ко, БиХ, (4) При ста лој де вој -
ци уда ја не ги би, а сре ћа ка ква јој бу де — (5) Ја тра жим бо љи за нат, а игла
ми ни кад не ги ́би Змај, Збир ка ре чи из ра зних кра је ва, а по гла ви то из Вој во -
ди не (РСА)

3. Хро но ло шке и аре ал не ка рак те ри сти ке из ра за. Пре ма гра -
ђи пре зен то ва ној у RJA, ва ри јан та из ра за са гла го лом ги ну ти по -
све до че на је од дру ге по ло ви не 18. ве ка, нај пре у де лу Ви да До ше на
(I, 1), и од та да је кон ти ну и ра но при сут на у књи жев ном је зи ку до
да нас, и то у ње го вим раз ли чи тим ва ри јан та ма ко је су у ме ђу вре ме ну
до би ле ста тус за себ них је зи ка. По ред то га, број не ди ја ле кат ске по -
твр де ука зу ју на то да је да ти из раз јед на ко за сту пљен и у раз ли чи тим
го во ри ма с.-х. је зи ка. Тре ба на по ме ну ти да сли ка о при сут но сти
овог из ра за у ди ја лек ти ма нај ве ро ват ни је ни је пот пу но оцр та на
пред ста вље ном гра ђом с об зи ром на то да се мо же при ме ти ти да
сви на ве де ни из во ри спа да ју, по оби му об ра ђе не лек сич ке гра ђе, у
ве ли ке ди ја ле кат ске реч ни ке. Мо же се прет по ста ви ти да ма њи реч ни -
ци и збир ке ре чи ни су увек но ти ра ли из раз због то га што се иди о ми
не уно се си сте мат ски, а и сто га што кон крет но овај из раз при па да
нео спор но и књи жев ном је зи ку, те је из реч ни ка ко ји су кон ци пи ра ни
као ди фе рен ци јал ни у од но су на стан дард ис кљу чен као еле ме нат
ко ји је део стан дард ног је зи ка.
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На ши рем сло вен ском пла ну по сто ји и од го ва ра ју ћа ма ке дон -
ска па ра ле ла, уп. из раз Тоа не ти ги не ’не што се ка ко ќе дој де’
(ТРМЈ s.v. ги не).3

Ва ри јан та са гла го лом гиб(ј)ети знат но је сла би је по твр ђе на.
Ре ги стро ва на је је ди но у РСА у ра спо ну од пре ла за 19. ве ка у 20. па до
сре ди не 20. ве ка. Прем да су не ке по твр де не сум њи во ди ја ле кат ске,
из раз ни је до дат но по све до чен ни у јед ном од пре гле да них ди ја ле -
кат ских реч ни ка. По сто је ћи при ме ри упо тре бе ука зу ју на то да је
аре ал да тог из ра за огра ни че ни ји у по ре ђе њу с ва ри јан том ко ја са др -
жи гла гол ги ну ти. Ва ри јан та са гиб(ј)ети је сва ка ко би ла у упо тре би
у Бо сни и Хер це го ви ни (II 3) и Не ре тван ској кра ји ни (II 1), а ште -
та је што Зма је ве по твр де (II 4, 5) не ма ју пре ци зни ју уби ка ци ју.

4. Струк ту ра из ра за. Из раз се ја вља у две исто знач не ва ри јан -
те: не ги не ми (ти и др.) и не ги би ми (ти и др.), ко је, ка ко је већ ре -
че но, не ма ју рав но пра ван ста тус. Пр ва је рас про стра ње ни ја и бо ље
по све до че на (уп. I), док се за дру гу на шло мно го ма ње по твр да (уп. II).

Исто се мо же ре ћи и за са ме гла го ле чи је је ва ри ра ње у са ста ву
из ра за усло ви ло ства ра ње по ме ну тих ва ри ја на та.4 У пи та њу су
срод ни и бли ско знач ни гла го ли пра сло вен ског по ре кла са за јед нич -
ким ко ре ном *gyb-. Ме ђу тим, док су кон ти ну ан те псл. ин хо а ти ва
*gybnǫ ti, ода кле по ти че с.-х. ги ну ти, до бро по све до че не у свим сло -
вен ским је зи ци ма, до тле је псл. ста тив *gybě ti, ре флек то ван у с.-х.
об ли ку гиб(ј)ети, нај бо ље по твр ђен у ис точ но сло вен ским је зи ци ма,
а у оста лим гра на ма сло вен ских је зи ка са мо у по јед ном њи хо вом
пред став ни ку – у че шком и срп ско-хр ват ском (ЭС СЯ 7: 217–219
s.vv. *gybě ti, *gybnǫ ti, SP 8: 332–333 s.vv. gybě ti, gybnǫ ti).5 Тре ба на -
гла си ти да су се за по то њи гла гол у не ве за ној упо тре би, да кле, ван
раз ма тра ног из ра за, у екс цер пи ра ној гра ђи на шле све га две по твр -
де. Ста ри ја је из 15. ве ка: ги бје ти, -бим impf. ’ги ну ти’: Те би је
[души] од по три бе гри хе оста ви ти, тер ке но не ги бе уре хе спра ви -
ти М. Ма ру лић (RJA), а ре цент ни ја с кра ја 19. или по чет ка 20 ве ка:
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3 Тре ба на по ме ну ти да из раз ни је ре ги стро ван у РМЈ, ко ји је об ја вљен 1986,
па се по ста вља пи та ње ни је ли мо жда реч о ре цент ној по ја ви у ма ке дон ском је -
зи ку под ути ца јем срп ског је зи ка.

4 О ва ри ра њу гла го ла у иди о ми ма без на ру ша ва ња њи хо вог зна че ња в. GIBBS

2007: 709. О мор фо ло шким ва ри јан та ма фра зе о ло шких је ди ни ца, ка ко твор бе -
ним (као у овом слу ча ју) та ко и па ра диг мат ским, в. МО КИ ЕН КО 1989: 30–31.

5 О гу бље њу пра сло вен ских гла го ла ста ња обра зо ва них по мо ћу ие. су фик са
*е (< *еH1) в. по дроб ни је ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007: 364–373, 2012: 52.



гúб(ј)ети, -бūм impf. ди јал. ’че зну ти, жу де ти’: На ша дје ца ги́бе за
пше нич ним хље бом ЦГ (РСА). Из вор ове дру ге по твр де је већ по -
ми ња на Зма је ва збир ка ре чи из ра зних кра је ва, а по гла ви то из Вој -
во ди не, где су на ве де на и два при ме ра упо тре бе истог гла го ла у ов де
раз ма тра ном из ра зу. Раз ли ка је у то ме што је при мер сло бод не упо -
тре бе гла го ла уби ци ран, а при ме ри фра зе о ло шке ни су. Је ди но што
се у овом дру гом слу ча ју мо же за кљу чи ти је сте да бар јед на по твр да
по ти че, на осно ву об ли ка де вој ци, из не ког екав ског го во ра. Уоче на
раз ли ка у бро ју по твр да гла го ла у не ве за ној и фра зе о ло шкој упо тре -
би мо же се об ја сни ти ти ме што по је ди не ар ха ич не лек се ме, ко је су
ина че по ти сну те на пе ри фе ри ју лек си ко на, би ва ју очу ва не у са ста -
ву фра зе о ло ги за ма, ко ји се и да ље упо тре бља ва ју (МО КИ ЕН КО 2010:
107–108)6, при че му ар ха и за ци јом по стиг ну та нео бич ност лек се ме
до при но си њи хо вој екс пре сив но сти (уп. МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 1987:
19, 76). О екс пре си вној функ ци ји фра зе о ло шких је ди ни ца би ће још
ре чи ка сни је.

Што се ти че мо бил но сти гла гол ске ком по нен те раз ма тра ног
фра зе о ло шког из ра за, тј. мо гућ но сти фра зе о ло шке је ди ни це да
оства ри раз ли чи те вре мен ске па ра диг ме,7 при ме ри и лек си ко граф -
ске де фи ни ци је ука зу ју на то да се ова ком по нен та нај че шће ја вља
у об ли ку пре зен та8 ко ји има фу тур ско-мо дал но зна че ње.9 Сто га се
и у реч ни ци ма гла гол у из ра зу на во ди у об ли ку пре зен та, а гла го ли
по мо ћу ко јих се об ја шња ва зна че ње из ра за нај че шће су на ве де ни
(а) у об ли ку фу ту ра, пра ће ни по не кад мо дал ном реч цом,10 уп. ’си -
гур но ће ми (ти и др.) се до го ди ти, не ће из о ста ти’ (РСА), ’не ће ми
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6 Уп. и PENTTILÄ 2010: 150 ко ји на по ми ње да „[i] di oms may al so con tain iso la -
tes, or cran be rry forms, which do not oc cur el sew he re in the lan gu a ge…“.

7 Пи та њу мо бил но сти гла гол ских об ли ка у фра зе о ло ги зми ма и чи ни о ци ма
ко ји ути чу на њи хо ву спо соб ност да ре а ли зу ју основ не вре мен ске па ра диг ме по -
све ћен је рад ПЕ ТРО ВИЋ 1985. О то ме да не ки иди о ми мо гу би ти под врг ну ти раз -
ли чи тим син так сич ким тран сфор ма ци ја ма без гу бље ња иди о мат ског зна че ња,
док за дру ге то не ва жи и о фак то ри ма ко ји ре гу ли шу раз ли чи то син так сич ко по -
на ша ње иди о ма в. и GIBBS 2007: 707–709.

8 У пре зен то ва ној гра ђи је, по ред пре зен та, по све до че на и јед на по твр да с по -
тен ци ја лом (I, 10) ко ји је упо тре бљен као сред ство ис ка зи ва ња рад ње ко ја се по -
на вља ла у пр о шло сти (о овој функ ци ји по тен ци ја ла в. IVIĆ 2008: 70) кад год би
се за то сте кли од го ва ра ју ћи усло ви.

9 О вре мен ској (у бу дућ ност) и мо дал ној тран спо зи ци ји пре зен та в. де таљ -
ни је ПИ ПЕР и др. 2005: 382–390.

10 О то ме да је и фу тур под ло жан мо дал ној тран сфор ма ци ји в. ПИ ПЕР и др.
2005: 441–443.



из ма ћи, не ће ме ми мо и ћи’ (РМС), ’не ће ме ми мо и ћи, си гур но ће ме
за де си ти’ (РСЈ), ’то ти се не ће из ја ло ви ти’ (VRHJ) или (б) у са ста -
ву мо дал не кон струк ци је, уп. ’то те не мо же ми мо и ћи, то ти не мо -
же из мак ну ти’ (VRHJ). Ако се има у ви ду да је екс пре сив ност јед -
на од бит них од ли ка фра зе о ло шких је ди ни ца11, упо тре ба пре зен та
тран спо но ва ног у бу дућ ност мо же се об ја сни ти ти ме што се њи ме
по сти же ве ћа ефект ност са оп ште ња и што он, пре ма то ме, има до -
дат ну стил ску функ ци ју (уп. ПИ ПЕР и др. 2005: 384). Та ко ђе, од ре -
ђе ну уло гу мо же има ти и не свр ше ни вид гла го ла ги ну ти и гиб(ј)ети
јер је уоче но да се код гла го ла с та квом аспе кат ском вред но шћу че -
сто за ис ка зи ва ње бу ду ћих рад њи при бе га ва пре зен ту тран спо но -
ва ном у бу дућ ност и да ње го ва фу тур ска ал тер на ти ва зах те ва (ма да
не увек) пр о ме ну ви да (уп. ПИ ПЕР и др. 2005: 383–384, 434–435). Ја -
сно је, да кле, за што у го ре на ве де ним при ме ри ма не ма по твр да са
по ме ну тим гла го ли ма у об ли ку фу ту ра и за што гла го ли у из ра зу не
под ле жу ни твор бе ном ва ри ра њу ко је за по сле ди цу има и пр о ме ну
ви да, од но сно за што се не мо же упо тре би ти пре фи ги ра ни об лик по -
ги ну ти уме сто ги ну ти, а да фра зе о ло шка се ман ти ка оста не очу ва -
на.12 Иако се при ме ри с фу ту ром мо гу дру где на ћи13, њи хов бр ој је
за не мар љив. Ма ло број не по твр де с пер фек том та ко ђе су цр пе не из
до пун ских из во ра, по што их ни је би ло у пре зен то ва ној гра ђи.14
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11 Пре ма МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 1987: 15–20, екс пре сив ност пред ста вља ка те го -
ри јал ну фра зе о ло шку осо би ну бу ду ћи да мо же по слу жи ти као кри те ри јум за ди -
фе рен ци ра ње фра зе о ло шких је ди ни ца од ср од них је ди ни ца уста ље не струк ту ре.
О екс пре сив но сти фра зе о ло ги за ма уп. и МО КИ ЕН КО 1989: 206–232, GIBBS 2007:
702, DRA GI ĆE VIĆ 2009: 40–41.

12 Ва ри ја бил ност опи са не вр сте мо гу ћа је ина че код не ких фра зе о ло ги за ма,
уп. нпр. гу би ти гла ву ’ги ну ти’, ’не сна ла зи ти се, не уме ти се сна ћи, збу њи ва ти
се’, из гу би ти гла ву ’по ги ну ти’, ’не зна ти шта чи ни ти, ја ко се збу ни ти’ (РМС s.vv.
гỳ би ти, из гỳ би ти).

13 Уп. нпр.: S ob zi rom da tem pe ra tu re kom po nen ti [lap to pa] če sto bu du tek ma -
lo is pod mak si mal ne, ser vis mu ne će gi nu ti (http://www.mycity.rs/Hard wa re/Da-li-su-
desk top-ra cu na ri-pre va zi dje ni_11.html), ma naj bo lje znaš kad odeš i opi paš :) me ni se
re ci mo ci je la Mar ni ko lek ci ja svi đa la na sli ka ma, ali pod pr sti ma sam zna la da do bar
dio ni je za me ne; a ono što sam mi sli la da jest (re ci mo, onaj pre kra sni top s ko žom na
pred njoj stra ni) se na kra ju po ka za lo kao ne is pla ti va in ve sti ci ja čak i na sni že nju, jer
ko ža mo ra na ke mij sko či šće nje, a top od de be log ma te ri ja la ali s krat kim ru ka vi ma je
sig na li zi rao da mu ne će gi nu ti ‘pra nje’ po sli je sva kog no še nja. Da kle, sta jao bi u orma -
ru ve ći nu vre me na jer je ne prak ti čan (http://www.fo rum.hr/arc hi ve/in dex.php/t-
726378.html).

14 Уп. нпр.: Moj drug je imao ope ko ti ne li ca 2 do 3 ste pe na i ni je mu gi nu la pla -
stic na ope ra ci ja (http://fo rum.kr sta ri ca.com/show thre ad.php/108404-OPE KO TI -
NE!?p=16400846&vi ew full=1), Ali ka ko je bio hr vat ski li be ral i po li tič ki is tak nu ti Hr vat,



Тре ба још до да ти да се струк тур на не ва ри ја бил ност из ра за од но -
си и на не га ци ју. На и ме, упо тре ба афир ма тив ног гла гол ског об ли ка
не ми нов но до во ди до по ти ра ња иди о мат ског зна че ња.15

По ред гла гол ске, раз ма тра ни из раз са др жи и имен ску ком по нен -
ту у об ли ку да ти ва. У пре зен то ва ној гра ђи та ком по нен та озна ча ва
увек пер со нал ног ак тан та, док се у до пун ским из во ри ма мо гу на ћи
по твр де да се она мо же од но си ти и на жи во ти ње или пред ме те16,
при че му то тре ба тре ти ра ти као екс тен зи ју пр во бит ног мо де ла. У
ве ћи ни по твр да реч је о да ти ву лич не за ме ни це, нај че шће у ен кли -
тич ком об ли ку (I 3–6, 8, 9, 11–18, II 1–3, 5)17, док су при ме ри са да -
ти вом име ни це (I 1, 2) или име нич ке син таг ме (II 4) ре ђи.

Имен ска ком по нен та, да кле, је сте оба ве зни кон сти ту ент фра зе -
о ло ги зма, али је исто вре ме но лек сич ки нео д ре ђе на, јер се у сва кој
по је ди нач ној ре а ли за ци ји фра зе о ло шке је ди ни це ис пу ња ва кон -
крет ним лек сич ким са др жа јем.18 Не ка огра ни че ња у лек сич ком из -
бо ру ипак по сто је, па та ко у ве ћи ни при ме ра ова ком по нен та има
зна че ње ли ца. По ред то га, у реч нич ком об ли ку фра зе о ло ги зма она
је пред ста вље на лич ном за ме ни цом, што је и слу чај у нај ве ћем бро -
ју кон тек сту ал них ре а ли за ци ја фра зе о ло ги зма, о че му је ма ло час
би ло ре чи. Ово пред ста вља до дат но огра ни че ње с об зи ром на то да
за ме ни це спа да ју у за тво ре ну кла су ре чи.

Што се ти че функ ци је имен ског кон сти ту ен та, мо гли би смо,
има ју ћи у ви ду кла си фи ка ци ју функ ци ја и зна че ња да ти ва из не ту у
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ni je mu gi nu la ro bi ja (http://www.ve cer nji.hr/in dex.php?cmd=show_cla nak&cla -
nak_id=500852&ac tion=print_po pup).

15 То, ме ђу тим, не ва жи за све фра зе о ло ги зме, те се та ко гла гол ски об ли ци у
не ки ма од њих мо гу ко ри сти ти ка ко у по тврд ном та ко и у од рич ном об ли ку без
на ру ша ва ња фра зе о ло шког зна че ња, уп. нпр. Ту им цве та ју ру же – Та мо им не ће
цве та ти ру же (при мер је пре у зет из ПЕ ТРО ВИЋ 1985: 114).

16 Уп. Zna ci – po sto ji pro blem, ko ji tre ba ri je si ti, ina ce psu ne gi ne igla (po seb no
ako zi vi u za pad noj ne koj ze mlji) (http://bal kan ki no logy.net/fo rums/to pic/2992-ka ko-
da-po mog nem-i-se bi-i-nje mu/), mi slim da autu ne gi ne ke mij sko su tra
(http://www.cmar-net.org/fo rum/vi ew to pic.php?p=1847273).

17 У јед ној ди ја ле кат ској по твр ди за ме ни ца је удво је на, те се ја вља у пу ном
и у ен кли тич ком об ли ку (I, 10). За ову син так сич ку осо би ну свој стве ну да том ди -
ја лек ту уп. РЕ МЕ ТИЋ 1996: 482, 485. С дру ге стра не, у књи жев ној по твр ди (I 7) ова
ком по нен та из о ста је, али је из ши рег кон тек ста ја сно да је ели ди ран ен кли тич ки
об лик лич не за ме ни це у пр вом ли цу јед ни не.

18 О фра зе о ло ги зми ма чи ји је бар је дан кон сти ту ент лек сич ки не ста би лан в.
де таљ ни је МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 1987: 134–142. У сво јој кла си фи ка ци ји иди о мат -
ских из ра за фин ски лин гви ста Еса Пен ти ле из два ја у за себ ну пот ка те го ри ју из -
ра зе ко ји су де лом лек сич ки од ре ђе ни, а де лом отво ре ни и на зи ва их иди о мат ским
кон струк ци ја ма (PENTTILÄ 2010: 153–158).



ПИ ПЕР и др. 2005: 177, 179–180, да те при ме ре под ве сти под је дан
тип су бје кат ског да ти ва, сло бод ног да ти ва у функ ци ји се ман тич ког
су бјек та, а то је да тив но си о ца ну жде, мо гућ но сти итд.19 Ина че је
да тив из вор но па деж ре ци пи јен та и од но си се при мар но на ани мат не
или пер со ни фи ко ва не ен ти те те (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2012: 49). У ве зи
с по ре клом да ти ва Ј. Ку ри ло вич сма тра да кључ ње го вог об ја ш ње ња
ле жи у опо зи ци ји у окви ру ка те го ри је ани мат но сти. Та ка те го ри ја
је ре ле вант на за јед ну од основ них функ ци ја да ти ва: „The so-cal led
dat. of par ti ci pa tion or in te rest is em ployed with no uns de no ting per -
sons, pe ro sni fied be ings, col lec ti ves“ (KURYŁOWICZ 1964: 196). Сто га
се мо же сма тра ти да овој ком по нен ти из ра за при па да уло га ре ци пи -
јен та или екс пе ри јен се ра не ке си ту а ци је. О ка квој је си ту а ци ји реч,
би ће ја сни је по што се у ре че ни ца ма са из ра зом не ги не (ги би) ми
(ти и др.) по дроб ни је раз мо тре је ди ни це са функ ци јом су бјек та, ко -
ји ина че пред ста вља оба ве зно фра зе о ло шко окру же ње.

У пре зен то ва ној гра ђи функ ци ју су бјек та нај че шће оба вља име -
ни ца20 (I 7–9, 11–18, II 1, 4, 5) или име нич ка син таг ма (I 1, 10, II 2)
у но ми на ти ву21. По ред то га, у при ме ри ма (I 4, 6) у тој син так сич кој
функ ци ји на ла зи се ин фи ни тив са об је кат ском до пу ном, а у при ме ру
(I 5) за ви сна ре че ни ца, пост по но ва на у од но су на глав ну ре че ни цу,
са пре ди ка том у об ли ку пре зен та22 и ве зни ком да.23 Функ ци о нал но
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19 Се ман тич ки бли ски при ме ри они ма ко ји се ов де раз ма тра ју а ко ји ма је ег -
зем пли фи ко ва на по ме ну та се ман тич ка ка те го ри ја да ти ва је су, на при мер: Пред -
сто ји нам да озбиљ но и на пор но ра ди мо, Оста је ти са мо да бу деш ми ран и стр -
пљив, Не пре о ста је ти ни шта дру го (ПИ ПЕР и др. 2005: 179, 180).

20 У при ме ру (I 2) у овој син так сич кој уло зи на ла зи се ред ни број дру ги, а у
при ме ру (I 3) ана фор ска за ме ни ца то, уп. и при мер: Ali on će si gur no obra ti bo -
stan, to mu ne gi ne! Ј. Хор ват (http://ri zni ca.ihjj.hr/).

21 Је ди ни из у зе так у пре зен то ва ној гра ђи је сте при мер (II 3), у ко ме име ни -
ца у функ ци ји су бјек та има об лик ге ни ти ва. (Та ко је у из во ру: Ivan Zov ko, Vje ro -
va ńa iz Her ceg-Bo sne, Zbor nik za na rod ni ži vot i obi ča je Ju žnih Sla ve na VI, Za greb:
JA ZU, 1901, 298, у РСА је при мер ци ти ран са име ни цом у об ли ку но ми на ти ва.)
Мо гу ће је да је на па деж ути цао гла гол мањ ка ти ко ји се на во ди не по сред но иза
гла го ла ги бје ти као екс пли ка ци ја ње го вог зна че ња. На и ме, ка да је гла гол мањ ка -
ти упо тре бљен у им пер со нал ном об ли ку, уз ње га се ја вља име ни ца у ге ни ти ву
у функ ци ји се ман тич ког су бјек та, уп.: И с тр го ви ном би ло не во ље: ро ба ис те кла,
а нов ца мањ ка ло Ј. Ле ско вар (РМС s.v. мȁњка ти / мàњкати).

22 Да је реч о па сив ној фор ми пре зен та а не фу ту ра дру гог, све до чи то што се
при ли ком тран сфор ма ци је у ак тив ну кон струк ци ју спор на хо мо ним на фор ма мо -
же за ме ни ти ак тив ним об ли ком пре зен та, а не фу ту ра дру гог. О раз ли чи тим ту -
ма че њи ма ове кон струк ци је у гра ма тич кој ли те ра ту ри в. ПИ ПЕР и др. 2005: 375.

23 Де таљ ни је о за ви сној екс пли ка тив ној кла у зи у по зи ци ји су бје кат ског ар -
гу мен та в. РУ ЖИЋ 2006: 201–217.



гле да но, ин фи ни ти вом у су бје кат ској по зи ци ји је кон ден зо ван ре -
че нич ни са др жај (уп. IVIĆ 1972: 132; ПИ ПЕР и др. 2005: 549), те је
сто га мо гу ће у при ме ри ма (I 4, 6) ин фи ни ти ве за ме ни ти ре че ни ца -
ма са пре ди ка том у фор ми пре зен та и ве зни ком да. Чи ње ни ца да у
да том кон тек сту ал тер ни ра ју не мо бил ни пре зент (по што је по ја ва
не ког дру гог об ли ка из ка те го ри је гла гол ских вре ме на ис кљу че на)
и ин фи ни тив24 ука зу је на то да зна че ње управ ног гла го ла, ов де су то
ги ну ти и гиб(ј)ети, им пли ци ра ус по ста вља ње се ман тич ког еле мен -
та ко ји је М. Ивић на зва ла екс пек та тив ност и ко ји сиг на ли зи ра да
се ре а ли зо ва ње рад ње озна че не пре ди ка том за ви сне ре че ни це тек
оче ку је (ИВИЋ 1970). Упра во се тим еле мен том се ман тич ког са др жа ја
по ме ну тих гла го ла мо же об ја сни ти за што се они у окви ру раз ма -
тра них из ра за нај че шће ја вља ју у об ли ку пре зен та ко ји има фу тур -
ско-мо дал но зна че ње.

Ако се по бли же раз мо тре при ме ри у ко ји ма је екс по нент су бје кат -
ске функ ци је име ни ца или име нич ка син таг ма, мо же се при ме ти ти
да у не ким слу ча је ви ма по сто ји мо гућ ност да се ове струк ту ре суп -
сти ту и шу прет ход но опи са ним (са ин фи ни ти вом и фи нит ним пре -
ди ка том) за то што име ни це та ко ђе мо гу има ти функ ци ју ре че нич -
них кон ден за то ра. Ова уза јам на за мен љи вост је нај у оч љи ви ја ка да
су по сре ди име нич ки из ра зи с не пред мет ним, пр о по зи тив ним зна -
че њем ко је кон сти ту и шу гла гол ске (и оста ле де вер бал не) име ни це.
Та ко се, ре ци мо, при мер (II 4) мо же па ра фра зи ра ти на сле де ће на -
чи не: При ста лој де вој ци не ги би да се уда… / При ста лој де вој ци не
ги би уда ти се…, по што је струк ту ра с две фи нит не пре ди ка ци је од
ко јих је дру га у функ ци ји су бје кат ског ком пле мен ти за то ра ко му та -
бил на са струк ту ра ма у ко ји ма се, уме сто дру гог еле мен та, ја вља
или ин фи ни тив или од го ва ра ју ћа де вер бал на име ни ца (уда ја) у уло -
зи кон ден за то ра до пун ске кла у зе (уп. ПИ ПЕР и др. 2005: 551).

Шта ви ше, и име нич ки из ра зи с не дво сми сле но пред мет ним
зна че њем че сто пред ста вља ју ме то ни миј ске озна ке од ре ђе не си ту а -
ци је ко је се при мар но ис ка зу ју ре че ни ца ма. У при ме ру (I 9): Мо тика
ти не гине, са мо немој да учиш, име ни ца мо ти ка има пред мет но
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24 На чел но је ова ал тер на ци ја мо гу ћа уко ли ко су иден тич ни де но та ти су бјек -
та за ви сне ре че ни це и имен ског из ра за у да ти ву у глав ној ре че ни ци. Ако је де но -
тат имен ског из ра за у да ти ву иден ти чан, на при мер, са де но та том објек та за ви -
сне ре че ни це, као у при ме ру: Ka da je pu ste me dju čo por dru gih vu ko va ne gi ne joj
da je po šte no iz u je da ju… (http://www.po li ti ka.rs/in dex.php?lid=sr&show=ru bri -
ke&part=list_re vi ews&int_ite mID=92329), та да се фи нит ни пре ди кат не мо же за -
ме ни ти ин фи ни ти вом.



зна че ње, али је ја сно да она за пра во по сред но ре фе ри ше на рад њу
ко ја се њо ме оба вља. У осно ви овог се ман тич ког пре но са на ла зи се
ме то ни миј ски ме ха ни зам по ко ме се за озна ча ва ње не ке ак тив но -
сти ко ри сти озна ка ко ја ре фе ри ше на ти пич но сред ство ко јим се та
ак тив ност вр ши. Оту да се да ти при мер мо же па ра фра зи ра ти та ко
што се уме сто име ни це упо тре би гла гол или од ње га из ве де на гла -
гол ска име ни ца, уп. нпр.: Не ги не ти да ко паш, са мо не мој да учиш
/ Не ги не ти ко па ти… / Ко па ње ти не ги не….

Иако, да кле, у пре зен то ва ној гра ђи су бје кат че шће кон сти ту и шу
имен ски из ра зи не го гла гол ски, чи ни се да су бје кат ски ар гу мент у
ис ка зи ма са раз ма тра ним из ра зом обич но има не пред мет но, про по -
зи тив но зна че ње, тј. да ре фе ри ше о не кој си ту а ци ји. На и ме, у да тим
при ме ри ма мо гу ће је имен ске из ра зе за ме ни ти од го ва ра ју ћим се -
ман тич ки екви ва лент ним кла у за ма, те се та ко, ре ци мо, при ме ри (I
7, II 1) мо гу тран сфор ми са ти на сле де ћи на чин …А да пла ћам ка ма -
те не ги не ми та ко и та ко – Су тра му не ги би да га на би ју на ко лац.

5. Зна че ње из ра за. У овом де лу ра да би ће раз мо тре на два пи та -
ња: пр во се ти че се ман тич ких про ме на у про це су фра зе о ло ги за ци је,
ко је су омо гу ћи ле на ста нак из ра за, а дру го се ман тич ке ево лу ци је
фра зе о ло ги зма то ком вре ме на ко ја се мо же пра ти ти за хва љу ју ћи то -
ме што пре до че ни кор пус има и ди ја хро ниј ску ди мен зи ју.

Бу ду ћи да је гла гол ска ком по нен та сто жер фра зе о ло ги зма, про -
ме не у ње ној се ман ти ци би ле су кључ не у про це су фра зе о ло ги за ци -
је. У са вре ме ном је зи ку, гла гол гину ти има сле де ћа зна че ња: 1.а.
’уми ра ти не при род ном, на сил ном смр ћу, гу би ти жи вот (у ра ту, не -
сре ћи итд.)’, б. фиг. (за не ко га) ’жр тво ва ти се, под но си ти жр тве (за
не ко га)’, 2.а. ’про па да ти фи зич ки, по ла ко уми ра ти, коп не ти, ве ну ти,
су ши ти се (о чо ве ку, биљ ци)’: ~ од жа ло сти, б. фиг. ’иш че за ва ти,
не ста ја ти, гу би ти се’: Ње на љу бав је по ла ко ги ну ла, в. ’про па да ти,
стра да ти’: ~ због су ше, 3. (за не ким, за не чим) ’ја ко жу де ти, че зну -
ти, ве ну ти (за не ким или не чим)’ (РСЈ). Ка ко се мо же ви де ти, се -
ман ти ка овог ин тран зи тив ног гла го ла је та ква да у ве ћи ни зна че ња
огра ни ча ва из бор лек сич ке је ди ни це у функ ци ји су бјек та на оне са
пер со нал ним или бар ани мат ним зна че њем, је ди но зна че ње под тач -
ком 2.б., са ква ли фи ка то ром фи гу ра тив но, ка ко и при мер по ка зу је,
до пу шта и су бјек те са не а ни мат ним (у го ре на ве де ном при ме ру —
ап стракт ним) зна че њем. При ме ри из RJA s.v. gȉnu ti, ука зу ју на то
да је лек сем ска ва лент ност овога гла го ла би ла флек си бил ни ја уто -
ли ко што су не а ни мат ни су бјек ти би ли уоби ча је ни ји те да ова кве
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упо тре бе ве ро ват но ни су сма тра не фи гу ра тив ним или бар не у ис -
тој ме ри у ко јој су да нас.

Као што је већ ре че но (в. т. 4), за гла гол гиб(ј)ети у сло бод ној
упо тре би на шло се ма ло по твр да ко је ука зу ју на слич ну се ман ти ку
и ко ло ка бил ност као и код срод ног гла го ла ги ну ти.

За фра зе о ло ги зам је, ме ђу тим, ка рак те ри стич но од сту па ње од
стан дард не вред но сти лек сем ске ва лент но сти гла го ла по што су бје -
кат ски ар гу мент има нај че шће про по зи тив но зна че ње – њи ме се
обич но ре фе ри ше на не ку си ту а ци ју. Сем то га, се ман ти ка гла гол -
ске ком по нен те укљу чу је еле ме нат екс пек та тив но сти, што зна чи да
је по сре ди си ту а ци ја чи ја се ре а ли за ци ја тек оче ку је. Ова мо дал на
ком по нен та уно си у се ман тич ки са др жај из ра за еле ме нат су бјек -
тив но сти, што до при но си ње го вој екс пре сив но сти. Опи са не ка рак -
те ри сти ке иди о мат ске се ман ти ке, ка ко је већ по ме ну то, оства ру ју
ис кљу чи во не ги ра ни гла гол ски об ли ци. У основ ном зна че њу да ти
гла го ли при па да ју се ман тич кој ка те го ри ји ег зи стен ци је озна ча ва ју -
ћи фа зу ње ног за вр шет ка, не стан ка, а су прот но то ме, њи хо вим не -
ги ра њем се ис ти че да се оства ре ње (тј. по сто ја ње или њен по че так)
не ке си ту а ци је не до во ди у пи та ње.

Из раз има и оба ве зну имен ску ком по нен ту у об ли ку да ти ва ко -
ја упу ћу је, по пра ви лу, на пер со нал ног ак тан та ко га се не по сред но
ти че си ту а ци ја озна че на су бјек том.25

Сти че се ути сак, на осно ву по дроб ни јег ана ли зи ра ња при ме ра, да
су се вред но сне им пли ка ци је ове си ту а ци је то ком вре ме на ме ња ле.

На и ме, у ста ри јим по твр да ма (уп. нпр. I 1, 4, II 3, 4, 5) да тим
из ра зом се ка зу је да не ко мо же си гур но ра чу на ти с не чим, да се у то
мо же по у зда ти, че сто је то и не ки ми ни мум ис под ко је га се не ће
ићи. Та кве си ту а ци је су вред но сно не у трал не или чак и по зи тив не.

У но ви јим при ме ри ма, ме ђу тим, им пли ци ра се да је пер со нал -
ни уче сник па си ван, да не ма из бо ра, већ да мо ра да „при ми“ то што
озна ча ва кон сти ту ент у уло зи су бјек та, а та при ну да не га тив но бо -
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25 Имен ска ком по нен та у да ти ву мо же се фа кул та тив но ја ви ти и у ис ка зи ма
у ко ји ма гла гол ги ну ти у функ ци ји пре ди ка та ре а ли зу је не ко од сво јих не фра зе -
о ло шких зна че ња, уп. нпр. До ста би ло бо ја по кра ји ни, до ста на ма ги ну ше ју на -
ка НП Вук, Ко ји пи јеш а ку ћа ти ги не М. А. Рељ ко вић (RJA s.v. gȉnu ti). По сре ди
је по се сив ни да тив ко јим се озна ча ва по се сор, док је по се сум ис ка зан из ра зом у
функ ци ји су бјек та. (У на ве де ним при ме ри ма по ред по се сив ног зна че ња постоји
и зна че ње ште те). Ка ко се мо же ви де ти, имен ске ком по нен те у сло бод ном да ти -
ву у фра зе о ло шкој и не фра зе о ло шкој упо тре би гла го ла ги ну ти има ју раз ли чи та
зна че ња и сте пен оба ве зно сти.



ји це лу си ту а ци ју.26 Оту да је он пре ре ци пи јент, екс пе ри јен сер не ке
си ту а ци је не го вољ ни вр ши лац27 не ке ак тив но сти об у хва ће не том
си ту а ци јом (уп. нпр. нпр. I 8–18, II 1). У по је ди ним лек си ко граф ским
де фи ни ци ја ма ре ги стру је се ова ак си о ло шка ком по нен та зна че ња
из ра за, уп. ’не ће ми из ма ћи, не ће ме ми мо и ћи (обич но не што не при -
јат но, не у год но)’ (РМС s.v. гину ти), ’не ће ме ми мо и ћи, си гур но ће
ме за де си ти, пред сто ји ми (обич но не што не у год но, не по вољ но)’
(РСЈ s.v. гину ти). Тре ба на гла си ти да је уоче но се ман тич ко по ме ра -
ње у до ме ну тен ден ци је, та ко да има и са вре ме них по твр да у ко ји ма
је реч о си ту а ци ја ма ко је су по жељ не, по зи тив но вред но ва не, уп. нпр.
Ku ri jer: „No va ku ‘ne gi ne’ tro fej u Pa ri zu“ (http://www.sport ske.net/
vest/te nis/ku ri jer-no va ku-ne-gi ne-tro fej-u-pa ri zu-123861.html), Dal ma -
ci ja je na dok na di la istar ski ma njak i op će ni to je u špi ci sve to li ko do bro
da nam ne gi ne ba rem osam po sto uspje šni ja se zo na od lanj ske Vje snik
on li ne 2003. (http://ri zni ca.ihjj.hr/).

По ста вља се пи та ње шта је узро ко ва ло опи са ну се ман тич ку про -
ме ну фра зе о ло шког зна че ња. Мо гу ће је да је на ова кву ево лу ци ју
ева лу а тив не се ме ути ца ла ре че нич на струк ту ра у ко јој пер со нал ни
ак тант ни је у по зи ци ји (гра ма тич ког) су бјек та28 ко ји се у срп ском је -
зи ку стан дард но ис ка зу је об ли ком но ми на ти ва, већ је ис ка зан у об -
ли ку да ти ва, па де жа ко ји је ре зер ви сан, ка да је реч о пер со нал ним де -
но та ти ма, за ре ци пи јен те или екс пе ри јен се ре не ке си ту а ци је. Да кле,
про ме на у ак си о ло шкој ком по нен ти се ман тич ког са др жа ја мо гла би
се мо жда об ја сни ти као по сле ди ца се ман тич ко-син так сич ке уло ге
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26 Тре ба на по ме ну ти да је у фра зе о ло шким ис тра жи ва њи ма че сто скре та на
па жња на се ман тич ку кон цен тра ци ју фра зе о ло ги за ма око не га тив но вред но ва -
них пој мо ва (МО КИ ЕН КО 1989: 222).

27 То не зна чи да он не мо же има ти се ман тич ку уло гу аген са, већ да ак тив -
ност ко ју вр ши обич но ни је ње гов сло бо дан из бор, већ на мет ну та при ну да.

28 При то ме, гра ма тич ки су бје кат има нај че шће не пер со нал но зна че ње, а ако
и има та кво зна че ње, он обич но слу жи као ме то ни миј ска озна ка не ког про по зи -
тив ног са др жа ја, уп. при мер (I 2). Из тог раз ло га у пре зен то ва ној гра ђи има по -
твр да је ди но за об лик гла го ла у 3. ли цу јед ни не и мно жи не, а и у до дат ној гра ђи
по твр де гла го ла у 1. и 2. ли цу вр ло су рет ке, уп.: Za do la zak ne bri ni, ne gi nem ti
jed nog da na (http://www.co o li na ri ka.com/fo rum/co o li na ri ka/br blja o ni ca/51926/?pa -
ge=673), Ma do bi ja Hf, ne gi ne mo vam mi u po lu fi na lu (http://fo rum.b92.net/to -
pic/52508-kk-cr ve na-zve zda-20092010/pa ge-2016), me do, ne gi neš mi :D
(http://www.fo rum.hr/ar chi ve/in dex.php/t-199231-p-19.html), vi nam ne gi ne te u sva -
kom slu ca ju (http://fo rum.kr sta ri ca.com/show thre ad.php/425399-Ta dic-opet-lu pe ta-
Ta dic-se-u-CG-za lo zio-za-po ve ca nje-cr no gor skog-IZ VO ZA-u-Sr bi ju?p=
16030912&vi ew full=1). Ви ше о не при хва тљи во сти по је ди них мор фо ло шких ка те -
го ри ја у про то ти пич ним ре а ли за ци ја ма фра зе о ло ги за ма в. ČERMÁK 2007: 24–25.



пер со нал ног ак тан та. На и ме, за ре ци пи јен та или екс пе ри јен се ра је
ка рак те ри сти чан па си ван од нос пре ма си ту а ци ји у ко јој уче ству је. У
ка квој је ве зи па сив на уло га пер со нал ног уче сни ка и не га тив но вред -
но ва ње си ту а ци је? Си ту а ци ја ко ја ни је про ис те кла из чо ве ко вог свр -
сис ход ног де ло ва ња сма тра се по тен ци јал но штет ном29, те, пре ма то -
ме, па сив ност пер со нал ног уче сни ка им пли ци ра да је по сре ди ка ква
не по жељ на, по ње га не по вољ на си ту а ци ја. На по ве за ност је зич ке
струк ту ре и чо ве ко вог по и ма ња све та ука зу је и Ј. Гр ко вић-Меј џор на -
по ми њу ћи да ти по ло шко кре та ње од ак тив ног ка но ми на тив ном ти пу
сло вен ских (и срод них ин до е вроп ских) је зи ка, ко је се мо же са гле да -
ти и као про ме на ори јен та ци је од те ме30 ка аген су, зна чи, са ког ни тив -
ног аспек та, уоб ли ча ва ње сли ке све та у ко јој чо век има кон тро лу над
сво јим окру же њем и мо же да га ме ња у скла ду са сво јим по тре ба ма,
док је зи ци ори јен ти са ни ка те ми ре флек ту ју чо ве ко во ис ку ство да жи -
ви мо у све ту чи је нам је устрој ство да то (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2010: 58).

Што се ти че стил ске вред но сти31, раз ма тра ни фра зе о ло ги зам
при па да пр вен стве но раз го вор ном сти лу, а књи жев не и пу бли ци -
стич ке по твр де све до че о то ме да је из раз го вор ног сти ла пре у зи ман
и у ове дру ге.

6. Ста тус из ра за у лек си ко граф ским при руч ни ци ма. Ка ко се
мо гло ви де ти из пре зен то ва не гра ђе, из у зев RJA, где се при ме ри са
раз ма тра ним из ра зом на во де као илу стра ци ја јед ног од зна че ња гла -
го ла ги ну ти, у оста лим оп штим реч ни ци ма с.-х. је зи ка (па и мно гим
ди ја ле кат ским ко ји су го ре ци ти ра ни) до след но се у окви ру од ред -
ни це гла го ла ги ну ти (и гиб(ј)ети у РСА) из два ја из раз не ги не / ги -
би ми (ти и др.).

Фра зе о ло ги зми се обич но де фи ни шу као ви ше лек сем ски спо је -
ви уста ље не струк ту ре ко ји има ју је дин стве но зна че ње и екс пре -
сив ну вред ност.32 Та ко фин ски лин гви ста Еса Пен ти ле да је сле де ћу
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29 Та ко Е. В. Па ду че ва, дру гим по во дом (у ра ду о де ка у за ти ви ма), при ме ћу -
је сле де ће: „По лу ча ет ся, что из ме не ния, ко то рые про ис хо дят са ми со бой, без це -
ле по ла га ю щ е го Аген са, обыч но к худ ше му: ком по нент «ущерб» — по тен ци а ль -
ный спут ник вся кой не кон тро ли ру е мой ка у за ции“ (ПА ДУ ЧЕ ВА 2001: 71).

30 У ког ни тив ној гра ма ти ци те ма об у хва та ви ше „па сив них“ се ман тич ких
уло га. „The ba sic the ma tic ro les are ze ro, mo ver, pa ti ent, and ex pe ri en cer. The ze ro ro -
le is mi ni mal: it is that of a par ti ci pant which ex hi bits a pro perty, oc cu pi es a lo ca tion,
or is simply the re…“ (LAN GAC KER 2008: 370).

31 О стил ској ра сло је но сти фра зе о ло ги за ма в. ME NAC 1978: 222–223.
32 Уп. DRA GI ĆE VIĆ 2009: 39–41, где се упу ћу је на да љу ли те ра ту ру у ве зи са

по ме ну тим кри те ри јал ним осо би на ма фра зе о ло шких је ди ни ца.



де фи ни ци ју ове вр сте је зич ких је ди ни ца: „Аn idi om is an (i) in sti tu -
ti o na li zed, (ii) non com po si ti o nal, (iii) syntac ti cally re stric ted, (iv) mul -
ti word ex pres si on“ (PENTTILÄ 2010: 149).33 Пр во свој ство се од но си на
кон вен ци о на лан ста тус из ра за у не кој је зич кој за јед ни ци, што зна -
чи да је он обич но ко ди фи ко ван и по знат про сеч ном из вор ном го -
вор ни ку да тог је зи ка. Дру ги кри те ри јум под ра зу ме ва да зна че ње
фра зе о ло ги зма ни је прост збир зна че ња ње го вих кон сти ту е на та у
не фра зе о ло шкој упо тре би. Он се мо же ре а ли зо ва ти у пот пу но сти
или де ли мич но у за ви сно сти од то га да ли не ка ком по нен та из ра за
за др жа ва сво је зна че ње из не и ди о мат ске упо тре бе. Тре ће свој ство
упу ћу је на чи ње ни цу да фра зе о ло ги зми обич но ни су под јед на ко
син так сич ки флек си бил ни као не и ди о мат ске ком би на ци је ре чи. Че -
твр ти кри те ри јум на ла же да се фра зе о ло ги зми са сто је од ви ше од
јед ног пу но знач ног еле мен та. С об зи ром на то да се у ра ду за ла же
за про то тип ски ори јен ти сан при ступ де фи ни ци ји и кла си фи ка ци ји
фра зе о ло ги за ма, аутор још ис ти че да је иди о ма тич ност ска лар не
при ро де и да у за ви сно сти од то га ка ко ис пу ња ва ју по ме ну те кри -
те ри ју ме фра зе о ло ги зми мо гу би ти ви ше или ма ње про то ти пич ни
(id. 149–150). Мо же се за кљу чи ти да се еле мен ти на ве де них де фи -
ни ци ја фра зе о ло ги за ма углав ном по ду да ра ју, те да раз ма тра ни из раз
у ве ли кој ме ри за до во ља ва основ не фор мал не и се ман тич ке кри те -
ри ју ме ко ји се ко ри сте за иден ти фи ка ци ју фра зе о ло ги за ма. Под зна -
ком пи та ња је сте је ди но го ре на ве де ни че твр ти кри те ри јум, што би
мо гао би ти раз лог за што овог из ра за не ма у Ма те ши ће вом фра зе о -
ло шком реч ни ку (MA TE ŠIĆ 1982).

На и ме, у увод ном де лу реч ни ка Ма те шић екс пли цит но ис ти че
да фра зе о ло ги зам мо ра има ти нај ма ње две пу но знач не (ауто се ман -
тич не) ре чи (id. VI). Прет ход но је би ло го во ра о то ме да је у реч -
нич ком об ли ку имен ска ком по нен та раз ма тра ног фра зе о ло ги зма
пред ста вље на лич ном за ме ни цом (в. т. 4), а ова се вр ста ре чи, пре ма
не ким кла си фи ка ци ја ма, тре ти ра као члан ка те го ри је син се ман тич -
них ре чи (уп. ЛЭС s.v. служéбные словá). Тре ба, ме ђу тим, до да ти да
овај кри те ри јум не ис пу ња ва ју ну жно сви фра зе о ло ги зми бу ду ћи да
има и оних ко ји су са ста вље ни од јед не ауто се ман тич не и јед не син -
се ман тич не ре чи, по пут као Бог итд. (DRA GI ĆE VIĆ 2009: 39, на по ме на
4). Пре ма А. Ме нац, ве за две ју или ви ше са мо стал них ре чи уз по моћ -
не ре чи или без њих је сте нај че шћи об лик у ко јем се фра зе о ло ги зми
ја вља ју, али има и фра зе о ло шких је ди ни ца ко је су по струк ту ри фо -
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33 По ред ових ка рак те ри сти ка по сто је и дру ге, али оне не ма ју кри те ри јал ни зна -
чај за кла су иди о мат ских из ра за у це ли ни (уп. де таљ ни је PENTTILÄ 2010: 150–157).



нет ска реч, тј. јед на са мо стал на реч на ко ју се осла ња ју про кли ти -
ке и ен кли ти ке (ME NAC 1978: 221).34 Пен ти ле та ко ђе ис ти че да се
не ким је зич ким фор му ла ма не мо же од ре ћи иди о ма тич ност иако
ни су ви ше лек сем ске струк ту ре (PENTTILÄ 2010: 150).35 За хва љу ју ћи
про то тип ској струк ту ри ка те го ри је фра зе о ло ги за ма, то што је дан кри -
те ри јал ни услов мо жда ни је у пот пу но сти за до во љен не мо ра ну жно
да до ве де у пи та ње иди о мат ски ка рак тер не ке је зич ке је ди ни це.

Ци ти ра на ли те ра ту ра
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Ma ri ja D. Vuč ko vić

ОN THE IDI OM NE GI NE (GI BI) MI (TI ETC.): SYNTAC TIC STRUC TU -
RE, SE MAN TICS, AND LE XI CO GRAP HIC STA TUS

Sum mary

The pa per de als with the idi om ne gi ne mi (ti etc.) and its va ri ant ne gi bi
mi (ti etc.). The re se arch is ba sed on the hi sto ri cal and con tem po rary cor pus that
al so com pri ses the di a lec to lo gi cal ma te rial. Af ter po in ting out chro no lo gi cal
and areal cha rac te ri stics of the two idi om va ri ants, the ir syntac tic struc tu re as
well as se man tics are di scus sed. In the do main of se man tics the spe cial at ten -
tion is paid to the chan ge of the axi o lo gi cal com po nent of the idi o ma tic me a -
ning. It is ar gued that the re might be the in ter re la tion bet we en this chan ge and
the syntac tic struc tu re of the idi om. The fi nal seg ment of the pa per is con cer -
ned with the sta tus of the analysed idi o ma tic phra ses in the most im por tant
mo no lin gual ge ne ral and phra se o lo gi cal dic ti o na ri es.

Keywords: idi om ne gi ne (gi bi) mi (ti etc.), phra se o logy, syntax, se man tics,
le xi co graphy, the Ser bian (Ser bo-Cro a tian) lan gu a ge.
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ДИСКУРС ИНСТРУКЦИЈА – ИЗМЕЂУ КОГНИТИВНЕ
И АНТРОПОЛОШКЕ ЛИНГВИСТИКЕ

У ра ду се при ме ном те о риј ско-ме то до ло шких при сту па ан тро по ло -
шке и ког ни тив не лин гви сти ке ана ли зи ра кор пус дис кур са ин струк ци -
ја (КДИ) на стао на осно ву те рен ских ан тро по лин гви стич ких раз го во ра
на те му тра ди циј ске кул ту ре. Ин струк ци је се ис тра жу ју као еле мент
опи си ва ња си ту а ци ја ко је под ра зу ме ва ју уста ље ни ре до след рад њи, и
ите ра бил ност. Ана ли за КДИ-ја је ука за ла на до ми нант ну упо тре бу дру гог
ли ца јед ни не пре зен та за да ва ње ин струк ци ја и скре ну ла па жњу на ди ја -
ле кат ску упо тре бу дру гог ли ца јед ни не фу ту ра пр вог у ис тој функ ци ји.

Кључ не ре чи: ин струк ци је, дис курс ана ли за, ан тро по ло шка лин -
гви сти ка, ког ни тив на лин гви сти ка, ди ја лек ти, упо ре ди ви кор пу си/ тек -
сто ви.

1. Инструкције као директивни исказ и њихов језички израз

По ред мол би, пре по ру ка, упо зо ре ња, за бра на, на ре д би и сл.,
инструк ци је се у праг ма ти ци сма тра ју ди рек тив ним ис ка зи ма. Ило -
ку тив ни циљ ди рек тив ног ис ка за, ка ко на во ди Људ ми ла По по вић,
је сте по ку шај под сти ца ња адре са та на ак ци о ни или вер бал ни по -
сту пак (ПОПОВИЋ 2005: 1021). Ин струк ци је од ли ку је мак си мал на
за ин те ре со ва ност са го вор ни ка, њи хо ва ин тен ци ја се до во ди у ве зу
са бу ду ћим чи ном, ко ји је пред у слов успе шног де ло ва ња са го вор ни ка
у це ли ни (ПОПОВИЋ 2005: 1034). Али на Ма сло ва сма тра да ин струк -
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ци је као ди рек тив ни го вор ни чи но ви по се ду ју ре ла тив но сла би ји ин -
тен зи тет им пе ра тив не ди рек тив но сти од оног у за по ве сти, ко ман ди,
на ред би и сл. Ин струк ци је се мо гу сма тра ти од ре ђе ном вр стом пре -
по ру ке или ин сти ту ци о нал ног са ве та (МАСЛОВА 2012: 469–470).

У овом ра ду по шло се од гра ма тич ког опи са и ко му ни ка тив них
функ ци ја ин струк ци ја као ди рек тив них ис ка за у срп ском је зи ку на -
ве де них у ре ле вант ној ср би стич кој ли те ра ту ри. Људ ми ла По по вић
на во ди да се гра ма тич ким је згром ди рек тив не ко му ни ка тив не функ -
ци је у срп ском је зи ку сма тра им пе ра тив, али да се за по сти за ње ди -
рек тив не ило ку ци је ко ри сте и дру га је зич ка сред ства, с тим да је, за
раз ли ку од им пе ра ти ва, њи хо ва упо тре ба мар ки ра на. „Ме ђу дру гим
сред стви ма по сти за ња ди рек тив не ило ку ци је нај че шћа су: ин фи ни -
тив, ин ди ка тив 1. ли ца мно жи не, по тен ци јал (пре те жно од мо дал них
гла го ла), кон струк ци ја да + пре зент, па сив ни им пе ра тив и за ме -
нич ки из ра зи. Упо тре ба ин фи ни ти ва и ин ди ка ти ва 1. ли ца мно жи не
у ци љу оства ри ва ња ди рек тив не ило ку ци је мар ки ра на је њи хо вом
пре скрип тив ном при ро дом, од но сно функ ци о ни са њем у окви ру ис -
ка за ти па упут ста ва, ре це па та, на ред би, за бра на и сл.“ (ПОПОВИЋ
2005: 1026–1027). Ба ве ћи се са мо ин струк ци ја ма, Ма сло ва за кљу -
чу је да се ди рек тив на ин тен ци ја у срп ском је зи ку из ра жа ва упо тре -
бом им пе ра ти ва или по врат ног па си ва (МАСЛОВА 2012: 470).

У до са да шњим ис тра жи ва њи ма ин струк ци ја на срп ском је зи ку
ауто ри су по ла зи ли од ко му ни ка тив них функ ци ја ис ка за, илу стро -
ва них при ме ри ма изо ло ва ним из кон тек ста, на осно ву ко јих се не
мо же за кљу чи ти (или се мо же са мо на слу ти ти) да ли при па да ју пи -
са ном кор пу су, или су ин струк ци је из го во ре не у не ком фор мал ном
или не фор мал ном раз го во ру. Осим не по сто ја ња кон тек ста, број ни
при ме ри су кон стру и са ни у скла ду са је зич ким осе ћа њем ауто ра, и
без сум ње при па да ју кор пу су срп ског стан дард ног је зи ка, али се
ипак осла ња ју на ауто ро ву лич ну је зич ку про дук ци ју. При ме ри ко -
ји илу стру ју је зич ке осо би не ин струк ци ја углав ном су из до ме на
ку ли нар ских ре це па та (уп. нпр. ПОПОВИЋ 2005; МАСЛОВА 2012; SI -
KI MIĆ 2013: 55).1
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1 Овом спи ску ре ле вант не ли те ра ту ре у ко јој је фо кус ис тра жи ва ња на ин -
струк ци ја ма тре ба до да ти и сту ди ју Би ља не Си ки мић (у окви ру ко а у тор ске књи -
ге Bu njev ci. Et no di ja lek to lo ška is tra ži va nja 2009 BOŠNJAKOVIĆ, SIKIMIĆ 2013), с тим
да се у овој сту ди ји ја сно на во ди кор пус из ког су на ве де ни при ме ри – кон текст
је у овој сту ди ји од пре суд не ва жно сти, јер се Си ки мић ба ви ‘па ра лел ним’ или
‘упо ре ди вим’ тек сто ви ма, те упо ре ђу је је зич ку струк ту ру ку ли нар ских ре це па та об -
ја вље них у јед ном са вре ме ном бу ње вач ком ку ва ру (Pokornić 2011) и ку ли нар ских



У овом ра ду фо кус ис тра жи ва ња је на ин струк ци ја ма као еле -
мен ту усме ног го во ра, и са тим ци љем ус по ста вљен је кор пус дис -
кур са ин струк ци ја (КДИ) екс тра хо ван из три ве ли ка кор пу са усме ног
го во ра – нео бја вље ни кор пус на чи њен за по тре бе ма ги стар ске те зе
Тер ми но ло ги ја цре пу љар ства код Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји (у да -
љем тек сту Цре пу ље) (ЋИРКОВИЋ 2005), за тим нео бја вље ни кор пус
ко ји је по слу жио као осно ва за сту ди ју Сте ре о тип вре ме на у дис -
кур су ра се ље них ли ца са Ко со ва и Ме то хи је (у да љем тек сту КМ)
(ЋИРКОВИЋ 2012) и об ја вље ни кор пус бу ње вач ког го во ра (у да љем
тек сту Б) (BOŠNJAKOVIĆ, SIKIMIĆ 2013). По ред ова три кор пу са, у
КДИ су укљу че ни и кра ћи тран скрип ти раз го во ра за бе ле же ни у те -
рен ским ис тра жи ва њи ма и об ја вље ни у на уч ним ра до ви ма ЋИР КО -
ВИЋ 2005а (у да љем тек сту СИС1), ĆIRKOVIĆ 2007 (у да љем тек сту
СИС2), СИКИМИЋ 2000 (у да љем тек сту ДУ).2

Сви те рен ски раз го во ри на осно ву ко јих су на ста ли ови кор пу -
си во ђе ни су пре ма ме то до ло ги ји ко ју је раз вио ис тра жи вач ки тим
Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, а ко ја под ра зу ме ва по лу ди ри го -
ва не те рен ске ин тер вјуе. Те ме те рен ских раз го во ра су углав ном тра -
ди циј ска кул ту ра, би о граф ске и ауто би о граф ске при че, лич на и по -
ро дич на исто ри ја, еко ном ске, при сил не и дру ге ми гра ци је и сл., али
раз го во ри мо гу би ти во ђе ни и у скла ду са лич ним же ља ма са го вор -
ни ка. При ме ном ове ме то до ло ги је до би ја се ре пре зен та ти ван узо рак
усме ног го во ра ко ји је по тре бан за ква ли та тив на ис тра жи ва ња. С
об зи ром на то да у КДИ-ју не ма узор ка стан дард ног срп ског је зи ка,
ана ли за дис кур са ин струк ци ја се за сни ва на при ме ри ма из не стан -
дард них ди ја ле ка та срп ског је зи ка и бу ње вач ког го во ра, што чи ни
основ ну раз ли ку у од но су на лин гви стич ку ана ли зу при ме ње ну у
ли те ра ту ри ко ја се ба ви овим на уч ним пи та њем. Исто вре ме но, ус по -
ста вља њем КДИ-ја по ка за ло се да се екс тен зив ни кор пу си сло вен -
ских го во ра на Ко со ву и Ме то хи ји и бу ње вач ког го во ра, по хра ње ни
у Ди ги тал ном ар хи ву Бал ка но ло шког ин сти ту та, мо гу сма тра ти
упо ре ди вим кор пу си ма.
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ре це па та до би је них у те рен ским раз го во ри ма (SIKIMIĆ 2013: 54–55). Ипак, не пре -
тен ду ју ћи да се ба ви дис кур сом ин струк ци ја већ упо ре ди вим тек сто ви ма, Си ки -
мић узи ма у об зир са мо ку ли нар ске ре цеп те.

2 Ре пре зен та тив ност КДИ мо же се илу стро ва ти бро јем ре чи у тран скри бо ва ним
раз го во ри ма – Кор пус са др жи укуп но (от при ли ке) 115.000 ре чи, од ко јих бу ње -
вач ки кор пус има око 64.000 ре чи, КМ кор пус око 44.000 ре чи, и кор пус Цре пу ља
око 4.500 ре чи, док кра ћи тран скрип ти раз го во ра об ја вље ни у на уч ним ра до ви -
ма (ДУ, СИС1, СИС2) има ју око 3.000 ре чи укуп но.



Сту ди ја има за циљ да, с јед не стра не, ре ви ди ра те мат ски ин вен -
тар ин струк ци ја, и, с дру ге, да ука же на дру га чи ју ди стри бу ци ју је зич -
ких сред ста ва ко ји ма се ис ка зу ју ин струк ци је. Ана ли тич ке ме то де
ког ни тив не и ан тро по ло шке лин гви сти ке би тре ба ло да од го во ре и
на пи та ња за што у усме ном го во ру на ра ци ја пре ра ста у ин струк ци ју,
и од че га за ви си из бор је зич ких сред ста ва ко ји ма се ис ка зу ју ин -
струк ци је.

2. Тематски инвентар инструкција

Као што је већ на ве де но, лин гви стич ка ли те ра ту ра на срп ском
је зи ку ко ја је по све ће на ин струк ци ја ма нај че шће илу стру је упо тре -
бу је зич ких сред ста ва за ис ка зи ва ње ин струк ци ја при ме ри ма ко ји се
од но се на кулинарскe ре цеп те. Ме ђу тим, у сту ди ји Све тла не Ћир -
ко вић (2012: 164), за сно ва ној на по себ но кре и ра ном кор пу су раз го во -
ра са ра се ље ним ли ци ма са Ко со ва и Ме то хи је, ко ји је јед ним сво јим
де лом ана ли зи ран из пер спек ти ве упо тре бе гла гол ских об ли ка, ин -
дук тив ном ме то дом је уоче но да би те мат ски ин вен тар ин струк ци ја
мо гао би ти знат но ши ри у од но су на онај ко ји пред ла же ср би стич ка
лин гви стич ка ли те ра ту ра.

Кор пус дис кур са ин струк ци ја, са чи њен упра во са ци љем да се
пи та ње те мат ског ин вен та ра ин струк ци је и ин вен та ра је зич ких
сред ста ва (тач ни је гла гол ских об ли ка) за ис ка зи ва ње ин струк ци ја
ис тра жи, ука зу је на то да се у окви ру те рен ских лин гви стич ких раз -
го во ра ин струк ци је да ју за оба вља ње ри ту а ла (при ме ри [4], [11]) и
ига ра ([8]) из тра ди циј ске кул ту ре, али и за оба вља ње сва ко днев -
них (и ока зи о нал них) по сло ва и оба ве за (при мер [5]). По сто је ин -
струк ци је за раз ли чи те тех но ло шке по ступ ке (при ме ри [1], [6], [7],
[9], [10], [15], [17]), ку ли нар ски ре цеп ти ([2], [3], [14], [16]), упут -
ства за ле че ње ([12], [13]) и сна ла же ње у ло кал ном про сто ру итд.3
На осно ву гра ђе из КДИ-ја мо гло би се за кљу чи ти да се ин струк ци -
је да ју у слу ча је ви ма опи си ва ња си ту а ци ја ко је под ра зу ме ва ју уста -
ље ни ре до след до га ђа ја (или рад њи), ко ји мо ра да се сле ди, и ко ји
са др жи ите ра бил ност (од но сно по но вљи вост). Та ко, ин струк ци је
се не мо гу да ва ти за је дин стве не и ин ди ви ду ал не до га ђа је/ рад ње,
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3 С об зи ром на то да је на ме ра ауто ра ове сту ди је би ла да ука же на је зич ка
сред ства ко ји ма се ис ка зу ју ин струк ци је, а ко ја ни су део стан дард ног срп ског је -
зи ка, ин вен тар ин струк ци ја ни је ком пле тан и ко на чан. О ком плет ном ин вен та ру
ин струк ци ја мо жда и не тре ба го во ри ти јер и са ма си ту а ци ја ан тро по лин гви стич -
ки ори јен ти са ног те рен ског раз го во ра че сто на ра тив пре тва ра у ин струк ци ју.



као што су би о граф ске при че, исто риј ски до га ђа ји или лич на и по -
ро дич на исто ри ја.

Упра во због раз ли ка у те мат ском ин вен та ру ин струк ци ја на во -
ђе ном у фор мал но лин гви стич кој ли те ра ту ри ко ја се ба ви ин струк -
ци ја ма, и оном ко ји се ја вља то ком те рен ских лин гви стич ких ис -
тра жи ва ња кре и ран је кор пус дис кур са ин струк ци ја чи јом ана ли -
зом ће пи та ње ин струк ци ја у је зи ку би ти до пу ње но.

Да ва ње ин струк ци ја мо же би ти ели ци ти ра но пи та њем ис тра жи -
ва ча, али мо же би ти и спон та но про ду ко ва но, од но сно мо ти ви са но
ге не рал ном си ту а ци јом ис тра жи ва ња. У ко му ни ка тив ној си ту а ци ји
у ко јој ис тра жи вач и са го вор ник раз ме њу ју ко му ни ка тив не по ру ке,
и ко ја је уна пред од ре ђе на по тре бом ис тра жи ва ча да од са го вор ни -
ка до би је од ре ђе ни тип ин фор ма ци ја, са го вор ник је мо ти ви сан да за
све оне сег мен те тра ди циј ске кул ту ре за ко је лич но сма тра да су не -
по зна ти ис тра жи ва чу, или је то за кљу чио на осно ву у ис тра жи ва њу
по ста вље них пи та ња, фор му ли ше свој ис каз ко ри сте ћи је зич ку
струк ту ру ин струк ци ја.4

2.1. Инструкција као когнитивни оквир
Ког ни тив но лин гви стич ка те о ри ја сма тра да зна ње је зи ка из ра -

ста из ње го ве упо тре бе, као и да је зик ни је са мо стал на ког ни тив на
спо соб ност, већ је у уском ме ђу од но су с оста лим ког ни тив ним спо -
соб но сти ма и до ме ни ма зна ња. Ког ни ти ви сти сма тра ју да се ре чи у
при род ном је зи ку ни ка да не пред ста вља ју не за ви сно од кон тек ста,
те да је за раз у ме ва ње ре чи кљу чан оквир или до мен ис ку ства (FILL -
MO RE 1985: 224; EVANS, GREEN 2006: 2011).5 Без об зи ра на то што је
те о ри ја окви ра/ до ме на/ иде а ли зо ва них ког ни тив них мо де ла ве за на
за лек сич ку се ман ти ку, ве за из ме ђу зна че ња и кон тек ста мо же се
при ме ни ти и на сам дис курс. Дис кур су и де фи ни са њу дис кур са у
лин гви сти ци по све ће но је оправ да но мно го па жње, те се дис курс
де фи ни ше ка ко у окви ру фор ма ли стич ке, та ко и у окви ру функ ци -
о на ли стич ке па ра диг ме (SCHIFFRIN 1994: 21). Осим то га, Људ ми ла
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4 Мо ти ва ци ја је је дан од основ них тер ми на ког ни тив не ан тро по ло ги је ко јом
се об ја шња ва узрок и по вод од ре ђе ног ко лек тив ног по на ша ња (уп. нпр. STRA USS

1992; D’ANDRADE 1992). Ког ни тив на ан тро по ло ги ја кул ту ру ви ди као де љи во зна -
ње, али не зна ње о оби ча ји ма, ар те фак ти ма и усме ној тра ди ци ји, већ зна ње о по на -
ша њу и на чи ни ма ин тер пре та ци је сопственог ис ку ства (QUINN, HOLLAND 1987: 4).

5 Окви ру Чар лса Фил мо ра екви ва лен тан је до мен Ро нал да Ла на ке ра (LAN GA -
CKER 1987: 148–150) и иде ал и зо ва ни ког ни тив ни мо де ли Џор џа Леј ко фа (LAKOFF

1987: 68–76).



По по вић је по ка за ла да се дис курс мо же по сма тра ти и ван усме не
ко му ни ка ци је, као скуп тек сто ва исте функ ци о нал не усме ре но сти,
ко ји на ста ју у ин тер ак ци ји (ПОПОВИЋ 2000: 7).6 У окви ру ког ни тив -
не лин гви сти ке Ла на кер де фи ни ше дис курс као нео д ре ђен број по -
ве за них ре че ни ца ко је фор ми ра ју ко хе рент ну је зич ку про дук ци ју,
би ло да је она у фор ми кон вер за ци је, мо но ло га или пи са ног тек ста
(LANGACKER 2008: 457). Оно што у де фи ни са њу дис кур са ког ни тив не
лин гви сте из два ја од дру гих лин гви ста је сте ста но ви ште да дис -
курс са др жи се ри ју ‘до га ђа ја упо тре бе’ (usa ge events), ко ји озна ча -
ва ју при ме ре упо тре бе је зи ка у свим њи хо вим ком плек сно сти ма и
спе ци фич но сти ма. ‘До га ђај упо тре бе’ не ма од ре ђе ну ве ли чи ну – у
за ви сно сти од ана ли тич ког ци ља, дис курс се мо же сег мен ти са ти на
ре чи, кла у зе, ре че ни це, ин то на ци о не це ли не, кон вер за ци о не ре до -
ве и да ље (LANGACKER 2008: 457). Пре у зи ма ју ћи тер мин ‘жа нр’ из
књи жев но сти, Ла на кер сма тра да се дис курс, ка ко пи са ни та ко и
усме ни, мо же ја ви ти у ви ше жан ро ва. У ме ри у ко јој су у го вор ној
за јед ни ци стан дард ни, дис курс не жан ро ве ка рак те ри шу кон вен ци о -
нал не је зич ке је ди ни це. Схе ме ре а ли зу ју ин ди ви ду ал на или ко лек -
тив на оче ки ва ња о жан ру и слу же као ша блон у про дук ци ји и схва -
та њу но вих слу ча је ва. Жан ро ви се за сни ва ју на кул тур ним сце на ри -
ји ма пред ста вља ју ћи по зна те вр сте је зич ке ин тер ак ци је (LANGACKER
2008: 478).

Узи ма ју ћи у об зир ког ни тив но лин гви стич ке по став ке, ин струк -
ци ја се мо же сма тра ти окви ром (или до ме ном) са за да тим ин вен та ром
је зич ких сред ста ва за ко јим го вор ник по се же у сва ком кон крет ном
слу ча ју да ва ња ин струк ци је. Ре ци пи јент ин струк ци ја пре по зна је
упо тре бље на је зич ка сред ства и је зич ку по ру ку раз у ме ва као ин -
струк ци ју.

3. Глаголски облици за исказивање инструкција

Иако по сто је раз ли ке из ме ђу ин вен та ра гла гол ских об ли ка за
да ва ње ин струк ци ја на ве де ног у лин гви стич кој ли те ра ту ри на срп -
ском је зи ку, и ин вен та ра гла гол ских об ли ка за да ва ње ин струк ци ја
на ста лог на осно ву КДИ-ја, у овом де лу ра да би ће ре чи и о оним
гла гол ским об ли ци ма за да ва ње ин струк ци ја ко ји ни су ре ги стро ва ни
у КДИ-ју. Циљ је да се на овај на чин об ја сне по сто је ће раз ли ке у
упо тре би гла гол ских об ли ка за да ва ње ин струк ци ја.
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6 Раз ли чи те де фи ни ци је дис кур са у лин гви стич кој ли те ра ту ри на срп ском
је зи ку син те ти са не су у уџ бе ни ку Свен ке Са вић Dis kurs ana li za (SAVIĆ 1993).



3.1. Инфинитив
Лин гви сти ко ји су се ба ви ли је зич ким сред стви ма за из ра жа ва ње

ин струк ци ја у срп ском је зи ку че сто на во де ин фи ни тив као гла гол ски
об лик ко јим се да ју ин струк ци је. Мил ка Ивић сма тра да пре скрип -
тив но зна че ње ин фи ни ти ва „до ла зи у об зир он да ка да се не што на -
ла же ге не рал но, да кле без не по сред ног обра ћа ња не ком кон крет ном
ли цу. Оту да је и ра зу мљи во што се при ме ри овог ти па оства ру ју по
пра ви лу у на ро чи тим тек сто ви ма – нат пи си ма на ле ко ви ма или кан -
це ла риј ским ак ти ма и фор му ла ри ма“ (IVIĆ 1972: 116). Упо тре бом
ин фи ни ти ва за да ва ње ин струк ци ја де пер со на ли зу је се и да ва лац
под сти ца ја и вр ши лац ин фи ни ти вом ис ка за не рад ње (IVIĆ 1972:
117), што би зна чи ло да не ма ди рект ног обра ћа ња при из ри ца њу
под сти ца ја (ТАНАСИЋ 2005: 470). У том сми слу, ин фи ни тив за да ва -
ње ин струк ци ја мо же функ ци о ни са ти са мо у пот пу но обез ли че ним
си ту а ци ја ма – у већ на ве де ним нат пи си ма на ле ко ви ма, кан це ла риј -
ским ак ти ма и фор му ла ри ма, за тим у књи га ма ку ли нар ских ре це па -
та, упут стви ма за упо тре бу апа ра та, ин стру ме на та и сл. Упо тре бом
ин фи ни ти ва по сти же се ути сак по себ ног ауто ри те та.7

КДИ са др жи при ме ре у ко ји ма се ин струк ци је ис ка зу ју лич ним
гла гол ским об ли ци ма, тј. ни је ре ги стро ван ни је дан при мер са ин фи -
ни ти вом. С об зи ром на то да је у КДИ-ју ве ли ки број при ме ра из де -
ла кор пу са при зрен ско-ти моч ког и ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та,
ко ји у си сте му гла гол ских об ли ка не ма ју ин фи ни тив, оче ки ва но је
да се и ин струк ци је не ис ка зу ју ин фи ни ти вом. Ипак, у си сте му гла -
гол ских об ли ка бу ње вач ког го во ра по сто ји ин фи ни тив, али у бу ње -
вач кој гра ђи у КДИ-ју не ма при ме ра ин струк ци ја вер ба ли зо ва них
ин фи ни ти вом. Раз лог за ова кву је зич ку сли ку мо же се на ћи у си ту -
а ци ји ис тра жи ва ња, ко ја као ак те ре има ис тра жи ва ча и са го вор ни ка
– јед ног или ви ше њих – те сто га не мо же да бу де де пер со на ли зо ва -
на. Ис тра жи вач и са го вор ник (са го вор ни ци) пред ста вља ју ко му ни -
ка тив ни пар ко ји раз ме њу је по ру ке, и те по ру ке су усме ре не или у
прав цу ис тра жи вач – са го вор ник, или са го вор ник – ис тра жи вач.

3.2. Императив
Пер со на ли зо ва ње пре скрип тив не си ту а ци је, ис ти че Та на сић,

по сти же се упо тре бом им пе ра ти ва уме сто ин фи ни ти ва (ТА НА СИЋ
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7 Ана ли зи ра ју ћи ку ли нар ске ре цеп те, Нил Но рик сма тра да пи са ни ре цеп ти
прет по ста вља ју по се бан ауто ри тет у го во ру о ку ва њу (NORRICK 2011: 2749).



2005: 470). Им пе ра ти вом се у стан дард ном срп ском је зи ку ис ка зу -
је под сти цај (ко ји мо же би ти раз ли чи ти ог ти па – са вет, упут ство и
сл.) не ко ме на вр ше ње не ке рад ње, и у та квој ко му ни ка тив ној си ту -
а ци ји оба ве зна су два уче сни ка „ко ји зна че жи во“ (ТА НА СИЋ 2005:
453).8 У лин гви стич кој ли те ра ту ри на срп ском је зи ку ве ли ки је број
при ме ра им пе ра ти ва за да ва ње ин струк ци ја, док у КДИ-ју ова квих
при ме ра не ма. Чак и у при ме ри ма у ко ји ма је упо тре бљен им пе ра тив,
и за ко је се мо же по ми сли ти да илу стру ју упо тре бу им пе ра ти ва за
да ва ње ин струк ци ја, функ ци ја им пе ра ти ва је, чи ни се, на ра тив на (као
у при ме ру [1] са опи сом тех но ло шког по ступ ка из ра де цре пу ља):

[1] (Ка жи те ми, ви сте са ми пра ви ли цре пу ље?) Са ми. (Ка ко?) Ми ко, зе мљу,
зе мљу ко пај, ко пај, ко пај, па по сле […] И по се онај зем па сас во ду, го
ква си мо, па ту ри мо, ел раз у меш оно ко но пље што је би ло по на пре, е ту -
ри мо тој, па сас но ге ова ко, га зи мо, га зи мо, га зи мо, све ра ши ри мо. Па
ску пи, ску пи, па јо пет оно се на пра ви. (Цре пу ље)

Функ ци ја им пе ра ти ва је пре пре скрип тив на не го под сти цај на,
што им пли ци ра да се у си сте му ди рек тив них ис ка за им пе ра тив упо -
тре бља ва пре у на ред ба ма (или за по ве сти ма), не го у ин струк ци ја ма.
Им пе ра тив под ра зу ме ва по сто ја ње ауто ри те та да ва о ца под сти ца ја,
а чи ни се да у си ту а ци ји ис тра жи ва ња из о ста је по тре ба ис ти ца ња
ауто ри те та или по се за ња за њим. У ис тра жи ва њи ма тра ди циј ске
кул ту ре си ту а ци ја ис тра жи ва ња је че сто по ста вље на та ко да се са -
го вор ни ку до де љу је по себ на вр ста ауто ри те та – ауто ри тет у по зна -
ва њу тра ди циј ске кул ту ре. У по ста вља њу сце не ис тра жи ва ња, у ко -
јем је са го вор ник мо ти ви сан да да је ин струк ци је у ве зи са мно гим
еле мен ти ма тра ди циј ске кул ту ре, из о ста нак им пе ра ти ва ука зу је на
то да по се за ње за ауто ри те том, ко ји у свом се ман тич ком са др жа ју
но си им пе ра тив, у си ту а ци ји ис тра жи ва ња ни је по треб но: дру га је -
зич ка сред ства за да ва ње ин струк ци ја су до вољ на.

3.3. Пасивно-повратне презентске конструкције
По ред ин фи ни ти ва и им пе ра ти ва за да ва ње ин струк ци ја у лин гви -

стич кој ли те ра ту ри на срп ском је зи ку на во де се и па сив но-по врат не
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8 Им пе ра тив је основ ни на чин ис ка зи ва ња им пе ра тив но сти, ко ји се од ли ку -
је нај ве ћим сте пе ном гра ма ти ка ли зо ва но сти у од но су на дру га је зич ка сред ства
са зна че њем под сти ца ња не ко га на не што. Им пе ра тив ни је је ди ни гра ма ти ка ли -
зо ва ни об лик им пе ра тив но сти. У тој функ ци ји упо тре бља ва ју се и ин фи ни тив,
фу тур пр ви, кон струк ци је ти па да + пре зент или да + пер фе кат и не ке дру ге
кон струк ци је (ПИПЕР 2005: 661).



(пре зент ске) кон струк ци је.9 Већ је ис так ну то да у КДИ-ју ни су ре ги -
стро ва ни при ме ри са ин фи ни ти вом и им пе ра ти вом, али у КДИ-ју по -
сто је при ме ри са па сив но-по врат ним (пре зент ским) кон струк ци ја ма.

При ме ри ку ли нар ских ре це па та
[2] (Ка ко се то пра ви?) То је тан ка по га ча, оте же се на астал. За ку ва се са

мла ком во дом, и ма ло ма сти, и со ли, он да то је ма ма оте за ла ја ко тан -
ко, би ли чар шав, ве лик астал. (Б: 105)

[3] (Аха. Мм, див но је. И ка ко се ово пра ви?) Па до бро, узме се дви, дви ко -
ре о-ти, то је от при ли ке и ве ли чи на теп си је. Узме се си ра, па вла ке, ско-,
ми то ка жем ско ру па, на бу ње вач ки је ско ру па, и дво је ја ја, ма ло со ли,
ма ло ше ће ра. (Б: 144)

са др же и пи та ња ис тра жи ва ча, ко ја су по ста вље на па сив но-по врат -
ним (пре зент ским) кон струк ци ја ма, па би се мо гло по ми сли ти да је
иста кон струк ци ја ко ја се на ла зи у од го во ру ели ци ти ра на пи та њем
ис тра жи ва ча. Ипак, исте кон струк ци је ко ри сте се за из ра жа ва ње
свих рад њи у опи са ном по ступ ку, па се ели ци та ци ја, бар у овим
при ме ри ма, од ба цу је као дис кур зив ни по сту пак.

У при ме ри ма опи са ри ту а ла за Бад ње ве че [4], ве зи ва ња жи та
при ли ком же тве [5], из ра де др ве ног угља [6], [7]

[4] И он да-с то, ето сви по је ду и он да ома гра, па на су во и те сто што смо
ка за ли на су во. И он да ето, он да се мет не ора у јед ну, и жи та, он да кад
ула зи мо уну тра, но си се ве че ра, он да, ето, че сти таш Бад ње ве че. (Б: 78)

[5] Сад, ово је уже, ви диш, овак мо рам ја то њој сад по ка зат. Сад, ово је
уже, ту се мет не жи то, и он да се то ва ко ве за ло. Е сад, то се узне ова два
кра ја ова ко, ви диш, за вр ти. (Б: 128)

[6] Угаљ знаш ка ко се пра ви, пр во се до те ру др ва, и се на бе ру на ште ти ну,
има ште ти на, и на ште ти ну, има ште ти на ов де до ле, то сам ја пра ви ја ту,
и он да се др ва се чу, се чу, и он да се ту ри, на би ју се че три кол ца ова ко,
отуд и отуд и по сле згра ђу јеш на го ре др ва. (ДУ: 1009)

[7] Спре ме др ва, мож да бу де ме тар, мож да бу де де сет, два ес ме та ра, бу ко -
во. Исе чу се на се дам дес, осам дес сан ти ме тра, ис кра те се др ва сва, то је
за до њи део же жњи це, ћу му ра не. А за гор њи део се ис кра те др ва на де -
сет пет нес сан ти ме тра, на пра ви се ште ти на, ед но рав но ме сто. (ДУ: 1010)

спон та но су упо тре бље не па сив но-по врат не (пре зент ске) кон струк -
ци је за да ва ње ин струк ци ја.
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9 Али на Ма сло ва ко ри сти тер мин без лич не па сив но-по врат не (пре зент ске)
кон струк ци је (МА СЛО ВА 2012). За исте кон струк ци је у овом ра ду би ће ко ри шћен
тер мин па сив но-по врат не (пре зент ске) кон струк ци је јер је у свим при ме ри ма
упо тре бље на па сив на ди ја те за, ко ја се тво ри од тран зи тив них гла го ла, и ни у јед -
ном при ме ру не ма без лич них кон струк ци ја, ко је под ра зу ме ва ју упо тре бу ин тран -
зи тив них гла го ла.



Па сив но-по врат ним (пре зент ским) кон струк ци ја ма у при ме ри -
ма из КДИ-ја, као и у при ме ри ма из стан дард ног срп ског је зи ка
(МАСЛОВА 2012: 470), ко ји ма се ис ка зу је ди рек тив на ин тен ци ја ин -
струк ци ја, по сти же се мак си мал но одва ја ње адре са та као не ког уоп -
ште ног ли ца и па жња се кон цен три ше на рад њу.

3.4. Дру го ли це јед ни не пре зен та
У ли те ра ту ри на срп ском је зи ку у ко јој се об ра ђу је те ма ин -

струк ци ја ни је за бе ле же на упо тре ба дру гог ли ца јед ни не пре зен та
за да ва ње ин струк ци ја. Као што је већ прет ход но на ве де но, раз лог за
из о ста вља ње овога гла гол ског об ли ка мо гао би би ти кор пус ин струк -
ци ја ко ји је ана ли зи ран у ли те ра ту ри – лин гви сти су се углав ном
ба ви ли пи са ним ку ли нар ским ре цеп ти ма, и при ме ри ма кон стру и са -
ним на осно ву је зич ког осе ћа ња ис тра жи ва ча. У сту ди ји ЋИР КО ВИЋ

2012 скре ну та је па жња на упо тре бу дру гог ли ца јед ни не пре зен та
у пој мов ној ка те го ри ји про шло сти ка ко за ин струк ци је у ви ду ку ли -
нар ских ре це па та, та ко и за ин струк ци је у ви ду опи са тех но ло шког
по ступ ка. КДИ по ка зу је да је нај фре квент ни ји гла гол ски об лик за
да ва ње ин струк ци ја упра во дру го ли це јед ни не пре зен та. Дру го ли -
це јед ни не пре зен та упо тре бље но је у при ме ри ма да ва ња ин струк -
ци ја за деч ју игру [8], из ра ду цре пу ља [9] и др ве ног уља [10], за
прак ти ко ва ње ри ту а ла из ли ва ња во де на Ве ли ки че твр так [11], тра -
ди ци о нал ног ле че ња [12] и тра ди ци о нал не ме ди ци не [13]:

[8] (А ка ко се игра тој?) Те лен џек, на пра иш је но ова кво, да би не та мо рав -
но, ова мо и да ме ћаш, да уда раш, тој те лен џек. (КМ)

[9] (Е, ка ко се праи?) Из ко паш зем њу, да бу де ле па зем ња, да би де уба ва
зем ња, не ка ква го дор зем ња, не да бу де кас за цре пу ље. Па га ис ту чеш
ле по, га ис ту чеш, па он да во ду ста вљаш у… (Ту раш во ду?) Ту раш во -
ду у зем њу, па сас но ге га зиш. Да гу из га зиш ле по, све ре дом. Па са ку -
пљаш га то, па опет га из га зиш, и он да по сле кол ко тре ба за цре пу љу га
из о но диш, и га са ви јеш, да има. И та ко гу оста виш. (Цре пу ље)

[10] На би ју се че три кол ца ова ко, отуд и отуд и по сле згра ђу јеш на го ре др -
ва, згра ђу јеш од о вуд, од о вуд, свуд око ло, идеш, идеш, ис те раш го ре и
по сле зго ре по кли чиш. По кли чиш озгор све са сит на др ва, на тру пиш и
по кли чиш. Е по сле па прат на бе реш и по шту паш сас онај штуп. И за па -
лиш. (ДУ: 1009)

[11] Во ду сас врш па сва ко му на ме њу јеш. И пљу скаш ону тра ву и око оно га
цве ћа, знаш. Пљу скаш ту ка ко то цве ће бли зу… (У шта ухва ти те во ду па
из ли ва те?) У фрч, у ону ча шку, знаш. Ча шку што од се че на, за оно по -
клоп че. Сас ту ча шку пљу скаш, за ва ћаш, на при мер ту ре ка, а ти за ва -
ћаш, а во да ма ло ви шље. (СИС1)
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[12] То има не ко же ле зо, па с-уву че вак, па се од се че три пут, на три, на три -
пут и на три ме ста. Он да идеш на пањ куд се се чу др ва. Пр во на пањ,
па му ста виш оно на но гу, на ре ци мо у то рак на та пањ, де се се чу др -
ва, и ста виш ту шип ку, и ву ну ма ло цр ве но, ма ло би е лу. (СИС2)

[13] (Не, не, ја баш то хо ћу да чу јем ка ко је ра ни је би ло.) Ето ви диш, то је
стоц, сад, кад год нис има ли ове оде, он да ова ко се мет не стоц, ви диш,
и ти мо раш ова ко си сти. Ето, на оно, ето та ко, ето та ко. Ова ко мет неш
но ге и ла вор ти је до ли, ако те стег не, не маш лећ, мо раш си дит и та ко
се по ро ди мо. (Б: 99)

У не ким при ме ри ма дис кур са ин струк ци ја (из ра де цре пу ља [9]
и из ра де др ве ног угља [10]) гла гол у об ли ку дру гог ли ца јед ни не
пре зен та се по на вља:10

[14] За ме дља на ра ки ја, то је ра ки ја и мед. И то му тиш, му тиш, му тиш. То
с-пи је на Бо жић. Па до бро је то, то-с жен ске пи ле обич но. То је ра ки ја
и, ка ко је то ишло? (Б: 73)

[15] Од та мо тој Тр ни ћев ци ис ко паш зе мљу, па до не сеш, па гу па лиш, па гу
па лиш, па гу гње цаш, цре пу љу ко ко љеб, па гње цаш, гње цаш, гње цаш,
док мо жеш, па гу за ви јеш, пр во гу ис пле скаш, ис пле скаш, па по се гу за -
мо ту јеш, ру бо ви за мо таш, зна ла сам и тој сам пра ви ла у ов де. (Цре пу ље)

Упо тре бом дру гог ли ца јед ни не пре зен та за да ва ње ин струк ци -
ја ис ти че се функ ци ја ин струк ци ја – по сто ја ње по тен ци јал ног ре ци -
пи јен та си ту а ци је, и мо гућ ност да он рад њу (по сту пак, ри ту ал и
сл.) у бу дућ но сти вр ши.

Упо тре ба овога гла гол ског об ли ка у слу ча је ви ма кад се да ва ње
ин струк ци ја спон та но по ја вљу је у окви ру на ра ци је сиг на ли зи ра и
свест са го вор ни ка о си ту а ци ји ис тра жи ва ња, ко јом се им пли цит но
за би ло ко ји сег мент тра ди циј ске кул ту ре тра жи ин струк ци ја. На
тај на чин зна ње ко је са го вор ник на те ре ну пре но си ис тра жи ва чу
по ста је за јед нич ко, де љи во зна ње. Људ ми ла По по вић ис ти че да ако
је го вор на си ту а ци ја ти пич на, тј. ако укљу чу је као кон сти ту тив не
еле мен те го вор но ли це и са го вор ни ка ко ји раз ме њу ју по ру ке у не -
де љи вом пр о стор но-вре мен ском кон ти ну у му, функ ци ја ис ка за је
нај че шће ило ку тив ност, тј. она је та да за сно ва на на упу ћи ва њу по -
ру ке јед ном кон крет ном са го вор ни ку и на по сто ја њу за јед нич ког
фон да зна ња, као и на те жњи да се из вр ши пре ра спо де ла тог зна ња
(ПО ПО ВИЋ 2005: 989).
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10 Иако су гла го ли ко ји се по на вља ју углав ном не свр ше ног ви да (осим гла -
го ла ис пле скаш у [15]), те са мим тим ис ка зу ју рад њу ко ја се ду же вре ме вр ши ла,
по на вља њем се до дат но ис ти че ком по нен та зна че ња гла го ла ко ја се од но си на
ве о ма ду го тра ја ње гла го лом ис ка за не рад ње.



Узи ма ју ћи у об зир фре квент ну упо тре бу дру гог ли ца јед ни не
пре зен та за да ва ње ин струк ци ја, не по сто ја ње ин фи ни ти ва за да ва ње
ин струк ци ја у бу ње вач ком го во ру (док у ко сов ско-ре сав ском и ти -
моч ком ди ја лек ту си стем гла гол ских об ли ка не са др жи ин фи ни тив),
као ни им пе ра ти ва, и ре ду ко ва ну упо тре бу па сив но-по врат них (пре -
зент ских) кон струк ци ја, мо гло би се за кљу чи ти да је упра во дру го ли -
це јед ни не пре зен та ти пич но сред ство за ис ка зи ва ње ин струк ци ја.

3.5. Футур први
Је зич ка сред ства за ис ка зи ва ње ин струк ци ја ко ја су илу стро ва на

при ме ри ма из КДИ-ја не по ка зу ју ди ја ле кат ску ди фе рен ци ја ци ју –
ко ри сте се ка ко у бу ње вач ком го во ру та ко и у ко сов ско-ре сав ском и
при зрен ско-ти моч ком ди ја лек ту. Ме ђу тим, у при ме ри ма из Кор пу -
са уоче на је фре квент на упо тре ба дру гог ли ца јед ни не фу ту ра пр вог
за да ва ње ин струк ци ја (за ку ли нар ске ре цеп те [16] и из ра ду цре пу -
ља [17]) у ко сов ско-ме то хиј ским ди ја лек ти ма:11

[16] (Е, ка ко се ме си ље ба у Љу би жду?) Та ко, ће од се јеш бра шњо, па ће згри -
јеш во ду, па ће ту риш ква сац, па во ду ће из ме шаш те сто, и та ко ће га
оста виш да ки сне, док оки сне, док на ра сте. Кьд на ра сте, по сле га раз ме -
сиш у теп си ју… И та мо ту риш сач да се жг, да се ожег не, и тај сач ће га
ту риш кад је го то во, ће га ту риш на туј цре пу љу, и ље ба се пе че. (КМ)

[17] И по се ће гу ис пље скаш до бро, па ће гу на пра иш иви цу, и ће гу из ма -
зниш, до бро, ће гу ту риш крс ова ко, и осу шив се. И по сле ће пе чеш у
њу. (Цре пу ље)

Иако су ко сов ско-ре сав ски и при зрен ско-ти моч ки ди ја лек ти
рас про стра ње ни на ши ро ком аре а лу Ср би је, КДИ ука зу је на то да
се дру го ли це јед ни не фу ту ра пр вог за да ва ње ин струк ци ја ко ри сти
са мо на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је. Ме ђу тим, за ова кав за кљу чак
је по треб на ди ја лек то ло шка ана ли за кор пу са, с јед не стра не, и с
дру ге, те рен ска гра ђа из раз ли чи тих ди ја ле кат ски спе ци фи ко ва них
пунк то ва. Са мо на осно ву ди ја лек то ло шке ана ли зе мо гла би се ус -
по ста ви ти ди ја ле кат ска изо гло са упо тре бе дру гог ли ца јед ни не фу -
ту ра пр вог за да ва ње ин струк ци ја.

За кључ на раз ма тра ња

Дис курс ин струк ци ја у овом ра ду је по сма тран кроз ана ли тич ке
при сту пе ан тро по ло шке и ког ни тив не лин гви сти ке. Ин струк ци је су
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са став ни део је зи ка, нео дво ји ви део усме не ко му ни ка ци је. Ан тро -
по ло шка лин гви сти ка је зик сма тра ре сур сом кул ту ре, а го вор кул -
тур ном прак сом. Ана ли за ре пре зен та тив ног кор пу са дис кур са ин -
струк ци ја, са ста вље ног од бу ње вач ког го во ра, ко сов ско-ре сав ског и
при зрен ско-ти моч ког ди ја лек та, ко ји се го во ре на ши ро ком аре а лу
Ср би је, по ка за ла је ме ха ни зам функ ци о ни са ња да ва ња ин струк ци -
ја у спе ци фич ном усме ном го во ру и скре ну ла па жњу на те мат ски
ин вен тар ин струк ци ја ко ји је знат но ши ри у од но су на онај ко ји ма
су се до са да лин гви сти ба ви ли. На осно ву ана ли зе КДИ-ја до шло
се до за кључ ка да се ин струк ци је да ју у слу ча је ви ма опи си ва ња си -
ту а ци ја ко је под ра зу ме ва ју уста ље ни ре до след до га ђа ја (или рад -
њи), ко ји мо ра да се сле ди, и ко ји са др жи ите ра бил ност (од но сно
по но вљи вост), што ис ку љу чу је да ва ње ин струк ци ја за је дин стве не
и ин ди ви ду ал не до га ђа је (или рад ње) као што су би о граф ске при -
че, исто риј ски до га ђа ји, лич на и по ро дич на исто ри ја и сл.

Ана ли за дис кур са ин струк ци ја из пер спек ти ве ког ни тив не лин -
гви сти ке ука за ла је на то да се ин струк ци је мо гу по сма тра ти као
ког ни тив ни жа нр, с јед не стра не, и као ког ни тив ни оквир (до мен) с
дру ге. Ин струк ци је се из ра жа ва ју тач но од ре ђе ним гла гол ским об -
ли ци ма, и у ко му ни ка тив ној си ту а ци ји го вор ник по се же за њи ма, а
ре ци пи јент при ма го вор ну по ру ку и упра во на осно ву упо тре бље -
них гла гол ских об ли ка пре по зна је је као ин струк ци ју.

При ме ри из КДИ-ја ука за ли су на дру га чи ји рас по ред гла гол ских
об ли ка и је зич ких сред ста ва за ис ка зи ва ње ин струк ци ја у од но су
на оне ко ји су на ве де ни у ли те ра ту ри о ин струк ци ја ма у стан дард -
ном срп ском је зи ку. Ти пич но сред ство за ис ка зи ва ње ин струк ци ја у
спе ци фич ном усме ном го во ру је дру го ли це јед ни не пре зен та, док
гла гол ски об ли ци ко ји су из дво је ни у лин гви стич кој ли те ра ту ри –
ин фи ни тив и им пе ра тив – не функ ци о ни шу у си сте му гла гол ских
об ли ка ин струк ци ја у КДИ-ју. Уло гу мак си мал ног одва ја ња адре са -
та као уоп ште ног ли ца и фо ку си ра ње па жње на рад њу пре у зи ма ју
па сив но-по врат не (пре зент ске) кон струк ци је. При ме ри из ко сов ско -
-ме то хиј ских го во ра по ка зу ју упо тре бу пр вог ли ца јед ни не фу ту ра
пр вог за да ва ње ин струк ци ја, ко ја ни је за бе ле же на у дру гим ана ли -
зи ра ним го во ри ма.

Раз ли ке ка ко у те мат ском ин вен та ру ин струк ци ја та ко и у упо -
тре би је зич ких сред ста ва за ис ка зи ва ње ин струк ци ја за пра во по ти чу
од кор пу са ко ји се ана ли зи ра – лин гви стич ка ли те ра ту ра на срп ском
је зи ку се за сни ва на ана ли зи пи са них ин струк ци ја на стан дард ном
срп ском је зи ку (и то углав ном ку ли нар ских ре це па та), и при ме ра
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кон стру и са них на осно ву је зич ког осе ћа ња са мих ис тра жи ва ча, док
је у овом ра ду ана ли зи ран усме ни го вор за бе ле жен у раз го во ри ма на
те му тра ди циј ске кул ту ре. Уз при ме ње ну ана ли зу јед ног дру га чи јег
кор пу са овај рад по ста је ком пле мен та ран са већ по сто је ћим лин -
гви стич ким ра до ви ма о ин струк ци ја ма и до при но си њи хо вом ис -
тра жи ва њу.

Овим ра дом отво ре но је не ко ли ко ва жних пи та ња ве за них за
ин струк ци је, од ко јих је јед но пи та ње кор пу са. Пред ло же ном и ана -
ли зи ра ном КДИ-ју тре ба ло би до да ти раз го во ре на стан дард ном
срп ском је зи ку да би кор пус у пот пу но сти био ре пре зен та ти ван. Не
тре ба гу би ти из ви да мо гућ ност да би кор пус дру га чи јег са ста ва по -
ка зао упо тре бу и оних гла гол ских об ли ка ко јих у ана ли зи ра ном кор -
пу су не ма. У овом ра ду ни је ана ли зи ра на упо тре ба мо дал них гла го -
ла и мо дал них кон струк ци ја, а чи ње ни ца је да и ову ана ли зу тре ба
спро ве сти ра ди ком плет ног ис тра жи ва ња ин струк ци ја.

До так ну то је пи та ње те мат ског ин вен та ра ин струк ци ја, али тај
ин вен тар у це ли ни ни је на чи њен, што пред ста вља за да так за да љи
рад. За ком плет но ис тра жи ва ње дис кур са ин струк ци ја нео п ход на
је ана ли за и дру гих је зич ких сред ста ва ко ја се ко ри сте у дис кур су
– ин струк ци је се мо гу сма тра ти и екс перт ским го во ром, ко ји под ра -
зу ме ва упо тре бу спе ци ја ли зо ва ног лек си ко на, ре фе рен це наме ре,
сред ства, пр о це ду ре (или по ступ ке) и сл. ве за не за спе ци ја ли зо ва ну
прак су. Ин струк ци је као екс перт ски го вор у окви ру тра ди циј ске
кул ту ре та ко ђе би се мо гле ана ли зи ра ти и из пер спек ти ве хи бри ди -
за ци је је зич ких ко до ва, од но сно упо тре бе раз ли чи тих је зич ких ко -
до ва из раз ли чи тих го вор них ре ги ста ра (на при мер ком би но ва ње
фол клор ног и ди ја ле кат ског је зич ког ко да са је зич ким ко дом на уч -
но-по пу лар ног функ ци о нал ног сти ла).12 Ана ли тич ки при сту пи при -
ме ње ни на дис курс ин струк ци ја мо гу да ти смер ни це за бу ду ћа ис -
тра жи ва ње упо ре ди вих кор пу са и упо ре ди вих тек сто ва, пре све га
усме ног је зи ка.
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Sve tla na М. Ćir ko vić

THE DI SCO UR SE OF IN STRUC TI ONS – BET WE EN COG NI TI VE
AND AN THRO PO LO GI CAL LIN GU I STICS

R e  s u  m e

In this pa per, the di sco ur se of in struc ti ons cor pus (DIC), com po sed of Bu -
nje vac spe ech, Ko so vo-Re sa va and Pri zren-Ti mok di a lects, spo ken in a wi de
area in Ser bia, was ap plied the o re ti cal and met ho do lo gi cal ap pro ac hes com mon
to an thro po lo gi cal and cog ni ti ve lin gu i stics in or der to de mon stra te the mec -
ha nism ac cor ding to which gi ving in struc ti ons fun cti ons in a spe ci fic oral spe -
ech. Ba sed on the analysis of DIC, we ca me to the con clu sion that in struc ti ons
are gi ven in ca ses of de scri bing si tu a ti ons which in vol ve an esta blis hed se qu -
en ce of events (or ac ti ons) that must be fol lo wed, and which con ta ins ele ments
of ite ra ti ons (re pe a ta bi lity), which ex clu des gi ving in struc ti ons for uni que and
in di vi dual events and ac ti ons, such as bi o grap hi cal sto ri es, hi sto ri cal events,
per so nal and fa mily hi story and so on. Ta king in to ac co unt this analysis, the
the ma tic in ven tory of in struc ti ons pro ved to be sig ni fi cantly lar ger in re la tion
to the in ven tory of in struc ti ons which the lin gu ists ha ve de alt with so far. The
analysis of exam ples from DIC sho wed that the typi cal lin gu i stic me ans for
gi ving in struc ti ons is the se cond per son sin gu lar of the pre sent ten se, which
in di ca tes the spe a ker’s awa re ness of the exi sten ce of the re ci pi ent (re se ar chers)
of the re se arch si tu a tion, which do es not mean that the re se ar cher is al so the re -
ci pi ent of in struc ti ons gi ven in fi eld in ter vi ews.

Keywords: in struc ti ons, di sco ur se analysis, an thro po lo gi cal lin gu i stics,
cog ni ti ve lin gu i stics, di a lects, com pa ra ble cor po ra/ texts.
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СЛОВО И ФРАЗЕОЛОГИЗМ: КОРРЕЛЯЦИЯ СВОЙСТВ
(на материале сербского, русского,

белорусского и других языков)

В ра бо те ана ли зи ру ют ся кор ре ля ции на пра вле ний ак тив но сти лек -
сем, в част но сти, зо о ни мов в серб ском язы ке. Рас смо тре на иди о ма тич -
но сть и обра зно сть фра зе о ло гии, а так же вза и мо свя зь те ма ти че ских и
грам ма ти че ских сво йств фра зе о ло ги змов и их слов-ком по нен тов. Уста -
но вле но, что ме нь шая сте пе нь се ман ти че ской слит но сти серб ской фра -
зе о ло гии с зо о ком по нен том по срав не нию с бе ло рус ской кор ре ли ру ет с
бо ль шей ак тив но стью по ли се мии зо о ни мов в серб ском язы ке.

Клю че вые сло ва: фра зе о ло гизм, лек се ма, кор ре ля ция, ак тив но сть,
иди о ма тич но сть, зо о ним, серб ский, бе ло рус ский, рус ский.

0. Сло во как «неч то цен тра ль ное в ме ха ни зме язы ка» (СОССЮР
1977: 143), как со став ной эле мент («стро и те ль ный ма те ри ал») дру -
гих язы ко вых еди ниц, в част но сти, фра зе о ло ги змов и па ре мий, ока -
зы ва ет су щ е ствен ное вли я ние на их сво й ства. Вы я вле ние ви дов и
ха рак те ра кор ре ля ций ме жду сво й ства ми фра зе о ло ги че ских обо ро -
тов и их ком по нен тов по мо га ет глуб же по ня ть при ро ду фра зе о ло ги -
змов, а так же, с дру гой сто ро ны, рас кры ть ва жне й шие при зна ки
слов, осо бен но сти их функ ци о ни ро ва ния в си сте ме язы ка.

Сво й ства сло ва и их про я вле ния во фра зе о ло гии бы ли рас смо -
тре ны в не ко то рых ра бо тах про фес со ра Н.Б. Меч ков ской и в ря де
за щ и щ ен ных под ее ру ко вод ством кан ди дат ских и ма ги стер ских
дис сер та ций (2003–2012 гг., Минск). Ва жне й ши ми те ма ми ана ли за
в этих ис сле до ва ни ях бы ли сле ду ю щ ие: 1) ак тив но сть сло ва и ее
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аспек ты; 2) иди о ма тич но сть и обра зно сть фра зе о ло гии и па ре ми о -
ло гии; 3) те ма ти ка фра зе о ло ги змов; 4) грам ма ти че ские сво й ства
фра зе о ло ги змов; 5) праг ма ти ка и на ци о на ль ная мар ки ро ван но сть
фра зе о ло гии; при этом ана ли зи ро ва ло сь, ка кие сво й ства сло ва и
лек си че ской груп пы вли я ют на ука зан ные ха рак те ри сти ки фра зе о -
ло ги змов (МЕЧКОВСКАЯ 2005а, МЕЧКОВСКАЯ 2005б, МЕЧКОВСКАЯ 2011;
ГОЛЯК 2003; ЕФРЕМОВА 2003; ЯСЮКЕВИЧ 2003; ГУТОВСКАЯ 2004;
ШЕВЦОВА 2004; ИВАНОВА 2006; ДОЛГОВА 2007; Панфилова 2012 и др.).
На ли чие общ их на пра вле ний ана ли за и ме то дов по зво ля ет со по ста -
ви ть ре зу ль та ты ис сле до ва ний, вы пол нен ных на ма те ри а ле рус ско го,
бе ло рус ско го, серб ско го, ан гли й ско го и не мец ко го язы ков.

Це лью на сто я щ ей ра бо ты явля ет ся осве щ е ние основ ных кор ре -
ля ций ме жду сво й ства ми фра зе о ло ги змов и их слов-ком по нен тов,
с уче том ре зу ль та тов ука зан ных ис сле до ва ний, а так же при ме не ние
дан ных ре зу ль та тов в ти по ло го-со по ста ви те ль ном рас смо тре нии
серб ско го и дру гих сла вян ских язы ков.

В пер вой ча сти ра бо ты рас сма три ва ет ся ре че вая и язы ко вая ак -
тив но сть лек си ко-се ман ти че ских групп в аспек те ха рак те ри стик
лек си че ско го ядра: ка кие язы ко вые и вне я зы ко вые фак то ры обу сло -
вли ва ют раз лич ную ак тив но сть слов и их групп в сло во о бра зо ва -
нии, по ли се мии, фра зе о ло гии и т.д. (в част но сти, про а на ли зи ро ва на
ак тив но сть зо о ни мов в серб ском язы ке).

Вто рая ча сть ра бо ты по свя щ е на иди о ма тич но сти фра зе о ло ги -
змов, ко то рая рас сма три ва ет ся как гра ду а ль ная ка те го рия: вы де ле -
ны груп пы обо ро тов, со ста вля ю щ ие сво е о бра зный кон ти ну ум с
точ ки зре ния се ман ти че ской слит но сти; при этом ис сле ду ет ся, ка кие
се ман ти че ские и грам ма ти че ские сво й ства лек сем и ка кие ти по ло -
ги че ские ха рак те ри сти ки язы ков вли я ют на раз лич ный уде ль ный
вес иди о ма тич ных и не и ди о ма тич ных, обра зных и нео бра зных фра -
зе о ло ги змов в язы ке.

На ко нец, в ра бо те ана ли зи ру ет ся, ка кие сво й ства лек сем-ком по -
нен тов вли я ют на те ма ти че скую при на дле жно сть фра зе о ло ги змов
и их грам ма ти че ские ха рак те ри сти ки.

1. Ак тив но сть сло ва как ти по ло ги че ский по ка за те ль.
Вза и мо свя зь аспек тов ак тив но сти сло ва

1.1. Направления активности и свойства активных лексем
Тра ди ци он но в ка ждом язы ке вы де ля ет ся «лек си че ское ядро», или

ак тив ный сло ва рь. По опре де ле нию М.В. Ара по ва, это «ча сть сло вар -
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но го со ста ва язы ка, ко то рая вклю ча ет от но си те ль но огра ни чен ное
чи сло лек си че ских еди ниц, осо бен но ча сто ис по ль зу е мых в ре чи,
при чем в свя зи с на и бо лее су щ е ствен ны ми для дан но го общ е ства ре -
а ли я ми, по ня ти я ми и си ту а ци я ми» (АРАПОВ 1998: 22). К на пра вле ни -
ям ак тив но сти сло ва от но сят ся сле ду ю щ ие: 1) вы со кая ча стот но сть
упо тре бле ния в ре чи; 2) бо га тая по ли се мия, 3) раз ви тое сло во о бра зо -
ва ние (мор фем ная де ри ва ция и сло во сло же ние); 4) ши ро кая пред ста -
влен но сть во фра зе о ло гии. В дан ных на пра вле ни ях отра жа ет ся по тен -
ци ал сло ва и лек си че ской груп пы уча ство ва ть в фор ми ро ва нии но вых
зна че ний при по мо щи раз лич ных, иног да кон ку ри ру ю щ их в язы ке
средств но ми на ции. Раз лич ная ак тив но сть от де ль ных на пра вле ний в
це лом отра жа ет ти по ло ги че ские ха рак те ри сти ки язы ков.

Вза и мо свя зь фра зе о ло ги че ской ак тив но сти лек сем и дру гих
ука зан ных аспек тов (на пра вле ний) ак тив но сти бы ла по ка за на В.А.
Мо ско ви чем на ма те ри а ле ан гли й ских цве то о бо зна че ний; при этом
ав тор пред по ло жил, что на ха рак тер вы я влен ных за ко но мер но стей
вли я ют осо бен но сти язы ка и ку ль ту ры (МОСКОВИЧ 1977: 49).

А.Е. Су прун пред ла гал ис по ль зо ва ть дан ные фра зе о ло ги че ской
ак тив но сти для со зда ния ти по ло гии сла вян ских лек си ко нов: «Ве -
ро ят но, мог бы име ть ти по ло ги че скую цен но сть и та кой по ка за те ль,
как спо соб но сть к обра зо ва нию фра зе о ло ги че ских со че та ний слов
или их групп в от де ль ных язы ках (по доб но то му, как ти по ло ги че ски
ре ле ван тен по ка за те ль про дук тив но сти сло во о бра зо ва ния на ба зе
от де ль ных кор ней, основ или сло во о бра зо ва те ль ных эле мен тов)»
(СУ ПРУН 1983: 39).

Раз лич ный уде ль ный вес лек си че ских групп во фра зе о ло гии,
отра жа ю щ ий ро ль со о твет ству ю щ их объ ек тов для дан но го со о бщ е -
ства, ана ли зи ру ет ся в ря де ра бот. На при мер, А.Д. Ра йх ште йн, ис -
сле до вав ший те ма ти че скую от не сен но сть ком по нен тов рус ских и
не мец ких фра зе о ло ги змов, пи шет, что «на и бо лее рас про стра не ны в
обо их язы ках со ма ти че ские фра зе о ло ги че ские еди ни цы (хо тя в рус -
ском язы ке их за мет но бо ль ше); за тем сле ду ют по нис хо дя щ ей схе ме
фра зе о ло ги змы с зо о ни ма ми, с на и ме но ва ни я ми явле ний при ро ды,
ре ли ги о зных по ня тий, жи ли ща и до ма шней об ста нов ки, пи щи, эко -
но мии и тор го вли и т.п.» (РА ЙХ ШТЕ ЙН 1980: 97).

В рас сма три ва е мых дис сер та ци он ных ис сле до ва ни ях, вы пол -
нен ных под ру ко вод ством про фес со ра Н.Б. Меч ков ской, бы ли про -
а на ли зи ро ва ны раз лич ные лек си че ские груп пы и их ак тив но сть в
ря де язы ков: зо о ни мы в серб ском и бе ло рус ском (ГОЛЯК 2003), ме -
та я зы ко вые лек се мы в рус ском и ан гли й ском (ГУТОВСКАЯ 2003),
цве то о бо зна че ния в рус ском и не мец ком (ШЕВЦОВА 2004), на зва ния
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явле ний жи вой и не жи вой при ро ды в рус ском и ан гли й ском (ИВА -
НО ВА 2006) и др. В ис сле до ва нии Е.Г. Пан фи ло вой бы ло ото бра но «по
10 круп ных фра зе о ло ги че ских гнезд с вы со ко ча стот ны ми су щ е стви -
те ль ны ми, при ла га те ль ны ми и гла го ла ми в трех язы ках» (ПАНФИЛОВА
2012: 7), бла го да ря че му сде лан ак цент на ча стот ных и грам ма ти че -
ских ха рак те ри сти ках слов и их отра же нии во фра зе о ло гии.

Ре ле вант но сть ко ли че ствен ных по ка за те лей, по лу чен ных на ма -
те ри а ле ва жне й ших сло ва рей ис сле ду е мых язы ков, во всех дан ных
ра бо тах про ве ря ла сь ста ти сти че ски при по мо щи апро би ро ван ных в
ма те ма ти че ской лин гви сти ке при е мов оцен ки ста ти сти че ской на -
де жно сти, со дер жа щ их ся в кни ге И.А. Но сен ко (НО СЕН КО 1981).
Это по вы си ло сте пе нь на де жно сти по лу чен ных ре зу ль та тов.

Для ка ждой па ры на пра вле ний ак тив но сти сло ва ав то ра ми вы чи -
слял ся ко эф фи ци ент ран го вой кор ре ля ции, при о бре та ю щ ий зна че ния
от –1 до +1. По ло жи те ль ные зна че ния ко эф фи ци ен та ука зы ва ют на
пря мую свя зь двух па ра ме тров, отри ца те ль ные – на обрат ную. Чем
бли же ве ли чи на ко эф фи ци ен та к аб со лют ной ве ли чи не, т.е. еди ни -
це, тем свя зь двух явле ний си ль нее, и на о бо рот.

Во всех рас сма три ва е мых ис сле до ва ни ях бы ла под твер жде на
пря мая кор ре ля ция ме жду фра зе о ло ги че ской ак тив но стью слов
(ФА), с од ной сто ро ны, и ка ждым из оста ль ных аспек тов ак тив но -
сти, с дру гой сто ро ны (ча стот но стью упо тре бле ния, по ли се ми ей,
сло во о бра зо ва те ль ной про дук тив но стью). Ко ли че ствен ные по ка за -
те ли, как по ка за но ни же в та бли це 1, явля ют ся по ло жи те ль ны ми,
од на ко в не ко то рой сте пе ни раз ли ча ют ся в за ви си мо сти от лек си че -
ской груп пы, язы ка и срав ни ва е мой па ры на пра вле ний ак тив но сти
сло ва. В свя зи с этим уста но влен ная свя зь мо жет ха рак те ри зо ва ть ся
как си ль ная (ко эф фи ци ент кор ре ля ции вы ше 0,9), сред няя или от -
но си те ль но сла бая (ко эф фи ци ент кор ре ля ции ни же 0,5) (на осно ве
дан ных: ГОЛЯК 2003; ГУТОВСКАЯ 2004; ШЕВЦОВА 2004; ИВАНОВА 2006).

Таблица 1. Коэффициенты корреляции направлений активности слов
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зоонимы метаязыковые
лексемы

цветообозна-
чения

обозначения
природных

явлений
серб. бел. рус. англ. рус. нем. рус. англ.

ФА и частотность 0,62 0,67 0,314 0,572 0,965 0,676 0,619 0,926
ФА и полисемия 0,43 0,30 0,657 0,964 нет данных 0,979 0,914
ФА и слово-
образование 0,72 0,62 0,829 0,964 0,946 0,914 0,904 0,961



Со по ста вле ние ре зу ль та тов ис сле до ва ний по ка зы ва ет, что на и -
бо лее те сную свя зь об на ру жи ва ют фра зе о ло ги че ская и сло во о бра -
зо ва те ль ная ак тив но сть лек си че ских групп как два спо со ба «не ско ль -
ко слов ных» на и ме но ва ний.

По ло жи те ль ная кор ре ля ция ука зы ва ет на то, что при опре де ле -
нии ак тив но сти сло ва в це лом на осно ве дан ных об 1–2 аспек тах в
бо ль шин стве слу ча ев мо жно пред ви де ть сво й ства сло ва по дру гим
аспек там. На при мер, мо жно пред по ло жи ть, что лек се мы, вхо дя щ ие
в на и бо ль шее ко ли че ство фра зе о ло ги змов, явля ют ся вы со ко ча стот -
ны ми, мно го знач ны ми и име ют раз ви тые сло во о бра зо ва те ль ные
гне зда. Де й стви те ль но, в раз лич ных язы ках со дер жит ся зна чи те ль -
ное ко ли че ство слов с вы со кой ак тив но стью по всем на пра вле ни ям
(на при мер, серб. пас – бел. са ба ка – рус. со ба ка; рус. сло во – англ.
word и т.д.).

Вме сте с тем, дан ные кор ре ля ции но сят ха рак тер тен ден ций
(ста ти сти че ских за ко но мер но стей), а не пря мой за ви си мо сти: на -
при мер, от де ль ные лек се мы от но сят ся к ак тив ным во фра зе о ло гии,
од на ко име ют от но си те ль но низ кую ча стот но сть упо тре бле ния (на -
при мер, серб. му ва – бел. му ха, англ. ton gue и др).

От сут ствие пря мой (пря мо про пор ци о на ль ной) за ви си мо сти
ме жду на пра вле ни я ми ак тив но сти лек сем, а так же раз лич ное рас -
пре де ле ние кор ре ля ций по шка ле си ль ная – сред няя – сла бая в за -
ви си мо сти от вы бран ной лек си че ской груп пы и язы ка (см. та бли цу
1) под твер жда ет мы сль В.А. Мо ско ви ча: «Ха рак тер са мо го обо зна -
ча е мо го сло вом пред ме та в зна чи те ль ной ме ре пре до пре де ля ет по -
тен цию сло ва к раз ви тию зна че ний. […] Из дру гих ис ка жа ю щ их
фак то ров ука жем на ис то рию на ро да, его ку ль ту ру, отра жа ю щ и е ся
на ра зных аспек тах ак тив но сти сло ва, в осо бен но сти на его по ли -
се мии и ко ли че стве фра зе о ло ги змов» (МОСКОВИЧ 1969: 49).

Ва жно уче сть и то, что на фра зе о ло ги че скую ак тив но сть вли я ет
ряд язы ко вых ха рак те ри стик сло ва. К ним от но сят ся: дли те ль но сть
су щ е ство ва ния в язы ке и не за им ство ван ный ха рак тер, дли на сло ва
(на и бо лее про дук тив ные ком по нен ты фра зе о ло ги змов явля ют ся ко -
рот ки ми сло ва ми), ши ро кая со че та е мо сть, сти ли сти че ская не й траль -
но сть. Так же ав то ра ми от ме ча ет ся свя зь вы со кой фра зе о ло ги че ской
ак тив но сти сло ва и не ко то рых осо бен но стей его зна че ния: пре жде
все го кон крет но сти (кон крет ные зна че ния ак тив нее аб стракт ных,
т.к. вы зы ва ют на гляд но-кар тин ные пред ста вле ния, нео б хо ди мые
для со зда ния фра зе о ло ги че ских обра зов), а так же ме нь шей сте пе ни
обо бщ ен но сти (ги пе ро ни мы ак тив нее ги по ни мов), ан тро по цен -
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трич но сти. Все дан ные ха рак те ри сти ки слов под твер жде ны в рас -
сма три ва е мых ис сле до ва ни ях в ка че стве фак то ров, вли я ю щ их на
пред ста влен но сть лек сем во фра зе о ло гии (ГОЛЯК 2003; ГУТОВСКАЯ

2004: 8–15; ШЕВЦОВА 2004: 15; ИВАНОВА 2006: 13 и др.).
Та ким обра зом, при ха рак те ри сти ке ак тив но го сло ва ря опре де -

лен но го язы ка нео б хо дим учет всех на пра вле ний ак тив но сти и язы -
ко вых сво йств слов.

1.2. Активность лексико-семантической группы
зоонимов в сербском языке

В ка че стве ил лю стра ции за ко но мер но стей, рас смо трен ных в п.
1.1, от ме тим не ско ль ко общ их тен ден ций ак тив но сти зо о ни мов в
серб ском язы ке в со по ста вле нии с бе ло рус ским (не ко то рые кон -
крет ные при ме ры бы ли рас смо тре ны на ми в ра бо те ГОЛЯК 2005).
Зде сь и да лее пред ста вле ны ре зу ль та ты ис сле до ва ния, вы пол нен -
но го на ма те ри а ле основ ных тол ко вых, фра зе о ло ги че ских, пе ре вод -
ных и ча стот ных сло ва рей серб ско го и бе ло рус ско го ли те ра тур ных
язы ков. Фра зе о ло ги че ские обо ро ты (да лее ФО), вклю ча ю щ ие зо о -
ком по нент, бы ли ото бра ны из 18 сло ва рей двух язы ков и со ста ви -
ли 649 серб ских и 452 бе ло рус ских ФО. В дан ных фра зе о ло ги змах
пред ста вле но 142 серб ских и 108 бе ло рус ских зо о ни мов, а так же
со о твет ствен но 50 и 31 де ри ват зо о ни мов (пре и му щ е ствен но при -
тя жа те ль ные при ла га те ль ные: ма чи ји и т.п.).

В кру гу зо о ни мов основ ные на и ме но ва ния при на дле жат к ак -
тив но му сло ва рю, обо зна чая ва жные для че ло ве ка ре а лии. К вне я -
зы ко вым фак то рам, спо соб ству ю щ им ак тив но сти, от но сят ся рас -
про стра нен но сть жи вот ных, зна чи мо сть для че ло ве ка, на хо жде ние
в его не по сред ствен ной бли зо сти (и, как след ствие, из у чен но сть).
Так, око ло по ло ви ны рас смо трен ных обо ро тов со дер жат на зва ния
до ма шних жи вот ных (мле ко пи та ю щ их и птиц).

На зва ния с мак си ма ль ной и вы со кой фра зе о ло ги че ской ак тив -
но стью обра зу ют ядро дан ной груп пы (ср. дан ные И.Ю. Ле бе де вич
по ядру рус ских зо о ни мов (ЛЕ БЕ ДЕ ВИЧ 1985)). На и выс шую ак тив но -
сть в серб ской фра зе о ло гии об на ру жи ва ют лек се мы: пас, коњ, пти -
ца, мач ка, зми ја, му ва. Так же ак тив ны лек се мы зец, ов ца, вук, ја -
рац, ма га рац. Для срав не ния: в бе ло рус ской фра зе о ло гии на и бо лее
ак тив ны на зва ния тех же жи вот ных, за ис клю че ни ем обо зна че ний
змеи и осла (в си лу ге о гра фи че ско го фак то ра: дан ные жи вот ные бо -
лее рас про стра не ны у южных сла вян).
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Основ ные на и ме но ва ния в кру гу зо о ни мов от но сят ся к ча стот -
ной лек си ке. Лек се мы коњ, кра ва, вук, пти ца вхо дят в сот ню на и -
бо лее упо тре би те ль ных слов в бо ль шин стве ча стот ных сло ва рей
серб ско го язы ка.

Бó ль шая ча сть зо о ни мов, отра жен ных во фра зе о ло гии, ха рак те -
ри зу ет ся по ли се ми ей: 66% лек сем (по дан ным Р.МС, а с уче том
Р.СА НУ – 78%). Мо но се мич ные лек се мы, как пра ви ло, упо тре бля -
ют ся то ль ко в 1–2 обо ро тах. Для срав не ния: в кру гу рас сма три ва е -
мых бе ло рус ских зо о ни мов по ли се мия ха рак тер на для 54% лек сем.
Сте пе нь раз ви то сти и раз но о бра зия по ли се мии сло ва не опре де ля -
ет сте пе нь его фра зе о ло ги че ской ак тив но сти.

Бó ль шая ча сть ак тив ных во фра зе о ло гии зо о ни мов име ет раз ви -
тые сло во о бра зо ва те ль ные гне зда.

Та ким обра зом, ядро дан ной лек си че ской груп пы ил лю стри ру -
ет те сные кор ре ля ции ме жду на пра вле ни я ми ак тив но сти сло ва. Яр -
ким при ме ром явля ет ся вы со кая сте пе нь ак тив но сти серб ско го и
бе ло рус ско го на зва ний со ба ки и ко ня в рам ках всех аспек тов. Так в
язы ках отра же на на и бо ль шая зна чи мо сть дан ных жи вот ных (по
срав не нию с дру ги ми) в исто ри ко-ку ль тур ной ре а ль но сти.

С дру гой сто ро ны, име ют ся от де ль ные при ме ры от сут ствия
пря мой вза и мо свя зи: на при мер, на зва ние му хи в серб ском и бе ло -
рус ском язы ках вхо дит в чи сло пя ти на и бо лее ча стот ных во фра зе -
о ло гии зо о ни мов, од на ко оно не ак тив но по дру гим на пра вле ни ям.
Бо ль шин ство фра зе о ло ги змов с дан ным зо о ни мом отра жа ет не ко -
то рые бы то вые си ту а ции, дру гих сфер «уча стия» это го на се ко мо го
в жи зни че ло ве ка прак ти че ски нет. Древ ние пред ста вле ния о му хе
как во пло щ е нии че ло ве че ской ду ши ма ло отра же ны в со вре мен ном
язы ке. От сю да у со о твет ству ю щ их лек сем нет пе ре но сных зна че -
ний (узу а ль ной эта ло ни за ции) или бо ль шо го чи сла мор фем ных де -
ри ва тов.

Основ ное вли я ние на фор ми ро ва ние ядра лек си че ской груп пы,
как мы ви дим, ока зы ва ют эк стра лин гви сти че ские фак то ры (ср. схо -
жие на блю де ния в ра бо те Г. Ву ко вич (ВУКОВИЋ 1994)). Вме сте с тем,
ме жъ я зы ко вые со по ста вле ния ука зы ва ют на то, что сле ду ет учи ты -
ва ть ро ль и соб ствен но язы ко вых фак то ров. Так, в серб ской, рус -
ской и бе ло рус ской фра зе о ло гии ши ро ко ис по ль зу ет ся на зва ние ко та,
од на ко при этом в серб ском язы ке ак тив на лек се ма жен ско го ро да
мач ка, тог да как в рус ском и бе ло рус ском – лек се ма муж ско го ро да
кот. Имен но дан ные лек се мы упо тре бля ют ся в рас сма три ва е мых
язы ках в ка че стве на зва ния зо о ло ги че ско го ви да и явля ют ся ча стот -
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ны ми (срав ним иерар хию по ча стот но сти зо о ни мов в на шей кар то -
те ке: серб. мач ка – ранг 15, ма чак – ранг 77; бел. кот – ранг 5, ко -
шка – ранг 37).

Вы со ко ча стот ные во фра зе о ло гии зо о ни мы, как пра ви ло, явля -
ют ся ис кон ны ми по про ис хо жде нию, сти ли сти че ски не й тра ль ны -
ми. Ак тив ные за им ство ва ния явля ют ся древ ни ми (на при мер, ма га -
рац – бал ка низм гре че ско го про ис хо жде ния (SKOK, II, 352)).

Обо бщ ен но сть се ман ти ки отра жа ет ся на низ кой фра зе о ло ги че -
ской ак тив но сти лек сем (в част но сти, ги пе ро ни мов жи во ти ња,
звер). Ак тив но сть ги пе ро ни мов на блю да ет ся то ль ко в слу чае сла бой
диф фе рен ци а ции ги по ни ми че ско го ря да (на при мер, вы со ко ак тив ны
лек се мы пти ца, ри ба, в отли чие от на зва ний со о твет ству ю щ их ви -
дов, т.к. дан ные су щ е ства в ме нь шей ме ре ин ди ви ду а ли зи ру ют ся
че ло ве ком, со о твет ствен но, их сво й ства ре же ис по ль зу ют ся для
опи са ния дру гих объ ек тов).

Спе ци фи ка ция зна че ния и про из вод но сть струк ту ры сни жа ют
фра зе о ло ги че скую ак тив но сть зо о ни мов: так, на зва ния де те ны шей,
ра зно вид но стей жи вот но го с не ко то ры ми осо бен но стя ми всег да
вхо дят в со став ме нь ше го чи сла обо ро тов, чем со о твет ству ю щ ие
зо о ни мы без по доб но го су же ния зна че ния. В це лом уме нь ши те ль -
но-ла ска те ль ные на зва ния жи вот ных бо ль ше отра же ны в бе ло рус -
ской фра зе о ло гии, чем в серб ской, что свя за но с бо лее ча стым ис -
по ль зо ва ни ем по доб ных слов в ре чи бе ло ру сов (по на блю де ни ям
ав то ра; ср. ана ло гич ные дан ные по ис по ль зо ва нию де ми ну ти вов в
серб ской и рус ской ре чи в ра бо те: ПИПЕР, СТОЈНИЋ 2002: 303).

Та ким обра зом, при не ко то рых общ их тен ден ци ях на бор при -
зна ков лек се мы, вли я ю щ их на ее фра зе о ло ги че скую ак тив но сть, раз -
ли ча ет ся для ра зных слов. Объ я сне ние та кой «не пред ска зу е мо сти» –
в са мой при ро де слов, язы ко вые ма ни фе ста ции сво йств ко то рых
свя за ны не от но ше ни я ми пря мой за ви си мо сти, но ча сто кон ку рент -
ны ми или ком пен са тор ны ми; кро ме то го, вне я зы ко вые фак то ры
игра ют основ ную ро ль в фор ми ро ва нии «пра вил и ис клю че ний».

2. Иди о ма тич но сть и обра зно сть как ва жне й шие ха рак те ри сти ки
фра зе о ло ги че ско го кор пу са язы ка и их вза и мо свя зь с се ман ти че -

ски ми и грам ма ти че ски ми сво й ства ми слов-ком по нен тов

2.1. Идиоматичность и типологическое описание языка
Цен тра ль ное ме сто в рас сма три ва е мых ис сле до ва ни ях за ни ма -

ет ана лиз иди о ма тич но сти фра зе о ло гии.
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Иди о ма тич но сть, или се ман ти че ская слит но сть, в иной тер ми -
но ло гии, по пра ву счи та ет ся основ ной ха рак те ри сти кой фра зе о ло -
ги че ско го фон да язы ка. Раз ли чия фра зе о ло ги змов с точ ки зре ния
се ман ти че ской слит но сти слов-ком по нен тов отра же ны уже в пер -
вых на уч ных фра зе о ло ги че ских кон цеп ци ях (клас си фи ка ция Ш.
Бал ли, В.В. Ви но гра до ва, позд нее до пол нен ная Н.М. Шан ским).

К иди о мам тра ди ци он но от но сят ся фра зе о ло ги че ские сра щ е -
ния (не мо ти ви ро ван ные обо ро ты с пол ной не вы во ди мо стью це -
лост но го зна че ния из зна че ния слов-ком по нен тов: со ба ку съ е сть в
чем-л. ‘име ть бо ль шой опыт в чем-л.’) и фра зе о ло ги че ские един ства
(обра зно мо ти ви ро ван ные обо ро ты: де ла ть из му хи сло на ‘пре у ве ли -
чи ва ть’). К не и ди о ма ти че ским обо ро там от но сят фра зе о ло ги че ские
со че та ния (со дер жа щ ие фра зе о ло ги че ски свя зан ный ком по нент, не
упо тре бля ю щ и й ся вне дан но го обо ро та: за ка дыч ный друг, пр о лив -
ной до ждь) и фра зе о ло ги че ские вы ра же ния (со сто я щ ие из слов с
узу а ль ным зна че ни ем и отли ча ю щ и е ся от сво бод ных со че та ний то ль -
ко сво й ством вос про и зво ди мо сти: се вер ный оле нь (зо о ло ги че ский
тер мин)).

В ра бо тах В.В. Ви но гра до ва (ВИ НО ГРА ДО В 1977а, ВИ НО ГРА ДО В
1977б) и позд нее дру гих фра зе о ло гов бы ло по ка за но, что се ман ти -
че ская слит но сть ФО за ви сит от ха рак те ра зна че ния лек сем-ком по -
нен тов и от их ме ста в лек си че ской и грам ма ти че ской си сте ме, свя зей
с дру ги ми эле мен та ми дан ной си сте мы.

Рас смо тре ние се ман ти че ской слит но сти фра зе о ло гии как отра -
же ния си стем ных свя зей лек сем ста вит во прос о за ви си мо сти дан но -
го па ра ме тра от струк тур но-ти по ло ги че ских сво йств язы ка: ка ким
обра зом иди о ма тич но сть фра зе о ло ги че ско го фон да кор ре ли ру ет с
во зра стом ли те ра тур но го язы ка и со о твет ствен но ко ли че ством ус -
та рев ших явле ний в нем, а так же с ак тив но стью по ли се мии в язы ке,
с ча сте реч ны ми ха рак те ри сти ка ми? Дан ные во про сы в рас сма три -
ва е мых ра бо тах ана ли зи ру ют ся на ма те ри а ле ря да близ ко род ствен -
ных и не близ ко род ствен ных язы ков. Ав то ра ми ис сле до ва ли сь лек -
си че ские груп пы, ко то рые в не ма лой сте пе ни раз ли ча ют ся ме жду
со бой по се ман ти че ским, грам ма ти че ским и дру гим па ра ме трам
(сте пе ни по ли се мич но сти, упо тре би те ль но сти, обо бщ ен но сти/кон -
крет но сти зна че ния, ха рак те ру обра зно сти, ча сте реч ной при на дле -
жно сти слов и т.д.), по э то му со по ста вле ние ре зу ль та тов по зво ля ет
сде ла ть вы во ды о вли я нии се ман ти че ских и грам ма ти че ских свойств
лек сем на иди о ма тич но сть фра зе о ло ги змов.

Бó ль шая или ме нь шая сте пе нь иди о ма тич но сти фра зе о ло гии
отра жа ет в не ко то рой ме ре тен ден ции син те ти зма или ана ли ти зма
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в си сте ме язы ка. В.В. Ви но гра дов пи сал: «В язы ке про ис хо дит по -
сто ян ное столк но ве ние ана ли ти че ских тен ден ций, на пра влен ных
на рас чле нен ное по ни ма ние сло во со че та ния, и тен ден ций син те ти -
че ских, ус ко ря ю щ их пе ре ход фра зе о ло ги че ско го со че та ния в фра -
зе о ло ги че ское един ство» (ВИ НО ГРА ДО В 1977б: 160). А.В. Иса чен ко
ука зы вал на на ци о на ль но-язы ко вую спе ци фи ку про я вле ния «се ман -
ти че ской кон ден са ции», ко то рую он оха рак те ри зо вал как «про цес сы,
свя зан ные с утра той се ман ти че ской рас чле нен но сти» (ИСА ЧЕН КО
1958: 340). Се ман ти че ская кон ден са ция при ши ро кой трак тов ке мо -
жет по ни ма ть ся не то ль ко как уни вер ба ция, т.е. пре о до ле ние фор -
ма ль ной рас чле нен но сти язы ко вых еди ниц (рус. би ть ба клу ши →
ба клу шни ча ть, тя ну ть ка ни те ль → ка ни те ли ть ся), но и как тен -
ден ция к уси ле нию иди о ма тич но сти обо ро тов. Со по ста вле ние фра зе -
о ло гии ра зных язы ков по зво ля ет отве ти ть на во прос, где бо ль ше пред -
ста вле на опре де лен ная тен ден ция – в част но сти, нас ин те ре со ва ло
срав не ние серб ско го и бе ло рус ско го язы ков по дан ным па ра ме трам.

2.2. Ме тод опре де ле ния иди о ма тич но сти со че та ний.
Иди о ма тич но сть как гра ду а ль ная ка те го рия

В рас сма три ва е мых ра бо тах при ме ня ет ся опре де ле ние иди о ма -
тич но сти И.А. Ме ль чу ка, обес пе чи ва ю щ ее до ста точ но стро гие и
чет кие кри те рии ана ли за. По сло вам В.Н. Те лия, «это опре де ле ние и
по сей де нь по зво ля ет фор ма ли зо ва ть ин ту и цию го во ря щ е го» (ТЕ ЛИЯ
1996: 20). Со гла сно И.А. Ме ль чу ку, «со че та ние явля ет ся иди о ма тич -
ным, если и то ль ко если в не го вхо дит хо тя бы од но та кое сло во, ко -
то ро му при пе ре во де со че та ния в це лом при шло сь бы при пи са ть
пе ре вод ной экви ва лент, во змо жный для дан но го сло ва то ль ко при
по я вле нии это го сло ва од но вре мен но со все ми оста ль ны ми эле мен -
та ми со че та ния (в опре де лен ном по ряд ке), при чем дан ное сло во
мо жет встре ча ть ся без оста ль ных эле мен тов и име ет тог да дру гой
пе ре вод» (МЕ ЛЬ ЧУ К 1960: 75). При рас смо тре нии вну три я зы ко вой
иди о ма тич но сти «пе ре вод ной экви ва лент» со о твет ству ет зна че нию
сло ва. Та ким обра зом, из опре де ле ния сле ду ет, что хо тя бы од но
сло во в со ста ве иди о мы выс ту па ет в зна че нии, отлич ном от сло вар -
но го (узу а ль но го).

В со о твет ствии с дан ной ме то ди кой, по дан ным тол ко вых сло -
ва рей уста на вли ва ют ся зна че ния лек сем-ком по нен тов ФО (учи ты ва -
ют ся все при во ди мые сло ва рем зна че ния мно го знач ных слов), да лее
со от но сит ся сло вар ное зна че ние лек сем и их услов ное зна че ние в
со ста ве ФО (та кое «при пи сы ва ние» зна че ния ка ждо му ком по нен ту
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обо ро та но сит ха рак тер мы слен но го эк спе ри мен та). Обо рот счи та -
ет ся иди о мой, если хо тя бы один ком по нент выс ту па ет в его со ста -
ве в не у зу а ль ном зна че нии и при этом встре ча ет ся за пре де ла ми
ФО: на при мер, ФО пр ва ла ста ‘пер вая ла сточ ка’ озна ча ет ‘пер вый
при знак, вест ник че го-л.’, т.е. обо рот не и ди о ма ти чен по ком по нен ту
пр ва и иди о ма ти чен по ком по нен ту ла ста. Если все ком по нен ты
ФО выс ту па ют в сво их сло вар ных зна че ни ях, обо рот от но сит ся к
не и ди о ма тич ным фра зе о ло ги че ским со че та ни ям или вы ра же ни ям
(в за ви си мо сти от (не)сво бод но го упо тре бле ния слов-ком по нен тов).

Ва жным па ра ме тром сте пе ни иди о ма тич но сти выс ту па ет мо -
ти ви ро ван но сть/не мо ти ви ро ван но сть зна че ния ФО, что уста на вли -
ва ет ся со от не се ни ем бу ква ль но го и сло вар но го зна че ния обо ро та. В
кру гу иди ом при по мо щи дан но го па ра ме тра раз гра ни чи ва ют ся
фра зе о ло ги че ские сра щ е ния и един ства. Бó ль шая ча сть фра зе о ло -
ги змов в язы ке име ет обра зную мо ти ви ро ван но сть.

При на ли чии тра ди ци он ной че ты ре хчлен ной клас си фи ка ции
фра зе о ло ги змов, бо ль шин ство лин гви стов спра ве дли во рас сма три -
ва ет иди о ма тич но сть в ка че стве гра ду а ль но го сво й ства и отра же -
ния жи вых про цес сов в язы ке (о чем пи сал и В.В. Ви но гра дов, см.
п. 2.1; см. так же КОПЫЛЕНКО 1973). Иди о ма тич но сть обо ро тов по
од но му или не ско ль ким ком по нен там ука зы ва ет на раз лич ную сте -
пе нь вы ра жен но сти дан но го сво й ства. В бо лее позд ней ра бо те И.А.
Ме ль чу ка вве ден тер мин «по лу и ди о мы» («se mi-phra se mes») для
обо ро тов, в ко то рых ре а ли зу ет ся узу а ль ное пе ре но сное (или не пер -
вое) зна че ние хо тя бы од но го из ком по нен тов (MEL’ČUK 1995).

По ни жен ная сте пе нь иди о ма тич но сти от ме ча ет ся для обо ро тов,
от де ль ные ком по нен ты ко то рых ха рак те ри зу ют ся от но си те ль ной
ав то ном но стью. Ис сле до ва те ли го во рят о «по ро ге иди о ма тич но -
сти» со че та ний (И.А. Ме ль чук), о се ман ти че ски ав то ном ных (А.Д.
Ра йх ште йн) или эк спли цит ных ком по нен тах фра зе о ло ги змов (А.М.
Ме ле ро вич), о лек си че ской и иной мар ки ро ван но сти ком по нен тов
(В.П. Жу ков), о дис крет ных иди о мах (Д.О. До бро во ль ский). Так, в
ря де обо ро тов на блю да ет ся не ко то рая со от не сен но сть зна че ния
ком по нен тов с эле мен та ми зна че ния иди о мы: ср. бел. ва жная пту -
шка ‘че ло век с вы со ким по ло же ни ем’, во ль ная пту шка ‘сво бод ный
че ло век’, ран няя пту шка ‘че ло век, ко то рый ра но вста ет’, где при -
ла га те ль ные на зы ва ют ха рак те ри сти ки объ ек та, а ком по нент пту -
шка ‘пти ца’ выс ту па ет в услов ном зна че нии ‘че ло век’. От но си те ль -
ная се ман ти че ская ав то ном но сть не ко то рых слов в со ста ве ФО об -
на ру жи ва ет ся в явле нии фра зе о ло ги че ской де ри ва ции (на при мер,
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ба клу шни ча ть, ка ни те ли ть ся), в ан то ни ми че ских от но ше ни ях
ком по нен тов (ср. ви де ть все в ро зо вом цве те и ви де ть все в чер ном
цве те), в раз лич ных тран сфор ма ци ях ФО в ре чи: суб сти ту ции од -
но го из ком по нен тов (во пль во пи ю щ е го в пу сты не), кон та ми на ции
ФО (бро са ть упре ки на ве тер) и др. (см. ЭМИРОВА 1988: 56–58; для
серб ско го язы ка по доб ные при ме ры рас смо тре ны в ра бо тах ПЕ ТРО -
ВИЋ 1982; МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ 1987).

Гра ду а ль но сть иди о ма тич но сти про я вля ет ся и в том, что двуч -
лен ная оп по зи ция «мо ти ви ро ван но сть – не мо ти ви ро ван но сть» на
са мом де ле вклю ча ет бо ль ше чле нов и пред ста ет ско рее как “бó ль -
шая или ме нь шая сте пе нь мо ти ви ро ван но сти/ не мо ти ви ро ван но -
сти“. Во-пер вых, мо ти ви ро ван но сть из ме ня ет ся исто ри че ски, что
обу сло вли ва ет на ли чие ря да пе ре ход ных слу ча ев в син хрон ном
пла не. Во-вто рых, мо ти ви ро ван но сть ча сти обо ро тов за ви сит от су -
бъ ек тив ных фак то ров: из вест но сти то му или ино му но си те лю язы -
ка свя зан ных с фра зе о ло ги зма ми ле генд, обы ча ев, су е ве рий и т.д.

На ли чие ус та рев шей лек си ки в со ста ве обо ро та обыч но за тем -
ня ет ис ход ный образ, т.е. явля ет ся ха рак тер ной чер той сра щ е ний,
од на ко это ка са ет ся пре жде все го лек си че ских ар ха и змов: ср. не про -
зрач ный обо рот ту ру сы на ко ле сах и, с дру гой сто ро ны, ФО ра зи ня
рот, сло мя го ло ву, в ко то рых грам ма ти че ские фор мы ра зи ня, сло мя
со от но сят ся с со вре мен ны ми фор ма ми ра зи нув, сло мав, и по то му в
дан ных обо ро тах, как спра ве дли во счи та ет Р.Н. По пов, при сут ству -
ет обра зный стер же нь (ПО ПОВ 1976: 12).

Ус то й чи вые срав не ния име ют свою спе ци фи ку в пла не иди о -
ма тич но сти. В сво ем бо ль шин стве они не от но сят ся к иди о мам, по -
ско ль ку их ком по нен ты упо тре бля ют ся в узу а ль ном зна че нии: на -
при мер, как ры ба в во де. Те ма-ре ма ти че ская струк ту ра срав не ний,
на ли чие срав ни те ль но го со ю за ука зы ва ют на от сут ствие в них та -
ко го се ман ти че ско го пре о бра зо ва ния лек сем, в ре зу ль та те ко то ро го
од но зна че ние сло ва за ме щ а ет ся дру гим. По сло вам В.М. Мо ки ен ко,
«в срав не нии […] мы еще не име ем пе ре но са зна че ния, ибо все его
эле мен ты вы ра же ны эк спли цит но» (МО КИ ЕН КО 1989: 168). Пе ре нос
зна че ния про ис хо дит при пре о бра зо ва нии срав не ния в ме та фо ру:
«ис клю че ние из срав не ния ком па ра ти ва как […] осу щ ествля ет не
то ль ко фор ма ль но-син так си че ское, но и се ман ти че ское пре о бра зо -
ва ние» (АРУТЮНОВА 1979: 155). Ср. обо ро ты как мо края во ро на и
мо края во ро на ‘о рас те рян ном, жал ком че ло ве ке’: если в пер вом
ФО на блю да ет ся то ль ко со по ло же ние, сбли же ние двух объ ек тов, то
во вто ром – их ото ждествле ние на осно ва нии общ е го при зна ка
‘жал кий, рас те рян ный’.
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При знак иди о ма тич но сти от ме ча ет ся то ль ко для не мо ти ви ро -
ван ных срав не ний: свя зь ме жду те ма ти че ской и эта лон ной ча стя ми
та ких еди ниц явля ет ся не по нят ной, не ло гич ной, т.е. не мо жет бы ть
вы ве де на на осно ве их до слов ной се ман ти за ции (МЕЧКОВСКАЯ 2011).

Та ким обра зом, пред ста вля ет ся со вер шен но спра ве дли вым рас -
сма три ва ть фра зе о ло гию как кон ти ну ум по сте пе ни иди о ма тич но -
сти, на ко то ром «с од ной сто ро ны рас по ло же ны сво бод ные со че та -
ния слов, с дру гой – аб со лют ные иди о мы» (МЕЧКОВСКАЯ 2005а: 79–
80). Дан ный под ход отра жен во всех рас сма три ва е мых ис сле до ва -
ни ях. Так, Е.Г. Пан фи ло ва пред ста ви ла 4-член ную гра да цию ре че -
вых фор мул (ком му ни ка тив ных кли ше) с мак си ма ль ной, сред ней,
низ кой и ну ле вой сте пе нью иди о ма тич но сти (ПАНФИЛОВА 2012);
Е.Н. Ясю ке вич при ана ли зе па ре мий рас смо тре ла «оп по зи ции обра -
зно сть/ нео бра зно сть и пол ная обра зно сть/ча стич ная обра зно сть»
(ЯСЮ КЕ ВИЧ 2003: 5). При ме не ние ме то ди ки И.А. Ме ль чу ка от де ль но
для ле вой и пра вой ча сти ус то й чи вых срав не ний по зво ли ло вы я ви -
ть 9-член ную гра да цию срав не ний в рус ском и ан гли й ском (ДОЛ ГО -
ВА 2007), а так же в серб ском и бе ло рус ском язы ках (ГОЛЯК 2009).

2.3. Се ман ти че ская слит но сть и обра зно сть
как отра же ние сво йств лек сем-ком по нен тов
и ха рак те ри стик язы ков. Кор ре ля ция
иди о ма тич но сти и по ли се мии

Ис сле до ва ние се ман ти ко-обра зной струк ту ры фра зе о ло гии раз -
лич ных язы ков по ме то ду И.А. Ме ль чу ка по зво ли ло ав то рам рас -
сма три ва е мых ра бот при й ти к сле ду ю щ им общ им вы во дам.

Основ ной фонд фра зе о ло гии раз лич ных язы ков со ста вля ют
обра зные обо ро ты: фра зе о ло ги че ские един ства и мо ти ви ро ван ные
ус то й чи вые срав не ния, что объ я сня ет ся ти по ло ги че ским сход ством
про цес сов фра зе о ло ги за ции сво бод ных со че та ний лек сем раз ной
струк ту ры.

Бó ль шая или ме нь шая сте пе нь се ман ти че ской слит но сти фра -
зе о ло гии то го или ино го язы ка отра же на в раз лич ном уде ль ном ве се
клас сов фра зе о ло ги змов, рас смо трен ных в п. 2.2, а так же в том, ка -
кое обра зное сред ство пре о бла да ет во фра зе о ло гии дан но го язы ка:
ме та фо ра, ме то ни мия, срав не ние (по ско ль ку срав не ния ча ще от но -
сят ся к не и ди о ма тич ным обо ро там).

Се ман ти че ские сво й ства лек сем-ком по нен тов вли я ют на со о -
твет ству ю щ ие сво й ства фра зе о ло ги змов. Бó ль ши ми во змо жно стя ми
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обра зно го упо тре бле ния и со зда ния иди о ма тич но сти сло во со че та -
ний ха рак те ри зу ет ся кон крет ная лек си ка, обла да ю щ ая со о твет ствен -
но бó ль шим по тен ци а лом ме та фо ри че ско го упо тре бле ния. Бó ль шей
обра зно стью обла да ют сло ва, на зы ва ю щ ие ви до вые по ня тия, а не
ро до вые; сло ва со зна че ни ем зри те ль но вос при ни ма е мых пред ме тов
(по срав не нию со сло ва ми, ори ен ти ро ван ны ми на дру гие ка на лы
вос при я тия: слу хо вые, вку со вые и т.д.).

Так, со по ста вле ние на ших ре зу ль та тов с дан ны ми Н.Б. Меч ков -
ской, М.С. Гу тов ской, В. А. Шев цо вой, О.А. Ива но вой по ка за ло,
что фра зе о ло ги змы с на зва ни я ми жи вот ных, а так же с на зва ни я ми
при род ных явле ний обла да ют по вы шен ной обра зно стью по срав не -
нию с обо ро та ми, вклю ча ю щ и ми ко ли че ствен ные обо зна че ния, ме -
та я зы ко вые лек се мы, цве то о бо зна че ния. Зо о ни мы и на зва ния явле -
ний не жи вой при ро ды в этом пла не ак тив нее фи то ни мов (ИВА НО ВА
2006: 2).

Вы я влен ная ха рак те ри сти ка фра зе о ло гии с зо о ком по нен том
объ я сня ет ся сле ду ю щ и ми сво й ства ми лек сем. Во-пер вых, зо о ни мы
и их де ри ва ты, как ак тив ные, на сы щ ен ные кон но та ци я ми лек се мы,
ха рак те ри зу ют ся ак тив но стью се ман ти че ско го пре о бра зо ва ния в
со ста ве фра зе о ло ги змов, при этом они обыч но ре а ли зу ют в ФО раз -
но о бра зные не у зу а ль ные кон но та ции (не за кре плен ные в сло вар ных
пе ре но сных зна че ни ях слов), что обес пе чи ва ет иди о ма тич но сть
фра зе о ло ги змов. Во-вто рых, ак тив но сть ре че во го упо тре бле ния зо -
о ни мов и их ши ро кие и сво бод ные син таг ма ти че ские во змо жно сти
вли я ют на то, что в со ста ве рас смо трен ных обо ро тов прак ти че ски
нет ар ха и змов или слов с «ущерб ной» со че та е мо стью. В-тре ть их,
зо о ком по нен ты, как лек се мы с кон крет ной се ман ти кой, уча ству ют
в фор ми ро ва нии на гляд ных фра зе о ло ги че ских обра зов и тем са мым
уси ли ва ют мо ти ви ро ван но сть ФО. В-че твер тых, пе ре о смы сле ние
зо о ни мов и их де ри ва тов в со ста ве ФО ча сто отра жа ет по нят ные и
ус то й чи вые, рас про стра нен ные и за пре де ла ми фра зе о ло гии се ман -
ти че ские па рал ле ли, что обес пе чи ва ет ус то й чи во сть мо ти ви ро ван -
но сти ФО. Так, бо ль шин ство суб стан тив ных фра зе о ло ги змов с зо -
о ком по нен том (пре жде все го ФО с су бъ ект ной ро лью зо о ни ма)
осно ва но на пря мом упо до бле нии ‘жи вот ное-эта лон → че ло век (ре же
дру гой объ ект)’, по э то му сре ди та ких обо ро тов ма ло фра зе о ло ги че -
ских сра щ е ний. В не суб стан тив ных фра зе о ло ги змах так же ак тив но
ис по ль зу ют ся эта лон ные сво й ства зо о ни мов и их де ри ва тов, ак ту -
а ль ные в со зна нии но си те лей язы ка.

С дру гой сто ро ны, фра зе о ло гия с ме та я зы ко вы ми лек се ма ми
ба зи ру ет ся пре и му щ е ствен но на ме то ни мии (бо лее 80% рус ских и
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ан гли й ских ФО, по дан ным М.С. Гу тов ской), по э то му зде сь «оп по -
зи ция обра зно сть/нео бра зно сть явля ет ся стер той» (ГУТОВСКАЯ
2004б: 78). По сло вам Н.Б. Меч ков ской, в груп пе рус ских гра ду а ль -
но-ко ли че ствен ных ФО на блю да ет ся «по вы шен ный уде ль ный вес
не и ди о ма тич ных и нео бра зных обо ро тов» (по срав не нию с ФО с
иной се ман ти кой) (МЕЧКОВСКАЯ 2005а). В этой груп пе фра зе о ло ги -
змов рас про стра не ны но ми на ции ти па ви со ко сный год, под рост ко -
вый во зраст и т.д., ко то рые явля ют ся основ ны ми сред ства ми но -
ми на ции со о твет ству ю щ их де но та тов и ли ше ны обра зно сти.

Осо бен но стью фра зе о ло гии с зо о ни ма ми по срав не нию с дру ги -
ми ком по нен та ми ФО явля ет ся и по вы шен ный уде ль ный вес ус то й -
чи вых срав не ний, что свя за но с тен ден ци ей ак тив но го ис по ль зо ва ния
обра зов жи вот но го ми ра в ка че стве эта ло нов срав не ния в ра зных
язы ках. Так, уде ль ный вес срав не ний в рас смо трен ной серб ской и
бе ло рус ской фра зе о ло гии с зо о ком по нен том со ста вля ет со о твет -
ствен но 34% и 21%, тог да как в рус ской и ан гли й ской фра зе о ло гии
с ме та я зы ко вы ми обо зна че ния эти по ка за те ли со ста вля ют все го 4%
и 1,6% (ГУТОВСКАЯ 2004а: 10).

О свя зи обра зно сти па ре мий и се ман ти че ских сво йств лек сем-
ком по нен тов пи шет Е.Н. Ясю ке вич: «Со во куп ный уде ль ный вес
обра зных и ча стич но обра зных па ре мий в кор пу се рус ских по сло -
виц и по го во рок бо ль ше, чем в ан гли й ском по сло вич ном кор пу се,
что кор ре ли ру ет с бо ль шей кон крет но стью, бы ти й ной на пра влен но -
стью лек си ки рус ских па ре мий и бо лее вы со кой сте пе нью аб стракт -
но сти и ра ци о на ль но сти ан гли й ской по сло вич ной лек си ки» (ЯСЮ -
КЕ ВИЧ 2003: 3).

Сло ва ра зных ча стей ре чи име ют раз лич ную зна чи мо сть в со -
зда нии иди о ма тич но сти и обра зно сти фра зем. В на шем ма те ри а ле
су щ е стви те ль ные-зо о ни мы как в суб стан тив ных, так и в не суб стан -
тив ных обо ро тах ча ще выс ту па ют в не у зу а ль ном зна че нии (т.е. под -
вер га ют ся пе ре о смы сле нию), тем са мым уси ли вая иди о ма тич но сть
ФО. Это под твер жда ет ся дан ны ми мо но гра фии Д. Мр ше вич-Ра до -
вич, где про а на ли зи ро ва ны мно го чи слен ные при ме ры серб ских
фра зе о ло ги змов, в ко то рых но си те лем фра зе о ло ги за ции явля ет ся
имен но су щ е стви те ль ное, а не гла гол (МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ 1987). По
за клю че нию Е.Г. Пан фи ло вой, ис сле до вав шей фра зе о ло ги че ские
гне зда с су щ е стви те ль ны ми, при ла га те ль ны ми и гла го ла ми в рус -
ском, бе ло рус ском и не мец ком язы ках, «лек се мы-су щ е стви те ль ные
в трех язы ках ха рак те ри зу ют ся на и бо ль шей зна чи мо стью в со зда нии
иди о ма тич но сти фра зем, по ско ль ку в се ман ти ке основ ной мас сы
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иди ом выс ту па ют в не сло вар ных (уни ка ль ных) или пе ре но сно-
обра зных сло вар ных зна че ни ях. Гла го ль ные лек се мы в на и ме нь -
шей сте пе ни обу сло вли ва ют на ли чие сво йств иди о ма тич но сти и
обра зно сти ФО, по ско ль ку до ста точ но ча сто упо тре бля ют ся в со ста -
ве иди о ма тич ных фра зем в сво их пря мых сло вар ных зна че ни ях»
(ПАНФИЛОВА 2012: 15).

В рас смо трен ном на ми кор пу се серб ских и бе ло рус ских фра зе -
о ло ги змов с зо о ком по нен том на блю да ет ся ряд ме жъ я зы ко вых раз -
ли чий. В серб ском ма те ри а ле по срав не нию с бе ло рус ским при мер но
на 20% ни же уде ль ный вес иди ом (а в рам ках иди ом на 10% ме нь ше
до ля не мо ти ви ро ван ных обо ро тов, т.е. сра щ е ний). В серб ских ФО
ро ль срав не ния и ме та фо ры при мер но оди на ко ва, тог да как в бе ло -
рус ских ФО с зо о ком по нен том ме та фор при мер но на 20% бо ль ше,
чем срав не ний. Серб ские срав не ния ча ще име ют не рас про стра нен -
ную ком па ра тив ную струк ту ру (62%), в то вре мя как в бе ло рус ских
ус то й чи вых срав не ни ях до ля та ких обо ро тов то ль ко 21%. Все дан -
ные фак ты по зво ля ют за клю чи ть, что для серб ской фра зе о ло гии с
зо о ком по нен тов ха рак тер на ме нь шая сте пе нь се ман ти че ской слит но -
сти и со о твет ствен но бó ль шая сте пе нь ав то ном но сти ком по нен тов:
серб ская фра зе о ло гия ча ще ис по ль зу ет про стые, по нят ные, эк спли -
цит ные обра зы. Это отра жа ет ся и в бо ль шем ва рь и ро ва нии лек си че -
ско го со ста ва серб ских фра зе о ло ги змов по срав не нию с бе ло рус ски -
ми: бó ль шая ав то ном но сть ком по нен тов по вы ша ет во змо жно сти их
си но ни ми че ских за мен. Мо жно пред по ло жи ть, что ком по нен ты ис -
сле ду е мых серб ских фра зе о ло ги змов ча ще под вер га ют ся ок ка зи о -
на ль ным пре о бра зо ва ни ям в ре чи. Раз но о бра зный ма те ри ал по дан -
но му во про су пред ста влен в ра бо те В. Пе тро вич (ПЕТРОВИЋ 1982).
С дру гой сто ро ны, мо жно пред по ло жи ть, что для серб ско го язы ка
ма ло ха рак тер на фра зе о ло ги че ская де ри ва ция (би ть ба клу ши → ба -
клу шни ча ть).

Со по ста вле ние ре зу ль та тов рас сма три ва е мых ис сле до ва ний,
вы пол нен ных на ма те ри а ле раз лич ных язы ков, при во дит нас к вы -
во ду об ус то й чи вой кор ре ля ции иди о ма тич но сти и по ли се мии, ко -
то рые выс ту па ют в ка че стве двух ком пле мен тар ных ка те го рий.

Так, серб ские зо о ни мы бо лее по ли се мич ны, чем бе ло рус ские
(см. п. 1.2), при этом бе ло рус ская фра зе о ло гия ха рак те ри зу ет ся боль -
шей сте пе нью иди о ма тич но сти. М.С. Гу тов ская ука зы ва ет, что «ан -
гли й ские ме та я зы ко вые лек се мы в сред нем бо лее мно го знач ны, чем
рус ские», при этом в ма те ри а ле ав то ра 36 % иди ом в ан гли й ском и
58% в рус ском (ГУ ТОВ СКАЯ 2004а: 14; ГУ ТОВ СКАЯ 2004б: 73). В.А.
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Шев цо ва пи шет, что «от но си те ль ное ко ли че ство рус ских иди ом ме -
нь ше, чем не мец ких, по ско ль ку рус ские цве то о бо зна че ния бо лее
по ли се мич ны, чем их не мец кие со о твет ствия» (ШЕВЦОВА 2004: 3).

На ли чие бо ль ше го чи сла не мо ти ви ро ван ных иди ом (сра щ е ний)
в од них язы ках по срав не нию с дру ги ми не ко то ры ми ав то ра ми свя -
зы ва ет ся с во зра стом язы ков. Так, Е.Г. Пан фи ло ва пи шет, что «бо лее
вы со кий уде ль ный вес пол ных иди ом в рас сма три ва е мом рус ском
и не мец ком ма те ри а ле, чем в бе ло рус ском, объ я сня ет ся бо лее позд -
ним пе ри о дом фор ми ро ва ния со вре мен но го бе ло рус ско го язы ка по
срав не нию с не мец ким и рус ским. Чем стар ше язык, тем бо ль ше в
его фра зе о ло ги че ском фон де обо ро тов, утра тив ших обра зную мо ти -
ви ро ван но сть зна че ния, а так же бо ль ше фра зем, со дер жа щ их лек -
си че ские и грам ма ти че ские ар ха и змы». На ли чие в рус ском и не -
мец ком бо ль ше го чи сла ФО, со дер жа щ их сло ва с фра зе о ло ги че ски
свя зан ным зна че ни ем, «так же объ я сня ет ся бо лее ран ни ми пе ри о да -
ми фор ми ро ва ния со вре мен ных ли те ра тур ных рус ско го и не мец ко го
язы ков» (ПАНФИЛОВА 2012: 14–15). Вме сте с тем, дан ный кри те рий
не ак ту а лен для вы я влен ных ти по ло ги че ских раз ли чий серб ско го
и бе ло рус ско го как двух сла вян ских язы ков с до ста точ но позд ним
фор ми ро ва ни ем ли те ра тур но го язы ка на ба зе на род ных го во ров.

4. Вза и мо свя зь те ма ти че ских, грам ма ти че ских
и дру гих сво йств фра зе о ло ги змов и их слов-ком по нен тов

Де та ль ный ана лиз те ма ти че ских, грам ма ти че ских, праг ма ти че -
ских сво йств фра зе о ло ги змов в за ви си мо сти от сво йств лек сем-ком -
по нен тов не вхо дит в за да чи на сто я щ ей ра бо ты. Ука жем ли шь на
не ско ль ко на и бо лее зна чи мых ре зу ль та тов, по лу чен ных в рас сма -
три ва е мых ра бо тах.

Те ма ти че ская от не сен но сть фра зе о ло ги змов, по дан ным ис сле до -
ва ний, в опре де лен ной ме ре обу сло вле на осо бен но стя ми обра зно го
по тен ци а ла лек сем-ком по нен тов (ме та фо рич но сть или ме то ни мич -
но сть), а так же син так си че ской по зи ци ей в со ста ве ФО (син так си -
че ская не за ви си мая или за ви си мая). Тен ден ция к ме та фо ри че ско му
упо тре бле нию и син так си че ски за ви си мая по зи ция в обо ро те сни жа -
ют во змо жно сть лек сем де тер ми ни ро ва ть те ма ти че ские сво й ства ФО.

Так, 75 % рас смо трен ных серб ских и 84 % бе ло рус ских ФО с
зо о ком по нен том от но сит ся к по ня ти й ной сфе ре ‘че ло век’, вто рой
по чи слен но сти явля ет ся сфе ра ‘при ро да’. С дру гой сто ро ны, фра -
зе о ло ги змы с ме та я зы ко вы ми обо зна че ни я ми ча ще все го ба зи ру -

Слово и фразеологизм: корреляция свойств 241



ют ся на ме то ни мии, а не ме та фо ре, и та ким обра зом «по да вля ю щ -
ее бо ль шин ство фра зе о ло ги змов (88% рус ских и 80% ан гли й ских)
оста ет ся в пре де лах ме та я зы ко вой сфе ры» (ГУТОВСКАЯ 2004а: 16).
По сло вам О.И. Ива но вой, «в со ста ве обо ро тов, от но ся щ их ся к те -
ма ти че ской груп пе ‘при род ные явле ния’, син так си че ски не за ви си -
мые на зва ния явле ний при ро ды выс ту па ют в сво их «при род ных»
(сло вар ных пря мых ли бо сло вар ных ме то ни ми че ски пе ре но сных)
зна че ни ях и тем са мым удер жи ва ют обо рот в той же те ма ти че ской
сфе ре» (ИВАНОВА 2006: 3).

Грам ма ти че ские отли чия в ис сле ду е мых фра зе о ло ги че ских кор -
пу сах раз лич ных язы ков, в част но сти, со от но ше ние но ми на тив ных
и ком му ни ка тив ных обо ро тов, а в рам ках но ми на тив ных ФО – суб -
стан тив ных, гла го ль ных и дру гих ФО, по лу ча ют в рас сма три ва е -
мых ра бо тах ти по ло ги че ское обо сно ва ние. Так, Е.Г. Пан фи ло ва
ука зы ва ет, что в не мец ком язы ке зна чи те ль но бо ль ше ком му ни ка -
тив ных кли ше, чем в рус ском и бе ло рус ском; в кру гу фра зе о ло ги -
змов со струк ту рой сло во со че та ния в не мец ком на тре ть бо ль ше
до ля гла го ль ных ФО. Все эти фак ты ав тор объ я сня ет бо ль шей обя -
за те ль но стью гла го ла в не мец ком пред ло же нии. Гла го лы бо ль ше
все го вли я ют на мор фо ло ги че ские и син так си че ские сво й ства фра -
зе о ло ги змов, т.к. явля ют ся пре и му щ е ствен но их «стре жне вы ми»
ком по нен та ми, тог да как су щ е стви те ль ные и осо бен но при ла га тель -
ные игра ют го ра здо ме нь шую ро ль, имея функ цию син так си че ски
за ви си мых ком по нен тов (ПАН ФИ ЛО ВА 2012: 17).

Со по ста вле ние фра зе о ло гии близ ко род ствен ных язы ков не об -
на ру жи ва ет зна чи те ль ных ти по ло ги че ских раз ли чий по грам ма ти че -
ским при зна кам (рус ско го и бе ло рус ско го – Е.Г. Пан фи ло ва, серб ско -
го и бе ло рус ско го – С.В. Го ляк); за фик си ро ва ны то ль ко от де ль ные
рас хо жде ния (на при мер, упо тре бле ние тво ри те ль но го срав не ния в
во сточ но сла вян ских фра зе о ло ги змах, в отли чие от южно сла вян ских).

Праг ма ти че ские сво й ства фра зе о ло ги змов, отра жен ные в на ли чии
в их се ман ти че ской струк ту ре эк спрес сии, оцен ки, а так же сти ли сти -
че ской мар ки ро ван но сти, ав то ры рас сма три ва е мых ра бот спра ве дли -
во свя зы ва ют с кон но та тив ным по тен ци а лом лек сем-ком по нен тов, с
иди о ма тич но стью и обра зно стью обо ро тов. Фра зе о ло ги че ские
един ства эк спрес сив ны в си лу сво ей обра зно сти (на при мер, серб.
пти ца се ли ца ‘че ло век, ко то рый ча сто пе ре ез жа ет с ме ста на ме -
сто’). Не мо ти ви ро ван ные иди о мы (сра щ е ния) эк спрес сив ны с си лу
кон тра ста, не по нят но сти и аб сурд но сти сво ей вну трен ней фор мы в
со по ста вле нии с узу а ль ным зна че ни ем (бел. са ба ку з’еў ‘при о брел
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бо ль шой опыт’). Эк спрес сия так же мо жет бы ть обу сло вле на на ли -
чи ем в со ста ве обо ро та ком по нен та с фра зе о ло ги че ски свя зан ным
зна че ни ем, лек се мы с эк спрес сив ной се ман ти кой (рус. змея под ко -
лод ная ‘злой, ко вар ный, под лый че ло век’). При е ма ми уси ле ния эк -
спрес сив но сти слу жат риф ма, кон траст (серб. ме ша ти ба бе и жа бе
‘сме ши ва ть раз лич ные ве щи’; бел. змя ня ць бы ка на ін ды ка ‘оши -
би ть ся в рас че тах’), тав то ло гия и пов тор (рус. хо ди ть хо ду ном ‘на -
хо ди ть ся в не пре рыв ном дви же нии’, бел. з пу сто га хля ва пу стое
ця ля ‘не ну жный’). С дру гой сто ро ны, фра зе о ло ги че ские вы ра же -
ния (т.е. не и ди о ма тич ные ФО) обыч но име ют но ми на тив ную функ -
цию и явля ют ся праг ма ти че ски не й тра ль ны ми (рус. ид ти на по ль -
зу и т.д.).

5. Заключение

Ис сле до ва ние та ких во про сов, как ак тив но сть лек си ко-се ман -
ти че ских групп, иди о ма тич но сть и обра зно сть фра зе о ло гии, кор ре -
ля ции те ма ти че ских и грам ма ти че ских сво йств фра зе о ло ги змов и их
лек сем-ком по нен тов, на ма те ри а ле ря да сла вян ских и не сла вян ских
язы ков по зво ля ет сде ла ть вы во ды о не ко то рых общ их за ко но мер -
но стях ор га ни за ции лек си ко-фра зе о ло ги че ско го уров ня, а так же со -
по ста ви ть ти по ло ги че ские па ра ме тры язы ков.

Фра зе о ло ги че ская ак тив но сть слов кор ре ли ру ет с ча стот но стью
их упо тре бле ния, по ли се ми ей, сло во о бра зо ва те ль ной про дук тив но -
стью. Дан ные кор ре ля ции но сят ха рак тер тен ден ций (ста ти сти че -
ских за ко но мер но стей), а не пря мой за ви си мо сти. На и бо лее те сную
свя зь об на ру жи ва ют фра зе о ло ги че ская и сло во о бра зо ва те ль ная ак -
тив но сть лек си че ских групп как два спо со ба «не ско ль ко слов ных»
на и ме но ва ний.

Основ ное вли я ние на фор ми ро ва ние ядра лек си че ской груп пы
ока зы ва ют эк стра лин гви сти че ские фак то ры и от ча сти – ряд язы ко вых
сво йств лек сем, что в дан ной ра бо те по ка за но на при ме ре ак тив но сти
зо о ни мов в серб ском язы ке. При ха рак те ри сти ке ак тив но го сло ва ря
опре де лен но го язы ка нео б хо дим учет всех на пра вле ний ак тив но сти
и язы ко вых сво йств слов.

Иди о ма тич но сть явля ет ся гра ду а ль ной ка те го ри ей и отра жа ет ся
в пре о бла да нии опре де лен ных клас сов фра зе о ло ги змов в язы ке.
Бóль шая или ме нь шая сте пе нь иди о ма тич но сти фра зе о ло гии свя -
за на в не ко то рой ме ре с син те ти че ски ми и ана ли ти че ски ми тен ден -
ци я ми в язы ко вой си сте ме. Иди о ма тич но сть и по ли се мия выс ту па ют
в ка че стве ком пле мен тар ных язы ко вых ка те го рий.
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Серб ская фра зе о ло гия с зо о ком по нен том по срав не нию с бе ло -
рус ской отли ча ет ся ме нь шей сте пе нью се ман ти че ской слит но сти,
что кор ре ли ру ет с бо ль шей ак тив но стью по ли се мии в сфе ре зо о ни -
мии в серб ском язы ке. Бó ль шая ав то ном но сть ком по нен тов в рас -
смо трен ных серб ских фра зе о ло ги змах про я вля ет ся в бо лее ча стом
ва рь и ро ва нии лек си че ско го со ста ва и тран сфор ма ци ях фра зе о ло -
ги змов в ре чи, а так же в ме нь шей рас про стра нен но сти фра зе о ло ги -
че ской де ри ва ции (уни вер ба ции).

Иди о ма тич но сть и обра зно сть фра зе о ло гии обу сло вле ны сво й -
ства ми лек сем-ком по нен тов фра зе о ло ги змов (осо бен но стя ми се -
ман ти ки, си стем ны ми свя зя ми). В на и бо ль шей ме ре иди о ма тич но сть
фра зе о ло гии со зда ет кон крет ная лек си ка со зна че ни ем зри те ль но
вос при ни ма е мых пред ме тов и ме та фо ри че ским по тен ци а лом (в
пер вую оче ре дь су щ е стви те ль ные, а не гла го лы и т.д.).

Те ма ти че ские, грам ма ти че ские и праг ма тич се кие сво й ства фра зе -
о ло ги змов в не ко то рой ме ре за ви сят от сво йств лек сем-ком по нен тов,
в част но сти, от их обра зно го по тен ци а ла и син так си че ской по зи ции
в со ста ве обо ро тов. Близ ко род ствен ные язы ки, в част но сти, серб -
ский и бе ло рус ский, не об на ру жи ва ют зна чи те ль ных ти по ло ги че -
ских рас хо жде ний в грам ма ти че ских ха рак те ри сти ках фра зе о ло гии.

Да ль не й шее ис сле до ва ние фра зе о ло гии серб ско го и дру гих сла -
вян ских язы ков с при ме не ни ем ме то до ло гии, ис по ль зо ван ной в рас -
смо трен ных ра бо тах, бу дет спо соб ство ва ть раз ра бот ке ти по ло гии
сла вян ских лек си ко нов и общ е му по ни ма нию ор га ни за ции лек си че -
ской и фра зе о ло ги че ской си стем язы ка.
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Све тла на В. Го љак

РЕЧ И ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЗАМ: КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СВОЈ СТА ВА
(на при ме ру срп ског, ру ског, бе ло ру ског и дру гих је зи ка)

Р е з и м е

У ра ду се раз ма тра ју ак тив ност ре чи; иди о ма тич ност фра зе о ло ги је;
те мат ске, гра ма тич ке и праг ма тич ке ка рак те ри сти ке фра зе о ло ги за ма; ре -
зул та ти се упо ре ђу ју са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ја су оба вље на у Бе -
ло ру си ји 2003–2012. (мен тор: проф. др Н. Б. Меч ков ска).

По твр ђе не су ди рект не ко ре ла ци је из ме ђу фра зе о ло шке ак тив но сти
лек се ма и њи хо ве фре квент но сти у го во ру, као и њи хо ве се ман тич ке и
твор бе не ак тив но сти. Утвр ђе но је да су нај бли же ко ре ла ци је из ме ђу фра -
зе о ло шке и твор бе не ак тив но сти лек се ма. На при ме ру зо о ни ма је по ка за -
но да на фра зе о ло шку ак тив ност лек се ма ути чу њи хо ва је зич ка свој ства,
али да нај ве ћу уло гу у фор ми ра њу „је згра“ лек сич ке гру пе игра ју ван је -
зич ки фак то ри.

Иди о ма тич ност, или се ман тич ка спо ји вост фра зе о ло ги је по сма тра се
као гра ду ел но свој ство ко је је у знат ној ме ри усло вље но се ман тич ким и
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гра ма тич ким свој стви ма лек се ма-ком по нен ти. Иди о ма тич ност у нај ве ћој
ме ри фор ми ра ју име ни це ко је има ју кон крет но зна че ње и ме та фо рич ки
по тен ци јал. Уста но вље на је ком пле мен тар на ко ре ла ци ја из ме ђу иди о ма -
тич но сти фра зе о ло ги за ма и по ли се ми је лек се ма-ком по нен ти. Ма њи сте -
пен срп ске фра зе о ло ги је са зо о ком по нен том у по ре ђе њу са бе ло ру ском
ко ре ли ра са ве ћом по ли се ми јом зо о ни ма у срп ском је зи ку. Те мат ска, гра -
ма тич ка и праг ма тич ка свој ства фра зе о ло ги за ма та ко ђе су до ве де на у ве -
зу са свој стви ма лек се ма-ком по нен ти.

Кључ не ре чи: фра зе о ло ги зам, лек се ма, ко ре ла ци ја, ак тив ност, иди о ма -
тич ност, зо о ним, срп ски, бе ло ру ски, ру ски.
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Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Департман за српски језик

ПОВОДОМ ПИТАЊА О ХРВАТСКОЈ
ЋИРИЛИЧKОЈ БАШТИНИ

Предмет овог рада су ставови хрватских и босанских филолога о
питању хрватске ћириличне баштине изнети у књизи сажетака рефера-
та с међународног научног скупа који је одржан у Загребу 26. и 27. де-
цембра 2012. године под називом Hr vat ska ći ri lič na ba šti na, као и сам по-
вод за његово одржавање. У раду се скреће пажња на неке ставове који
се, у најмању руку, могу сматрати спорним покушајима да се научно
потврђене историјске и филолошке истине читају у новом, политичком
кључу.

Кључне речи: хрватска ћирилица, српска ћирилица, палеографија,
историја хрватског језика, историја српског језика.

У Загребу је 26. и 27. децембра 2012. године одржан међуна-
родни научни скуп под називом Hr vat ska ći ri lič na ba šti na „po vo -
dom 500. оbljetnice ti ska nja pr ve hr vat ske ći ri lič ne knji ge“ у органи-
зацији ХАЗУ. У овом раду ћемо дати критички осврт на ставове
појединих хрватских и босанских филолога о хрватској ћирилич-
кој баштини. Предмет наше анализе и критичког осврта неће би-
ти сам научни скуп, јер му нисмо присуствовали, већ те зе ко је се
из но се у са же ци ма под не тих ре фе ра та, у ме ри у ко јој су оне до -
вољ но раз ви је не да се о њи ма мо же аргу мен то ва но рас пра вља ти,1

ОСВРТ

ISSN 0350-185x, LXX (2014)
UDK: 811.163.41(091) ; 811.163.42(091) ; 003.349(091)

ID: 208258828
DOI: 10.2298/JFI1470249S

Примљено: 3. априла 2013.
Прихваћено: 5. априла 2013.

Прегледни научни рад

*jelena.stosic@filfak.ni.ac.rs
1 Hr vat ska ći ri lič na ba šti na. Knji ga sa že ta ka, Raz red za fi lo lo ške zna no sti, Hr vat -

ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, Za greb, 2012. Књига сажетака састоји се од 48 



као и у не ким ра до ви ма са ску па ко ји су се у ме ђу вре ме ну по ја -
вили.2

На са мом по чет ку сма тра мо да тре ба по ме ну ти да су на ску пу
уче ство ва ли са мо хр ват ски и бо сан ски фи ло ло зи – ни је дан срп ски
је зич ки струч њак. О раз ло зи ма њи хо вог од су ства мо же мо са мо на -
слу ћи ва ти, уве ре ни да би ва лид ност ску па сва ка ко би ла ве ћа да су
и срп ски фи ло ло зи уче ство ва ли у рас пра ви.

По вод за одр жа ва ње овог ску па, ка ко је већ по ме ну то, је сте
штам па ње пр ве „hr vat ske ći ri lič ne knji ge“, односно Du bro vač kog mo -
li tve ni ka из 1512. године. Реч је заправо о Српском молитвенику из
1512. године, за који је Ми лан Ре ше тар још 1938. утвр дио да је пи -
сан срп ским је зи ком и ко ји је исте го ди не из да ла Срп ска кра љев ска
ака де ми ја (РЕ ШЕ ТАР 1938).

Ани ца На зор се у свом са жет ку (Du bro vač ki ći ril ski mo li tve nik iz
1512. go di ne (ХЋБ 2012: 11–12)) позива на Решетарову констатаци-
ју да „ima u Mo li tve ni ku mno go ob li ka i ri je či što se dan da nas ne go -
vo re u Du brov ni ku; pri je sve ga sve što je pre u ze to iz cr kve no ga tek sta
a ni je na še, a on da i ono ne ko li ko što je osta lo iz ča kav sko dal ma tin ske
ma ti ce, ali to ni šta ne sme ta da re če mo da je sve osta lo du bro vač ko“.
Наводи још и следеће Решетарове речи: „Srp ski mo li tve nik štam pan
je ći ri li com, ali ni je ustav nim slo vi ma ni pra vo pi som pra vo slav nih cr -
kve nih knji ga ko ji ma su pri je nje ga štam pa ne u Ce ti nju 1494. и 1495...
već iz no si dje lo mi ce svoj tip ći ril skih slo va ko ji je ude šen pre ma ći ril -
skom ru ko pi su (za pad noj ći ri li ci), ko jom su se ta da pi sa le kod nas stva -
ri što ni su na mi je nje ne ni pra vo slav noj cr kvi ni pra vo slav noj ve ri, pa je
za to sko ro pis bio ći ril sko pi smo, što su re dov no upo tre blja va li na ši ka -
to li ci i mu sli ma ni“. У сажетку свог реферата, међутим, А. На зор Мо-
литвеник не дефинише експлицитно као хрватску књигу. У ра ду се
позива на ре чи С. Ив ши ћа, ко ји је, ка ко на во ди, исте го ди не ка да је
Ре ше тар из дао Молитвеник и уз ње га на пи сао текст (1938), оце нио
да је за пра во реч о мла ђој ре дак ци ји хр ват ског ла ти нич ког мо ли -
тве ни ка ко ји је из дат око 1400. г. под на зи вом Ва ти кан ски хр ват -
ски мо ли тве ник (NA ZOR 2012: 11). Ипак, она се у ра ду ба ви ви ше
опи сом књи ге и са др жа ја и по ми ње три по зна та ори ги на ла. Наводи
Решетарове речи, у којима он истиче да је Молитвеник намењен пре
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страна. Њен садржај може се видети на интернет адреси:http://in fo.ha zu.hr/upload/
fi le/Me di ji_12/Ci ri lic na%20ba sti na%20knj%20blok%20i%20omot%20za%20
web.pdf . (25. 4. 2013)

2 Неколико ра до ва изашло је у ча со пи су Hr vat ska re vi ja 4, Ma ti ca hr vat ska, Za -
greb, 2012.



свега дубровачким католицима и због писма и због језика.3 На Реше-
тарову констатацију да је језик Молитвеника чисто јекавски, без ика-
квог ширег објашњења, надовезује се: „Naš je Mo li tve nik ti skan bo san -
či com“ (2012: 7–8). Иако на неколико места каже да је реч о „hr vat skoj“,
„na šoj“ књизи, чини се да је ипак уздржана поводом тог питања.

У са жет ку ре фе ра та на те му Du bro vač ke ći ri lič ne opo ru ke iz 17. i
18. sto lje ća (ХЋБ 2012: 32) Ива на Ло врић Јо вић ка же да је раз до бље 17.
и 18. ве ка „vri je me ka da se hr vat ski je zik u du bro vač kim ar hiv skim spi si -
ma upo tre blja va znat no vi še ne go ra ni je“ и да су документи у „sla ven skoj
kan ce la ri ji“, која је тамо деловала „sve do 16. sto lje ća“, писани хрват-
ским језиком и на ћирилици, а да су хрватски латинички текстови пре-
овладали тек с ренесансом и хуманизмом. Њена тежња је „da se is tra -
ži du bro vač ki puč ki go vor u pred stan dard no me raz do blju hr vat sko ga“.

Ту се очи глед но за бо ра вља на Ср бе ка то лич ке ве ре, ко ји су се
та ко ђе ко ри сти ли ћи ри ли цом и срп ским је зи ком, као и Ср би му сли -
ма ни.4 Ре чи у Мо ли тве ни ку ко је су пре у зе те из цр кве ног тек ста а
ни су на ше, ка ко Ре ше тар на во ди, са свим су оче ки ва не јер је реч, да -
кле, о ка то лич кој ве ри и ла тин ском је зи ку. Ла тин ски је ро ман ски је -
зик па са мим тим не ра зу мљив сла би је обра зо ва ним или нео бра зо -
ва ним Сло ве ни ма, због че га Ре ше тар цр кве ни лек сич ки слој осе ћа
као не што што ни је на ше. По што је би ло Ср ба ка то ли ка у Ду бров -
ни ку, ка то лич ки цр кве ни лек сич ки слој се оче ку је, на ро чи то у де лу
вер ског ка рак те ра, на че му се не мо же за сни ва ти те за о хр ват ској
при пад но сти Мо ли тве ни ка.
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3 Црквени језик православаца писан је уставним писмом, а све што је било
у вези с православном црквом писано је на црквенословенском језику, док је код
дубровачких католика писано брзописом, а језик је био народни, српски.

4 Вук је у чланку Срби сви и свуда заступао тезу да се припадност српском
етникуму није заснивала на верској припадности говорника, већ на језику којим
се користи, односно уколико говори српским језиком, тј. штокавским наречјем.
Срби су говорили штокавским, а Хрвати чакавским и кајкавским наречјем (тезу
о различитим наречјима српског и хрватског језика заступали су Вук Караџић,
Франц Миклошич, Ђу ра Даничић у расправи Разлике између језика српскога и хр-
ватског из 1857. године, мада ће касније прихватити идеју о српскохрватском је-
зичком јединству) (ИВИЋ 1998: 231–232). Било је и Хрвата у Вуково време који
су говорили штокавским наречјем, али то је био онај део који је био у непосред-
ном додиру са Србима, или је пак реч о штокавском који је разнесен разним ми-
грацијама српског становништва (ИВИЋ 1986: 48–52; ИВИЋ 1990: 96–97). Број Хр-
вата који је говорио штокавским наречјем био је веома мали, тако да ни је би ло
осно ва да се оно на зо ве хр ват ским. Године 1861. Вук ће у знат ној ме ри при зна ти
да међу штокавским католицима може бити и Хрвата, као и то да вероисповест
може бити критеријум при одређивању националне припадности (ИВИЋ 1998: 231).



Ди ја ле кат Ду бров ни ка, ко ји је на стао као ро ман ски град, до
пред крај XV ве ка био је ро ман ски (дал мат ски) ди ја ле кат. Стал но
до се ља ва ње Сло ве на из око ли не, ко ја је при па да ла не ма њић кој др -
жа ви а ка сни је при па ла гра ду, до ве ло је до не стан ка овог ди ја лек -
та. Да кле, у Ду бров ни ку се, у са мом гра ду, го во ри ло што кав ским
је кав ским у чи јој је осно ви ис точ но хер це го вач ки ди ја ле кат. Овај ди -
ја ле кат ће се пр во про ши ри ти код пу ча на, а ка сни је код плем ства. За
овај је зик је би ло до ста на зи ва: сло вен ски, сло вин ски, на шки, илир -
ски,5 ра шки, срп ски, хр ват ски (са мо у не ко ли ко случајa), а у латин-
ским записима lin gua ser vi a na, ca rac te re ser vi a no, ser mon ser vi a no
(AN TO NO VIĆ 2007: 190–191). У дубровачким ар хив ским спи си ма сре -
ће се од кра ја XV до XVI II века израз lin gua ser vi a na да означи срп-
ски језик, народни језик Дубровника, као различит од латинског
или италијанског (ИВИЋ 1986: 142). Марио Грчевић бавио се тума-
чењем тог израза: Zna če nje iz ra za „lin gua ser vi a na“ u du bro vač kim
spi si ma XV. sto lje ća, али у самом сажетку он сво је ту ма че ње не из -
но си ни у крат ким цр та ма.

Ре ше тар је, као нај бо љи по зна ва лац и про у ча ва лац је зи ка Ду -
бров ни ка, за кљу чио да „ко ди је ли срп ско од хр ват ско га мо ра при -
зна ти да је Ду бров ник по је зи ку био уви јек срп ски“ (РЕ ШЕ ТАР 1940:
355). Ова кво схва та ње се за сни ва на лин гви стич ким кри те ри ју ми ма,
од но сно ти че се ди ја ле кат ске осно ви це ду бро вач ког го во ра. Ивић
(1986: 141) на во ди да „има и по је ди но сти сит ни јег лин гви стич ког
ран га ко је тај го вор по ве зу ју са за пад ни јим што кав ским го во ри ма
или са ча кав ским ди ја лек том“, што сва ка ко не мо же го во ри ти у при -
лог хр ват ском је зи ку, ко ји је сте био ча кав ски али ни ка да што кав -
ски у вре ме Ду бро вач ке ре пу бли ке. На но си ка то лич ке цр кве не лек -
си ке оче ку ју се, а ча кав ске осо би не, заступљене у ве о ма ма лом бро -
ју, пред ста вља ју „се кун дар не ино ва ци је ко је су се ши ри ле из ча кав -
ских кра је ва пу те ви ма по мор ских ко му ни ка ци ја“ (ИВИЋ 1986: 80).
Пре ма то ме, сма тра мо да се Ре ше та ро ве ре чи да у Мо ли тве ни ку има
„оно не ко ли ко (ре чи) што је оста ло из ча кав ско дал ма тин ске ма ти це“,
од но се упра во на ове се кун дар не ино ва ци је, на че му се не мо же за -
сни ва ти ње го ва при пад ност хр ват ском је зи ку.6 Тре ба на по ме ну ти
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5 Треба свакако указати на чињеницу да се илирско име односило пре свега
на Србе (ИВИЋ 1990: 102).

6 Чакавско-далматинска књижевност, као локална књижевност, за коју се мо-
же рећи да је била хрватска, јавила се пре дубровачке, српске, књижевности. У
XV и делом у XVI веку ова је књижевност утицала на дубровачку, посебно на
поезију.



да ча кав ско-дал ма тин ске ма ти це ни је би ло јер је гра ни ца ча кав ске
те ри то ри је би ла око 70 км за пад ни је од Ду бров ни ка (Ивић 1986: 139).

Што се ти че кон ста та ци је да су до ку мен ти у ду бро вач кој кан це -
ла ри ји пи са ни хр ват ским је зи ком и ћи ри ли цом, она је не тач на. Да
не мо же би ти го во ра о хр ват ском је зи ку, већ је ре че но. У Ду бров ни ку
се по че ло пи са ти ћи ри ли цом (срп ским је зи ком) око две ста го ди на
ра ни је не го ла ти ни цом, и то у по себ ној „сло вен ској“ или „срп ској“
кан це ла ри ји, док је ду бро вач ка ад ми ни стра ци ја би ла на ла тин ском
или ита ли јан ском је зи ку. Ћи ри лич ки ру ко пи си су се до XV ве ка ти -
ца ли пре пи ске са срп ским и бо сан ским за ле ђем, ко ја је тур ским
осва ја њи ма, у дру гој по ло ви ни XV ве ка, за ме ње на пре пи ском с тур -
ским осва ја чем, ко ји се у сво јој (слу жбе ној) пре пи сци на Бал ка ну
слу жио срп ским је зи ком и ћи ри ли цом.

У XV ве ку је пи са но ла ти ни цом, ко јом ће би ти ис пи сан ве ли ки
део пи са не ба шти не срп ске, ду бро вач ке књи жев но сти. Ћи ри ли цом
ће се у XV ве ку и ка сни је слу жи ти из ве стан број љу ди, ко ји су ово
пи смо на зи ва ли срп ским (ИВИЋ 1986: 138). У око ли ни Ду бров ни ка
ћи ри ли цом се слу жи ло и ка то лич ко све штен ство пи шу ћи на срп -
ском је зи ку. Из тог вре ме на по ти че и Срп ски мо ли тве ник (1512),
ко ји хр ват ска фи ло ло ги ја при сва ја.

Ка ко Ре ше тар (1938: XIV) на во ди, Мо ли тве ник ни је штам пан
устав ним сло ви ма ни пра во пи сом пра во слав них цр кве них књи га
ко ји ма су штам па не пр ве књи ге на Це ти њу 1494. и 1495, већ ти пом
ћи ри ли це, „ско ро пи сом“, ко ји су „ре дов но упо тре бља ва ли на ши7

ка то ли ци и му сли ма ни“. Ме ђу тим, хр ват ски и бо сан ски лин гви сти
у са же ци ма сво јих из ла га ња ову ва ри јан ту ћи ри лич ког пи сма при -
сва ја ју, на зи ва ју ћи је хр ват ском ћи ри ли цом, од но сно бо сан чи цом.

Стје пан Да мја но вић у са жет ку свог, та ко ђе увод ног, из ла га ња
(ХЋБ 9–10) на во ди да се на ве ли ким де ло ви ма хр ват ске те ри то ри је
ста нов ни штво ко ри сти ло (и) ћи ри ли цом, и то од XI до XVI II века.
Међутим, не помиње ко је чинио то становништво, што неће учи-
нити ни у раду (DA MJA NO VIĆ 2012). Друго, не може се о тадашњој
хрватској територији говорити са савременог становишта јер су
многи делови Хрватске много касније ушли у њен састав, а и ет -
нич ко хр ват ско име ни је од у век би ло за сту пље но та мо где је да нас,
не го се по сте пе но ширило.8 Ћирилицу којом се становништво кори-
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7 Не ма до ка за да је Ре ше тар под овим „на ши“ ми слио „хр ват ски“, чак је ло -
гич но прет по ста ви ти да је ми слио „срп ски“ или „ду бро вач ки срп ски“.

8 О ши ре њу хр ват ског ет нич ког име на на про сто ри ма где се од вај ка да го во -
ри ло срп ским је зи ком ви де ти ви ше у: ИВИЋ 1990: 102–103 (фу сно та).



стило назива хрватском, наводећи и њене три подврсте: дубровач-
ку, босанску и средњодалматинску (пољичку). Сматра да „je u hr vat -
ske pro sto re [ћирилица] sti gla tzv. ju žnim pu tem“ (DA MJA NO VIĆ 2012:
5). Осим епиграфике са простора Книна, Далмације и Херцеговине
у којој долази, како истиче, до мешања глагољице и ћирилице, затим
оних текстова који су писани само ћирилицом (наводи Поваљски
натпис (1184) из Поваља на Брачу),9 много већи број ћириличких
текстова чине „tek sto vi hr vat ske i bo san ske di plo ma ti ke i pre pi ske od
12. do 14. sto lje ća, da kle ban ske i kne žev ske is pra ve, do pi si va nje iz me đu
Du brov ni ka i dru gih pro sto ra“ (DA MJA NO VIĆ 2012: 5). Овде пре свега
издваја Повељу Кулина бана (XII) и Повељу бана Нинослава дубро-
вачкој општини (XI II), истичући да је свестан да улази „u osje tljiv
i slo žen pro blem pri dru ži va nja na ci o nal nih ime na po ja va ma iz da le ke
pro šlo sti“ и да жели нагласити да за њега „uklju či va nje ne ko ga kul tur -
no ga fe no me na iz pro šlo sti u jed nu na ci o nal nu kul tu ru ne zna či auto -
mat sko is klju či va nje iz dru ge ili dru gih“, па се тако Повеља Кулина
бана „mo ra tre ti ra ti kao hr vat ski pi smov ni spo me nik pr vo ga re da, a
hresto ma ti je hr vat ske pi sme no sti i slič na dje la če sto ga ne uvr šta va ju“
(DA MJA NO VIĆ 2012: 5). Овакви ставови, разуме се, про из вољ ни су и
не тач ни. По ве ља Ку ли на ба на пр ви је спо ме ник пи сан на род ним
срп ским је зи ком. Не ма осно ва да се овај спо ме ник, као и оста ли ко -
је спо ми ње, сма тра хр ват ским.

Раз ли чи ти на зи ви у на у ци за варијанту ћириличког писма о ко -
јој је реч заснивају се на територијалној распрострањености писма
или националној употреби: босанчица, босаница, босанска азбуква,
босанско брзописно писмо, босанска ћирилица, босанско-далматин-
ска ћирилица, западна варијанта ћирилског брзописа, западна (бо-
санска) ћирилица, харвацко писмо, рваско писмо, сарпско писмо, бо-
санско-хрватска ћирилица и сл. (ЧИГОЈА 2006: 49). Сви ови називи
именују варијанту брзописне ћирилице која се од XI II века употребља-
вала у Босни, а после у Ху му, Ду бров ни ку и Дал ма ци ји. Схва та ње
босанчице типичним босанским писмом пр о и за шло је као по сле -
ди ца политичке тежње аустроугарских власти да се Бо сна изо лу је
од Ср би је. Палеографским истраживањима, међутим, утврђено је
да је реч о варијанти српског ћириличког брзописа (НЕДЕЉКОВИЋ
1955; ЧИГОЈА 2006: 49). Б. Недељковић (1955) го во ри о на уч ној нео -
сно ва но сти тер ми на бо сан чи ца, ис ти чу ћи да га Тру хел ка, ко ји је пр ви
у на у ци по чео упо тре бља ва ти овај тер мин (бо сан чи ца или бо са ни ца),
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9 О ћи ри ли ци на Бра чу ви ше у: ИВИЋ 1991: 193–195.



ни сам ја сно не де фи ни ше. Ка ко аутор ис ти че, Тру хел ка је имао по -
ли тич ки а не на уч ни за да так јер је уз по се бан бо сан ски је зик тре -
ба ло да иде и бо сан ско пи смо (НЕДЕЉКОВИЋ 1955: 283–284). И П.
Ивић (1990: 99) та ко ђе сма тра да је из два ја ње тзв. бо сан чи це или
бо сан ско-хр ват ске ћи ри ли це као по себ ног пи сма прак са по те кла из
по ли тич ких по бу да, „ко ја да ти ра из до ба аустро-угарске оку па ци је“.

Говорећи о ћириличким исправама дубровачке канцеларије XV
века (Ći ri lič ke is pra ve du bro vač ke kan ce la ri je XV. st. iz me đu mi nu sku -
le i kur zi va), Матео Жагар и Кристиан Паскојевић (ХЋБ 2012: 44)
упозоравају да по сто је ве зе из ме ђу ћириличке писмености ко ја се
на ла зи између минускуле и курзива с босанском и рашком ћири-
личком писменошћу. Не само да је постојала веза, то јесте био срп-
ски брзопис.10

С. Дамјановић (ХЋБ 2012: 10) констатује како ћириличком кор-
пусу није била поклоњена долична пажња у хрватској филологији
и истиче да је петстогодишњица „pr ve hr vat ske ti ska ne ći ri lič ne knji -
ge“ повод за „pro mi šlja nje ka ko uspje šni je in te gri ra ti ći ri lič ni kor pus u
hr vat ska fi lo lo ška is tra ži va nja“, само што се, морамо на гла си ти, овде
покушава интегрисати ћирилички корпус писан на српском језику
у хр ват ску пи сме ност.

И док дру ги европ ски на ро ди има ју једнописмену писану култу-
ру, Хрвати се могу „po hva li ti“ трима писми ма: латиницом, глагољицом
и ћирилицом, каже Јосип Братулић у са жет ку излагања Hr vat ska ći -
ri li ca kao po slov no pi smo (ХЋБ 2012: 18). Он наводи да се „hr vat ska
ći ri li ca“ највише задржала као пословно писмо у канцеларијама у
Дубровнику и на подручју Пољица код Сплита. С палеографског
становишта, „hr vat ska ći ri li ca“ је, наводи даље, развила неке обли-
ке какве нема ћирилица у „pi sa noj kul tu ri sla ven skih (Bu ga ra, Sr ba,
Ukra ji na ca, Ru sa...) i ne sla ven skih na ro da (Ru mu ni ja) ko ji su se njom
slu ži li kao je di nim pi smom“.

У раду Hr vat sko-bo san ska ći ri lič na ko re spo nden ci ja 16. i 17. sto -
lje ća Лејла Накаш (2012: 12) даје палеографски опис слова која су
карактеристична за „босанчицу“ која се употребљавала у кореспон-
денцији XVI и XVII века у хрватским и босанским канцеларијама,
након што је истиснута класична форма минускуле. Истиче да су
словне форме претрпеле „utje caj pr vog pi sma – kod Hr va ta la ti ni ce, a
u Bo sni are bi ce, a po ka zu ju se ta ko đer pri mje ri una kr snih utje ca ja“
(ХЋБ 2012: 36). По њеним речима, од средине XVI века класична
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10 Ви ше у: НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1955.



минускула је потиснута, а следеће раздобље „obi lje že no je ve li kom
ra zno rod no šću slov nih for mi“ (NA KAŠ 2012: 13). „Mor fo lo gi ja slo va u
pr vom sto lje ću osman ske vla da vi ne po sve mu od go va ra kla sič noj di plo -
mat skoj mi nu sku li ka kva je po zna ta u sred njo vje kov noj Bo sni od lo go -
fe ta Vla da i nje go vog uče ni ka To ma ša Lu šca, a ko ja je svo je zlat no do -
ba ima la u du bro vač koj kan ce la ri ji od kra ja 14. i to kom 15. sto lje ća, dok
su naj ra ni ji sa ču va ni spo me ni ci na tom pi smu ve za ni za srp sku sred njo -
vje kov nu dr ža vu“ (NA KAŠ 2012: 12).

Тачно је да постоји специфичан инвентар слова ове варијанте
српске ћирилице (палеографи углав ном издвајају графеме б, в, к, г,
затим ч, з, ж, г, д, е),11 на коме и хрватски и босански лингвисти за-
снивају тумачења овог писма као хрватског односно босанског.12

Утврђено је да су се нека од тих специфичних слова употребљава-
ла не само у Босни и Далмацији већ и шире, изван подручја ћири-
лице код нас. Дакле, није тачно да тих облика нема ћирилица којом
су се користили Срби и Бугари.13 Специфични облици наведених
слова јављају се у Вр хлап ској повељи из 1302. године, која је наста-
ла у канцеларији краља Милутина. Ова повеља се сматра приме-
ром коначног развоја српске дипломатске минускуле (ЧИГОЈА 2006:
50). Тенденције у обликовању поменутих слова видљиве су већ у
првим сачуваним споменицима српске ћириличке писмености, из-
међу осталог и у Мирослављевом јеванђељу (XII век).14 Постоје нат-
писи на стећцима с подручја Македоније и Бугарске из каснијег пе-
риода који показују сличне тенденције у обликовању слова. Сматра
се да је ову варијанту српске ћирилице, односно српску дипломат-
ску минускулу у босанску државну канцеларију увео писар Владо-
је, који је на позив краља Твртка I дошао из Србије у Босну (1376)
(ЧИГОЈА 2006: 50). Бр зо пис ко ји се раз вио у двор ској кан це ла ри ји
кра ља Ми лу ти на пре у зе ли су и ћи рил ски пи са ри Ду бро вач ке репу -
бли ке (ИВИЋ 1998: 41).

Од XV века су се у Босни и Далмацији под утицајем латиничког
правописа фонеме љ и њ, за које није било засебних слова у старој
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11 О об ли ку ових сло ва в. у: ЧИ ГО ЈА 2006: 50.
12 На зи ви хр ват ска ћи ри ли ца одн. бо сан чи ца, ка ко је већ на ве де но, ре ги о -

нал ног су ка рак те ра, али се на хр ват ску и бо сан ску те ри то ри ју очи то че сто гле -
да са са вре ме ног ста но ви шта.

13 Но ве об ли ке не ких сло ва (б, т, а, к, в) има ју акт Ђур ђа Бран ко ви ћа из 1424.
г. и де спо та Сте фа на из 1457. г. (НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1955: 276).

14 Ов де спа да ју и: пот пи си кне за Ми ро сла ва и ве ли ког жу па на Сте фа на Не -
ма ње на ла тин ском уго во ру (1186), По ве ља Ку ли на ба на (1189), пот пис кне за Ми -
ро сла ва (1190), Ву ка но во је ван ђе ље (XII век) (ЧИГОЈА 2006: 50).



српској ћирилици, почеле бележити словом ђерв испред слова л и н,
а некад су се бележиле и по угледу на италијанску латиницу ком-
бинацијом ђерва,15 слова л или н и слова и, а до тога је дошло под
утицајем католичке цркве. Уосталом, та слова су се различито беле-
жила и код православних писаца, нарочито оних који су се слу жи ли
сла ве но срп ским је зи ком. Посебна слова за љ и њ српска ћирилица
није познавала све до Вука, тако да је нормално било да писци из-
налазе разна решења за њихово бележење. Католичко становништво
које се служило овим писмом то решење је пронашло у латинском
и италијанском правопису, чиме се оно одваја од црквенословенске
ћириличке традиције а приближава се латинском и италијанском
правопису (ЧИГОЈА 2006: 52).

Не може се негирати да је било мањег броја списа писаних на
хрватском језику ћирилицом, али свакако не у Дубровнику. Ћири-
лица је у раном средњем веку, како истиче П. Ивић, обухватала све
земље које су потпадале под српску државу (целу Босну и приморје
све до доњег тока Цетине), али је прешла и ту границу и захватала
је у XII и XI II веку и острво Брач. Ћирилица се ширила и већим де-
лом копнене Далмације после босанских освајања крајем XIV века,
док су касније миграције разнеле ћирилицу и много даље ка севе-
розападу (ИВИЋ 1986: 122), тако да о хрватској ћирилици не може
бити речи.

Дакле, ћирилица јесте имала своје место у писмености чакава-
ца дуж јадранске обале. Њоме је у првој половини XV века записан
ста тут ауто ном не кне жи не По љи це код Сплита и ту се користила
до XVI II века у локал ној ад ми ни стра ци ји и пре пи сци. Употреба ћи-
рилице у северним крајевима била је краткотрајна у XV и XVI ве-
ку (ИВИЋ 1986: 137).

Пољичким исправа ма пи са ним ћи ри ли цом ба ви се Милко Брко-
вић у ра ду Neo bja vlje ne po ljič ke ći ril ske is pra ve (ХЋБ 2012: 19–20;
2012: 26–28). Реч је о необјављеним пољичким ћириличким испра-
вама (из раздобља од XVI до почетка XX века), за које наводи, према
изворницима тих исправа који „ne do no se sa svim ja sne na zi ve za pi smo
ko jim su one pi sa ne, osim uop će nog na zi va hr vat sko (ar va sko) pi smo,
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15 Ј. Ј. Капел (ХЋБ 2012: 26) наводи да је ово слово српска редакција старо-
црквенословенског (старословенског) одбацила већ у XI II ве ку, а заборавља да се
у текстовима на народном језику још у XII веку јавља у Повељи Кулина бана
(1189) и остаје да живи у српској писмености, касније и са двоструком функци-
јом обележавања гласова ћ и ђ, добивши у Вуковој реформисаној ћирилици функ-
цију означавања искључиво гласа ћ.



ar va ska slo va na ša, rva ska slo va, pi smo hr vat sko i slič no“, да се говор
којим су писане назива „ar va ski, je zik rva ski, naš je zik ar va ski slav ni“.
За ову варијанту ћирилице наводи да се она у свакодневној комуни-
кацији називала хрвачица, глагољица, босаница или босанчица. Овај
аутор пољичке исправе упоређује са старијим исправама, из чега
„закључује“ да су старији писари пољичких исправа следили фор-
муларе „sta ro hr vat ske i hum sko-bo san ske sred njo vje kov ne is pra ve“.
Каже и да су језик и писмо идентични с босанско-хумским ћирил-
ским исправама. Како наводи, „Pr vo bit na iz vor nost i ujed no tra di ci ja
po ljič ke is pra ve je, da kle, u sta ro hr vat skoj kan ce la ri ji, s utje ca jem dal -
ma tin skog no ta ri ja ta i cr kve nih is pra va, oda kle se ši ri pre ma ka sni jem
Hu mu i Bo sni, a on da se ti je kom i kra jem hum skog i bo san skog sred njo -
vje ko vlja po nov no iz Hu ma i Bo sne vra ća u Po lji ce da bi se tu za dr ža -
lo ci je lo raz do blje no vog vi je ka“ (ХЋБ 2012: 20).

До ширења ћирилице у тим крајевима дошло је освајањима и
разним миграцијама, тако да утицај може бити само једносмеран. У
црквеној употреби у Пољицама тада је била глагољица, а оба писма
ће касније потиснути латиница (ЂОРЂИЋ 1987: 63). Констатација да је
језик идентичан не може бити тачна. Бо сан ско-хум ски пра во пис на -
стао је на про сто ри ма где се го во ри ло срп ским, што кав ским је зи ком.

Милица Лукић и Вера Блажевић Крезић баве се у раду Тragom
hr vat ske ći ri lič ne ba šti ne u Sla vo ni ji (ХЋБ 2012: 33; 2012: 19–23) за-
ступљеношћу „hr vat sko ći ri lič ne (bo sa nič ne) pi sme no sti u Sla vo ni ji ti -
je kom 17. i 18. sto lje ća“ и разлозима због којих је латиница коначно
однела превагу над ћириличким писмом.16 За ћириличко писмо ко-
јим је штампано неколико књи га при хва та ју, с дозом опрезности,
на зив „bosančicа sla von sko ga ti pa“, која представља још један тип
босанчице која се користила „na ši rem hr vat skom tlu (Du brov nik, Po -
lji ce i ši ra Dal ma ci ja)“. Сведок „hr vat sko ći ri lič ke pi sme no sti“ је ратна
кореспонденција која се одвијала за време ослобађања Славоније
од Турака, као и дописивање са црквеним властима изван Славони-
је, а након ослобођења од Турака ћирилица се врло брзо изгубила
(LU KIĆ, KRE ZIĆ 2012: 21).

У данашњој Славонији у средњем веку су се развили штокавски
дијалекти као резултат бројних миграција нашег становништва, Ср-
ба јекаваца (ИВИЋ 1986: 43, 57). Осим тога, једна од покрајинских
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16 О „хр ват ској“ ћи ри ли ци у сред њо ве ков ној Сла во ни ји, ка ко ис ти чу аутор -
ке, те шко је го во ри ти јер не ма исто ри о граф ских и фи ло ло шких из во ра. При ме -
ри ко је на во де за сно ва ни су са мо на прет по став ка ма.



књижевности на српском језику била је и славонска,17 настала кра-
јем XVI II века. Не може се са савременог становишта и данашњих
хрватских граница говорити о етничкој припадности Хрватима. По-
стоје многа сведочанства о томе да се за Хрвате на тим просторима
није знало.18 Свест пи са ца о ет нич кој при пад но сти би ла је ре ги о -
нал но огра ни че на – се бе су сма тра ли са мо Сла вон ци ма (ИВИЋ 1986:
149), али су за свој језик славонски писци сматрали српски. На при-
мер, Матија Рељковић у својим стиховима каже да су његови стари
српски читали и српски писали, мислећи највероватније на ћирилицу,
која је у XVII веку продрла из Босне, а у XVI II ју је заменила лати-
ница (ИВИЋ 1986: 154). Хрватско етничко име се у Славонији шири
тек средином и у другој половини XIX в.19

Већ је по ме ну то да се тај тип ћирилице назива босанчицом, што
је продукт из прошлог века. Чак до почетка XX века ћирилица се ко-
ристила у Босни и у Херцеговини у беговским кућама под називом
стара србија (ИВИЋ 1986: 155).

Брза превага латинице у овим крајевима, и осталим крајевима
где је живело католичко становништво, резултат је уопштавања пи-
сма католичке цркве, између осталог и међу Србима католицима.

У са жет ку из ла га ња на те му Hr vat ska bo sa nič ka ba šti na u dje li -
ma bo san skih fra nje va ca (ХЋБ 2012: 23–24) Дарија Габрић Багарић
и Маријана Хорват ба ве се баштином босанских фрањеваца. Оне
из ла жу став да су у Бо сни „ne po volj ne po li tič ke pri li ke pre ki nu le kon -
ti nu i tet knji žev no ga i knji žev no je zič ko ga dje lo va nja, ta ko da pr vi fra nje -
vač ki pi sci u 17. st. otva ra ju no ve te me, tra že pri kla dan je zič ni iz raz i
pro na la ze uz o re u du bro vač koj i dal ma tin skoj knji žev no sti, a po sred no
i u gla go lja škoj“. Утицају дубровачке књижевности на књижевни
рад босанских фрањеваца допринело је, како наводе, штокавско на-
речје Дубровника и графијска блискост босанчице, што се огледа у
језику Дивковића, који је био зачетник фрањевачке књижевности.
На крају заговарају тезу да је језик дубровачке прозе био један тип
„ko i ne-а“ и служио је као образац који ће користити писци с подруч-
ја провинције Босне Сребрене, а који ће у перспективи „tvo ri ti bu -
du ću stan dard nu no vo što kav šti nu“.

Јагода Јурић Капел (Ma ti ja Div ko vić (1563–1631) i Sa va Mr kalj
(1783–1833) – re for ma to ri ći ri li ce) (ХЋБ 2012: 26) сматра Матију
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17 Је зик ове књи жев но сти био је икав ски, иако је ме ђу ње ним пи сци ма би ло и
оних са екав ском и икав ско-је кав ском за меном ја та у свом је зи ку (ИВИЋ 1986: 149).

18 О овоме опширно пише Д. Петровић (в. ПЕТРОВИЋ 2007).
19 О хронологији ширења хрватског имена више у: ИВИЋ 1990: 102–103.



Дивковића реформатором „bo san ske/za pad ne kur ziv ne ći ri li ce“ и по-
реди га са „Sr bi nom iz Hr vat ske“ Савом Мркаљем,20 који је морао
„pr vo od luč no stre sti te ret ne po treb nih slo va sla ve no srp sko ga je zi ka ko -
je ga se dr ži srp ska pra vo slav na oli gar hi ja“.21 Оно што им је заједнич-
ко, каже, јесте опредељење за народни језик као књижевни, али ни
у једном тренутку не помиње да је тај народни језик, у ствари, срп-
ски код оба писца.

Бо сан ски фра њев ци би ли су штокавци (је кав ци или икав ци), а
ћи ри ли ца ко јом су пи са ли је на ста вак сред њо ве ков не тра ди ци је
(ИВИЋ 1990: 98). У томе што се Дивковић у својим делима служио
решењима за означавање слова љ и њ под утицајем латиничке орто-
графије, о чему је већ говорено, Ј. Ј. Капел види његову реформу
ћирилице.

Сам Дивковић је свој језик сматрао српским, мада је себе сма-
трао Бошњаком, а не Србином нити Хрватом (ИВИЋ 1986: 154).22

Познато је још да је језик дубровачке прозе писан јекавском
штокавштином, а већ смо у овом раду говорили о том проблему.
Што се тиче стандардне новоштокавштине коју ауторке помињу, она
не потиче из Дубровника. О овом проблему у но ви је вре ме пи са ли
су и срп ски и хр ват ски фи ло ло зи, али су њихови ставови супротста-
вљени – једни их заснивају на историјским и лингвистичким чиње-
ницама, док их други често другачије тумаче. Д. Брозовић (1978)
сматра да хрватски језички стандард23 не потиче из XIX века од или-
раца или тзв. хрватских вуковаца, већ од славонских и далматинских
писаца који су стварали у XVI II веку. Међутим, многи писци се ни-
су осећали Хрватима, а „етничке формације којима су припадали
ови списатељи касније [су се] уклопиле у хрватску нацију“ (ИВИЋ

1986: 151). М. Ковачевић (2003: 46) истиче да превођење Хрвата у
српски језик не почиње са илирским именом, већ је оно крајем XVI
и почетком XVII века иницирано од стране Конгрегације за пропа-
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20 Са ва Мр каљ ни је био Ср бин из Хр ват ске. Кор дун, где је Мр каљ ро ђен, ни -
је био хр ват ска те ри то ри ја у XVI II веку.

21 Са ва Мр каљ ре фор ми сао је цр кве но сло вен ску (ру ско сло вен ску) ћи ри ли -
цу, а не сла ве но срп ску, и то у два прав ца: за по тре бе књи жев ног је зи ка на на род -
ној осно ви и за по тре бе цр кве (МЛАДЕНОВИЋ 2008: 61).

22 Са не ла Му ши ја (MI HA LJE VIĆ 2007: 133) ис ти че да Дивковић никада не упо-
требљава речи хрватски народ или илирски народ и илирски језик у насловима или
посветама у својим делима, већ се служи терминима словински народ, словински
језик, босански језик и сербска слова. Све су то заправо називи за српски језик.

23 О сла бо сти ова квог схва та ња ви ше у: ИВИЋ 1986: 151–153.



ганду вере у Риму. Требало је да Бартол Кашић, као најбољи зналац
илирског (дакле српског) језика, преведе Нови завет. Године 1604.
он пише граматику In sti tu ti o num lin gue il li ri ce li bri duo, граматику
српског народног језика, како истиче Ватрослав Јагић (ПИПЕР 1988:
81). Илирски покрет24 је, дакле, завршна фаза, „фаза прихватања
српског језика за хрватски“ (КОВАЧЕВИЋ 2003: 46).

Кристијан Кухар као да је нај да ље оти шао у интегрисању хрватске
баштине кад у са жет ку свог из ла га ња на те му Li tur gij ska pri pad nost
evan đe li sta ra kne za Mi ro sla va (ХЋБ 2012: 29) каже да је Мирославље-
во јеванђеље дело писано хрватском ћирилицом и старословенским
језиком хрватске редакције. Наводи да палеографска и филолошка
анализа показују да је реч о делу тројице аутора „ko ji su duk tus pi sa -
nja i ilu mi na ci je uči li u la tin skoj tra di ci ji“. Припадност Источној цркви
он види само у самом садржају, односно распореду текстова јеван-
ђе ли ста по ви зан тиј ском об ре ду. „Na sta nak evan đe li sta ra“, наводи
даље, „u vre me nu li tur gij ske ne u jed na če no sti iza zi va po zor nost jer se
ra di o pri je pi su s pred lo ška ko ji ču va sta ri nu u je zi ku i sa dr ža ju“.25

У приморским областима још у IX и X веку било је неколико
епископских седишта римске цркве, док су Срби у IX веку христи-
јанизовани у духу византијског православља на грчком језику. Сло-
венско богослужење на старословенском језику, ћирилицом, при-
мили су у току X или најкасније до друге деценије XI века када је
српска држава, Рашка и јужни делови, била у саставу бугарске др-
жаве (ЂОРЂИЋ 1978: 61; МЛАДЕНОВИЋ 2008: 32).

Романски, а не хрватски, утицај постоји у орнаментици Миро-
слављевог јеванђеља, али не и утицај на саму графију и језик овог
недатираног српског рукописа писаног за кнеза Мирослава, сина
Завидина, како на крају наводи Глигорије дијак, један од два писа-
ра Јеванђеља, који је украсио књигу (аз грѣшны Глигорије дијак ...
заставих сије јеванђелије златом кнезу великославному Мирославу
сыну Завидину). Један од главних аргумената који говоре да је ово
српски рукопис јесте гласовна појава која се јавља у још неколико
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24 Подсетимо се да је Љ. Гај рекао да њима „još ni ti iz da le ka ni je na um pa lo
ika da tvàrditi, da to ni je sèrb ski već ilir ski je zik; pa če po no si mo se i hva li mo Bo gu
Ve li ko mu, što mi Hèr va ti s bra tjom Sèr blji ma sa da je dan knji žev ni je zik ima mo“ (GAJ

1846: 124).
25 Старији хрватски филолози нису сматрали Мирослављево јеванђеље хрват-

ским: „Naj sta ri ji du lji evan đe li star Msti sla vo vo evan đe lje pre pi sa no je u po čet ku 12.
sto lje ća, a po sli je nje ga pre pi sa no je SRP SKO (ис ти ца ње Ј. С.) Mi ro sla vlje vo evan đe -
lje pot kraj to ga sto lje ća“ (VRA NA 1993: 57).



најзначајнијих српских црквених књига: у Вукановом јеванђељу,
Братковом минеју, у Београдском и Хиландарском паримејнику, у
Зборнику попа Драгоља26 (ИВИЋ 1998: 33). Реч је, наиме, о писању
лу у речи слунце, односно рефлексу некадашњег вокалног л који је
карактеристичан за призренско-јужноморавске говоре српског је-
зика.

Немањићка, српска држава обухватала је и Босну, и Хум и Зету,
а управо на тим просторима настаје зетско-хумски / босански пра-
вопис, како га А. Белић назива, или босанско-хумски, како предла-
же Б. Чигоја. Главни писар Јеванђеља писао је бо сан ско-хум ским
правописом, који се ослања на глагољску традицију.

Да је глагољица била у употреби на срп ским просторима, све-
дочи најстарији српски споменик, који је писан глагољицом. Реч је
о Маријином јеванђељу (најкасније почетак XI века), за које је утвр-
ђено да је преписано на српском говорном подручју јер се у језичким
особинама Маријиног јеванђеља запажају фонолошке црте каракте-
ристичне за српски језик.27 Прет по ста вља се да су Ср би гла го љи цу
примили из Охридске школе. То што се глагољица најдуже задржа-
ла код Хрвата, на Кварнерским острвима, не чини је хрватским пи-
смом. Замена глагољице ћирилицом на нашим просторима није у
потпуности истиснула глагољицу. О томе сведоче два одломка Де-
ла апостолских Гршковићев и Михановићев, настала крајем XI или
почетком XII века. Да је утицај глагољице постојао, односно да је
она била у широкој употреби и у српској средини, показује и упо-
треба глагољског слова ђерв у ћирилици (ВУКОМАНОВИЋ 2006: 248),
чијом појавом, према мишљењу П. Ђорђића (1987: 64), почиње
историја српске ћирилице. То слово јавља се у нашим најстаријим
споменицима: Повељи Кулина бана, Мирослављевом јеванђељу, Хи-
ландарској повељи Стефана Немање и у дру гим.28

Произвољно тумачење, са савременог становишта, територије
на којој је настао босанско-хумски правопис, доводи до по гре шног
ту ма че ња да је то дело писано хрватском ћирилицом и старосло-
венским језиком хрватске редакције.
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26 Сви ови текстови потичу с краја XII и углавном из прве половине XI II века.
27 Ви ше у: ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2011.
28 „На ши нај ста ри ји ћи рил ски спо ме ни ци све до че о то ме да се у су шти ни

за др жао гла гољ ски ор то граф ски си стем и у ћи ри ли ци, ко ја оста вља ути сак не
дру гог ор то граф ског си сте ма, не го вер не тран сли те ра ци је гла го љи це – ћи ри ли -
ца је пред ста вља ла фонд сло ва по мо ћу ко јих се тран скри бу ју гла гољ ски тек сто -
ви“ (РО ДИЋ, ЈО ВА НО ВИЋ 1986: 8).



Закључак

У са же ци ма ре фе ра та са ску па ХЋБ по сто ји ве ли ки број не тач -
них кон ста та ци ја, по сма тра но из исто риј ско-је зич ке пер спек ти ве.
У та квој ин тер пре та ци ји исто ри је хр ват ског је зи ка ја сно су ви дљи -
ве по ли тич ке те жње хр ват ских (и бо сан ских) фи ло ло га. Пи та ње ко -
је се на ме ће ску пом о ко ме је у овом ра ду реч је сте за што Хр ва ти
же ле да при сво је и ћи ри ли цу. Је дан од раз ло га мо же би ти ћи ри лич -
ка ба шти на на ста ла на про сто ри ма на ко ји ма хр ват ски фи ло ло зи
те ме ље свој стан дард, али би тра же ње од го во ра на ово пи та ње зах -
те ва ло мно го ши ри, со ци о лин гви стич ки при ступ.

По ку ша ли смо да под се ти мо на увре же не на уч не исти не ко јих
су се др жа ли и мно ги фи ло ло зи XIX века, као и хрватски вуковци.29

Научне пажње је достојан сваки напор да се прошлост народа про-
цени и осветли, а обавезан услов, притом, јесте да то буде научна
истина. Политичка оријентација у таквим задацима никад не бива
од помоћи.

Те ма овог ра да ни је мо гла да об у хва ти све те ме ко јих су се хр -
ват ски и бо сан ски фи ло ло зи до та кли у сво јим са же ци ма са ску па о
хр ват ској ћи ри лич кој ба шти ни, као и у не ко ли ко у ме ђу вре ме ну из -
да тих ра до ва. Ни су об у хва ће ни са же ци свих из ла га ња јер са же ци
че сто не да ју до вољ но ме ста за ар гу мен та ци ју и упу ћи ва ње на из -
во ре. Из не ко ли ко ра до ва ко ји су у ме ђу вре ме ну штам па ни ука за ли
смо на оне по гре шке ко је су нам се учи ни ле нај круп ни ји ма, али сва -
ка ко да ти ме ни је све у пот пу но сти ис цр пе но. Ве ли ки број по да та -
ка ко ји се на ла зе у овим ра до ви ма зах те ва за себ не освр те.
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29 И. Броз, Т. Ма ре тић и Ф. Иве ко вић на пи са ли су и из да ли пра во пис, гра ма -
ти ку и реч ник ву ков ског мо де ла срп ског је зи ка, ко ји су Хр ва ти при хва ти ли. Ови
ауто ри су при зна ва ли да је то је зик Ву ка и Да ни чи ћа. „Све сно и на мер но, ти су
ауто ри те ме љи ли сво ја де ла на гра ђи из спи са Ву ко вих и Да ни чи ће вих и из на -
род них умо тво ри на у Ву ко вим збир ка ма“ (ИВИЋ 1991: 296).
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Еле на М. Сто шич

К ВО ПРО СУ О ХОР ВАТ СКОЙ КИ РИЛ ЛИ ЧЕ СКОЙ ТРА ДИ ЦИИ

Р е  з ю  м е

Пред ме том на сто я щ ей ста тьи явя ет ся сбор ник те зи сов до кла дов на -
уч ной кон фе рен ции Хор ват ская ки рил ли че ская тра ди ция, со сто яв ше й ся
в За гре бе 26 и 27 де ка бря 2012 г. В ста тье осо бое вни ма ние отво дит ся
взгля дам хор ват ских и бо сни й ских участ ни ков кон фе рен ции, по пы тaв -
шимся пе ре смо тре ть ряд до ка зан ных на уч ных по ло же ний, от но ся щ их ся
к ис то рии серб ской ки рил ли цы, и ин тер пре ти ро ва ть их, во пре ки дав но
уста но влен ным фак там раз ви тия ки рил ли че ско го ал фа ви та, в ак ту а ль ном
по ли ти че ском клю че.

Клю че вые сло ва: хор ват ская ки рил ли ца, серб ская ки рил ли ца, па ле о -
гра фия, ис то рия хор ват ско го язы ка, ис то рия серб ско го язы ка.
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ЛИНГВИСТИЧКА СЛАВИСТИКА ДАНАС

хроника XV међународног славистичког конгреса
Минск, 20–27. VIII 2013. год.

Под се ти мо се с по но сом да је Ме ђу на род ни сла ви стич ки ко ми -
тет (МСК) фор ми ран 1955. го ди не у Бе о гра ду, иако је Пр ви ме ђу на -
род ни сла ви стич ки кон грес одр жан у Пра гу 1929. го ди не. Је дан од
глав них ци ље ва МСК-а, ка ко пи ше у пр вој и дру гој тач ки Уста ва
ове ор га ни за ци је (GAJ DA 2013), је сте ус по ста вља ње ме ђу на род не
са рад ње сла ви ста, а тај циљ тре ба да се оства ру је са зи ва њем ме ђу -
на род них кон гре са и кон фе рен ци ја, као и раз ме ном ин фор ма ци ја и
пу бли ка ци ја ме ђу на ци о нал ним сла ви стич ким ко ми те ти ма и ор га -
ни за ци ја ма.

Са рад ња ме ђу сла ви сти ма ко ја је ин сти ту ци о нал но по че ла да
се раз ви ја у Бе о гра ду пре 59 го ди на ре зул ти ра ла је број ним кон гре -
си ма и кон фе рен ци ја ма ко ми си ја при МСК-у, па и пет на е стим по
ре ду Ме ђу на род ним сла ви стич ким кон гре сом, ко ји је одр жан у
Мин ску од 20. до 27. ав гу ста 2013. го ди не. Ин сти ту ци је за слу жне за
ор га ни за ци ју овог ве ли ког сла ви стич ког до га ђа ја је су Бе ло ру ски
ко ми тет сла ви ста и На ци о нал на ака де ми ја на у ка Бе ло ру си је. Нај -
за слу жни ји по је ди нац за успе шан ток овога кон гре са био је др Алек-
сан дар Лу ка ша нец, у то вре ме пред сед ник МСК-а, члан-ко ре спон -
дент НАН Бе ло ру си је, ди рек тор Ин сти ту та за бе ло ру ски је зик НАН
Бе ло ру си је и пред сед ник Ко ми си је за твор бу ре чи при МСК.

На све ча ном отва ра њу Кон гре са па жњу су при ву кли де ло ви го -
во ра А. Лу ка ша не ца, у ко ји ма је он су ми рао ста ње у сла ви сти ци на
по чет ку XXI ве ка и мо гу ће прав це да љег раз во ја ове на у ке. Ис та као
је сле де ће: 1) Тра ди ци о нал но су се у сла ви сти ци нај ви ше раз ви ја -
ла кон тра стив на ис тра жи ва ња. Да нас се све ве ћа па жња по све ћу је

ХРОНИКА



ис пи ти ва њи ма по је ди нач них сло вен ских је зи ка. С јед не стра не, та -
кав при ступ омо гу ћа ва све о бу хват ни ју ана ли зу сло вен ских је зи ка,
књи жев но сти и кул ту ра у оп ште сло вен ском кон тек сту, али у не кој
ме ри угро жа ва ком па ра тив ну сла ви сти ку. Тре ба обра ти ти па жњу на
упо зо ре ње ака де ми ка З. То по лињ ске, ко ја је на Кон гре су сла ви ста
у Љу бља ни, 2003. го ди не, на гла си ла ва жност очу ва ња и раз во ја кон -
тра стив них ис тра жи ва ња сло вен ских је зи ка. 2) На по чет ку XXI ве ка
су о че ни смо са уве ћа ва њем сло вен ских обла сти. Ова по ја ва има два
ви да: а) Сло ве ни све ин тен зив ни је на се ља ва ју не сло вен ске зе мље,
што на днев ни ред ста вља про у ча ва ње на чи на на ко ји се сло вен ски
је зи ци, књи жев но сти и кул ту ре ин кор по ри ра ју у не сло вен ским зе -
мља ма; б) до шло је и до уну тар сло вен ске екс тен зи је, про ме ни ла са
ма па Евро пе, што до во ди до да ље ди фе рен ци ја ци је сло вен ских кул -
ту ра, књи жев но сти и је зи ка. Ови усло ви отва ра ју пер спек ти ву за
раз вој со ци о лин гви сти ке и кул ту ро ло ги је у окви ру сла ви сти ке. 3)
Ва жан ути цај на сло вен ске је зи ке има гло ба ли за ци ја. Она се ис по -
ља ва кроз тен ден ци ју ин тер на ци о на ли за ци је сло вен ских је зи ка, на
свим ни во и ма, а по себ но на лек сич ком. Ова по ја ва ума њу је по тре бу
за ко ри шће њем уну тар је зич ких по тен ци ја ла сло вен ских је зи ка. 4)
Про ме не у дру штве ном и по ли тич ком уре ђе њу сло вен ских зе ма ља
до ве ле су и до трен да на ци о на ли за ци је у мно гим сло вен ским је зи -
ци ма са ци љем ја ча ња на ци о нал ног иден ти те та и на ци о нал не спе -
ци фич но сти. Овај тренд се раз ви ја из ви ше раз ло га: а) због ја ча ња
ути ца ја не сло вен ског ути ца ја, тј. кул тур не и је зич ке екс пан зи је; б)
због но вих усло ва раз во ја не ких сло вен ских је зи ка ко ји су у стал -
ној те сној са рад њи и кон ку рен ци ји са дру гим моћ ни јим је зи ци ма и
кул ту ра ма. 5) У овом ве ку сло вен ски је зи ци се ши ре у но ве пре де -
ле ко му ни ка ци је, тех но ло ги ја се све ви ше раз ви ја, а то отва ра мо -
гућ ност ства ра ња но вих функ ци о нал них сти ло ва.1

Рад на Кон гре су је био ор га ни зо ван у сек ци ја ма, али и у об ли -
ку те мат ских бло ко ва, окру глих сто ло ва и пре зен та ци ја. На осно ву
про пи са них кво та уче сни ка (332 уче сни ка из сло вен ских зе ма ља и
285 уче сни ка из не сло вен ских зе ма ља) оче ки ва ла су се 622 уче сни ка,
а би ла су при ја вље на 594 ре фе ра та, од ко јих су 523 из ло же на на Кон-
гре су. Срп ска де ле га ци ја би ла је јед на од нај број ни јих – са чи ња ва ла
су је чак 34 пред став ни ка, што је ви ше од укуп ног бро ја уче сни ка
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1 Го вор А. Лу ка ша не ца на отва ра њу Кон гре са об ја вљен је у Билтену ХV ме -
ђу на род ног сла ви стич ког кон гре са (исп. БЮ ЛЕ ТЭ НЬ).



из свих дру гих зе ма ља бив ше Ју го сла ви је (Сло ве ни ја – 10; Хр ват -
ска – 18; Бо сна и Хер це го ви на – 3; Цр на Го ра – 2; Ма ке до ни ја – 8).2

I. Рад у сек ци ја ма. Из обла сти сла ви стич ке лин гви сти ке у сек -
ци ја ма је из ло же но 272 ре фе ра та и око 100 ра до ва у те мат ским бло -
ко ви ма, а то зна чи да је у од но су на уку пан број при ја вље них ре фе -
ра та би ло ви ше оних из обла сти лин гви сти ке не го оних из обла сти
књи жев но сти. У Про гра му кон гре са, 272 при ја вље на ре фе ра та рас -
по ре ђе на су, пре ма те ма ти ци, у се дам ве ли ких сек ци ја, ко је су, да -
ље, би ле гру пи са не у ма ле сек ци је. По слу жи ће мо се том ши ро ко
по ста вље ном те мат ском по де лом ко ју су на пра ви ли ор га ни за то ри
(MIКАЛАЙ и др. 2013) да би смо у нај гру бљим цр та ма пред ста ви ли
Кон грес у Мин ску, али и ши ре – да би смо раз ми сли ли о те ма ма и
ин те ре со ва њи ма сла ви ста на по чет ку XXI ве ка.

1) СЛО ВЕН СКИ ЈЕ ЗИ ЦИ СА ИСТО РИЈ СКОГ И АРЕ АЛ НОГ АСПЕК ТА. Пр -
ву гру пу ре фе ра та са чи ња ва ју они у ко ји ма се сло вен ски је зи ци ис -
пи ту ју са аре ал ног и исто риј ског аспек та. У ову сек ци ју спа да 40
при ја вље них ре фе ра та, од ко јих су два на пи са ли срп ски лин гви сти:
Р. Ма ро је вић из ло жио је ре фе рат Уза јам ни од нос су фик сал них и син -
так сич ких по се сив них фор ми у пра сло вен ском је зи ку (ге не за по се -
сив них су фик са и исто ри ја по се сив ног да ти ва и ге ни ти ва), а Мар -
та Бје ле тић и Ја сна Вла јић По по вић пред ста ви ле су ме то до ло шки
аспект бу ду ћег јед но том ног ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка. У
овој сек ци ји ра до ве су из ла га ли Ж. Ж. Вар бот (Ру си ја), С. М. Тол стој
(Ру си ја), М. Ја ку бо вич (Пољ ска), Т. О. Чер ниш (Укра ји на), Л. В.
Кур ки на (Ру си ја) итд. Те ме ре фе ра та ти чу се ети мо ло ги је у нај ши рем
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2 По што је XV ме ђу на род ни сла ви стич ки кон грес и ју би лар ни, при ли ка је да,
у са же том ви ду, упо ре ди мо рад Пр вог ме ђу на род ног сла ви стич ког кон гре са одр -
жа ног у Пра гу 1929. го ди не са овим по след њим, одр жа ним у Мин ску. За ни мљи во
је да је Кон грес у Пра гу оку пио 544 сла ви ста, што је слич но као да нас. То зна чи
да су кон гре си сла ви ста од са мог по чет ка би ли ма сов ни и ва жни сла ви стич ки до -
га ђа ји. Ме ђу тим, на Кон гре су у Пра гу уче ство вао је чак 361 до ма ћи (че шки) уче -
сник, а са мо 183 стран ца из 7 зе ма ља. У Мин ску је уче ство ва ло 47 бе ло ру ских
лин гви ста, а 476 уче сни ка сти гло је из чак 33 зе мље (не  ра чу на ју ћи Бе ло ру си ју).
Да кле, број уче сни ка је сли чан, али се ме ња струк ту ра уче сни ка. Ка сни је су уве -
де не кво те, па из зе мље-до ма ћи на не мо же ви ше уче ство ва ти нај ве ћи број уче сни -
ка. Из та да шње Ју го сла ви је на Пр вом сла ви стич ком кон гре су уче ство ва ло је 20
сла ви ста, а у Мин ску је уче ство ва ло 75 уче сни ка са те те ри то ри је. По дат ке о Кон -
гре су у Пра гу 1929. го ди не из но си мо на осно ву хро ни ке тог кон гре са, ко ју је на -
пи сао А. Бе лић и об ја вио 1929. го ди не, на стра ни ца ма овог ча со пи са, у осмој
књи зи Ју жно сло вен ског фи ло ло га (БЕ ЛИЋ 1929).



сми слу, пра по стој би не Сло ве на, струк ту ре пра сло вен ског је зи ка,
као и је зич ких ве за: бал то-сло вен ских, сло вен ско-гер ман ских, сло -
вен ско-иран ских и дру гих. За па жа се и све ве ће ин те ре со ва ње за
ре кон струк ци ју пра сло вен ског лек сич ког фон да (нпр. у ре фе ра ту
Ж. Ж. Вар бот), за опис струк тур но-се ман тич ких од но са ме ђу пра -
сло вен ским лек се ма ма ко је при па да ју раз ли чи тим те мат ским гру па ма
(нпр. у ре фе ра ту Л. В. Кур ки не, ко ја се ба ви ла сло вен ском зе мљо -
рад нич ком лек си ком), па чак и за па ра диг мат ске лек сич ке од но се
(као у ре фе ра ту Т. О. Чер ниш, ко ја се сме ло упу сти ла у ис пи ти ва -
ње пра сло вен ске си но ни ми је).

2. ИСТО РИЈ СКИ ОПИС СЛО ВЕН СКИХ ЈЕ ЗИ КА И ДИ ЈА ЛЕК ТО ЛО ГИ ЈА. У
овој сек ци ји би ло је при ја вље но 35 ре фе ра та. Срп ску лин гви сти ку
пред ста вља ли су ре фе ра ти Сло бо да на Ре ме ти ћа Срп ски ди ја лек то -
ло шки атлас у све тлу је зич ке и ди ја ле кат ске ин тер фе ре ни ци је
(лин гви стич ки и со ци о лин гви стич ки аспект) и ре фе рат Пр во сла ва
Ра ди ћа Ко сов ско ме то хиј ска сло вен ска пе ри фе ри ја из ме ђу је зич ких
ар ха и за ма и ино ва ци ја. Ра до ви из ове гру пе по све ће ни су исто ри ји
сло вен ских је зи ка, ди ја лек то ло ги ји, лин гво ге о гра фи ји. Па жњу при -
вла че ре фе ра ти В. Ра де ве (Бу гар ска) о оп ште сло вен ској лек си ци у
бу гар ским ди ја лек ти ма, Т. И. Вен ди не (Ру си ја) о ти по ло ги ји ар ха -
ич них аре а ла Сла ви је, Б. Ви ме ра (Не мач ка) о стра ти фи ка ци ји аре ал -
них цр та у бал то-сло вен ском по гра нич ју. Го во ри ло се и о раз ли чи тим
ти по ви ма је зич ких ин тер е фе рен ци ја, као што је опис пољ ских го -
во ра у Си би ру, пољ ско-укра јин ске је зич ке ве зе, је зик че шких ими -
гра на та на Се вер ном Кав ка зу итд.

3. СЛО ВЕН СКИ ЈЕ ЗИ ЦИ И КУЛ ТУ РЕ (ДИ ЈА ХРО НИЈ СКИ АСПЕКТ). Ова
сек ци ја об у хва та ла је 47 ре фе ра та, а ме ђу њи ма и рад срп ског пред -
став ни ка Ди ми три ја Ка ле зи ћа (Бо го слов ска пред ност ста ро сло -
вен ског је зи ка). Па жњу при вла че мно ги ра до ви, а по себ но они ко је
су на пи са ли ру ски ауто ри. Н. Н. За пољ ска је пред ста ви ла цр кве но -
сло сло вен ски је зик од XI до XVII ве ка као гра ма ти ку гре ша ка. Н. В.
Ни ко лен ко ва је по ка за ла не ко ли ко стра те ги ја фор ми ра ња цр кве но -
сло вен ског је зи ка као је зи ка на у ке у XVII ве ку (на при ме ру пре во да
Атла са Bla eu) и ти ме по ка за ла ка ко се у мо дер ним ди ја хро ниј ским
ис тра жи ва њи ма раз ви ја и сти ли сти ка цр кве но сло вен ског је зи ка. В.
М. Мој си ен ко и О. И. Ни ка (Укра ји на) ана ли зи ра ли су тзв. про сту
мо ву у Укра ји ни и Бе ло ру си ји у 16. ве ку. У овој сек ци ји пред ста ви ли
су се сво јим ра до ви ма, из ме ђу оста лих, и Е. М. Ве ре шча гин (Ру си -
ја), В. Чер мак (Че шка), А. М. Мол до ван (Ру си ја), али и по при ли чан
број сла ви ста из не сло вен ских зе ма ља: М. К. Ме кро берт (Ве ли ка
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Бри та ни ја), И. Хе ге душ (Ма ђар ска), С. дел Га у дио (Ита ли ја), Д. То -
мас (Не мач ка) и др. Нај ве ћи број ра до ва од но си се на сло вен ску пи -
сме ност у раз ли чи тим ета па ма ње ног раз во ја.

4. ЈЕ ЗИЧ КА СИ ТУ А ЦИ ЈА У СЛО ВЕН СКОМ СВЕ ТУ. Под овом ши ро ком
те мом оку пље но је 45 ре фе ра та по све ће них раз ли чи тим пи та њи ма
са вре ме них књи жев них сло вен ских је зи ка: уну тра шњи и спо ља шњи
фак то ри у фор ми ра њу и тран сфор ма ци ји сло вен ских књи жев них
је зи ка; тен ден ци је раз вит ка сло вен ских је зи ка у 21. ве ку; је зич ка
по ли ти ка; ути цај гло ба ли за ци је на сло вен ске је зи ке; про бле ми је -
зич ке иден ти фи ка ци је; со ци о лин гви сти ка; пси хо лин гви сти ка. У
овој сек ци ји сво је ра до ве из ло жи ло је дво је срп ских лин гви ста: Је -
ли ца Јо ка но вић Ми хај лов (Про зо ди ја и про блем иден ти фи ка ци је и
са мо и ден ти фи ка ци је) и Вељ ко Бр бо рић (Са вре ме ни пра во пи си срп -
ско хр ват ског је зи ка на по чет ку XXI ве ка). Па жњу при вла че и мно ги
дру ги ра до ви. Из дво ји ће мо рад А. Арк хан хел ске (Че шка) о је зич кој
си ту а ци ји у сло вен ским зе мља ма и о пи та њи ма лин гво е ко ло ги је,3

чи ме је у сла ви сти ци раз ра ди ла упо тре бу тер ми на и пој ма лин гво -
е ко ло ги ја, за ко ји се не мо же ре ћи да је оп ште по знат. Увек је ин спи -
ра тив но чу ти ре фе рат у ко јем стра ни сла ви сти ана ли зи ра ју је зич ка
пи та ња у на шем је зи ку, па се, у том сми слу, из два ја рад Г. П. Пи ли -
пен ко (Ру си ја): Дву я зыч ное обра зо ва ние в по ли эт нич ных сла вян -
ских ре ги о нах (Во е во ди на и Прек му рье): со ци о лон гви сти че ский
аспект.4 Л. В. Рич ко ва (Бе ло ру си ја) обра зла га ла је ва жност раз вит -
ка спе ци јал не лек си ке у ма тер њем је зи ку, као и ва жност стил ског
ра сло ја ва ња ма тер њег је зи ка. Зна чај ра да је и у то ме што се у ње му
го во ри о ва жно сти и те о риј ским осно ва ма је зич ког и лек сич ког пла -
ни ра ња ма тер њег је зи ка.
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3 Еко лин гви сти ка или лин гво е ко ло ги ја је на у ка о уза јам ном од но су из ме ђу је -
зи ка и окру же ња, а под окру же њем је зи ка под ра зу ме ва се дру штво ко је ко ри сти
је зик као је дан од сво јих ко до ва. Тер мин је 1970. го ди не увео аме рич ки лин гви -
ста Е. Ха у ген са иде јом да се је зи ци по пут раз ли чи тих вр ста жи во ти ња и би ља ка
на ла зе у ста њу рав но те же, кон ку ри шу ћи је дан дру го ме и сáмо њи хо во по сто ја ње
за ви си од њи хо вих ме ђу соб них од но са. У по ме ну том ре фе ра ту А. Арк хан хел ске
ана ли зи ра ју се је зич ки об ли ци и струк ту ре ко је на ста ју у сло вен ским је зи ци ма
због род не рав но прав но сти, тј. по тре бе да се ус по ста ви и је зич ки ви дљи ва рав -
но те жа ме ђу по ло ви ма.

4 Као што се и мо гло оче ки ва ти, ин те ре со ва ње стра них сла ви ста за срп ски
је зик ни је би ло ве ли ко. Је два да се мо же из бро ја ти око 5 ра до ва ко ји су у пот пу но -
сти по све ће ни срп ском је зи ку. Нај ве ће ин те ре со ва ње, раз у ме се, стра ни сла ви сти
по ка зу ју пре ма ру ском је зи ку, али и пре ма оста лим ис точ но сло вен ским је зи ци ма.



5. СИН ХРО НИЈ СКО-ТИ ПО ЛО ШКА И КОН ТРА СТИВ НА ИС ПИ ТИ ВА ЊА СЛО -
ВЕН СКИХ ЈЕ ЗИ КА. У ову сек ци ју увр ште на су чак 74 ре фе ра та из ви -
ше раз ли чи тих обла сти: фо но ло ги ја, ак цен то ло ги ја, твор ба ре чи,
аспек то ло ги ја, син так са, лек си ко гра фи ја, лек си ко ло ги ја, фра зе о ло ги -
ја, лин гви сти ка тек ста, ана ли за дис кур са. Од срп ских пред став ни ка у
овом бло ку сво је ре фе ра те из ла га ло је 7 уче сни ка: Пре драг Пи пер
(Гра ма тич ка сред ства за из ра жа ва ње ис кљу чи ва ња у сло вен ским
је зи ци ма), Ми лош Ко ва че вић (Пре ди кат ски апо зи тив без не по сред не
ве зе с пре ди ка том), Дра га на Мр ше вић Ра до вић (Срп ска фра зе о ло -
ги ја и европ ско кул тур но на сле ђе), Сре то Та на сић (Сла га ње ве зни ка
и пар ти ку ла у ко ор ди ни ра ним кон струк ци ја ма), Ду шка Кли ко вац
(Гра ма тич ка ка те го ри ја ли ца код по ка зних ре чи у срп ском је зи ку),
Људ ми ла По по вић [О пе рфек ту и плу сквам пер фек ту у сло вен ским
је зи ци ма (на при ме ру кон тра стив не ана ли зе срп ског и ис точ но сло -
вен ских је зи ка)], Рај на Дра ги ће вић (Гла го ли са два пре фик са у срп -
ском и дру гим ју жно сло вен ским је зи ци ма).

Б. Ј. Нор ман (Бе ло ру си ја) ис пи ти вао је псе у до и ска зе у сло вен ским
је зи ци ма. На ма те ри ја лу ру ског, бе ло ру ског, укра јин ског, пољ ског,
че шког, бу гар ског и срп ског је зи ка, по ка зао је ме та лин гви стич ке,
фа тич ке и естет ске функ ци је псе у до и ска за (као што је, на при мер:
Без бој не зе ле не иде је спа ва ју бе сно). А. В. Бон дар ко (Ру си ја) ана ли -
зи рао је де ло ве тек ста у си сте му функ ци о нал не гра ма ти ке. Пре ци -
зни је – ис пи ти вао је се ман ти ку вре мен ског по рет ка, а то је је дан
од еле ме на та тем по рал но сти ко ји се не ре а ли зу је са мо у по себ ним
ис ка зи ма, већ и у це лом тек сту. Е. Ј. Ива но ва (Ру си ја) упо ре ђи ва ла
је сен тен ци јал не кли ти ке у ру ском је зи ку у од но су на ју жно сло вен -
ске је зи ке. Бе ло ру ски лин гви сти А. В. Ни ки те вич и И. С. Ров да пи -
са ли су два одво је на ре фе ра та о бе зе кви ва лент ној лек си ци и ла ку -
на ма у бе ло ру ском је зи ку у од но су на дру ге сло вен ске је зи ке (пре
све га ру ски, али и че шки).5 Ц. Ива но ва (Бу гар ска) пи са ла је о ко ло -
ка ци ја ма као ди фе рен ци јал ној осо би ни ју жно сло вен ских је зи ка. И.
Стра мљич Бре зник по ка за ла је на при ме ру сло ве нач ког је зи ка твор -
бе ни по тен ци јал уз ви ка у сло вен ским је зи ци ма. Е. А. Кар пи лов ска
(Укра ји на) ба ви ла се кон ку рен ци јом до ма ћих и стра них твор бе них
ре сур са у сло вен ским је зи ци ма.

6. ЈЕ ЗИЧ КА СЛИ КА СВЕ ТА СЛО ВЕН СКИХ НА РО ДА. У овој сек ци ји би -
ло је пред ста вље но 18 ре фе ра та, а ме ђу њи ма и ре фе рат срп ске
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5 Очи глед но је да је об ја вљи ва ње реч ни ка бе ло ру ске бе зе кви ва лент не лек си -
ке (ШКРА БА 1994) под ста кло бе ло ру ске ис тра жи ва че на ис пи ти ва ње овог ти па бе -
ло ру ске лек си ке.



пред став ни це Ста не Ри стић (Еле мен ти је зич ке сли ке све та у де -
скрип тив ној лек си ко гра фи ји – је зич ки и кул тур ни сте ре о ти пи). Ра -
до ви у овој сек ци ји би ли су по све ће ни ког ни ти ви стич ким ис пи ти -
ва њи ма, ет но лин гви сти ци, лин гво кул ту ро ло ги ји, лин гво праг ма ти ци.
Ове лин гви стич ке ди сци пли не, ко је про у ча ва ју ве зу из ме ђу је зи ка и
кул ту ре, ин тен зив но се раз ви ја ју у сла ви сти ци, на ро чи то у ру си сти-
ци и по ло ни сти ци. По себ на сек ци ја на Кон гре су ко ја је по све ће на
пи та њи ма ве зе из ме ђу је зи ка и кул ту ре је дан је од по ка за те ља раз -
во ја ових ди сци пли на. Ова те ма се не об ра ђу је са мо у 18 ре фе ра та
ове сек ци је, већ она, из дру гог пла на, бо ји и мно ге дру ге ре фе ра те
пред ста вље не на Кон гре су. Тре ба на гла си ти да је у окви ру те ма из
обла сти књи жев но сти по сто ја ла сек ци ја под на зи вом Сло вен ски
фол клор, ми то ло ги ја и тра ди ци о нал на ду хов на кул ту ра. Чак 40 пред-
ста вље них ре фе ра та у тој сек ци ји по све ће ној на у ци о сло вен ским
књи жев но сти ма на до ве зу ју се на лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва -
ња из сек ци ја на у ке о сло вен ским је зи ци ма. Осим то га, ор га ни зо ва -
на су и два те мат ска бло ка под на зи вом Фол клор и фол кло ри сти ка
у све ту пост мо дер ни зма и Вред но сти у кул тур но-је зич кој сли ци
све та Сло ве на и њи хо вих су се да.

В. Б. Ко ло со ва (Ру си ја) ана ли зи ра ла је на род ну ети мо ло ги ју и
ети мо ло шку ма ги ју у сло вен ској на род ној бо та ни ци. А. Пе ја но вић
(Цр на Го ра) ис тра жи ва ла је стал не епи те те као ет но кул тур не мар -
ке ре. С. Ве нов ска-Ан тев ска и Б. Ма лен ко (Ма ке до ни ја) ба ви ле су се
лин гво кул ту ро ло шким аспек ти ма асо ци ја тив ног ме то да у ју жно -
сло вен ским је зи ци ма. Не ко ли ко ауто ра упо ре ђи ва ло је по је ди нач не
кон цеп те у сло вен ским је зи ци ма. Па жњу су при ву кли сле де ћи кон -
цеп ти: исти на (Ј. Ча кро ва-Бур ла ко ва, Бу гар ска), дом (С. Са ва ни ев -
ска-Мо хо ва, Пољ ска), вре ме (М. Ки та но ва, Бу гар ска), огањ (Л. В.
До ми лов ска, Укра ји на), ла ко ћа – те жи на (И. А. Се да ко ва, Ру си ја).

7. КОМ ПЈУ ТЕР СКА И КОР ПУ СНА ЛИН ГВИ СТИ КА У СЛА ВИ СТИЧ КИМ ИС -
ТРА ЖИ ВА ЊИ МА. У овој, ра до ви ма нај си ро ма шни јој сек ци ји на шло се
са мо 8 ре фе ра та. Ме ђу њи ма ни је би ло оних ко је су на пи са ли срп -
ски уче сни ци. Ре фе рен ти су пред ста ви ли сво је ра до ве о кор пу си ма
сло вен ских је зи ка, о ин тер нет ре сур си ма, о лек си ко ло ги ји и гра ма -
ти ци из угла кор пу сне лин гви сти ке. Број из ло же них ре фе ра та ја сно
го во ри о ло шем ста ту су кор пу сне и ком пју тер ске лин гви сти ке у сла -
ви сти ци. Иако се јед на гра на са вре ме не свет ске лек си ко ло ги је окре ће
пре ма кор пу сној лин гви сти ци, за њу, на жа лост, не по сто ји на ро чи то
ин те ре со ва ње у са вре ме ној сла ви сти ци. Исти не ра ди, тре ба до да ти
да је 5 ре фе ра та би ло из ло же но и на те мат ском бло ку по све ће ном
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па ра лел ним сло вен ским кор пу си ма и још че ти ри на те мат ском бло -
ку по све ће ном кор пу су iSi bi slav.

Б. То шо вић (Аустри ја) пред ста вио је Гра лис-Кор пус. В. Број и
Е. Ада мов (Не мач ка) го во ри ли су о кор пу су Euro Slav 2010. Д. Сто -
лац (Хр ват ска) ис пи та ла је хр ват ски до при нос ба за ма стру ков них
на зи ва.

II. Те мат ски бло ко ви. По се бан ква ли тет Кон гре са у Мин ску
пред ста вља ли су те мат ски бло ко ви. Ор га ни зо ва но их је укуп но 25.
Лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма у ужем сми слу би ло је по све ће но
чак 17 бло ко ва: 1) По ме ша ни го во ри или по ме ша ни си сте ми: спон -
та но и кон вен ци о на ли зо ва но ме ша ње ко до ва као по сле ди ца је зич ког
кон так та суп стан дар дних је зич ких ва ри је те та (3 ре фе ра та, мо -
дера тор Г. Хент шел, Не мач ка); 2) На ци о нал но и оп ште е вроп ско у
сло вен ској фра зе о ло ги ји (3 ре фе ра та, мо де ра тор В. М. Мо ки ен ко,
Ру си ја); 3) Сло вен ски на ци о нал ни сти ло ви: са вре ме ност и пер спек -
ти ве (7 ре фе ра та, мо де ра тор Н. И. Ку ши на, Ру си ја); 4) Па ра лел ни
сло вен ски кор пу си (5 ре фе ра та, мо де ра тор М. Ла зињ ски, Пољ ска);
5) Вред но сти у кул тур но-је зич кој сли ци све та Сло ве на и њи хо вих
су се да (8 ре фе ра та, мо де ра тор: Ј. Барт мињ ски); 6) Твор ба ре чи и но -
ви функ ци о нал ни сти ло ви у сло вен ским је зи ци ма (7 ре фе ра та, мо де -
ра тор Е. И. Кор ја ков це ва, Ру си ја – Пољ ска); 7) Сло вен ска пе ри фе -
ри ја – бал кан ски цен тар (Ко ми си ја за бал ка но ло ги ју при МКС); 8)
Лин гви стич ка епи сте мо ло ги ја: исто ри ја и са вре ме ност (5 ре фе ра -
та; мо де ра тор: Н. За пољ ска, Ру си ја); 9) Ме сто ма ке дон ског је зи ка
у сло вен ском и бал кан ском је зич ком све ту (6 ре фе ра та, мо де ра тор
М. Мар ко виќ, Ма ке до ни ја); 10) Со ци о лин гви стич ки фак то ри и
про ме не у сло вен ским је зи ци ма на пре ла зу из ме ђу ХХ и ХХI ве ка (5
ре фе ра та, мо де ра тор Х. Ку рек, Пољ ска); 11) Ин фор ма ци о но-пре -
тра жи вач ки је зи ци у си сте му сла ви стич ке ин фор ма ци је iSi bi slav:
да нас и су тра (4 ре фе ра та, мо де ра тор З. Руд њик-Кар ва то ва, Пољ -
ска); 12) Гра ма ти ке сло вен ских је зи ка: осно ва ти по ло ги је и ка рак -
те ро ло ги је (5 ре фе ра та, мо де ра тор К. Го ро дењ ска, Укра ји на); 13)
Гра ма ти ка у реч ни ку и реч ник у гра ма ти ци (6 ре фе ра та, мо де ра -
тор Ј. Апре сјан, Ру си ја); 14) Тра ди ци о нал ни и но ви при сту пи у сло -
вен ској оно ма сти ци (5 ре фе ра та, мо де ра тор А. Гал ков ски, Пољ ска);
15) Је зич ко пра во и сло вен ски је зи ци (5 ре фе ра та, мо де ра тор Х.
Глад ко ва, Че шка); 16) Лин гви сти ка дис кур са и пер спек ти ве ње ног
раз во ја у па ра диг ми сло вен ске сла ви сти ке (6 ре фе ра та, мо де ра тор
И. Ухва на ва-Шми га ва, Бе ло ру си ја); 17) Ју жно сло вен ски је зи ци у са -
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вре ме ним усло ви ма: крај ХХ – по че так ХХI ве ка (4 ре фе ра та, мо де -
ра тор Д. Пан дев).

У нај кра ћим цр та ма пред ста ви ће мо са мо је дан те мат ски блок
Твор ба ре чи и но ви функ ци о нал ни сти ло ви у сло вен ским је зи ци ма.
Је дан од раз ло га због ко јих пред ста вља мо баш овај блок ле жи у то -
ме што се про ме не у сло вен ским је зи ци ма од ра жа ва ју пре све га у
гра ђе њу но вих ре чи и што кра так осврт на ове ра до ве пред ста вља
и нај гру бљу ски цу нај но ви јих про ме на у сло вен ским је зи ци ма. Овај
те мат ски блок ор га ни зо ва ла је пољ ска и ру ска лин гвист ки ња проф.
др Еле на Кор ја ков це ва. Уче ство ва ло је се дам струч ња ка за твор бу
ре чи, а уочи Кон гре са об ја вљен је и збор ник ко ји са др жи ра до ве
пред ста вље не у том бло ку (КO RI A KOW CE WA 2013)6. Уче сни ци те мат -
ског бло ка су чла но ви Ко ми си је за твор бу ре чи Ме ђу на род ног сла -
ви стич ког ко ми те та, та ко да рад овог бло ка пред ста вља део раз гра -
на тих ак тив но сти ове ко ми си је.

Пр ви ре фе рат из ло жи ла је Е. Кор ја ков це ва (Пољ ска). Ре фе рат
но си на слов Сло во о бра зо ва те ль ные ре сур сы но вых функ ци о на ль -
ных сти лей сла вян ских язы ков. Аутор ка по ла зи од кон ста та ци је да
„аме ро гло ба ли за ци ја“ до во ди до сни же ња стил ске ра зно род но сти у
сло вен ским је зи ци ма и уки да ња гра ни ца ме ђу функ ци о нал ним сти -
ло ви ма. Жар гон ски, раз го вор ни и не фор мал ни ре ги стри ути чу на
„сни жа ва ње“ не у трал ног сти ла, а је ди ни функ ци о нал ни стил ко ји ни -
је за хва ћен сти хи јом сни жа ва ња и вул га ри за ци је је сте на уч ни стил.

Г. П. Не шчи мен ко (Ру си ја) аутор је ре фе ра та Ком пю тер ная
комму ни ка ция в зер ка ле со вре мен ной пу блич ной ре че вой ку ль ту ры
и ак ту а ль ных де ри ва ци он ных за ко но мер но стей (в со по ста ви те ль -
ном аспек те). Рад је по све ћен ана ли зи је зи ка јав ног са оп шта ва ња,
за ко ји аутор ка ка же да је кра јем ХХ ве ка за у зео до ми нан тан по ло -
жај у си сте му ко му ни ка ци је. Елек трон ско јав но са оп шта ва ње је
сви ма до ступ но и то је је дан од раз ло га ко ји му омо гу ћа ва ре пре зен -
та тив ност. Аутор ка на во ди број не при ме ре из јав ног елек трон ског
са оп шта ва ња у ру ском и че шком је зи ку и кон ста ту је да су се кра јем
ХХ ве ка про ме ни ли вред но сни ори јен ти ри и по ву кли за со бом сни -
жа ва ње рав ни је зич ке кул ту ре. Је зич ка нор ма у сло вен ским је зи ци ма
по ста је све не ста бил ни ја, а пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња,
ути цај раз го вор ног је зи ка по ста је све ја чи.

И. Он хај зер (Аустри ја) на сло ви ла је сво је ис тра жи ва ње Сти -
ра ние сти ле вых гра ниц в сло во о бра зо ва нии и сло во у по тре бле нии.
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Аутор ка је за по че ла сво је из ла га ње при се ћа њем на је дан збор ник
ко ји је пре 10 го ди на уре дио С. Гај да. На осно ву ана ли зе и по ре ђе -
ња је зич ког ма те ри ја ла у ис тра жи ва њи ма из тог збор ни ка за кљу че но
је да су основ не тен ден ци је у ве зи са твор бом ре чи у сло вен ским је -
зи ци ма ин тер на ци о на ли за ци ја и на ци о на ли за ци ја, праг ма тич ко -
-стил ске тен ден ци је (тј. екс пре си ви за ци ја) и тен ден ци ја је зич ке еко -
но ми је. Аутор ка се на до ве зу је на ре зул та те до ко јих се до шло пре
де сет го ди на и у свом ра ду по ку ша ва да од го во ри на пи та ње да ли
још увек ва же на ве де не тен ден ци је. У дру гом де лу ра да, ана ли зи ра -
ла је ак ту ел не про це се у твор би и упо тре би ре чи на ма те ри ја лу ру -
ских „Ре чи го ди не“ и „Ан ти ре чи го ди не“ од 2007. до 2011. го ди не.
Аутор ка је за кљу чи ла да се оп ште тен ден ци је твор бе ре чи од ра жа -
ва ју и на тзв. Ре чи ма го ди не. Те лек се ме све до че о адап тив ној и ин -
те гра тив ној функ ци ји твор бе ре чи. Ве ли ки број „Ре чи го ди не“ ба -
зи ра се на кал ки ра њу и хи бри ди за ци ји. Хи брид ност се сре ће и у
афик са ци ји. Ва жну уло гу има ју и афик са ци ја и ана ло ги ја. То је на -
ро чи то ка рак те ри стич но за раз ли чи те ти по ве кон та ми на ци је и скра -
ћи ва ња, ка ко у лек се ма ма са по зајм ље ним еле мен ти ма, та ко и у
обра зо ва њи ма ко ја се ба зи ра ју на до ма ћој лек си ци.

Е. Г. Лу ка ша нец (Бе ло ру си ја) из ло жи ла је рад К про бле ме сло -
во о бра зо ва те ль ной мар ки ров ки сти лей ин тер нет-ко му ни ка ции:
мо ти ви ро ван ная лек си ка в он ла йн-сло ва рях. Аутор ка у овом ра ду
по ку ша ва да од ре ди спе ци фич но сти мо ти ви са них ре чи раз ли чи тих
сти ло ва го во ра ру ске омла ди не у ин тер нет ко му ни ка ци ји.

И. Стра мљич Бре зник (Сло ве ни ја) пред ста ви ла је сво је ис тра -
жи ва ње Oka zi o nal no be se do tvor je v slo ven skih ogla sih. Аутор ка се у
ра ду фо ку си ра на ана ли зу ре кла ма из штам па них, те ле ви зиј ских и
ин тер нет ре кла ма у сло ве нач ким ме ди ји ма, у пе ри о ду од 2009. до
2012. го ди не. При ме ри ока зи о на ли за ма у сло ве нач ким ре кла ма ма
су у овом ра ду ка те го ри зо ва ни на осно ву твор бе на оне ко ји су фор -
ми ра ни по си стем ским мо де ли ма (па од њих на ста ју по тен ци јал не
ре чи) и на оне ко ји су фор ми ра ни на осно ву не си сте мат ских мо де -
ла. На ро чи та па жња по све ће на је гра фо де ри ва ти ма у из вор но сло -
ве нач ким и по зајм ље ним ре чи ма. Пре зен то ва ни ока зи о на ли зми
има ју две функ ци је: они те сти ра ју гра ни це је зич ког си сте ма и, у
исто вре ме, оста ју ори ги нал ни и се ман тич ки ве за ни за кон текст ре -
кла ме.

Е. В. Пе тру хи на (Ру си ја) из ло жи ла је ис тра жи ва ње чи ји на слов
гла си: Осо бен но сти сло во о бра зов ния в цер ков но-ре ли ги о зном дис кур-
се рус ско го язы ка: сти ли сти че ские функ ции цер ко но сла вя ни змов. У
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пр вом де лу ра да, Е. В. Пе тру хи на до во ди у пи та ње тврд њу да је са -
вре ме ни ру ски је зик из гу био тзв. ви со ки стил. Ана ли зе по ка зу ју да
из во ре ви со ког сти ла са вре ме ног ру ског је зи ка тре ба тра жи ти у ре -
чи ма, мор фе ма ма и твор бе ним мо де ли ма по зајм ље ним из цр кве но -
сло вен ског је зи ка. У са вре ме ном ру ском је зи ку, цр кве но-ре ли гиј -
ски дис курс до при но си об на вља њу тзв. ви со ких ре чи ко је по ти чу
из цр кве но сло вен ског је зи ка. Ру ски реч ни ци об ја вље ни пре 1990.
го ди не озна ча ва ју та кве ре чи као ар ха ич не. Са вре ме ни реч ни ци не
озна ча ва ју та кве ре чи на тај на чин, али, ипак, не по ка зу ју кон зи -
стент ност у ко ри шће њу сти ли стич ког ква ли фи ка то ра ви со ки стил
ни ти осли ка ва ју спе ци јал не вред но сти из ве де ни ца са по ме ну тим
пре фик си ма.

Л. Ари зан ков ска (Ма ке до ни ја) из ло жи ла је рад ко ји но си на -
слов Раз вој на функ ци о нал ни те сти ло ви од збо ро о бра зу вач ки
аспект во со вре ме ни от ма ке дон ски ја зик под ме ди ум ско вли ја ние.
У овом ра ду се пред ста вља тре нут на си ту а ци ја у са вре ме ном ма ке -
дон ском је зи ку из пер спек ти ве твор бе ре чи кроз раз ли чи те функ -
ци о нал не сти ло ве ко ји се раз ви ја ју под ути ца јем ме ди ја, на ро чи то
има ју ћи у ви ду је зик но ви на и је зик ре кла ма. При ме ћу је се да је
твор ба ре чи у овим ме ди ји ма под ве ли ким ути ца јем про це са гло ба -
ли за ци је и из ра же не до ми на ци је ен гле ског је зи ка.

III. Рад ко ми си ја акре ди то ва них при МКС-у. Ме ђу на род ни ко -
ми тет сла ви ста акре ди то вао је 35 ко ми си ја. Кон грес сла ви ста у
Мин ску био је при ли ка да се чла но ви свих ко ми си ја оку пе и да одр -
же рад не са стан ке. На не ки ма од њих до го ва ра ли су се о да љем ра -
ду, ре ша ва ли тех нич ка и ор га ни за цо на пи та ња, али са стан ци не ких
ко ми си ја пред ста вља ли су, у ства ри, по себ не сек ци је на ко ји ма су
уче сни ци из ла га ли сво је ре фе ра те. Упра во та ко био је ор га ни зо ван
са ста нак Ко ми си је за сло вен ску лек си ко ло ги ју и лек си ко гра фи ју, на
чи јем че лу се на ла зи др Мар га ри та Чер ни ше ва (Ру си ја). Са ста нак
ове ко ми си је на сло вљен је Срав ни те ль ная лек си ко гра фия сла вян -
ских язы ков. Пред ста вље но је 5 ре фе ра та сле де ћим ре до сле дом: 1)
М. И. Чер ни ше ва (Ру си ја): Ито ги ра бо ты Ко мис сии по лек си ко ло -
гии и лек си ко гра фии 2008 – 2013 гг., пер спек тив ная де я те ль но сть
Ко мис сии; 2. В. К. Шчер бин (Бе ло ру си ја): Раз ви тие срав ни те ль -
ной лек си ко гра фии сла вян ских язы ков в Бе ла ру си; 3) Р. Дра ги ће вић
(Ср би ја): Про шлост и бу дућ ност асо ци ја тив не лек си ко гра фи је
сло вен ских је зи ка; 4) Ж. Финк (Хр ват ска): Опыт со ста вле ния сло -
ва ря срав ни те ль ных фра зе о ло ги змов сла вян ских язы ков; 5) К. А.
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Мак си мо вич (Ру си ја): Про бле мы лек си ко гра фи че ской об ра бот ки
ино сла вян ских за им ство ва ний в рус ских сло ва рях ино стран ных
слов. Пред ста вље не су и две по стер пре зен та ци је дво ји це ауто ра
ко ји ни су при су ство вали се си ји: Јо ван Ај ду ко вић (Ср би ја): Оглед на
све ска Кон так то ло шког фра зе о ло шког реч ни ка адаптациjе и А. А.
Поликарпов (Русија): Теоретические основания и эксперименты
для анализа соотношения индивидуальных словарей с лексической
системой языка.

М. И. Чернишева је у свом реферату представила најважнији
резултат петогодишњег рада Комисије, а то је у сваком смислу импо-
зантна колективна монографија Славянская лексикография (ЧЕРНЫ-
ШЕВА 2013), у којој је представљен развој и тренутно стање у лек-
сикографијама свих словенских земаља. О развоју српске лексико-
графије у овој монографији писали су В. П. Гутков и Е. И. Јакушкина,
али су учествовали и српски лингвисти, који су обрадили поједина
питања српске и словенске лексикографије: С. Ристић (о методоло-
гији рада и лексикографским поступцима у изради Речника САНУ),
Н. Ивановић (о историји израде Речника САНУ од 1853. до 1953),
Р. Драгићевић и М. Стефановић (о словенској асоцијативној лекси-
кографији).

IV. Презентације. Посебан део програма Конгреса представља-
ле су презентације. Било је 13 презентација књига и пројеката. Из-
међу осталих издања, представљена су и следећа: Эт но лин гви сти -
че ский сло ва рь „Сла вян ские древ но сти“, у 5 то мо ва (мо де ра тор: С.
М. Тол стој, Ру си ја); Иде о граф ския ди а лек тен реч ник на бъл гар ския
език (мо де ра то ри: О. Мла де но ва, Ка на да, и В. Ра де ва, Бу гар ска);
Осно вы сла вян ской фи ло ло гии, Т.1: Исто ри ко-эт но гра фи че ская и
эт но лин гви сти че ская про бле ма ти ка; Т.2: Лин гви сти че ская про бле -
ма ти ка, Opo le: Uni wersytet Opol ski, 2011 (мо де ра тор: А. Д. Ду ли -
чен ко, Есто ни ја); Би бли о гра фия ме жду на род ных съ е здов сла ви стов
(мо де ра то ри: Л. Баб ка, Че шка и Ј. Ној ман, Не мач ка); Це ло куп на де -
ла Де сан ке Мак си мо вић (мо де ра то ри: А. Вра неш и С. Ж. Мар ко вић,
Ср би ја).

V. О сла ви стич кој лин гви сти ци на по чет ку ХХI ве ка. Пре глед
ак тив но сти на Кон гре су у Мин ску, са др жај и те ме та мо пред ста -
вље них ре фе ра та да ју сли ку са вре ме не сла ви сти ке. Та сли ка сва ка -
ко ни је са свим пре ци зна, али мо гу ће је пра ти ти глав не тен ден ци је.

1) Ве ће је ин те ре со ва ње за ис тра жи ва ње сло вен ских је зи ка не го
за ис тра жи ва ња сло вен ских књи жев но сти. А. Лу ка ша нец, ор га ни -
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за тор Кон гре са, при ме тио је исто у свом го во ру на за тва ра њу Кон -
гре са и за па зио да је та по ја ва тра ди ци о нал на.7 На Кон гре су је у
сек ци ја ма из ло же но 272 ре фе ра та из обла сти лин гви сти ке и 155 ре -
фе ра та из обла сти књи жев но сти. Овој ста ти сти ци тре ба до да ти да
је од 25 ор га ни зо ва них те мат ских бло ко ва, чак 17 би ло по све ће но
лин гви стич ким те ма ма и да је уну тар сва ког бло ка из ло же но у про се -
ку око 5 ре фе ра та, што до дат но по ве ћа ва број ре фе ра та из лин гви сти-
ке. Ни је без зна ча ја ни по да так да од 35 акре ди то ва них ко ми си ја
при МСК чак 22 има ју сло вен ске је зи ке као пред мет ис тра жи ва ња,
а оста так чи не оне ко је су по све ће не књи жев но сти, би бли о гра фи -
ји, исто ри ји Сло ве на.

2) У лин гви стич кој сла ви сти ци да нас не што ве ће ин те ре со ва ње
по сто ји за син хро ниј ска не го за ди ја хро ниј ска ис тра жи ва ња. У сек ци-
ја ма је при ја вље но 122 ре фе ра та из обла сти ди ја хро ниј ских ис пи -
ти ва ња и 145 из обла сти син хро ниј ских ис тра жи ва ња. То ме тре ба
до да ти и ре фе ра те из ло же не на те мат ским бло ко ви ма. Од 17 те мат -
ских бло ко ва по све ће них је зич ким ис пи ти ва њи ма, са мо је је дан по -
све ћен ди ја хро ни ји (али ни он ни је у пот пу но сти то ме по све ћен):
Лин гви стич ка епи сте мо ло ги ја: исто ри ја и са вре ме ност (из ло же но
је 5 ре фе ра та, од ко јих је дан при па да син хро ниј ским ис тра жи ва њи ма).
Од 22 ко ми си је при МКС-у ко је се ба ве ис пи ти ва њем сло вен ских је -
зи ка, око 15 је оних ко је се ба ве са вре ме ним сло вен ским је зи ци ма.
Ком па ра тив но-исто риј ска па ра диг ма у ис пи ти ва њу сло вен ских је -
зи ка по ла ко усту па при мат ан тро по цен трич ној па ра диг ми.

3) У ди ја хро ниј ској лин гви сти ци све се ви ше па жње по све ћу је
се ман ти ци. То је по себ но ви дљи во у са вре ме ним ети мо ло шким ис -
тра жи ва њи ма. Све је ви ше ис тра жи ва ња ко ја се од но се на пра сло -
вен ску лек си ку, а не на опи си ва ње ко ре но ва и ети мо ло шких гне зда.
Не рет ко се пре у зи ма ју ме то де се ман тич ких ис тра жи ва ња са вре ме -
них је зи ка и при ме њу ју се на ана ли зу пра сло вен ских ди ја ле ка та.
Пре у зи ма се и пред мет ис тра жи ва ња са вре ме не се ман ти ке, па се
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7 Да је ве ће ин те ре со ва ње за је зик не го за књи жев ност за и ста тра ди ци о нал -
на по ја ва на сла ви стич ким кон гре си ма, по твр ђу је из ве штај А. Бе ли ћа (БЕ ЛИЋ

1934) о Дру гом сла ви стич ком кон гре су, одр жа ном 1934. го ди не у Вар ша ви и Кра -
ко ву: „Иако је овај Кон грес био под ду хов ном за шти том Миц ке ви че вом, ипак и
Миц ке ви чев дух, ко ји је леб део над сви ма уче сни ци ма Кон гре са, ни је мо гао из -
ме ни ти ка рак тер овог Кон гре са: он је ствар но био под про тек то ра том пољ ске
лин гви стич ке на у ке. И по мно жи ни ра до ва, и по по ка за ном ин те ре со ва њу, по из -
ло же ним књи га ма на из ло жба ма [...] по ин те ре со ва њу ко је се мо гло осе ти ти код
мла ђег по ко ле ња на уч ни ка – ка рак тер је овог Кон гре са био, углав но ме, лин гви -
стич ки.“ Исто ва жи и да нас, а ва ља ло би раз ми сли ти за што је то та ко.



ети мо ло зи ба ве по ли се ми јом, хо мо ни ми јом, си но ни ми јом, ан то ни -
ми јом пра сло вен ске лек си ке (исп. пр о грам ети мо ло шке сек ци је на
Кон гре су у Мин ску, али и но ви је ра до ве не ких ува же них ети мо ло -
га, као што су, ре ци мо, ис тра жи ва ња С. Тол стој или Ж. Вар бот).

4) У лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма (по себ но у син хро ниј ским,
али и у ди ја хро ниј ским) све је очи глед ни ји ути цај кул ту ро ло ги је.
Ова ква ис тра жи ва ња су ин тер ди сци пли нар на, па, у од ре ђе ном сми слу,
по ве зу ју син хро ниј ски и ди ја хро ниј ски лин гви стич ки при ступ, књи -
жев ност (на ро чи то на род ну), фол кло ри сти ку, кул ту ро ло ги ју, ан тро -
по ло ги ју. Јед на сек ци ја у де лу Кон гре са по све ће ном лин гви стич ким
ра до ви ма и јед на у де лу Кон гре са о на у ци о књи жев но сти би ле су
у пот пу но сти по све ће не овим пи та њи ма. Два те мат ска бло ка та ко -
ђе су у фо ку су има ла лин гво кул ту ро ло шка, ет но лин гви стич ка и
фол кло ри стич ка ис тра жи ва ња. Осим то га, при МСК акре ди то ва не
су Ет но лин гви стич ка ко ми си ја и Фо кло ри стич ка ко ми си ја, што та -
ко ђе по ка зу је ве ли ку за ин те ре со ва ност за ова пи та ња. За па жа се и
за ин те ре со ва ност за кул ту ро ло шка пи та ња и у оним ра до ви ма ко -
ји ма је фо кус на дру гим пи та њи ма. Та ко смо за па зи ли ди ја лек то -
ло шко ис тра жи ва ње бе зе кви ва лент не лек си ке у од ре ђе ним ди ја лек -
ти ма (А. Ни ки те вич, Бе ло ру си ја) или ве ли ки број ис тра жи ва ња о
ути ца ју кул ту ро ло шких фак то ра на ре зул та те је зич ких кон та ка та.
Раз лог за по ве ћа ва ње ин те ре со ва ња за ис тра жи ва ње кул ту ро ло -
шких спе ци фич но сти ко је се од ра жава ју на по себ не је зи ке ви ди мо
као од го вор на гло ба ли за ци ју. Док гло ба ли за ци ја сна жно ујед на ча -
ва на ци о нал не кул ту ре, кул ту ро ло ги ја ин си сти ра на ис пи ти ва њу
кул ту ро ло шких спе ци фич но сти ко је су ве о ма ва жне за ус по ста вља -
ње на ци о нал ног иден ти те та го вор ни ка раз ли чи тих је зи ка.8

5) У са вре ме ној лин гви стич кој сла ви сти ци из не на ђу ју ће је сла -
бо ин те ре со ва ње за кор пу сну и ком пју тер ску лин гви сти ку. Ове ди -
сци пли не до жи вља ва ју сна жну екс пан зи ју у за пад но е вроп ској и
аме рич кој лин гви сти ци. Елек трон ски кор пу си су ве о ма ко ри сни у
лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма. Те чи ње ни це су не спор не, али се
у сла ви сти ци ма ло ра ди на раз во ју ових ди сци пли на и на из ра ди
еле ктрон ског кор пу са сло вен ских је зи ка.

Јужнословенски филолог LXX (2014)280

8 На Кон гре су у Мин ску ор га ни зо ва не су 3 сек ци је: 1) лин гви сти ка; 2) књи -
жев ност, кул ту ро ло ги ја, фол кло ри сти ка; 3) исто ри ја сла ви сти ке. На Пр вом сла -
ви стич ком кон гре су у Пра гу 1929. го ди не та ко ђе су би ле ор га ни зо ва не 3 сек ци је:
1) исто риј ско-књи жев на; 2) лин гви стич ка; 3) пе да го шко-ме то до ло шка (исп. БЕ -
ЛИЋ 1929). Већ и са ме сек ци је го во ре о то ме да се на сла ви стич ким кон гре си ма
све ве ћа па жња по све ћу је кул ту ро ло ги ји, а све ма ња пе да го ги ји.



6) Ако се упо ре ди рад Пр вог сла ви стич ког кон гре са (у Пра гу
1929. го ди не) и Пет на е стог (у Мин ску 2013. го ди не), за па жа се да
се да нас рад сек ци ја, на жа лост, не за вр ша ва за кључ ци ма и про пи -
са ним за да ци ма и оба ве за ма, као што је би ло уоби ча је но на пр вим
сла ви стич ким кон гре си ма. А. Бе лић у свом Из ве шта ју о Кон гре су
у Пра гу на во ди мно штво кон крет них за кљу ча ка и за да та ка до ко јих
су до шли уче сни ци Кон гре са. Та ко се, на при мер, у Пра гу за кљу чу је
да у сла ви стич ким ис тра жи ва њи ма тре ба при ме њи ва ти и син хро -
ниј ску и ди ја хро ниј ску ме то ду; тре ба раз ви ја ти ме то до ло ги ју син -
хро ниј ских ис тра жи ва ња; тре ба офор ми ти за јед нич ку сла ви стич ку
би бли о гра фи ју ко ја би се раз ви ја ла на осно ву пла на иза бра не ко ми-
си је; одо брен је пред лог о са ста вља њу Лин гви стич ког сло вен ског
атла са; по од ре ђе ном пла ну иза бра не ко ми си је тре ба по пи са ти цр -
кве но сло вен ске ру ко пи се; ака де ми је сло вен ских зе ма ља тре ба да
омо гу ће сла ви сти ма ко ји се ба ве сло вен ским реч ни ком да до би ја ју
оба ве ште ња о ге о граф ском про сти ра њу из ве сне ре чи у до тич ним
зе мља ма (де таљ ни је о овим од лу ка ма исп. БЕ ЛИЋ 1929). Уче сни ци
Кон гре са у Мин ску ни су се вра ти ли у сво је зе мље са кон крет ним за -
да ци ма. Чи ни се да је у про шло сти рад на сла ви стич ким кон гре си -
ма био мно го опе ра тив ни ји не го што је да нас. У Пра гу је 1929. го -
ди не осно ва но мно штво ме ђу на род них ко ми си ја са кон крет ним за -
ду же њи ма, а да нас то ви ше ни је уоби ча је но. Тре ба ло би по вра ти ти
ту опе ра тив ност, прак тич ност, пред у зи мљи вост, са ра дљи вост. Ни -
је до вољ но да уче сни ци про чи та ју сво је ре фе ра те и да се на то ме за -
вр ши њи хо ва ак тив ност.

VI. О ак тив но сти ма срп ских пред став ни ка на Кон гре су у Мин -
ску. Срп ску де ле га ци ју у Мин ску пред ста вља ла су 34 уче сни ка. На -
у ка о књи жев но сти: проф. др Сло бо дан Ж. Мар ко вић, проф. др
Зла та Бо јо вић, проф. др Љи ља на Ба јић, проф. др Алек сан дра Вра -
неш, др Ве сна Ма то вић, др Љу бин ко Ра ден ко вић, проф. др Јо ван
Де лић, проф. др Ду шан Ива нић, проф. др Пе тар Бу њак, проф. др
Зо на Мр каљ, проф. др Бо шко Су вај џић, проф. др Дра га на Ву ки ће -
вић, проф. др Алек сан дра Кор да Пе тро вић, проф. др Де јан Ај да чић,
др Бо јан Јо вић, проф. др Дра ган Бо шко вић, мр На та ша Шо шо, МА
Бран ко Вра неш. На у ка о је зи ку: ака де мик Пре драг Пи пер, проф. др
Ми лош Ко ва че вић, проф. др Сло бо дан Ре ме тић, проф. др Сре то Та -
на сић, проф. др Рад ми ло Ма ро је вић, проф. др Дра га на Мр ше вић
Ра до вић, проф. др Је ли ца Јо ка но вић Ми хај лов, проф. др Ди ми три -
је Ка ле зић, др Ста на Ри стић, др Ја сна Вла јић По по вић, др Мар та
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Бје ле тић, проф. др Људ ми ла По по вић, проф. др Пр во слав Ра дић,
проф. др Ду шка Кли ко вац, проф. др Вељ ко Бр бо рић, проф. др Рај на
Дра ги ће вић.

Пред став ни ци срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке иза зва ли су па -
жњу стра них сла ви ста сво јим до бро при пре мље ним ре фе ра ти ма.9
Пред ста вље на је кон цеп ци ја бу ду ћег јед но том ног Ети мо ло шког
реч ни ка срп ског је зи ка. При ка зан је и Срп ски ди ја лек то ло шки
атлас. Не ки ауто ри су се по тру ди ли да иза бра ну те му пред ста ве из
угла ве ћег бро ја сло вен ских или бар ју жно сло вен ских је зи ка. Они
ко ји то ни су учи ни ли ис тра жи ва ли су оне је зич ке по ја ве и ре ла ци је
ко је се од но се на све сло вен ске је зи ке. Би ло је те ма и из син хро ниј ске
и из ди ја хро ниј ске лин гви сти ке. Ин те ре со ва ња срп ских пред став ни -
ка укла па ју се у оп ште сла ви стич ке трен до ве: би ло је ра до ва из фо -
не ти ке, пра во пи са, мор фо ло ги је, твор бе ре чи, лек си ко ло ги је, фра -
зе о ло ги је, син так се, ети мо ло ги је, ди ја лек то ло ги је, али и из обла сти
фол кло ри си ке, ет но лин гви сти ке, лин гво кул ту ро ло ги је. На жа лост,
ни је би ло ра до ва из исто ри је срп ског је зи ка.10 Срп ским уче сни ци -
ма мо гло би се за ме ри ти на то ме што ни су би ли до вољ но агил ни у
дру гим ак тив но сти ма на Кон гре су, што се оче ки ва ло с об зи ром на
број ност де ле га ци је. Осим П. Пи пе ра, ко ји је ор га ни зо вао те мат ски
блок Реч ник у гра ма ти ци и гра ма ти ка у реч ни ку, чи ји је мо де ра тор
био Ј. Апре сјан, срп ски лин гви сти ни су ор га ни зо ва ли ни је дан окру -
гли сто ни ти те мат ски блок. Ни смо би ли до вољ но за сту пље ни чак
ни као уче сни ци на окру глим сто ло ви ма и те мат ским бло ко ви ма ко је
су ор га ни зо ва ли дру ги сла ви сти. Из два ја мо, у том сми слу, ан га жо ва -
ње Де ја на Ај да чи ћа, ко ји је из ло жио ре фе рат на за се да њу ет но лин -
гви стич ког те мат ског бло ка, чи ји је мо де ра тор био Ј. Барт мињ ски,
и ак тив ност Дра га не Мр ше вић Ра до вић, ко ја је као ди ску тант уче -
ство ва ла на за се да њу фра зе о ло шког те мат ског бло ка, чи ји је мо де -
ра тор био В. М. Мо ки ен ко. Сло бо дан Ж. Мар ко вић и Алек сан дра
Вра неш ор га ни зо ва ли су је ди ну пре зен та ци ју ко ју су упри ли чи ли
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9 Ско ро сви ре фе ра ти срп ских уче сни ка об ја вље ни су у ЗМСС 83 и у КЈ
LX/2. По што су до ступ ни срп ским чи та о ци ма, не ће мо их по себ но пред ста вља -
ти. Тре ба на по ме ну ти да су у ЈФ LXIX об ја вље ни ре фе ра ти не ких стра них сла -
ви ста ко ји су би ли из ло же ни на Кон гре су у Мин ску на те мат ском бло ку Гра ма -
ти ка у реч ни ку и реч ник у гра ма ти ци.

10 Је ди ни ре фе рат из обла сти исто ри је срп ског је зи ка при ја ви ла је проф. др
Гор да на Јо ва но вић [(Не ке је зич ке од ли ке но во за вет них апо кри фа срп ске ре дак -
ци је (на гра ђи про то је ван ђе ља Ја ко вље вог)], али она ни је при су ство ва ла Кон -
гре су.



срп ски уче сни ци, а ко ја је би ла по све ће на це ло куп ним де ли ма Де -
сан ке Мак си мо вић.

VII. О сле де ћем кон гре су сла ви ста. Чла но ви Ме ђу на род ног ко -
ми те та сла ви ста јед но гла сно су при хва ти ли кан ди да ту ру Бе о гра да
као до ма ћи на XVI ме ђу на род ног кон гре са сла ви ста, ко ји ће се одр -
жа ти 2018. го ди не. Проф. др Бо шко Су вај џић по стао је пред сед ник
Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста, а Ср би ја сре ди ште сла ви стич ких
зби ва ња у на ред них пет го ди на. Овај ва жан до га ђај у исто ри ји сла -
ви сти ке при ли ка је да се под се ти мо како је тре ба ло да Ср би ја бу де
до ма ћин Кон гре са сла ви ста 1939. го ди не.11 Кон грес је, на жа лост,
от ка зан због из би ја ња Дру гог свет ског ра та. Ду го го ди шња на сто ја -
ња срп ских сла ви ста ко нач но ће би ти оства ре на. За тво ри ће се је -
дан круг: од Бе о гра да 1939. го ди не, ка да је от ка зан Кон грес сла ви -
ста, пре ко Бе о гра да 1955. го ди не, ка да је осно ван Ме ђу на род ни ко -
ми тет сла ви ста, до Бе о гра да 2018. го ди не, ка да ће се, по сле мно го
зби ва ња у сла ви сти ци и сло вен ском све ту, нај ва жни ји свет ски сла -
ви сти ко нач но оку пи ти у срп ској пре сто ни ци.
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Славянская духовная культура: этнолингвистические и
филологические исследования (К 90-летию со дня рождения Н.И.
Толстого (1923–1996)). Slawische Geisteskultur: Ethnolinguistische
und philologische Forschung (zum 90. geburtstag von N.I. Tolstoj).

– Institut für Slawistik, Wien 11–13. 12. 2013

С 11-го по 13-е декабря 2013 г. Институтом славистики Венского
университета в сотрудничестве с Австрийской и Российской акаде-
миями наук была проведена международная конференция «Славян-
ская духовная культура: этнолингвистические и филологические
исследования», посвященная 90-летию со дня рождения Никиты
Ильича Толстого (1923–1996). Целью конференции стало обсужде-
ние актуальных вопросов этнолингвистического исследования сла-
вянской духовной культуры и истории формирования письменных
традиций православной Славии (http://ni ki ta-tol stoj-kon fe renz.uni -
vie.ac.at).

Тематика докладов отразила ряд направлений из широкого ди-
апазона научных интересов Н.И. Толстого. В докладах э т н о л и н -
г в и с т и ч е с ко г о н а п р а в л е н и я были представлены методы и
результаты комплексных исследований семантики языка, текста и
ритуала, базирующиеся на синтезе лингвистики и этнографии в
традициях школы Н.И. Толстого, описаны методология и материал
современных полевых исследований.

Этнолингвистическую тематику конференции открыла С.М.
Толстая докладом «Клятва и проклятие в языке и культуре», где были
проанализированы два аспекта славянских клятв: клятва как обеща-
ние и как самопроклятие, на трех уровнях – в языке, фольклорных
текстах и обрядах. Сопоставляя значение праславянского глагола
*klę ti ‘ругать, бранить, проклинать’ и возвратного глагола *klę ti sę
‘приносить клятву, клясться, присягать’, автор указала, что исход-
ный смысл клятвы – это брань, проклятие, адресованное самому



себе. Этот аспект клятвы отражен как в ряде современных славян-
ских выражений (напр., рус. Чтоб мне сквозь землю провалиться и
др.), так и в ритуале самонаказания как юридического доказатель-
ства (напр., обычай являться в суд с камнем на шее или носить на
себе глыбы земли в знак отрицания своей вины в нарушении границ
земельных наделов).

Л. Раденкович в докладе «Хо дя чий» по ко й ник в ду хов ной ку ль ту -
ре сла вян» пред ста вил общ ую кар ти ну сла вян ских на род ных ве ро ва -
ний, свя зан ных с так наз. «не чи сты ми» по ко й ни ка ми, (пре жде вре -
мен но умер ши ми): ав тор со по ста вил по ве рья, отра жа ю щ ие спо со бы
и при чи ны «хо жде ния» душ; про а на ли зи ро вал мно го чи слен ные
сла вян ские на зва ния «не чи стых» по ко й ни ков, их функ ции и т.д.

А.Л. То пор ков в до кла де «За го вор ные тек сты рус ских ры бо ло вов:
ме жду ма ги ей и ре ли ги ей» обра тил ся к те ме, отра жен ной в ста тье
Н.И. Тол сто го «Эт но гра фи че ский ком мен та рий к древ ним сла вя но -
рус ским тек стам. Се ть (мре жа)» (1988), а имен но: хри сти ан ской
сим во ли ке ры бы, ре ли ги о зном осмы сле нию про цес са рыб ной ло вли,
обе рег ной («охра ни те ль ной») сим во ли ке ры бо лов ной се ти. Ав тор
ука зал на хри сти ан ские мо ти вы в тек стах ры бо лов ных за го во ров
(то пи ка, ци та ты из Но во го За ве та), что отли ча ет дан ные тек сты от
за го во ров охот ни ков.

В це лом ря де до кла дов был пред ста влен ак ту а ль ный ма те ри ал
но ве й ших по ле вых ис сле до ва ний (А.А. Плот ни ко ва, О.В. Бе ло ва,
М.Н. Тол стая, Е.Л. Бе ре зо вич, Б. Си ки мич, И.В. Бе гунц).

А.А. Плот ни ко ва в до кла де «Ар ха и че ские эле мен ты в на род ной
тра ди ции Бо снии: язык и ку ль ту ра» рас смо тре ла лек си ку, отра жа -
ю щ ую ар ха и че ские пред ста вле ния, обы чаи и ве ро ва ния, свя зан ные
с де мо но ло ги ей, де то ро жде ни ем, на род ным ка лен да рем (на пр., vi-
le, mora, vukodlak и др.). Ав тор ука за ла на общ ие ар ха и че ские чер -
ты, на блю да е мые в обы ча ях и по ве рь ях южных сла вян (при всех
раз ли чи ях ве ро и спо ве да ния: на при мер, у бо сни й ских му су ль ман и
пра во слав ных).

О.В. Бе ло ва в до кла де «Своя» и «чу жая» ве ра в на род ной кар -
ти не ми ра. Эт но лин гви сти че ский аспект» про а на ли зи ро ва ла во про -
сы оцен ки «сво ей» и «чу жой» ве ры, сме ны ве ры, ис по ль зо ва ния
«чу жих» са кра ль ных эле мен тов, пред ста вив ре зу ль та ты по ле вых
ис сле до ва ний, про ве ден ных в 2009–2013 гг. в обла стях кон так тов и
со су щ е ство ва ния раз лич ных кон фес сий (За пад ная Бе ло рус сия, Га -
ли ция, Бу ко ви на и др).

М.Н. Тол стая в выс ту пле нии «Эт но лин гви сти че ские ма те ри а лы
лин гви сти че ских эк спе ди ций Ин сти ту та сла вя но ве де ния» рас ска за -
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ла о по ле вых ис сле до ва ни ях по след них де ся ти ле тий. Эк спе ди ции
на По ле сье, осу щ ествляв ши е ся с 1960 го да со труд ни ка ми Ин сти -
ту та сла вя но ве де ния во гла ве с Н.И. Тол стым, по сле ава рии на Чер -
но бы ль ской АЭС в 1986 г. пр о дол жи ли сь в укра ин ских Кар па тах,
па рал ле ль но с со зда ни ем Кар пат ско го ди а лек то ло ги че ско го атла са,
а за тем с 1994 г. в Сред не рус ской во звы шен но сти. Ис по ль зо ва ние
эт но лин гви сти че ских опро сни ков, со здан ных для по лес ских эк спе -
ди ций, ана лиз маг ни то фон ных за пи сей по зво ли ли до пол ни ть по -
лес ские и кар пат ские ма те ри а лы ин фор ма ци ей о мест ных ве ро ва -
ни ях и обы ча ях, в том чи сле ве сь ма арха и че ских.

В до кла де Е.Л. Бе ре зо вич «Эт но ку ль тур ный кон текст рус ской
фра зе о ло гии. Мар ги на лии к по ле вым за пи сям по след них лет» бы -
ли рас смо тре ны не ко то рые иди о мы, за пи сан ные в эк спе ди ци ях в
Ар хан ге ль ской, Во ло год ской и Ко стром ской обла стях в 2008–2013
гг. (са ва те й ки ско ла чи ва ть ‘на хо ло стом хо ду’, де мь я но ва уха
‘пост ный суп с кар то фе лем и лу ком’ и др.), не вклю чен ные в ди а -
лект ные сло ва ри. Ана ли зи руя вну трен нюю фор му фра зе о ло ги змов
на фо не ши ро ко го эт но ку ль тур но го кон тек ста, ав тор рас смо тре ла
сва деб ную сим во ли ку са ней, пре жде вре мен но го бра ка и др. и пред -
ло жи ла свои мо ти ва ци он ные ре ше ния.

Б. Си ки мич в до кла де «Об ря до вые блю да в Во е во ди не. Со вре -
мен ные по ле вые ис сле до ва ния» рас ска за ла об ис сле до ва ни ях го во -
ров и обы ча ев Во е во ди ны: в част но сти, ко сну ла сь обы чая за кла ния
сви ней и об ря до вых блюд. Ав тор ука за ла на зна че ние со вре мен ных
ме то дов ис сле до ва ния – маг ни то фон ных за пи сей и их ком пь ю тер -
ной об ра бот ки, и обо зна чи ла да ль не й шие це ли ра бо ты: со зда ние и
ис по ль зо ва ние элек трон ных эт но лин гви сти че ских кор пу сов.

И.В. Бе гунц в до кла де «Се вер но рус ская ди а лект ная лек си ка,
свя зан ная с дет ски ми игра ми. На ма те ри а ле за пи сей из д. Та вре нь -
га Ко нош ско го р-на Ар хан ге ль ской обл.» рас ска за ла о ме то дах сбо -
ра и об ра бот ки ма те ри а ла «Ар хан ге ль ско го област но го сло ва ря»,
со зда ва е мо го уже 60 лет, и ука за ла на пре и му щ е ства дик то фон ных
за пи сей для по сле ду ю щ е го ана ли за и ис по ль зо ва ния элек трон ной
кар то те ки. В до кла де был пред ста влен цен ный ма те ри ал дет ских
игр, ко то рым вла де ет уже то ль ко стар шее по ко ле ние: ди а лект ные
на зва ния игр и их опи са ния (уко рóн ка и за ко лóтов ка ‘прят ки’, имáн -
ко ‘жмур ки’, ляпкú ‘са лоч ки’, гре хи и мн. др.), свя зан ные с ни ми
вы ра же ния (ва ри ть ка шу ‘во ди ть в игре’; ка ше вар, сто ро же вой,
де жур ный ‘ве ду щ ий’ и др.). Ав тор до пол ни ла име ю щ и й ся ди а лект -
ный ма те ри ал по дет ским играм как в пла не объ е ма, так и зна че ний
лек сем.
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Ряд выс ту пле ний был по свя щ ен во про сам р е  ко н  с т р у к  ц и и
с л а  в я н  с ко й  д у  х о в  н о й  к у  л ь  т у  р ы  и  э т и  м о  л о  г и и (Н.И.
Ан тро пов, А.Г. Кра вец кий, К. Хан ник, Я. Гр ко вич-Ме йд жор).

Н.И. Ан тро пов в до кла де «Со от но си мы ли за пад но по лес ско-бе -
ло рус ский об ря до вый Куст и но ми на ция ко у сть (ки сть/ко сть)
Ипа ть ев ской ле то пи си?» осно ва те ль не й шим обра зом про а на ли зи -
ро вал ге о гра фию и се ман ти ку об ря да «во жде ния Кýста» и уточ нил
про ис хо жде ние са мо го тер ми на, ко то рый ав тор счи та ет фо не ти че -
ской тран сфор ма ци ей пра сла вян ской ди а лект ной лек се мы *gozdъ.
По мне нию ав то ра, об ряд и тер мин явля ют ся на сле ди ем тра ди ци -
он ной ду хов ной ку ль ту ры дре го ви чей, не по сред ствен но свя зан ной
с эт но ку ль ту ра ми южных сла вян, что под твер жда ет идею Н.И. и
С.М. Тол стых о ре тро спек тив ном един стве до до ль ско го и «кýсто во -
го» об ря дов.

А.Г. Кра вец кий в до кла де «Кол ба са древ не рус ских кор мчих»
ис сле до вал спор ные эти мо ло гии лек се мы кол ба са и пред по ло жил
ее во змо жное древ не е вре й ское про ис хо жде ние, про ил лю стри ро вав
это упо тре бле ни ем лек се мы в зна че нии ‘еда с кро вью’ в ука за нии
во здер жа ть ся от по доб ной еды в древ не рус ских кор мчих и по ка зав
вли я ние евре й ских тек стов на сла вян скую цер ков ную ли те ра ту ру.

Я. Гр ко вич-Ме йд жор в до кла де «Фор му лы с су щ е стви те ль ным
ве ра в ста ро серб ском язы ке» (Фор му ле са име ни цом ве ра у ста ро -
срп ском је зи ку) обра ти ла сь к вер ба ли за ции ва жне й ших по ня тий ду -
хов ной ку ль ту ры на ма те ри а ле юри ди че ских на род ных до ку мен тов
XII–XV вв. Иссле до вав вы ра же ния, в ко то рых лек се ма ве ра при о -
бре та ет зна че ние, близ кое к ‘кля тва’, и про ве дя па рал ле ли с со о -
твет ству ю щ и ми древ не рус ски ми вы ра же ни я ми, ав тор при шла в вы -
во ду, что дан ные фор му лы име ют пра сла вян ское про ис хо жде ние.

Ва жное ме сто в ра бо те кон фе рен ции име ли до кла ды, свя зан -
ные с из у че ни ем д р е в  н е й  с л а  в я н  с ко й  п и  с ь  м е н  н о  с т и.

А.М. Мол до ван в до кла де «Про бле мы и за да чи кор пу сно го из у -
че ния сла вян ской пи сь мен но сти» рас ска зал о во змо жно стях ис поль -
зо ва ния элек трон ных баз для из у че ния древ не рус ских тек стов, пред -
ста вив ра бо ту Ин сти ту та рус ско го язы ка РАН в этом на пра вле нии.

Г. Не ве клов ски в до кла де «Рус ские ле то пи си как ис точ ник уста -
но вле ния хро но ло гии фо не ти че ских из ме не ний» дал ана лиз фо не -
ти че ских осо бен но стей тек ста в аспек те во про сов ав тор ства и пе ри -
о ди за ции древ них тек стов.

А.А. Алек се ев в до кла де «Из ис то рии рус ской эк зе ге зы» пред -
ста вил эк зе ги че ские во змо жно сти ори ги на ль ных древ не рус ских
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тек стов (ал ли те ра ци он ные рит мы, ор га ни зо ван ные в осо бом ал фа -
вит ном по ряд ке), срав ни вая их с тра ди ци я ми дру гих древ них тек -
стов, в част но сти, древ не е вре й ских ис точ ни ков.

К. Хан ник в до кла де „Так ти кон Ни ко на из Швар цен бер га как
ис точ ник на и ме но ва ний блюд и оде жды в сла вян ском сре дне ве ко -
вье“ (Das Tak ti kon des Ni kon vom Schwar zen Ber ge als Qu el le für Spe -
i sen- und Kle i der- be ze ic hnun gen im sla vischen Mit te lal ter) обра тил ся
к пи сь мам Ни ко на Чер но гор ца (ХІ в.) и их сла вян ским пе ре во дам.
Дан ный ис точ ник, в осо бен но сти его пер вая гла ва, да ет мно го све -
де ний о древ них обы ча ях, свя зан ных с едой и оде ждой, что явля ет -
ся ва жной за да чей в рам ках из у че ния «Сла вян ских древ но стей», и
по зво ля ет уточ ни ть эти мо ло гию ря да на и ме но ва ний.

Пе ре се че ние тра ди  ций  во  сточ  ной  и  за  пад  ной  Сл а  вии
и тер ми но ло ги че ские во про сы на и ме но ва ния сла вян ско го ми ра бы -
ли отра же ны в до кла дах А. Креч мер «Slavia Orthodoxa et/ versus Sla-
via Latina (Romana)», Р. Мар ти (Die ver schi e de nen Sla vi ae: ko e xi stent,
kon se ku tiv, ku mu la tiv), в све те на уч ных взгля дов Н.И. Тол сто го и
дру гих ис сле до ва те лей. О вза и мо де й ствии тра ди ций ре чь шла и в
до кла дах А.А. Ко жи но вой «Бе ло рус ские пе ре во ды кни ги про ро ка
Да ни и ла XVI ве ка» (ав то ры пе ре во дов при на дле жат к че ты рем ра -
зным кон фес си ям); В. То мел ле ри «Цер ков но сла вян ские пе ре крест ки.
Кли мент Охрид ский на сты ке за пад но го и во сточ но го сла вян ства»,
по ка зав ше го на ма те ри а ле ру ко пи сей един ство тра ди ций на на ча ль -
ном эта пе раз ви тия цер ков но сла вян ско го язы ка; Дж. Дзиф фе ра
«Во зник но ве ние ста ро сла вян ско го язы ка и сре дне ве ко вое мно го я -
зы чие», ука зав ше го на ва жную ро ль не то ль ко древ не гре че ско го,
но и ла тин ско го и древ не не мец ко го эле мен тов в фор ми ро ва нии ста -
ро сла вян ско го язы ка.

Исто ри че ские аспек ты за им ство ва ний бы ли отра же ны в до кла де
А.П. Ма й ро ва «Ти пы ав тох тон ных за им ство ва ний в за ба й ка ль ском
ре ги о лек те рус ско го язы ка XVI II ве ка»: ав тор рас смо трел за им ство -
ван ные сло ва, при шед шие в рус ский язык XVI II ве ка из язы ков ко -
рен но го на се ле ния Си би ри (пре и му щ е ствен но из бу рят ско го) с точ -
ки зре ния их исто ри че ской ди на ми ки, аре о ла рас про стра не ния и
со ци о ку ль тур ной зна чи мо сти (эк зо ти змы и ку ль тур но мар ки ро ван -
ная лек си ка).

Од но му из ва жне й ших на пра вле ний де я те ль но сти Н.И. Тол сто -
го – и з  у  ч е  н и ю  л и  т е  р а  т у р  н ы х  я з ы  ко в  и  м и  к р о  я  з ы  ко в
– был по свя щ ен до клад А.Д. Ду ли чен ко. Ав тор пред ста вил ис то -
рию на уч но го из у че ния язы ка ре зь ян ских по се ле ний в Ита лии (resp.
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ре зь ян-сло вен цев), на ча то го И.И. Сре знев ским и про дол жен но го
И.А. Бо ду э ном де Кур те нэ и дру ги ми уче ны ми и пе ре жи ва ю щ е го
рас цвет в на ше вре мя (Х. Сте эн ве йк, Р. Бе на кьо и др.). В до кла де
рас ска за но о ре зь я но ло ги че ских ра бо тах Н.И. Тол сто го по сле сен -
са ци он но го об на ру же ния им в кон це 50-х гг. ХХ в. в Ар хи ве АН
СССР в С.-Пе тер бур ге ру ко пи си «Ре зь ян ско го сло ва ря» И.А. Бо ду -
э на де Кур те нэ. Поз же об ра бот ку сло ва ря про дол жи ли А.А. Ду ли -
чен ко и акад. М. Ма ти че тов. Дан ный сло ва рь дав но под го то влен к
пе ча ти и пе ре дан Сло вен ской ака де мии на ук, од на ко до сих пор не
опу бли ко ван.

Ряд до кла дов был по свя щ ен во про сам и с  т о  р и и  с е р б  с ко  г о
л и  т е  р а  т у р  н о  г о  я з ы  к а.

А. Ми ла но вич пред ста вил сов мест ную с И. Бе ла ко вич ра бо ту
на те му «Пе ри о ди за ция Тол сто го и во прос жан ра» (Тол сто је ва пе -
ри о ди за ци ја и пи та ње жан ра), где ав то ры со по ста ви ли осо бен но -
сти раз ви тия и язы ко вые ха рак те ри сти ки не ко то рых га зет ных жан -
ров эпо хи, пред ше ство вав шей стан дар ти за ции (ис точ ник: Но ви не
Серб ске), в част но сти, жан ра не кро ло га и но во стей: от кры то сть/за -
кры то сть для ин но ва ций, упо тре бле ние сла вя ни змов, дру гих
иностран ных слов и др. Бы ло ука за но на ва жную ро ль тек сто во го
ана ли за ра зных жан ров, жан ро во го рас сло е ния для пе ри о ди за ции
ис то рии ли те ра тур но го язы ка.

Г. Шта сни в до кла де Се ман тич ке тран сфор ма ци је у по ср бље -
ним ме ди цин ским реч ни ци ма рас смо тре ла на зва ния ме ди цин ских
ди сци плин, бо ле зней, ор га нов, фи зи о ло ги че ских про цес сов и др. в
ис точ ни ках сре дне ве ко вой и пред ву ков ской эпох. Ав тор про а на ли -
зи ро ва ла мо ти ва ци он ные осно вы се ман ти че ские ме ха ни змы но ми -
на ций, со по ста вив их с гре че ски ми и ла тин ски ми ана ло га ми, а так же
ме жду со бой, и по ка за ла та ким обра зом ди а хро ни че ское раз ви тие
ме ди цин ской тер ми но ло гии.

Во про сам ис то рии сла вя но серб ско го язы ка бы ли по свя щ е ны и
дру гие до кла ды ис сле до ва те лей из Сер бии и Хор ва тии: Б. Чо ри ча
(Не ка пи та ња твор бе ре чи у сла ве но срп ском је зи ку), М. Ку ре ше вич
(Ка де фи ни са њу цр кве но сло вен ског је зи ка ни жег сти ла (на при ме ру
ис ка зи ва ња се ман тич ке суб ор ди на ци је)), В. Кар лич (О при дјев ском
ви ду у сла ве но срп ском је зи ку) и Д. Бо гу то вац (О Ви на ве ро вим по гле -
ди ма на срп ски књи жев ни је зик и пи са ну пје снич ку тра ди ци ју).

По след ний де нь кон фе рен ции бы ло по свя щ ен в о с  п о  м и  н а  н и  -
я м о Ни ки те Иль и че. Сво и ми лич ны ми вос по ми на ни я ми по де ли -
ли сь С.М. Тол стая и А.В. Та ра сь ев, что да ло осо бую те плую но ту

Јужнословенски филолог LXX (2014)290



за клю чи те ль но му за се да нию. Исто ри о гра фи че ские дан ные о бе лой
эми гра ции пред ста ви ли в сво их выс ту пле ни ях А.Б. Арсе нь ев
(«Серб ские» Тол стые в вос по ми на ни ях со вре мен ни ков) и о. Б. Да -
ни лен ко («И.А. Гард нер и его «Пи сь ма из Под кар пат ской Ру си»).
Кон фе рен ция, со брав шая в Ве не кол лег, дру зей, уче ни ков и по сле -
до ва те лей Н.И. Тол сто го, вы ра зи ла та ким обра зом идеи па мя ти и
пре ем ствен но сти, о чем го во ри ли на от кры тии и в хо де ра бо ты кон -
фе рен ции орга ни за то ры (Ф.Б. По ля ков и А.Г. Креч мер) и ее участ -
ни ки.
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НАУЧНИ СКУП СРПСКИ ЈЕЗИК И АКТУЕЛНА ПИТАЊА
ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ

У Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 28. ок то бра 2013. го ди -
не одр жан је на уч ни скуп под на зи вом Срп ски је зик и ак ту ел на пи -
та ња је зич ке по ли ти ке. Скуп су ор га ни зо ва ли Оде ље ње је зи ка и
књи жев но сти СА НУ, Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, Ин -
сти тут за срп ски је зик СА НУ и Фонд за за шти ту и уна пре ђе ње ћи -
ри ли це „Ђор ђе Зе че вић“. Чла но ви Ор га ни за ци о ног од бо ра би ли су
др Сре то Та на сић (пред сед ник), ака де мик Пре драг Пи пер, ака де -
мик Иван Клајн и мр Јо ван Вук са но вић (се кре тар). Скуп је отво рио
С. Та на сић, на кон че га се уче сни ци ма обра ти ла гђа Ја сми на Ми -
тро вић Ма рић, са вет ник пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је и члан Ка -
би не та пред сед ни ка, те г. Ду шко Па ун ко вић као пред став ник На ци -
о нал ног са ве та за кул ту ру. При сут не су, та ко ђе, по здра ви ли у име
Ака де ми је на у ка и умет но сти Ре пу бли ке Срп ске ака де мик Сло бо -
дан Ре ме тић, у име Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти Оде ље ња
је зи ка и књи жев но сти ака де мик Пре драг Пи пер, у име Ма ти це срп -
ске др Дра ган Ста нић, у име Срп ског на ци о нал ног ви је ћа у Хр ват -
ској др Ми ло рад Пу по вац и у име Од бо ра за срп ски је зик Срп ске
књи жев не за дру ге др Ми лош Ко ва че вић.

У окви ру рад ног де ла ску па из ло же но је ше сна ест ре фе ра та, по -
де ље них у два бло ка, по сле ко јих је усле ди ла ди ску си ја и усва ја ње
за кљу ча ка.

Дра ган Ста нић у ре фе ра ту под на зи вом „Ну жни усло ви за во ђе ње
је зич ке по ли ти ке“ раз ма тра про блем основ них пред у сло ва за во ђе ње
успе шне је зич ке по ли ти ке ко ја би на срп ском је зич ком про сто ру тек
тре ба ло да се из гра ди. Иако је срп ска је зич ка по ли ти ка не сум њи во
не у спе шна, аутор сма тра да ти про бле ми ни су не ре ши ви јер за во ђе -
ње јед не озбиљ не срп ске је зич ке по ли ти ке ми има мо мно го то га већ
при пре мље но, основ ни ин стру мен ти су већ обез бе ђе ни, а си стем



нео п ход них уста но ва одав но је ус по ста вљен. Ова по ли ти ка мо ра
би ти ра ци о нал но по ста вље на, на уч но уте ме ље на и ре ал но оства -
ри ва. То што је не спор но мо ра би ти ра ци о нал но из ло же но, на уч но
обра зло же но и са гле да но из пер спек ти ве ре ал не спро во ди во сти у
прак си. Оно пак што је спор но и про бле ма тич но, мо ра би ти оста -
вље но да се ре ша ва у не ким дру га чи јим дру штве но-је зич ким окол -
но сти ма и у из ме ње ним ду хов но-исто риј ским при ли ка ма. Оп шти
зах те ви успе шне је зич ке по ли ти ке под ра зу ме ва ју ва ља но уре ђе на бар
три основ на, су штин ски ва жна под руч ја, а та под руч ја об у хва та ју
озбиљ ну и уте ме ље ну де лат ност у до ме ну: 1. исто риј ско-на ци о нал не
са мо све сти; 2. је зич ко-кул тур не са мо све сти; 3. дру штве но-по ли -
тич ке са мо све сти. Д. Ста нић је ис та као да је нео п ход но ус по ста ви -
ти кон сен зус уну тар срп ске је зич ке и лин гви стич ке, тј. на уч не за јед -
ни це: тре ба да зна мо ка кав нам је је зик, ка кво је ње го во име и ка ко
на при ро дан и одр жив на чин тре ба да га уре ди мо. Срп ска је зич ка
по ли ти ка ни ка ко не би сме ла да бу де са мо ср би јан ска не го све срп -
ска. Она би мо ра ла ис ка за ти ја сан став пре ма до са да не за бе ле же -
ном фе но ме ну про стог пре и ме но ва ња је зи ка и из град ње ве штач ких
је зич ко-стан дард них си сте ма у чи је об ли ко ва ње се уно се до дат ни,
ко му ни ка циј ски су ви шни чи ни о ци раз ли ке и, притом, пот пу но се
из о ста вља по чет но, срп ско име то га је зи ка. Стра те шки ин те рес срп -
ске је зич ке по ли ти ке тре ба да бу де са др жан у ци љу да се све је зич -
ко-стан дард не раз ли ке на це лом срп ском је зич ком про сто ру све ду
на што ма њу ме ру, бар ону ме ру ко ја од го ва ра ствар ном ста њу на
про сто ру ко ји се ни је оту ђио од иде је срп ског је зич ког је дин ства.
Нео п ход но је, притом, да се за др жи екав ско-ије кав ска раз ли ка у на -
реч ју, као и да се из ра жај но бо гат ство срп ских ди ја ле ка та, жар го на,
функ ци о нал них сти ло ва и струч них је зи ка очу ва као дра го це но из -
во ри ште стал ног бо га ће ња је зи ка.

У ре фе ра ту „Пла ни ра ње је зи ка да нас (под сет ник)“ ака де ми ка
Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа из но се се те мељ ни прин ци пи пла ни ра ња
је зи ка, из два основ на угла гле да ња. Са ста но ви шта оп ште си сте ма -
ти за ци је на у ка и лин гви стич ке на у ке по себ но, пла ни ра ње је зи ка се
раз ла же на пла ни ра ње у ужем сми слу и пла ни ра ње у ши рем сми слу.
Јед но се ба ви пла ни ра њем је зич ко га кор пу са, дру го се ба ви пла ни -
ра њем је зич ко га ста ту са („гло то по ли ти ка“). Јед но пла ни ра њем „из -
ну тра“, дру го пла ни ра њем „спо ља“. Са ста но ви шта пла ни ра ња
схва ће ног као пр о цес, из ло жен је ауто ров „стан дард ни“ мо дел од
де сет фа за пла ни ра ња је зи ка, од ко јих де скрип ци ја, пре скрип ци ја,
ела бо ра ци ја, ева лу а ци ја и ре кон струк ци ја спа да ју у пла ни ра ње кор -
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пу са, ак цеп та ци ја, им пле мен та ци ја, екс пан зи ја и кул ти ва ци ја у пла -
ни ра ње ста ту са, док се лек ци ја пред ста вља при род ни пре сек, спо ну
ова два ти па пла ни ра ња је зи ка. На осно ву овог мо де ла аутор за кљу -
чу је да су за стан дард не је зи ке јед на ко мо гућ ни и пр о це си „ин те гра -
ци је“, као и „ва ри ја ци је“, „по ла ри за ци је“, „дез ин те гра ци је“, и „пр -
о мо ци је“ (ва ри је те та ти па ет нич ки мар ки ра них ва ри ја на та, пре сти -
жних со ци о ле ка та, урба но-ре ги о нал них ре а ли за ци ја). У том је сми -
слу, у ствар ном жи во ту и не мо гућ но пре ци зно раз дво ји ти област(и)
зна ња од но сно де ло ва ња ко је обич но име ну је мо пла ни ра њем је зи -
ка и/или је зич ком по ли ти ком. Ово по след ње и сто га што је сва ки
је зик (да кле, не са мо ње го ва стан дар ди зо ва на вер зи ја, уко ли ко ова
и по сто ји), и лин гви стич ки, и по ли тич ки је зик – бу ду ћи да он би ва
иден ти фи ко ван та ко што ауто ри тет не ке вр сте хо ће и успе у гло то -
по ли тич кој пр о мо ци ји „гра ни це“ ко ју је на у мио ус по ста ви ти у не -
ком ди ја ле кат ском кон ти ну у му. Сто га се мо же ре ћи, сма тра М. Ра -
до ва но вић, да су „ме ке“, то јест „фа зич не“ и ме ђу је зич ке и ме ђу ди -
ја ле кат ске, па и ме ђу ва ри јант не и ме ђу со ци о ле кат ске гра ни це и изо -
гло се што их лин гви стич ки ге о гра фи, ге не а ло зи, ти по ло зи, стан -
дар до ло зи, со ци о лин гви сти, је зич ки пла не ри, па и гло то по ли ти ча -
ри ис цр та ва ју.

О срп ском је зи ку ван Ср би је го во ри ло се у ви ше ре фе ра та. Пр ви
од њих био је ре фе рат Сло бо да на Ре ме ти ћа „Срп ски је зик у Ре пу -
бли ци Срп ској и Бо сни и Хер це го ви ни“. Основ на по ру ка овог из ла -
га ња је сте да је по ло жај срп ског је зи ка у Бо сни и Хер це го ви ни, али
и у Ре пу бли ци Срп ској, ве о ма лош. Срп ски је зик и ћи ри ли ца ни су
угро же ни са мо аманд ма ном ви со ког пред став ни ка ме ђу на род не за јед -
ни це на Устав Ре пу бли ке Срп ске, ко јим је укло њен тер мин срп ски
је зик, већ и не до вољ ном бри гом срп ских ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци
Срп ској. У са оп ште њу се под се ћа на ви ше пу та ис ти ца ну чи ње ни -
цу да бо шњач ки лин гви сти и по ли ти ча ри гру бим фал си фи ко ва њем
исто риј ских и на уч них чи ње ни ца нај бе зоч ни је ата ку ју на срп ску
кул тур ну ба шти ну. Тзв. бо сан ском је зи ку, до би је ном про стим пре -
и ме но ва њем књи жев но је зич ког иди о ма ко ји је за по тре бе срп ског
на ро да по ло ви ном XIX ве ка ре фор ми сао Вук Ка ра џић, ка ко на во ди
С. Ре ме тић, гро зни ча во се, не пре за ју ћи ни од че га, тра же и „на ла -
зе“ „до ка зи“ кон ти ну и те та од по чет ка сло вен ске пи сме но сти на тлу
сред њо ве ков не Бо сне и сред њо ве ков ног Ху ма.

Сре то Та на сић у са оп ште њу „Зна чај на уч них ин сти ту ци ја за
ста тус срп ског је зи ка“ под се ћа на нео спор ну чи ње ни цу да у сва кој
ор га ни зо ва ној др жа ви, са де фи ни са ном и утвр ђе ном на ци о нал ном
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по ли ти ком, у до ме ну бри ге о на ци о нал ном и кул тур ном иден ти те -
ту пи та њу је зи ка при па да ме сто од нај ве ћег зна ча ја. Сход но то ме,
на уч не ин сти ту ци је ко је се ба ве из у ча ва њем на ци о нал ног је зи ка мо -
ра ју има ти ста тус ко ји ће омо гу ћа ва ти да ис пу ња ва ју сво ју ми си ју.
На при ме ру ра да и по ло жа ја Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ по -
ка зу је се ко ли ко је да нас код нас раз ви је на свест о зна ча ју на уч них
ин сти ту ци ја за ста тус срп ског је зи ка. Мно ги про бле ми с ко ји ма се
су о ча ва Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, сма тра аутор, постоје и у
Ма ти ци срп ској, као и на фа кул те ти ма на ко ји ма се сту ди ра и про -
у ча ва срп ски је зик. И ов де, као и у ви ше дру гих са оп ште ња, под се -
ћа се на чи ње ни цу да је у по след њих два де се так го ди на би ло мно го
слу ча је ва да се ста тус срп ског је зи ка до во дио у пи та ње на раз ли чи тим
стра на ма, па су се кри во тво ри ле и пре кра ја ле чи ње ни це ве за не за
срп ски је зик, при сва ја ли су се и при сва ја ју се де ло ви срп ске књи -
жев но сти. Ва ри ја ци је срп ског је зи ка, по ре чи ма С. Та на си ћа, про -
гла ша ва не су за по себ не је зи ке, на јед ној стра ни, док се срп ском
на ро ду не где ус кра ћу је пра во на име ње го вог је зи ка, а не где се у
слу жбе ну упра ву и школ ство уво де но во про гла ше ни је зи ци, а за -
бра њу је се упо тре ба срп ског је зи ка. За оства ри ва ње за да та ка ко ји се
од но се на ста тус на уч них ин сти ту ци ја чи ји пред мет про у ча ва ња је
срп ски је зик по треб но је да се ус по ста ви бо ља, пот пу ни ја и свр сис -
ход ни ја стал на са рад ња из ме ђу тих ин сти ту ци ја и др жа ве, има ју ћи
у ви ду и уло гу ко ју у то ме тре ба да има Од бор за стан дар ди за ци ју
срп ског је зи ка, као и да ва ње пред ло га др жа ви из обла сти књи жев -
но је зич ке по ли ти ке као бит ног еле мен та укуп не на ци о нал не по ли -
ти ке. У Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, за кљу чу је С. Та на сић, тре ба ло би
осно ва ти те ло од пред став ни ка ми ни стар ста ва у чи јем ре со ру је у
од ре ђе ном ви ду и бри га о срп ском је зи ку ко је би би ло за ду же но за
је зич ку по ли ти ку, те ло с ко јим би на уч не ин сти ту ци је и Од бор за
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка мо гли са ра ђи ва ти на кре и ра њу и
во ђе њу је зич ке по ли ти ке.

Две те ме до ми ни ра ју ре фе ра том проф. др Ма та Пи жу ри це
„При лог де фи ни са њу до ме на слу жбе не и јав не упо тре бе је зи ка и
пи сма“. Јед на од њих, раз ли ко ва ње слу жбе не и јав не упо тре бе пи -
сма и је зи ка, ви дљи ва је и у на сло ву. Аутор спа да у оне ко ји су на
ово раз ли ко ва ње при ста ли из уве ре ња. Дру га те ма овог ре фе ра та,
нео дво ји ва од пр ве те ме, је сте по ло жај ћи ри ли це. М. Пи жу ри ца ис -
ти че да ћи ри ли ца мо ра трај но по сти ћи ста тус на ци о нал ног пи сма.
Наш циљ је, бу ду ћи да смо не спор но зе мља ћи ри лич ке кул ту ре, ви -
дљи ва до ми на ци ја ћи ри лич ког пи сма у свим обла сти ма и ви до ви ма
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упо тре бе, у јав ном, про свет ном, кул тур ном, ин фор ма тив ном, при -
вред ном и по ли тич ком жи во ту.

Про бле ми из у ча ва ња срп ског је зи ка као ма тер њег је зи ка ка ко
на фи ло ло шким (фи ло зоф ским) та ко и не фи ло ло шким фа кул те ти ма
раз ма тра ју се у са оп ште њу „Срп ски је зик и функ ци о нал на пи сме -
ност на уни вер зи те ту“ Ми ло ша Ко ва че ви ћа. Ана ли зи ра но је осам
др жав них уни вер зи те та – шест у Ср би ји и два у Ре пу бли ци Срп -
ској, док при ват ни уни вер зи те ти, а има их три де се так, ни су узе ти
у об зир. У ре фе ра ту се ука зу је на по ло жај срп ског је зи ка у до у ни -
вер зи тет ској на ста ви, и на гла ша ва да је у сред њим шко ла ма срп ски
је зик са мо пред мет на па пи ру. Иако се сред њо школ ски пред мет
фор мал но зо ве „срп ски је зик и књи жев ност“, учи се са мо књи жев -
ност док за је зик не ма вре ме на. Број ни зах те ви да се срп ски је зик
у шко ла ма одво ји од књи жев но сти за са да оста ју без ре зул та та. На
уни вер зи те ти ма срп ски је зик се као пред мет сре ће: 1) као гру па на
фи ло ло шким фа кул те ти ма; 2) на учи тељ ским и пе да го шким фа кул -
те ти ма; 3) на стра ним фи ло ло ги ја ма; 4) на на став нич ким фа кул те -
ти ма; 5) на не на став нич ким фа кул те ти ма. На осно ву де таљ не ана -
ли зе аутор за кљу чу је да је ста тус срп ског је зи ка у уни вер зи тет ској
на ста ви го то во за бри ња ва ју ћи. За то је ви ше не го по треб но, ис ти че
М. Ко ва че вић, да се ср би сти и стра ни фи ло ло зи ује ди не у ми шље њу
да је нео п ход но обез бе ди ти еле мен тар ну и функ ци о нал ну пи сме -
ност на свим уни вер зи тет ским сме ро ви ма, без об зи ра ко јој на уч ној
гру па ци ји они при па да ли. Ну жно је за кон ски и прак тич но обез бе -
ди ти усло ве да срп ски је зик до би је бо љи ста тус на стра ним фи ло -
ло ги ја ма, а на не фи ло ло шким бар при бли жан оно ме ка кав има ју
стра ни је зи ци. У окви ру са ме ср би сти ке по треб но је по кре ну ти и
ин тер ка те дар ску ср би стич ку кон фе рен ци ју (кон фе рен ци ју ка те дри
за срп ски је зик и књи жев ност). Еле мен тар на не пи сме ност, је зич ка
не кул ту ра, основ на је од ли ка и фа кул тет ски обра зо ва них љу ди, чак
и оних са ти ту ла ма док то ра на у ка. За то је нео п ход но, на во ди М. Ко -
ва че вић, да се срп ски је зик као пред мет уве де на свим фа кул те ти -
ма, да ви со ко школ ско фор мал но обра зо ва ње не бу де у су прот но сти
бар са еле мен тар ном пи сме но шћу.

У ре фе ра ту „Ме сто пра во пи са у на став ном про це су“ др Вељ ка
Бр бо ри ћа го во ри се о на ста ви пра во пи са у школ ском си сте му, на
свим обра зов ним ни во и ма. Без об зи ра на то што је пра во пи сна про -
бле ма ти ка ин те гри са на у на ста ву ма тер њег је зи ка у свим фа за ма
шко ло ва ња, ка ко на во ди В. Бр бо рић, ипак је по за вр шет ку обра зо ва-
ња пра во пи сна пи сме ност код јед ног бро ја уче ни ка на ве о ма ни ском
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ни воу. Аутор де таљ но ана ли зи ра за сту пље ност на ста ве пра во пи са
у на став ним пла но ви ма и про гра ми ма (основ на шко ла, сред ња шко ла,
уни вер зи тет ска на ста ва) и од го ва ра ју ћу уџ бе нич ку и при руч нич ку
ли те ра ту ру, али и са му на ста ву, од но сно ре а ли за ци ју на став них ча -
со ва тј. пра во пи сну обу ку уче ни ка. В. Бр бо рић сма тра да је на ста ва
пра во пи са ја сно де фи ни са на у на став ним про гра ми ма за основ ну
шко лу, а сво је ме сто је на шла и у сред њо школ ским про гра ми ма, али
је, као што је по зна то, на ста ва је зи ка, па и пра во пи са, при лич но
скрај ну та и ње на ре а ли за ци ја је че сто спор на. По ауто ро вом ми -
шље њу пра во пис би као за се бан пред мет мо рао на ћи сво је ме сто,
ма кар и као јед но се ме страл ни курс, на фи ло ло шким (фи ло зоф ским)
фа кул те ти ма, као и на учи тељ ским фа кул те ти ма. За да так Ма ти це
срп ске, на гла ша ва В. Бр бо рић, сва ка ко је да уз Пра во пис срп ско га
је зи ка из 2010. го ди не обез бе ди аде кват но школ ско из да ње, при ла -
го ђе но на шим уче ни ци ма и њи хо вим школ ским по тре ба ма. Оно би
мо ра ло би ти до ступ но на шим уче ни ци ма и са став ни део оба ве зног
уче нич ког ком пле та за ста ри је раз ре де основ не шко ле и све на ше
сред њо школ це.

Др Ми лош Лу ко вић у са оп ште њу „Ак ту ел на пи та ња је зич ког
за ко но дав ства у Ре пу бли ци Ср би ји“ ука зу је на устав не осно ве и
окви ре је зич ке по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји. Је зич ко за ко но дав -
ство, по Лу ко ви ће вом од ре ђе њу, је су сви за ко ни Ре пу бли ке Ср би је
ко ји ма се, у ве ћој или ма њој ме ри, не по сред но и по сред но, уре ђу -
ју пи та ња од зна ча ја за ста тус срп ског је зи ка и је зика на ци о нал них
ма њи на или од зна ча ја за кор пус срп ског је зи ка. Аутор из два ја не -
ко ли ко те мељ них прин ци па и пој мо ва од не по сред ног зна ча ја за
утвр ђи ва ње и во ђе ње је зич ке по ли ти ке, од но сно за про фи ли са ње
је зич ког за ко но дав ства: 1) људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де и
при пад ност европ ским прин ци пи ма и вред но сти ма угра ђе ни су у
осно ве прав ног по рет ка у Ре пу бли ци Ср би ји; 2) оп ште при хва ће на
пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са -
став ни су део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је; 3) пред Уста вом
и за ко ном сви су јед на ки, а за бра ње на је сва ка дис кри ми на ци ја, по
би ло ком осно ву, па и по осно ву је зи ка; 4) Ре пу бли ка Ср би ја под сти че
дух то ле ран ци је и ме ђу кул тур ног ди ја ло га и под сти че раз у ме ва ње,
ува жа ва ње и по што ва ње раз ли ка ко је по сто је ме ђу ње ним гра ђа ни ма
због по себ но сти ет нич ког, кул тур ног, је зич ког или вер ског иден ти те -
та; 5) Ре пу бли ка Ср би ја раз ви ја и уна пре ђу је од но се Ср ба ко ји жи ве
у ино стран ству с ма тич ном др жа вом, а шти ти пра ва на ци о нал них
ма њи на, ра ди оства ри ва ња пот пу не рав но прав но сти и очу ва ња њи -
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хо вог иден ти те та; 6) Вла да утвр ђу је и во ди по ли ти ку, из вр ша ва за -
ко не, пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не, а усме ра ва и ускла ђу -
је рад ор га на др жав не упра ве; је зич ка по ли ти ка је та ко ђе са став ни
део оп ште по ли ти ке у зе мљи; 7) Устав ни суд од лу чу је о са гла сно -
сти за ко на и дру гих оп штих ака та с Уста вом, оп ште при хва ће ним
пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во -
ри ма. На кон ука зи ва ња на нор ме ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род не
уго во ре ко ји су по ста ли са став ни де ло ви прав ног по рет ка Ре пу бли -
ке Ср би је и при ме ре је зич ког за ко но дав ства у дру гим зе мља ма, М.
Лу ко вић за кљу чу је да на уч не и дру ге ин сти ту ци је ко је су овла шће -
не и ком пе тент не да бри ну о кор пу су и ста ту су срп ског је зи ка, ста -
ту су је зика на ци о нал них ма њи на, је зич ким пра ви ма по је ди на ца и
је зич ком иден ти те ту Ср ба у ре ги о ну и ди ја спо ри – има ју не спор не
за кон ске мо гућ но сти да ути чу на је зич ко за ко но дав ство Ре пу бли ке
Ср би је, а то по себ но олак ша ва не дав но ус по ста вље ни Прав но-ин -
фор ма ци о ни си стем Ре пу бли ке Ср би је.

У пр вом де лу са оп ште ња „О стра те ги ји је зич ке по ли ти ке у Ре -
пу бли ци Ср би ји“ Пре дра га Пи пе ра од ре ђу ју се тер ми ни слу жбе на,
јав на и при ват на упо тре ба је зи ка и пи сма, на кон че га се на во де не ки
од број них про пу ста у на шој је зич кој по ли ти ци (штам па ње не ких
од кључ них књи га срп ског иден ти те та ла ти ни цом, уни шта ва ње дво -
је зич них нат пи са у Хр ват ској, „бо сан ски је зик“, лек то ра ти срп ског
је зи ка у ино стран ству, на ста ва ру ског је зи ка у срп ским шко ла ма).
Стра те ги ја је зич ке по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји, ка ко на во ди
аутор, тре ба да бу де усме ре на на до бро ор га ни зо ва но и струч но во -
ђе ње иден ти тет ске по ли ти ке у обла сти је зи ка; тре ба да от кла ња мо -
гућ но сти кон фликт них је зич ких си ту а ци ја; тре ба да пре и спи та ме сто
је зич ке по ли ти ке у за ко но дав ству; стра те ги јом тре ба пред ви де ти
ме ре је зич ке по ли ти ке на Ко со ву и Ме то хи ји и у су сед ним др жа ва ма;
њо ме тре ба пре ци зи ра ти ме сто срп ског је зи ка у обра зо ва њу ка ко
би се број ча со ва на ста ве ма тер њег је зи ка до вео бар на ни во ко ји
пред ста вља про сек у зе мља ма Европ ске уни је; За ко ном о слу жбе ном
је зи ку тре ба ло би пред ви де ти да је услов за до би ја ња др жа вљан ства
Ре пу бли ке Ср би је вла да ње слу жбе ним је зи ком и пи смом на ни воу
ко ји утвр ђу је лин гви стич ка ин сти ту ци ја у чи јој би то би ло над ле -
жно сти, а да би се то мо гло оства ри ти тре ба по кре ну ти из ра ду нор -
ма ти ви стич ке лин гво ди дак тич ке ли те ра ту ре; тре ба пред ви де ти
стал ну по др шку лек то ра ти ма срп ског је зи ка и бри гу о на ста ви срп ског
је зи ка као стра ног; тре ба по кре ну ти на уч ни про је кат ко ји би у фор -
ми си стем ских ис тра жи ва ња обез бе ђи вао на уч ну по др шку др жа ви
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у во ђе њу је зич ке по ли ти ке; тре ба пред ло жи ти си стем ме ра за пре -
во ђе ње на срп ски је зик ка пи тал них де ла из ле пе књи жев но сти; у
обла сти из да ва штва и по др шке ћи ри ли ци у јав ној упо тре би је зи ка
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња би тре ба ло да, при ли ком от -
ку па но вих књи га по кон кур су Ми ни стар ства, пред ност да је из да -
њи ма на ћи ри ли ци; у обла сти ки не ма то гра фи је стра те ги ја тре ба да
об у хва ти ме ре ко је би обез бе ди ле да про це нат фил мо ва на срп ском
је зи ку и ћи ри ли ци бу де из над 50%; по треб но је по ја ча ти на ста ву
срп ског као стра ног је зи ка; стра те ги јом је зич ке по ли ти ке тре ба да
се пред ви ди до ког сте пе на се мо же до пу сти ти све ши ра упо тре ба
стра них је зи ка у сфе ри јав не ко му ни ка ци је у Ср би ји; тре ба пред -
ви де ти ме ре за шти те срп ског је зи ка и пи сма од мо гу ћих по ку ша ја
да се срп ски је зич ки спо ме ни ци или срп ски го во ри про гла се спо ме -
ни ци ма или го во ри ма дру гих на ро да итд. По што се ве ћи на ме ра за
спро во ђе ње утвр ђе не је зич ке по ли ти ке не мо же оства ри ти од мах,
за кљу чу је П. Пи пер, стра те ги јом је зич ке по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср -
би ји тре ба ло би пред ви де ти до бро од ме ре не ре ал не ро ко ве њи хо ве
ре а ли за ци је у скла ду са фи нан сиј ским, ка дров ским, тех но ло шким
и дру гим мо гућ но сти ма, а пре све га у скла ду са гло бал ном по ли -
тич ком стра те ги јом зе мље.

Ми ло рад Пу по вац у са оп ште њу „Је зич не иде о ло ги је, је зич не
по ли ти ке и про из вод ња не то ле ран ци је у пост ју го сла вен ским зе -
мља ма“ за па жа да је зич ке по ли ти ке и је зич ке иде о ло ги је на под -
руч ју „што кав ског је зи ка“ про из во де је зич ке не то ле ран ци је ши ро ких
раз ме ра, у два ма ни фе ста ци о на об ли ка – пре ма спо ља и пре ма уну -
тра. Ко нач на по сле ди ца про из во ђе ња је зич ке не то ле ран ци је са сто -
ји се у то ме што се она пре тва ра у про из во ђе ње не је зи ка, и то опет
у два основ на ма ни фе ста ци о на об ли ка: про из во ђе ње је зи ка у не је -
зик и про из во ђе ње не је зи ка у је зик. По след њих не ко ли ко де це ни ја,
ка ко на во ди М. Пу по вац, на пост ју го сло вен ском про сто ру до шло
је до ре де фи ни са ња на род не еман ци па ци је у је зи ку: на род ни је зик
се од јав ног је зи ка ње го вих го вор ни ка пре тва ра у при ват ни је зик
на ци је/др жа ве. За по сле ди цу ово има ре ду ко ва ње је зи ка при мар но
на ње го ве иден ти тет ске функ ци је, а за не ма ри ва ње ње го вих укуп -
них функ ци ја. Два нај че шћа и нај ак тив ни ја ти па је зич ких иде о ло -
ги ја на пост ју го сла вен ском про сто ру су: иде о ло ги ја аутен тич но сти
и иде о ло ги ја стан дард но сти. Иде о ло ги ја аутен тич но сти огле да се
у про из во ђе њу ста ва о нео п ход но сти да се го во ри аутен тич ним је -
зи ком На ци је, а та аутен тич ност да нас се обез бе ђу је лин гви стич -
ким ин же ње рин гом. Је зич ка не то ле ран ци ја нај че шће се огле да у
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јав ном де мо ни зо ва њу (као што је то слу чај с ћи ри лич ким пи смом у
Хр ват ској), јав ном стиг ма ти зи ра њу (као што је то слу чај с мар ки ра -
њем или ико ни за ци јом је зич ких раз ли ка у Хр ват ској) или отво ре -
ним про зи ва њем због је зич ког се па ра ти зма и је зич ке се гре га ци је у
обра зов ном про це су. Аутор сма тра да срп ски је зич ки стан дард и ње-
го ва је зич ка по ли ти ка тре ба да за др же сво ју по ли цен трич ност и по -
ја ча ју сво ју ко му ни ка тив ност. Што се ти че је зич ке по ли ти ке Ср ба у
Хр ват ској, ко ја по сто ји у фраг мен ти ма, она у пр вом ре ду тре ба да
има раз ви је не ме ха ни зме ко ји ће за у ста ви ти или убла жи ти ефек те
про из во ђе ња не то ле ран ци је. То се мо же чи ни ти на по ли тич ко-прав -
ном, на ко му ни ка циј ско-обра зов ном и на ис тра жи вач ком пла ну.

Бр зи на не у тра ли са ња ди ја ле кат ских осо бе но сти на на шим про -
сто ри ма, ка ко по ка зу је са оп ште ње „Узу ал ни стан дард у ур ба ним
цен три ма на ко сов ско-ре сав ском и при зрен ско-ти моч ком го вор ном
под руч ју“ др Со фи је Ми ло ра до вић, ипак је ма ња од оне ко ја је у
де це ни ја ма на кон Дру гог свет ског ра та, због ма сов ног на пу шта ња
села и до се ља ва ња у гра до ве, оправ да но би ла оче ки ва на. Не ка да
при сут на је зич ка ин фе ри ор ност код го вор ни ка са при зрен ско-ти -
моч ког или ко сов ско-ре сав ског го вор ног под руч ја у од но су на оне
по ре клом са тзв. но во што кав ске го вор не те ри то ри је да нас не ста је.
Ур ба не је зич ке ва ри је те те на ко сов ско-ре сав ском и при зрен ско-ти -
моч ком ди ја ле кат ском под руч ју чи ни, пре све га, њи хо во ди ја ле кат ско
за ле ђе. У јав ним слу жба ма, па чак и у на ста ви, да кле – у си ту а ци ја ма
у ко ји ма је ко му ни ка ци ја на ди ја лек ту не при хва тљи ва, ни је до след но
при су тан осе ћај оба ве зе да се ко ри сти стан дард ни је зик. Си ту а ци -
о ни кон текст за упо тре бу стан дард ног иди о ма, на во ди С. Ми ло ра -
до вић, не ма она кав зна чај ка кав би тре ба ло да има. По вра так свр -
ше них сту де на та у род не гра до ве, ме ђу срод ни ке и при ја те ље, обич но
до но си вра ћа ње ма тер њем ди ја лек ту, тј. ње го вој ур ба ној ва ри јан -
ти. Аутор за па жа да у не ким пре сти жни јим град ским сре ди на ма на
ко сов ско-ре сав ском ди ја ле кат ском те ре ну, као што је нпр. Па ра ћин,
мно ги при пад ни ци мла де ге не ра ци је, чак и гим на зи јал ци, иду „ко -
рак уна зад“ чу ва ју ћи ста ро ме сто ак цен та. С. Ми ло ра до вић прет по -
ста вља да сред ство за ко му ни ка ци ју уну тар јед не ши ре со ци јал не
за јед ни це по ста је код пред став ни ка мла де ге не ра ци је са ко сов ско -
-ре сав ским или при зрен ско-ти моч ким ма тер њим ди ја лек том иза -
бра но сред ство за иден ти фи ка ци ју.

О срп ском је зи ку у Цр ној Го ри го во ри се у са оп ште њу др Је ли це
Сто ја но вић „Ак ту ел ни про це си у ве зи са пи смом и је зи ком у Цр ној
Го ри – за да ци на у ке и је зич ке по ли ти ке“. Дат је пре глед де ша ва ња
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на про сто ру Цр не Го ре у по след њих де сет го ди на, у ко ји ма је до шло
до кон стру и са ња но ве је зич ке ствар но сти, мар ги на ли зо ва ња срп -
ског је зи ка и про јек то ва ња „цр но гор ског је зи ка“. У Цр ној Го ри је,
ка ко на во ди аутор, у по след њих де сет го ди на из вр ше но на си ље над
на у ком, над срп ским је зи ком, над исто риј ским кон ти ну и те том и на -
сле ђем, ћи ри ли ца је све де на на нај ма њу мо гу ћу ме ру, а у вас пи та њу
и обра зо ва њу срп ски је зик је пот пу но мар ги на ли зо ван, са те жњом
да се са свим из о ста ви. Срп ски је зик и го вор ни ци срп ског је зи ка су
дис кри ми ни са ни, а на у ка, исто ри ја и књи жев но-је зич ко на сле ђе се
фал си фи ку ју.

Слич но ста ње је и на Ко со ву и Ме то хи ји, о че му ре фе ри ше др
Ми тра Ре љић у ра ду „По ло жај, ста ње и пер спек ти ве срп ско га је зи -
ка на Ко со ву и Ме то хи ји“. У ре фе ра ту се на во де број ни при ме ри
бру тал не тор ту ре над срп ским је зи ком. На си ље са по сле ди ца ма
очи то ва ним у ра ди кал ној број ча ној ре дук ци ји го вор них пред став -
ни ка срп ско га је зи ка и про пор ци о нал но истом сма ње њу ко смет ске
те ри то ри је на ко јој се он чу је, ње го вом функ ци о нал но-ко му ни ка -
циј ском су жа ва њу, је зич ком за га ђи ва њу на свим ни во и ма, као и
уни шта ва њу пи са ног на сле ђа српскогa је зи ка, како на во ди аутор,
про ти ца ло је уз све при сут ни по мод ни дис курс о мул ти кул ту ра ли -
зму, мул ти је зич но сти, ин ди ви ду ал ним и ко лек тив ним пра ви ма на
соп стве ни је зик. Упр кос уред ба ма и за ко ни ма у ко ји ма се про пи су -
је рав но прав на упо тре ба срп ског и ал бан ског је зи ка, срп ски је зик,
уме сто да слу жи ко му ни ка ци ји, по ста је сред ство иден ти фи ка ци је
љу ди с ци љем њи хо вог кид на по ва ња, из го на и уби ја ња. Ово је из -
ну ди ло ма сов ну по ја ву при кри ва ња је зич ког иден ти те та – крип то -
гло си ју, ко ја се ма ни фе сто ва ла или при вре ме ним при бе га ва њем
ћут њи или упо тре бом ка квог дру гог, нај че шће ен гле ског је зи ка.

У са оп ште њу „Срп ски је зик у обра зо ва њу у Вој во ди ни“ др
Жар ка Бо шња ко ви ћа раз ма тра се ста тус срп ског је зи ка у раз ли чи тим
ни во и ма обра зо ва ња у Вој во ди ни: у основ ној шко ли, у тро го ди шњим
и че тво ро го ди шњим сред њим шко ла ма, у раз ли чи тим ти по ви ма
гим на зи ја (оп штег, дру штве но-је зич ког и при род но-ма те ма тич ког
сме ра; фи ло ло шкој), на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру, на Фи -
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду (ср би сти ка : срп ска књи жев -
ност, стра не фи ло ло ги је, не фи ло ло шке гру пе). Та ко ђе, са гле дан је
и ста тус срп ског као не ма тер њег је зи ка на на ве де ним ни во и ма обра -
зо ва ња, али и слу жбе на упо тре ба је зи ка на ци о нал них ма њи на.

У ре фе ра ту „Је зич ка си ту а ци ја код Ср ба у Ру му ни ји“ др Ми хај
Ра дан да је ис цр пан пре глед школ ства на срп ском је зи ку од сред њег
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ве ка до да на шњих да на на под руч ју Ба на та. Аутор упо зо ра ва да су
лек то ра ти за срп ски је зик и књи жев ност на За пад ном уни вер зи те ту
у Те ми шва ру и на Бу ку ре штан ском уни вер зи те ту, али и у дру гим
уни вер зи тет ским цен три ма у све ту, у ве о ма те шком по ло жа ју и на -
ла зе се, прак тич но, пред га ше њем. Основ ни узрок ова квог ста ња
срп ских лек то ра та у Ру му ни ји М. Ра дан ви ди у не ха ту и не за ин те -
ре со ва но сти срп ских по ли ти ча ра.

Слич но упо зо ре ње, ка да се ра ди о по ло жа ју и оп стан ку срп ских
лек то ра на ино стра ним уни вер зи те ти ма, на ве де но је у ре фе ра ту др
Ве сне Кра ји шник „Лек то ра ти срп ског је зи ка“. На кон увод них на -
по ме на о зна ча ју лек то ра та те пре гле да раз во ја лек то ра та срп ског
је зи ка од 50-их го ди на про шлог ве ка, ка да Ре пу бли ка Ср би ја, као
део са ве зне др жа ве, за кљу чу је пр ве спо ра зу ме о упу ћи ва њу пре да -
ва ча на ино стра не уни вер зи те те и о при хва та њу стра них пре да ва ча
за стра не је зи ке на уни вер зи те ти ма у Ср би ји, у са оп ште њу се да је
ста ње лек то ра та срп ског је зи ка од 2000. го ди не до да нас. На ве де на
сли ка је су мор на – лек то ра ти срп ског је зи ка се за тва ра ју, а ме ста
срп ских лек то ра пре у зи ма ју лек то ри из Хр ват ске, из Бо сне и Хер -
це го ви не, а са да и из Цр не Го ре. Ин ди ка тив но је да ни јед на др жав -
на уста но ва не ма це ло ви те по дат ке ни о бро ју ни о ди стри бу ци ји
лек то ра та срп ског је зи ка. Да би се си ту а ци ја по пра ви ла у до глед но
вре ме, по ми шље њу В. Кра ји шник, нео п ход но је од мах пред у зе ти
од го ва ра ју ће ак тив но сти: по ста ви ти ја сне ци ље ве на ни воу др жав -
них ин сти ту ци ја (ми ни стар ства, фа кул те ти, би бли о те ке); осно ва ти
оде ље ње ко је ће ко ор ди ни ра ти све ак тив но сти ве за не за на ста ву
срп ског је зи ка у ино стран ству (на уни вер зи тет ском и школ ском ни -
воу); ор га низо ва ти лек тор ски ка дар; ус по ста ви ти је зич ки про грам
уз од го ва ра ју ћу по др шку ди дак тич ког ма те ри ја ла и обез бе ди ти мо -
гућ но сти за до би ја ње по врат них ин фор ма ци ја (са ве то ва ња, кон фе -
рен ци је, се ми на ри...).

У ди ску си ји во ђе ној на кон из ла га ња ше сна ест ре фе ре на та по -
ме ну та су још не ка пи та ња ве за на за те му ску па као што су: фор ми -
ра ње срп ског на ци о нал ног (елек трон ског) кор пу са, за шти та ста ту -
са срп ског је зи ка на ин тер не ту итд.

На кра ју ску па усво је но је за кључ но са оп ште ње.

Ђорђе Р. Оташевић*
Институт за српски језик САНУ
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ПРОФ. ДР ВЛАДИСЛАВ ЛУБАШ
(1932 –2014)

Проф. др Вла ди слав Лу баш (Władysław Lubaś), ис так ну ти пољ ски
сла ви ста и со ци о лин гви ста и по ча сни док тор на у ка Уни вер зи те та у
Бе о гра ду, пре ми нуо је 9. ја ну а ра ове го ди не у Кра ко ву.

Вла ди слав Лу баш је ро ђен у ме сту Жар но вјец (пот кар пат ска
област у ју го и сточ ној Пољ ској), у се о ској по ро ди ци. Као до бар ђак
до спео је на сту ди је по ло ни сти ке на пре сти жном Ја гје лоњ ском уни -
вер зи те ту у Кра ко ву, где је био уче ник зна ме ни тих про фе со ра: Зе -
но на Кле ме сје ви ча, Ви тол да Та шиц ког, Еве Остров ске, Је жи ја Ку -
ри ло ви ча, Та де у ша Ми лев ског, Ада ма Хајн ца, Ал фре да За рем бе,
Мје чи сла ва Бро же ка, Ја на Са фа ре ви ча. По окон ча њу сту ди ја 1956.
го ди не по стао је аси стент та да ве о ма це ње ног сла ви сте Ви тол да Та -
шиц ког, по зна тог по ра до ви ма из оно ма сти ке, ди сци пли не ко ја је
та да у на шој зе мљи би ла тек у по во ју.

Пр ви јед но ме сеч ни бо ра вак у он да шњој Ју го сла ви ји 1961. го ди -
не био је до во љан Вла ди сла ву Лу ба шу да за во ли на шу сре ди ну.
Тру дом бе о град ског по ло ни сте Сто ја на Су бо ти на по стао је 1962–
1963. го ди не на уч ни сти пен ди ста Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду.
Ту је по ха ђао пре да ва ња и ужи вао пу ну па жњу про фе со ра Ми ха и ла
Сте ва но ви ћа, ру ко во ди о ца сер бо кро а ти стич ке ка те дре. У Бе о гра ду
је Лу баш ус по ста вио кон так те и с дру гим лин гви сти ма: про фе со ри -
ма Ра до са вом Бо шко ви ћем и Ра до ми ром Алек си ћем, мла ђим на -
став ни ци ма Бе ри сла вом Ни ко ли ћем, Аси мом Пе цом и Жи во ји ном
Ста ној чи ћем и ко ле га ма у та да шњем Ин сти ту ту за срп ско хр ват ски
је зик СА НУ Ми тром Пе ши ка ном, Зо ри цом Ста ној чић, Фа хром Ма -
ти ја шић и др. Сте као је и број не при ја те ље у сту дент ском по зо ри -
шту при КУД-у „Бран ко Кр сма но вић“, где су се ску пља ли мно ги
мла ди бе о град ски умет ни ци.

НЕКРОЛОГ



По сле јед но го ди шњег лек тор ског ра да у Љу бља ни (1965/1966),
Лу баш се по но во на шао у Бе о гра ду, где је 1966–1969. ра дио као лек -
тор и пре да вач пољ ског је зи ка на истом фа кул те ту. У Бе о гра ду је
про вео, ка ко је сам на гла ша вао, не за бо рав не три го ди не жи во та и
ра да. Ту му се ро дио и син је ди нац Мар ћин. У том пе ри о ду об ја вио
је и не ко ли ко ра до ва из оно ма сти ке у бе о град ским ча со пи си ма
Анали Фи ло ло шког фа кул те та и Фи ло ло шки пре глед, као и у ча со -
пи су Ма ти це срп ске Збор ник за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку. Уз жи -
ве кон так те с но во сад ским лин гви стич ким кру гом, чи јем су ра ду
та да да ва ли тон Па вле и Мил ка Ивић, Лу баш је, по вла сти том при -
зна њу, про ши рио сво је сла ви стич ке ви ди ке и из о штрио со ци о лин -
гви стич ке по гле де. Са ра ђи вао је та ко ђе с лин гви сти ма из Љу бља не
(Фран це Без лај, Ти не Ло гар, Јо же То по ри шич), За гре ба (Бо жи дар
Фин ка) и Ско пља (Бла же Ко не ски, Бо жи дар Ви до јев ски). То га је
ин спи ри са ло да се ка сни је у знат ној ме ри по све ти со ци о лин гви -
стич ким те ма ма. Па и ње гов ха би ли та ци о ни рад, ко ји је од бра нио
у Кра ко ву, од но сио се на твор бу ре чи у ју жно сло вен ској то по ни ми -
ји (Słowotwórstwo południowosłowiańskich nazw miejscowich z sufik-
samy -ci, -ovci, -inci itp.. Katowice, 1971).

Ка ри је ру уни вер зи тет ског на став ни ка Лу баш је на ста вио на
Шле ском уни вер зи те ту у Ка то ви ца ма, где је био ор га ни за тор по ло -
ни стич ких сту ди ја и де кан но во фор ми ра ног Фи ло ло шког фа кул те -
та. Ту, у је зич ки сло је ви тој Гoрњој Шле зи ји (Górny Śląsk), Лу баш је
оби ла то ко ри стио сво ја со ци о лин гви стич ка ис ку ства из Ју го сла ви је.
Про вео је кра ће вре ме на на уч ном уса вр ша ва њу на уни вер зи те ти -
ма у Ге тин ге ну и Кел ну и у Ин сти ту ту за ка та лон ски је зик у Бар се -
ло ни. По сле де се то го ди шњег ра да у Ка то ви ца ма био је 12 го ди на
ди рек тор Ин сти ту та за пољ ски је зик Пољ ске ака де ми је на у ка у Кра -
ко ву. Свих тих го ди на ни је пре ки дао кон так те и на уч ну са рад њу с
ко ле га ма у Бе о гра ду и дру гим цен три ма он да шње Ју го сла ви је. По -
себ но је би ла обо стра но ко ри сна са рад ња с Ин сти ту том за срп ско -
хр ват ски је зик (ка сни је: срп ски је зик) СА НУ, ко јим је, по чев од
1979. го ди не, ру ко во дио др Дра го Ћу пић. Та да су уче ста ле и уза јам не
по се те струч ња ка из ова два ин сти ту та, што је до но си ло ви ше стру -
ке на уч не ко ри сти. На ста вио је да ре дов но уче ству је на На уч ним
са стан ци ма сла ви ста у Ву ко ве да не у Бе о гра ду, об ја вљи вао је ра -
до ве у Ју жно сло вен ском фи ло ло гу и дру гим ов да шњим на уч ним
гла си ли ма. Са ра ђи вао је и с бе о град ским по ло ни сти ма Гор да ном
Јо ва но ви ћем, Ве ром Ми три но вић и Пе тром Бу ња ком.

У вре ме кад је у пољ ском гра ду Опо лу ста сао нов уни вер зи тет
про фе сор Лу баш je 1996. го ди не пре шао у Опо ле, где је као ру ко во -
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ди лац сла ви стич ке ка те дре (до 2002. го ди не) раз вио ср би стич ке,
кро а ти стич ке и ма ке до ни стич ке сту ди је. У то вре ме Опо ле је би ло
се ди ште све сло вен ског на уч ног про јек та Про ме не у сло вен ским је зи -
ци ма 1945–1995, ко ји је окон чан се ри јом књи га о свим сло вен ским
је зи ци ма (це ла се ри ја пред ста вље на је на XII кон гре су сла ви ста у
Кра ко ву 1998. го ди не). Та ко се про фе сор Лу баш на шао у уло зи ре -
цен зен та то ма из ове се ри је по све ће ног срп ском је зи ку, ко ји је по том
и пред ста вио ши рој пољ ској на уч ној пу бли ци. А ка да су бом бе за -
су ле Ср би ју 1999. го ди не, про фе сор Лу баш је с ко ле га ма из Опо ла
ди гао глас про те ста и чи та вој пољ ској јав но сти упор но раз ја шња -
вао су шти ну по ја ва ко је су до ве ле до ве ли ке кри зе на Бал ка ну.

Про фе сор Лу баш је био члан не ко ли ко ко ми си ја Пољ ске ака де -
ми је на у ка (од че га и две ме ђу на род не), а та ко ђе ор га ни за тор и пр ви
пред сед ник Со ци о лин гви стич ке ко ми си је Ме ђу на род ног ко ми те та
сла ви ста. Ви ше го ди на био је уред ник афир ми са ног пољ ског ча со -
пи са „Socjolingwistyka“ и на уч не се ри је Prace Naukowe Instytu tu
Języka Pol ski e go PAN w Kra ko wie, а био је и члан ре дак ци ја ме ђу на -
род них ча со пи са: Stu dia Lin gu i sti ca Po lo no-Ju go sla vi ca, Ono ma sti -
ca, Stylistyka, Lin gu i sti ca Si le si a na, Po lo ni ca. Уче ство вао је та ко ђе у
ра ду пољ ске др жав не ко ми си је за на уч ну са рад њу с на шом зе мљом.
Уз ви со ка пољ ска и ме ђу на род на при зна ња, до био је и по ча сну пла -
ке ту на ших ин сти ту ци ја за ду го го ди шње кон ти ну и ра но уче шће (ви -
ше од 40 пу та) на На уч ним са стан ци ма сла ви ста у Ву ко ве да не у
Бе о гра ду. У окви ру се ри је Сту ди је о Ср би ма, ко ју за јед нич ки из да ју
За вод за уџ бе ни ке, Ву ко ва за ду жби на и Ма ти ца срп ска, об ја вље ни
су ода бра ни ра до ви про фе со ра Лу ба ша ве за ни за на шу је зич ку сре -
ди ну под на сло вом Сту ди је из срп ске и ју жно сло вен ске оно ма сти ке
и со ци о лин гви сти ке (Бе о град – Но ви Сад, 2002). Ти ту лом по ча сног
док то ра (2006) Уни вер зи тет у Бе о гра ду одао је при зна ње проф. Лу -
ба шу за ње гов це ло куп ни на уч ни рад, сло је ви то ис тра жи ва ње на шег
је зи ка и дра го цен до при нос уна пре ђе њу са рад ње на уч них ин сти ту -
ци ја Пољ ске и Ср би је.

У пе ри о ду 1957–2013. проф. Лу баш је об ја вио 16 књи га и 375
рас пра ва, чла на ка, ре цен зи ја и из ве шта ја на уч ног ка рак те ра и 345
по пу лар но на уч них ра до ва. По ред Пољ ске, Ју го сла ви је и пост ју го -
сло вен ских др жа ва об ја вљи вао је ра до ве у Че шкој, Сло вач кој, Ру -
си ји, Не мач кој, Швед ској, Швај цар ској и Сје ди ње ним Аме рич ким
Др жа ва ма. Под ње го вим ру ко вод ством ура ђе но је сто ти не ди плом -
ских ра до ва из лин гви сти ке и про мо ви са но је 10 док то ра на у ка, од
ко јих су пе то ро са да у зва њу про фе со ра. Огле дао се у не ко ли ко
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обла сти на у ке о је зи ку, а ње го ви нај по зна ти ји ра до ви при па да ју сле -
де ћим обла сти ма:

1) пољ ска и сло вен ска оно ма сти ка: Nazwy mi ej sco we po ł ud ni o wej
czę ś ci daw ne go wo jewództwa kra kow ski e go. Wro cł aw, 1968; „Svo jil na
pri po na -ica v ju žno slo van ski to po no ma sti ki.“ Je zik in slovst wo XI/6,
1966; „Iz pro ble ma ti ke zna če nja vla sti tih na zi va.“ Ана ли Фи ло ло шког
фа кул те та VII [Универзит ет у Београду], 1967: „Ge o graf ski na zi vi
ti pa Brat(a)n, Bla ż na, Klim no u ju žno slo ven skim je zi ci ma.“ Збор ник
за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку XII [Матица српска], 1969; „Stu di je o
gra đe nju re či i mor fo lo gi ji ju žno slo ven ske to po ni mi je.“ Ана ли Фи ло -
ло шког фа кул те та IX [Универзит ет у Београду], 1969; „Mi ej sce
nazw wł asnych w struk tur ze języka. (Na przykł a dach sł o wi a ń skich).“
VI Slovenská Onomastická Kon fe ren cia. Bra ti sla va, 1976,; The Con cept
of the Qu an ti ta ti ve Re fe ren ce of Pro per No uns in Con tem po rary Spo ken
Po lish.“ Po lish Text Lin gu i stics. The Third Po lish - Sve dish Con fe ren ce
held at the Uni ver sity of Up psa la, 30 May 4 Ju ne 1983 [ed. by L.
Lönngren]. Up psa la. 1984;

2) со ци о лин гви сти ка: Spo ł ec zne uwa run ko wa nia współc ze snej
polszczyzny. Szki ce so cjo ling wistyczne. Kraków, 1979; „So cjo ling -
wistyka ja ko me to da ba daw cza.“ So cjo ling wistyka 2, 1979; „The Ob -
ject of Lin gu i stic.“ Lin gu i sti ca Si le si a na III, 1979; Stu di je iz srp ske i ju -
žno slo ven ske ono ma sti ke i so ci o lin gvi sti ke. Be o grad – No vi Sad, 2002;
[коаутори: In ge borg Ohnhe i ser, Zu zan na To po li ń ska] Języki sł o wi a ń skie
w per spektywie eko ling wistycznej. Opo le, 2003; „Die ne us te Si tu a tion
der sűd sla wischen Sprac hen in den Augen der pol nischen Sla wi sten.“
Zbor nik pov zet kov 1 .del: Je zi ko slo vje. 13. Med na rod ni sla vi stič ni kon -
gres. Lju blja na, 15-21 Augu sta 2003. Ure dil Fran ce No vak. Lju blja na,
2003; „No we za da nia po lityki języko wej w świ e cie sł o wi a ń skim.“ So -
cjo ling wistyka 17, 2003; [коаутор: Мар ћин Лубаш], „Да ли е мо жна
„европ ска“ ја зич на по ли ти ка во сло вен ски те зе мји?“ На уч на кон -
фе рен ци ја на XXXI II ме ѓ у на ро ден се ми нар за ма ке дон ски ја зик, ли -
те ра ту ра и кул ту ра. Ohrid 15 VI II – 17 VI II 2005. Лин гви сти ка.
Ско пје, 2006; „Szkic o po lityce języko wej Ro sji.“ So cjo ling wistyka 21,
2007; „Polj ska so ci o lin gvi sti ka. Te o ri ja i prak sa.“ Збор ник за фи ло ло -
ги ју и сла ви сти ку XXVI/2 [Матица српска], 1983; „Aspects of Po lish
so ci o lin gu i stics.“ In ter na ti o nal Jo ur nal of the So ci o logy of Lan gu a ge
78 [Ber lin, New York], 1989; „Czy pow sta nie ślą ski język li te rac ki?“.
Język Pol ski LXVI II/1-2, 1998; Stu dia so cjo ling wistyczne. Opo le, 2013.

3) не стан дард ни ва ри је те ти сло вен ских је зи ка: „Di a lek to lo gia
mi ej ska. Pr zed mi ot. Za kres. Me to da.“ Język Pol ski LXI II/1-2, 1983;
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„Ba da nia nad języki em sku pisk mi ej skich. Język pol ski i języko znaw -
stwo pol skie w sze ść dzi e si ę ci o le cie ni e po dle gł o ś ci 1918–1978.“ Ma te -
ri ały kon fe ren cji na u ko wej. Wro cł aw, 1982; Pol skie ga da nie. Pod sta -
wo we cechy i fun kcje po toc znej od miany polszczyzny. Opo le, 2003;
„Types of Lin gu i stic Va ri ants in Con tem po rary Po lish.“ Sla vic Lin gu i -
stics and Po e tics. In ter na ti o nal Jo ur nal of Sla vic Lin gu i stic and Po e -
tics XXV/XXVI, 1982;

4) лек си ко гра фи ја: тво рац je кон цеп ци је и уред ник че ти ри то ма
реч ни ка Sł ow nik pol skich lek semów po tocznych. A-L. Kraków, 2002–
2006;

5) је зик ме ди ја, ре кла ме и по ли ти ке: „Sł ow nic two po toc zne w
me di ach.“ Język w me di ach ma sowych. Pod re dak cją Jer ze go Bralczyka
i Ka tarzyny Mo si o ł ek-Kł o si ń ski ej. War sza wa, 2000; Język w ko mu ni ka -
cji, w pers wa zji i w re kla mie. Dą bro wa Górnicza, 2006; Po lityka języko -
wa. Kom pa ra cja współc zesnych języków sł o wi a ń skich. 4. Opo le, 2009.

Смр ћу проф. др Вла ди сла ва Лу ба ша сла ви сти у Ср би ји из гу би -
ли су ду го го ди шњег до брог при ја те ља и са рад ни ка, а сла ви стич ка
на у ка ис так ну тог по сле ни ка.

Милош Д. Луковић*
Балканолошки институт САНУ
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Јасмина Грковић-Мејџор, Историјска лингвистика:
когнитивно-типолошке студије. Сремски Карловци; Нови

Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013, 390 стр.

У нај но ви јој, сед мој књи зи Ја сми не Гр ко вић-Меј џор на ла зи се
осам на ест ра ни је об ја вље них, а са да пре ве де них, до пу ње них и из -
ме ње них чла на ка ко ји су се по ја вљи ва ли од 2007. до 2013. го ди не
у ис так ну тим стра ним и до ма ћим пу бли ка ци ја ма, збор ни ци ма ра до ва
и ча со пи си ма. Циљ ова ко при ре ђе не књи ге, пре ма ре чи ма ауто ра,
јесте „да лин гви стич кој али и ши рој на уч ној јав но сти пред ста ви хо -
ли стич ки те о риј ско-ме то до ло шки при ступ у исто риј ској лин гви сти -
ци, уви де у ло ги ку је зич ке про ме не и су штин ску ва жност је зи ка за
по и ма ње људ ске при ро де“ (стр. 7). Ду го го ди шња ис тра жи ва ња
исто риј ске син так се, се ман ти ке и лек си ко ло ги је ста ро сло вен ског и
срп ско сло вен ског је зи ка, увек за сно ва на на бо га тој гра ђи и нај че -
шће по сма тра на у ши ро ком кон тек сту слич них по ја ва у дру гим је -
зи ци ма, по ка за ла су да ова ме то до ло ги ја, ко ја укла ња фор мал не гра -
ни це ме ђу је зич ким ни во и ма, а ти ме и ме ђу ди сци пли на ма ко је их
про у ча ва ју, омо гу ћу је ис пу ња ва ње на ве де ног ци ља. Она, ка ко аутор
ка же, „чи ни ре кон струк ци ју пра је зич ких струк ту ра и њи хов раз вој
лин гви стич ки оправ да ним и те о риј ски уте ме ље ним“ (стр. 55–56), а
упо ред на при ме на ме то да уну тра шње ре кон струк ци је и ком па ра -
тив ног ме то да на оби ман, до бро иза бран, обра зло жен и бес пре кор -
но об ра ђен кор пус пред ста вљен у ра до ви ма ко ји су пред на ма то и
по твр ђу је.

Ког ни ти ви стич ки при ступ ана ли зи је зич ког ма те ри ја ла, ка ко је
и на гла ше но у на сло ву, појављује се у свим ра до ви ма. Ис тра жи ва -
ње узро ка по је ди нач них, си стем ских и ти по ло шких про ме на у је зи -
ку до ве ло је до за кључ ка да су оне по те кле од на чи на на ко ји чо век
опа жа, кла си фи ку је и кон цеп ту а ли зу је свет око се бе, и да су у осно -
ви уни вер зал не, јер су за сно ва не на истом ис ку ству, ко је се, ка да је
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у пи та њу лек сич ка се ман ти ка, пре ла ма још и кроз при зму кул тур -
ног мо де ла кон крет не је зич ке за јед ни це.

Укљу чи ва ње по да та ка из раз ли чи тих фа за је зич ког раз во ја у
ши ро ком вре мен ском ра спо ну, све до са вре ме ног ста ња, на шта се
у до ба до ми на ци је струк ту ра ли зма у лин гви сти ци ни је увек гле да ло
са одо бра ва њем, по ка за ло се као про дук ти ван на чин за утвр ђи ва ње
прав ца у ко јем су се про ме не кре та ле то ком исто ри је. Ана ли за се -
ман ти ке и фор ме кон ку рент них кон струк ци ја у јед ном син хро ном
пре се ку та ко ђе је до при не ла уоча ва њу то га да су про ме не во ди ле,
ка да је о син так си реч, по сма тра не сло вен ске (као и дру ге ин до е -
вроп ске) је зи ке од је зи ка ак тив ног (ак тив но-ста тив ног) ка је зи ку
но ми на тив ног ти па. Раз вој тран зи тив но сти као основ не од ли ке је зи -
ка но вог ти па пра ти се у ви ше ра до ва пред ста вље них у овој књи зи.

Иако је „Исто риј ска лин гви сти ка: ти по ло шке сту ди је“ збир ка
чла на ка, они су по ве за ни не са мо ме то до ло шким окви ром, ме то да ма
и из бо ром ана ли зи ра ног кор пу са, већ и до ми нант ним те ма ма ко је су
об ра ђи ва не: у пр вом де лу књи ге ра до ви су по ве за ни са раз во јем
тран зи тив но сти и ба ве се ши ро ким спек тром пи та ња по ве за них са
њом, док је ин те ре со ва ње ауто ра у дру гом де лу књи ге фо ку си ра но
на раз вој лек сич ке се ман ти ке са аспек та ког ни тив не лин гви сти ке и
лин гви стич ке ти по ло ги је. Рас по ред ра до ва омо гу ћу је чи та о ци ма
по сте пен ула зак у про бле ма ти ку ко ја је пред мет ана ли зе: нај пре се
да ју сту ди је ме то до ло шке и те о риј ске при ро де, ко је се мо гу сма тра -
ти уво дом у на ред на из ла га ња, увек уже де фи ни са на и за сно ва на
на прет ход но пред ста вље ним прин ци пи ма.

Тран зи тив ност је ка те го ри ја ко јој су по све ће ни одељ ци Ког ни -
тив ни аспек ти раз во ја  тран зи тив но  сти (8–32), Уло га син -
так сич ке тран зи тив но  сти у раз  во ју  сло вен ских син так -
сич ких струк ту ра (33–54), Ка ре кон струк ци ји пра сло вен -
ске син так се (55–71), Да тив + ин фи ни тив:  пра ин до  е вроп -
ско по ре кло и сло вен ски раз вој (72–97), О кон струк ци ји
аку  за ти  ва  с  пар ти  ци пом (ти  по ло  шки и  ког  ни тив  ни
аспек ти) (98–115), Раз  вој  пре ди ка тив  не  по  се  си  је  у  сло  -
вен  ским је  зи  ци ма (116–138), Обра  зац  срп ског  „бо ли  ме
гла ва“  као син так сич ки ар  ха  и  зам (171–193), док члан ке
Раз вој  фу ту ра у ста ро  срп ском је  зи ку (139–170), О пра ин -
до  е  вроп ском ком па ра ти ву у све тлу је  зич ке ти по ло ги је
(194–205), О до при но  су је  зич ке ти по ло ги је  ети мо ло шким
ис тра  жи ва  њи ма (206–218) по ве зу је ис ти ца ње зна ча ја ти по ло -
шких про у ча ва ња за от кри ва ње ме ха ни за ма је зич ких про ме на на
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раз ли чи тим ни во и ма. Ког ни тив не о сно ве се  ман тич ке про -
ме не (219–245) мо гу се по сма тра ти као увод у да ља де таљ на ис тра -
жи ва ња лек сич ке се ман ти ке: ̒ Правʼ  и  ʻкривʼ  као ког ни тив ни
при ми ти ви (246–266), При лог  исто ри ји  лек сич ко-се  ман -
тич ке  гру пе  -грѣх - (267–291), П о  ј а м  з д р а  в љ а  у  и н  д о  е  -
в р о п  с к и м  ј е  з и  ц и  м а (292–313), О пра сло вен ским фор му -
ла  ма  за  кли ња ња (314–339), Фор му ле  с  при де  вом цѣль у
ста  ро  срп ским по ве  ља ма (340–349), О се  ман ти  ци ста  ро  -
сло  вен  ских при де  ва  до бръ и бла гъ (350–364) и Гла  го ли
пер цеп ци је  у  ста ро  сло вен ском је  зи ку (365–388).

Тран зи тив ност се у пр вом на ве де ном ра ду по сма тра као кон -
цеп ту ал на ка те го ри ја ко ја укљу чу је енер гет ску ин тер ак ци ју из ме ђу
аген са и па ци јен са и ко ја се ре а ли зу је раз ли чи тим сред стви ма у за -
ви сно сти од ти па је зи ка. Са ког ни тив ног и ти по ло шког аспек та се,
на при ме ру сло вен ских је зи ка, об ја шња ва на чин тран сфор ма ци је
ак тив ног је зич ког ти па у но ми на тив ни, и по ка зу је се ка ко до ла зи до
раз во ја су бје кат ско-об је кат ских од но са у кла у зи. Про цес фор ми ра -
ња флек си је на мор фо ло шком ни воу и ус по ста вља ње тран зи тив но -
сти и гла гол ске ва лент но сти на син так сич ком ни воу во де у прав цу
уоче ног ге не рал ног прав ца ти по ло шке про ме не пра ин до е вроп ског
је зи ка од ак тив ног ка но ми на тив ном: тран зи тив ност се раз ви ја ка -
да се су бје кат ско-об је кат ски од но си гра ма ти ка ли зу ју, кон струк ци -
је у ко ји ма се вр ши лац рад ње ис ка зу је дру гим па де жи ма из гу бе или
под врг ну ре а на ли зи, а ре че ни ца се цен тра ли зу је око пре ди ка та ства -
ра њем гла гол ске ва лен це. Овај пут ни је пра во ли ниј ски, и све фа зе
кроз ко је је зи ци про ла зе не мо ра ју би ти ап со лут но сук це сив не, на
шта ука зу ју че сти слу ча је ви ко ег зи стен ци је кон струк ци ја ко је при -
па да ју раз ли чи тим ти по ло шким сло је ви ма.1

Раз вој сло вен ске сло же не ре че ни це по ве зан је и са још јед ним
ти по ло шким кре та њем: од је зи ка но ми нал ног ти па, са ве ћом ауто -
но ми јом ре че нич них де ло ва и ис ка зи ва њем ду бин ске хи по так се но -
ми нал ним сред стви ма, а са па ра так тич ком по вр шин ском струк ту -
ром, ишло се ка је зи ку вер бал ног ти па са пре ди ка том као цен тром
ко ји ја ча ре че нич ну ко хе зи ју и раз ви је ном по вр шин ском хи по так -
сом. У овом ду го трај ном про це су, пред ста вље ном на ма те ри ја лу
ста ро сло вен ског је зи ка, на кон пе ри о да ко ег зи стен ци је раз ли чи тих
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1 На при мер, о ово ме го во ри и рад по све ћен кон струк ци ји бо ли ме гла ва – в.
171–194, као и ана ли за ста рих и но вих сред ста ва за из ра жа ва ње објек та (ста рог
адвер би јал ног аку за ти ва и раз ли чи тих пред ло шко-па де жних кон струк ци ја) у сту -
ди ји по све ће ној раз во ју сло вен ских син так сич ких струк ту ра (33–54).



об ли ка до шло је до по ти ски ва ња но ми нал них кон струк ци ја и струк ту-
ра (пар ти ци па, ап со лут ног да ти ва, аку за ти ва са пар ти ци пом, кон струк-
ци је да тив + ин фи ни тив). И ово је усло вље но ја ча њем тран зи тив -
но сти због ко је ауто но ми ја ре че нич них еле ме на та по ста је сла би ја,
а ства ра се ре че ни ца цен тра ли зо ва на око пре ди ка та, са знат но ја -
чом ре че нич ном ко хе зи јом. Де таљ ни је се пи та њи ма гу бље ња сва ке
од на ве де них но ми нал них кон струк ци ја ба ве по себ не сту ди је у овој
књи зи.

Хо ли стич ки при ступ ана ли зи гра ђе, до след но при ме њи ван у
свим ра до ви ма, ука зу је и на се ман ти ку као ва жан фак тор у је зич ким
про ме на ма, би ло да се ра ди о лек сич кој се ман ти ци или се ман ти ци
ве ћих струк ту ра: на при мер, гра ма ти ка ли зо ва ње аку за ти ва као па -
де жа објек та вр ши се раз ли чи том бр зи ном у за ви сно сти од зна че ња
гла го ла: нај пре се ја вља уз гла го ле ко ји озна ча ва ју фи зич ке рад ње,
а знат но ка сни је уз оне ко ји озна ча ва ју мен тал на ста ња и про це се
(пер цеп ци ју, ког ни ци ју, емо ци ју) – в. стр. 21–24. Исти за кљу чак о
зна ча ју се ман ти ке гла го ла да је се и у на ред ном, ве о ма ва жном по -
гла вљу о уло зи син так сич ке тран зи тив но сти у раз во ју сло вен ских
син так сич ких струк ту ра: „Ши ре ње син так сич ке тран зи тив но сти
би ло је ди рект но про пор ци о нал но ни воу се ман тич ке тран зи тив но -
сти гла го ла“ (стр. 39).

Са се ман ти ком кон струк ци ја по ве за но је и из ра жа ва ње ди рект -
не или ин ди рект не еви дент но сти, од че га је за ви сио из бор об ли ка
до пу не основ них гла го ла ви зу ел не и ауди тив не пер цеп ци је:2 у ра -
ном пра сло вен ском кон струк ци ја аку за ти ва са пар ти ци пом (АП) као
до пу ном ова квих гла го ла мо гла је ис ка зи ва ти обе вр сте еви дент но сти,
а ка сни је се оне и фор мал но ди фе рен ци ра ју: АП у ка сном пра сло -
вен ском до би ја уже зна че ње – ко ри сти се за ди рект ну еви дент ност,
и, по што су бје кат има фи зич ку кон тро лу над из во ром ин фор ма ци -
је,3 ин тер пре ти ра се као тран зи тив на кон струк ци ја, а у слу ча ју ин -
ди рект не еви дент но сти гу би се АП и уво ди се за ви сна ре че ни ца де -
ли ми та тив ном пар ти ку лом *јako. Струк ту ре са *kаko ко ри сте се за
из ра жа ва ње ди рект не еви дент но сти. Узрок не ста ја ња АП ви ди се у
тен ден ци ји да пре ди кат по ста не је згро ре че ни це, што је до ве ло до
укла ња ња свих дру гих је зга ра, а по себ но кон струк ци ја са ак тив ним
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2 О се ман ти ци ста ро сло вен ских гла го ла ге не рал не, ви зу ал не, ауди тив не и
чул не пер цеп ци је са ста но ви шта ког ни тив не лин гви сти ке в. рад Гла го ли пер цеп -
ци је у ста ро сло вен ском је зи ку.

3 И ов де је очи глед на ког ни тив на осно ва тран зи тив но сти, ко ја се сво ди на
раз ме ну енер ги је из ме ђу два ен ти те та, од ко јих је је дан „ја чи“, а дру ги „сла би ји“.



пар ти ци пи ма (нај бр же оних са пар ти ци пом пре зен та мар ки ра ним
по зи тив но за про це су ал ност – стр. 111). Ана ли за раз во ја по је ди нач -
них кон струк ци ја опет по ка зу је нео п ход ност узи ма ња у об зир по да -
та ка са раз ли чи тих је зич ких ни воа и из раз ли чи тих пе ри о да да би се
до би ла ко ли ко је то мо гу ће ком плет на, лин гви стич ки тач на и ло гич-
на сли ка раз во ја је зич ких је ди ни ца, ко ја је „си стем ски и ти по ло шки
при хва тљи ва“ (стр. 68).

Ка те го ри ја по се сив но сти као уни вер зал ни је зич ки кон цепт по -
сма тра се са ког ни тив ног аспек та и об ја шња ва се по сто ја њем уни -
вер зал них схе ма ба зи ра них на фи зич ком ис ку ству: ег зи стен ци јал на
схе ма пред ста вље на је пре ко пре ди ка тив не по се си је у сло вен ским
је зи ци ма4 (из ПИЕ је на сле ђе на ег зи стен ци јал на mi hi est-кон струк -
ци ја, у ста ро сло вен ском по чи ње кон ку рен ци ја кон струк ци ја ha beo
x и mi hi x est као ре зул тат раз во ја син так сич ке тран зи тив но сти, а
на по ре до по сто је и кон струк ци је усло вље не ло ка ци о ном схе мом
по се си је у ко ји ма је по се сор био из ра жен пред ло шко-па де жном ве -
зом у + ге ни тив, а по се сум је био у но ми на ти ву). Узро ци и ме ха ни -
зми раз во ја ових кон струк ци ја ви де се као уну тра шњи: кре та ње од
је зи ка ак тив ног ка је зи ку но ми на тив ног ти па, са раз ви ја њем тран -
зи тив но сти и по сте пе ним гу бље њем mi hi est-кон струк ци је ко јом се
из ра жа ва ла пре ди ка тив на по се си ја.5 Узрок за ме не mi hi est-кон -
струк ци је кон струк ци јом са гла го лом има ти об ја шња ва се прин ци -
пом ког ни тив не лин гви сти ке да но ва струк ту ра мо ра би ти из истог
кон цеп ту ал ног до ме на као и ста ра, по што обе ен ко ди ра ју исту се -
ман ти ку. Је зич ки кон так ти су по др жа ли ову ти по ло шку пр о ме ну: у
ју жно сло вен ским и за пад но сло вен ским је зи ци ма до ми ни ра ha beo
кон струк ци ја, док се на пе ри фе ри ји на ла зи кон струк ци ја у + ге ни -
тив. Ha beo кон струк ци ја се по сма тра као ути цај ро ман ских и гер -
ман ских је зи ка на по је ди не сло вен ске је зи ке у раз ли чи тим аре а ли -
ма, али ње но по сто ја ње пред ста вља, за пра во, ак ти ви ра ње јед не од
по тен ци јал но до ступ них син так сич ких мо гућ но сти ко је су по сто ја -
ле још у пра сло вен ском: „С те о риј ског ста но ви шта ово би био још
је дан при мер пр о ме не на ста ле у са деј ству уну тра шњег је зич ког и
кон такт ног фак то ра“ (стр. 133).
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4 Ана ли зи ра ју се ста ро ру ски, ста ро срп ски и ста ро че шки при ме ри.
5 Ова кон струк ци ја би ла је под врг ну та кон тек сту ал ном огра ни ча ва њу и по -

ти ски ва на ка пе ри фе ри ји до ме на по се си је, где је ка сни је ре а на ли зи ра на, та ко што
се да тив ре ин тер пре ти ра као сред ство атри бу тив не по се си је или као бе не фак тив
/ ма ле фак тив.



Ова два фак то ра пра те се и у ра ду по све ће ном раз во ју фу ту ра у
ста ро срп ском је зи ку: „Фор ми ра ње фу ту ра у ста ро срп ском ре зул тат је
са деј ства уну тра шњег је зич ког раз во ја и је зич ког кон так та. Уну тар -
је зич ка те жња за ства ра њем об ли ка ко јим се мар ки ра бу ду ћа рад ња
део је ти по ло шке про ме не ко јом се из вид ског раз ви ја си стем гла гол -
ских вре ме на“ (стр. 162–163). До овог за кључ ка аутор до ла зи се ман -
тич ком ана ли зом кон тек ста пре у зе тих из обим ног кор пу са, те мат ски
и ди ја ле кат ски хе те ро ге ног, у окви ру ко јег се по себ но обра ћа ла па -
жња на функ ци о нал ни стил и тип до ку ме на та ко ји су ути ца ли на при -
су ство по је ди них сред ста ва за из ра жа ва ње бу ду ће рад ње.

Ну жна ис пре пле те ност и ме ђу за ви сност је зич ких ни воа, ко ја иде
од про зо диј ских фе но ме на пре ко мор фо ло шке и син так сич ке струк -
ту ре све до ор га ни за ци је лек си ко на (стр. 207) по ка зу је се и у ра до ви -
ма у ко ји ма се го во ри о раз во ју лек сич ке се ман ти ке: у члан ку О до -
при но су је зич ке ти по ло ги је ети мо ло шким ис тра жи ва њи ма, у ко јем
се по но во јавља за ла га ње за хо ли стич ки ти по ло шки при ступ, ука зу -
је се на мо гућ ност пра ће ња раз во ја афик са (де ри ва ци о них и/или
флек тив них) од на стан ка, пре ко ра зно вр сних тран сфор ма ци ја, ре а -
на ли зе, до њи хо вог не стан ка или оп стан ка као не за ви сне ре чи у окви -
ру ти по ло шки ори јен ти са не ре кон струк ци је, а она под ра зу ме ва „са -
гле да ва ње про це са у окви ру ге не рал ног ти по ло шког раз во ја је зи ка,
ко ји је по при ро ди те ле о ло шки“ (стр. 209). Те ле о ло шка про ме на, у
скла ду са по став ка ма Пра шке лин гви стич ке шко ле, по сма тра се као
ци клич на, ко ја по ла зи од изо ла тив ног, иде пре ма аглу ти на тив ном, за -
тим пре ма флек тив ном, а он да опет пре ма изо ла тив ном је зи ку, а у
ра ду се пра ти твор бе ни аспект кроз све фа зе.

Ког ни тив не осно ве се ман тич ке про ме не, услов но ре че но, пред -
ста вља ју увод у низ ра до ва по све ће них у ве ћој ме ри лек сич кој се -
ман ти ци, иако су оне би ле у осно ви про ме на на раз ли чи тим ни во -
и ма, о че му аутор пи ше:

„Ка да је је зик у пи та њу, исти прин ци пи ко ји ва же да нас ге не -
рал но су мо ра ли ва жи ти и у про шло сти. На овом по сту ла ту се те -
ме љи и ти по ло шка лин гви сти ка, те при ме на је зич ке ти по ло ги је у
ди ја хро ним ис тра жи ва њи ма дру гих је зич ких ни воа. Се ман ти ка не
мо же би ти из у зе так. Из овог угла по сма тра но, пу те ви се ман тич ког
раз во ја уоче ни у са вре ме ним си сте ми ма, уко ли ко се же ле по сту ли -
ра ти као уни вер зал ни, мо ра ју има ти по твр ду исто риј ске лин гви сти ке
и vi ce ver sa. То је у скла ду са иде јом о ’пан хро ниј ској пер спек ти ви’,
по ко јој ком би на ци ја оно ма си о ло шког при сту па и уте ме ље не се ма -
си о ло шке ти по ло ги је се ман тич ких про це са от кри ва основ не ког ни -
тив не обра сце по ко ји ма чо век пред ста вља свет. Ова вр ста ис тра жи -
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ва ња се сма тра цен трал ном у обла сти „ан тро по ло шке лин гви сти ке“
или „лин гви стич ке ан тро по ло ги је“. При том, ког ни тив ни обра сци
ма ни фе сту ју се не са мо у је зи ку не го и у свим сфе ра ма чо ве ко вог
по сто ја ња и де ла ња, а они ко ји су уни вер зал ног ка рак те ра – у раз -
ли чи тим кул ту ра ма“ (стр. 223–224).

Уни вер зал ност те мељ них кон це па та ба зи ра них на пој мов ним ме -
та фо ра ма, ко ји има ју кључ ну ва жност за кла си фи ко ва ње и ева лу а -
ци ју по ја ва и об ли ко ва ње чо ве ко ве сли ке све та, илу стру је се при ме -
ри ма за кон цеп ту а ли за ци ју ле пог у ин до е вроп ским и не ин до е вроп -
ским је зи ци ма, где се ана ли зом и пра ће њем по ли се ми је кроз раз вој
је зи ка до ла зи до за јед нич ког је згра – ко ре на са зна че њем сја јан, бли -
став (стр. 233–234). Иако се лек сич ка ме та фо ра чи ни не ре гу лар ним
про це сом, пој мов на ме та фо ра, ко ја упра вља зна чењ ском про ме ном,
по ка зу је ди ја хро ниј ску пра вил ност, ис ти че аутор (стр. 237) и ука зу је
на зна чај про у ча ва ња свих по ли се ман тич ких струк ту ра на сва ком
син хро ном пла ну, по што је, ка ко се ви де ло и на при ме ри ма раз во ја
син так се, по ли се ми ја увек пр ви ко рак у се ман тич кој про ме ни.

У по себ ним сту ди ја ма по све ће ним ана ли зи ети мо ло ги је и се ман-
ти ке ко ре на прав и крив они се по сма тра ју као уни вер зал ни ког ни -
тив ни при ми ти ви, јер се, по ка за но је у да љим ра до ви ма о исто ри ји
лек сич ко-се ман тич ке гру пе -грѣх-, они на ла зе у осно ви раз ли чи тих
лек се ма ко ји ма се по ја ве вред ну ју: „Прав је основ на ме та фо ра за
оно што је ис прав но, оно што тре ба да бу де, или за оно што се сма -
тра пр о то ти пич ним за људ ско би ће, у фи зич ком или мо рал ном по -
гле ду, али и кад је у пи та њу орга ни за ци ја људ ске за јед ни це“ (стр.
258). Ин те ре сант но је и за па жа ње да за по јам прав на оп ште сло -
вен ском пла ну по сто ји јед на осно ва, за крив их има ви ше (у ра ду се
на во ди осам, а спи сак ни је ис цр пљен), што го во ри о то ме да је „пра -
ви пут је дан, а од ње га се, ка ко и ети мо ло ги ја ... по ка зу је, од сту па
на раз ли чи те на чи не“ (стр. 259). По ве за ност исто ри је лек сич ко-се -
ман тич ке гру пе -грѣх- са ба зич ном опо зи ци јом крив : прав по сма -
тра се у ши рем кон тек сту ства ра ња бо го слов ске тер ми но ло ги је на
сло вен ској осно ви, са пра ће њем уво ђе ња се ман тич ких и твор бе них
ино ва ци ја у пр о це су раз во ја се ман тич ког си сте ма. Си ту а ци ја ди гло -
си је на те ри то ри ји на ко јој је функ ци о ни са ла срп ска сред њо ве ков на
пи сме ност омо гу ћи ла је да се пра ти, ка ко аутор ка же, „дво стру ки
жи вот“ лек се ма, ко је се ко ри сте или као бо го слов ски тер ми ни са
се ман ти ком на сле ђе ном из ста ро сло вен ског, или се на ла зе у кон -
струк ци ја ма ко је зна че не сре ћу, гре шку, у прав ном дис кур су и не -
хат, што су кон ти ну ан ти пра сло вен ског зна че ња. Са др жај оног што
пред ста вља од сту па ње од пра вил ног („пра вог“) за ви сио је од кул -
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тур ног ко да у ко јем су тек сто ви пи са ни, а су шти на је оста ла иста:
сва ко од сту па ње од пр о то ти па пра вог је ло ше.

И сту ди ја О се ман ти ци ста ро сло вен ских при де ва до бръ и бла гъ
ба ви се про ме ном зна че ња при де ва за из ра жа ва ње по зи тив не ева лу -
а ци је то ком из град ње фи ло зоф ско-те о ло шке тер ми но ло ги је по ре -
ђе њем са од го ва ра ју ћим грч ким лек се ма ма – пре вод ним ко ре ла ти -
ма на ве де них при де ва. При дев до бар по сма тра се као уни вер зал ни
ева лу а тор на стао про це сом ме та фо ри за ци је, а по том и се ман тич ке
ге не ра ли за ци је пој мо ва ко ји ма се упу ћи ва ло на не ку од по зи тив но
вред но ва них осо би на (од го ва ра ју ћи, при ја тан, прав, леп, уре ђен,
скла дан итд. – в. стр. 351). Се ман тич ка по ме ра ња у окви ру по је ди них
лек се ма у оба по сма тра на је зи ка об ја шња ва ју се као усло вље ност
кул тур ним мо де лом, са до дат ном по тре бом за ства ра њем хри шћан -
ске тер ми но ло ги је.

На сли чан на чин, за јед нич ким ког ни тив ним је згром по те клим
из пра ин до е вроп ске се ман ти ке, по ве за ни су пој мо ви са ко ре ном ко -
ји озна ча ва здра вље и це лост, што се пра ти у ра до ви ма Фор му ле с
при де вом цѣ ль у ста ро срп ским по ве ља ма и По јам здра вља у ин до -
е вроп ским је зи ци ма. Кон цеп ту ал на ве за пој мо ва об ја шња ва се пре ко
схва та ња здра вља као ста ња це ло сти, нео ште ће но сти, што ука зу је
на то да би из вор но зна че ње при де ва цѣль мо гло би ти у пр во бит ном
ста њу, ни чим на ру ше но. Ово по твр ђу је и пре глед ети мо ло ги је лек -
се ма са зна че њем здра вље у број ним ин до е вроп ским и не ин до е -
вроп ским је зи ци ма, у ко ји ма се иден ти фи ку ју ме та фо ре це лост >
здра вље, жи вот на си ла > здра вље, чвр сти на > здра вље. Ове исте
ме та фо ре, са су прот ним пред зна ком, ко ри сте се и за име но ва ње ста -
ња бо ле сти: од су ство це ло сти > бо лест, од су ство жи вот не си ле
> бо лест, од су ство чвр сти не > бо лест.

О чу ва њу фор му ла ич них струк ту ра за кли ња ња, је зич ких и пој -
мов них, пре ко адап та ци је и укљу чи ва ња у но ве кул тур не мо де ле
го во ри сту ди ја О пра сло вен ским фор му ла ма за кли ња ња, где се на
осно ву ети мо ло ги је кључ них лек се ма за кљу чу је да су у фор му ла ма
ти па сто ја ти чвр сто и др жа ти чвр сто, ко је и да нас егзистирају
у фра зе о ло ги зми ма др жа ти реч, обе ћа ње, ве ру, чвр сто се др жа ти
сво јих убе ђе ња и сл., из ра же ни ве о ма ва жни пра ин до е вроп ски кул -
тур ни кон цеп ти, јер се „њи ма де фи ни шу кључ ни па ра ме три по сто -
ја ња, ка ко ко смо са, та ко и људ ског дру штва“ (стр. 327–328).

* * *

Пр ва ре че ни ца у Пред го во ру овој књи зи гла си: „Исто риј ска
лин гви сти ка је на да све уз бу дљи ва ди сци пли на.“ Не у пу ће ни ма у мо -
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гућ но сти за ис тра жи ва ње не из мер не ко ли чи не је зич ког ма те ри ја ла
ко ји је до шао до нас, че сто са мо у фраг мен ти ма за чи јим сми слом
тре ба тра га ти, она се мо же учи ни ти чуд ном, али, на кон чи та ња сту -
ди ја ко је су се на шле у књи зи Ја сми не Гр ко вић-Меј џор, они ће се са
њом си гур но сло жи ти. Сва ки рад за сно ван је на бо га том кор пу су
раз ли чи тих сло вен ских и не сло вен ских је зи ка, кон ци пи ран у те о риј -
ском окви ру ко ји се нео прав да но рет ко ко ри стио у ди ја хро ниј ским
ис тра жи ва њи ма, пра ћен је ви ше је зич ном ли те ра ту ром ко ја об у хва та
ре ле вант не ра до ве од мла до гра ма ти ча ра до ког ни тив них ан тро по -
ло га, и, што је нај ва жни је, до но си уте ме ље на, бес пре кор но обра -
зло же на, лин гви стич ки при хва тљи ва об ја шње ња.

Ког ни ти ви стич ки при ступ ту ма че њу је зич ких про ме на (или
„по вра так пред струк ту ра ли стич кој тра ди ци ји лин гви сти ке“ – стр.
220), у ком би на ци ји са ре зул та ти ма до ко јих су до шли струк ту ра ли -
сти, дао је мо гућ ност да Ја сми на Гр ко вић-Меј џор на вар љи во јед -
но ста ван, а увек ја сан и ло ги чан на чин по ну ди од го во ре на пи та ња
ко ја се ти чу „мар ги нал них слу ча је ва“ у раз во ју син так се сло вен -
ских је зи ка. Кон ста та ци ја да „основ ни прин ци пи са вре ме не ког ни -
тив не лин гви сти ке, ко ји ва же за син хро не је зич ке си сте ме, ва же и
кад је реч о раз во ју је зи ка“ (стр. 262) омо гу ћи ла је да се ис пи та и по -
ка же да су уни вер зал на људ ска ис ку ства увек оста вља ла траг у је зи -
ку. „Исто ри ја је зи ка, као ког ни тив на ар хе о ло ги ја, от кри ва трај ност
ког ни тив них при ми ти ва, те мељ них пој мов них ме та фо ра“ (стр. 308).

Због све га на ве де ног си гур ни смо да књи га Исто риј ска лин гви -
сти ка: ког ни тив но-ти по ло шке сту ди је проф. др Ја сми не Гр ко вић-
Меј џор пред ста вља ве о ма ва жан до при нос про у ча ва њи ма ди ја хро -
ниј ских сла ви стич ких ди сци пли на, али и упу ћу је на по тре бу да се
у ис тра жи ва њу са вре ме ног ста ња са гле да мо гућ ност зна ча ја ра ни -
јих фа за у раз во ју је зи ка, јер „син хро ни је зич ки си стем је са мо је -
дан од мно гих пре се ка у исто риј ском раз во ју је зи ка, и он је ре зул -
тат свих прет ход них ста ди ју ма, ко ји се у ње му на је дан или дру ги
на чин од сли ка ва ју“ (стр. 247).
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NEPRESUŠNOST TVORBENIH IZVORA:

Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima, ur. Rajna
Dragićević, Filološki fakultet, Beograd, 2012, 771 str.

Na južnoslavenskom prostoru znanstvenih radova o tvorbi riječi uvi-
jek je bilo mnogo, ali je priručnika vrlo malo, tek Babićeva nezaobila-
zna Tvorba riječi u hrvatskome književnom jeziku i Klajnova dvotomna
Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Još je manje znanstvenih
skupova posvećenih isključivo tvorbi riječi. Stoga je svaka slavistička
knjiga o tvorbi riječi dobro došla da se dozna što je novo u toj jezikoslov-
noj disciplini koja još nije zauzela svoje čvrsto mjesto u jezikoslovlju jer se
nalazi i unutar morfologije (zato se često u literaturi naziva derivacijska
morfologija nasuprot fleksijskoj), i unutar leksikologije, ali i kao samo-
stalna disciplina. Tomu nejasnomu statusu svakako pridonosi i njezin na-
ziv: tvorba riječi (engl. word formation, njem. Wordbildung, fr. la forma-
tion des mots, češ. tvoření slov i slovotvorba, rus. сло во о бра зо ва ние).
Terminološki gledano, to nije dobar naziv za disciplinu jer je dvorječan,
i to ne samo u hrvatskom i srpskom jeziku, i jer riječ tvorba asocira na
građenje riječi (sinonimni naziv u srpskom jeziku) i na slaganje morfe-
ma (tvorbenih), a nove riječi mogu nastati i semantičkim procesima kao
što je leksikalizacija, depolisemizacija, (de)onimizacija i sl. pa je potre-
ban bolji naziv oko kojega bi se postigla suglasnost. U kroatistici se sve
češće upotrebljava naziv rječotvorje (usp. i slov. besedotvorje) koji je
svakako mnogo bolji od naziva tvorba riječi već i zato što je jednorje-
čan. Bilo bi poželjno da i ta disciplina ima svoje internacionalno nazi-
vlje: derivatologija kao znanost, jezikoslovac bi bio derivatolog, a
osnovna jezična jedinica derivatem1. Premda se pod derivacijom razu-

1 Ne ki je zi ko slov ci ima ju na ziv de ri vat, ali bi u skla du s osta lim em skim je di ni -
ca ma bio bo lji na ziv de ri va tem ko ji ra bi u ovom zbor ni ku Bran ko To šo vić.



mijeva samo jedan dio tvorbe riječi (izvođenje), bolje bi bilo derivacijom
nazivati svaki način nastanka nove riječi jer se nova riječ uvijek izvodi
iz neke motivirajuće riječi (jedne ili dvije, svejedno) bilo gramatičkim
(morfemima) ili semantičkim (npr. onimizacijom) putem. S obzirom na
to da se derivacijom uglavnom naziva afiksna tvorba, mjesto derivacije
u tom značenju trebao bi se upotrebljavati naziv afiksacija, a derivaciju
zadržati za svaki proces nastanka nove riječi. Tako bi derivatologija za-
mijenila naziv tvorba riječi. U ovom ćemo prikazu zadržati stari naziv
i zbog naslova zbornika koji je vrijedan naše pune pozornosti.

Samostalnost tvorbe riječi kao jezikoslovne discipline, barem u slavi-
stici, potvrđuje postojanje tijela Međunarodnoga slavističkoga komiteta
koje se bavi upravo tvorbom riječi. Naime, taj komitet ima nekoliko ko-
misija, koje održavaju tematske znanstvene skupove, objavljuju zborni-
ke i monografije. Tako je Komisija za tvorbu riječi održala u svibnju
2012. godine u Beogradu 14. međunarodnu znanstvenu konferenciju na
temu Tvorba riječi i njezini resursi u slavenskim jezicima. Komisija je
vrlo aktivna jer svake godine održava konferencije u drugoj europskoj
zemlji, što svakako potiče znanstvenike na veća rječotvorna istraživanja.
Na 14. konferenciji u Beogradu u prvoj su sekciji članovi Komisije, njih
29, predstavili rezultate svojih istraživanja, a u drugoj su sekciji tri stra-
na i 34 srpska jezikoslovca izlagala o tvorbi riječi uglavnom u srpskom
jeziku, ali ima dosta radova koji su korisni jer se tematika dotiče opće-
nito tvorbe riječi u slavenskim jezicima. Sudjelovala su 63 referenta iz
čak 14 zemalja. Zbornik radova posvećen je uglednoj ruskoj jezikoslov-
ki Eleni A. Zemskoj koja je bila članica Komisije od njezina osnutka i
koja je umrla 2012. godine. Zbornik je objavljen iste godine pa se orga-
nizatorima konferencije i izvršnim urednicima zbornika Boži Ćoriću i
Rajni Dragićević, koja je ujedno i glavna urednica, mora odati prizna-
nje na izvrsno odrađenom golemom poslu, pogotovo ako se ima na umu
da je zbornik prilično opsežan i da su radovi pisani na desetak jezika, jer
su na slavističkim skupovima uz svjetske jezike službeni jezici i svi sla-
venski jezici, te da se nakon takvih velikih znanstvenih skupova na iz-
laženje zbornika zna čekati i nekoliko godina. Jedina je zamjerka ovomu
zborniku što je nekvalitetno uvezan pa će se stranice od listanja brzo
raspasti, ali je to posljedica vječnoga nedostatka novca u znanosti.

Glavna je tema konferencije bila tvorba riječi i njezini resursi u sla-
venskim jezicima. Da odmah bude jasno što se mislilo pod resursima,
dovoljno je navesti dva primjera. S jedne strane veliko je bogatstvo tvor-
benih osnova, npr. imena su nepresušan motivacijski potencijal za tvorbu
mnogih novih riječi (natovac, rambovac, putinizam, rusofob, rusofil), a
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s druge strane bogatstvo afikasa u slavenskim jezicima potiče tvorbenu
kreativnost. Tako je sve više među neologizmima ženskih mocijskih par-
njaka kojih prije nije bilo u slavenskim jezicima, a dosta je i analoških
tvorbi, pogotovo među sufiksoidima i prefiksoidima. Mnogi radovi poka-
zuju kako je tvorba riječi puna raznih inovacija. Osobito je e-komunika-
cija potaknula nove načine stvaranja riječi, što se jasno vidi po žargonu
koji pokazuje veliko bogatstvo maštovitih novotvorenica, npr. u rus. сор -
няк (od engl. sorry), ми ска ‘natječaj ljepote’ (od engl. miss). Tvorbu
riječi, mnogo više od drugih jezikoslovnih disciplina, zahvaća interna-
cionalizacija i integracija jezičnih pojava te se preko nje otkrivaju kon-
taktološka i kulturološka obilježja.

Autori su se bavili tvorbom riječi u pojedinom slavenskom jeziku, ali
i poredbeno u više jezika. Već iščitavanje naslova pokazuje vrlo širok te-
matski raspon koji oslikava i današnje shvaćanje granica tvorbe riječi.
Kao i druge jezikoslovne discipline, i tvorba riječi ima svoje rubne slu-
čajeve. Ostalo je otvoreno pitanje jesu li osim tvorenica (derivatema) i
terminološke sintagme ili općenito sveze poput složenih prijedloga ta-
kođer predmet tvorbe riječi, zatim pripadaju li tvorbi i primjeri kao što
su fitnes-klub, spa-centar, art-galerija ili neke okamenjene prijedložne
sveze poput poljske bez pardonu. Posebnu, sve brojniju skupinu čine hi-
bridne riječi nastale interferencijom tvorbenih sredstava dvaju jezika,
npr. sejvati. Sve to govori da je tvorba riječi vrlo dinamično područje u
kojem se događaju burne promjene i da njezini istraživači imaju zada-
tak ne samo da ih sve pobilježe nego i da ih usustave.

Teško je i pobrojiti sve teme koje su u ovom zborniku znanstvenici
obradili pa ćemo nasumce izdvojiti nekoliko zanimljivih nastojeći da ih
ne samo navedemo nego i da poneku problematiziramo kako bi se zain-
teresirani „zagrijali“ za njih. Pritom imena autora nećemo spominjati jer
ih je previše i jer bi nužno neki ostali prešućeni, iako zaslužuju da se
spomenu. Posebno je intrigantno vidjeti kako su neka stajališta nepo-
mirljiva i kako se ne nazire opća suglasnost, na primjer nastaju li kon-
verzijom homonimi ili ne nastaju. Oprečna su stajališta u ovom zborniku
dobro argumentirana pa će i dalje jedni dovoditi u pitanje nastaje li kon-
verzijom uopće nova riječ, ako nastaje, je li, s obzirom na to da je riječ
o homografskim parovima, posrijedi homonimija, ako nije, zašto nije.
Mnogo je pitanja, a mnogo je i odgovora, a razlog leži u činjenici da je
konverzija tek počela zauzimati svoje mjesto u priručnicima o tvorbi ri-
ječi. No, čitamo u zborniku da konverzija nije „pouzdan tvorbeni resurs“
(str. 89) jer postoje uvjeti za neutralizaciju nastanka nove vrste riječi.
Naime, konverzija nastaje dijakronijskim razvojem, ali gledano sinkro-
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nijski neke ju sintaktičke konstrukcije neutraliziraju. Iako je supstanti-
vizacija pridjeva u slavenskim jezicima najčešći primjer za konverziju,
ima primjera u kojima se ne zna je li riječ o pridjevu ili o imenici: Oн –
глу хой, Бра та ра не но го oтв езли до ма. Neutralizaciju na razini riječi
pokazuje oblik ра не но го pa se sintagma može tumačiti na dva načina:
ranjeni brat, u kojoj je riječ o pridjevu, i brat od ranjenoga, u kojoj je
riječ o imenici. I u hrvatskom2, s obzirom na to da se ne pišu akcenti pa
je više homografa od homofona, postoje slične rečenice: Ana je mlada.
Ako se doda surečenica, postaje jasnije: Ana je mlada, a Ivan je star
(pridjev), Ana je mlada, a Ivan je mladoženja (imenica). Dok jedni, oso-
bito ruski jezikoslovci, smatraju da je riječ o homonimiji, drugi vide u
tom procesu gramatičku polisemiju (usp. bilješku 12 na str. 81). S obzirom
na to da derivatemi uvijek nose dio semantičkoga sadržaja motivirajuće
riječi, pa tako i riječi nastale konverzijom značenjski ostaju povezane s
motivirajućom riječi, s pravom je osporen homonimijski odnos između
tih homografa. Analiza poprijedloženih imenica daje vrijedne zaključke,
među ostalim da prijedlozi nisu bez leksičkoga značenja jer se inače ne
bi moglo govoriti da prijedlozi imaju mjesno i partitivno značenje.

Stajališta, jedno da je riječ o homonimiji, a drugo da je riječ o gra-
matičkoj polisemiji, na suprotnim su stranama jer prvo uzima u obzir
samo izraz, a drugo samo semantiku. Riječ nastala konverzijom ne čini
homonimni par sa svojom motivirajućom riječi jer zaista ostaje u se-
mantičkoj vezi s njom, kao što je pokazala analiza prijedlogа u srpskom
jeziku nastalih preobrazbom imenicа, ali je prije svih semantičkih ana-
liza glavna zapreka što su posrijedi dvije vrste riječi, a ni homonimija,
kao ni drugi leksičko-semantički odnosi (sinonimija, antonimija, paro-
nimija …), nije moguća među različitim vrstama riječi. Dakle, dvostruka
je zapreka u svim primjerima konverzije za homonimijski odnos: posrije-
di su dvije različite vrste riječi i među njima postoji semantička kohezija.

Ako priznamo da i prijedlozi imaju leksičko značenje, a takvih je
mišljenja sve više, onda sve riječi u tvorbenoj porodici veže poneko za-
jedničko semantičko obilježje. Izaberemo li prijedlog put od sedam ana-
liziranih prijedloga nastalih konverzijom od imenica (vrh, dno, kraj, duž,
put, mjesto i čelo), tada su i prijedlog, kao i glagol putovati ili imenica
putovanje značenjski povezani s motivirajućom imenicom put. Ima pak
istraživača koji poprijedloženje imenica tumače desemantizacijom i gra-
matikalizacijom. Takvo je stajalište osporilo istraživanje prikazano u
zborniku pa se poprijedloženje imenica tumači kao gramatička polisemi-
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ja. Iako to tumačenje djeluje vrlo uvjerljivo, time problem nije riješen jer
bismo načelno, ne ulazeći u detalje, mogli postaviti stvari ovako: Ako su
imenice u službi prijedloga, onda je riječ o gramatičkoj polisemiji, a ako
je posrijedi konverzija kao bezafiksna tvorba, onda ne može biti ni gra-
matička polisemija, ali ni homonimija jer su u pitanju dvije vrste riječi
koje se razlikuju po svom kategorijalnom značenju te ne mogu ulaziti ni
u kakve leksičko-semantičke odnose. Jedina im je veza pripadnost istoj
tvorbenoj porodici, zbog čega imaju barem jedno zajedničko značenjsko
obilježje. Ima dosta slučajeva kod kojih je teško reći je li u pitanju samo
promjena funkcije ili je nastala nova riječ. Zbog toga kriteriji za provjeru
konverzije moraju biti mnogostruki: akcenatski, morfološki, tvorbeni,
sintaktički, semantički i leksikološki.3 I nakon takve složene provjere
opet će ostati poneki granični slučaj.

Podrobnije smo prikazali jednu temu obrađenu u ovom zborniku na
različit način. Iščitavanje radova pokazuje da je tvorba riječi vrlo propul-
zivna disciplina i da je sve više izazovnih, još neobrađenih ili nanovo
propitanih tema te novih metoda istraživanja tvorbe riječi, ali i novih
promišljanja o jeziku. U istraživanju se primjenjuju suvremene metode,
primjerice formalni opisi tvorbenih obrazaca i procesa na osnovi elek-
troničkoga rječnika, ali i metode kognitivne lingvistike zahvaljujući ko-
jima neki tvorbeni procesi postaju jasniji. Tako se traga za kognitivnim
aspektima deminucije glagola, raspravlja se o utjecaju internetske komu-
nikacije koja nameće nove tvorbene modele, ali se propituje i mogućnost
iskorištavanja crkvenoslavenskih tvorbenih modela u suvremenim is-
točnoslavenskim jezicima. Nekoliko je radova koji problematiziraju ulogu
tvorbe u konceptualizaciji pojedinih pojmova, raspravlja se o semantici
određenoga prefiksa ili sufiksa itd. Mnoga se pitanja nameću i ostaju
otvorena, primjerice je li nužno posezati za dijakronijom da bi se obja-
snilo koliko je zapravo nultih sufikasa u tvorbi pridjeva ili imenica u
srpskom ili kojem drugom slavenskom jeziku, ili pak kako tumačiti po-
suđenice tipa arheolog i arheologija kojima se ne može odrediti koja je
motivirajuća kad su obje posuđene, iako se u jeziku primaocu osjećaju
kao tvorenice sa sufiksima -ø i -ija. Usput smo doznali da i neke srpske
jezikoslovce muči problem zbirnih imenica tipa braća i da i oni, kao i
hrvatski jezikoslovci,4 znaju tumačiti te imenice kao množinu. Razgra-
ničavanje fleksije i derivacije možda u nekim slučajevima jest problem,
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3 Usp. „Kon ver zi ja kao gra ma tič ki i lek si ko graf ski pro blem“ u knji zi: Bran ka Ta -
fra, Od ri je či do rječ ni ka, Škol ska knji ga, Za greb 2005.

4 „Ako pret po sta vi mo da brat i bra ća sto je u od no su sin gu lar – plu ral, od no sno
da je ri ječ o lek se mu BRAT, on da ima mo ovo: moj-ø brat-ø (MASC. SG.), moj-a brać-a
(FEM. SG.), moj-a brać-a su ože njen-a (NE UT. PL.). Da kle do i sta za ni mljiv lek sem ko ji mo-



ali u ovom nije jer se imenica braća slaže sa svojim atributom u rodu,
broju i padežu i po tom se slaganju ne razlikuje od sintagme moja knji-
ga, a osim toga potpuno je jasno da imenica braća pripada derivaciji jer
bi množina od brat mogla glasiti samo brati, kao što uostalom i glasi u
nekim čakavskim i kajkavskim govorima.

Dok s jedne strane u standardnim jezicima postoji tvorbeni purizam,
o čem se na primjeru četiriju standardnih jezika nastalih na novoštokav-
skoj osnovi raspravlja najprije teorijski, a potom se navode i posebnosti
purizma u svakom od tih jezika, dotle se u supstandardnim varijetetima
u slavenskim jezicima vrlo često iskorištavaju svi mogući načini tvorbe
nove riječi, sustavni i nesustavni, što dobro ilustrira sinonimni niz u ru-
skom razgovornom jeziku: джа гер, яга, ягич, ко ша рик, ле о ро льд. To
su sve nazivi za energetsko piće „Jaguar“ koje je omiljeno među mladima
u Rusiji. Prva je riječ posuđenica, druge su dvije rezultat gramatičke, a
zadnje dvije semantičke derivacije. Nešto se više sustavnosti može pred-
vidjeti u nastanku novih riječi univerbizacijom jer od dviju riječi nastaje
jedna riječ sufiksacijom, pri čemu su neki sufiksi dosta plodni, npr. -āk:
perverznjak, kulturnjak, likovnjak, gornjak (‘gornji dio odjeće’), zatim
-ica: slatkica, naslovnica, minica, presica, -ac: dokumentarac, genija-
lac, traljavac, žgoljavac itd. Takav je tip tvorbe svojstven mnogim jezi-
cima i veoma proširen u različitim registrima. Za razliku od njega, oka-
zionalizme je teško svrstati u tvorbene tipove zato što su pojedinačni de-
rivatemi, nepredvidivi, nastali prigodno, vrlo često analogijom (kerumo-
vati, kerumokracija < Kerum (bivši gradonačelnik Splita), džepoljublje,
hadezenjara, starež, vodoproliće), ali i drugim procesima, a najčešće ra-
di postizanja stilističkih učinaka.

Kao i u svim znanostima, tako i u tvorbi riječi postoje razilaženja u
terminologiji i u definiranju pojmova iz te discipline pa stoga autori zna-
ju počinjati svoje radove objašnjenjem koje nazive upotrebljavaju, što
razumijevaju pod njima i zašto se ne slažu s drugim autorima koji dru-
gačije tumače iste pojave. Premda u znanosti nisu poželjni sinonimi, po-
nekad su oni opravdani jer se jedan te isti pojam različito imenuje samo
zato što su polazišta pri imenovanju različita. Tako su primjeri tipa ako-
bogda, budiboksnama, dozlaboga i sl. problem pravopisni, gramatički,
derivatološki, leksikološki, semantički, leksikografski i frazeološki pa se,
ovisno o kojoj je disciplini riječ, mogu odrediti kao defrazeologizacija,
kao leksikalizacija, kao slaganje (srastanje), iako se sve svodi na iden-
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tifikaciju jezične jedinice. Njihova se tvorba u ovom zborniku tumači kao
„jedan od načina nemorfemske tvorbe“, kao „sintaksička tvorba ili sra-
šćivanje“ (str. 690), a semantički kao rezultat „frazeološke transpozici-
je“ (str. 689) s obzirom na to da su prvo bili frazemi. Od same činjeni-
ce da su te jedinice nastale bezafiksnom tvorbom i da se mogu smatrati
složenicama (u nekih sraslicama) zanimljiviji je semantički proces koji
su one prošle. Problem je složen jer takve jedinice još nisu u gramatici
dobile svoje mjesto kao vrsta riječi, a ni frazeologija nije odgovorila na
ključno pitanje zašto to i dalje nisu frazemi, odnosno je li prvo nastupila
defrazeologizacija pa se zbog toga promijenio njihov pravopisni i gra-
matički status ili su one prestale biti frazemi jer je pravopis propisao pi-
sanje bez bjelina, a frazeologija uglavnom ne priznaje da jedna riječ može
biti frazem. Ako se usporedi frazem ista značenja u trima jezicima, razli-
čito pisan: eng. brain-waching, njem. Gehirnwäsche, rus. про мы ва ние
мо згов (hrv. ispiranje mozga), vidi se da pravopis ne određuje frazeo-
loško značenje. Ostavljajući po strani frazeologiji da riješi to pitanje, za
tvorbu je riječi bitno da nove riječi nisu nastale tek pukim srastanjem
nekoliko sastavnica, nego i leksikalizacijom, tj. potpunom demotivaci-
jom (u ovim primjerima čak i deonimizacijom jedne sastavnice – Bog),
gubljenjem sintaktičke strukture (ako Bog da), što samo potvrđuje sta-
jalište da se tvorba riječi nikako ne može proučavati bez uzimanja u ob-
zir i semantike.

S razvojem jezikoslovlja mijenja se i razvija njegov terminološki
sustav. Ne postoji jedinstvena jezikoslovna terminologija jer svaki jezik
ima svoju u skladu sa svojom tradicijom, normom i uzusom i tvorbenim
zakonitostima, što je opisano na primjeru uloge tvorbe riječi u slavenskoj
jezikoslovnoj terminologiji. Dodali bismo da terminološke razlike posto-
je ne samo među jezicima nego i unutar jednoga jezika među jeziko-
slovcima. Primjerice, postavlja se u jednom radu pitanje krije li se isti
pojam iza naziva individualizam, okazionalizam, neologizam, kovanica,
hapaks, potencijalna riječ ili to ipak nisu sinonimi. Neki jezikoslovci
smatraju hapakse i okazionalizme sinonimima i vrstom neologizama,
drugi pak izjednačuju značenje neologizma i okazionalizma. Samo se na
tom jednom primjeru pokazuje koliko još derivatolozi trebaju raspravljati
o svom nazivlju i usuglašavati se. Smatramo da je pri svakoj razredbi po-
trebno prvo razraditi kriterije5 i da se primjenom različitih kriterija jedan te
isti primjer može naći razvrstan u više tvorbenih tipova. Neki su pojmovi
nadređeni, neologizam je jedan od njih, hapaksom se, barem u kroatisti-
ci, uvijek smatrala riječ koja je potvrđena samo jednom, bez obzira na
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vrijeme ili na (ne)pravilnost njezine tvorbe,6 okazionalizmi (prigodnice)
trebali bi biti suprotstavljeni općeupotrebnomu leksiku, dakle jednom će
u razvrstavanju leksika biti kriterij vrijeme, drugi put čestota upotrebe,
treći put ekspresivnost, a naravno i njegova (ne)standardnost s obzirom
na status u jeziku. Ostaje otvoreno pitanje što od svega toga pripada lek-
sikologiji s obzirom na raslojavanje leksika, što pak pripada tvorbi riječi,
a što objema disciplinama. I kad sve razgraničimo, opet će ostati dosta
graničnih slučajeva, ili pak onih koje različito poimamo, što u ovom
zborniku zorno pokazuje osporavanje mišljenja da je ipak moguća7 tvorba
ženskih mocijskih parnjaka od kupac i od bilježnik analogijom po uzo-
ru na sutkinja i vojnikinja: kupkinja i bilježnikinja. Osporavanje se teme-
lji na tvrdnji da se u tom slučaju svi movirani femininumi mogu smatrati
analoškom tvorbom. Istodobno se naličnicom (naziv za rezultat analo-
ške tvorbe) proglašava riječ kunoljub tvorena po uzoru na domoljub,
iako je kriterij jednak za oba slučaja. Različita se stajališta ponekad čine
nepomirljivima, ali su poželjna jer svakako pridonose brušenju termino-
logije i preciznijemu definiranju pojmova, a to pak jasnijemu profiliranju
tvorbe riječi kao samostalne jezikoslovne discipline.

Radovi u ovom zborniku daju dosta poticaja za raznovrsna istraži-
vanja i za jezikoslovna promišljanja, što se vidi i po ovom prikazu, ali i
smjer u kojem bi dalje ona trebala ići. „Tvorbu reči trebalo bi ispitivati
sistemski i u sistemu. A to znači da bi trebalo ispitivati kategorije lekse-
ma i u kategorijama pojedinačne lekseme“, zaključila je autorica kon-
cepcije Semantičko-derivacionoga rečnika, I, II (Novi Sad 2003, 2006)
i njegova suredaktorica Darinka Gortan-Premk, leksikografkinja koja
na primjerima iz rada na rječniku pokazuje koliko su leksikografima po-
trebna sustavna derivatološka istraživanja i radi identificiranja leksema
i radi njihove obrade. Zapravo se tvorba riječi nalazi u temeljima jezi-
koslovlja jer prvo ona treba odrediti što je – riječ, a nakon toga svaka je-
zikoslovna disciplina na svoj način iskorištava taj podatak. Zato u ovaj
zbornik može zaglédati svaki jezikoslovac, a ne samo derivatolog.

Branka Z. Tafra*
Sveučilištе u Zagrebu

Hrvatski studiji
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6 Npr. Rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka JA ZU vr lo če sto ima uz na tuk ni cu
ova kve ko men ta re: „sa mo u Stu li ća“, „sa mo u po tvr di“.

7 Ne ri jet ko se na i me tvr di da po sto je raz lo zi zbog ko jih se žen ski mo cij ski par nja -
ci ne mo gu uvi jek tvo ri ti pa se na vo de upra vo pri mje ri ku pac i bi lje žnik. Ovo je bio pri -
mjer da se mo gu, a do kaz su ana log ne tvo re ni ce.
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Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе
и српски језик данас.

Зборник радова са Међународног научног скупа
одржаног у Херцег Новом 20–23. априла 2012.

У из да њу Ма ти це срп ске – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри и
Ма ти це срп ске, са се ди штем у Но вом Са ду, све тлост да на угле дао
је збор ник ре фе ра та про чи та них на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу
Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре и срп ски
је зик да нас. У збор ник су ушла укуп но 44 ра да ауто ра из Цр не Го -
ре, Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске, Ру си је, Бу гар ске, Швај цар ске и Дан -
ске (нај ве ћи део чи не ори ги нал ни на уч ни ра до ви – 34, пре глед них
је 9 и 1 струч ни рад).

Ра до ви, об ја вље ни у овом збор ни ку, об у хва та ју ве о ма ши рок
спе к тар пи та ња: од оних исто риј ско је зич ких, пре ко пи та ња ко ја се
ти чу ак ту ел них про бле ма у са вре ме ном срп ском је зи ку, књи жев но -
те о риј ских, књи жев но фи ло соф ских, па све до про бле ма за шти те
кул тур ног на сле ђа.

Од укуп но 44 ре фе ра та, ко ли ко је, ка ко смо већ ре кли, об ја вље -
но у овом збор ни ку, ско ро два де сет ра до ва по све ће но је исто риј -
ско је зич кој про бле ма ти ци, би ло да се ра ди о на сле ђу пи са ном на
срп ско сло вен ском, би ло о на сле ђу на срп ском на род ном је зи ку.

Ме ђу њи ма је и рад јед ног од нај бо љих по зна ва ла ца срп ске спо -
ме нич ке гра ђе, Ана то ли ја А. Ту ри ло ва (К ис то рии двух древ не й ших
че ть их ру ко пи сей чер но гор ских мо на стыр ских со бра ний: Ми ле шев -
ский Пе не ги рик (Це тин ский мо на сты рь, № 50) и Пан дек ты Ни ко -
на Чер но гор ца (мо на сты рь Тро и цы у Пле вя, № 87)). Пи та ња ко ја се
по ста вља ју у овом ра ду у ве зи са Ми ле шев ским Па не ги ри ком и на
ко је аутор да је свој од го вор је су пи та ње ње го вог да ти ра ња, ме ста
ње го вог на ста ја ња и атри бу ци је кон крет ног пи сца. Ка да је пак реч
о Пан дек ту Ни ко на Цр но гор ца, на осно ву де таљ ног ту ма че ња А. А.



Ту ри ло ва по ста је ја сно да део пер га мен та, ко ји се чу ва у Па три јар -
шиј ској би бли о те ци у Бе о гра ду под ред ним бро јем 38, а за ко ји су
и ис тра жи ва чи сма тра ли да чи ни део це тињ ског ко дек са, за пра во
је сте део ру ко пи са Пан дек та Ни ко на Цр но гор ца из ма на сти ра Све -
те Тро ји це код Пље ва ља.

До пи сни члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти Ја сми на Гр -
ко вић-Меј џор (Функ ци о нал но стил ске од ли ке пред го во ра и по го во -
ра из штам па ри је Ђур ђа Бран ко ви ћа и Бо жи да ра Ву ко ви ћа) ана ли -
зи ра нај мар кан тни је лек сич ке и син так сич ке ка те го ри је у укуп но 11
пред го во ра и по го во ра из штам па ри је Цр но је ви ћа (2) и штам па ри -
је Бо жи да ра Ву ко ви ћа (9). У сфе ри лек си ке аутор се ба ви ана ли зом
сло же ни ца а у до ме ну син так се ана ли зом пар ти цип ских и ин фи ни -
тив них кон струк ци ја, сло же не ре че ни це, те евен ту ал них гре ци за ма у
дру гим ка те го ри јама. На осно ву ми ну ци о зне ана ли зе Ј. Гр ко вић-Меј-
џор до ла зи до за кључ ка да ана ли зи ра ни пред го во ри и по го во ри
има ју од ли ке са крал ног, а да се спе ци фич но сти жан ра огле да ју пре
све га у ви со ком сте пе ну кон ден за ци је ис ка за.

Пар ти ку ле као вр ста ре чи, чи ја и кла си фи ка ци ја и гра ни це пред -
ста вља ју још увек отво ре но пи та ње у ср би сти ци (и не са мо у ср би -
стици), пред мет су па жње Ја ни са Кар ки ди са, про фе со ра Уни вер зи -
те та у Бер ну (Pаr ti ku le kao iza zov za pre vo di o ce i iz da va če (na pri me -
ru srp sko slo ven skog pre vo da an ti la tin skih trak tata Gri go ri ja Pa la me i
Var la a ma Ka la brij skog). У пр вом де лу свог ра да Ј. Кар ки дис го во ри
о пар ти ку ла ма као пре во ди лач ком иза зо ву, са ко јим пре во ди о ци ан -
ти ла тин ских трак та та Гри го ри ја Па ла ме и Вар ла а ма Ка ла бриј ског
(ауто ри пре пи са пре во да рук. Де ча ни 88), ни су увек ус пе ли да иза ђу
на крај. По том сле ди кра так осврт на те шко ће с ко ји ма се су о ча ва
да на шњи из да вач на том под руч ју, бу ду ћи да пар ти ку ле знат но оте -
жа ва ју по де лу тек ста на ре чи. На кра ју Ј. Кар ки дис до та да ре че но
илу стру је ана ли зом пре вод них ре ше ња пар ти ку ле daj у рук. Де ча -
ни 88, те та ко још јед ном ука зу је на низ про бле ма ве за них за про у -
ча ва ње пар ти ку ла ка ко у да том тек сту, та ко и у срп ско сло вен ским
тек сто ви ма уоп ште.

Го роч ком збор ни ку, јед ном од из у зет но зна чај них де ла срп ске
сред њо ве ков не књи жев но сти, по све ће на су два ра да. Пр ви од њих
пот пи су је срп ски по ло ни ста и исто ри чар је зи ка Гор да на Јо ва но вић
(Не ка за па жа ња о је зи ку Го рич ког збор ни ка). У окви ру овог ра да Г.
Јо ва но вић се, ка ко и са ма ка же, за др жа ва са мо на не ким од сво јих
за па жа ња ко ја се ти чу је зи ка Го рич ког збор ни ка, као шту су: упо тре ба
об ли ка 1. л. јд. и 1. л. мн. ко је Је ле на Хре бе ља но вић Бал шић упо тре -
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бља ва у од но су на се бе и 2. л. јд. и 2. л. мн. ко ји ма се обра ћа свом
ду хов ни ку Ни ко ну Је ру са лим цу; упо тре ба лок. мн. са на став ком –
ohъ; по се сив ни да тив. Дав ши још не ко ли ко оп штих на по ме на о Го -
рич ком збор ни ку и ње го вом је зи ку, Г. Јо ва но вић свој рад у овом
збор ни ку за вр ша ва ре чи ма да про у ча ва ње Го рич ког збор ни ка тек сле -
ди те да оно мо ра би ти мул ти ди сци пли нар но, те мељ но и ис црп но.

Го рич ким збор ни ком се ба ви и Вла ди мир Баљ (Рад Све то за ра
То ми ћа на про у ча ва њу и об ја вљи ва њу „Го рич ког збор ни ка“), при -
пад ник мла ђе ге не ра ци је исто ри ча ра је зи ка у Ср би ји. Рад В. Ба ља
го во ри ка ко о жи во ту Све то зо ра То ми ћа, ко ји је 1902. го ди не от -
крио и от ку пио у Ско пљу Го рич ки збор ник, та ко и о кул тур но-исто -
риј ским при ли ка ма у ко ји ма је То мић ра дио. Аутор об ра ђу је низ де -
ша ва ња око на ста ја ња Пред го во ра Жи ти ју Си ме о на Не ма ње од
Сте ва на Пр во вен ча ног В. Ћо ро ви ћа из 1938. У окви ру овог ра да
по пр ви пут је од штам пан и То ми ћев Пред го вор Го рич ком збор ни -
ку из 1942. го ди не.

О до ми нант ним гра фиј ским, ортогра фиј ским и је зич ким цр та -
ма Мо ли тве ни ка про те Мар ти но ви ћа из Бај ица пи ше про фе сор
Уни вер зи те та у Бе о гра ду Бран ки ца Чи го ја (На по ме не о гра фи ји, ор -
то гра фи ји и је зи ку Мо ли тве ни ка про те Мар ти но ви ћа из Ба ји ца
(RS 83)). На осно ву про а на ли зи ра них осо би на Мо ли тве ни ка (РС
83), Б. Чи го ја за кљу чу је да је реч о ру ко пи су зна чај ном за раз ви так
срп ске ћи ри ли це, за исто ри ју срп ског је зи ка, за исто риј ску ди ја лек -
то ло ги ју, као и за исто ри ју срп ског цр кве ног и књи жев ног је зи ка.

Про фе сор исто ри је срп ског је зи ка на Уни вер зи те ту у Цр ној Го ри
Је ли ца Р. Сто ја но вић про у ча ва лич на име на на ста ла по на зи ви ма
би ља ка и жи во ти ња ко ја се сре ћу у Пив ском по ме ни ку, По ме ни ку из
Хо че и Мо рач ком по ме ни ку (Лич на име на по на зи ви ма би ља ка и жи -
во ти ња у ста рим срп ским по ме ни ци ма (Пив ски по ме ник, По ме ник
из Хо че, Мо рач ки по ме ник)). Да ти по ме ни ци са др же оно ма стич ки
ма те ри јал ко ји об у хва та ско ро три ве ка. Иако су на ста ла у по след -
њој че твр ти ни 16. ве ка, у да тим по ме ни ци ма се на ла зе лич на име на
ко ја су за пи са на у њих то ком 17. и 18, па чак и то ком 19. ве ка. Лич на
име на (осо би то име на ко ја у сво јој осно ви са др же вук-) у овом ра -
ду аутор са гле да ва из ви ше аспе ка та. Аутор се ба ви ка ко на чи ном
њи хо вог на стан ка, њи хо вим се ман тич ким од ли ка ма, твор бе ним мо де -
ли ма, али и ет но кул тур ним кон цеп том код Ср ба (до не кле и дру гих
сло вен ских на ро да) у ве зи са упо тре бом и ши ре њем ових име на.

Све тла на То мин (Две све ске Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа о ри зни ци
ма на сти ра Све та Тр о ји ца код Пље ва ља), исто ри чар је зи ка на Уни -
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вер зи те ту у Но вом Са ду, свој рад по све ти ла је ра ду Ђор ђа Сп. Ра -
дој ичи ћа и ње го вим опи си ма ру ко пи са и ста рих штам па них књи га
Све то тро јич ког ма на сти ра код Пље ва ља. Ру ко пи сни опис, ко ји је
са чи нио овај срп ски исто ри чар и исто ри чар књи жев но сти, са чу ван
је у две све ске ма лог фор ма та, ко је укуп но има ју 224 стра не и до са -
да ни је об ја вљи ван. Да ју ћи пре глед са др жа ја обе све ске, С. То мин
у сво јим за кључ ним на по ме на ма при ме ћу је да ру ко пи сни опис Ра -
до ји чи ћа од ли ку је на гла ше но ука зи ва ње на са др жи ну по је ди них ру -
ко пи са, што да ти опис чи ни из у зет но зна чај ним за бу ду ћа ис тра жи -
ва ња пље ваљ ске збир ке.

Вик тор Са вић (За пи си штам па ра све ште но мо на ха Ма ка ри ја. Је -
зик, пи смо и пра во пис), са рад ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, у
свом ра ду пра ти се дам за пи са све ште но мо но ха Ма ка ри ја, тач ни је
пред го во ра и по го во ра уз ста ре штам па не књи ге: три из це тињ ских
ин ку на бу ла, је дан пре ра ђен и три из вла шких штам па них књи га.
По сле уви да у оп шту сли ку це тињ ских штам па них књи га, В. Са -
вић ис пи ту је над ред не зна ке у њи ма, тач ни је функ ци ју ак це нат ских
зна ко ва. За тим сле ди ана ли за по го во ра вла шких штам па них књи га
и њи хо во по ре ђе ње са це тињ ским за пи си ма. У за кључ ном де лу ра -
да В. Са ви ћа пру жа од го вор на пи та ње о аутор ству: аутор свих ових
за пи са је све ште но мо нах Ма ка ри је, штам пар срп ско сло вен ских
књи га на Це ти њу, по том у Вла шкој и по то њи архи ман дрит у ма на -
сти ру Хи лан дар на Све тој Го ри.

Рад још јед ног пред став ни ка но во сад ске шко ле исто ри је је зи ка
је рад Ма ри не Ку ре ше вић (Хи по так тич ке струк ту ре у Ва ру хо вом
от кри ве њу (у пре пи су из ру ко пи сног збор ни ка ма на сти ра Ни ко љац
бр ој 52), ко ја ис пи ту је син так сич ке од ли ке срп ско сло вен ског је зи -
ка ни жег сти ла на ни воу хи по так се. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на
апо криф ном тек сту Ва ру хо во от кро ве ње у пре пи су из 15. ве ка, ко ји
чи ни део ру ко пи сног збор ни ка ма на сти ра Ни ко љац бр. 52. Из за -
кључ ног ауто ро вог за па жа ња сле ди да се у ана ли зи ра ном тек сту у
ве ли кој ме ри ме ђу соб но пр о жи ма ју хи по так тич ке струк ту ре на сле -
ђе не из срп ско сло вен ског је зи ка и хи по так тич ке струк ту ре из вер -
на ку ла ра. Ме ђу књи шким ка те го ри ја ма аутор за па жа огре ше ња о
нор му на два ма пла но ви ма: фор мал ном и функ ци о нал ном, док у ве -
зи са струк ту ра ма оп ште сло вен ског ка рак те ра аутор ука зу је на од -
раз ево лу ци о ног ста ди ју ма вер на ку ла ра.

На та ша Ж. Дра гин (та ко ђе са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом
Са ду) у ра ду О су ду Ива на Цр но је ви ћа у Це тињ ском ље то пи су ба -
ви се пр о у ча ва њем је зич ких ка ра кте ри сти ка овог ру ко пи са. Да ти
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пре пис, ка ко аутор ка же, пре тр пео је ми ни мал не ру ске ути ца је пре
све га на гра фиј ском и пра во пи сно-фо нет ском пла ну. Пр о дор цр та из
на род ног је зи ка нај сна жни је је био у сфе ри мор фо ло ги је, знат но ре -
ђи на фо но ло шкој рав ни, док на по љу син так се, по ред ма њег бр о ја
из ра зи то књи шких осо би на, до ми ни ра ју ка те го ри је за јед нич ке и
књи жев ном и на род ном иди о му. Ти раз ли чи ти ви до ви сим би о зе,
оства ре ни у овом тек сту ка ко у по гле ду на сло ва и са др жа ја, та ко и
је зич ке ре а ли за ци је, осли ка ва ју сло же не кул тур не и дру штве но -
-исто риј ске при ли ке по зног раз до бља срп ско сло вен ске епо хе, ко ја
ће нај ду жи кон ти ну и тет пи са не тра ди ци је оства ри ти упр во на тлу
Цр не Го ре.

Као што је на са мом по чет ку већ би ло ре че но, збор ник са др жи
ра до ве ка ко ино стра них го сти ју, та ко и уче сни ка ко ји се ба ве ис тра -
жи ва њем срп ског је зи ка у син хро ни ји и ди ја хро ни ји у свим срп ским
зе мља ма, ме ђу ко ји ма су и лин гви сти из Ре пу бли ке Срп ске. Јед на од
њих је и Би ља на Са мар џић (Фо нет ске осо бе но сти го ра ждан ског и
Це тињ ског псал ти ра (кон фрон та тив на ана ли за)), ко ја у свом ра -
ду го во ри о фо нет ским осо бе но сти ма Псал ти ра са по сле до ва ни јем
из штам па ри је у Це ти њу и Псал ти ра са по сле до ва ни јем из штам па -
ри је у Го ра жду. За кључ на на по ме на ко јом Б. Са мар џић за вр ша ва свој
рад гла си да да ти тек сто ви по ка зу ју ви сок сте пен нор ми ра но сти, а
да су раз ли ке из ме ђу њи хо вих фо нет ских осо бе но сти ре зул тат вре -
ме на њи хо вог на стан ка, као и осо бе но сти са мих штам па ра.

Сло же не лек се ме у Мо ли тве ни ку Ђур ђа Цр но је ви ћа (1495/96)
пред мет су ана ли зе Зо ри це Ни ки то вић (Функ ци о нал но стил ски
аспект сло же ни ца у Мо ли тве ни ку Ђур ђа Цр но је ви ћа (1945/96)) са
Фи ло ло шког фа кул те та у Ба њој Лу ци. Да те лек се ме се са гле да ва ју
у кон тек сту до га ђа ја мо ли тве ног са по сто ја ња у за јед ни ци са Бо гом,
те уз свест о ка ра кте ри стич ној при ро ди над вер бал ног из ра за ка кав
од ли ку је бо го слу жбе ну ко му ни ка ци ју. Све сло же ни це пре ма пред -
ме ту де но та ци је З. Ни ки то вић раз вр ста ва на две гру пе: 1) Бо га и
жи вот по Бо гу и 2) чо ве ка и ње го ву ду хов ну и дру гу де лат ност.

Ме ђу не ко ли ко ра до ва ко ји се ба ве на сле ђем на ста лим на српском
на род ном је зи ку, јесте и рад Сло бо да на Ј. Па вло ви ћа (Фи ло зоф ски
фа кул тет у Но вом Са ду). С. Па вло вић сво јим ра дом По зи ци о ни ра ње
ен кли ти ка у Па штров ским ис пра ва ма по твр ђу је те зу Вја че сла ва
Ива но ва пре ма ко јој су ди стри бу ци ја ен кли ти ка и ре че нич на ли не -
а ри за ци ја два аспек та јед ног истог раз вој ног про бле ма, бу ду ћи да,
ка ко чи та мо, ди стри бу ци ја ен кли ти ка у Па штров ским ис пра ва ма
ко ре ли ра са раз во јем срп ске кон фи гу ра тив не син так се, али се и про -
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фи ли ше као је дан од ве ро ват них ме ха ни за ма ста би ли зо ва ња те син -
так се.

Про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу Ми о драг Јо ва -
но вић (Си стем за мје ни ца у „Гор ском ви јен цу“) у свом ра ду, пра те ћи
упо тре бу за ме ни ца, тра жи од го вор на пи та ње да ли се сте пен са -
гла сно сти је зи ка Гор ског ви јен ца са на род ним го во ром Ње го ше вог
за ви ча ја мо же ока рак те ри са ти као ви сок, или је Ње го шев из бор је -
зич ких сред ста ва мо гао да бу де и бли жи оп штек њи жев ној фор ми
(у прав цу Ву ко вог и Да ни чи ће вог мо де ла срп ског књи жев ног је зи -
ка). Јо ва но вић се у окви ру овог ра да ба ви и пи та њем ко ли ко су од -
ре ђе не ди ја ле кат ске цр те свој стве не са мо це тињ ско-ње гу шком го -
вор ном ти пу, а ко ли ко су од ли ке и дру гих цр но гор ских го во ра и да
ли су оне свој стве не и дру гим ре ги ја ма.

Са рад ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ Вла дан Јо ва но вић
(О је зич ким осо би на ма За ко ни ка Да ни ла Пр вог (у све тлу срп ске
књи жев но је зич ке си ту а ци је око поло ви не 19. ве ка)) за кљу чу је да је
За ко ник Да ни ла Пр вог на пи сан на истом ти пу књи жев ног је зи ка и
пра во пи са на ко јем су из да ва не књи ге у слу жбе ној упо тре би у та -
да шњој Кне же ви ни Ср би ји и у Вој во ди ни, што је по твр да то га да су
се и по ло ви ном де вет на е стог ве ка (до да ли би смо „као и сад“) истим
књи жев ним је зи ком слу жи ли сви Ср би, по чев ши од Це ти ња па све
до Сент Ан дре је.

О ста во ви ма Вла да на Ђор ђе ви ћа у од бра ни Ву ко вих иде ја уво -
ђе ња срп ског на род ног је зи ка у књи жев ност, ка ко и гла си на слов
са мог ра да у збор ни ку ко ји пред ста вља мо, пи ше Љи ља на Ко стић
са Учи тељ ског фа кул те та у Ужи цу.

Ор то граф ски и ме то дич ки аспек ти бу ква ра Ада ма Дра го са -
вље ви ћа (1825) и Огле да срп ског бу ква ра Ву ка Ка ра џи ћа (1827) на -
слов је ра да Мил ке В. Ни ко лић (Учи тељ ски фа кул тет, Ужи це).
Аутор на осно ву два на ве де на ме то да до ла зи до за кључ ка да је зна -
чај Дра го са вље ви ће вог Бу ква ра, за ко ји аутор ка же да оста је је дан
од нај на пред ни јих све до 1870. го ди не, у то ме што уво ди ву ков ску
азбу ку, да је пред ност гра ђан ској ћи ри ли ци и по ве зу је на ста ву чи та -
ња са на ста вом пи са ња.

Јед на од ве о ма по зи тив них осо би на збор ни ка је да са др жи и ра -
до ве лин гви стич ког под млат ка у Цр ној Го ри.

Ма ри ја Пе јо вић-Зе ко вић (Из ве де не име ни це у За ко ни ку Да ни ла
Пе тро ви ћа) ба ви се за сту пље но шћу по је ди них твор бе них ти по ва и
су фик са, уз твор бе ну и се ман тич ку ана ли зу на ма те ри ја лу За ко ни -
ка Да ни ла Пе тро ви ћа, са ци љем да та ко до при не се ра све тља ва њу
срп ског је зи ка у Цр ној Го ри у 19. ве ку у обла сти твор бе ре чи.
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Сво је пр ве ко ра ке на по пр и шту на у ке о је зи ку чи ни и Ми ра Ча -
но вић (Кон ти ну ан ти во ка ла јат у Кр тол ским ис пра ва ма (17, 18 и
19. ви јек)), ко ја у овом свом ра ду из но си сле де ће за кључ ке: у Кр -
тол ским ис пра ва ма до  минан тан је (и)је кав ски ре флекс ја та; на -
спрам ста рог ду гог ја та углав ном је пи са но ие, док на с прам крат -
ког ја та има мо раз ли чи та ре ше ња: е, ије, јат; крат ко јат се ја вља
и у ве зи са су гла сни ци ма, ко је је ис пред ј (од крат ког ја та) не јад -
на ко за хва ти ло јо то ва ње; с об зи ром да ни је по сто јао пре ци зан и ди -
фе рен ци ран на чин обе ле жа ва ња, не кад се кон ти ну ант и ду гог и
крат ког ја та обе ле жа вао на исти на чин; на с прам ста рог ја та јавља -
ју се и кон ти ну ан ти е и и.

Рас па дом др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го ре на две др жа ве
ста ту с срп ског је зи ка на те ри то ри ји да на шње Цр не Го ре по ста је јед -
но од нај бол ни јих пи та ња: срп ски је зик по чи ње да би ва про го њен,
оспо ра ван и шта све не. Сто га ни не чу ди што је је дан ве ли ки део
ра до ва у овом збор ни ку по све ћен упра во про бле му ста ту са срп ског
је зи ка да нас. На рав но, пре све га у Цр ној Го ри, али и на дру гим срп -
ским је зич ким под руч ји ма.

О фор ми и супс тан ци ји у је зи ку, о по ли цен трич ним је зи ци ма
на што кав ском под руч ју, ка ко и гла си на слов ње го вог ра да, пи ше
Пер Ја коб сен из Ко пен ха ге на. Аутор за сту па те зу о по сто ја њу срп -
ско хр ват ског је зи ка и ње го вих ва ри јан ти. Основ но ста но ви ште од
ког се по ла зи у овом ра ду је сте ста но ви ште да се је зик ме ња, да се
мо же упо тре бља ва ти у раз ли чи тим др жа во твор ним и лин гво кул -
тур ним под руч ји ма, са од ре ђе ним раз ли ка ма, али да оста је је дан је -
зик ко ји има ста тус по ли цен трич ног.

Кри тич ком ана ли зом, уте ме ље ном на стро го лин гви стич ким
кри ти ри ју ми ма, три ју нор ма тив них при руч ни ка тзв. цр но гор ског
је зи ка (Пра во пи са цр но гор ског је зи ка, Гра ма ти ке цр но гор ског је -
зи ка и на уч но-ме то до ло шких осно ва стан дар ди за ци је цр но гор ског
је зи ка) про фе сор Фи ло ло шког фа кул тета у Бе о гра ду Ми лош М. Ко -
ва че вић (О ак ту ел ном пра во пи су и гра ма ти ци „цр но гор ског је -
зика“) убе дљи во по ка зу је да у на ве де ним при руч ни ци ма по сто ји
ве ли ки рас ко рак из ме ђу лин гви стич ких кри те ри ју ма и те о риј ско-
ме то до ло шких на че ла ко ја су ауто ри по ста ви ли ра ди од бра не те зе
о по сто ја њу „цр но гор ског је зи ка“.

Кри те ри ју ми ко јим се се це си о ни стич ка ути ли тар на лин гви сти ка
на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре слу жи у ци љу пре -
и ме но ва ња срп ског је зи ка, по сле ди це тих пре и ме но ва ња, те ви до ви
угро же но сти срп ског иден ти те та и кул тур них те ко ви на пред мет су
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па жње Ми лан ке Ј. Ба бић (Ме ђу за ви сност ста ту са срп ског је зи ка
у Бо сни и Хер це го ви ни и Цр ној Го ри) из Ис точ ног Са ра је ва.

Ста ту су срп ског је зи ка на под руч ју Цр не Го ре да нас по све ћен је
и рад на уч ног са вет ни ка Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ Ста не
Ри стић (Не ки аспек ти ак ту ел ног ста ња срп ског је зи ка на про сто -
ри ма да на шње Цр не Го ре). Ка ко С. Ри стић при ме ћу је, без об зи ра на
то што др жав ни ор га ни и ак ту ел на по ли тич ка власт на ме ће по ти -
ски ва ње срп ског је зи ка у Цр ној Го ри из јав не и служб ене упо тре бе
у ко рист тзв. цр но гор ског је зи ка, то не мо же у до глед но вре ме бит -
ни је ути ца ти на про ме ну струк тур но-ге нет ске осно ве срп ског је зи ка,
ни ти на ње гов пре сти жни нор ма тив ни и кул тур ни ста тус. Ме ђу тим,
да би се обез бе дио да љи про гре сив ни раз вој срп ског је зи ка у Цр ној
Го ри, по треб но је, ка ко аутор ка же, учи ни ти на пор те по пи са ти и
опи са ти ет но лин гви стич ке, лин гво кул тур не и со ци о лин гви стич ке
спе ци фич но сти срп ског је зи ка на да том под руч ју.

О та ко зва ним на уч ним, ме то до ло шким и на уч но-ме то до ло шким
осно ва ма на ко ји ма се гра ди по сто ја ње та ко зва ног цр но гор ског је -
зи ка пи ше до цент на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу Дра га Бо -
јо вић (На уч ни и ме то до ло шки аспек ти „цр но гор ског је зи ка“).

Као што је већ би ло ре че но, збор ник об у хва та и ра до ве у ко ји -
ма се ауто ри са раз ли чи тих аспе ка та ба ве са вре ме ним срп ским је -
зи ком.

Свој рад Ве ли ка исто риј ска ме та фо ра М. Ву ко ви ћа о са вре ме но -
сти (Стил ске и на ра то ло шке осо бе но сти Ву ко ви ће вог де ла Ен гле ска
по сла) Ра до је Си мић, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду,
по све ћу је јед ном од ис так ну тих умет ни ка срп ске књи жев не ре чи,
Ми ро ју Ву ко ви ћу. Ана ли зи ра ју ћи стил ске и на ра то ло шке осо бе но -
сти Ву ко ви ће вог ро ма на Ен гле ска по сла, Р. Си мић и сам на кра ју
да је је дан на дах ну т за кљу чак. Ву ко ви ћев ро ман, ка же он, у крај њој
ли ни ји и де лу је као по ет ска по хва ла, бо ље ре ћи – као апо те о за за -
ви ча ју, ње го вој ле по ти и сна зи жи вот не енер ги је ко ју он зра чи жи -
во пи сно шћу пре де ла и за ди вљу ју ћом ве ли чи ном исто ри је.

На уч на ми сао два де се тог ве ка у Цр ној Го ри не раз де љи во је ве -
за на и за име про фе со ра ник шић ког Фи ло зоф ског фа кул те та Но ва
Ву ко ви ћа. О ње го вој књи зи Пу те ви сти ли стич ке иде је, о ме то ди
ко јом Ву ко вић гра ди свој текст, на чи ну на ко ји из ла же сво је на уч -
не иде је и са гле да ва ми шље ња дру гих ауто ра пи ше још је дан пред -
став ник Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду – Је ле на Р. Јо ва но вић
Си мић (На уч ни стил Но ва Ву ко ви ћа (тек сту ал на и ин тер тек сту -
ал на ана ли за на уч ног дис кур са у књи зи Пу те ви сти ли стич ке иде је).
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У свом ра ду Би бле и зми у књи жев ном срп ском је зи ку Ол га И.
Тро фим ки на, је дан од нај у глед ни јих ср би ста у Ру си ји, раз ма тра са -
став, се ман ти ку и функ ци је би бле и за ма у са вре ме ном срп ском књи -
жев ном је зи ку. Ре фор ма Ву ка Ка ра џи ћа про узро ко ва ла је пре кид
цр кве но сло вен ске тра ди ци је, што је за по сле ди цу има ло дра стич но
сма ње ње бро ја би бле и за ма у књи жев ном је зи ку. Ме ђу тим, како при -
ме ћу је О. И. Тро фим ки на, у је зи ку срп ске пу бли ци сти ке по след -
њих го ди на број би бле и за ма се по ве ћао, што је са мо раз лог ви ше,
чи ни нам се (а на шта ука зу је и О. И. Тро фим ки на), да се што пре
при сту пи њи хо вом лек си ко граф ском опи си ва њу.

Рад Ми тре Ре љић са Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми -
тро ви ци (Про то ти пич ни узроч ни ци стра ха у асо ци ја ци ја ма ко -
смет ских ре спон де на та) упо зна је нас на ко је на чи не при пад ни ци
сту дент ске по пу ла ци је са Ко со ва и Ме то хи је кон цеп ту а ли зу ју емо -
ци ју стра ха. Ко ри сте ћи се асо ци ја тив ном ме то дом и осла ња ју ћи се
на оп ште при хва ће ни сми са о ни и ме та фо рич ки при ступ, аутор утвр -
ђу је ко ји су то про то ти пич ни узро ци по ја ве стра ха код да те по пу ла -
ци је. Ка ко се из ана ли зе мо же ви де ти, а што се на жа лост мо гло и
прет по ста ви ти, основ на раз ли ка из ме ђу асо ци ја тив них ре ак ци ја ис -
пи та ни ка са Ко со ва и Ме то хи је и њи хо вих вр шња ка ко ји не жи ве та -
мо је сте страх од при сил ног на пу шта ња Ко сме та. По ред то га, аутор
из во ди за кљу чак да сло же но осе ћа ње стра ха, узи ма ју ћи у об зир све
ње го ве аспек те, узро ке и ин тен зи те те, ни је мо гу ће укло пи ти у не -
ки јед ин стве ни сце на рио пред ста вљен ни зом од ре ђе них ка нон ских
ре че ни ца.

На ко ји на чин син так со сти ле ми (оса мо ста љи ва ње и пар це ла -
ци ја, по на вља ње, ин вер зи ја, ре то рич ко пи та ње, елип са и ре ти цен -
ци ја) до при но се екс пре сив но сти ди ја ло га, те ко ја је уло га иза бра -
них син так со сти ли стич ких сред ста ва у по ступ ку ка рак те ри за ци је
ли ко ва у дра ми Жар ка Ко ма ни на Пе ли но во пи ше ср би ста из Цр не
Го ре Ања Ја њу ше вић-Оли ве ри (Је зич ко-стил ске од ли ке ди ја ло га у
дра ми „Пе ли но во“ Жар ка Ко ма ни на).

Са рад ник Ин сти ту та СА НУ Ру жи ца Ле ву шки на (Лек си ка у де -
лу Св. Се ра фи ма Џа ри ћа (игу ма на ма на сти ра Св. Тро ји це код Пље -
ва ља)) вр ши пре глед и раз вр став ање лек си ке пре ма те мат ским гру -
па ма (од но си (др жав ни и ме ђу људ ски), вој на лек си ка, до ма ћин ство,
за ни ма ња и за на ти, пра во и др.) у До жи вља ји ма игу ма на Се ра фима
Џа ри ћа, а за тим ана ли зи ра део пред ста вље ног лек си ко на са лек си -
ко граф ског, фо нет ско-фо но ло шког, се ман тич ког, мор фо ло шког и
син так сич ког аспек та.
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Циљ ис тра жи ва ња Слав ке Тр. Ве лич ко ве са Фи ло ло шког фа -
кул те та у Плов ди ву (Уста ље не је ди ни це са тем по рал ном лек семом
дан у срп ском је зи ку) је сте да се по мо ћу син так сич ке ана ли зе од ре -
ди основ ни струк тур ни мо дел да тих фра зе ма, син так сич ка функ ци -
ја ре чи дан у њи ма, те ли ков на ба за и фра зе о ло шко зна че ње не ких
од ових фра зе ма. Ве лич ко ва до ла зи до за кључ ка да се уста ље не је -
ди ни це са тем по рал ном ком по нен том дан од ли ку ју струк тур ном и
се ман тич ком ра зно вр сно шћу, а део њих но си на ци о нал ну обо је ност
и са мо свој ност (нпр. до ћи ће Ви дов дан).

Јо ван ка Ј. Ра дић (на уч ни са вет ник у Ин сти ту ту за срп ски је зик
СА НУ) ис тра жу је вред ност име ни ца ма ма, ма ти и мај ка у срп ском
је зи ку. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на кор пу су срп ске на род не епи ке
и на осно ву на ла за не пу бли ко ва них ди ја лек то ло шких ис тра жи ва -
ња. Ло гич ко-гра ма тич ком (или се ман тич ко-праг ма тич ком) ис тра -
жи вач ком ме то дом до шло се, пре ма ре чи ма ауто ра, до на ла за да ове
име ни це чи не је дин стве ну је зич ко-ло гич ку струк ту ру (ма ма, ма ти
– мај ка), у окви ру ко је је ди ни це сто је у од но су не по сред но (/по се -
би) од ре ђе на пер со нал ност│по сред но од ре ђе на пер со нал ност – не -
у трал но у од но су на пре со нал ност. У ра ду се по ка зу је да с тим у
ве зи сто ји фре квен ци ја ових име ни ца у пи са ним тек сто ви ма, њи -
хо ве гра ма тич ке и стил ске ка рак те ри сти ке (уче шће у твор би, мно -
жи на, син так сич ке ве зе, по ло жај у син так сич ким јед ини ца ма и сл.),
као и њи хов ста тус у срп ским ди ја лек ти ма и књи жев ном је зи ку.

Дим ка Са во ва са Со фиј ског уни вер зи те та (Тро чла ни па сив у са -
вре ме ном срп ском је зи ку) на осно ву из вр ше не се ман тич ке, праг ма -
тич ке и сти ли стич ке ана ли зе при ку пље не но вин ске гра ђе ана ли зи ра
чи ни о це ко ји мо гу на те ра ти го вор но ли це да за при ка зи ва ње сво је
про по зи ци је ода бе ре де а ген тив ну па сив ну пер спек ти ву.

Про фе сор Учи тељ ског фа кул те та у Ужи цу Ви дан В. Ни ко лић
(Инер ци ја раз во ја го во ра Ста рог Вла ха у од но су на ма тич не ис -
точ но хер це го вач ке го во ре (со ци о лин гви стички аспек ти)) по ка зу је
ко ли ко је инер ци ја со ци о лин гви стич ких про це са на син хро ном пла ну
као за ма јац ути ца ла на раз вој фо нет ских, мор фо ло шких, лек сич ких
и ак це нат ских цр та го во ра да те ре ги је у од но су на ма тич не ис точ -
но хер це го вач ке го во ре.

У пр вом де лу сво га ра да Ми хај Н. Ра дан (За пад ни уни вер зи тет,
Те ми швар) у ра ду По ре кло по је ди них за јед нич ких кон ју га циј ских
осо би на у ка ра шев ским, ба нат ским и при зрен ско-ти моч ким срп -
ским го во ри ма да је са жет при каз ет нич ких и лин гви стич ких при ли ка
у Ба на ту од ра ног сред њег ве ка до да на шњег да на, ко ји је нео п хо дан
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за пра вил но раз у ме ва ње фор ми ра ња и ево лу ци је да на шњих срп -
ских го во ра у ти по ви ма у овој пе ри фер ној обла сти срп ског лин гви -
стич ког аре а ла. Да ље аутор ком па ра тив ним при сту пом при ка зу је
нај ва жни је кон ју га циј ске осо би не у на ве де на два срп ска го во ра у
Ба на ту и у го во ри ма при зрен ско-ти моч ког ди ја лек та. У за кључ ном
де лу овог ра да чи ни се по ку шај да се от кри ју узро ци број них за јед -
нич ких осо би на три ју го вор на ти па ко ји да нас при па да ју раз ли чи -
тим ди ја лек ти ма.

Као што се из са мог на сло ва ра да сла ви сте из Бр на Па ве ла Креј -
чи ја ви ди (Хо ро ни ми Ср би ја и Срп ска као тран сла то ло шки про блем
(пи та ње че шких екви ва ле на та)) при ли ком пре во ђе ња хо ро ни ма
Ср би ја и Срп ска пре во ди о ци на че шки је зик мо гу да се су срет ну са
не ма лом по те шко ћом. П. Креј чи на во ди три мо гућ но сти ода би ра
од го ва ра ју ћег пре вод ног ре ше ња, од ко јих он као нај пер спек тив ни -
ји ви ди при ма ње ори ги нал не ре чи као ту ђи це и ње но гра ма тич ко,
од но сно мор фо но ло шко при ла го ђа ва ње (Srp ska, *Srb ska, *Srbská)
чешком језику.

До цент Мор дов ског др жав ног уни вер зи те та Али на Ј. Ма сло ва
(Струк тур ни мо де ли и праг ма тич ки ти по ви ин струк ци је у срп -
ском је зи ку и ру ском је зи ку) раз ма тра не ке се ман тич ко-праг мат ске
осо бе но сти ин струк тив ног дис кур са у срп ском је зи ку у по ре ђе њу са
ру ским. Ма сло ва за кљу чу је да се струк тур ни и праг мат ски мо де ли
ин струк ци ја у ру ском и срп ском не раз ли ку ју. Раз ли ке по сто је на
функ ци о нал ном пла ну, из ме ђу оста лог у из бо ру је зич ких сред ста -
ва и при о ри те та њи хо ве упо тре бе.

Рад Дра га не Кер кез са Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду (Пре -
те ри тал на вре ме на у срп ском је зи ку (у по ре ђе њу са ру ским)) по -
све ћен је пре те ри тал ним вре ме ни ма као сред стви ма вер ба ли за ци је
јед не од две ју гра ме ма функ ци о нал но-се ман тич ке ка те го ри је оче ки -
ва ност/нео че ки ва ност, у окви ру че га по себ ну па жњу аутор по све ћу -
је аори сту.

Усме ном на род ном ства ра ла штву на ста лом на Ко со ву и Ме то хи-
ји по све ћен је рад По след њи за пи си го вор них на род них тво ре ви на
са Ко со ва и Ме то хи је. Функ ци ја и зна че ње, рад про фе со ра Фи ло -
зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци Ва лен ти не Пи ту лић. В.
Пи ту лић у свом ра ду ука зу је на ва жност го вор не на род не тво ре ви не,
као пре о ста лог об ли ка ка зи ва ња, ко ји слу жи очу ва њу иден ти те та
срп ског жи вља на Ко со ву и Ме то хи ји и пре дач ког зна ња. Сво јим
ис тра жи ва њем аутор об у хва та по след ње за пи се го вор них на род них
тво ре ви на (пи та ли це, бр за ли це, здра ви це, ба сме) од Ива на Сте па -
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но ви ћа Ја стре бо ва, Де не Де бељ ко ви ћа, Вла ди ми ра Бо ва на, па све до
по след њих за пи са сту де на та Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској
Ми тро ви ци.

Иван В. Ла лић по мно ги ма је је дан од нај ве ћих срп ских пе сни -
ка дру ге по ло ви не два де се тог ве ка. О збир ци Че ти ри ка но на овог
ис так ну тог пред став ни ка нео сим бо ли стич ке стру је у са вре ме ној
срп ској по е зи ји, као при ме ру ком по но ва не књи ге, на ста ле пре ма
„при мар ном кон тек сту де вет фраг ме на та“ као об ли ку би блиј ске те -
ме стра да ња и спа се ња, пи ше про фе сор срп ске књи жев но сти на
ник шић ком Фи ло зоф ском фа кул те ту Ли ди ја То мић у свом ра ду Пје -
снич ки ка нон у „Че ти ри ка но на“ Ива на В. Ла ли ћа.

За Лу чу ми кро ко зма вла ди ке Пе тра Пе тро ви ћа II Његоша до цен -
ти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу Дра го Пе ро вић и Ду шан
Кр цу но вић (Ко смич ко-ег зи стен ци јал ни па тос Лу че ми кро ко зма)
ка жу да као фи ло соф ско-те о ло шки кре а ци о ни еп да то де ло Ње го ше -
во пред ста вља вр ху нац ше сто днев не књи жев не тра ди ци је у ко јој су,
не по но вљи вом пе снич ком има ги на ци јом, на ра злу чи во сли ве ни ко -
смич ки и ег зи стен ци јал ни па тос ста ре и но ве сли ке све та.

Зна чај лек то ра та за срп ски је зик од огром ног је зна ча ја за наш
је зик и кул ту ру. О бо га тој и ду гој тра ди ци ји про у ча ва ња сло вен ских
је зи ка на Др жав ном уни вер зи те ту у Санкт Пе тер бур гу и ак ту ел ном
ста њу ка да је реч о гру пи за срп ски је зик на Ка те дри за сло вен ску
фи ло ло ги ју Фи ло ло шког фа кул те та по ме ну тог уни вер зи те та пи ше
пре да вач на том фа кул те ту Дра га на Дра ку лић-Приј ма (Ср би сти ка
на Др жав ном уни ве зи те ту у Санкт Пе тер бур гу).

И за крај смо оста ви ли рад ко ји из ви ше раз ло га за слу жу је по себ -
ну па жњу. То је рад про фе со ра При род но-ма те ма тич ког фа кул те та у
Под го ри ци Не вен ке М. Ан то нић При мје на ну кле ар них ме то да у за -
шти ти кул тур ног на сле ђа. Да би се кул тур но на сле ђе очу ва ло, по -
треб но је уло жи ти пу но зна ња, во ље, али и нов ца. На жа лост, ово
тре ће код нас че сто из о ста је. Ме ђу тим, сво јим ра дом Н. Ан то нић,
у ком се она ба ви основ ним ка рак те ри сти ка ма и мо гућ но сти ма тех -
ни ке да ти ра ња, те ну кле ар ним ана ли тич ким тех ни ка ма као и ре зул -
та ти ма за по че тих ана ли за ма те ри ја ла са под руч ја Цр не Го ре, по ка -
зу је и до ка зу је да нам ни зна ње, а ни во ља не мањ ка ју.

У то да зна ња и во ље ни је не до ста ја ло ни ор га ни за то ри ма ску па,
као ни при ре ђи ва чи ма збор ни ка ко ји смо пред ста ви ли, са глав ним
и од го вор ним уред ни ком проф. др Је ли цом Сто ја но вић на че лу, не ма
ни нај ма ње сум ње. Збор ник Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру
да на шње Цр не Го ре и срп ски је зик да нас. Збор ник ра до ва са Ме ђу -
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на род ног на уч ног ску па одр жа ног у Хер цег Но вом 20–23. апри ла
2012. књи га је од ви ше стру ког зна ча ја. С јед не стра не, збор ник до -
но си низ ве о ма за ни мљи вих и ин спи ра тив них ра до ва. С дру ге стра -
не, а што је мо жда још ва жни је, овај збор ник реч ју на у ке све до чи
кон ти ну и тет срп ског је зи ка на те ри то ри ји Цр не Го ре, све до чи да је
то је зик на ком се у Цр ној Го ри од вај ка да ми сли ло, го во ри ло, пи са -
ло и ства ра ло.

Драгана М. Керкез*
Универзитет у Београду
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КА ИЗВОРИМА РЕЧИ.

Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски
језик САНУ. Приредила Марта Бјелетић,

Београд: Институт за српски језик САНУ 2013, 260 стр. + XII*

Иако је ети мо ло ги ја ста ра ди сци пли на, и ма да су се њо ме у срп -
ској сре ди ни по вре ме но ба ви ли не ки од во де ћих лин гви ста (Хен -
рик Ба рић, Ми лан Бу ди мир, Иван По по вић и Ве ли мир Ми ха и ло -
вић), кон ти ну и те та и си сте ма тич ног ра да на ети мо ло шкој об ра ди
укуп ног срп ског је зич ког ма те ри ја ла ду го ни је би ло ни на ви ди ку.1
Нај зна чај ни ји је из у зет ни рад ис так ну тог ро ма ни сте и бал ка но ло га
Пе тра Ско ка (1881–1956), ко ји се то ком Дру гог свет ског ра та од ва -
жио на ду бин ску об ра ду хр ват ског и срп ског лек сич ког бла га. У то -
ме га је пре ки ну ла смрт, на кон че га је ње гов реч ник тек пет на ест
го ди на ка сни је об ја вљен, уз све срд но за ла га ње Ва лен ти на Пу тан ца,
ко ји је чи та ву де це ни ју пре ра ђи вао и до ра ђи вао пре ко 10.000 за о -
ста лих стра ни ца у ру ко пи су. Ско ков че тво ро том ни Eti mo lo gij ski
rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka (ERHSJ) ка пи тал но је де ло до -

* Овај при каз на стао је у окви ру про јек та Ми ни стар ства про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је: Ин тер ди сци пли нар но ис тра жи ва ње кул -
тур ног и је зич ког на сле ђа Ср би је и из ра да мул ти ме ди јал ног ин тер нет пор та -
ла Пој мов ник срп ске кул ту ре (III 47016).

1 Узрок ве ро ват но ле жи у то ме што се ова на у ка не из у ча ва на срп ским уни -
вер зи те ти ма, а на кнад но спе ци ја ли зо ва ње струч ња ка тра је го ди на ма. По је ди нач но
је су об ра ђи ва не чи та ве гру пе по зајм ље ни ца из стра них је зи ка с ко ји ма је срп ски
је зик био у кон так ту, али пре те жно ме ђу стра ним ис тра жи ва чи ма – гре ци зми (М.
Фа смер 1944, И. По по вић 1953), гер ма ни зми (Х. Штри дер-Темпс 1958, Е. Шне -
вајс 1960), тур ци зми (А. Шка љић 1957, А. Кне же вић 1962), ру му ни зми (Д. Га му -
ле ску 1983), ма ђа ри зми (Л. Ха дро вић 1985), у но ви је вре ме ал ба ни зми (В. Ста -
ни шић 1995).



ма ће лек си ко гра фи је, али он са др жи и не до стат ке ко ји су се с вре -
ме ном, ка ко је на уч на про дук ци ја ра сла (пре све га на по љу ди ја лек -
то ло ги је и лек си ко гра фи је), све ви ше уве ћа ва ли.2 То је, за тим, не до -
вр шен реч ник, с по себ ним за ни ма њем за ро ман ске ети мо ло ги је,
ори јен ти сан на за пад ну гра ну за јед нич ког је зи ка, чи је су и ме то до ло -
ги ја и кон цеп ци ја да нас за ста ре ле. Укуп но узев, овај реч ник од сли -
ка ва ста ње ети мо ло шке на у ке до сре ди не пе де се тих го ди на XX ве ка,
пре круп них ко ра ка ко ји су учи ње ни у сло вен ској ети мо ло ги ји.

Све стан ових не до ста та ка и огром них по тре ба срп ске лин гви -
сти ке и кул ту ре у це ли ни, с од лич ним уви дом у сте пен на уч не об -
ра ђе но сти во де ћих свет ских и сло вен ских је зи ка, ака де мик Па вле
Ивић (1924–1999), вр стан по зна ва лац исто ри је и ди ја лек то ло ги је
срп ског је зи ка, по чет ком осме де це ни је про шлог ве ка по кре нуо је
фор ми ра ње ети мо ло шког је згра у Ин сти ту ту за срп ски (та да срп -
ско хр ват ски) је зик СА НУ.3 С ти ме је тре ба ло да се сло же и Ака де -
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2 До вољ но је са мо на по ме ну ти да П. Скок ни је имао на рас по ла га њу нај -
круп ни је де ло срп ске лек си ко гра фи је, Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на -
род ног је зи ка, СА НУ, Ин сти тут за [српскохрватски ] срп ски је зик СА НУ, Бе о град
1959– (РСА НУ), да не иде мо да ље у на бра ја њу ди ја ле кат ских реч ни ка, збир ки ре -
чи и ди ја ле кат ских опи са ко ји су се по ја ви ли од сре ди не XX ве ка.

3 У во де ћим сла ви стич ким цен три ма до та да се већ уве ли ко ра ди ло на раз -
ли чи тим ети мо ло шким реч ни ци ма. Од по себ ног су зна ча ја ду го роч ни лек си ко -
граф ски про јек ти на ко ји ма су ан га жо ва ни чи та ви ти мо ви струч ња ка: Etymo lo -
gický slovník slo vanských jazyků. Slo va gramatická a zájmena 1–2, Pra ha 1973–1980,
Эти мо ло ги че ский сло ва рь сла вян ских язы ков. Пра сла вян ский лек си че ский фонд,
Мо сква 1974–, Sł ow nik pra sł o wi a ń ski, Wro cł aw – War sza wa – Kraków – Gda ńsk
1974–, Бъл гар ски ети мо ло ги чен реч ник, Со фия 1971–, Эты ма ла гіч ны сло ў нік бе -
ла ру скай мо вы, Мінск 1978–, Ети мо ло гіч ний слов ник укра їн сь кої мо ви, Ки їв
1982–, Etymo lo gický slovník jazyka sta ro slo věnského, Pra ha 1989–. Још од Ф. Ми -
кло ши ча, ме ђу тим (Etymo lo gisches Wör ter buch der sla vischen Sprac hen, Wi en
1886), сло вен ску ети мо ло ги ју су сво јим из у зет ним де ли ма за ду жи ли и дру ги зна -
чај ни ауто ри: Н. В. Го ря ев, Срав ни те ль ный эти мо ло ги че ский сло ва рь рус ско го
язы ка, Ти флис 1892, E. Ber ne ker, Sla visches etymo lo gisches Wör ter buch, He i del -
berg 1908–1913, А. Г. Пре о бра жен ский, Эти мо ло ги че ский сло ва рь рус ско го язы -
ка I–II, Мо сква 1910–1914, A. Brückner, Sł ow nik etymo lo giczny języka pol ski e go,
Kraków 1927, С. Мла де нов, Ети мо ло ги че ски и пра во пи сен реч ник на бъл гар ския
кни жо вен език, Со фия 1941, Max Va smer, Rus sisches etymo lo gisches Wör ter buch I–
III, He i del berg 1950–1958 (М. Фа смер, Эти мо ло ги че ский сло ва рь рус ско го язы ка,
I–IV, Мо сква, 1986–19872), J. Ho lub – F. Ko pečný, Etymo lo gický slovník jazyka
českého, Pra ha 1952, F. Sł aw ski, Sł ow nik etymo lo giczny języka pol ski e go I–V, Kraków
1952–1982, V. Mac hek, Etymo lo gický slovník jazyka českého a slo venského, Pra ha 1957
(Etymo lo gický slovník jazyka českého, 19682), K. Po la ń ski, Sł ow nik etymo lo giczny
języka Dr ze wi an po ł ab skich, 1–6, Wro cł aw – War sza wa 1962–1994 (у пр вој књи зи и 



ми ја на у ка и Ре пу блич ка за јед ни ца на у ке и Ин сти тут, и да се са вла -
да низ фор мал них пре пре ка.4

Од та да је про шло не ко ли ко де це ни ја. Прак тич но ни из че га,
„са мо“ из за ми сли јед ног да ле ко ви дог и стр пљи вог чо ве ка ство рен
је за ме так из ко га се ви ше де це ниј ским ула га њем и пре да ним ра дом
раз вио чи тав на уч ноис тра жи вач ки тим, зрео и оса мо ста љен. Про -
јек ту је удах нут жи вот та ко што је за по слен је дан са рад ник, 1. апри -
ла 1983. го ди не, а са да их је де се то ро.5 Вре ме ном је при ку пље на
спе ци ја ли стич ка би бли о те ка с де се так хи ља да на сло ва. Фор ми ра на
је кар то те ка ва жних из во ра и ети мо ло шке ли те ра ту ре, кар то те ка ре -
чи за ети мо ло шку об ра ду, и оних ко је су у ли те ра ту ри већ об ра ђе -
не. Го то во сви са рад ни ци су про шли пут од пот пу них по чет ни ка, у
зна чај ној ме ри са мо у ких, уоб ли ча ва них у ино стра ним ети мо ло -
шким цен три ма и у ин тер ак ци ји са ста ри јим ко ле га ма са стра не, до
ис ку сних ети мо ло га ко ји ком пе тент но сто је ра ме уз ра ме с дру гим
ети мо ло зи ма у сла ви стич ком све ту. На пред лог и у ор га ни за ци ји
овог ети мо ло шког ти ма из Бе о гра да на XII ме ђу на род ном сла ви -
стич ком кон гре су у Кра ко ву (1998) одр жан је пр ви окру гли сто о
пи та њи ма ети мо ло шке лек си ко гра фи је, што је од та да по ста ло ре -
дов но, а фор ми ра на је и Ко ми си ја за ети мо ло ги ју при Ме ђу на род -
ном сла ви стич ком ко ми те ту. На истом кон гре су аутор ски ко лек тив
је по твр дио сво ју спрем ност успе шним пред ста вља њем Оглед не
све ске [замишљеног речника], са мо де це ни ју и по на кон ап со лут ног
по чет ка. Овај ис тра жи вач ки тим с Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ
да нас у пу ној ме ри са ра ђу је с дру гим ети мо ло шким лек си ко граф -
ским ра ди о ни ца ма у Кра ко ву, Љу бља ни, Мо скви, Бр ну и Со фи ји.
Ујед но је то, без сум ње, нај е фи ка сни ја на уч на за јед ни ца у окви ру
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T. Le hr-Spł a wi ń ski), F. Bez laj, Eti mo lo ški slo var slo ven ske ga je zi ka, 1–5, Lju blja na
1977–2007, H. Schu ster-Šewc, Hi sto risch-etymo lo gisches Wör ter buch der ober- und
ni e der sor bischen Sprac he I–IV, Ba ut zen 1978–1989, W. Boryś – H. Po pow ska-Ta bor -
ska, Sł ow nik etymo lo giczny kas zubszczyzny I–VI, War sza wa 1994–2010, M. Snoj, Slo -
ven ski eti mo lo ški slo var, Lju blja na 1997 (20032), А. Е. Ани кин, Рус ский эти мо ло -
ги че ский сло ва рь, Мо сква 2007–.

4 За ни мљи во је да је 9. де цем бра 1982. го ди не на Ин сти ту ту одр жан ре фе рен -
дум о за сни ва њу про јек та Ети мо ло шки реч ник срп ско хр ват ског је зи ка, о че му се
из ја шња ва ла са мо у прав на за јед ни ца Ин сти ту та (од 30 при сут них „рад них љу -
ди“, за про је кат је гла са ло 19, про тив је би ло 9, а 2 ли сти ћа су оста ла не ва же ћа).

5 У овом тре нут ку то су сле де ћи са рад ни ци: др Ј. Вла јић-По по вић (од 1983),
др М. Бје ле тић (1990), др С. Пе тро вић (1991), ака де мик А. Ло ма, ру ко во ди лац
Од се ка (1994), др М. Ка ле зић (1999), др М. Вуч ко вић (2000), Ј. Јан ко вић (2005),
Ж. Сте па но вић (2011), А. Те шић (2011), ино стра ни са рад ник О. Ли го рио (2011).



Ин сти ту та, чи ји чла но ви су од бра ни ли шест ма ги стар ских и шест
док тор ских ра до ва, об ја ви ли је да на ест књи га6 и пре ко три сто ти не
ори ги нал них на уч них ра до ва и при ка за у во де ћим до ма ћим и ино -
стра ним ча со пи си ма, уз уче шће на ви ше сла ви стич ких и бал ка но ло -
шких кон гре са, као и ме ђу на род них на уч них ску по ва, а је дан на уч ни
сим по зи јум ор га ни зо ва ли су и са ми 2006. го ди не, у Ин сти ту ту за
срп ски је зик СА НУ.

* * *

Не дав но је у Ин сти ту ту про сла вље на из у зет на го ди шњи ца: три -
де сет го ди на по сто ја ња Ети мо ло шког од се ка (1983–2013). У су срет
овом ју би ле ју са рад ник Од се ка, на уч ни са вет ник Мар та Бје ле тић,
при ре ди ла је збор ник ода бра них ра до ва ко ји с ви ше аспе ка та осве -
тља ва ју де лат ност Од се ка. Књи гу аутор ски пот пи су ју сви ста ри ји
са рад ни ци ко ји су жи во уче ство ва ли у ства ра њу и раз ви ја њу Од се ка,
на че лу с пре ми ну лим осни ва чем, ака де ми ком Па влом Иви ћем, ко ји
је упра вљао Од се ком до сво је смр ти, 19. сеп тем бра 1999. го ди не.

Књи га са др жи шест по гла вља. На кон Пред го во ра, ко ји у крат -
ким цр та ма опи су је рад на Збор ни ку (7–8), сле де по гла вља по све ће -
на исто ри ја ту Од се ка – О Па влу Иви ћу: Ка ко ви зи ју спро ве сти у де -
ло, Иви ће ва ети мо ло шка жи ца (9–29) и О ети мо ло шком про јек ту:
„Тај ве ли ки по сао не из бе жно ће тра ја ти де це ни ја ма“, Пу но лет ство,
Зре лост и пр ви пло до ви, Срп ска ети мо ло шка лек си ко гра фи ја да нас
(31–57). За тим се до но се те о риј ски ра до ви по све ће ни ети мо ло шким
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6 То су: Ети мо ло шки од сек Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, Оглед на све ска,
Би бли о те ка Ју жно сло вен ског фи ло ло га, н. с. књ. 15, Бе о град 1998, L + 99 стр.;
Ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка, св. 1, А–АШ, Бе о град 2003, 257 стр.; Ети -
мо ло шки реч ник срп ског је зи ка, св. 2, БА–БД, Бе о град 2006, 289 стр.; Ети мо ло -
шки реч ник срп ског је зи ка, св. 3, БЕ–БЈ, Бе о град 2008, 365 стр. / B. Si ki mić, Eti -
mo lo gi ja i ma le fol klor ne for me, Bi bli o te ka Ju žno slo ven skog fi lo lo ga, n. s. knj. 11,
Be o grad 1996, 345 str.; Ј. Вла јић-По по вић, Исто риј ска се ман ти ка гла го ла уда ра -
ња у срп ском је зи ку (пре ко ети мо ло ги је до мо де ла се ма си о ло шког реч ни ка), Би -
бли о те ка Ју жно сло вен ског фи ло ло га, н. с. књ. 21, Бе о град 2002, 424 стр. + та бе -
ла; А. Ло ма, Пра ко со во. Сло вен ски и ин до е вроп ски ко ре ни срп ске епи ке, По себ -
на из да ња Бал ка но ло шког ин сти ту та, 78, Бе о град 2002, 353 стр.; М. Бје ле тић, Ис -
ко вр ну ти гла го ли. Ти по ви екс пре сив них пре вер бал них фор ма на та (на срп ском и
хр ват ском је зич ком ма те ри ја лу), Мо но гра фи је Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ,
2, Бе о град 2006, 490 стр.; С. Пе тро вић, Тур ци зми у срп ском при зрен ском го во ру,
Мо но гра фи је Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, 16, Бе о град 2012, 424 стр.; А. Ло -
ма, То по ни ми ја Бањ ске хри со ву ље, Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га, 2, Бе о -
град 2013, 386 стр; Ј. Вла јић-По по вић, Ре чи те ре чи (од не ба до зе мље), Бе о град
2013, 250 стр.



реч ни ци ма ко ји су по кре ну ти у окви ру Од се ка, свр ста ни у сле де ћа
по гла вља – О „ве ли ком“ ети мо ло шком реч ни ку: Из Уво да у Оглед -
ну све ску, Ме то до ло шки при ступ и струк ту ра од ред ни це, О пра сло -
вен ској лек си ци, О тур ци зми ма, Из Уво да у Пр ву све ску, Нео бич но
сло во а-, О се ман ти ци, О лек си ци тај них је зи ка, Уз Тре ћу све ску
(59–142), О „ма лом“ ети мо ло шком реч ни ку: Јед но том ник – из ме -
ђу по пу лар ног и на уч ног реч ни ка, Од ин до е вроп ског до сло вен ског
и на зад, Ни шта без ди ја ле ка та (143–171), По глед у бу дућ ност – Бе -
о град ски ети мо ло шки про јек ти и њи хов ком па ра ти ви стич ки зна чај
(173–182). У на став ку се да ју до сад нео бја вље на са оп ште ња ко ја
су у ра зним при ли ка ма из ла га на, са бра на у по гла вље Ра зно: Ди ја -
ле кат ска лек си ко гра фи ја – по кре тач ка сна га ети мо ло ги је, Ду го ро -
чан и да ле ко се жан по ду хват, Реч ник за струч ња ке и „сла до ку сце“,
Иш чи та ва ње про шло сти из је зи ка, У ве чи тој по тра зи за пра-, Бе о -
град ска ети мо ло шка шко ла, Дуг Па влу Иви ћу (183–216). Сле ди још
не ко ли ко це ли на: Ли те ра ту ра (217–227), Ре зи меи (228–238), Иза бра -
на би бли о гра фи ја са рад ни ка на про јек ту (239–260) и бо га ти ли ков ни
при ло зи ко ји до ча ра ва ју рад и жи вот у окви ру Од се ка (261–272).

С до брим раз ло гом књи га по чи ње освр том на кључ ну уло гу П.
Иви ћа у на ста ја њу Ети мо ло шког од се ка у Ин сти ту ту за срп ски је зик
СА НУ, а ту су и из во ди из ори ги нал них до ку ме на та ко ји ма се до ча ра -
ва ју сло же не окол но сти ко је су ово ме прет хо ди ле. Про фе сор Ивић је
с из у зет ном па жњом при о нуо на обра зо ва ње и ор га ни зо ва ње но вог
ин сти тут ског од се ка, ста ра ју ћи се о из бо ру са рад ни ка раз ли чи тог про -
фи ла (кла сич ни фи ло лог, сла ви ста, тур ко лог, ро ма ни ста, ин до е вро пе -
и ста), о њи хо вом уса вр ша ва њу, о њи хо вим кон крет ним за да ци ма, „не
као про фе сор, ex cat he dra, већ пре као ста ри ји и ис ку сни ји ко ле га“.

Ма да се у ра ду на про јек ту сво је вре ме но кре ну ло с иде јом да се
до пу ни и ре ви ди ра Ско ков ERHSJ, аутор ски ко лек тив је бла го вре -
ме но пре ва зи шао ово огра ни че ње. При сту пи ло се пот пу но но вом
лек си ко граф ском за хва ту, зи да ном од соп стве них те ме ља на ко ји -
ма тре ба да по чи ва но ва и за о кру же на гра ђе ви на – све о бу хва тан
реч ник, те за у рус. Да се у то ме ус пе ло, до вољ но је са мо фи зич ки
срав ни ти оба ова за хва та: Ско ков ERHSJ под сло вом а- са др жи 380
од ред ни ца, а пр ва све ска Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка
(ЕРСЈ) за исто сло во бро ји око 650 од ред ни ца.

Све до сре ди не 1998. го ди не, уочи из ла же ња Оглед не све ске,7 у
на зи ву про јек та се по ми њао „срп ско хр ват ски је зик“, али је ње го во

Ка изворима речи 343

7 У при прем ној фа зи ко ја је пред ста вље на у не ким ра до ви ма, она се зва ла
Проб ном све ском.



име на сед ни ци Оде ље ња за је зик и књи жев ност СА НУ оправ да но
из ме ње но у „срп ски је зик“. Ка ко је у вре ме за сни ва ња про јек та је зик
схва тан као је дин ствен, у гра ђу за пред ви ђе ни реч ник од по чет ка је
ула зи ла лек си ка из што кав ских, ча кав ских и кај кав ских из во ра.
Исти на, она је пре те жно при би ра на из што кав ског ди ја лек та због
ње го ве нај ве ће рас про стра ње но сти и ор ган ске ве зе с књи жев ним
је зи ком. С про ме ном на зи ва про ме њен је и пред мет ис тра жи ва ња,
та ко да је за об ра ду оста ла са мо срп ска гра ђа, док је за ча кав ску и
кај кав ску оста вље на мо гућ ност да се кон сул ту ју ра ди пот пу ни је
аре ал не, фо нет ске и се ман тич ке сли ке по је ди них лек се ма.8 У по то -
њем ра ду на глав ном за дат ку про јек та са рад ни ци су, у из ме ње ним
окол но сти ма, из вр ши ли две ин тер вен ци је: про ме ни ли су за хват екс -
церп ци је (су же ње на што кав ски кор пус) и ње ну кон цеп ци ју (пре ла -
зак са се лек тив не на пот пу ну екс церп ци ју свих ода бра них из во ра).

Оглед на све ска се са сто ји из про грам ског Уво да с ис црп но по -
бро ја ном ли те ра ту ром и из во ри ма, и са мог Реч ни ка ко ји об у хва та 135
од ред ни ца. Циљ ово га из да ња био је да се њи ме пру жи ре пре зен та -
ти ван узо рак бу ду ћег ЕРСЈ (за ми сао, при ступ и фор мал но-тех нич -
ка стра на), да се чи та о ци убе де у оправ да ност про јек та и уме шност
аутор ског са ста ва. За то су би ра не ре чи ко јих не ма у Ско ко вом
ERHSJ, или су та мо оста ле без ети мо ло шког ре ше ња, или је Ско ко -
во ту ма че ње у ме ђу вре ме ну пре ва зи ђе но. То је раз лог због ко га
Оглед на све ска пре те жно осве тља ва спе ци фич ну, а ма ње оп шту
лек си ку – ди ја лек ти зме, ар ха и зме, исто ри зме и оно ма сти ку.

По ред са мог ода би ра ре чи и ети мо ло шких ана ли за, од зна ча ја
су, та ко ђе, осо бе ни ме то до ло шки при ступ и струк тур но уре ђе ње од -
ред ни це. Ауто ри ово ме ни су при сту пи ли с кру тих по зи ци ја уз пре -
сли ка ва ње по зна тих ре ше ња, не го су, на кон ви ше го ди шњег про ми -
шља ња и ме ђу соб ног уса гла ша ва ња, до шли до кре а тив них ре ше ња
ко ја су у Оглед ној све сци пред ста вље на. У об ра ди се опре де љу ју за
уме ре но „лек сем ни“ прин цип, на су прот не пре глед ном „гне здов ном“,
ко ји је при ме њи вао П. Скок.9 То зна чи да се лек се ме об ра ђу ју за себ но,
а са мо у слу ча ју фор мал не и се ман тич ке про зир но сти об је ди њу ју се
у „ми ни мал на“ ети мо ло шка гне зда (чак и ста ри де ри ва ти мо гу пот -
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8 С раз ло гом је у освр ти ма на Оглед ну све ску при ме ће но да се у на сло ву не
по ми ње на зив је зи ка, али ауто ри су све сно та ко по сту пи ли да би се пре мо стио
рас ко рак ко ји је у то ме тре нут ку на стао.

9 Лек сем ни при ступ у пред ста вља њу гра ђе ме то до ло шки је зах тев ни ји, за
раз ли ку од гне здов ног, за ко ји се у да на шњој ети мо ло шкој лек си ко гра фи ји сма -
тра да је не по де сан.



па сти под но се ће ре чи из ко јих се из во де, нпр. пре фи ги ра ни гла го ли
уљу ди ти и ољу ди ти под прост гла гол љу ди ти). Ра ди бо ље пре глед -
но сти уво де се ре кон стру и са не од ред ни це (при дев *туг ’сна жан‘,
са чу ван у име ни ци де ве то туг ’лин цу ра‘ и име ни ма Ту го мир и Ту -
го рад). Из истог раз ло га раз у ђе не од ред ни це се по ве зу ју пра зним,
упу ћи вач ким од ред ни ца ма, што омо гу ћу је ди ја го нал но чи та ње реч -
ни ка. У ети мо ло ги за ци ји се кре ће од син хро ниј ских, ди ја ле кат ских
фор ми, па се спу шта на ду бље рав ни, уз пре гле да ње исто риј ских
по твр да, с ком па ра тив ним пре по зна ва њем од го ва ра ју ћих об ли ка у
дру гим сло вен ским је зи ци ма и ди ја лек ти ма, да би се, на кон цу, до -
пр ло до ре ал но за ми сли вог ети мо на на пра сло вен ском ни воу, а у
слу ча ју по зајм ље ни ца до не по сред ног ино стра ног пред ло шка. Све
је ово на шло од ра за у уну тра шњој сег мен та ци ји од ред ни це, ко ја је
фор мал но са ста вље на из три де ла: 1) у пр вом де лу да ју се, по сле за -
гла вља с основ ним об ли ком ре чи, се кун дар ни об ли ци (ди ја ле кат ске
фо нет ске ва ри јан те и про вид ни де ри ва ти ко ји не из и ску ју по себ на
об ја шње ња); 2) у дру гом де лу са же то се са оп шта ва ети мо ло шки суд
за јед но с па ра ле ла ма из срод них или аре ал но бли ских је зи ка; 3) тре ћи
део је пред ви ђен за ети мо ло шку ди ску си ју – де таљ ни је об ја шње ње
из не тог схва та ња с би бли о граф ским ре фе рен ца ма, пи та ња твор бе
(нпр. ру кав < *rǫkavъ ни је из ве де ни ца су фик сом *-avъ, не го сло же -
ни ца с осно вом гла го ла *ob-u-ti у дру гом де лу из ра нопсл. *rǫ ko-ovъ)
и се ман ти ке, где има по тре бе за тим (нпр. зна че ње ’крив‘ при де ва
лу ки пот кре пљу је се то по но ма стич ким по твр да ма при де ва лу кав у
ис то ме зна че њу); ту се ко мен та ри шу и фо нет ске по је ди но сти (нпр.
оча га, Ов ча га < *ob(ь)ča ga, об ја шња ва се ди ја ле кат ским раз во јем ч
< вч < пч); утвр ђу је се аре ал на рас про стра ње ност по је ди них лек се ма
на срп ско-хр ват ском, ју жно сло вен ском (бал кан ском) и оп ште сло -
вен ском пла ну због све сти о то ме да су сло вен ски је зи ци по ли ди ја -
ле кат ског по ре кла.

Ма да је Оглед на све ска у су шти ни на ја ви ла бу ду ћи лик ЕРСЈ,
ши ри, не се лек ти ван за хват ма те ри ја ла (по азбуч ном ре ду), уз под ра -
зу ме ва но уса вр ша ва ње и пре ци зи ра ње тех нич ких де та ља, усло вио је
и не ке сит ни је из ме не у Пр вој све сци ЕРСЈ, док су су штин ска ре -
ше ња оста ла не про ме ње на. За ми шље но је да ЕРСЈ об у хва ти це ло -
куп но лек сич ко бла го срп ског је зи ка, из у зев мла ђих ин тер на ци о на -
ли за ма и књи шких ре чи. То је и био раз лог због ко га су се ауто ри
сна жни је отво ри ли пре ма ре ги о на ли зми ма, пра вил но уочив ши да
је ово при ли ка да се, по ред ети мо ло шког, фак тич ки из ра ди збир ни
реч ник срп ских ди ја ле ка та, ка кав до са да ни је по сто јао. Оно ма сти ци
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је при ступ остао огра ни чен. Пре глед ност реч ни ка се, упр кос укр -
шта њу лек сем ног и гне здов ног на че ла, до дат но оства ру је уво ђе њем
по лу пра зних од ред ни ца (у Оглед ној све сци су, у том сми слу, при -
ме ње не са мо пра зне од ред ни це), ко је уз на слов ну реч до но се и ње но
зна че ње и из вор, а по том и да ље упу ћи ва ње у реч ни ку. То се по ка -
за ло ва жним за пра вил но рас по ре ђи ва ње не ких од ред ни ца из не ти -
пич ног сло ва а-,10 ко је од ли ку је по ја ча на ду блет ност због фо нет ске
не ста бил но сти ини ци јал них х-, ј- и в-, че шће код ало глот ских не го
код иди о глот ских ре чи. Ауто ри су у не ким слу ча је ви ма би ли при -
ну ђе ни да из вр ше не е ти мо ло шку ле ма ти за ци ју (од у ста ја ње од су ге -
ри са ња ети мо на у на сло ву), уко ли ко би, на при мер, при су ство по -
чет ног х- би ло се ман тич ки не бит но,11 а у нај ра ши ре ни јој упо тре би
га не би би ло (пред ност се да је нај фре квент ни јим по твр да ма, об -
ли ци ма с књи жев ним ста ту сом, ди ја ле кат ским об ли ци ма бли жим
књи жев ном стан дар ду). По лу пра зне од ред ни це се уво де уко ли ко се
ду бле ти не на ла зе у ис тој све сци или уко ли ко да та реч ни је до вољ но
по зна та или ши ро ко за сту пље на. Од Тре ће све ске ЕРСЈ, у скла ду с
ра ни јом отво ре но шћу за ди ја лек ти зме, реч ник се отва ра и за из да -
ња исто риј ских из во ра ко ји ни су екс цер пи ра ни за Да ни чи ћев Рјеч -
ник из књи жев них ста ри на срп ских (I–III) и Rječ nik hr vat sko ga ili
srp sko ga je zi ka JA ZU (I–XXI II).

Пр во бит но је би ло за ми шље но да го ди шње из ла зи по јед на све -
ска ЕРСЈ оби ма око 100 стра на. Прак са је по ка за ла да је то не ре ал -
но јер је Пр ва све ска бро ја ла 257 стра на, Дру га 289, а Тре ћа 365, с
раз ма ком од по не ко ли ко го ди на у њи хо вом из ла же њу.12 Са рад ни ци
су уочи ли да је по треб но да се, из прак тич них раз ло га, обим по је -
ди нач них све за ка огра ни чи на при бли жно 200 стра на, али и да ље
оста је не мо гу ће прет по ста ви ти уку пан оп сег бу ду ћег ети мо ло шког
те за у ру са ко ји је у из ра ди. До са да су об ра ђе не 1853 од ред ни це (А–
Бј) на 911 стра на, што зна чи да ће ЕРСЈ из ла зи ти де це ни ја ма и да
ће се про те за ти на де се ти на ма хи ља да стра на.

У ме ђу вре ме ну ро ди ла се сјај на иде ја да се ура ди крат ки ети мо -
ло шки реч ник срп ско га је зи ка (КЕРСЈ), ко јим би се об у хва тио ње гов
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10 У ње му је ма ло сло вен ских ре чи, а пре те жу по зајм ље ни це; бр ој не су екс -
пре сив не и оно ма то пеј ске ре чи, ети мо ло шки вр ло че сто пр о бле ма тич не; бр ој ни
су још и уз ви ци и гра ма тич ке ре чи.

11 По сто је слу ча је ви ка да двој ност об ли ка је сте се ман тич ки ре ле вант на, и
то се пре сли ка ва и на пу не лек си ко граф ске об ра де (нпр. ај дук ’на те га‘ : хај дук
’раз бој ник‘).

12 С истим гре шка ма у пред ви ђа њу сво је вре ме но су се су о чи ли и ауто ри ру -
ског и пољ ског пра сло вен ског реч ни ка.



нај о снов ни ји лек сич ки фонд. Кон цеп ци ја је уоб ли че на и на овом
јед но том ни ку се ра ди од 2010. го ди не. Са рад ни ци Од се ка су ме ђу
со бом по де ли ли за дат ке, та ко што су се ста ри ји при хва ти ли из ра де
но во га реч ни ка, а мла ђи су на ста ви ли да љи рад на ЕРСЈ.

Ода бир ре чи из вр шен је на осно ву Мо ско вље ви ће вог Реч ни ка
са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка с је зич ким са вет ни ком.13 Овај
из вор је оп ти мал ног оби ма (око 50.000 на слов них ре чи), нео п те ре ћен
нео ло ги зми ма ко ји су про др ли у са вре ме ни срп ски је зик за по след -
њих по ла ве ка. Из це ли не је из дво је но око 7.500 ре чи основ ног фон -
да (за јед но том не ети мо ло шке реч ни ке и ина че се пре по ру чу је око
8.000 ре чи). У сре ди шту ово га кор пу са на ла зи се око 4.000 нај фре -
квент ни јих ре чи за ко је не ма по тре бе де фи ни са ти зна че ња. Оста -
так чи не оп ште по зна те ре чи с ма њом фре квен ци јом (гуњ, ждрал,
из да шан итд.), као и ре чи из раз ли чи тих ре ги ста ра и сти ло ва књи -
жев ног је зи ка, ко је мо гу из и ски ва ти од го ва ра ју ћу зна чењ ску де фи -
ни ци ју (аспик, ђил кош, цр но ри зац итд.). Пр во се об ра ђу је основ на
лек си ка, док ће се оста так на ћи у дру гом, про ши ре ном из да њу
КЕРСЈ. Ова ко ре стрик ти ван од нос пре ма ода би ру од ред ни ца зна чи
да се са мо стал но об ра ђу ју ис кљу чи во ре чи из књи жев ног фон да,
док се исто ри зми и ди ја лек ти зми уво де у ту ма че ње по је ди них но -
се ћих ре чи. У ба зич ном фон ду се, на рав но, на ла зе и по зајм ље ни це
раз ли чи те ста ри не (дав но усво је не, одо ма ће ни кал ко ви, вар ва ри -
зми, ин тер на ци о на ли зми и тех нич ки тер ми ни).

Струк ту ра од ред ни це је гра фич ки раш чла ње на на че ти ри де ла
(кон ти ну и ра ни текст се де ли упо тре бом на ро чи тих сим бо ла). Пр ви
део до но си на слов ну реч, гра ма тич ко од ре ђе ње, да то ва ње нај ста -
ри јег по ме на, би ра не из ве де ни це и из ра зе, а на кра ју и ста ре срп ске
по твр де, ако је то мо гу ће; се ман тич ка де фи ни ци ја да је се са мо по
из у зет ку (сва ка ко за хо мо ни ме; у оста лим слу ча је ви ма у скла ду с
про це ном ауто ра). По сто је и пра зне од ред ни це ко је се по ми њу или
ту ма че на дру го ме ме сту (кут њак → кут; из о па чи ти → опак; је сам
→ би ти; -ве сти, -ве зем → во зи ти; за у вар → ха ри зма). У дру гом
де лу из ла же се по ре кло ре чи: за ре чи пра сло вен ске ста ри не пра сло -
вен ска ре кон струк ци ја уз па ра ле ле из свих сло вен ских је зи ка или
ди ја ле ка та (исто ва жи и за по зни је по зајм ље ни це оп ште сло вен ске
рас про стра ње но сти); за мла ђе срп ске из ве де ни це упу ћу је се на по чет-
ну (мо тив ну) реч ко ја се дру где, за себ но ети мо ло ги ше (нпр. но вац
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13 Реч ник је иза шао у Бе о гра ду 1966. го ди не, али је из по ли тич ких раз ло га го -
то во цео ти раж уни штен. У ра ду на КЕРСЈ ко ри сти се тре ће, ис пра вље но из да ње
из 2000. го ди не.



→ нов); код по зајм ље ни ца се по се же за не по сред ним стра ним пред -
ло шком, не рет ко у ди ја ле кат ском ли ку, а ка да то ни је мо гу ће, да је
се крај њи ети мон; код кал ко ва се на во ди стра на реч ко ја је по слу -
жи ла као обра зац до ма ћој ре чи. У тре ћем, тек сту ал но сло бод ном
де лу, ди ску ту ју се ра зно вр сна пи та ња, по чев од пред ло же не ети мо -
ло ги је, пре ко твор бе них и се ман тич ких пи та ња, кул тур не исто ри је
ре чи и др. Ети мо ло шка рас пра ва у на че лу се до ти че балт ских и дру -
гих ин до е вроп ских па ра ле ла, по мо гућ ству и пра ин до е вроп ског
пред ло шка за пра сло ве ни зам, а слич но је и код по зајм ље ни ца. У че -
твр том де лу да је се би бли о граф ски пре глед ко ри шће них ра до ва.

Из у зе тан је зна чај обе ју основ них за ми сли ко је се ре а ли зу ју при
Ети мо ло шком од се ку Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ: и јед но том -
ног и ви ше том ног ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка. У оба слу -
ча ја срп ски је зик ће, у раз ли чи том оп се гу, до би ти за о кру же ну ети -
мо ло шку об ра ду сво га лек си ко на. У пр вој ета пи би ће то ње гов
основ ни део, чи ме ће се од го во ри ти на глав ни ну ети мо ло шких пи -
та ња ко ја у овом ча су за ни ма ју про све ће не Ср бе. Ти ме ће пр ва ге -
не ра ци ја ти ма срп ских ети мо ло га из „Бе о град ске шко ле“ трај но за -
ду жи ти срп ску кул ту ру. То ће ре лак си ра ти дру ги, ви ше де це ниј ски
по сао ко ји ће се на ста ви ти, а у ко га ће се вре ме ном ули ва ти, а по по -
тре би и мо ди фи ко ва ти ре зул та ти КЕРСЈ. Ауто ри ЕРСЈ ови ме ће до -
би ти ста бил ну тач ку ослон ца и ве ли ку олак ши цу у ра ду. Ка да бу ду
из ра ђе на ова два реч ни ка, срп ски је зик ће по сте пе ну на уч ног опи са
„ухва ти ти ко рак“ с је зи ци ма дру гих европ ских на ро да с ду гом фи ло -
ло шком тра ди ци јом. На да мо се да ће за вр ше так глав ни не ети мо ло -
шких по сло ва на срп ској гра ђи у уда ље ној, али са гле ди вој бу дућ но сти
пра ти ти за вр ше так Реч ни ка СА НУ, Срп ског ди ја лек то ло шког атла -
са и исто риј ских реч ни ка срп ског књи жев ног и на род ног је зи ка.

Док је Оглед на све ска би ла на ме ње на струч ња ци ма – ср би сти -
ма, ети мо ло зи ма и ком па ра ти ви сти ма (сла ви сти ма, бал ка но ло зи ма
и до не кле ин до е вро пе и сти ма), ЕРСЈ још и обра зо ва ним ла и ци ма,
КЕРСЈ је пре вас ход но окре нут струч ној јав но сти, а све ску па на ме -
ње но је и „сла до ку сци ма“. То су чи та о ци „ма ло ду бље ин те лек ту -
ал не ра до зна ло сти и отво ре но сти ко ји у са др жа ју ово га (тј. ових)
реч ни ка, чи та ног ре дом, на пре скок или на не ки од по ме ну тих про -
фи ли са них на чи на, на ла зе под сти ца је за раз ли чи та раз ми шља ња и
да ља тра га ња“.

Пре не го што за кло пи мо Збор ник, по глед ће се за др жа ти на ин -
фор ма тив ним и ин те ре сант ним фо то гра фи ја ма, где ће мо се су сре -
сти с осни ва чем Ети мо ло шког од се ка, ака де ми ком Па влом Иви ћем,
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с на слов ним стра на ма књи га из ра ђе них у Од се ку, а за тим с на сме ја -
ним ли ци ма са рад ни ка Од се ка и њи хо вих ко ле га, у ча со ви ма на уч них
су сре та и опу шта ња. Са зад њих ко ри ца Збор ни ка чи та о це ће ис пра -
ти ти Све ти Иси дор Се виљ ски (570–636), за штит ник ети мо ло ги је и
Ети мо ло шког од се ка Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ (ми ни ја ту ра
из ру ко пи са ње го вих Ети мо ло ги ја, пре ма пре пи су из XII ве ка, да -
нас у Др жав ној би бли о те ци у Мин хе ну).

Виктор Д. Савић*
Институт за српски језик САНУ
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Слободан Павловић, Узроци и механизми синтаксичких
промена у српском језику.

Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, 2013, 370 стр.

Књи гом Узро ци и ме ха ни зми син так сич ких про ме на у срп ском
је зи ку Сло бо да на Па вло ви ћа срп ска и сло вен ска исто риј ска лин гви -
сти ка до би ла је узор ну сту ди ју, уте ме ље ну на кор пу сно за сно ва ним
и те о риј ски ори јен ти са ним ис тра жи ва њи ма ста ро срп ске син так се.
Мо но гра фи ја је оче ки ва на лин гви стич ка на до град ња ауто ро вих
прет ход них, пре те жно фи ло ло шки усме ре них син так сич ких ис тра -
жи ва ња, пред ста вље них у књи га ма Де тер ми на тив ни па де жи у
ста ро срп ској по слов но прав ној пи сме но сти (Но ви Сад: Ма ти ца срп -
ска, 2006) и Ста ро срп ска за ви сна ре че ни ца од XII до XV ве ка
(Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на
Сто ја но ви ћа, 2009). У њи ма из ло жен де таљ ни фи ло ло шки по пис и
опис кључ них ста ро срп ских син так сич ких је ди ни ца од кра ја XII до
сре ди не XV ве ка и до дат на кор пу сна ис пи ти ва ња пру жи ла су ауто ру
ва ља ну ем пи риј ску осно ву од но сно нео п хо дан фи ло ло шки те мељ за
сле де ћи ко рак – лин гви стич ку ана ли зу ис тра жи ва них фе но ме на,
тра га ње за од го во ри ма на пи та ња за што и ка ко је до про ме на до ла зи -
ло. Осве тља ва њем узро ка и ме ха ни за ма ко ји до во де до ди ја хро ног
је зич ког кре та ња и об ли ко ва ња кон крет не је зич ке син хро ни је ова
књи га се у те о риј ско-ме то до ло шком сми слу укла па у са вре ме не то -
ко ве исто риј ске ког ни тив не и ти по ло шке лин гви сти ке.

По ред Пред го во ра (стр. 5–8), мо но гра фи ја са др жи је да на ест по -
гла вља, гру пи са них у три те мат ске це ли не: Син так сич ке струк ту ре
као по ка за те љи ти по ло шких про ме на (стр. 9–136), 2) Син так сич ке
струк ту ре као сли ке све та (стр. 137–272) и 3) Син так сич ке струк ту-
ре у је зич ком и не је зич ком кон тек сту (стр. 273–368). Ве ћи ну по гла-
вља чи не ра ни је об ја вље ни али за ову при ли ку до ра ђе ни и до пу ње ни



при ло зи, док је део на стао као ре зул тат син теза и темeљних прера-
да ранијих истраживања.

У пр вом те мат ском бло ку се са ти по ло шког аспек та раз ма тра
ви ше ви до ва раз во ја ста ро срп ских син так сич ких струк ту ра, у сло -
вен ском и ин до е вроп ском кон тек сту, као ма ни фе ста ци ја ти по ло шког
кре та ња од не кон фи гу ра тив не ка кон фи гу ра тив ној син так си, свој -
стве ног свим ин до е вроп ским је зи ци ма. Ста ри ин до е вроп ски је зи ци
од ли ко ва ли су се, у то ме се да нас ис тра жи ва чи сла жу, ауто но ми јом
ре че нич них еле ме на та, на шта је па жњу скре нуо још А. Ме је. Бу ду ћи
да се ре че ни ца устро ја ва по прин ци пу се ман тич ке кон сти ту ент но -
сти, мор фо ло ги ја игра по при ро ди ва жну уло гу, а ред ре чи је од ре ђен
ин фор ма ци о ном струк ту ром ре че ни це и сло бо дан, што до пу шта и
син так сич ку дис кон ти ну и ра ност имен ске фра зе. Раз вој кон фи гу ра -
тив но сти зна чио је хи је рар хиј ско-функ ци о нал но пре ра спо ре ђи ва ње
не ка да ауто ном них ре че нич них еле ме на та у но вој, цен тра ли зо ва ној
ре че ни ци с гла гол ским пре ди ка том као цен три пе тал ним је згром, што
је иза зи ва ло круп не про ме не и на син таг мат ском и на па ра диг мат ском
пла ну: из град њу син так сич ки кон ти ну и ра не имен ске и гла гол ске
фра зе, учвр шћи ва ње ре да ре чи, укла ња ње нул те ана фо ре и др. Реч
је о хи ља ду го ди шњем про це су, ко ји се, у за ви сно сти од мно штва
фак то ра, од ви јао раз ли чи тим тем пом у по је ди ним је зи ци ма, оту да
се да нас ин до е вроп ски је зи ци и раз ли ку ју по сте пе ну раз во ја кон -
фи гу ра тив но сти. У об ја шње њу те мељ них по кре та ча да тог раз во ја,
аутор се при кла ња хи по те зи по ко јој је ра ни пра ин до е вроп ски био
је зик ак тив но-ста тив ног, те мат ски ори јен ти са ног ти па, а раз вој кон -
фи гу ра тив но сти, у кон ти ну у му пра ин до е вроп ског и из ње га по ни -
клих је зи ка – по вр шин ски од раз те ле о ло шки схва ће ног кре та ња ка
но ми на тив но-аку за тив ном, аген тив но ори јен ти са ном је зич ком ти пу.
Овај при ступ под ра зу ме ва и став да је основ на де тер ми нан та син -
так сич ких про ме на (али и је зич ког си сте ма) – се ман тич ке при ро де.

Сло бо дан Па вло вић ана ли зи ра кључ не син таг мат ске и па ра диг -
мат ске по сле ди це раз во ја кон фи гу ра тив но сти у по гла вљи ма: Eле мен -
ти неконфигуративне синтаксе у старим словенским писменостима
(стр. 11–34), Ди стри бу ци ја ен кли ти ка у ста ро срп ском је зи ку XII и
XI II века (стр. 35–67), По зи ци о ни ра ње су бјек та, пре ди ка та и објек -
та у ста ро срп ском је зи ку XII и XI II века (стр. 68–89), Ли не а ри за ци -
ја имен ске фра зе у ста ро срп ском је зи ку XII и XI II века (стр. 90–107)
и Ре кон цеп ту а ли за ци ја сло вен ске про стор не па де жне па ра диг ме
(стр. 108–136). У пр вом по гла вљу се пред ста вља ју основ ни еле мен -
ти не кон фи гу ра тив но сти у ста рим сло вен ским је зи ци ма: сло бод на

Узроци и механизми синтаксичких промена у српском језику 351



ли не а ри за ци ја ис ка за (ли не а ри за ци ја глав них ре че нич них кон сти -
ту е на та и имен ске фра зе), нул та ана фо ра, син так сич ка дис кон ти ну -
и ра ност имен ске фра зе и од нос па де жних адвер би ја ла и пред ло шке
фра зе, уз за кључ ну кон ста та ци ју да ис тра жи ва ње „не дво сми сле но
от кри ва раз вој сло вен ске ре че нич не син таг ма ти ке у прав цу син так -
сич ке кон фи гу ра тив но сти с на гла ше ном ре че нич ном хи је ра хи јом и
ста би ли зо ва ним пре ди кат ским, имен ским и пред ло шким фра за ма“,
али и да ре лик ти ста ри јег ре че нич ног струк ту ри ра ња упу ћу ју на за -
кљу чак да је „пра сло вен ска ре че ни ца би ла до ми нант но не кон фи гу -
ра тив на“ (стр. 28).

Ди стри бу ци ји ен кли ти ка у срп ским спо ме ни ци ма XII и XI II века
аутор приступа обухватно, презентујући најпре Вакернагелов закон
и његове интерпретације, те функционалну поделу енклитика, затим
и критеријуме (прозодијске, морфолошке и синтаксичке) за њихо-
во идентификовање у старосрпском, уз преглед система енклитика
у датом периоду. Након анализе позиционирања посебних типова
енклитика (речениних, именскофразних и предикатскофразних),
као и њиховог рангирања у скупу („кластерског рангирања“), аутор
указује на су че ље ност ста рог ва кер на ге лов ског прин ци па, по ко јем
се ен кли ти ка ве зу је за дру гу по зи ци ју у ре че ни ци иза пр вог орто то -
нич ког чла на, и но вог кон фи гу ра тив ног, по сти ни ци јал но фра зног
прин ци па ди стри бу ци је ен кли ти ка.

По зи ци о ни ра њу су бјек та, пре ди ка та и објек та у спо ме ни ци ма
из исте епо хе Сло бо дан Па вло вић по све ћу је сле де ће по гла вље, нај -
пре из те о риј ског, ти по ло шког и ког ни тив ног угла осве тља ва ју ћи
пи та ња ре да ре чи и кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње основ ног ре да ре чи.
По себ но се раз ма тра ју од но си су бје кат – пре ди кат, пре ди кат – ди -
рект ни обје кат и пре ди кат – ин ди рект ни обје кат. Раст уче ста ло сти
VO мо де ла већ то ком пр вог сто ле ћа раз во ја пи сме но сти на срп ском
је зи ку, при че му тре ба има ти у ви ду да је OV био основ ни пра ин -
до е вроп ски мо дел, упу ћу је на прет по став ку да је у „по ла зном по -
зно пра сло вен ском мо де лу ре че нич не ли не а ри за ци је обје кат мо гао
би ти до ми нант но пре по но ван пре ма пре ди ка ту“ (стр. 84). Та ко и
ра на ста ро срп ска гра ђа по твр ђу је оп ште ин до е вроп ску те жњу ка ус -
по ста вља њу но вог, „тран зи тив ног“ VO обра сца.

По себ но по гла вље ба ви се уста љи ва њем по зи ци је за ви сних ком-
по нен ти имен ске фра зе, јед ним од кључ них син таг мат ских по ка за -
те ља сте пе на син так сич ке кон фи гу ра тив но сти, ко ји се ма ни фе сту је
у до дир ном по ло жа ју чла но ва имен ске фра зе и ре ла тив но ста бил ним
по зи ци о ним од но сом од ред бе и управ не име ни це. Раз ма тра се по -
зи ци о ни ра ње атри бу та (по зи ци ја кон гру ент не од ред бе: при дев ских
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за ме ни ца, бро је ва и при де ва; по зи ци ја не кон гру ент не од ред бе), хи -
је рар хи ја од ред би у сло же ној имен ској фра зи (син таг мат ска ран ги -
ра ност при дев ских за ме ни ца, при де ва и ге ни ти ва и од ред би у фра зи
с ин тер по ни ра ном име ни цом). Аутор за кљу чу је да се, ти по ло шки
по сма тра но, већ од нај ста ри јих са чу ва них спо ме ни ка, срп ски је зик
об ли ку је као је зик у ко ме се уста љу је пре по но ва на кон гру ент на од -
ред ба и пост по но ва ни не кон гру ент ни атри бут.

Па ра диг мат ске по сле ди це раз во ја кон фи гу ра тив но сти на сло -
вен ском пла ну пред ста вље не су кроз про ме ну јед но ди мен зи о нал не
(ди рек тив не) про стор не па де жне па ра диг ме у дво ди мен зи о нал ну
(ди рек тив но-по зи ци о ну). Ана ли зи ра ју се ди рек тив ни па ра ме три у
сфе ри кон такт но сти и дис тант но сти, сте пен фор ма ли зо ва но сти
про стор них па ра ме та ра, тра го ви јед но ди мен зи о нал но сти у про -
стор ној па де жној па ра диг ми (у сфе ри ло ка тив но сти, адла тив но сти,
про се ку тив но сти и абла тив но сти), ди фе рен ци ја ци ја ло ка тив но сти
и адла тив но сти, про дор аку за ти ва у сфе ру про се ку тив но сти и си -
стем ске осно ве ре де фи ни са ња про стор не па де жне па ра диг ме. Сме -
на јед но ди мен зи о нал не про стор не па де жне па ра диг ме дво ди мен -
зи о нал ном от по че ла је – ка ко гра ђа из ста рих сло вен ских пи сме но -
сти по ка зу је – у по зном пра сло вен ском, и во ди ла је да ле ко се жним
про ме на ма у це лом срп ском па де жном си сте му, у ко ме не ка да шњи
адвер би јал ни па де жи усту па ју ме сто адвер би јал ним пред ло шким
фра за ма.

Дру га те мат ска це ли на у књи зи об у хва та по гла вља Ико нич ност
у ста ро срп ској син так си (стр. 139–172) и Про стор на ме та фо ра
као ког ни тив ни ме ха ни зам кон сти ту и са ња не про стор них па де -
жних си сте ма (стр. 173–272). У пр во ме од њих Сло бо дан Па вло вић
нај пре де таљ но пред ста вља лин гви стич ки по јам ико нич но сти, по -
себ но Пер со ва „трој ства“ као осно ву лин гви стич ке ико нич но сти,
Ја коб со нов до при нос на овом по љу, те Ги во но ве прин ци пе ико нич -
ног ко ди ра ња је зич ких струк ту ра. Сре ди шњи део сту ди је ба ви се
ико нич но шћу: а) у ста ро срп ској хи по так си (прин цип хро но ло шке
се квен тив но сти: у сло же ној ре че ни ци са вре мен ском, по год бе ном,
кон це сив ном и на мер ном кла у зом; прин цип хи је рар хиј ске се квен -
тив но сти: у сло же ној ре че ни ци са до пун ском, узроч ном и по ред бе ном
кла у зом) и б) у ста ро срп ској па де жној син так си (у си сте му об је кат -
ских па де жа, као и па де жа с про стор ним, на чин ским и узроч ним
зна че њем).

Дру га, обим на сту ди ја ис тра жу је ди ја хро но ва ри ра ње од но са
из ме ђу „из вор ног чул но-ког ни тив ног до ме на као из ра за ис ку стве но
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до ку чи ве струк ту ре и циљ ног до ме на као из ра за ког ни тив не на до -
град ње“ (стр. 174) у сфе ри па де жних си сте ма (по јам па де жног ме -
та фо рич ког ма пи ра ња, ве зив ни кон текст па де жних ме та фо ра,
„скри ве не“ про стор не ме та фо ре, про стор на ме та фо ра као основ
син так сич ке ре а на ли зе). Аутор чи та о ца уво ди у ову сло же ну про -
бле ма ти ку пред ста вља њем фи ло ло шких те ме ља ло ка ли стич ког при-
сту па па де жу (не мач ки ло ка ли сти, ло гич ко-гра ма тич ка про тив те жа
ло ка ли зму, по де ла па де жа на ло гич ке и то пи кал не) и гно се о ло шког
окви ра па де жног ло ка ли зма (Кант као ин спи ра тор па де жног ло ка ли -
зма, ем пи ри стич ко-ра ци о на ли стич ки ко ре ни па де жног ло ка ли зма),
пи шу ћи по том о про сто ру као из вор ном до ме ну ме та фо рич ког ма пи -
ра ња у ста ро срп ском (ди рек тив ни про стор ни па ра ме три, по зи ци о ни
про стор ни па ра ме три, из вор ни се ман тич ки по тен ци јал про стор них
па де жних ме та фо ра) и о про стор ним ме та фо ра ма: а) у си сте му па де-
жа с вре мен ским зна че њем (вре мен ска кван ти фи ка ци ја: ин гре сив ност,
тер ми на тив ност, лон ги ту ди нал ност; вре мен ска ло ка ли за ци ја: си мул-
та ност, ан те ри ор ност, по сте ри ор ност; ме та фо рич ка кон цеп ту а ли за -
ци ја вре ме на), б) у си сте му па де жа с на чин ским зна че њем (сред ство,
по сред ни штво, ко ми та тив ност, кри те ри јум, ме та фо рич ка кон цеп ту -
а ли за ци ја на чи на), в) у си сте му па де жа с узроч ним зна че њем (узрок
кон ци пи ран као ло ка тив ност, абла тив ност, про се ку тив ност и адла тив -
ност, ме та фо рич ка кон цеп ту а ли за ци ја узро ка), г) у си сте му па де жа с
на мер ним зна че њем (на ме ра кон ци пи ра на као адла тив ност, абла -
тив ност, ме та фо рич ка кон цеп ту а ли за ци ја на ме ре) и д) у си сте му
па де жа с по год бе ним и до пу сним зна че њем (ме та фо рич ка кон цеп -
ту а ли за ци ја усло ва и до пу сно сти).

Овим те мат ским кру гом са гле да ва ју се ефек ти ми са о них ана -
ло ги ја и асо ци ја ци ја ико нич ног и ме та фо рич ког ти па на из град њу
син так сич ких струк ту ра у ста ро срп ском је зи ку. Ико нич но сти се
при сту па као фе но ме ну струк тур ног по ду да ра ња кон цеп ту ал но-ког -
ни тив них са др жа ја са син так сич ким је ди ни ца ма ко је о тим са др жа -
ји ма из ве шта ва ју, док се ме та фо рич ност по сма тра као ког ни тив ни
ме ха ни зам ту ма че ња сло же них се ман тич ких са др жа ја про сти јим
(ис ку стве но до ступ ним) са др жа ји ма, што је омо гу ћа ва ло и пре нос
син так сич ких фор ми из из вор ног про стор ног до ме на на циљ не, тј.
ап стракт не до ме не вре мен ског, на чин ског, узроч ног, циљ ног, по год -
бе ног и до пу сног ти па. И ов де се ефек ти ког ни тив них ме ха ни за ма
пра те на син таг мат ском и па ра диг мат ском пла ну, па се ли не а ри за -
ци ја сло же не ре че ни це ту ма чи де ло ва њем ико нич ких прин ци па хро -
но ло шке и хи је рар хиј ске се квен тив но сти, а устрој ство па де жних па -
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ра диг ми деј ством ме ха ни зма метaфоризације и ико нич ких прин ци -
па кван ти те та и прок си мал но сти.

Тре ћи те мат ски блок са др жи по гла вља: Ква ли фи ка тив ни ге ни -
тив и ква ли фи ка тив ни ин стру мен тал у ди ја хро ној пер спек ти вии
(стр. 275–292), Осно ве раз во ја ста ро срп ске хи по так се (стр. 293–325),
Раз вој ире ал не по год бе не ре че ни це у срп ском је зи ку (стр. 326–340),
Функ ци о нал но стил ско ра сло ја ва ње ста ро срп ске по слов но прав не
пи сме но сти (стр. 341–368). Пр во, у ко јем се ту ма чи од нос ква ли фи ка -
тив ног ге ни ти ва и ква ли фи ка тив ног ин стру мен та ла об у хва та ана ли зу
ста ро срп ских син так сич ких сред ста ва за ис ка зи ва ње ка рак те ри -
стич не по је ди но сти, као ти па ква ли фи ка тив не од ред бе (но ми на тив на
ре че ни ца, ре стрик тив ни ин стру мен тал, ре стрик тив ни ло ка тив, при -
дев ске сло же ни це, ге ни тив ка рак те ри стич не по је ди но сти, ин стру -
мен тал ка рак те ри стич не по је ди но сти), ко ја упу ћу је на за кљу чак да
се ре стрик тив ни ин стру мен тал, као нај у че ста ли ја пра сло вен ска ка -
те го ри ја у сфе ри ка рак те ри стич не по је ди но сти, по вла чио пред ква -
ли фи ка тив ним ин стру мен та лом и ква ли фи ка тив ним ге ни ти вом.

Пре глед основ них пу те ва из град ње ста ро срп ске хи по так се ау тор
за по чи ње пред ста вља њем оп ште лин гви стич ких са гле да ва ња мо гу ћих
на чи на раз во ја сло же не ре че ни це, уоча ва ју ћи ком па ти бил ност два
про це са: раз град ње ре че ни це са ауто ном ним но ми нал ним сред стви ма
за ис ка зи ва ње се ман тич ке суб ор ди на ци је и спа ја ња па ра так тич ких
или јук ста по ни ра них ре че ни ца, што во ди ра ђа њу кон фи гу ра тив них
струк ту ра са цен тра ли зо ва ном ре че ни цом. Пред ста вља ју се и кон -
тек сту ал ни под сти ца ји за раз вој ста ро срп ске хи по так се, пре све га
пи сме ност као „ну жна прет по став ка ста би ли за ци ји сло же них ре че -
нич них струк ту ра“ (стр. 296). Ка ко се ис ти че, „го вор ни је зик је при -
мар ни ге не ра тор је зич ких струк ту ра, али пи са ни је зик – бу ду ћи под
кон тро лом им пли цит не је зич ке нор ме – раз ви ја спе ци фич не стра те -
ги је устро ја ва ња пи са них го вор них чи но ва, од но сно жан ро ва“ (стр.
297). Пре до ча ва ју се по том и ти по ви ста ро срп ских хи по так тич ких
ве зни ка пре ма вр ста ма ре чи чи јом гра ма ти ка ли за ци јом на ста ју
(упит не ре чи, за ме нич ки ко нек ти ви, при ло шки ко нек ти ви, де ик тич -
ке ре чи, мо дал не пар ти ку ле).

Тре ће по гла вље по све ће но је раз во ју ире ал не по год бе не ре че ни -
це у ста ро срп ском је зи ку. По ка зу је се да овај тип у пр вим ве ко ви ма
срп ске пи сме но сти ни је фор мал но мар ки ран у од но су на евен ту ал но -
ре ал ну по год бе ну ре че ни цу, те да је ис кљу чи ви по ка за тељ се ман тич -
ког ти па по год бе – кон текст. Тек од XV века јављају се први трагови
формалног маркирања иреалног услова, помоћу везника да, чија
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учесталост расте током XVI века. У оквиру представљања хроноло-
гије дате појаве, аутор анализира посебне типове ових реченица
(иреално протазно да са апо до зним пре ди ка том у по тен ци ја лу, им -
пер фек ту и про шлом по тен ци ја лу), за кљу чу ју ћи да је раз вој ире ал не
по год бе не ре че ни це уве де не ве зни ком да по сле ди ца ути ца ја бал -
кан ске је зич ке сре ди не.

По след њи при лог го во ри о ре то рич ким осно ва ма ста ро срп ске
по слов но прав не пи сме но сти (као ре то рич ког до ме на јав не је зич ке
ко му ни ка ци је), о ње ном праг ма тич ком аспек ту (ре а ли за ци ја по -
слов но прав ног чи на као јав но је зич ко де ло ва ње), те о по себ ним
жан ро ви ма у окри љу ове пи сме но сти (да ров ни це, при ви ле ги је, раз -
ду жни це, по клад ни це, зах тев ни це). У за кључ ном освр ту, пи шу ћи о
син так сич ким струк ту ра ма у праг ма тич ком кон тек сту, аутор ис ти -
че: „го вор ни чин, од но сно жа нр је и но си лац им пли цит не је зич ке
нор ме ко ја успо ра ва про дор је зич ких ино ва ци ја у си стем и по вла че -
ње је зич ких ар ха и за ма из си сте ма“ (стр. 365).

Овим три ма при ло зи ма Сло бо дан Па вло вић осве тља ва зна чај
је зич ког и не је зич ког кон тек ста на из град њу син так сич ких струк ту -
ра. Кључ ни ме ха ни зми син так сич ких про ме на, као што су син так -
сич ка ре а на ли за и ге не ра ли за ци ја, од и гра ва ју се у син таг мат ским
ни зо ви ма, од но сно у је зич ком кон тек сту, тј. кон крет ној упо тре би
је зи ка, да би се по том од го ва ра ју ћа син таг мат ска про ме на па ра диг -
мат ски ва ло ри зо ва ла. Па ра диг ма, с дру ге стра не, функ ци о ни ше као
уре ђен си стем је зич ких, па и син так сич ких је ди ни ца, ко је се кон -
крет ном упо тре бом син таг мат ски ве ри фи ку ју.

У оп штем освр ту на књи гу ис та кли би смо не ко ли ко у те о риј ско -
-ме то до ло шком по гле ду бит них еле ме на та ко ји ма се она од ли ку је.

1. Аутор ком пе тент но ко му ни ци ра са ре ле вант ном фи ло ло шком
и лин гви стич ком ли те ра ту ром, на сто је ћи да увек пред ста ви и исто -
ри ју пи та ња, ода ју ћи та ко и ду жно по што ва ње не рет ко за бо ра вље -
ним уви ди ма фи ло ло га про те клих епо ха. Леп при мер ова квог при -
сту па чи ни пре глед фи ло ло шких те ме ља ло ка ли стич ког при сту па
па де жу, где се, из ме ђу оста лог, на во ди да је још за чет ник упо ред не
гра ма ти ке Ф. Боп кон ста то вао да је при мар на функ ци ја па де жних
на ста ва ка из ра жа ва ње про стор них од но са, да би се по том ти на -
став ци пре но си ли на вре ме и узрок. Сто га аутор, с пра вом, за кљу -
чу је да је ког ни ти ви стич ки ло ка ли зам био „са мо ре ви та ли за ци ја
иде ја раз ра ђе них још то ком XIX века у оквирима европске, пре све-
га немачке филолошке школе“ (стр. 183). Или, читалац сазнаје да
још 1831. Ј. А. Хартунг пише у духу теорије когнитивне метафоре,
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са свим бли ско иде ја ма ко је ће се тек век и по ка сни је по ја ви ти у
шко ли ког ни тив не лин гви сти ке (и не рет ко се сма тра ти ње ним „от -
кри ћем“). Ва жан је на ук, по себ но они ма ко ји се за пу ћу ју у лин гви -
стич ке во де, да те ме љи да нас ак ту ал них лин гви стич ких те о ри ја се жу
мно го ду бље у про шлост но што се че сто пред ста вља, об у хва та ју ћи
цео XIX век, све до усто ли че ња лин гви сти ке као ди сци пли не.

2. Ана ли за гра ђе за сно ва на је на про цен ту ал но пре ци зним по -
да ци ма, ко ји је ди ни и да ју по у зда не ре зул та те. Ва жност ста ти стич ких
по ка за те ља аутор и екс пли цит но ис ти че: „У ди ја хро но по ста вље ним
лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма упра во ста ти сти ка на до ме шта са -
вре ме ни је зич ки осе ћај ис тра жи ва ча, ко ји у исто риј ској син так си
мо же во ди ти по гре шном за кљу чи ва њу“ (стр. 91). У исто риј ској лин -
гви сти ци уоча ва ње про ме на, по себ но ти по ло шких кре та ња, не мо гу -
ће је без са гле да ва ња од но са упо тре бе ста ри јих и но ви јих сред ста ва
у сва ком син хро ном пре се ку. Син так сич ка про ме на, као из ра зи то
гра ду а лан про цес од ви ја се по сте пе ним про до ром но во га сред ства
уз исто вре ме но по вла че ње ста ри је га на пе ри фе ри ју, где се оно мо -
же ре а на ли зи ра ти или у пот пу но сти из гу би ти, пре ко ета пе у ко јем
се два сред ства ре а ли зу ју као кон ку рент ни обра сци. Као до бра илу -
стра ци ја при ме не ста ти сти ке у овој књи зи мо же по слу жи ти по гла -
вље о ли не а ри за ци ји су бјек та, пре ди ка та и објек та у спо ме ни ци ма
XII и XIII ве ка, где се по ка зу је да фре квен циј ски од нос VO и OV мо-
дела до 1250. године износи приближно 1,5 : 1 (59,9% : 40,1%), да би
се у другој половини посматраног периода (од 1250. године) фре-
квенцијски распон подигао до односа 2,9 : 1 (74% : 26%) – што јасно
упућује на типолошку смену у области основног реда речи. Дати
пример казује да се синтаксичка промена реализује кроз дијахрони
фазични континуум, на шта аутор и упућује у више наврата. Овај
континуум, када је типолошка смена у питању, сеже од праиндое-
вропског до данашњег синхроног пресека, отуда неопходност позна-
вања дијахронијске ситуације и за разумевање савремених система у
свим њиховим сегментима.

3. Син так сич ка про ме на са гле да ва се хо ли стич ки, као са деј ство
ви ше чи ни ла ца: уни вер зал них прин ци па, уну тра шњих (си стем ских
и ти по ло шких) тен ден ци ја и мо гу ћих раз вој них под сти ца ја усло вље-
них је зич ким кон так ти ма: „Сви ти ме ха ни зми – ме та фо ри за ци ја,
ти по ло шко кре та ње, суп страт ско-ад страт ски ути ца ји – у стал ном
су про жи ма њу, а кон крет ни син так сич ки си стем по ка за тељ је тих
про жи ма ња“ (стр. 263). Хо ли стич ки при ступ ну жно на ме ће и са гле да-
ва ње оп штих и по себ них раз вој них те жњи, али и њи хо во са деј ство.
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Та ко у по гла вљу ко је се ба ви по зи ци о ни ра њем кла у за у сло же ној
ре че ни ци, аутор ка зу је да је „до ми нант на пре по но ва ност ста ро срп -
ске по год бе не кла у зе као из раз уоче не пре по но ва но сти сва ког ствар ног
усло ва у од но су на по сле ди цу уни вер зал но или бар фа во ри зо ва но
свој ство при род ног људ ског је зи ка“, док „до ми нант на пост по но ва -
ност ста ро срп ске узроч не кла у зе као од раз ког ни тив не ком би на то -
ри ке, по ко јој обра зло же ње сле ди обра зло же ној тврд њи, мо же би ти
са мо „спе ци фи ка ли ја“ јед ног, и то SVO типа језика“ (стр. 167). Ка-
да је реч о међујезичким утицајима, илустративне су следеће речи:
„синтаксички развој словенских језика типолошки је предодређен
и он, нужно, иде у правцу развијене синтаксичке конфигуративно-
сти, али у словенским језицима који су били под директним „при-
тиском“ несловенских језика (пре свега, грчког, латинског, односно
романских идиома, те немачког) с развијенијом конфигуративном
синтаксом цео процес се интензивира“ (стр. 131). Као што ареални
утицаји доводе на макроплану до диференцијације словенског је-
зичког континуума, те, рецимо, из поглавља које се бави парадиг-
матским последицама развоја конфигуративности сазнајемо да су у
овом погледу староруски споменици најконзервативнији, што би
указивало на спорији развој конфигуративности на словенском исто-
ку, ови утицаји изазивају и дијалекатско раслојавање српског језика.
Имајући ово у виду, аутор не пропушта да увек укаже и на терито-
ријалну разуђеност старосрпског. Рецимо, у поглављу о енклитикама,
он запажа да је процес уклањања предикатскофразних енклитика из
вакернагеловске позиције текао брже на западу српске језичке тери-
торије (као што сведоче документи из Дубровника, Босне и Хума),
где је „цео процес могао бити подстакнут интензивнијим утицајем
средњовековног романитета“ (стр. 56). Није наодмет поменути да се
страни утицаји на старосрпски прате, с једне стране, ареално, на
нивоу вернакулара, кроз деловање балканске језичке средине, и, са
друге, на нивоу писаног идиома, који преко инојезичких формулара
бива изложен утицајима конфигуративно изграђенијих система.

Да за кљу чи мо. Књи га Сло бод на Па вло ви ћа Узро ци и ме ха ни -
зми син так сич ких про ме на у срп ском је зи ку не са мо да от кри ва и
ту ма чи узро ке и ме ха ни зме мно гих син так сич ких про ме на у исто -
ри ји срп ског је зи ка већ у ве ли кој ме ри до при но си раз у ме ва њу оп -
ште сло вен ских раз вој них тен ден ци ја те оп штих ди ја хро ниј ских
про це са у до ме ну син так се. При ме ном са вре ме не лин гви стич ке ме -
то до ло ги је и те о ри је на ста ро срп ски је зич ки кор пус аутор обо га ћу је
ди ја хро на ис тра жи ва ња срп ског је зи ка, да ју ћи до са да шњим пре те -
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жно фи ло ло шки усме ре ним опи си ма но ви лин гви стич ки ква ли тет
и склад но ин те гри шу ћи исто ри ју срп ског је зи ка у мо дер не то ко ве
сла ви сти ке, али и (исто риј ску) ког ни тив но-ти по ло шки ори јен ти са -
ну лин гви сти ку.
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Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са
глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни
и лексикографски аспект), Монографије 17, Београд, Институт за

српски језик САНУ, 2013, 452 стр.

У мо но гра фи ји са на ве де ним на сло вом пред ста вље ни су гла го ли
на -(ј)ети, -им, с по себ ним освр том на њи хов од нос пре ма гла го ли-
ма на -ити, -им, са ко ји ма на твор бе ном, гра ма тич ком и се ман тич -
ком пла ну ре а ли зу ју од нос кон ку рен ци је. На осно ву ана ли зи ра не
гра ђе, М. Спа со је вић је из дво ји ла ре ле вант не гру пе гла го ла пре ма
ди стри бу ци ји кон ку рент них су фик са, као и слу ча је ве у ко ји ма су
на ве де ни су фик си но си о ци се ман тич ке и син так сич ке ди стинк тив -
не вред но сти од слу ча је ва у ко ји ма се ови су фик си ја вља ју са мо као
фор мал на обе леж ја од ре ђе не гла гол ске пар адиг ме.

Са др жај мо но гра фи је, по ред глав не те ме, пре глед но ор га ни зо -
ва не у ви ше по гла вља, са др жи још и Увод (11–31), За кљу чак (343–
349), Ре зи меа (351–355) (на ен гле ском и ру ском је зи ку), Ли те ра -
ту ру и Из во ре (357–368) и Ре ги стре (369–448) (ре ги стар гла го ла и
ре ги стар рад них гла гол ских при де ва у при дев ској слу жби). Глав ни
део мо но гра фи је по де љен је у две ве ће це ли не са на сло ви ма: „Гла -
го ли на -(ј)ети, -им у ко ре ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -им“ (33–
308) и „Лек си ко граф ски по ступ ци у об ра ди гла го ла на -(ј)ети, -им“
(309–342). Оба по гла вља ор га ни зо ва на су у ви ше де ло ва; пр во по -
гла вље у три пот по гла вља са на сло ви ма: „Не мо ти ви са ни гла го ли
на -(ј)ети, -им и гла го ли на -(ј)ети, -им мо ти ви са ни име ни цом и од
њих пре фик си ра ни гла го ли“, „Гла го ли на -(ј)ети, -им мо ти ви са ни
при де вом“ и „Рад ни гла гол ски при дев у при дев ској слу жби“. Дру -
го по гла вље, са пет под на сло ва по све ће но лек си ко граф ским по ступ -
ци ма у об ра ди раз ли чи тих твор бе них ти по ва гла го ла, као и об ра ди
рад ног гла гол ског при де ва у при дев ској слу жби, за вр ша ва се „Пре -
по ру ка ма за уна пре ђе ње лек си ко граф ске прак се“.



У Уво ду, уз пред ста вље не ме то де и циљ ра да, опи сана је гра ђа на
ко јој је ра ђе но ис тра жи ва ње и кри тич ки је пред ста вљен исто ри јат
те ме у пре гле ду ср би стич ке (сер бо кро а ти стич ке) нор ма тив не и де -
скрип тив не ли те ра ту ре. У при сту пу те ми, аутор ка је по шла од твор -
бе ног аспек та, док је у ана ли зи гра ђе раз ма тра ла и дру ге ре ле вант не
аспек те: нор ма тив не, гра ма тич ко-син так сич ке, се ман тич ке и лек си -
ко граф ско-лек си ко ло шке. За ана ли зу је ко ри шће на гра ђа из ре пре -
зен та тив них из во ра: Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног
је зи ка СА НУ, као и из гра ђе за овај реч ник, Реч ни ка срп ско хр ват -
ско га књи жев но га је зи ка Ма ти це срп ске, Обрат ног реч ни ка срп -
ско га је зи ка М. Ни ко ли ћа, нај ва жни јих пра вопи са и је зич ких при -
руч ни ка, гра ђа из књи жев них де ла пи са ца из раз ли чи тих кра је ва и
раз ли чи тих раз до бља мо дер ног књи жев ног је зи ка (од Ву ка до да -
нас); за тим и гра ђа из штам пе и раз го вор ног је зи ка.

У пр вом, цен трал ном по гла вљу мо но гра фи је, „Ана ли за гла го ла
на -(ј)ети, -им у ко ре ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -им“, из дво је не
су две под гру пе гла го ла на -(ј)ети и -ити, и то под гру па не мо ти ви -
са них гла го ла код ко јих оба су фик са функ ци о ни шу као стан дард не
или не стан дард не ва ри јан те, без ика кве син так сич ко-се ман тич ке
ди стинк ци је, као и ма ло број ни гла го ли мо ти ви са ни име ни цом. Дру -
гу под гру пу чи не де ри ви ра ни гла го ли мо ти ви са ни при де вом, код
ко јих су су фик си -(ј)ети и -ити но си о ци раз ли ка у гла гол ском ро -
ду и зна че њу. То су гла го ли VI Сте ва но ви ће ве вр сте, ти па: бе ле ти
/ би је ле ти, бе лим / би је лим; во ле ти / во ље ти, во лим; же ле ти / же -
ље ти, же лим; ле те ти / ле тје ти, ле тим и др., као и ви ше стру ко
број ни ји гла го ли на -ити, -им ти па: бе ли ти / би је ли ти, бе лим / би -
је лим; во ди ти, во дим; за гу сти ти, за гу стим; но си ти, но сим; цу ри -
ти, цу рим и др. За па же но је да не мо ти ви са ни гла го ли, ти па:
вид(ј)ети, же ле ти / же ље ти, лет(ј)ети, с(ј)ед(ј)ети, цви ле ти /
цви ље ти и сл., као и гла го ли са при дев ском осно вом, ти па: бе ле ти
/ би је ље ти, бе сне ти / бје сње ти, стар(ј)ети и сл., сту па ју у раз ли -
чи те од но се са гла го ли ма на -ити, -им. Са нор ма тив ног и лек си ко -
граф ско-лек си ко ло шког аспек та нај ком плек сни ји је од нос кон ку -
рен ци ја ова два су фик са, и то не са мо у не стан дард ним при ме ри ма
ти па: го ри ти, ле ти ти, ште ди ти уме сто гор(ј)ети, лет(ј)ети,
штед(ј)ети, од но сно цу ре ти, ва же ти, ми сле ти ијек. ми шље ти,
чи ње ти ум. цу ри ти, ва жи ти, ми сли ти, чи ни ти не го и у стан дард -
ним, ти па тре пе ре ти : тре пе ри ти. Не ста бил но ста ње се ис по ља ва
у пре ди кат ској функ ци ји: чо век је оста рео / оста рио, док ста би ли за -
ци ју ста ња у ди стри бу ци ји су фик са по др жа ва атри бут ска функ ци ја
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рад ног гла гол ског при де ва: оста ре ли чо век, ко ја је, уз дру ге функ -
ци је лек си ка ли зо ва не упо тре бе овог об ли ка, де таљ но предствље на
у тре ћем де лу овог по гла вља.

У дру гом по гла вљу, „Лек си ко граф ски аспек ти об ра де гла го ла
на -(ј)ети, -им“, да та је кри тич ка ана ли за лек си ко граф ских по сту -
па ка у об ра ди ових гла го ла у ре фе рент ним де скрип тив ним реч ни -
ци ма срп ског је зи ка. На осно ву раз ли чи тих по сту па ка у об ра ди
ових гла го ла у Реч ни ку СА НУ, аутор ка је из дво ји ла обра сце ко ји се
пре по ру чу ју за њи хо ву си стем ску об ра ду у реч ни ци ма. Ис так ну то
је да при ме на ви ше обра за ца у њи хо вој об ра ди у реч ни ци ма, као и
не до след ност лек си ко граф ских по сту па ка, од ра жа вју не ста би ли зо -
ва но ста ње у ди стри бу ци ји кон куре нтних су фик са -ети и -ити у је -
зич кој ре ал но сти, јер су ко ле ба ња у упо тре би ових су фик са ве о ма
че ста, на ро чи то код ме ди јал них гла го ла. Пре по ру че ни обра сци М.
Спа со је вић за њи хо ву си стем ску об ра ду при хва ће ни су од стра не
Уре ђи вач ког од бо ра Реч ни ка СА НУ и угра ђе ни у Упу тство за из ра -
ду Реч ни ка СА НУ. Пред ло же ним обра сци ма, као и пре по ру че ним
по ступ ци ма за об ра ду рад ног гла гол ског при де ва од ових гла го ла у
при дев ској функ ци ји, Ма ри на Спа со је вић је зна чај но уна пре ди ла
на шу лек си ко граф ску прак су, што би у до глед но вре ме мо гло до -
при не ти и ста би ли за ци ји ста ња у ди стри бу ци ји кон ку рент них су -
фик са опи са них гла го ла а са мим тим и ре гу ли са њу пра ви ла у њи -
хо вом нор ми ра њу.

Мо но гра фи ја Ма ри не Спа со је вић Гла го ли на -(ј)ети, -им у ко ре -
ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -им у са вре ме ном срп ском је зи ку пред -
ста вља ва жан до при нос у раз ре ша ва њу отво ре них пи та ња у ве зи са
на сло вље ном те мом у ви ше је зич ких аспе ка та: твор бе них, нор ма -
тив них, гра ма тич ко-син так сич ких и лек си ко граф ско-лек си ко ло -
шких. Та ко је на син так сич ко-се ман тич ком пла ну уста но вље но да су
гла го ли од при дев ске осно ве из ве де ни су фик сом -(ј)ети не пре ла -
зни ме ди јал ни, а гла го ли из ве де ни су фик сом -ити су пре ла зни ак -
тив ни. Ова ква ди стинк ци ја твор бе них фор ма на та про пи су је се у
гра ма ти ка ма и нор ма тив ним при руч ни ци ма, али аутор ка, на осно ву
уви да у је зич ку гра ђу, ис ти че да се у је зич кој прак си она не по шту је,
па се пре мо же го во ри ти о ко ле ба њу у ди стри бу ци ји ових су фик са
и о од сту па њи ма од нор ме, што је у мо но гра фи ји по ка зано на при -
ме ри ма ви ше раз ли чи тих гру па гла го ла.

За па же но је и то да су код гла го ла мо ти ви са них при де вом са зна-
че њем бо је пре ла зни ак тив ни гла го ли у иш че за ва њу. Ве ћи на гла го -
ла се ко ри сти у зна че њу ’по ста(ја)ти она квим што озна ча ва при дев,

Јужнословенски филолог LXX (2014)362



до би ја ту бо ју’ и са су фик сом -(ј)ети: као бле де ти / бли је дје ти, мо -
дре ти, ру ме не ти / ру ме ње ти, се де ти / си је дје ти, сив(ј)ети, цр ве -
не ти / цр ве ње ти и сл. Код ових гла го ла су фикс -ити ја вља се углав -
ном код ста ри јих пи са ца (до сре ди не XX ве ка), а код са вре ме них су
ко ле ба ња и од сту па ња рет ка. Ме ђу тим, код ре флек сив них ме ди јал -
них гла го ла знат но је рас про стра ње ни ји су фикс -ити не за ви сно од
то га из ког је вре ме на пи сац и из ког је кра ја.

На хро но ло шкој и ди ја ле кат ској рав ни ва жно је за па жа ње да се
не стан дард не ва ри јан те на -ити ја вља ју у тек сто ви ма из XIX ве ка,
а у тек сто ви ма из ХХ ве ка ово од сту па ње се ја вља код пи са ца чи ји
је за ви чај ни го вор шу ма диј ско-вој во ђан ски или не ки од ије кав ских
го во ра. У нај но ви јим тек сто ви ма, како се у мо но гра фи ји ис ти че, ова-
кве не стан дард не ва ри јан те се ја вља ју по из у зет ку, нпр. за ви дио,
ви ди ли, по ште дио, гр ми ло, ле ти ли, а не што су че шће код гла го ла
вре ти и чи ле ти / чи ље ти и њи хо вих пре фик сал них обра зо ва ња.

До при нос ис тра жи ва ња у мо но гра фи ји ви дим и у то ме што је
М. Спа со је вић знат но про ши ри ла по ље ис тра жи ва ња на сло вље не
те ме и раз ре ши ла мно га отво ре на пи та ња на твор бе ном, гра ма тич -
ко-син так сич ком, нор ма тив ном и лек си ко граф ском пла ну. На осно ву
ана ли зе ста ња у је зич кој прак си, уоче на је ста би ли за ци ја нор ме у
ве зи са ди стри бу ци јом су фик са -(ј)ети и -ити на твор бе ном и се ман-
тич ком пла ну код од ре ђе них гла гол ских гру па: та ко је код не мо ти -
ви са них гла го ла ста ње ста би ли зо ва но у ко рист ва ри јан ти на -(ј)ети
и зна че ња ме ди јал но сти, а код гла го ла мо ти ви са них при де ви ма на
-ав ста ње се ста би ли зу је у ко рист су фик са -ити и ка да су у пи та њу
не пре ла зни ме ди јал ни и пре ла зни ак тив ни гла го ли. Та ко, у са вре ме -
ном срп ском је зи ку нај но ви јег пе ри о да су фикс -ити пре у зи ма на
се бе и ме ди јал но зна че ње. На твор бе ном и лек си ко граф ском пла ну
то про ши ру је и обо га ћу је по ли се ми ју ка ко са мог су фик са -ити та -
ко и гла гол ских лек се ма са овим су фик сом.
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Władysław Lubaś, Studia socjolingwistyczne.
Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Polonistyki i

Kulturoznawstwa, 2013, 1–422.

Из бор ра до ва под на сло вом Stu di a  so cjo ling wistyczne („Со ци о -
лин гви стич ке сту ди је“) пред ста вља по след њу књи гу пољ ског сла -
ви сте и со ци о лин гви сте проф. др Вла ди сла ва Лу ба ша, по ча сног
док то ра на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ко ји је пре ми нуо по чет ком
2014. го ди не.1 Из да вач књи ге је Ин сти тут за сла ви сти ку и на у ку о
кул ту ри Уни вер зи те та у Опо лу, где је проф. Лу баш ра дио у по след -
њем пе ри о ду сво је уни вер зи тет ске ка ри је ре, до од ла ска у пен зи ју.
Ре цен зен ти књи ге су уни вер зи тет ски про фе со ри и сла ви сти Ста ни -
слав Гај да (Sta ni sł aw Gaj da) из Опо ла и Је жи Ру сек (Jerzy Ru sek) из
Кра ко ва.

У оп шир ном Уво ду (Wstęp, стр. 7–16) аутор је по дроб но об ја -
снио раз ло ге за из да ва ње ове књи ге, а ра до ви ко ји су у њој об је ди -
ње ни на ста ја ли су у ду гом ра спо ну од 1979. до 2012. го ди не. И
аутор и из да вач књи ге ру ко во ди ли су се пре све га же љом да се „ис -
тра жи ва чи ма је зи ка и они ма што сту ди ра ју лин гви сти ку по но во
учи не до ступ ним ра до ви на ста ли у за че ци ма ,пољ ске со ци о лин гви -
сти ке‘, ко ји ма су учи ње ни по ку ша ји да се ре ши мно штво те шких
ме то до ло шких и тер ми но ло шких, па и пси хич ких, про бле ма у ве зи
с пре но ше њем с вла да ју ћих струк ту ра ли стич ких на но ве со ци о лин -
гви стич ке, ког ни тив не и тек сто ло шке ме то де, те у ве зи с пре ба ци -
ва њем с ди ја хро ниј ских на син хро ниј ске опи се, и то све у окол но -
сти ма кад су би ле огра ни че не мо гућ но сти за ко ри шће ње за пад не
ли те ра ту ре“. Же ле ло се та ко ђе да се учи не „до ступ ним ак ту ел ни
со ци о лин гви стич ки и ком па ра тив ни ра до ви о сло вен ским др жа ва ма
и је зи ци ма, ко ји су на пре ло му ве ко ва пре тр пе ли те мељ не пре о бра -

1 Вид. не кро лог про фе со ру Лу ба шу у овом бро ју Ју жно сло вен ског фи ло ло га.



жа је: др жа ве – дру штве не тран с фор ма ци је, је зи ци – нор ма тив не
про ме не у до ме ну кор пу са (си сте ма) и ста ту са (прав ног и функ ци о -
нал ног по ло жа ја)“. Из тих раз ло га у ода бра ним а ов де по но во об ја -
вље ним ра до ви ма из вр ше но је ви ше на кнад них ме ри тор них ко рек -
ци ја ста во ва, али је у осно ви оста ла ве ћи на пр во бит но из ло же них
тврд њи и те за. Притом се по шло од прет по став ке да ће овај из бор
ра до ва пру жи ти сли ку ево лу тив ног про це са ства ра ња са вре ме них
вла да ју ћих по гле да на по зи ци је и ме то де со ци о лин гви сти ке у Пољ -
ској, као и окол но сти у ко ји ма је тај пре о бра жај из вр шен.

Ка ко тим из бо ром ра до ва при ка зу је са мо је дан од не ко ли ко пра -
ва ца вла сти тог на уч ног ин те ре со ва ња (по ред сло вен ске оно ма сти ке,
лин гви стич ке сти ли сти ке, лек си ко гра фи је, де ли мич но и ди ја лек то -
ло ги је и исто ри је пољ ског је зи ка), аутор је сма трао нео п ход ним да
у Уво ду из ло жи ге не зу свог опре де ље ња за со ци о лин гви стич ка ис -
тра жи ва ња, и то у кон крет ној по ло ни стич кој сре ди ни на Шле ском
уни вер зи те ту (Uni wersytet Ślą ski) у Ка то ви ца ма, у вре ме кад су та -
да шња со ци о лин гви стич ка ин те ре со ва ња у Пољ ској још би ла у „ем -
бри о нал ном ста ди ју му“. Пре шав ши, по сле ха би ли та ци је, с Ја гје -
лоњ ског уни вер зи те та у Кра ко ву на Шле ски уни вер зи тет, Лу баш је
убр зо (1973) по стао де кан но во о сно ва ног Фи ло ло шког фа кул те та
са се ди штем у Со сно ве цу. То му је, уз по др шку рек то ра и ко ле га, да -
ло пу ну сло бо ду пла ни ра ња на уч ног ра да на фа кул те ту и ње го во га
ка дров ског оспо со бља ва ња, та ко да се за не ко ли ко го ди на ство ри ло
со лид но је згро мла ђих на уч ни ка оспо со бље них и за со ци о лин гви -
стич ка ис тра жи ва ња. А Шле зи ја (Śląsk) пред ста вља ве о ма за хвал -
но тло за та кву вр сту је зич ких ис тра жи ва ња. То је ре ги он ко ји је ду -
го био из ван гра ни ца пољ ске др жа ве (из ло жен уда ри ма гер ма ни за -
ци је), а одав но ин ду стри ја ли зо ван и со ци јал но ве о ма стра ти фи ко ван,
уз при лив ста нов ни штва из ра зних пољ ских обла сти то ком дру ге
по ло ви не XX ве ка, та ко да је по стао је зич ки још сло же ни ји. Слич -
на си ту а ци ја вла да ла је и у су сед ном пољ ском ре ги о ну За глем бје,
ко ји се с Ка то ви ца ма нашao у ис тој ад ми ни стра тив ној је ди ни ци (Ка -
то вич ко вој вод ство). По ред то га, већ су би ла раз ви је на ис тра жи ва ња
исто ри је је зи ка на тлу Шле зи је, што је при по мо гло и де фи ни са њу
со ци о лин гви стич ке про бле ма ти ке у тој сре ди ни. Али, од бит ног
зна ча ја за Лу ба ше во ан га жо ва ње у про фи ли са њу со ци о лин гви сти ке
као на уч не ди сци пли не на Шле ском уни вер зи те ту би ло је и ње го во
лич но ис ку ство ко је је прет ход но сте као то ком свог бо рав ка у Ју го -
сла ви ји. Као на уч ни сти пен ди ста Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра -
ду (1962–1963), лек тор у Љу бља ни (1965/1966), лек тор и пре да вач
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пољ ског је зи ка у Бе о гра ду (1966–1969), уз жи ве кон так те с про фе -
со ри ма и ко ле га ма из Бе о гра да, Но вог Са да, Љу бља не, За гре ба и
Ско пља, Лу баш је у ју го сло вен ској ви ше на ци о нал ној а је зич ки ве -
о ма сло же ној сре ди ни, из у ча ва ју ћи и за пад ну со ци о лин гви стич ку
ли те ра ту ру, из о штрио сво је со ци о лин гви стич ке по гле де. Са рад ња
Фи ло ло шког фа кул те та у Со сно ве цу с дру гим пољ ским цен три ма и
ло кал ним сре ди на ма, те с ино стра ним ин сти ту ци ја ма (ме ђу њи ма
ва жно ме сто при па да ло је ин сти ту ци ја ма из Ср би је и из дру гих де -
ло ва Ју го сла ви је), та ко ђе су до при не ли да со ци о лин гви сти ка стек не
ста тус на Шле ском уни вер зи те ту ка кав су од ра ни је ужи ва ле ди сци -
пли не дру га чи јег ме то до ло шког усме ре ња: тра ди ци о нал ни струк -
ту ра ли зам и тран сфор ма тив но-ге не ра тив на гра ма ти ка, ка сни је и
ког ни ти ви зам. Оп ште пољ ски лин гви стич ки скуп по све ћен ме то до -
ло ги ји ис тра жи ва ња ур ба них ти по ва пољ ског је зи ка (одр жан је
1975. го ди не, ма те ри ја ли са ску па об ја вље ни су 1976. го ди не у Ка -
то ви ца ма) ука зао је на чи тав низ ме то до ло шких мо гућ но сти у спро -
во ђе њу ис тра жи ва ња со ци о лин гви стич ког ка рак те ра, уз те о риј ско
раз гра ни че ње пре ма ме то ди ма тра ди ци о нал не ди ја лек то ло ги је. Ре -
зул та ти сле де ћег ску па по све ће ног је зич кој по ли ти ци (одр жан је
1976. го ди не, ма те ри ја ли са ску па об ја вље ни су 1977. го ди не као
пр ви том но во о сно ва ног ча со пи са So cjo ling wistyka, чи ји је уред ник
све вре ме био проф. Лу баш) пот пу но су про фи ли са ли со ци о лин гви -
сти ку као но ву је зич ку ди сци пли ну не са мо на Шле ском уни вер зи те -
ту не го и у це лој Пољ ској. Оту да се уко ре ни ло ми шље ње у Пољ ској
да је за „пољ ску со ци о лин гви сти ку све тло до шло из Шле ске“.

Ова ко раз у ђе ним ре тро спек тив ним из ла га њем у Уво ду књи ге
аутор је за пра во на го ве стио про бле ма ти ку ко јом се ба ве ра до ви об -
је ди ње ни у књи зи, а они су свр ста ни у че ти ри те мат ске це ли не, у
че ти ри по гла вља:

I. Со цио лингвистички метод у дескрипцији језика (Me to da so -
cjo ling wistyczna wde skrypcji języka, стр. 17–99);

II. „Со ци јум“ у ко му ни ка ци ји, стра ти фи ка ци ји  и  нор ми ра њу  је -
зи ка („So cjum“ w ko mu ni ka cji, stratyfi ka cji i nor mo wa niu języków, стр.
101–222);

III. Је зич ка  по ли ти ка (Po lityka języko wa, стр. 223–312);
IV. „Шле ски  је зик“ („Język ślą ski“,стр. 313–363).
За сва ки рад да та је би бли о граф ска на по ме на о ње го вом пр вом

об ја вљи ва њу (не ки су ра до ви об ја вље ни два пу та: у пу бли ка ци ја ма
у Пољ ској и ван Пољ ске) и о евен ту ал ним на кнад ним ме ри тор ним
ко рек ци ја ма и стил ским до те ри ва њи ма. Ми ов де за сва ки рад на во -
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ди мо у за гра ди го ди ну пр вог из да ња, а на во ди мо и пу бли ка ци ју ван
Пољ ске у ко јој је рад об ја вљен.

Пр во по гла вље об у хва та де вет сту ди ја: 1. Со ци о лин гви сти ка
као ис тра жи вач ки ме тод (1979); 2. Те о ри ја и со ци о лин гви стич ки
ме то ди (1982); 3. Со ци о лин гви сти ка – ин тер ди сци пли нар ни ме тод
(1982); 4. Ди ја лек то ло ги ја и со ци о лин гви сти ка (1996); 5. Ис тра жи -
вач ке мо гућ но сти сло вен ске ком па ра тив не со ци о лин гви сти ке (1983;
пр во бит но ре фе рат под на сло вом: „Сла вян ская со ци о лин гви сти ка“,
а ре зи ме об ја вљен у: IX Ме жду на род ный сй езд сла ви стов. Ре зи у ме
до кла дов и пи сми ен ных со о би ди е ный [Москва], стр. 208); 6. Со ци -
о лин гви стич ки ме тод у оно ма стич ким ис тра жи ва њи ма (1984; пр -
во бит но об ја вље но на пољ ском је зи ку у часoпису Ма ке дон ски ја зик
бр. XXXV, стр. 159 –167); 7. На зи ви ме ста из со ци о лин гви стич ке
пер спек ти ве (1983); 8. Тран сла ци ја лич них име на у ко му ни ка циј -
ским си ту а ци ја ма (1992); 9. Тран сла ци ја се ми лек се ма (2000).

Дру го по гла вље об у хва та 14 сту ди ја: 1. За јед нич ки ти по ви је -
зич ког кон так та и ва ри јант ност је зи ка (1982; пр во бит но об ја вље но
под на сло вом: „Types of Lin gu i stic Va ri ants in Con tem po rary Po lish.“
In ter na ti o nal Jo ur nal of Sla vic Lin gu i stics and Po e tics XXV/XXVI,
стр. 247–251); 2. Са вре ме ни пољ ски ко му ни ка циј ски кон так ти и ва -
ри јант ност је зи ка (2007); 3. На чи ни ис по ља ва ња дру штве них ва ри -
ја на та са вре ме ног пољ ског је зи ка; 4. Ко му ни ка ци ја на ин тер не ту
(2007); 5. Ур ба ни је зик и ур ба на ди ја лек то ло ги ја (1983); 6. Су шти на
ко ло кви јал но сти (1986); 7. Још о лин гви стич кој те о ри ји ко ло кви јал -
но сти (2010); 8. О уче ста ло сти је зич ких ка те го ри ја у лек си ци ко ло -
кви јал не ва ри јан те пољ ског је зи ка (2000); 9. Ко ло кви јал на лек си ка у
ме ди ји ма (2000); 10. На чи ни де скрип ци је узу са ко ло кви јал не ва ри -
јан те је зи ка у нор ма тив ним реч ни ци ма (2008; пр во бит но об ја вље -
но под на сло вом: „За мр ше ни про бле ми у нор ми ра њу лек си ке на тлу
са вре ме не је зич ке по ли ти ке у сло вен ским зе мља ма.“ На уч ни са ста -
нак сла ви ста у Ву ко ве да не. Гра ма ти ка и лек си ка – де скрип тив ни
и нор ма тив ни при ступ књ. 37/1, 2008, стр. 27–34.); 11. Ва ри јант -
ност у је зич кој ко ди фи ка ци ји (1995; пр во бит но об ја вље но под на -
сло вом: „Ва ри јан ци ја пољ ске ко ди фи ка ци је.“ На уч ни са ста нак сла -
ви ста у Ву ко ве да не. Нор ми ра ње  срп ско г је зи ка. По  че ци и раз вој
мо де р не  срп ске ли ри ке књ. 24/2, стр. 251–257); 12. Ка да ко ди фи ка -
ци ја мо же би ти успе шна? (1986; пр во бит но об ја вље но на пољ ском
је зи ку у: При ло зи.Contributions [Македонска ака де ми ја на на у ки те
и уметн остите] бр. XI/2, стр. 83–89); 13. Ко ди фи ка ци ја ко ло кви јал не
ва ри јан те у не ким сло вен ским је зи ци ма (2009; пр во бит но об ја вље но
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под на сло вом; „Ак ту ел ни по ку ша ји нор ми ра ња го вор не вр сте је зи ка
у срп ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма.“ На уч ни са ста нак сла ви -
ста у Ву ко ве да не. Раз вој ни про це си и ино ва ци је у срп ском је зи ку
књ. 38/1, стр. 5–14); „Но во го вор“ – два де сет го ди на ка сни је.

Тре ће по гла вље об у хва та осам сту ди ја: 1. Но ви за да ци је зич ке
по ли ти ке у сло вен ском све ту (2003); 2. По ли тич ке усло вље но сти
но ве си ту а ци је сло вен ских је зи ка (2008); 3. Европ ски је зич ки гло -
ба ли зам и ет но-на ци о нал ни се па ра ти зам (2000); 4. Је зич ка по ли ти -
ка сло вен ских др жа ва: из ме ђу на ци о на ли зма и евро пе и зма (2012);
5. Ме ња ти или по бољ ша ти пољ ску је зич ку по ли ти ку (2005); 6. Пу -
ри зам у са вре ме ној је зич кој по ли ти ци у сло вен ским зе мља ма
(2007); 7. Срп ски рат за ћи ри ли цу (2007); 8. Ка ко се је зик у сло вен -
ским зе мља ма „по и сто ве ћу је“ / „иден ти фи ку је“ с на род но шћу (2006;
пр во бит но об ја вље но [коаутор Мар ћин Лубаш] под на сло вом: „Да
ли е мо жна ,европ ска‘ ја зич на по ли ти ка во сло вен ски те зе мји?“
Лингвистика [Скопје] бр. XXXI II), стр. 65–74).

Че твр то по гла вље об у хва та пет сту ди ја: Хо ће ли шле ски је зик
по ста ти књи жев ни? (1998); 2. Је зик и ре ги о нал ни шле ски иден ти -
тет (2001); 3. Мо гућ ност стан дар ди за ци је шле ског пољ ског (2008);
4. Шле ски пољ ски је зик – по моћ ни ре ги о нал ни је зик (2009); 5. Не -
мач ки еле мен ти у ур ба ном је зи ку (ин ду стриј ске) Гор ње Шле зи је
(1987; пр во бит но об ја вље но на пољ ском је зи ку у: De utsch-Pol nische
Sprac hkon tak te. Sla vi stische For schun gen 5 [Köln], стр. 131–153).

Из са мих на сло ва об ја вље них сту ди ја ви ди се чи тав спек тар со -
ци о ли нгви стич ких те ма ко је су би ле пред мет ауто ро ве па жње од
кра ја 70-их го ди на ми ну лог сто ле ћа. Кроз њих се на зи ру и кључ на
пи та ња ко ји ма је би ла оку пи ра на пољ ска со ци о лин гви сти ка, ка ко у
пе ри о ду кад је тек из ла зи ла из свог „ем бри о нал ног ста ди ју ма“ та -
ко и у по то њем раз до бљу кад се су о ча ва ла са све ве ћим иза зо ви ма
ту ма че ња од но са је зи ка и са вре ме ног пољ ског дру штва. Ем пи риј ска
ис тра жи ва ња и мо дер на ме то до ло шка усме ре ња пољ ске со ци о лин -
гви сти ке, ко ји ма је пра вац да вао сво јим ан га жо ва њем и сам проф.
Лу баш, омо гу ћи ла су не са мо да се ду жна па жња по све ти ур ба ним
и ко ло кви јал ним ва ри је те ти ма пољ ског је зи ка не го и да се по ста ви
пи та ње про фи ла и ста ту са „шле ско г је зи ка“. Са зре ва ње пољ ске со -
ци о лин гви сти ке ни је би ло мо гу ће без на уч ног кон так та са зе мља ма
ко је су у том до ме ну лин гви стич ких ис тра жи ва ња би ле ра ни је уз -
на пре до ва ле, и у прак тич ним ис тра жи ва њи ма и у те о риј ским про -
ми шља њи ма. За то је у сту ди ја ма проф. Лу ба ша ви дљи во оби ла то
по зи ва ње на ино стра не ауто ре, а ме ђу њи ма ва жно ме сто за у зи ма ју
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ауто ри из Ср би је и дру гих де ло ва бив ше Ју го сла ви је. То из вр сно
по ка зу ју и Ли те ра ту ра и Имен ски ре ги стар на кра ју књи ге.

Ли те ра ту ра (стр. 787–411) об у хва та 547 би бли о граф ских је -
ди ни ца. Ве ћи на ра до ва је об ја вље на у Пољ ској (Лу баш је аутор 40
на ве де них ра до ва), а од ауто ра из стра них зе ма ља нај ви ше је ауто -
ра (35) из Ср би је (Бе о град, Но ви Сад), али их има и из Бо сне и Хер -
це го ви не (Са ра је во, Зе ни ца), Ма ке до ни је (Ско пље), Сло ве ни је (Љу -
бља на), Хр ват ске (За греб, Сплит, За дар). Та ко ђе су ци ти ра ни ра до -
ви об ја вље ни у дру гим сло вен ским зе мља ма: у Бе ло ру си ји (Минск),
Бу гар ској (Со фи ја, Ве ли ко Тр но во), Ру си ји (Мо сква, Санкт Пе тер -
бург, Во ро њеж, Гор ки, Та ту), Сло вач кој (Бра ти сла ва), Укра ји ни
(Оде са), Че шкој Ре пу бли ци (Праг, Бр но, Оло мо уц, Остра ва, Опа ва).
По ред то га, ци ти ра ни су и ра до ви об ја вље ни у: Аустри ји (Беч, Кла -
ген фурт), Ве ли кој Бри та ни ји (Лон дон, Окс форд, Кем бриџ), Ита ли -
ји (Рим), Мол да ви ји (Ки ши њев), Не мач кој (Је на, Ха ле, Лај пциг,
Бер лин, Мин хен, Штут гарт, Хам бург, Келн, Франк фурт на Мај ни,
Дарм штат), Ру му ни ји (Бу ку решт), Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа -
ва ма (Ар лин гтон, Ва шинг тон, Да лас, Ко лам бус), Хо лан ди ји (Хаг),
Швај цар ској (Ци рих, Берн), Швед ској (Уп са ла), као и ра до ви ко ји
има ју двој на/трој на ме ста из да ња: Берн – Франк фурт на Мај ни; Бер -
лин – Њу јорк; Кла ген фурт – Са ра је во; Бер лин – Беч; Хаг – Па риз;
Дор дрехт – Бо стон – Лон дон; За греб – Љу бља на – Ко лам бус; Кла -
ген фурт – Беч – Љу бља на.

Имен ски ре ги стар (стр. 415–422) да је, из ме ђу оста лог, син те -
тич ки пре глед ци ти ра ња лин гви ста из Ср би је: Алек сан дар Бе лић,
Бра ни слав Бр бо рић, Ран ко Бу гар ски, Да рин ка Гор тан-Премк, Ђор -
ђе Жи ва но вић; Мил ка Ивић, Па вле Ивић, Ду шан Јо вић, Ми лош Мо -
ско вље вић, Ми тар Пе ши кан, Пре драг Пи пер, Ми ло рад Ра до ва но вић,
Ста на Ри стић, Ми ха и ло Сте ва но вић. Та ко ђе су ци ти ра ни спи си Од -
бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка (ко је су при ре ди ли Бра ни -
слав Бр бо рић, Јо ван Вук са но вић, Ра дој ко Га че вић и Ми лан Та сић).

На кра ју књи ге на ла зи се и ве о ма ин фор ма тив ни Анекс (стр.
365–386). У ње му су две би бли о гра фи је проф. Лу ба ша:

1. би бли о гра фи ја за пе ри од 2000–2011. го ди не, ко ја са др жи
укуп но 75 ра до ва (че ти ри ра да су ко а у тор ска); од то га 18 ра до ва об -
ја вље но је у Ср би ји, а не ки ра до ви у Ско пљу, За гре бу, Љу бља ни,
Кла ген фур ту, Мин хе ну, Бер ли ну – Њу јор ку; та ко ђе се упу ћу је на
об ја вље не би бли о гра фи је проф. Лу ба ша за ра ни ји пе ри од;

2. би бли о гра фи ја по пу лар но на уч них ра до ва  за пе ри од 1960–
2006. го ди не, ко ја са др жи укуп но 375 ра до ва (од 1989. до 2006. са мо
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шест); од 1962. до 1972. го ди не ра до ви су об ја вљи ва ни у окви ру две
но вин ске ру бри ке: „Наш сва ко днев ни је зик“ и „Ода кле ти на зи ви?“
(углав ном о на зи ви ма места), а по том су се ба ви ли нај ра зли чи ти јим
пи та њи ма од ин те ре са за оп шту је зич ку кул ту ру у Пољ ској.

Спи сак скра ће ни ца (стр. 413–414) са др жи за пра во на зи ве  пољ -
ских ли сто ва (68) у ко ји ма је проф. Лу баш об ја вљи вао на веде не по -
пу лар но на уч не ра до ве. Ти ли сто ви из ла зи ли су у сле де ћим гра до ви -
ма: Вар ша ва, Гдањск, Кра ков, По знањ, Ка то ви це, Бид гошч, Бја ли -
сток, То руњ, Вроц лав, Ол штин, Лођ, Шче ћин, Лу блин, Риб ник,
Кјел це, Опо ле.

Књи га „Со ци о лин гви стич ке сту ди је“ проф. Вла ди сла ва Лу ба -
ша пру жа из вр стан увид у це ли ну ње го вог ра да у до ме ну со ци о -
лин гви сти ке, а све до чи и о ње го вим ви ше стру ко ко ри сним на уч ним
и при ја тељ ским ве за ма са срп ским лин гви сти ма.

Милош Д. Луковић*
Балканолошки институт САНУ
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Дојчил Војводић, Проблематика развоја футура
и његове граматикализације у словенским језицима

(с посебним освртом на ситуацију у српском, руском и пољском).
– Русе: Лени-Ан, 2012. – 198 стр.

Мо но гра фи ја Дој чи ла Вој во ди ћа Про бле ма ти ка раз во ја фу ту -
ра и ње го ве гра ма ти ка ли за ци је у сло вен ским је зи ци ма (с по себ ним
освр том на си ту а ци ју у срп ском, ру ском и пољ ском) из не ко ли ко
круп них раз ло га за слу жу је по себ ну па жњу.

Пр во, то је мо но гра фи ја ко ја се од ли ку је ак ту ел но шћу пред ме та
бу ду ћи да је ње но про блем ско те жи ште на фе но ме ну гра ма ти ка ли -
за ци је, а пи та ња гра ма ти ка ли за ци је, де гра ма ти ка ли за ци је и ре гра -
ма ти ка ли за ци је спа да ју ме ђу нај ак ту ел ни ја у са вре ме ној те о риј ској
лин гви сти ци и лин гви стич кој сла ви сти ци.

Дру го, аутор се ба ви ис тра жи ва њем ка квим се, у окви ру да тог
пред ме та (фу ту рал ност, по себ но у ње ном од но су пре ма тем по рал -
но сти и мо дал но сти), ни ко пре ње га ни је ба вио ни с то ли ком ши ри -
ном за хва та (у све сло вен ске је зи ке с по себ ним освр том на срп ски,
ру ски и пољ ски) ни с то ли ком ду би ном уви да у исто ри ју по ја ве о
ко јој је реч.

Тре ће, Дој чил Вој во дић је дао не сум њи во нов и ре ле ван тан до -
при нос про у ча ва њи ма фу ту рал но сти у сло вен ским је зи ци ма, ко ји
ће би ти не за о би ла зан у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма у тој обла сти, а та
бу ду ћа ис тра жи ва ња, по сле ове књи ге Дој чи ла Вој во ди ћа, мо ћи ће
да бу ду, пре све га, раз ра да и раз ви ја ње по је ди них аспе ка та ре зул та -
та до ко јих је он до шао у свом ис тра жи ва њу.

Мо но гра фи ја је по де ље на на три гла ве, ко ји ма прет хо де увод не
на по ме не, а за ко ји ма сле ди оде љак „Уме сто за кључ ка“. Основ ни
део књи ге пра те три при ло га, а струк ту ру књи ге чи ни бо га та би -
бли о гра фи ја ци ти ра не ли те ра ту ре, спи сак скра ће ни ца ко ри шће них
из во ра, пред мет ни и имен ски ре ги стар као и ре зи меи на ру ском и



ен гле ском је зи ку. Ис цр пан увид у ор га ни за ци ју књи ге по ка зу је сле -
де ћу ње ну струк ту ру: 1. Прет ход не на по ме не (9), 2. Син те тич ки и
ана ли тич ки фу тур ски об ли ци у сло вен ским је зи ци ма (ди ја хро но -
-син хро ни пре глед) (11), 2.1. Син те тич ки фу тур ски об лик (пер фек -
тив ни пре зент), (11), 2.2. Ана ли тич ки фу тур ски об ли ци (23), 2.2.1.
Ста ро сло вен ски об ли ци (23), 2.2.2. Ста ро ру ски об ли ци (30), 2.2.3.
Ста ро пољ ски об ли ци (37), 2.2.4. Ста ро срп ски и ста ро хр ват ски об ли-
ци (40), 2.2.5. Ко мен тар ( 42), 2.3. Основ на ди фе рен ци јал на оби љеж -
ја об ли ка сло вен ског фу ту ра (46), 2.3.1. Гра ма ти ка ли зо ва ни фу тур ски
об ли ци у са вре ме ним сло вен ским је зи ци ма (50), 2.3.1.1. Фу тур ски
об ли ци у са вре ме ном ру ском је зи ку (51), 2.3.1.2. Фу тур ски об ли ци
у са вре ме ном пољ ском је зи ку (52), 2.3.1.3. Фу тур ски об ли ци у са -
вре ме ном срп ском је зи ку (53), 2.3.1.4. Од нос гра ма ти ка ли зо ва них и
не гра ма ти ка ли зо ва них об ли ка (оп ште на по ме не) (54), 2.4. Мо дал ни
гла го ли на гра ни ци „фу ту рал не“ де се ман ти за ци је (оп шти пре глед)
(57), 2.4.1. Ин фи ни тив не кон струк ци је с мо дал ним гла го ли ма (59),
2.4.1.1. Ин фи ни тив не кон струк ци је у ру ском је зи ку (60), 2.4.1.2. Ин фи -
ни тив не кон струк ци је у пољ ском је зи ку (62), 2.4.1.3. Ин фи ни тив не
кон струк ци је у срп ском је зи ку (63), 2.4.2. Ин фин тив не кон струк ци је
с при ло зи ма и при дје ви ма (63), 2.4.3. Де струк ци је гла го ла (ме та -
пла зме) (65), 2.4.4. Син так сич ко-се ман тич ки спо је ви гла го ла и име -
ни ца (66), 2.4.4.1. Кон струк ци ја „гла гол ска фор ма + имен ска гру па у
аку за ти ву“ (66), 2.4.5. Гра ма ти ка ли за ци ја фу ту ра као не до вр ше ни про-
цес (пре ли ми нар ни за вр шни ко мен тар) (67), 3. О ста ту су фу тур ских
об ли ка и кон струк ци ја у са вре ме ном срп ском, ру ском и пољ ском
је зи ку (71), 3.1. Гра ма ти ка ли зо ва ни фу тур ски об ли ци и не гра ма ти -
ка ли зо ва не кон струк ци је у фу тур ској упо тре би у ру ском је зи ку (71),
3.2. Кон ку рен ци ја гра ма ти ка ли зо ва них фу тур ских об ли ка и не гра ма -
ти ка ли зо ва не кон струк ци је у фу тур ској упо тре би у пољ ском је зи ку
(77), 3.3. Про блем ста ту са фу ту ра I у са вре ме ном срп ском је зи ку
(81), 3.3.1. Од но с фу ту ра I и во лун та ти ва (83), 3.3.1.1. Мо дал не (во -
лун та тив не), кон струк ци је на гра ни ци де се ме на ти за ци је у срп ском
је зи ку у по ре ђе њу са ру ским и пољ ским (85), 3.3.1.1.1. Кон струк ци -
ја „хо ћу/не ћу+да+пре зент“ и ње ни екви ва лен ти у ру ском и пољ ском
(85), 3.3.1.1.2. Дво знач ност управ ног гла го ла хт(ј), ети/хо те -
ть/chci eć (`жељети’ vs. намјеравати`), у мо дал ним кон струк ци ја ма
и ње го ви лек сич ки екви ва лен ти (86), 3.3.1.1.3. Не ди фе рен ци ра ност
ин ди ка ти ва (фу ту ра), и мо ду са (во лун та ти ва) (98), 3.3.1.1.4. Кри те -
ри ју ми раз гра ни че ња фу ту ра и во лун та ти ва (100), 3.3.2. Фу тур I у
књи жев но у мјет нич ком сти лу (104), 3.3.3. Фу тур I у пу бли ци стич ком

Јужнословенски филолог LXX (2014)372



сти лу (108), 3.3.4. За вр шни ко мен тар о ста ту су фу ту ра I (111), 4.
Умје сто за кључ ка (114), При ло зи (та бе лар ни пре гле ди ди стри бу ци -
је/фре квен ци је фу ту ра), (124), При лог 1 (фу тур и во лу на та тив у срп -
ском је зи ку), (124), При лог 2 (фу тур у ру ском је зи ку), (126), При лог
3 (фу тур у пољ ском је зи ку). Сле ди би бли о гра фи ја ци ти ра не ли те ра -
ту ре, спи сак скра ће ни ца ко ри шће них из во ра, пред мет ни и имен ски
ре ги стар и ре зи ме на ру ском и на ен гле ском је зи ку.

У мо но гра фи ји Дој чи ла Вој во ди ћа се у све тлу про у ча ва ња два ју
су прот них про це са у раз во ју је зи ка, ана ли ти зма и син те ти зма, ис -
пи ту ју раз вој и про це си гра ма ти ка ли зо ва ња об лика бу ду ћег вре ме на
у сло вен ским је зи ци ма. Уз кри тич ки осврт на до са да шња ди ја хро -
ниј ска ис тра жи ва ња у тој обла сти (по себ но с об зи ром на ста ње у ста -
ро сло вен ском, ста ро ру ском, ста ро срп ском и ста ро пољ ском је зи ку) у
мо но гра фи ји Про бле ма ти ка раз во ја фу ту ра и ње го ве гра ма ти ка -
ли за ци је у сло вен ским је зи ци ма из ло же на је ана ли за гра ма ти ка ли зо -
ва них фу тур ских об ли ка и не гра ма ти ка ли зо ва них фу ту рал но де тер -
ми ни са них кон струк ци ја, пре све га на ма те ри ја лу три ју са вре ме них
сло вен ских је зи ка – срп ског, ру ског и пољ ског, као пред став ни ка
три ју гру па сло вен ских је зи ка, ко ји су, пре ма кон ста та ци ји ауто ра, и
три ме ђу соб но нај у да ље ни ја сло вен ска гра ма тич ка си сте ма. Ау то ро -
вo опре де ље ње да об је ди ни ди ја хро ниј ско осве тља ва ње ис пи ти ва не
про бле ма ти ке са син хро ниј ским (уз на чел но ме то до ло шко раз два ја -
ње тих аспе ка та), што је сра змер но рет ко у мо дер ној лин гви стич кој
сла ви сти ци, да ло је од ли чан ре зул тат, јер је, пре све га, омо гу ћи ло
вр ло ис цр пан увид у две основ не ди мен зи је пред ме та.

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња Дој чи ла Вој во ди ћа ма ње или ви ше
су по твр ди ли ре зул та те и хи по те зе не ких ра ни јих ис тра жи ва ња фу -
ту рал но сти, а до не ли су и до ста но во га. Пре све га, на ши ро ком ма -
те ри ја лу убе дљи во је по ка за но да не ке пре ла зне по ја ве ана ли ти зма
(пред ста вље не, у пр вом ре ду, не гра ма ти ка ли зо ва ним фу ту рал ним
кон струк ци ја ма ко је са др же мо дал не, као и дру ге гла го ле не пот пу -
ног лек сич ког зна че ња), не са мо у ста рим пи са ним спо ме ни ци ма већ
и у са вре ме ним је зи ци ма, ин ди рект но упу ћу ју на пу те ве раз во ја гра -
ма ти ка ли зо ва них кон струк ци ја – ана ли тич ких об ли ка, од но сно на мо -
де ле гра ма ти ка ли за ци је. Ре зул та ти спро ве де не ана ли зе по твр ди ли су
не ке већ по зна те ти по ло шке цр те сло вен ских је зи ка у да том сег мен -
ту, али су и ука за ли на од ре ђе не тен ден ци је у раз во ју ана ли тич ких
кон струк ци ја, као и на мо гу ће прав це њи хо вог да љег ис пи ти ва ња.

Кон ста то ва но је, по ред оста лог, сле де ће: (1) ин фи ни тив у са ста -
ву фу ту ра са чу ва ла је ве ћи на сло вен ских је зи ка; (2) у сло ве нач ком
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је зи ку – услед „сло бод ног“ вид ског из бо ра (и СВ и НСВ) – ње го ву
по зи ци ју чвр сто др жи пар ти цип на -l, ко ји сво ју фу тур ску функ ци -
ју у пољ ском је зи ку де ли са ин фи ни ти вом НСВ, а у срп ском – са
пер фек тив ним пре зен том, али са мо у окви ру хи по так се (као фу тур
ег закт ни), где се вре мен ска ком по нен та, по пра ви лу, не у тра ли ше и
тран сфор ми ше у мо дал ну; (3) у бу гар ском и ма ке дон ском је зи ку ин -
фи ни тив се из гу био, а ње го ву фу тур ску по зи ци ју за у зи ма по себ на
пре зент ска ком по зи ци ја, ко ја сво ју упо тре бу (у до не кле дру га чи јој
ва ри јан ти) на ла зи (на по ре до са ин фи ни ти вом) и у срп ском. Дој чил
Вој во дић та ко ђе ис ти че да се уме сто не ка да шње не гра ма ти ка ли зо ва -
не пар ти цип ске кон струк ци је са ап со лут ним да ти вом (се ман тич ким
су бјек том) у цр кве но сло вен ском, у са вре ме ним сло вен ским је зи ци -
ма ко ри сте гра ма ти ка ли зо ва ни (ана ли тич ки) фу тур ски об ли ци
(НСВ) са фор мал но-син так сич ким су бјек том, ко ји су у срп ском и
бу гар ском, као и у ма ке дон ском, обра зо ва ни по мо ћу пре зен та де -
се ман ти зо ва ног (не на гла ше ног) гла го ла хт(ј)ети и ин фи ни ти ва, од -
но сно пре зен та гла го ла ко ји се кон ју ги ра, а у оста лим сло вен ским
је зи ци ма – по мо ћу пре зен та де се ман ти зо ва ног гла го ла би ти и ин -
фи ни ти ва, од но сно пар ти ци па гла го ла ко ји се кон ју ги ра.

Дој чил Вој во дић, на осно ву из вр ше не ана ли зе, уме сно за кљу -
чу је да про цес раз во ја и гра ма ти ка ли за ци је фу тур ских об ли ка у сло -
вен ским је зи ци ма (али и у не сло вен ским, као, на при мер, у не мач -
ком, ен гле ском и дру гим ин до е вроп ским је зи ци ма) ни је до вр шен
те да је тај раз вој (као при ро дан про цес) успо рен ра зним ин тер вен -
ци ја ма нор ма тив не при ро де.

За слу жу је да бу де по ме нут и од ли чан кри тич ки увид Дој чи ла
Вој во ди ћа у ве о ма ши ро ку ли те ра ту ру о пред ме ту ис тра жи ва ња или
о пи та њи ма ко ја су у бли жој ве зи с тим пред ме том, што је функ ци о-
нал но утка но у текст књи ге по ред то га што је на кра ју ра да би бли о -
гра фи ја ци ти ра не ли те ра ту ре. То је, до ду ше, ка рак те ри стич но и за
дру ге ра до ве Дој чи ла Вој во ди ћа, а ов де је до шло до пу ног из ра жа -
ја омо гу ћу ју ћи чи та о цу да, чи та ју ћи књи гу Про бле ма ти ка раз во ја
фу ту ра и ње го ве гра ма ти ка ли за ци је у сло вен ским је зи ци ма (с по -
себ ним освр том на си ту а ци ју у срп ском, ру ском и пољ ском), до би је
ши ро ку сли ку о ра ни јим пар ци јал ним ис тра жи ва њи ма не ких пи та ња
ко ја се у овој књи зи раз ма тра ју у њи хо вој сло же ној по ве за но сти.

За слу жу је та ко ђе да бу де по ме ну та и из ра зи та пре глед ност из -
ла га ња, по ја ча на при ме ре ним ко ри шће њем та бе ла и схе ма, као и
че сто ко ри шће ње лин гво ста ти стич ких по да та ка у про це су ар гу мен -
то ва ња те за ко је Дој чил Вој во дић у овој сво јој сту ди ји из но си.
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Мо но гра фи ја Дој чи ла Вој во ди ћа Про бле ма ти ка раз во ја фу ту -
ра и ње го ве гра ма ти ка ли за ци је у сло вен ским је зи ци ма (с по себ ним
освр том на си ту а ци ју у срп ском, ру ском и пољ ском) би ће по себ но
ко ри сна ис тра жи ва чи ма у обла сти исто ри је сло вен ских је зи ка (пре
све га, срп ског, ру ског и пољ ског) и про у ча ва ња про це са гра ма ти ка -
ли за ци је у са вре ме ним сло вен ским је зи ци ма.
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Биљана Марић, Синтаксичка деривација у савременом руском
књижевном језику у поређењу са српским. – Београд: Филолошки

факултет, 2012. – 278 стр.

Мо но гра фи ја др Би ља не Ма рић Син так сич ка де ри ва ци ја у са -
вре ме ном ру ском књи жев ном је зи ку у по ре ђе њу са срп ским има за
основ ни пред мет про блем ску област ко ја ни је ра ни је би ла мо но -
граф ски об ра ђи ва на као це ли на ни на ру ској ни на срп ској је зич кој
гра ђи, ни ти кон фрон та тив но. Ис тра жи ва њем су об у хва ће не ре ла -
ци је из ме ђу твор бе ног и син так сич ког си сте ма, од но сно син так сич -
ке и се ман тич ке по сле ди це мор фо ло шке де ри ва ци је у сме ру гла гол
→ име ни ца, гла гол → при дев; при дев → гла гол, при дев → име ни ца;
име ни ца → гла гол, име ни ца → при дев у та два сло вен ска је зи ка,
као и кон фрон та тив но ре ле вант не ме ђу је зич ке слич но сти и раз ли -
ке ко је се у тој обла сти ис по ља ва ју.

Та ко од ре ђен пред мет усло вио је да ис тра жи ва ње има два глав -
на аспек та: твор бе ни и син так сич ки. Са твор бе ног аспек та ис пи та -
ни су твор бе но-мор фо ло шки од но си из ме ђу на ве де них вр ста ре чи
као од но си не по сред не мо ти ва ци је, укљу чу ју ћи ис пи ти ва ње зна че ња
мо тив не ре чи и зна че ња ре чи ко ја је од ње из ве де на. Син так сич ка
ана ли за се ра чва у два сме ра: уну тра шњи син так сич ки и спо ља шњи
син так сич ки аспект ана ли зе, с об зи ром на то да је у пр вом слу ча ју
по ла зна осно ва син так сич ке де ри ва ци је увек цео син так сич ки мо -
дел (пре ди кат ско-ар гу мент ска струк ту ра оства ре на као ре че ни ца),
а не са ма лек се ма ко ја у ње га ула зи.

Би ља на Ма рић је та ко ус по ста ви ла ве зу из ме ђу по ла зног и де -
ри ви ра ног син так сич ког мо де ла, тј. мо гла је пра ти ти ко је про ме не
на син так сич ком пла ну на ста ју услед тран спо зи ци је, да ли де ри ват
на сле ђу је од по ла зне ре чи син так сич ке осо би не и ко ли ко их на сле ђу -
је, и за до би ја ли, услед пре ла ска у но ву вр сту ре чи, но ве осо би не.
Ње но ис тра жи ва ње је, на при мер, по ка за ло да је че ста по сле ди ца



син так сич ке де ри ва ци је и про ме на у зна че њу из ве де не ре чи у од но су
на мо тив ну, што не го во ри у при лог по зна том ту ма че њу син так сич ке
де ри ва ци је као тран спо зи ци је без про ме не лек сич ког зна че ња ре чи.

У окви ру ана ли зе спо ља шњих син так сич ких од но са ис пи та не су
уло ге ко је де ри ват има у но вој пре ди кат ско-ар гу мент ској струк ту ри.
У ве зи с тим у мо но гра фи ји су си сте мат ски упо ре ђе не функ ци је
син так сич ких де ри ва та с функ ци ја ма оста лих ре чи ко је при па да ју
ис тој вр сти ре чи као де ри ват (у по ре ђе њу с ка нон ским уло га ма од -
ре ђе них вр ста ре чи). По ре де ћи син так сич ке де ри ва те с ре чи ма из
од го ва ра ју ће вр сте ре чи Би ља на Ма рић је уста но ви ла да син так сич ки
де ри ва ти има ју спе ци фи чан ста тус у мор фо ло шком, син так сич ком
и ка те го ри јал но-се ман тич ком по гле ду у оба је зи ка.

Ис пи ту ју ћи у мо но гра фи ји од но се из ме ђу раз ли чи тих вр ста пу -
но знач них ре чи, Би ља на Ма рић је ула зи ла у пи та ња струк ту ре и
функ ци о ни са ња је зи ка на раз ли чи тим ни во и ма: твор бе ном (ка ко на -
ста ју но ве ре чи), лек сич ком (ка ко на ста ју но ва зна че ња ре чи), син -
так сич ком (ка кве син так сич ке функ ци је за до би ја ју но ве ре чи), и у
си сте му вр ста ре чи (ка ко ка те го ри јал на зна че ња вр сте ре чи пра те
све те про це се).

Кон цеп ци ја син так сич ке де ри ва ци је ко ју за сту па Би ља на Ма -
рић нај бли жа је оној ко ју је по ста ви ла Зу за на То по лињ ска на ма те -
ри ја лу пољ ског и ма ке дон ског је зи ка, а ко ју Би ља на Ма рић по себ но
успе шно раз ви ја у до ме ну раз гра ни ча ва ња по ме ну тих два ју ти по ва
син так сич ких де ри ва та: уну тра шњих, ко ји су ори јен ти са ни на по -
ла зи шну пре ди ка ци ју, и спо ља шњих, ко ји се од но се на но ве син -
так сич ке ве зе де ри ва та.

У де лу мо но гра фи је по све ће ном вр ста ма ре чи, по сле пре гле да
глав них ка рак те ри сти ка основ них вр ста ре чи у ру ском и срп ском
је зи ку, Би ља на Ма рић из но си став, ко ји ка сни је пр о ве ра ва и до ка зу -
је кр оз це лу мо но гра фи ју, о спе ци фич но сти син так сич ких де ри ва та
три ју основ них вр ста ре чи ко ји ма они при па да ју у фор мал но-гра ма -
тич ком, фун кци о нал но-син так сич ком и ка те го ри јал но-се ман тич ком
по гле ду. Пр о из во ди се ман тич ке де ри ва ци је у књи зи се гру пи шу
пре ма ре зул та ти ма пр о це са но ми на ли за ци је, вер ба ли за ци је и адјек -
ти ви за ци је.

У гла ва ма по све ће ним но ми на ли за ци ја ма пр во су ана ли зи ра не
гла гол ске и де вер ба тив не име ни це као ре зул та ти син так сич ке де ри -
ва ци је. За гла гол ске име ни це је утвр ђе но да има ју ви ше фор мал но -
-гра ма тич ких осо бе но сти у од но су на де вер ба тив не име ни це уоп ште,
а из два ја ју се и по твор бе ним спе ци фич но сти ма, док се де вер ба -
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тив не име ни це гра де по мо ћу ве ћег бр о ја су фик са, углав ном спе ци -
ја ли зо ва них за гра ђе ње име ни ца од гла го ла. По себ на па жња у гла ви
о но ми на ли за ци ја ма по кло ње на је де а дјек тив ним име ни ца ма, ко је се
де ри ви ра ју углав ном од ква ли та тив них при де ва по мо ћу од ре ђе них
су фик са ко ји се нај ви ше ко ри сте за но ми на ли за ци је од при де ва.

У окви ру опи са де вер ба тив них име ни ца по ка за но је да се де -
вер ба тив не име ни це гра де по мо ћу ви ше су фик са, углав ном спе ци -
ја ли зо ва них за гра ђе ње име ни ца од гла го ла (нпр. -ство и -ота се ко -
ри сте и за гра ђе ње име ни ца од при де ва, -ка за гра ђе ње од име ни ца
или при де ва). На ве зу с мо тив ним гла го лом код гла гол ских име ни ца
ука зу је још увек жи во при су ство гла гол ских гра ма тич ких ка те го -
ри ја: оста ци ви да, тран зи тив ност. Кад су де вер ба тив не име ни це у
пи та њу, уста но вље но је да су у оба је зи ка то име ни це сва три ро да,
као и то да се плу ра ли зу ју лак ше и че шће од гла гол ских име ни ца.
Утвр ђе но је да не по сто ји не по сред на ве за де вер ба тив них име ни ца
са гла гол ским ви дом не го да су од ли ка де вер ба тив них име ни ца њи -
хо ва ак ци о нал на обе леж ја. Ис тра жи ва ње је та ко ђе убе дљи во по ка -
за ло да нај ве ћи бр ој де вер ба тив них име ни ца за др жа ва ак ци о нал на
свој ства гла гол ске осно ве. У окви ру тог де ла ис тра жи ва ња Би ља на
Ма рић је из дво ји ла и гру пу де вер ба тив них име ни ца нео гра ни че ног
тра ја ња де ри ви ра них од гла го ла са од го ва ра ју ћим ак ци о нал ним зна -
че њем по мо ћу од ре ђе них твор бе них сред ста ва (у ру ском су фик си -от -
ня, -знь, -ля, -ль-ба, -тва, -аж, -ёж; у срп ском -ава /-ња ва, -ба/-ид -
ба, -тва, -еж, -ина, -ачи на, -ажа) и по ка за ла је да ис кљу чи во име -
ни це no mi na ac ti ме ња ју нео гра ни че ност гла гол ске осно ве, тј. по ста ју
огра ни че не по тра ја њу, па та ко сти чу и свој ство из бро ји во сти као
осо би ну пред мет них име ни ца.

У окви ру тог де ла ис тра жи ва ња Би ља на Ма рић је оба ви ла низ
ужих ис тра жи ва ња, чи је ре зул та те је у мо но гра фи ји из не ла. На при -
мер, утвр ди ла је ко је се фор мал не гру пе да тих име ни ца упо тре бља -
ва ју ка у за тив но, ко је се нај че шће де ка у зи ра ју, ко је мо гу би ти упо -
тре бље не дво ја ко, ко је су по врат не или уза јам но-по врат не, а ко је
ин кор по ри ра ју обје кат. Та ко је, по ред оста лог, по ка за но да се у ру -
ском је зи ку ка у за тив но нај че шће упо тре бља ва ју име ни це са су фик -
си ма -ка, -ция, -ние/-ение, а де ка у за тив но – име ни це са су фик си ма
-ство, -ие (не гла гол ског по ре кла) и нул тим су фик сом. У срп ском
је зи ку свој ство тран зи тив но сти нај че шће има ју име ни це на -ње и -ка,
а свој ство ин тран зи тив но сти нај че шће име ни це с нул тим су фик сом,
су фик сом -ња и су фик сом -ак.

По себ на па жња у гла ви о но ми на ли за ци ја ма по кло ње на је де а -
дјек тив ним име ни ца ма, углав ном де ри ви ра ним од ква ли та тив них
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при де ва по мо ћу од ре ђе них су фик са ко ји се нај че шће ко ри сте за но -
ми на ли за ци је од при де ва. Су фик сом -ость (срп. -ост) из во де се
име ни це и од де вер ба тив них при де ва и пар ти ци па са зна че њем осо -
би не или ста ња. Кон ста то ва но је та ко ђе да су у оба је зи ка де а дјек -
тив не име ни це углав ном жен ског ро да, са из у зет ком са мо оних име -
ни ца са на ве де ним су фик си ма ко ји уче ству ју у гра ђе њу име ни ца и
од гла го ла.

У гла ва ма по све ће ним вер ба ли за ци ја ма ис пи та ни су са ста но ви -
шта син так сич ке де ри ва ци је де суп стан тив ни и де а дјек тив ни гла го ли,
пр ви по себ но с об зи ром на њи хо ву тран зи тив ност или ин тран зи -
тив ност као и на од нос из ме ђу пре фик са ци је и пер фек ти ва ци је, а
дру ги по себ но с об зи ром на њи хо ва ин хо а тив на зна че ња и дру ге
гра ма тич ке спе ци фич но сти. На при мер, у окви ру де а дјек тив них
гла го ла ис пи та ни су гла го ли са зна че њем пер ци пи ра ња бо је, ко ји
по се ду ју и сле де ћу мор фо ло шку спе ци фич ност: има ју кр њу про ме ну,
не упо тре бља ва ју се у пр вом (а че сто ни у дру гом) ли цу јед ни не
пре зен та. Спе ци фич ност срп ских гла го ла пер ци пи ра ња бо је ис по -
ља ва се на дру ги на чин: при су ство по врат не реч це се их ди фе рен ци -
ра од ин хо а тив них гла го ла истог ко ре на (уп. бе ле ти се – бе ле ти).

Две гру пе де а дјек тив них гла го ла од три, ко ли ко је укуп но из -
дво је но, ка рак те ри ше ин тран зи тив ност (пр ва – сти ца ње осо би не,
дру га – по на ша ње у скла ду са осо би ном ко ју из ра жа ва мо тив ни
при дев); тре ћа гру па нај ви ше од сту па од зна че ња ко је се ре кон стру -
и ше у по ла зној пре ди ка ци ји, јер раз ви ја тран зи тив ност. Нај ве ћи
број тих гла го ла де ри ви ра се по мо ћу су фик са -и. У по гле ду тран зи -
тив но сти у да тој гру пи гла го ла сре ћу се гла голи нул те ва лент но сти,
јед но ва лент ни и дво ва лент ни гла го ли (и тро ва лент ни, код ко јих тре ћа
ва лент ност ука зу је на сред ство за оба вља ње рад ње). У мо но гра фи ји
се кон ста ту је да се у ру ском је зи ку чу ва па ра ле ли зам из ме ђу де а -
дјек тив них гла го ла са ин хо а тив ним зна че њем, ко ји су ин тран зи тив -
ни, и тран зи тив них ка у за тив них гла гола ти па бе ле ть – бе ли ть, док је
у срп ском је зи ку си ту а ци ја друк чи ја: с јед не стра не, фор мал но се
по сте пе но гу би раз ли ка ме ђу су фик си ма -е и -и, а са дру ге, ре ђе се
упо тре бља ва ју ка у за тив ни гла го ли тог ти па, већ се при бе га ва опи -
сним кон струк ци ја ма (нпр. бо ји ти / фар ба ти у бе ло ум. бе ли ти).

У гла ва ма по свећеним адјек ти ви за ци ја ма као ре зул та ту син так -
сич ке де ри ва ци је ис пи та на су зна че ња од но сних при де ва, тј. имен -
ских син таг ми чи јом кон ден за ци јом на ста је од но сни при дев. Утвр -
ђе но је је да су нај за сту пље ни ја зна че ња (са из у зет ком по се сив них)
– гра див на зна че ња и зна че ње на ме не, а да су ме ђу нај ре ђим – су -
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бје кат ско и об је кат ско зна че ње. Утвр  ђе но је, по ред оста лог, да се у
ру ском је зи ку че шће не го у срп ском од но сним при де вом са жи ма
обје кат ре кон стру и са не пре ди ка ци је или из ра жа ва адвер би јал но
вре мен ско зна че ње.

Ана ли зи ра ју ћи де вер ба тив не при де ве Би ља на Ма рић је кон ста -
то ва ла одра ни је по зна ту си но ни ми ју за ви сне до пун ске ре че ни це с
кон струк ци ја ма ко је гра ди пар ти цип (а ко је про из и ла зе од ва лент них
свој ста ва на сле ђе них од гла го ла), тј. свој ство пар ти ци па да кон ден -
зу је су бје кат ско/об је кат ско-пре ди кат ску струк ту ру, у за ви сно сти од
ди ја те зе. Де вер ба тив ним при де вом се та ко ђе мо же ука за ти на су -
бје кат или на обје кат по ла зи шне пре ди ка ци је, с тим што се ве о ма
че сто по сто је ћем зна че њу до да је не ко од мо дал них зна че ња мо гућ -
но сти, скло но сти, уоби ча је но сти и слич но (уп. чи та е мый и чи та -
бе ль ный). Кон ста то ва но је, по ред оста лог, и то да из ме ђу пар ти ци па
и де вер ба тив них при де ва по сто ји ди на ми чан од нос: пар ти ци пи се
че сто адјек ти ви зу ју, тач ни је, њи хо ва гла гол ска свој ства се че сто не
из ра жа ва ју.

С об зи ром на чи ње ни цу да је мо но гра фи ја у це ли ни кон ци пи -
ра на као кон фрон та тив ни опис и об ја шње ње ис пи ти ва них по ја ва у
до ме ну син так сич ке де ри ва ци је у ру ском и срп ском је зи ку, то ме се
кроз це лу мо но гра фи ју Би ља не Ма рић по кла ња до ста па жње. Та ко је
у окви ру ис пи ти ва ња но ми на ли за ци ја ис так ну то, у ве зи с ка те го ри -
јом ви да код гла гол ских име ни ца у ру ском и срп ском је зи ку, по ред
оста лог, и то да се од гла го ла не свр ше ног ви да углав ном нео ме та но
де ри ви ра ју гла гол ске име ни це у оба је зи ка, те да се у ру ском је зи -
ку је ди не огра де ти чу ите ра тив них гла го ла, ко ји су та ко ђе из ве де ни
од не свр ше них гла го ла нео гра ни че ног тра ја ња: хо ди ть – хо жде -
ние, ха жи ва ть – *ха жи ва ние. У срп ском је зи ку се, за раз ли ку од
ру ског, да ле ко сло бод ни је из во де вид ски па ро ви гла гол ских име ни ца,
и то од гла го ла имен ског по ре кла (де но ми нал них и де а дјек тив них).
Утвр ђе но је та ко ђе да се у ру ском је зи ку од гла го ла свр ше ног ви да
име ни це из во де сло бод ни је не го у срп ском. Ана ли за је по ка за ла да
се у ру ском је зи ку из во де име ни це од свр ше них гла го ла с пре фик -
си ма ре ал ног зна че ња, док је у срп ском је зи ку та ква де ри ва ци ја бло -
ки ра на. За то се, с дру ге стра не, у срп ском је зи ку сло бод но из во де
име ни це од де а дјек тив них и де но ми нал них гла го ла оба ви да. За па жа
се та ко ђе да је ру ски је зик на сле дио од цр кве но сло вен ског је зи ка
да ле ко ви ше име ни ца од гла го ла свр ше ног ви да не го што има та -
квих име ни ца у срп ском је зи ку.

Кад су у пи та њу ак ци о нал на и ак тант на свој ства де вер ба тив -
них и гла гол ских име ни ца са ста но ви шта кон фрон та тив не ана ли зе
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по себ но су ре ле вант ни сле де ћи ре зул та ти овог ис тра жи ва ња Би ља -
не Ма рић. Од ре ђе не су гла гол ске и де вер ба тив не име ни це у ру ском
и срп ском је зи ку с об зи ром на њи хо во тра ја ње, тј. огра ни че ност
или нео гра ни че ност у по ре ђе њу са гла гол ском осно вом. Би ља на
Ма рић је у том по гле ду ишла тра гом ис тра жи ва ња А. Па зељ ске,
пре ма ко ји ма се код гла гол ских име ни ца не мо же го во ри ти о ви ду
на на чин на ко ји се то чи ни кад су гла го ли у пи та њу. Ука за ла је и на
спе ци фич ност име ни ца из гру пе no mi na ac ti које мењају трајање
глаголске основе, тј. неограничене глаголске основе чине ограниче-
ним (у оба језика). Поред тога, у монографији су утврђене закони-
тости у вези са испољавањем одређених актантних својстава и упо-
требом формалног показатеља (именичког суфикса), и показано је
да се девербативне именице у српском језику чешће деагентизују,
тј. да не изражавају субјекат.

Све утврђене чињенице конфронтативне природе водиле су Би-
љану Марић томе да умесно закључи да је српски гипкији када је у
питању формално образовање глаголских именица (творбено-мор-
фолошки аспект), а руски језик је синтаксички гледано гипкији, јер
лакше изражава субјекат, тј. агенс номинализоване предикације, те
да је номинализациона синтакса руског језика развијенија него у
српском језику, што је у вези и са већом стилистичком издиферен-
цираношћу руског књижевног језика.

Монографија Биљане Марић је богата и другим конфронтативно
релевантним запажањима, описима, објашњењима и закључцима.
Тако она, пишући о девербативима са унутрашњег синтаксичког
аспекта, уочава, поред осталог, да је у једновалентним конструкци-
ја ма у руском језику субјекат најчешће изражен генитивом у пост-
позицији, а српски – присвојним придевом; у двовалентним кон-
струкцијама, када се у адноминалном генитиву нађе објекат, субјекат
се изражава на различите начине: у руском – беспредлошким ин-
струменталом, а у српском језику се у номинализацији субјекат или
не изражава или се изражава генитивом с предлогом од стране; неке
групе девербативних и глаголских именица у оба језика из лексич-
ко-семантичких разлога објекатско значење изражавају другачије
него у реченичној предикацији; иако се у српском језику више чува
беспредлошки генитив у глаголској рекцији него у руском језику, у
именској рекцији се замењује генитивом с предлогом од, а, с друге
стране, руски језик чува и у именској рекцији беспредлошки генитив
(с тим што је број глагола који улази у конструкције с беспредло-
шким генитивом веома мали); не постоји могућност комбиновања
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двају типова номинализације у руском језику: ако је објекат конци-
пиран као стимулус, тј. изражен дативом с предлогом к, онда субје-
кат може бити изражен само посесивним генитивом (или посесивном
заменицом) (его пренебрежение / пренебрежение Петрова к трудам
классиков), али ако је објекат изражен инструменталом без предло-
га, онда се субјекат не може изразити присвојним адноминалним
генитивом, већ искључиво присвојном заменицом или инструмен-
талом (его пренебрежение трудами классиков, пренебреженние им
трудами классиков); када је локатив у питању, карактеристично је
непостојање промена у процесу номинализације у оба језика итд.

Конфронтативна анализа деадјектива са унутрашњег синтак-
сичког аспекта показала је да у великој мери постоји паралелизам
у значењу и употреби деадјективних именица у оба језика. У поређе-
њу са девербативним конструкцијама деадјективне номинализације
испољавају већу једноставност у синтаксичком погледу. У моно-
графији се указује на појаву синонимије облика унутар самих деа-
дјективних номинализација у руском језику: синонимије датива с
предлогом к и акузатива с предлогом на, локатива с предлогом в и
генитива без предлога, генитива без предлога девербативних име-
ница и инфинитива (нпр. возможность победы и возможность по-
бедить). Руски језик, како монографија Биљане Марић показује, има
шири потенцијал спојивости деадјективних именица: оне се могу
употребити (нарочито када су модалног значења) и са инфинитивом
глагола у допуни (или с девербативом глагола, што као могућност
постоји и у српском). Српски језик за исказивање одговарајућих зна-
чења уводи читаву пропозицију са деадјективном именицом (нпр.
могућност да се отпутује за распуст...).

Ни поређење десупстантивне вербализације у руском и српском
није показало значајније системске разлике, него искључиво непо-
дударања у погледу фреквентности одређених модела или дистрибу-
ције средстава (нпр. инхоативни десупстантивни глаголи у српском
не граде се уз помоћ суфикса -е, као у руском, већ рефлексивизаци-
јом каузативних глагола: монашити – монашити се).

Низ других ширих и ужих међујезичких разлика, од којих су
неке биле само донекле познате, а недовољно испитане, а неке су
први пут обелодањене у конфронтативном поређењу руског са срп-
ским језиком Биљана Марић је утврдила и у оним деловима моно-
графије који се односе на адјективацију, како десупстантивну тако
и девербативну, нпр. у руском језику се чешће среће објекатско зна-
чење односног придева у саставу реконструисане предикације. Уп.
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цветочный магазин – цвећара, зубной врач – зубар, рыбная ловля –
риболов (српски је у таквим случајевима више склон универбизаци-
ји); у српском језику је констатовано више него у руском синтагми с
непроменљивим придевом у првом делу: ауто трке, тепих сервис,
веш машина са значењем намене; временско значење се слободни-
је изражава односним придевом у руском језику (ночная Москва,
зимняя дорога); развијенији партиципски систем у руском језику у
поређењу са српским је позната и типолошки важна разлика изме-
ђу та два језика итд.

У мо но гра фи ји Син так сич ка де ри ва ци ја у са вре ме ном ру ском
књи жев ном је зи ку у по ре ђе њу са срп ским ру ски је по ла зни је зик у
ана ли зи (на шта упу ћу је и струк ту ра на сло ва мо но гра фи је) па му је
сто га по све ће на не што ве ћа па жња не го срп ском је зи ку, али не у
ме ри да би то бит ни је ути ца ло на ре зул та те ис тра жи ва ња. Па жња је
по кло ње на и функ ци о нал но сти ли стич ким аспек ти ма ис тра жи ва ња,
за хва љу ју ћи, пре све га, струк ту ри кор пу са ис тра жи ва ња. Би ло би
још бо ље да је мо гло би ти у раз ви је ни јем об ли ку по ка за но ка кав је
стил ски по тен ци јал син так сич ке де ри ва ци је у ру ском и срп ском је зи -
ку, али то би знат ни је уве ћа ло обим и без то га до ста обим не књи ге.

Као што се из ре че ног мо же за кљу чи ти, Би ља на Ма рић је, про -
у ча ва ју ћи син так сич ку де ри ва ци ју у ру ском је зи ку у по ре ђе њу са
срп ским, мо ра ла да ре ши низ вр ло ра зно вр сних про бле ма од круп -
них, те о риј ских и ме то до ло шких, до ве ли ког бро ја ме ђу соб но по ве -
за них по је ди нач них про бле ма из те пред мет не обла сти, и она их је
све успе шно и убе дљи во ре ши ла. Сто га је ње но ис тра жи ва ње уро -
ди ло књи гом ко ја ће, за о кру жу ју ћи да ту про блем ску област у са вре -
ме ном ру ском и срп ском је зи ку, би ти ин те ре сант на и под сти цај на за
бу ду ћа ис тра жи ва ња у обла сти сло вен ске син так сич ке де ри ва ци је.
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Je le na Vu jić. – Be o grad : Fa culty of Phi lo logy, 2011. – 592. | Уп. 1808.

ИМЕ у кул ту ри Ср ба и Бу га ра = Име в кул ту ра та на Сър би и Бъл га ри / прир. Ду -
брав ка По по вић Ср да но вић. – Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012. – 308. – (Су сре ти ; 8) |
Уп. 1039.

ЈЕ ЗИК, књи жев ност, кул ту ра : Но ви ци Пет ко ви ћу у част : збор ник ра до ва / уре ди -
ли Јо ван Де лић, Алек сан дар Јо ва но вић. – Бе о град : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност
: Фи ло ло шки фа кул тет, 2011. – 811. – (По себ на из да ња ; 34) | Уп. 1967.

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји : збор ник ра до ва. Књ. 3
(2010) / ур. Ми ле та Бу ку ми рић. – Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи -
те та, 2011. – 234. | Уп. 1431.

ЈЕ ЗИК и дру штво / ур. Ју ли ја на Ву чо, Је ле на Фи ли по вић. – Бе о град : Фи ло лошки
фа кул тет, 2012. – 369. – (Фи ло ло шка ис тра жи ва ња да нас ; 1) | Уп. 45.

JE ZIK u upo tre bi = Lan gu a ge in use / ur. Ve ra Va sić. – Be o grad : Dru štvo za pri me nje -
nu lin gvi sti ku Sr bi je : Fi lo lo ški fa kul tet ; No vi Sad : Fi lo zof ski fa kul tet, 2011. – 382. | Уп. 46.

CO MI DA y be bi da en la len gua española, cul tu ra y li te ra tu ras hispánicas / red. An đel -
ka Pe jo vić, Mir ja na Se ku lić, Vla di mir Ka ra no vić. – Kra gu je vac : FI LUM, 2012. – 427. | Уп. 1823.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА. Оно ма сти ка. Син так са : збор ник у част Гор да ни Ву ко вић /
ур. Вла ди сла ва Ру жић, Сло бо дан Па вло вић. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011. –
402. | Уп. 1061.

НА У КА и иден ти тет. Фи ло ло шке на у ке : збор ник ра до ва са На уч ног ску па, Па ле,
21–22. мај 2011. / ур. Ми лош Ко ва че вић. – Па ле : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012. – 723. –
(По себ на из да ња. На уч ни ску по ви ; 6, 1) | Уп. 72.

NJE GO ŠE VI da ni 3 : me đu na rod ni na uč ni skup, Nik šić, 1–3. sep tem bra 2010. / ur. od -
bor Ta tja na Be ča no vić i dr. - Nik šić : Fi lo zof ski fa kul tet, 2011. – 456. | Уп. 2026.

ОСМИ лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“ : ра до ви са на уч ног ску па : Под -
го ри ца, 27. мај 2011. / ур. Бра ни слав Осто јић. – Под го ри ца : ЦА НУ, 2012. – 305. – (На уч -
ни ску по ви ; 109 ; 36) | Уп. 2027.

ПРЕ ВОД у си сте му ком па ра тив них из у ча ва ња на ци о нал не и стра не књи жев но -
сти и кул ту ре : ме ђу на род ни те мат ски збор ник ра до ва / ур. Ла ри са Чо вић-Раз до буд ко,
Ни ко лај Гар бов ски. – При шти на ; Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012. –
314 стр. | Уп. 157.

ПРИ МЕ ЊЕ НА лин гви сти ка да нас : из ме ђу те о ри је и прак се : збор ник ра до ва са
Тре ћег кон гре са При ме ње на лин гви сти ка да нас : из ме ђу те о ри је и прак се, одр жа ног 29. 11
– 1. 12. 2009. у Но вом Са ду / прир. Ду шан ка То ча нац, Сне жа на Гу ду рић. – Но ви Сад : Фи -
ло зоф ски фа кул тет, 2011. – 587. | Уп. 320.

РУС СКАЯ ди а спо ра и из у че ние рус ско го язы ка и рус ской ку ль ту ры в ино сла -
вян ском и ино стран ном окру же нии : ме жду на род ный на уч ный сим по зи јум (Бел град,
1–2 июня 2011) : до кла ды / ред. Бо го люб Стан ко вич. – Бе о град : Сла ви стич ко дру штво
Ср би је, 2012. – 333. | Уп. 624.

СА ВРЕ МЕ НА про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти : збор ник ра до ва са III на уч ног
ску па мла дих фи ло ло га Ср би је одр жа ног 12. мар та 2011. го ди не на Фи ло ло шко-умет нич -
ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. 1 / ур. Ми лош Ко ва че вић. – Кра гу је вац : Фи лум Фи ло ло шко-
умет нич ки фа кул тет, 2012. – 499. | Уп. 2035.

СЕ МИ НАР срп ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре : пре да ва ња 1 / ур. Дра га на
Мр ше вић-Ра до вић, Бо шко Су вај џић. – Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2012.
– 152. | Уп. 1384.
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СРП СКА књи жев ност и је зик у ју жно сло вен ском кон тек сту : збор ник ра до ва / ур.
Ми хај ло Пан тић. – Бе о град : Чи го ја штам па : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност,
2011. – 283. | Уп. 770.

СРП СКИ као стра ни је зик у те о ри ји и прак си II : те мат ски збор ник / ур. Ве сна
Кра ји шник. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, Цен тар за срп ски као стра ни је зик, 2011. –
397. | Уп. 339.

СРП СКИ по гле ди на од но се из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка. 1,
3 = Die ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und Bo -
sni a kischen / ur. Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch. – Graz : In sti tut für Sla wi stik der Karl-Fran -
zens ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2011. – 803. | Уп. 771.

СРП СКИ по гле ди на од но се из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка. 1,
4 = Die ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und Bo -
sni a kischen / ur. Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch. – Graz : In sti tut für Sla wi stik der Karl-Fran -
zens ; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2012. – 637. | Уп. 772.

СРП СКО је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре и срп ски је зик да -
нас : Збор ник ра до ва са Ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног у Хер цег Но вом 20–23.
апри ла 2012. го ди не / ур. од бор: проф. др Је ли ца Сто ја но вић, проф. др Ја сми на Гр ко вић
Меј џор, доц. др Ми ха и ло Шће па но вић, др Дра га Бо јо вић, проф. др Ми о драг Јо ва но вић,
доц. др Дра го Пе ро вић. – Ник шић и др. : Ма ти ца срп ска. Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри
и др, 2012. – 565. | Уп. 773.

СТРУК ТУР НЕ ка рак те ри сти ке срп ског је зи ка / ур. Ми лош Ко ва че вић. – Кра гу -
је вац : Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет : Скуп шти на гра да, 2012. – 610. – (Срп ски је зик,
књи жев ност, умет ност : збор ник ра до ва са VI ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног на
Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу ; 1) | Уп. 777.

ТВОР БА ре чи и ње ни ре сур си у сло вен ским је зи ци ма : збор ник ра до ва са че тр на -
е сте ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је Ко ми си је за твор бу ре чи при Ме ђу на род ном ко ми -
те ту сла ви ста / ур. Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, 2012. – 771. | Уп. 559.

ТВОР ЦИ срп ског књи жев ног је зи ка : збор ник ра до ва / ур. Ве сна Ма то вић, Ми о -
драг Ма тиц ки. – Бе о град : Ву ко ва за ду жби на : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2011.
– 352. – (По себ на из да ња) | Уп. 1326.

ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА и уни вер зи тет : те мат ски збор ник ра до ва / ур. Б. Ди ми три је вић. –
Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012. – 1008. – (На у ка и са вре ме ни уни вер зи тет ; 1) | Уп. 363.

I. Оп шти те о риј ско-ме то до ло шки про бле ми и исто ри ја лин гви сти ке

1. АШИЋ, Ти ја на

Na u ka o je zi ku / Ti ja na Ašić. – Be o grad : Be o bo ok ; Kra gu je vac : FI LUM Fi lo lo ško-umet -
nič ki fa kul tet, 2011. – 211.

2. ВИ ДА НО ВИЋ, Ђор ђе

Con cep tual Blen ding аnd In ten ti o na lity / Đor đe Vi da no vić // FU. – 10, 1 (2012), 41–52. |
Ре зи ме

3. ВИ КИ ПЈЕЛ, Бо ху мил

Bri efly on the Use of the Hi sto ri o graphy of Lin gu i stics or Le a ve Struc tu ra lism Alo ne! / Bo -
hu mil Vykypěl // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 7–13. | Ре зи ме

4. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка

Je zi ci / Ran ko Bu gar ski. – 4. izme nje no i do pu nje no izd. – Be o grad : Či go ja štam pa, 2010.
– 143. – (Sa bra na de la ; 9) / Ду шан ка Ву јо вић // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 307–311. | При каз
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5. ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка

Mo dals in the Lan gu a ges of Euro pe : A Re fe ren ce Work / ed. Björn Han sen, Fer di nand de
Haan. – Ber lin ; New York : Mo u ton de Gruyter, 2009. – 577. / Du šan ka Zve kić-Du ša no vić //
ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 282–289. | При каз

6. ИВА НО ВИЋ, Игор

Kor pu sna lin gvi sti ka : me tod ili na u ka / Igor Iva no vić // ВиО. - 1 (2011), 139–151.

7. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на

Уџ бе ник (ли те рар не) на ра то ло ги је : све до чан ство на уч не зре ло сти ди сци пли не : Ele -
men te der Nar ra to lo gie 2 / Wolf Schmid. – Ber lin ; New York : W. de Gruyter, 2008. / Је ле на
Јо ва но вић // СЈ. – 17 (2012), 641–650. | При каз

8. КЕР КЕЗ, Дра га на

Вве де ние в грам ма ти че скую се ман ти ку : грам ма ти че ские зна че ния и грам ма ти че -
ские си сте мы язы ков ми ра / В. А. Плун гян. – Мо сква, 2011. – 670. / Дра га на М. Кер кез, Би -
ља на Ма рић // ЈФ. – 68 (2012), 196–207. | При каз

9. МА РИЋ, Сре тен

О је зи ку и је зи ко сло вљу / Сре тен Ма рић ; при ре ђи вач Ми ло рад Ра до ва но вић. – 2.
изд. – Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 2011. – 155. – (Би бли о те ка Рас кр шћа ; 1)

10. ПА НИЋ-КАВ ГИЋ, Ол га

Pi smo / Ran ko Bu gar ski. – 3. iz me nje no i do pu nje no izd. – Be o grad : Či go ja štam pa, 2010.
– 189. – (Sa bra na de la ; 10) / Ол га Па нић-Кав гић // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 312–317. | При каз

11. ПЕ РО ВИЋ, Сла ви ца

Tekst kao je di ni ca lin gvi stič ke struk tu re : pri čam ti pri ču / Sla vi ca Pe ro vić // Осми лин -
гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 115-128. | Sum mary

12. ПР ЋИЋ, Тврт ко

Три књи ге Ран ка Бу гар ског / Тврт ко Пр ћић // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 322–327. | При каз

13. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад

Be le ške o te o ri ji je zi ka : po vo dom jed ne od glav nih knji ga Ran ka Bu gar skog / Mi lo rad Ra -
do va no vić // Je zik u upo tre bi. – 367–382. | Sum mary

14. ТА НА СИЋ, Сре то

Увод у фа зи лин гви сти ку / Ми ло рад Ра до ва но вић. – Срем ски Кар лов ци ; Но ви Сад :
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2009. – 162. – (Би бли о те ка Еле мен ти ; 82) /
Сре то Та на сић // ЈФ. – 67 (2011), 312–316. | При каз

15. ХЕР ДЕР, Јо хан Гот фрид

Ras pra va o po re klu je zi ka / Jo han Got frid Her der ; pre ve la Ol ga Ko stre še vić. Her de ro va
Ras pra va o po re klu je zi ka / Edvard Sa pir ; pre veo s ne mač kog Bran ko Mom či lo vić. – Srem ski
Kar lov ci ; No vi Sad : Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, 2012. – 215. – (Ele men ti ; 4)

II. Ин тер ди сци пли нар на про у ча ва ња је зи ка (ет но лин гви сти ка,
не у ро лин гви сти ка, пси хо лин гви сти ка, со ци о лин гви сти ка и сл.)

16. АЛЕК САН ДЕР, Ро нел

The Pa ra dox of the In stant Tri lin gual / Ro nel le Ale xan der // Je zik u upo tre bi. – 95–105. |
Re zi me
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17. АН ТО ВИЋ, Ми ха ло

Chil dren’s Un der stan ding оf Un fa mi li ar Idi oms : а Ca se For the Spa tial Fo un da ti ons оf the
Con cep tual System / Mi ha i lo An to vić, Du šan Sta men ko vić // FU. – 10, 2 (2012), 57–67. | Ре зи ме

18. АСУ А ГА, Лу и са

Lin gu i stic Iden tity in Euro pe : Euro-En glish in the Pe rip hery? / Luísa Azu a ga, Li li Ca val -
he i ro // EL LSI IR 1. – 21–31.

19. АШИЋ, Ти ја на

O je zi ku i mi šlje nju, još jed nom / Ti ja na Ašić // Je zik u upo tre bi. – 271–281. | Sum mary

– БАБИЋ, Миланка2

Ет нич ки мар ки ра не је зич ке је ди ни це у ро ма ну „Си ла : пут у за ви чај“ Бран ка Бр ђа -
ни на | Уп. 1218.

20. БАРТ МИЊ СКИ, Је жи

Је зик, сли ка, свет : ет но лин гви стич ке сту ди је / Је жи Барт мињ ски. – Бе о град : Slo vo -
Sla via, 2011. – 569.

– БА ШИЋ, Ива на

Ми ха и ло Пе тро вић Алас као пре те ча иде је пој мов не ме та фо ре | Уп. 1001.

21. БОГ ДА НО ВИЋ, Ми ли ца

Ан гло гло ба ли за ци ја ме ди ја / Ми ли ца Д. Бог да но вић // На у ка и иден ти тет. – 207–215.

22. БО ШКО ВИЋ, Дра га на

Lin gvi stič ki pri stup kon cep tu že ne / Ni na Po lo vi na. – Be o grad : Za du žbi na An dre je vić,
2010. / Dra ga na Bo ško vić // Pre vo di lac. – 30, 1/2 (2011), 86–89. | При каз

23. БУ ГА Е ВА, Ири на

Де мо ти ва то ры как но вый жа нр в Ин тер нет-ком му ни ка ции : жан ро вые при зна ки, функ -
ции, струк ту ра, стил исти ка / Ири на В. Бу га е ва // Стил. – 10 (2011), 147–158. | Sum mary

24. БУ ГАР СКИ, Ран ко*

Mi no rity Lan gu a ge Pro tec tion in Euro pe / Ran ko Bu gar ski // ПЛ. – 10 (2009), 7–18. | Re -
zi me

25. БУ ГАР СКИ, Ран ко

Pri me nje na lin gvi sti ka u Ju go sla vi ji : se ća nja jed nog ve ta ra na / Ran ko Bu gar ski // Je zik u
upo tre bi. – 41–51. | Sum mary

26. БУ ГАР СКИ, Ран ко

Re stan dar di za ci ja srp sko hr vat skog u sve tu so ci o lin gvi stič ke te o ri je : 2004. / Ran ko Bu gar -
ski // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 439–445.

27. БУ ГАР СКИ, Ран ко

Who Are You? : Pro fi ling In di vi dual Iden ti ti es / Ran ko Bu gar ski // EL LSI IR 1. – 11–17.

28. ВА ЛИЋ-НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ду брав ка*

Јав ни сер вис Вој во ди не од ви ше је зич ног ка мул ти кул ту рал ном про гра му / Ду брав -
ка Ва лић-Не дељ ко вић // ПЛ. – 11 (2010), 103–108. | Sum mary

29. ВОЈ НО ВИЋ, Ми лан*

Glas kao bi o me trij ski pa ra me tar / Mi lan Voj no vić // ПЛ. – 10 (2009), 93–102. | Sum mary
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30. ВОЈ НО ВИЋ, Ми лан*

Uti caj raz li či tih iz ob li če nja go vor nog sig na la na po u zda nost iden ti fi ka ci je go vor ni ka / Mi -
lan Voj no vić // ПЛ. – 11 (2010), 145–154. | Sum mary

31. ВО ЈИ НО ВИЋ-КО СТИЋ, Је ле на

Te o rij ski osvrt na lin gvi stič ki fe no men pre ba ci va nja ko da / Je le na Vo ji no vić-Ko stić // Фи -
ло ло ги ја и уни вер зи тет. – 99–104. | Sum mary

32. ВУ КО ВИЋ, Не над

Кул тур ни код и сте ре о ти пи као фак то ри за јед нич ког сло вен ског кул тур ног ко да / Не -
над Ву ко вић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 109-114. | Sum mary

33. ВУЧ КО ВИЋ, Сне жа на

Је зик у кон тек сту кул ту ре : кул тур ни мо де ли и се ман тич ка про ме на / Сне жа на Вуч -
ко вић // НССУВД. – 40, 3 (2011), 111–121. | Sum mary

34. ВУЧ КО ВИЋ, Сне жа на

Је зич ка и кул тур на сли ка сун ца у срп ској на род ној тра ди ци ји / Сне жа на П. Вуч ко вић
// НССУВД. – 41, 3 (2012), 221–236. | Sum mary

35. ГРА НИЋ, Ја го да

Slo bo da jezikа ili slo bo da je zi kom? / Ja go da Gra nić // Je zik u upo tre bi. – 155–165. | Sum -
mary

36. ДИ НИЋ, Ми ли ца

Фак то ри је зич ких про ме на / Ми ли ца Ди нић // Је зик и дру штво. – 113–130. | Sum mary

37. ДО БРИЋ, Ни ко ла*

Ex trac ting In for ma tion from Lar ge Di gi tal Cor po ra : A Ca se Study of Qu an ti ta ti ve Met hods
in Lin gu i stics / Ni ko la Do brić // ПЛ. – 10 (2009), 103–112. | Re zu me

38. ДРА ШКО ВИЋ, Бран ки ца*

Dra ma tur gi ja cen tral ne te le vi zij ske in for ma tiv ne emi si je (TV Dnev ni ka) / Bran ki ca Dra -
ško vić // ПЛ. – 11 (2010), 81–93. | Sum mary

39. ДРОБ ЊАК, Дра га на*
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При каз

42. ИВА НО ВИЋ, Ма ја*

Ко ди ра ње тај но сти ко му ни ка ци је за тво ре не гру пе : је зич ка сред ства / Ма ја Ива но вић,
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Ру ски је зик у те о ло ги ји : об ли ко ва ње те о ло шког тек ста, тех ни ка пре во ђе ња / Ксе ни -
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и дру штво. – 285–302. | Sa že tak

107. ФРИД МАН, Вик тор
From the Bal kans to Ba ha sa : Com pa ra ti ve So ci o lin qu i stic Per spec ti ves on So ut he ast Euro -

pe and So ut he ast Asia / Vic tor A. Fri ed man // Je zik u upo tre bi. – 55–70. | Re zi me

108. ХАЈ ДУ, До ри јан
Kog ni tiv na so ci o lin gvi sti ka i mo guć no sti po ve zi va nja sa te o ri ja ma o mo di fi ka ci ji go vo ra

/ Do ri jan F. Haj du // АФФ. – 24, 1 (2012), 299–314. | Sum mary

109. ША РИЋ, Зо ран*
Po bolj ša nje kva li te ta go vor nih sni ma ka za po tre be fo ren zič ke tran skrip ci je / Zo ran Ša rić,

Slo bo dan T. Jo vi čić, Mi o drag Đor đe vić // ПЛ. – 11 (2010), 133–144. | Sum mary

110. ШИ РИН КИ НА, Ма ри ја
Ком му ни ка ция в на у ке : нор ма тив ное и де ви ант ное : лин гви сти че ский и со ци о ку ль -

тур ный ана лиз / Ва ле рия Е. Чер няв ская. – Мо сква : Ли бро ком, 2011. – 240. / Ма рия Ан -
дре ев на Ши рин ки на // Стил. – 11 (2012), 457–458. | При каз
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III. При ме ње на лин гви сти ка

а) Пре во ђе ње

111. АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
О бу гар ском пре во ду ро ма на „Пе три јин ве нац“ Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа / Ма ри а на

Алек сић // Срп ска књи жев ност и је зик... – 187–206. | Sum mary

112. АПО СТО ЛОУ, Фон ти ни
Tran sla ting for Pu blic Ser vi ces in Gre e ce / Fon ti ni Apo sto lou // Pre vo di lac. – 31, 3/4

(2012), 91–100. | Са же так

113. БА БИЋ, Жељ ка
Пре вод у слу жби ту ма ча кул ту ре / Жељ ка Љ. Ба бић // Струк тур не ка рак те ри сти ке...

– 601–610. | Sum mary

114. БИЛ БИ ЈА, Сне жа на
Од нос је зи ка у ро ма ну „Ми рис ки ше на Бал ка ну“ у ње го вом ен гле ском пре во ду /

Сне жа на В. Бил би ја // На у ка и иден ти тет. – 7–16.

115. БО ЈО ВИЋ, Бран ки ца
Uti caj glo ba li za ci je na pre vo đe nje i tu ma če nje / Bran ki ca Bo jo vić // Pre vo di lac. – 31, 3/4

(2012), 83–90. | Sum mary

116. БУ ЉА НО ВИЋ, Сан дра
O mo guć no sti ma pre vo đe nja gla gol skih vre me na, čla na i ro da s ma đar skog na srp ski : pri -

mer ro ma na Mo ra Jo ka i ja „Zla tan ćo vek“ / San dra Bu lja no vić // Са вре ме на про у ча ва ња... –
367–378. | Sum mary

117. ВИ НА ВЕР, На де жда
О ви со ко школ ском обра зо ва њу пре во ди ла ца / На де жда Ви на вер // Pre vo di lac. – 31, 3/4

(2012), 25–33.

118. ВУК ЧЕ ВИЋ, Ми о драг
Кри те ри ју ми и на чи ни име но ва ња суд ских пре во ди ла ца / Ми о драг Вук че вић // Pre -

vo di lac. – 31, 3/4 (2012), 45–56. | Sum mary

119. ДА РА БУШ, Кар мен
Her me ne u ti că psi ho lin gvi sti că : Mi lo rad Pa vić, Par tea din lă tun tru a vаntului / Car men Dă -

ră buş // При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 581–587. | Résumé

120. ДИЦ КОВ, Ве сна
Оце не пре во да де ла хи спа но а ме рич ке књи жев но сти на срп ском је зи ку / Ве сна Диц -

ков // НССУВД. – 40, 1 (2011), 533–542. | Re su men

121. ЂЕ НО ВЕ СИ-БО ГИ ЋЕ ВИЋ, Але сан дра
Ga še nje et nič kog je zi ka za jed ni ce ita li jan skog po re kla u se lu No va Bo žur na kod Pro ku plja

/ Ales san dra Ge no ve si-Bo gi će vić // Је зик и дру штво. – 57–81. | Sum mary

122. ЂО РИЋ-ФРАН ЦУ СКИ, Би ља на
Пре вод на књи жев ност као вид очу ва ња кул ту ре јед ног на ро да : „На род ко ји из гу би

сво је ри је чи пре ста је би ти на род“ / Би ља на Ђо рић-Фран цу ски // Са вре ме но дру штво... –
243–272. | Sum mary

123. ЂУ КА НО ВИЋ, Јо ван
Ne mač ko-srp ski je zič ki kon tak ti / Jo van Đu ka no vić // Pre vo di lac. – 31, 1/2 (2012), 21–33.

| Zu sam men fas sung
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124. ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја

Пре во ђе ње ур ба не лек си ке : на при ме ру срп ског и сло ве нач ког / Ма ја Ђу ка но вић //
НССУВД. – 40, 1 (2011), 93–98. | Résumé

125. ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја

Срп ски пре вод ни екви ва лен ти сло ве нач ких лек се ма kar и kaj / Ма ја Ђу ка но вић //
Срп ска књи жев ност и је зик... – 64–77. | Pov ze tek

126. ЂУ РИН, Та тја на*

Ви на ве ров ска јук ста по зи ци ја : по ет ска пре во ди о че ва бе ле шка / Та тја на Ђу рин // ПЛ.
– 10 (2009), 311–318. | Résumé

127. ЂУ РИЋ, Ми лош

Kre i ra nje spe ci ja li zo va nih glo sa ra i pre vo đe nje struč nih ter mi na / Mi loš D. Đu rić // Pre -
vo di lac. – 31, 3/4 (2012), 101–114. | Sum mary

128. ЂУ РИЋ, Ми лош

Prav ci u stu di ja ma pre vo đe nja : no ve pa ra dig me ili pro mje na po gle da? / Me ri Snel Hor -
nbi. – Pod go ri ca : Obod sko slo vo, 2011. – 217. / Mi loš D. Đu rić // Pre vo di lac. – 31, 1/2 (2012),
76–80. | При каз

129. ЂУ РИЋ-ПА У НО ВИЋ, Ива на

Na đe no u pre vo du : ma pi ra nje so ci o kul tur nog kon tek sta u na sta vi knji žev no sti i pre vo đe -
nja / Iva na Đu rić-Pa u no vić, Zo ri ca Đer go vić-Jok si mo vić // При ме ње на лин гви сти ка да нас. –
531–538. | Sum mary

130. ЕКО, Ум бер то

Ka za ti go to vo istu stvar : is ku stvo pre vo đe nja / Um ber to Eko ; pre vod Mi re la Ra do sa vlje -
vić, Alek san dar Le vi. – Be o grad : Pa i de ia, 2011. – 477. – (Bi bli o te ka Ese ji)

131. ИВАН ДЕ КИЋ, Ана

Po red be u knji žev nim tek sto vi ma na en gle skom je zi ku / Ana Ivan de kić // При ме ње на
лин гви сти ка да нас. – 539–555. | Sum mary

132. ИВА НО ВА, Нај да

Slo ven ski pre vo di „Gor skog vi jen ca“ i tran sla to lo ški dis kurs nji ho ve re cep ci je / Naj da Iva -
no va // Nje go še vi da ni 3. - 267–278. | Sum mary

133. ИЗ ГАР ЈАН, Алек сан дра

Ana li za pre vo da pri ča afro a me rič kih autor ki ob ja vlje nih u Sr bi ji od 1990. do 2002. go di -
ne / Alek san dra Iz gar jan // При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 557–570. | Sum mary

134. ЈА ЊИЋ, Ду шан

Је зич ки огле ди : огле ди и за пи си о је зи ку стру ке, пр во ђе њу и на ста ви стра них је зи -
ка / Ду шан А. Ја њић. – Ле ско вац : Д. Ја њић, 2012. – 100.

– ЈО ВА НО ВИЋ, Ве ра

Гла го ли са пре фик сом по- у све тлу те о ри је сло же ног аспек та и њи хо ви пре вод ни
екви ва лен ти у фран цу ском је зи ку | Уп. 873.

135. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

Kva li tet pre vo da u sve tlu stan dar da o pre vo đe nju DIN EN 15038 / Zo ran R. Jo va no vić //
Pre vo di lac. – 31, 3/4 (2012), 57–65. | Sum mary

136. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

Lin gua fran ca u pro sto ru i vre me nu / Zo ran R. Jo va no vić // Pre vo di lac. – 30, 3/4 (2011),
19–34. | Zu sam men fas sung
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137. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

О кри ти ци пре во да / Зо ран Р. Јо ва но вић // Pre vo di lac. – 30, 1/2 (2011), 49–77. | Zu sam -
men fas sung

138. КА КРИ ДИС, Ја нис

Par ti ku le kao iza zov : za pre vo di o ce i iz da va če (na pri me ru srp sko slo ven skog pre vo da an -
ti la tin skih trak ta ta Gri go ri ja Pa la me i Var la a ma Ka la brij skog) / Yan nis Ka kri dis // Срп ско је зич -
ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 55–65. | Zu sam men fas sung

139. КА РА ВЕ СО ВИЋ, Де јан

Про бле ми књи жев ног пре во ђе ња сло бод ног не у прав ног дис кур са са ен гле ског на
срп ски је зик / Де јан М. Ка ра ве со вић, Ни ко ла М. Бу ба ња // СЈ. – 17 (2012), 146–160. | Sum -
mary

140. КИН ЦЛИ, А.

Er fol gre ich über set zen : Ent dec ken und Be he ben von Stör qu el len / Gyde Han sen. – Tübin -
gen : Na rr Fran cke At temp to. – 310. / A. Künzli // Pre vo di lac. – 30, 3/4 (2011), 78–79. | При каз

141. КИР ФЕЛ, За би не

Пре вод у но вом ру ху : о нај но ви јем не мач ком из да њу „На Дри ни ћу при је“ / Sa bi ne
Kir fel // НССУВД. – 41, 1 (2012), 19–33. | Zu sam men fas sung

142. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Жи во рад

La žni pri ja te lji u en gle skom je zi ku : zam ke do slov nog pre vo đe nja / Ži vo rad Ko va če vić. –
4. izd. – Be o grad : Al ba tros plus, 2011. – 375. – (Po seb na iz da nja)

143. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Зо ри ца

Van tek stu al ni fak to ri u no vi jim tran sla to lo škim stu di ja ma / Zo ri ca Ko va če vić, Bra ni slav
Iva no vić // Pre vo di lac. – 31, 3/4 (2012), 34–38. | Sum mary

– КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

Ру ски је зик у те о ло ги ји : об ли ко ва ње те о ло шког тек ста, тех ни ка пре во ђе ња | Уп. 59.

144. КО СТИЋ, Са во

Tran sla tion and Iden ti ti es Vi e wed from Dif fe rent Per spec ti ves / Sa vo Ko stić // EL LSI IR
1. – 483–493.

145. КО СТИЋ-ПАХ НО ГЛУ, Та ма ра*

По врат ни пре вод : га ран ци ја ква ли те та или не до вољ но ва ли дан лук суз / Та ма ра Ко -
стић-Пах но глу // ПЛ. – 10 (2009), 319–324. | Sum mary

146. КРЕЈ ЧИ, Па вел

Хо ро ни ми Ср би ја и Срп ска као тран сла то ло шки про блем : пи та ње че шких екви ва -
ле на та / Па вел Креј чи // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 353–
359. | Sum mary

147. ЛА ЗА РЕ ВИЋ ДИ ЂА КО МО, Пер си да

Са вре ме но ака дем ско про у ча ва ње ју жно сло вен ских је зи ка и књи жев но сти у Ита ли -
ји / Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо // Са вре ме но дру штво... – 273–297. | Sum mary

148. ЛА ЗО ВИЋ, Ве сна

Srp ski pro iz vo di iz gu blje ni u pre vo du / Ve sna La zo vić. – No vi Sad : Fi lo zof ski fa kul tet,
2011. – 104.

– ЛА КИЋ, Игор*

Na sta va kon se ku tiv nog pre vo đe nja na pre vo di lač kom stu di ju | Уп. 275.
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149. ЛЕ ОН ТО ВИЧ, Ол га
Услы ша ть то, что не бы ло ска за но : пе ре да ча ку ль тур ных смы слов в пе ре вод ном юмо -

ри сти че ском дис кур се / Ол га А. Ле он то вич // Стил. – 11 (2012), 113–123. | Sum mary

150. МАР КО ВИЋ, Де јан
Ко ри шће ње ин тер не та у пре во ди лач кој прак си / Де јан Мар ко вић // Фи ло ло ги ја и уни -

вер зи тет. – 768–776. | Ре зю ме

151. МЕ ДИЋ, Ми ле
Дух је зи ка / Ми ле Ме дић // Pre vo di lac. – 31, 1/2 (2012), 14–20.

152. МИЛЧИЋ-РАДОВАНОВИЋ, Александра
Ad mi ni stra tiv na lek si ka u pre vo di ma ro ma na Ive An dri ća na en gle ski / Alek san dra Mil čić-

Ra do va no vić // Са вре ме на про у ча ва ња... – 257–263. | Sum mary

153. МИ ЋИЋ, Со фи ја
Pro blems in Tran sla ting Mo dern En glish Me di cal Terms in to Ser bian / So fi ja Mi ćić // EL -

LSI IR 1. – 531–542.

– МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг
O ne kim eg zi sten ci jal nim gla gol skim ob li ci ma u sa vre me nom grč kom i nji ho vim pre vod -

nim ekvi va len ti ma u srp skom i tur skom je zi ku | Уп. 1850.

154. ПА РА, Ју ли ја
Is the Tran sla tion of Eco no mic Terms a Must? / Iulia Pa ra, Ju dith Mo i se // EL LSI IR 1. –

557–565.

155. ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана
Про бле мы пе ре во да фра зе о ло ги змов с ком по нен том бог с рус ско го язы ка на серб -

ский / Ан на Пе я но вич // До сти же ния и пер спек ти вы... – 150–161.

– ПЕ РЕЗ РУ ИЗ, Ле о нор
De sip he ring Our Ho u se Spe ci al ti es : Tran sla ting Suc kling Lamb Dis hes From Spa nish In -

to En glish and French | Уп. 1860.

156. ПО ПО ВИЋ-ПЕ ЦИЋ, Ана
Pre vo đe nje obe lež ja po sle dič nog od no sa u en gle skim re če ni ca ma sa ve zni kom and / Ana

Po po vić-Pe cić // ФП. – 38, 1/2 (2011), 125–138. | Sum mary

157. ПРЕ ВОД у си сте му ком па ра тив них из у ча ва ња на ци о нал не и стра не књи жев но сти
и кул ту ре : ме ђу на род ни те мат ски збор ник ра до ва / ур. Ла ри са Чо вић-Раз до буд ко, Ни ко лај
Гар бов ски. – При шти на ; Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012. – 314 стр.

158. ПУ ШО ЊА, Би ља на
Од сту па ња од стан дар да у струч ним тек сто ви ма при пре во ђе њу са срп ског на ен гле -

ски је зик / Би ља на Пу шо ња // Pre vo di lac. – 31, 3/4 (2012), 66–71. | Sum mary

159. РА КИЋ, Ра до мир
Не ки те о риј ски и прак тич ни аспек ти пре во ђе ња цр кве них тек сто ва / Ра до мир Ра кић

// Pre vo di lac. – 31, 1/2 (2012), 57–70.

160. РА КИЋ, Ра до мир
Пре вод „Би бли је“ кра ља Џем са / про то ђа кон Ра до мир Ра кић // Pre vo di lac. – 30, 3/4

(2011), 64–73.

161. РАН КО ВИЋ, Зо ран
Те о ло шки дис курс ен гле ског и срп ског је зи ка : лек сич ко-се ман тич ки и сти ли стич ки

про бле ми пре во ђе ња / Ива на Кне же вић. – Бе о град : Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет :
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Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња, 2010. – 125. / Зо ран Ран ко вић // Стил. – 10 (2011),
381–383. | При каз

162. СА МАР ЏИ ЈА-ГРЕК, Та тја на

Гла гол ски при ло зи са да шњи го во ре ћи и од го ва ра ју ћи у „Но вом за вје ту“ Ву ка Ка ра -
џи ћа и њи хо ви екви ва лен ти у ори ги нал ном тек сту и не ким фран цу ским пре во ди ма / Та -
тја на Са мар џи ја-Грек // НССУВД. – 40, 1 (2011), 543–556. | Résumé

– СА МАР ЏИЋ, Ми ла

Bro je vi kao sred stvo za is ka zi va nje neo d re đe no sti u ita li jan skom i pro ble mi pro na la že nja
nji ho vih ekvi va le na ta u srp skom je zi ku | Уп. 1877.

163. СИ БИ НО ВИЋ, Ми о драг

Пре вод и кул ту ра да нас / Ми о драг Си би но вић // Pre vo di lac. – 31, 3/4 (2012), 15–24. |
Sum mary

164. СО ФРО НИ ЈЕ ВИЋ, Ми ло рад

Пре во ди лац – нај па жљи ви ји чи та лац / Ми ло рад Со фро ни је вић // Pre vo di lac. – 31, 1/2
(2012), 106–116.

165. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

„На по ле он Бо на пар та“ Алек сан дра Ди ме у пре во ду Љу бо ми ра Не на до ви ћа : при -
мље но на V ску пу Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти од 4. ма ја 2010. го ди не на осно ву ре -
фе ра та ака де ми ка Алек сан дра Мла де но ви ћа и проф. др Ве ра на Ста но је ви ћа / Не над Кр -
стић. – Бе о град : СА НУ : Од бор за срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма, 2010. –
210. – (Срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма ; 2) / Ве ран Ста но је вић // ЗбМСФЛ.
– 54, 1 (2011), 350–353. | При каз

– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

О упо тре би гла гол ских вре ме на у Ћо пи ће вој при чи „По ход на мје сец“ и у ње ном
пре во ду на фран цу ски | Уп. 1321.

166. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ма ри ја

Бе ња ми нов есеј „За да так пре во ди о ца“ и ње го ва срод ност са те о ри јом је зи ка Вил хел -
ма фон Хум бол та : ис тра жи ва ња Кри со ле Кам бас / Ма ри ја Ста но је вић // Са вре ме на про -
у ча ва ња... – 391–396. | Zu sam men fas sung

167. СТО ЈИ ЧИЋ, Ви о ле та

Non-Equ i va len ce оf Ser bian аnd En glish Col lo ca ti ons in Li te rary Tran sla tion / Vi o le ta
Sto ji čić // FU. – 10, 2 (2012), 69–78. | Ре зи ме

168. СТО ЈИ ЧИЋ, Ви о ле та

Prevodna ekvivalentnost na nivou leksič kih obra za ca / Vi o le ta Sto ji čić // Phi lo lo gia. – 9
(2011), 29–41. | Sum mary

169. СТО ШИЋ, Ива на

Pro ble mi u pre vo đe nju teh nič kih tek sto va iz oblаsti že le znič kog sa o bra ća ja / Iva na Sto šić
// Pre vo di lac. – 31, 1/2 (2012), 34–56. | Zu sam men fas sung

170. СУ ПРУН ЧУК, Ми ки та

Рус ские и серб ские на ре чия мно го и ма ло в „Ха зар ском сло ва ре“ Ми ло ра да Па ви ча
/ Ми ки та Су прун чук // До сти же ния и пер спек ти вы... – 87–100.

171. ХО ДЕЛ, Ро берт

О ин тер на ци о нал ној ре цеп ци ји и пре во дљи во сти Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа / Ро берт
Хо дел // Твор ци срп ског... – 267–275. | Zu sam men fas sung
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172. ЧА ВИЋ-ИЛИЋ, Зо ра
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Кул ту ро ло шки аспект про у ча ва ња на род ских је зич ких иди о ма : на ма те ри ја лу пре -
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The Austrian Si tu a tion of Co urt In ter pre ters / Chri sti ne Sprin ger // Pre vo di lac. – 31, 3/4
(2012), 39–44. | Са же так

б) Уче ње стра них је зи ка
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(Te le)tan dem kao in stru ment u uče nju stra nih je zi ka : pi lot-pro je kat : srp ski i ita li jan ski /
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ла ко вић, Је ле на Ај џа но вић // Срп ски као стра ни је зик…II. – 289–296. | Résumé
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Me đu je zič ki utje caj u pro duk ci ji en gle skih pri je dlo ga kod dvo je zič kih htvat sko-ta li jan -
skih go vor ni ka / Ana Bra di čić // Је зик и дру штво. – 27–37. | Sum mary
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шко ль ной си сте ме / На та лия Бра й ко вич // До сти же ния и пер спек ти вы... – 215–221.

200. ВА СИ ЉЕ ВИЋ-СТО КИЋ, Ти ја на

Pro ble mi ekvi va len ci je u na sta vi pre vo đe nja kao re zul tat so ci o kul tur nih raz li ka iz me đu
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222. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ-СА ВИЋ, Јо ва на
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tri je vić-Sa vić, Mar ta Di mi tri je vić // EL LSI IR 1. – 415–426.

224. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ-СА ВИЋ, Јо ва на
Cog na te Suf fi xes : (Fal se) Fri ends to the Ac qu i si ti on of Pro duc ti ve Know led ge of En glish
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Уџ бе ни ци за срп ски као не ма тер њи је зик у основ ној шко ли / Ду шан ка Зве кић-Ду ша -
но вић // Срп ски као стра ни је зик…II. – 153–162. | Sum mary

240. ИВА НО ВА, Ири на

Лин гво кул ту ро ло шки ко мен тар књи жев ног де ла у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев -
но сти / Ири на Ива но ва // Срп ски као стра ни је зик…II. – 113–122. | Ре зю ме

241. ИГ ЊА ЧЕ ВИЋ, Ан ђел ка
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318. ПО ЛО ВИ НА, Ни на

Про јект на на ста ва као ди дак тич ки прин ци п у на ста ви стра ног је зи ка / Ni na Po lo vi na
// При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 487–498. | Zu sam men fas sung

319. ПО ПО ВИЋ, Вир ђи ни ја
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При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 293–304. | Résumé

320. ПРИ МЕ ЊЕ НА лин гви сти ка да нас : из ме ђу те о ри је и прак се : збор ник ра до ва са
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Vir tu el na ko la bo ra ci ja me đu stu den ti ma / Bi lja na Ra dić-Bo ja nić // Vir tu el na in ter tak ci ja...
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343. СТЕ ФА НО ВИЋ, Сан дра
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ла Су зић, Ти ја на Да бић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 431–442. | Sum mary
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Gra ma tič ka ori jen ta ci ja : fun da men tal ne je zič ke raz li ke i nji hov uti caj na uče nje / Ju ni ći
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363. ФИ ЛО ЛО ГИ ЈА и уни вер зи тет : те мат ски збор ник ра до ва / ур. Б. Ди ми три је вић. –
Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012. – 1008. – (На у ка и са вре ме ни уни вер зи тет ; 1)
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Се ман тич ка ка те го ри за ци ја гла го ла са пре фик сом раз- и њи хо ви ен гле ски екви ва -

лен ти / Ка та ри на Ак сић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 481–491. | Sum mary

379. АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
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ми ну ти ва / Јел ка И. Ма ти ја ше вић // Твор ба ре чи... – 653–661. | Ре зю ме

459. МА ТИЋ, Ма ри ја на

Из ра жа ва ње ани мат но сти у ен гле ском, срп ском и ру ском је зи ку / Ма ри ја на Ма тић //
СЈ. – 16 (2011), 531–540. | Sum mary

460. МЕ ДЕ НИ ЦА, Лу ка

Про стор на ло ка ли за ци ја не за ме нич ким при ло зи ма у ру ском и срп ском је зи ку : при -
ло зи са зна че њем пред ње или зад ње стра не / Лу ка Ме де ни ца // ЗбМСС. – 81 (2012), 217–
227. | Ре зю ме

461. МЕ ШИЋ, Са не ла

Die Ver gle ic hspar ti kel wie und ihre Äqu i va len te im bo snischen / Sa ne la Me šić // При ме -
ње на лин гви сти ка да нас. – 91–102. | Re zi me

462. МИ КЛИЧ, Тја ша*

Na ra tiv ne re to rič ke funk ci je i je zič ka sred stva u raz li či tim je zi ci ma : po du da ra nja i raz li -
ke / Tja ša Mi klič // ПЛ. – 10 (2009), 252–264. | Sum mary

463. МИ ЛИЋ, Ми ра

Sports-Re la ted Con cep tual Me tap hors in En glish and Ser bian / Mi ra Mi lić // EL LSI IR 1.
– 187–198.

464. МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ, Ма ја

De ka u za tiv ni i auto ka u za tiv ni re ci proč ni pre di ka ti u srp skom i ita li jan skom je zi ku / Ma ja
P. Mi li če vić, Dra ga na M. Ra do je vić // АФФ. – 23, 2 (2011), 183–205. | Sum mary
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465. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја

Му зич ки жар гон мла дих и мо ло де жный му зы ка ль ный сленг : ком па ра тив ни по глед
/ Со фи ја Ми ло ра до вић. – Бе о град : Ет но граф ски ин сти тут СА НУ : Ин сти тут за срп ски је -
зик СА НУ, 2012. – 308. | Уп. 386, 428, 482.

466. МИ РИЋ, Ду шан ка

Из ра жа ва ње мо дал но сти сум ње у срп ском и ру ском је зи ку / Ду шан ка Н. Ми рић //
Гра ма ти ка и лек си ка... – 455–465. | Ре зю ме

467. МИ РИЋ, Ду шан ка

Кон тра стив на про у ча ва ња срп ског је зи ка : прав ци и ре зул та ти / ур. Иван Клајн, Пре -
драг Пи пер. – Бе о град : СА НУ, Од бор за срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма,
2010. – 376. – (Срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма ; 1) / Ду шан ка Ми рић // ЈФ.
– 67 (2011), 343–345. | При каз | Уп. 419, 481.

468. МИ РИЋ, Ду шан ка

Со по ста ви те ль ное ис сле до ва ние рус ско го и серб ско го дис кур са / Ду шан ка Ми рич //
До сти же ния и пер спек ти вы... – 34–42.

469. МИ РИЋ, Ду шан ка*

Ti po vi di ja lo ških re ak ci ja u kon tra stiv nom aspek tu / Du šan ka Mi rić // ПЛ. – 11 (2010),
225–233. | Ре зю ме

470. МИ ХА И ЛО ВИЋ, Је ле на

Iz ra ža va nje bu duć no sti u fran cu skom i srp skom je zi ku : osvrt na osnov na gla gol ska vre -
me na / Je le na G. Mi ha i lo vić // ЗбЈКФФ. – 1 (2011), 169–180. | Résumé

471. МО ДЕРЦ, Са ша

Ко на тив на вред ност не ких срп ских гла го ла и њи хо ви екви ва лен ти у ита ли јан ском
је зи ку / Са ша Г. Мо дерц // НССУВД. – 41, 1 (2012), 572–580. | Ri as sun to

472. МР ДАК-МИ ЋО ВИЋ, Ми ле на

Prag ma tič ko-se man tič ka ana li za is ka zi va nja uč ti vo sti u en gle skom i cr no gor skom je zi ku
po mo ću si ste ma mo dal nih gla go la / Mi le na Mr dak-Mi ćo vić // Ri ječ. – 8 (2012), 100–117. | Sum -
mary

473. МУН ТЕ А НУ-ЗИ СЕР МАН, Ми ха е ла

Mar qu e urs cohésifs au ni ve au du tex te – di sco urs : la re la tion anap ho ri que : une ap proc he
con tra sti ve en tre le français et le ro u main / Mi ha e la Mun te a nu-Si ser man // При ме ње на лин гви -
сти ка да нас. – 71–79. | Sum mary

474. МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг

Ку ли на ри зми у са вре ме ном срп ском, грч ком и ал бан ском је зи ку / Пра драг Ј. Му тав -
џић, Дар ко Ж. То до ро вић, Ана В. Си вач ки // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 443–457. |
Sum mary

475. МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг

О пер фек ту у са вре ме ном грч ком и о не ким ње го вим слич но сти ма са пер фек том у
срп ском је зи ку / Пре драг Му тав џић, Дар ко Та на ско вић, Ан ка Ра ђе но вић // ФП. – 38, 1/2
(2011), 83–103. | Sum mary

476. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Да ни ца

Ме ђу од нос за ме нич ких при ло га и кон ку рент них при ло шких из ра за ка у зал ног и ка -
у зал но-фи нал ног зна че ња у не мач ком и срп ском је зи ку / Да ни ца Не дељ ко вић // ЗбМСФЛ.
– 55, 2 (2012), 221–237. | Zu sam men fas sung

Библиографија 423



477. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Да ни ца
О јед ном ти пу ка у зал них и ка у зал но-фи нал них при ло га у не мач ком је зи ку и екви ва -

лент ним пе ри фра стич ким из ра зи ма у не мач ком и срп ском је зи ку / Да ни ца Не дељ ко вић //
Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 431–442. | Zu sam men fas sung

478. НЕ ДИЋ, Је ле на
Ите ра тив ная мно же ствен но сть в рус ском, серб ском и ма ке дон ском язы ках / Еле на

Ва ле рь ев на Не дич // ЗбМСС. – 81 (2012), 139–174. | Ре зю ме

479. НЕ ЦО ВА, Ми ле на
За мъж ки те лич ни име на от би бле й ски и хри сти ян ски (гръц ки) про из ход в сръб ска -

та ан тро по ним на си сте ма в срав не ние с ан гли й ска та / Ми ле на Пен че ва Не цо ва, Гер га на
Ата на со ва Пет ко ва // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 589–600. | Ре зи ме

480. НЕ ШКОВ СКА, Сил ва на
Con tra sti ve Analysis of Lin gu i stic Stra te gi es Used to Ex press Ex pli cit, Emo ti o nal Gra ti -

tu de in Ma ce do nian and En glish / Sil va na T. Nes hkov ska // ЗбЈКФФ. – 1 (2011), 85–99. |
Résumé

481. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
Кон тра стив на про у ча ва ња срп ског је зи ка : прав ци и ре зул та ти / ур. Иван Клајн, Пре -

драг Пи пер. – Бе о град : СА НУ, Од бор за срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма,
2010. – 376. – (Срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма ; 1) / Ма ри на Ни ко лић // ФП.
– 38, 1/2 (2011), 219–222. | При каз | Уп. 419, 467.

482. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
Му зич ки жар гон мла дих и мо ло де жный му зы ка ль ный сленг : ком па ра тив ни по глед / Со -

фи ја Ми ло ра до вић. – Бе о град : Ет но граф ски ин сти тут СА НУ : Ин сти тут за срп ски је зик СА -
НУ, 2012. – 308. / Ма ри на М. Ни ко лић // ЈФ. – 68 (2012), 181–188. | При каз | Уп. 386, 428, 465.

483. НИ ЦО ЛО ВА, Ру се ли на
Лек си че ские тем по ра ль ные мо ди фи ка то ры и их вза и мо от но ше ния с грам ма ти че ски -

ми зна че ни я ми ви да и вре ме ни в про стом пред ло же нии : на ма те ри а ле бол гар ско го язы ка
в со по ста вле нии с рус ским и чеш ским язы ка ми / Ру се ли на Л. Ни цо ло ва // Гра ма ти ка и
лек си ка... – 137–150. | Summary

484. НО ВА КОВ, Пре драг*
Gla gol ski vid i te lič nost u en gle skom i srp skom je zi ku / Pre drag No va kov // ПЛ. – 10

(2009), 193–199. | Sum mary

485. НО ВА КОВ, Пре драг
Re če nič ni fo kus u en gle skom i srp skom je zi ku / Sa bi na Ha lup ka-Re še tar. – No vi Sad : Fi -

lo zof ski fa kul tet, 2011. – 295. / Пре драг Но ва ков // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 290–293. | При -
каз | Уп. 518.

486. ПА НИЋ-ЦЕ РОВ СКИ, На та ли ја
No vi mar ke ri ci ti ra nja u srp skom i slo ve nač kom je zi ku / Na ta li ja Pa nić Ce rov ski, Ma ja Đu -

ka no vić, Bor ko Ko va če vić // Фи ло ло ги ја и уни вер зи тет. – 121–131. | Sum mary

487. ПЕТ КО ВА, Гар га на
Жен ски те рим ски ми то ло гич ни име на в сръб ска та ан тро по ни мич на си сте ма в срав -

не ние с бъл гар ска та и ру ска та / Гер га на Ата на со ва Пет ко ва // Струк тур не ка рак те ри сти -
ке... – 577–588. | Ре зи ме

488. ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка
Ка те го ри јал на обе леж ја пар ти ци па I у не мач ком и срп ском је зи ку / Бо жин ка Пе тро -

ни је вић // СЈ. – 16 (2011), 21–39. | Zu sam men fas sung

Јужнословенски филолог LXX (2014)424



489. ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка

Огла ша ва ње рад них ме ста на уни вер зи те ту : жа нр, дис курс, текст на вр ста : на ма те -
ри ја лу не мач ког и срп ског је зи ка / Бо жин ка Пе тро ни је вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке...
– 459–475. | Zu sam men fas sung

490. ПИ ПЕР, Пре драг

Гра ма ти ка ру ског је зи ка : у по ре ђе њу са срп ском / Пре драг Пи пер. – 3. изд. – Бе о град
: За вет, 2012. – 340.

491. ПО ЉА КОВ, Дми триј

Не ко то рые но ми на тив ные и сло во о бра зо ва те ль ные мо де ли чеш ско го и рус ско го язы -
ков в све те язы ко вых кон так тов / Дми трий Ки рил ло вич По ля ков // До сти же ния и пер спек -
ти вы... – 68–77.

492. ПО ПО ВИЋ, Дра га на

Праг ма тич ко-се ман тич ка ана ли за го вор ног жан ра са ве та : на ма те ри ја лу ру ског и
срп ског је зи ка / Дра га на По по вић // ЗбМСС. – 80 (2011), 137–164. | Ре зю ме

493. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Но ва кон тра стив на син так са сло вен ских је зи ка : Pod sta wo we struk tury zda ni o we
współc zesnych języków sł o wi a ń skich : bi a ł o ru ski, bu ł gar ski, pol ski / A. Ki kle wicz et. al. –
Olsztyn, 2010. – 448. / Људ ми ла По по вић // ЈФ. – 67 (2011), 317–325. | При каз

494. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Функ ци је плу сквам пер фек та у са вре ме ном срп ском и укра јин ском је зи ку / Људ ми -
ла В. По по вић // ЈФ. – 68 (2012), 113–145. | Ре зю ме

495. ПО ПО ВИЋ, На та ша

O не ким вред но сти ма фран цу ских пред ло га à и de уз об је кат ске до пу не и њи хо вим
срп ским екви ва лен ти ма / На та ша По по вић // ПЛ. – 12 (2011), 302–315. | Résumé

– ПРИ МЕ ЊЕ НА лин гви сти ка да нас : из ме ђу те о ри је и прак се | Уп. 320.

496. РА ДИЋ-БО ЈА НИЋ, Би ља на

Me tap ho ric аnd Me tonymic Con cep tu a li za ti ons оf the Head : а Dic ti o nary-Ba sed Con tra -
sti ve Analysis оf En glish аnd Ser bian / Bi lja na Ra dić-Bo ja nić, Na de žda Si la ški // FU. – 10, 1
(2012), 29–39. | Ре зи ме

497. РА ЈИЋ, Је ле на

Estrategias de evidencialidad en serbio y español : la codificación lingüística de la fu en te
de información / Је ле на Д. Ра јић // СЈ. – 17 (2012), 463–472. | Ре зи ме

498. РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Ре чи са ин тер фик сом -и- у срп ском је зи ку у исто риј ском раз во ју до да нас у по ре ђе њу
с ру ским и пољ ским / Дра га на М. Рат ко вић // НССУВД. – 41, 1 (2012), 319–330. | Sum mary

499. РЕ НЕР, Вин сент

Pre dic ting Stress As sig nment in Le xi cal Blends : the Ca se of En glish and Ser bian / Vin -
cent Ren ner, Gor da na La lić-Kr stin // EL LSI IR 1. – 265–273.

500. РИ СТИЋ, Гор да на

Kon cep tu al na ana li za ne mač kih i srp skih so ma ti za ma u se man tič kom po lju strah / Gor da -
na M. Ri stić // ЗбЈКФФ. – 1 (2011), 119–129. | Zu sam men fas sung

501. СА МАР ЏИЋ, Ми ла*

Dvo i me nič ke slo že ni ce (bez spoj nog vo ka la) u ita li jan skom i srp skom je zi ku / Mi la Sa mar -
džić // ПЛ. – 10 (2009), 228–237. | Ri as sun to
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502. СВИ ЛАР, Са ња

Фра зе о ло ги зми те ка то зна ци в ези ка на кул ту ра та : вър ху ма те ри ал от бъл гар ски,
сръб ски и ру ски език / Еми лия Нед ко ва. – Ру се : ЛЕ НИ-АН, 2011. – 143. / Са ња Сви лар //
ЗбМСС. – 82 (2012), 213–216. | При каз

503. СЕ ДЕР, Ру жи ца

Fran cu ske kom ple tiv ne re če ni ce uve de ne gla go li ma ose ća nja i nji ho vi ko re la ti u srp skom
je zi ku / Ru ži ca Se der // ПЛ. – 12 (2011), 153–167. | Résumé

504. СЕ МЕ ЊУК, Олег

Упо тре бле ние ус то й чи вых со че та ний с ком по нен том че ло век в рус ском, укра ин ском и
серб ском язы ках / Олег Ана то ль е вич Се ме нюк // До сти же ния и пер спек ти вы... – 101–106.

505. СИ ДЕЛ ЦЕВ, Ан дреј

Hit ti te Pa ral lels For Bal kan Sprac hbund Cli tic Do u bling / An drej V. Si del cev // ЗбМСФЛ.
– 54, 1 (2011), 9–26. | Ре зи ме

506. СИ ЛА ШКИ, На де жда

The Use of Verbs and Ten ses in Adver ti se ments in Bri tish and Ser bian Wo men`s Ma ga zi -
nes / Na de žda Si la ški // EL LSI IR 1. – 275–286.

507. СИЛАШКИ, Надежда

The Na tu ral For ce Me tap hor in the Con cep tu a li sa tion of the Glo bal Fi nan cial Cri sis in En -
glish and Ser bian / Na de žda Si la ški, Ta tja na Đu ro vić // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 227–245. | Ре -
зи ме

508. СИ ЛА ШКИ, На де жда

Head As а Con ta i ner in En glish аnd Ser bian : а Cog ni ti ve Lin gu i stic Per spec ti ve / Na de -
žda R. Si la ški // ЗбЈКФФ. – 2 (2012), 65–78. | Ре зи ме

509. СКВАР СКА, Ка ро ли на

Се ман ти че ские ди а те зы в чеш ском язы ке в со по ста вле нии с рус ским и по ль ским
язы ка ми / Karolína Skwar ska // Гра ма ти ка и лек си ка... – 225–239. | Summary

510. СТА НИ ШИЋ, Ва ња

О ди гра фи ји у срп ској и ко реј ској пи сме но сти / Ва ња С. Ста ни шић // НССУВД. – 41,
1 (2012), 73–79. | Ре зю ме

511. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

Асо ци ја тив на ана фо ра у срп ском и у фран цу ском је зи ку / Ве ран Ј. Ста но је вић //
Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 421–430. | Sum mary

512. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

О мо дал ним упо тре ба ма кон ди ци о на ла у фран цу ском и по тен ци ја ла у срп ском је зи -
ку / Ве ран Ј. Ста но је вић, Ти ја на В. Ашић // СЈ. – 17 (2012), 65–79. | Sum mary

513. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја

Је зич ка сли ка по ро ди це у ру ском и срп ском је зи ку / Ма ри ја Сте фа но вић. – Но ви Сад
: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012. – 155.

514. ТИР, Ми хал*

Не га ци ја у сло вач ком и срп ском је зи ку / Ми хал Тир // ПЛ. – 10 (2009), 157–162. |
Sum mary

515. ТО ШИЋ, Ти а на

Сред ства ре че нич не кон ден за ци је у но вин ским на сло ви ма на ен гле ском и срп ском је -
зи ку / Ти а на М. То шић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 211–218. | Sum mary
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516. ФИ ЛИ ПО ВИЋ-КО ВА ЧЕ ВИЋ, Со ња
Лек сич ко из ра жа ва ње пој ма ве о ма до бро у срп ском и ен гле ском је зи ку / Со ња Фи ли -

по вић-Ко ва че вић // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 239–254. | Sum mary

517. ХА ЛАС, Ана
Пој мов ни обра сци у срп ским и ен гле ским иди о ми ма са на зи ви ма де ло ва ли ца / Ана

Ха лас // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 279–292. | Sum mary

518. ХА ЛУП КА-РЕ ШЕ ТАР, Са би на
Re če nič ni fo kus u en gle skom i srp skom je zi ku / Sa bi na Ha lup ka-Re še tar. – No vi Sad : Fi -

lo zof ski fa kul tet, 2011. – 295.

519. ХА НИЋ, Ја сми на
The Pre fix Dis- in En glish and Bo snian / Ja smi na Ha nić, Ta nja Pa vlo vić // EL LSI IR 1. –

143–154.

520. ЏО НИЋ, Ви о ле та
Фра зе о ло ги зми као ла ку не : на ма те ри ја лу ру ског и срп ског је зи ка / Ви о ле та Џо нић

// Фи ло ло ги ја и уни вер зи тет. – 997–1008. | Sum mary

521. ШАР ЧЕ ВИЋ, Ана
Кон цеп ту ал не ме та фо ре у срп ском, ен гле ском и шпан ском је зи ку : ло ка ли за ци ја уну -

тар уни вер зал ног си сте ма / Ана Шар че вић, Ива на Ни ко лић // Са вре ме на про у ча ва ња... –
297–307. | Sum mary

522. ШО БОТ, Бо ја на
En glish Phra sal Verbs with the Par tic les Off and Out and The ir Ser bian Equ i va lents / Bo -

ja na Šo bot // ПЛ. – 12 (2011), 276–291. | Re zi me

523. ШУ ЛО ВИЋ, Ксе ни ја
Lič ne za me ni ce u špan skom i srp skom je zi ku / Kse ni ja Šu lo vić // ПЛ. – 12 (2011), 324–

333. | Sum mary

IV. Пра сло вен ски је зик, сло вен ска је зич ка за јед ни ца
и по себ на пи та ња по је ди них сло вен ских је зи ка

а) Оп ште (пра сло вен ски је зик и сло вен ска је зич ка за јед ни ца)

524. АЈ ДА ЧИЋ, Де јан
О књи зи „Свя ти ли ща и об ря ды язы че ско го бо го слу же ния древ них сла вян по сви де -

те ль ствам со вре мен ным и пре да ни ям“ Из ма и ла Сре зњев ског / Де јан В. Ај да чић //
ЗбМСКЈ. – 60, 2 (2012), 323–345. | Sum mary

525. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
Кон так то ло шки реч ник сло вен ских је зи ка : реч ник адап та ци је бу гар ских кон так то -

лек се ма под ру ским ути ца јем. Том 2, Г–Е / Јо ван Ај ду ко вић. – Бе о град : Фо то фу ту ра,
2011. – 420.

526. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
Кон так то ло шки реч ник сло вен ских је зи ка : реч ник адап та ци је бу гар ских кон так то -

лек се ма под ру ским ути ца јем. Том 3, Ж–И / Јо ван Ај ду ко вић. – Бе о град : Фо то фу ту ра,
2010. – 310.

527. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
Тру ды по лин гви сти че ской кон так то ли гии / Йован Айду ко вич. – Бе о град : Фо то фу -

ту ра, 2012. – 230.
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528. АПРЕ СЈАН, Ју риј
Мно го ак тант ные пре ди ка ты / Ю. Д. Апре сян // Гра ма ти ка и лек си ка... – 13–31.

529. БА РЕНТ СЕН, Адри ан
О сход ствах и раз ли чи ях в упо тре бле нии огра ни чи те ль ных вре мен ных со ю зов в со вре -

мен ных сла вян ских язы ках / Адри ан Ба рент сен // Гра ма ти ка и лек си ка... – 33–54. | Sum mary

530. БЕ ЉА КО ВА, Све тла на
Лин гви сти че ские за гад ки сла вян ской тра пе зы / Све тла на М. Бе ля ко ва // ЗбМСС. – 81

(2012), 243–248.

531. БЕ ЧЕ ВА, Нич ка
О не ким те о рет ским и прак тич ким про бле ми ма из ра де твор бе ног реч ни ка : на гра -

ђи твор бе них реч ни ка ру ског и бу гар ског твор бе ног реч ни ка / Нич ка Б. Бе че ва // НССУВД.
– 41, 3 (2012), 159–165. | Sum mary

532. БО ГУ СЛАВ СКИЈ, И. М.
Ак тант ные сво й ства ав то де ри ва тов / И. М. Бо гу слав ский, Л. Л. Иом дин // Гра ма ти -

ка и лек си ка... – 55–68.

533. БОН ДАР КО, Алек сан др
Ак ту а ли за ци он ные эле мен ты се ман ти ки грам ма ти че ских ка те го рий / Алек сан др В.

Бон дар ко // Гра ма ти ка и лек си ка... – 69–83. | Sum mary

534. ВЕК СЛЕР, Пол
A Co vert Ira no-Tur ko-Sla vic Po pu la tion and It`s Two Co vert Sla vic Lan gu a ges : the Je -

wish As hke na zim (Scythi ans), Yid dish and „He brew“ / Paul Wex ler // ЗбМСС. – 80 (2011), 7–
46. | Ре зю ме

535. ВУЧ КО ВИЋ, Ма ри ја
Пра сло вен ско гне здо *gъb- / *gyb- / *gub- у све тлу те о ри је про то ти па / Ма ри ја Вуч -

ко вић // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 15–29. | Sum mary

536. ГРА МА ТИ КА и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма : збор ник ра до ва с ме ђу на род ног
сим по зи ју ма / ур. Сре то Та на сић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Ин сти тут за
српски је зик СА НУ, 2011. – 594. | Уп. 544, 558.

537. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Да тив + ин фи ни тив : праиндоевропскo по ре кло и сло вен ски раз вој / Ја сми на Гр ко -

вић-Меј џор // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 27–44. | Sum mary

538. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Ин тер на ци о на ли за ци ја лек си ке у са вре ме ним сло вен ским је зи ци ма : Pr ze jawy in ter -

na cjo na li za cji w językach sł o wi a ń skich / red. E. Ko ri a kow ce wa. – Si edlce : AP et al, 2009. – 205.
/ Рај на Дра ги ће вић // СЈ. – 16 (2011), 813–816. | При каз

539. ДРА КУ ЛИЋ-ПРИЈ МА, Дра га на
К во про су о пе ре во де фра зе о ло ги змов с близ ко род ствен ных язы ков / Дра га на Дра -

ку лич-При й ма // ЗбМСС. – 81 (2012), 175–204. | Ре зи ме

540. ЗАХ ЊИТ КО, Ана то лиј
Лек си ко гра фіч на гра ма ти ка слу жбо во сті слов’ян сь ких мов : ка те го рі й ний і функ ці -

й но-па ра диг ма ль ний рів ні / Ана то лій Па на со вич За гніт ко // ЗбМСС. – 81 (2012), 125–137.
| Ре зю ме

– КА ЛИ МУ ЛИ НА, Ла ри са
Эмо тив ная фра зе о ло гия в сла вян ских и тюрк ских язы ках : опыт со по ста ви те ль но го

ис сле до ва ния | Уп. 430.
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541. КОР БЕТ, Гре вил

Split Le xe mes in Sla vo nic / Gre vil le G. Cor bett // Гра ма ти ка и лек си ка... – 113–124. | Ре -
зи ме

542. ЛО МА, Алек сан дар

Те о ри ја ди ја хро ниј ске лин гви сти ке и про у ча ва ње сло вен ских је зи ка / ур. Ја сми на
Гр ко вић-Меј џор, Ми ло рад Ра до ва но вић. – Бе о град : СА НУ, Оде ље ње је зи ка и књи жев но -
сти, 2010. – 278. – (Срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја ; 4) / Алек -
сан дар Ло ма // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 282–286. | При каз | Уп. 545, 557.

– ЛУ БАШ, Вла ди слав

Нор ми ра ње го вор не вр сте је зи ка у са вре ме ном српс ком и дру гим сло вен ским је зи -
ци ма | Уп. 1174.

543. ЛУ БАШ, Вла ди слав

По зајм ље ни це : но ви про бле ми је зич ке по ли ти ке у сло вен ским зе мља ма / Wł adysł -
aw Lu baś // НССУВД. – 41, 1 (2012), 35–44. | Sum mary

– МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Срп ски и сло вен ски нул ти су фикс | Уп. 898.

544. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја

Гра ма ти ка и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма : збор ник ра до ва с ме ђу на род ног сим -
по зи ју ма / ур. Сре то Та на сић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град : Ин сти тут за српски
је зик СА НУ, 2011. – 594. / Со фи ја Ми ло ра до вић // ЗбМСС. – 82 (2012), 183–185. | При каз
| Уп. 536, 558.

545. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја

Те о ри ја ди ја хро ниј ске лин гви сти ке и про у ча ва ње сло вен ских је зи ка / ур. Ја сми на
Гр ко вић-Меј џор, Ми ло рад Ра до ва но вић. – Бе о град : СА НУ, Оде ље ње је зи ка и књи жев но -
сти, 2010. – 278. – (Срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја ; 4) / Со фи -
ја Ми ло ра до вић // ЈФ. – 67 (2011), 279–288. | При каз | Уп. 542, 557.

546. НА ГОР НИЈ, Игор

Сла вян ская кон цеп тос фе ра : ве ро ят ност ная ква ли фи ка ция со о бщ а е мо го / Иго рь Ана -
то ль е вич На гор ный // До сти же ния и пер спек ти вы... – 43–47.

547. НЕ ШЧИ МЕН КО, Га ли на

Фе но мен пе ре ско ка де ри ва ци он ной фа зы в ря ду про я бле ний сло во о бра зо ва те ль ной
ди на ми ки в сла вян ских язы ках / Га ли на Пар фе нь ев на Не щ и мен ко // Твор ба ре чи... – 215–
233. | Sum mary

548. НО ВОК МЕТ, Сло бо дан

Твор ба ре чи и ње ни ре сур си у сло вен ским је зи ци ма : збор ник ра до ва са че тр на е сте
ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је Ко ми си је за твор бу ре чи при Ме ђу на род ном ко ми те ту
сла ви ста / ур. Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, 2012. – 771. / Сло бо -
дан Б. Но вок мет // КњЈ. – 59, 3/4 (2012), 363–368. | При каз | Уп. 559.

549. НОР МАН, Бо рис

Пол но та/не пол но та па ра диг мы как при знак сло ва / Бо рис Нор ман // Гра ма ти ка и лек -
си ка... – 151–164. | Ре зи ме

550. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Гра ду ел не про ме не у ди ја хро ној син так си сло вен ских је зи ка : Di ac hro nic Sla vo nic
Syntax : Gra dual Chan ges in Fo cus / ed. Björn Han sen, Ja smi na Gr ko vić-Ma jor. – München ;
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Ber lin ; Wi en : Wi e ner Sla wischer Al ma nach, 2010. – 208. – (Son der band ; 74) / Сло бо дан Па -
вло вић // ЈФ. – 67 (2011), 289–295. | При каз | Уп. 555.

551. ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана

К во про су о струк ту ре сла вян ской фра зе о ло гии / Ан на Пе я но вич // СЈ. – 16 (2011),
83–90. | Ре зи ме

– ПЕТ КО ВА, Гар га на

Жен ски те рим ски ми то ло гич ни име на в сръб ска та ан тро по ни мич на си сте ма в срав -
не ние с бъл гар ска та и ру ска та | Уп. 487.

552. ПИ ПЕР, Пре драг

Лин гви сти че ская праг ма ти ка : на ма те ри а ле рус ско го и дру гих сла вян ских язы ков. –
Б. Ю. Нор ман. – Минск : БГУ, 2009. – 184. / Пре драг Пи пер // ЗбМСС. – 80 (2011), 185–
187. | При каз

553. ПО ПО ВИЋ, Дра га на

Про стран ство сло ва : лек си че ская се ман ти ка в общ е сла вян ской пер спек ти ве / С. М.
Тол стая. – Мо сква : Ин дрик, 2008. / Дра га на По по вић // ЈФ. – 67 (2011), 296–303. | При каз

554. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Опо зи ци ја сјај но–без сја ја као осно ва ка те го ри за ци је на зи ва за бо је у сло вен ском
фол кло ру / Људ ми ла По по вић // ЗбМСС. – 81 (2012), 7–40. | Ре зю ме

555. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад

Гра ду ел ност син так сич ких про ме на : Di ac hro nic Sla vo nic Syntax. Gra dual Chan ges in
Fo cus / ed. Han sen, Björn, Ja smi na Gr ko vić-Ma jor. – München ; Ber lin ; Wi en, 2010. – 208. –
(Wi e ner Sla wi stischer Al ma nach ; 74) / Ми ло рад Ра до ва но вић // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011),
287–294. | При каз | Уп. 550.

556. РЕ КЕ, Јо хан

Zur Wort bil dung in den sla wischen Sprac hen : zu ihrem Stand, ihren Res so ur cen und ihrem
nur sche in bar ver lor nen Ge gen stand / Joc hen Ra ec ke // Твор ба ре чи... – 299–310. | Ре зю ме

557. СТО ЈА НО ВИЋ, Сте фан

Те о ри ја ди ја хро ниј ске лин гви сти ке и про у ча ва ње сло вен ских је зи ка / ур. Ја сми на
Гр ко вић-Меј џор, Ми ло рад Ра до ва но вић. – Бе о град : СА НУ, Оде ље ње је зи ка и књи жев но -
сти, 2010. – 278. – (Срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја ; 4) / Сте фан
Сто ја но вић // ЗбМСС. – 80 (2011), 171–174. | При каз | Уп. 542, 545.

558. ТА НА СИЋ, Сре то

Гра ма ти ка и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; Бе о град
: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2011. – 594. / Сре то Та на сић // ЈФ. – 68 (2012), 169–174.
| При каз | Уп. 536, 544.

559. ТВОР БА ре чи и ње ни ре сур си у сло вен ским је зи ци ма : збор ник ра до ва са че тр на е -
сте ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је Ко ми си је за твор бу ре чи при Ме ђу на род ном ко ми те -
ту сла ви ста / ур. Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, 2012. – 771. | Уп. 548.

560. ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на

O pr zes zł o ś ci ni e do ko na nej / Zu za na To po li ń ska // Гра ма ти ка и лек си ка... – 189–194. |
Summary

561. ФИ ЧИ, Фран че ска

О ро ли на ре чия в кон струк ци ях с во зврат ной ча сти цей / Фран че ска Фи чи // Гра ма -
ти ка и лек си ка... – 195–204. | Summary
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б) Ис точ но сло вен ски је зи ци

– АДА МО ВИЋ, Мир ја на

Про стор на зна че ња при де ва верх ний/гор њи – ни жний/до њи у ру ском и срп ском је зи -
ку | Уп. 376.

562. АЛЕК СЕ ЈЕВ НА, Н.

„Фе а трон“ свя ти те ля Иоан на Мак си мо ви ча как пред мет лин гви сти че ско го ис сле до -
ва ния / Н. Алек се е ва, А. Уша ко ва // ЗбМСС. – 79 (2011), 149–153.

563. БАЈ РА МУ КО ВА, Аџуа

Гер ме нев ти че ские прин ци пы тол ко ва ния слов и вы ра же ний в ху до же ствен но ых тек -
стах и „Тол ко вом сло ва ре жи во го ве ли ко рус ско го язы ка“ В. И. Да ля / Ад жуа И. Ба й ра му -
ко ва // Стил. – 11 (2012), 229–240. | Sum mary

564. БЕ ЛО ЗУБ, Ана ста си ја

Лин гво-эсте ти че ские зна ки укра ин ской ку ль ту ры / С. Ер мо лен ко. – Ки ев, 2009. –
352. / Ана ста сия Бе ло зуб // Стил. – 10 (2011), 388–389. | При каз

565. БЕ ЛО ЗУБ, Ана ста си ја

На ри си кон цеп ту а ль но го ана лі зу та лін гві сти ки тек сту : тескт – со ці ум – ку ль ту ра –
мов на осо би сті сть / Т. В. Рад зі ев сь ка. – Ки ев : ИАА, 2010. – 491. / Ана ста сия Бе ло зуб //
Стил. – 10 (2011), 386–388. | При каз

– БЕ ЛО КА ПИЋ-ШКУН ЦА, Ве ра

Тер ми но ло ги ја ра чу но вод ства и ре ви зи је у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 388.

566. БИ БИК, Све тла на

Раз го вор но-бы то вой сти ль в укра ин ской лин гво ди дак ти ке / Све тла на П. Би бик //
Стил. – 11 (2012), 189–199. | Sum mary

567. БО БРОВ СКА ЈА, Је ле на

Ген дер ный код как отра же ние со вре мен ных ген дер ных по зи ций : син так си че ский
аспект / Еле на О. Бо бров ская // Стил. – 10 (2011), 287–298. | Sum mary

568. БО ГА ТИР ЈОВ, Ан дреј

Сти ле ме три че ский под ход к ана ли зу опи са ния ба та ль ных сцен в бел ле три сти че ском
тек сте : на ма те ри а ле тек стов рус ской, фран цуз ской и ан гли й ской ли те ра ту ры / Ан дрей
А. Бо га ты рёв, Оль га П. Бо га ты рё ва // Стил. – 11 (2012), 321–331. | Sum mary

569. БО РИ СЕН КО-СВИ НАР СКИ, Ве ра

Этю ды о рус ском язы ке : вздляд со сто ро ны / Ве ра Ва си ль ев на Бо ри сен ко-Сви нар -
ская. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, 2012. – 215. | Уп. 607.

570. БУ ГА Е ВА, Ири на

Сти ли сти че ские осо бен но сти про из ве де ний свя ти те ля Фе о фа на За твор ни ка / Ири на
В. Бу га е ва // Стил. – 11 (2012), 141–150. | Sum mary

– ВЕЉ КО ВИЋ, Ма ја

Ру ске по се сив не ре че ни це са гла го лом име ть и њи хо ви срп ски екви ва лен ти | Уп.
393.

571. ВИ НО ГРА ДО ВА, Ва лен ти на

Лек си ко-се ман ти че ские и фор ма ль ные осо бен но сти функ ци о ни ро ва ния сло во о бра -
зо ва те ль ных ка те го рий в по э ти че ском тек сте / Ва лен ти на Ни ко ла ев на Ви но гра до ва // Твор -
ба ре чи... – 65–72. | Sum mary
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572. ВОЈ ВО ДИЋ, Дар ја

Со вре мен ное язы ко вое стро и те ль ство в Во сточ ной Сла вии : вто рая по ло ви на XX –
на ча ло XXI ве ков / Ж. С. Го лов ко. – Ха рь ков : Факт, 2010. – 176. / Дар ја Д. Вој во дић // ЈФ.
– 68 (2012), 221–227. | При каз

573. ГА ДОМ СКИЈ, Алек сан др

Про бле мы из у че ния ре ли ги о зно го сти ля в укра ин ской те о лин гви сти ке / Алек сан др
Га дом ский // Стил. – 11 (2012), 125–139. | Sum mary

– ГА ЕВ, Та ња

Лек сич ко-се ман тич ки по тен ци јал на зи ва за број три у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 403.

574. ДА МЈА НО ВА, Хри сти на

Ро ль функ ци о на ль но-се ман ти че ской ка те го рии в со по ста ви те ль ных ис сле до ва ни ях
рус ско го и бол гар ско го язы ков / Хри сти на Да мя но ва // До сти же ния и пер спек ти вы... –
179–186.

575. ДА НИ ЛЕВ СКА ЈА, На та ли ја

Ин тел лек ту а ль ная эк спрес сия в на уч ном тек сте : от про бле мы к су щ е ству де ла / На -
та лия В. Да ни лев ская // Стил. – 11 (2012), 57–66. | Sum mary

576. ДО СТИ ЖЕ НИЯ и пер спек ти вы со по ста ви те ль но го из у че ния рус ско го и дру гих
язы ков : VII Международный симпозиум, Белград, 1–2 июня 2012 г. : доклады / ред. Ве-
ра Белокапич-Шкунца. – Белград : Славистическое общество Сербии, 2012. – 270.

577. ИВА НЕН КО, Све тла на

На ри си кон цеп ту а ль но го ана лі зу та лін гві сти ки тек сту : тескт – со ці ум – ку ль ту ра –
мов на осо би сті сть. / Т. В. Рад зі ев сь ка. – Ки ев : ИАА, 2010. – 491. / С. М. Ива нен ко, А. В.
Ко ро ле ва // Стил. – 10 (2011), 377–381. | При каз

– ИВА НО ВА, Ири на

Ти по ло шка по ду дар ност срп ске и ру ске ин тер пунк ци је | Уп. 422.

578. ИВА НО ВИЋ, Ми ле на

На чи на те ль но сть в си сте ме аспек ту а ль ных зна че ний в рус ском язы ке в срав не нии с
япон ским язы ком : опыт сопо ста ви те ль но го ана ли за язы ко вых кар тин ми ра / Юри ко Ка -
нэ ко. – То кио, 2005. / Ми ле на Ива но вић // ЗбМСС. – 80 (2011), 194–197. | При каз

579. ЈЕР МА КО ВА, Ол га

Кон вер сия и син хро ния / Оль га Па влов на Ер ма ко ва // Твор ба ре чи... – 89–96. | Zu sam -
men fas sung

580. ЈЕР МО ЛЕН КО, Сви тла на

Су ча сна укра їн сь ка лін гво сти лі сти ка : спів від но шен ня те о рії і ме то дів / Сві тла на Я.
Єр мо лен ко // Стил. – 11 (2012), 23–32. | Sum mary

581. КА ЛИ МУ ЛИ НА, Ла ри са

Праг ма ти че ские аспек ты ка те го рии эмо тив но сти / Ла ри са А. Ка ли мул ли на // Стил.
– 10 (2011), 65–82. | Sum mary

582. КАР ПИ ЛОВ СКА, Егве ни ја

Ак тив ні ре сур си су ча сно го укра їн сь ко го сло во тво рен ня / Єв ге нія А. Кар пі лов сь ка //
Твор ба ре чи... – 97–107. | Ре зю ме

583. КЕЈ КО, Ана

О мен та ль ных осо бен но стях рус ских гла го лов по ло же ния в про стран стве / Ан на Ста -
ни сла вов на Ке й ко // До сти же ния и пер спек ти вы... – 78–80.
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584. КЕР КЕЗ, Дра га на

Ин тер ак ци ја гра ма ти ке и реч ни ка : Те о ре ти че ские про бле мы рус ско го син так си са :
вза и мо де й ствие грам ма ти ки и сло ва ря / Ю. Д. Апре сян, И. М. Бо гу слав ский, Л. Л. Иом -
дин, В. З. Сан ни ков. – Мо сква : Язы ки сла вян ских ку ль тур, 2010. – 407. / Дра га на Кер кез,
Би ља на Ма рић // ЈФ. – 67 (2011), 304–311. | При каз

– КЕР КЕЗ, Дра га на

Пре те ри тал на вре ме на и нео че ки ва ност у срп ском је зи ку : у по ре ђе њу са ру ским | Уп.
431.

585. КИ СЉУК, Ла ри са

Ди фе рен ці а ція сло во твор чих ре сур сів у су ча сній укра їн сь кій но мі на ції / Ла ри са П.
Ки слюк // Твор ба ре чи... – 109–119. | Ре зю ме

586. КЛИ МЕН КО, Ни на

Оно влен ня сло во твор чих ре сур сів як на слі док се ман тич ної ін тер фе рен ції мов / Ні -
на Ф. Кли мен ко // Твор ба ре чи... – 131–140. | Ре зю ме

– КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ди а на

Кон цеп ты дом и ку ћа в па ре ми о ло гии : на ма те ри а ле рус ской и серб ской лин гво ку -
ль ту ры | Уп. 432.

587. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

Је зик са крал ног као пред мет ру си стич ких ис пи ти ва ња / Ксе ни ја Кон ча ре вић // ЈФ. –
67 (2011), 163–184. | Ре зю ме

– КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

Ру ски је зик у те о ло ги ји : об ли ко ва ње те о ло шког тек ста, тех ни ка пре во ђе ња | Уп. 59.

588. КОР ЈА КОВ ЦЕ ВА, Еле на

Об эк спрес сив ном по тен ци а ле сло во о бра зо ва те ль ных средств / Еле на И. Ко ря ков -
це ва // Твор ба ре чи... – 141–152. | Sum mary

589. КО ТЈУ РО ВА, Ма ри ја

Лин гви сти че ский ви та лизм ме та по э ти ки К. И. Чу ков ско го / Де нис И. Пе трен ко. – Ста -
вро по ль : СГУ, 2011. – 482. / Ма рия П. Ко тю ро ва // Стил. – 11 (2012), 449–455. | При каз

590. КО ТЈУ РО ВА, Ма ри ја

Сте ре о тип но сть на уч ной ре чи : на ма те ри а ле так стов на уч ных ста тей / Ма рия Ко тю -
ро ва // Стил. – 10 (2011), 19–30. | Sum mary

591. КР СТИЋ, Ма ја

Мо гу ћи на чи ни за по пу ња ва ње пра зних ме ста код гла го ла са не пот пу ном па ра диг -
мом / Ма ја Кр стић // До сти же ния и пер спек ти вы... – 81–86.

592. КУ ЗМЕН КО ВА, Ва лен ти на

Един ство фор ма ль но го, функ ци о на ль но го и со по ста ви те ль но го под хо дов в „Рос си -
й ской грам ма ти ке“ М. В. Ло мо но со ва / Ва лен ти на Алек се ев на Ку зь мен ко ва // До сти же ния
и пер спек ти вы... – 49–55.

593. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на

Рус ское де е при ча сие : про цес сы грам ма ти ка ли за ции и лек си ка ли за ции / San dra Bir -
zer. – München ; Ber lin : Ver lag Ot to Sa gner, 2010. – 284. / Ма ри на Ку ре ше вић // ЗбМСФЛ.
– 54, 2 (2011), 290–296. | При каз

594. КУ ЦА РОВ, Иван

Еще раз о так си се / Иван Ку ца ров // Гра ма ти ка и лек си ка... – 125–136. | Summary
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595. ЛЕ СЊЕВ СКА, Ди ми три на

Вы ра зи те ль но сть язы ка со вре мен ной рус ской и бол гар ской пу бли ци сти ки / Ди ми -
три на Спа со ва Ле снев ска // До сти же ния и пер спек ти вы... – 114–118.

596. ЛИ СИК, Ла ри са

На бро ски к ре че во му пор тре ту рус ско го во ря щ их им ми гран тов в Шве ции / La ri sa Li -
sik // Рус ская ди а спо ра... – 299–303.

597. ЛУ КА ША НЕЦ, Алек сан др

No mi na agen tis у су ча снай бе ла ру скай мо ве : сло ва ў тва ра ль ны па тэн цы ял і тэн дэн -
ціі раз віц ця / Аляк сан др Аляк сан дра віч Лу ка ша нец // Твор ба ре чи... – 153–165. | Sum mary

598. ЛУ КА ША НЕЦ, Алек сан др

Функ ци о ни ро ва ние рус ско го язы ка в усло ви ях го су дар ствен но го бе ло рус ско-рус ско -
го дву я зы чия и про бле мы язы ко во го обра зо ва ния / Алек сан др Алек сан др о вич Лу ка ша нец
// Рус ская ди а спо ра... – 288–298.

599. ЛУ КА ША НЕЦ, Еле на

Рус ское сло во о бра зо ва ние в зер ка ле ин тер нет-ком му ни ка ции / Еле на Гле бов на Лу -
ка ша нец // Твор ба ре чи... – 167–175. | Sum mary

600. МАН ЧЕВ, Вла ди мир

О не ко то рых осо бен но стях ис по ль зо ва ния ми ли тар ной лек си ки в ин тер не те : на при -
ме ре рус ских и бол гар ских стра ниц с во ен но-исто ри че ской те ма ти кой / Вла ди мир Ман -
чев // До сти же ния и пер спек ти вы... – 168–178.

– МА РИЋ, Би ља на

Де вер ба тив не кон струк ци је са услов ним и слич ним адвер би јал ним зна че њи ма : у
ру ском у по ре ђе њу са срп ским је зи ком | Уп. 447.

Син так сич ка де ри ва ци ја : мост из ме ђу твор бе ре чи и син так се : у ру ском је зи ку у
по ре ђе њу са срп ским | Уп. 448.

Син так сич ка де ри ва ци ја : у са вре ме ном ру ском књи жев ном је зи ку у по ре ђе њу са
срп ским | Уп. 449.

Упо тре ба де вер ба тив них и де а дјек тив них име ни ца као до пу на од ре ђе них ти по ва пре -
ди ка та : у ру ском у по ре ђе њу са срп ским | Уп. 450.

601. МА РИ ШО ВА, Ма ри на

Сти ли сти че ская функ ция пар цел ля ции в тек стах ра зных жан ров / Ма ри на А. Ма ры -
шо ва // Стил. – 10 (2011), 183–193. | Sum mary

602. МА РО ЈЕ ВИЋ, Ми ле на

Функ ци о нал ни хо мо ни ми у ру ском је зи ку / Ми ле на Б. Ма ро је вић // СЈ. – 17 (2012),
601–611. | Ре зю ме

603. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Ин вер зи ја по се си ва и пред ло шко име нич ке ве зе : и из раз сал та ни за зе мля ми у „Сло -
ву о пол ку Иго ре ве“ / Рад ми ло Ма ро је вић // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 105–120. | Ре зю ме

604. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

М. В. Ло мо но сов – уте ме љи вач ру ског књи жев ног је зи ка / Рад ми ло Н. Ма ро је вић //
СЈ. – 17 (2012), 285–292. | Ре зю ме

– МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

По боч ни ак цен ти у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 454.
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605. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Рус ская грам ма ти ка в меж сла вян ском кон тек сте (1) / Рад ми ло Н. Ма ро е вич // СЈ. –
16 (2011), 333–339. | Ре зи ме

606. МА СЛЕ НИ КО ВА, На та ли ја

От ис то рии язы ка – к язы ку ис то рии : на па мя ть ака де ми ка О. Н. Тру ба чё ва : 1930–
2002. / Н. В. Ма слен ни ко ва // СЈ. – 16 (2011), 865–882.

– МА СЛО ВА, Али на

Је зич ка ре а ли за ци ја из ви ње ња у ру ском и срп ском је зи ку : у по ре ђе њу | Уп. 455.
Струк тур ни мо де ли и праг ма тич ки ти по ви ин струк ци је у срп ском је зи ку и ру ском

је зи ку | Уп. 456.

– МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ, Јел ка

Ти по ви ме ђу је зич ких екви ва ле на та : на ма те ри ја лу ру ских и срп ских име нич ких де -
ми ну ти ва | Уп. 458.

– МА ТИЋ, Ма ри ја на

Из ра жа ва ње ани мат но сти у ен гле ском, срп ском и ру ском је зи ку | Уп. 459.

607. МЕ ДЕ НИ ЦА, Лу ка

Этю ды о рус ском язы ке : вздляд со сто ро ны / Ве ра Ва си ль ев на Бо ри сен ко-Сви нар -
ская. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, 2012. – 215. / Лу ка Ме де ни ца // ЗбМСС. – 82 (2012),
200–201. | При каз | Уп. 569.

– МЕ ДЕ НИ ЦА, Лу ка

Про стор на ло ка ли за ци ја не за ме нич ким при ло зи ма у ру ском и срп ском је зи ку : при -
ло зи са зна че њем пред ње или зад ње стра не | Уп. 460.

608. МЕН ГЛЕ, Све тла на

Ин тер фе рен ция сло во о бра зо ва те ль ных ме ха ни змов в язы ко вых си сте мах би лин гвов
: на ма те ри а ле рус ско го в ди а спо ре и язы ков-парт нё ров / Swe tla na Men gle, Ele na Plak si na
// Твор ба ре чи... – 177–192. | Zu sam men fas sung

– МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја

Му зич ки жар гон мла дих и мо ло де жный му зы ка ль ный сленг : ком па ра тив ни по глед
| Уп. 465.

609. МИ ЛО СЛАВ СКИЈ, Игор

Из ме не ние со чи та е мост ных и па ра диг ма ти че ских сво йств рус ских гла го лов как след -
ствие их мо ди фи ка ци он ной де ри ва ции / Иго рь Гри го рь е вич Ми ло слав ский // Твор ба ре -
чи... – 193–200. | Sum mary

610. МИН ЛОС, Фи лип

So me Con tro ver si es Con cer ning Pos ses si ve Pro noun Pla ce ment in Old Rus sian / Phi lip
Min los // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 53–58. | Ре зи ме

– МИ РИЋ, Ду шан ка

Из ра жа ва ње мо дал но сти сум ње у срп ском и ру ском је зи ку | Уп. 466.
Со по ста ви те ль ное ис сле до ва ние рус ско го и серб ско го дис кур са | Уп. 468.
Ti po vi di ja lo ških re ak ci ja u kon tra stiv nom aspek tu | Уп. 469.

611. МО ЧА ЛО ВА, Та тја на

Ис по ль зо ва ние общ е рус ских имен су щ е стви те ль ных в про цес се ди а лект но го фра -
зе о твор че ства / Та ть я на И. Мо ча ло ва // ЗбМСС. – 81 (2012), 205–216. | Ре зи ме
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– НЕ ДИЋ, Је ле на
Ите ра тив ная мно же ствен но сть в рус ском, серб ском и ма ке дон ском язы ках | Уп. 478.

612. НИ КИ ТЕ ВИЧ, Алек сеј
Де ри ва ци он ные объ е ди не ния в со ста ве ди а лект ных под си стем близ ко род ствен ных

язы ков / Алек сей Ва си ль е вич Ни ки те вич // Твор ба ре чи... – 235–243. | Sum mary

613. НИ КО ЛА ЈЕВ, Ге на диј
Уни вер ба ты и суб стан ти ва ты в ис то рии рус ско го сло во о бра зо ва ния / Ген на дий Алек -

се е вич Ни ко ла ев // Твор ба ре чи... – 235–254. | Sum mary

– НИ ЦО ЛО ВА, Ру се ли на
Лек си че ские тем по ра ль ные мо ди фи ка то ры и их вза и мо от но ше ния с грам ма ти че ски -

ми зна че ни я ми ви да и вре ме ни в про стом пред ло же нии : на ма те ри а ле бол гар ско го язы ка
в со по ста вле нии с рус ским и чеш ским язы ка ми | Уп. 483.

614. ПАР ФЈО НО ВА, Ни на
Дво й ные име на : по дан ным па мят ни ков пи сь мен но сти за у ра лья XVI–XVI II вв. / Ни -

на Н. Пар фё но ва // ЗбМСС. – 82 (2012), 159–165.

615. ПЕ ТРОВ, Алек сан др
Кон фи гу ра ция суб по ля с ядром раз ве сти 6 в рус ском язы ке / Алек сан др Пе тров //

Стил. – 11 (2012), 265–278. | Sum mary

616. ПЕ ТРУ ХИ НА, Еле на
Ис по ль зо ва ние сло во о бра зо ва те ль ных ре сур сов цер ков но сла вян ско го язы ка в со вре -

мен ном рус ском язы ке : в со по ста вле нии с серб ским язы ком / Еле на Ва си ль ев на Пе тру -
хи на // Твор ба ре чи... – 271–287. | Sum mary

– ПИ ПЕР, Пре драг
Гра ма ти ка ру ског је зи ка : у по ре ђе њу са срп ском | Уп. 490.

617. ПИ ПЕР, Пре драг
Лин гви стич ка ру си сти ка : сту ди је и члан ци / Пре драг Пи пер. – Бе о град : Фи ло ло -

шки фа кул тет, 2012. – 588. – (На ста ва је зи ка и књи жев но сти)

– ПО ЉА КОВ, Дми триј
Не ко то рые но ми на тив ные и сло во о бра зо ва те ль ные мо де ли чеш ско го и рус ско го язы -

ков в све те язы ко вых кон так тов | Уп. 491.

– ПО ПО ВИЋ, Дра га на
Праг ма тич ко-се ман тич ка ана ли за го вор ног жан ра са ве та : на ма те ри ја лу ру ског и

срп ског је зи ка | Уп. 492.

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Функ ци је плу сквам пер фек та у са вре ме ном срп ском и укра јин ском је зи ку | Уп. 494.

618. ПРО ХО РО ВА, Ан же ла
Прав ди во сть и прав да у ру ском је зи ку : кон цеп ту ал на ана ли за / Ан же ла Про хо ро ва

// До сти же ния и пер спек ти вы... – 198–204.

619. РА ДЕ ВА, Ва сил ка
Ро ля на срав не ни е то при из гра жда не на сло во о бра зу ва тел но то зна че ние / Ва сил ка

Ра де ва // Твор ба ре чи... – 289–297. | Sum mary

620. РАД ЗИ ЕВ СКА ЈА, Та тја на
А. А. По теб ня как кри тик : осо бе но сти сти ля ре цен зи ро ва ния / Та ть я на В. Рад зи ев -

ская // Стил. – 10 (2011), 121–134. | Sum mary
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621. РАД ЗИ ЕВ СКА ЈА, Та тја на

Об од ной тен ден ции раз ви тия син так си са ху до же ствен ной про зы : па рен те ти че ский
ком по нент в тек сте „Да ра“ Вл. На бо ко ва / Та ть я на В. Рад зи ев ская // Стил. – 11 (2012),
293–308. | Sum mary

– РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Ре чи са ин тер фик сом -и- у срп ском је зи ку у исто риј ском раз во ју до да нас у по ре ђе -
њу с ру ским и пољ ским | Уп. 498.

622. РОЈС, Ју риј Ема ну ел

Fra ze o lo gi ja v pe smih Ni ko la ja Ne kra so va / Ju rij Ema nuel Rojs // ЗбМСС. – 82 (2012),
168–178.

623. РУ ДЕН КА, Але на

Der kog ni ti ve Cha rak ter di ac hro ner Sprac hwis sen schaft : am Be i spiel der ost sla wischen
Sprac hen / Ale na Ru den ka // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 53–65. | Ре зи ме

– РУД НИК-КАР ВА ТО ВА, Зо фја

Ro la sł o wot wórst wa w sł o wi a ń ski ej ter mi no lo gii języko wej : na ma te ri a le języka pol ski -
e go, cze ski e go i rosyjsko go | Уп. 657.

624. РУС СКАЯ ди а спо ра и из у че ние рус ско го язы ка и рус ской ку ль ту ры в ино сла -
вян ском и ино стран ном окру же нии : ме жду на род ный на уч ный сим по зи јум (Бел град,
1–2 июня 2011) : до кла ды / ред. Бо го люб Стан ко вич. – Бе о град : Сла ви стич ко дру штво
Ср би је, 2012. – 333.

625. СА ВЉЕ ВА, Ли ди ја

Мно го мер но сть язы ко во го со зна ния и про бле ма по ли я зыч но го ин тер тек ста : на ма -
те ри а ле пи сем Пу шки на / Ли дия В. Са вль е ва // Стил. – 11 (2012), 309–320. | Sum mary

– СЕ МЕ ЊУК, Олег

Упо тре бле ние ус то й чи вых со че та ний с ком по нен том че ло век в рус ском, укра ин ском
и серб ском язы ках | Уп. 504.

– СКВАР СКА, Ка ро ли на

Се ман ти че ские ди а те зы в чеш ском язы ке в со по ста вле нии с рус ским и по ль ским
язы ка ми | Уп. 509.

626. СМУ ШЧИН СКА ЈА, Ири на

Ху до же ствен ный текст как объ ект лин гво сти ли сти че ско го ана ли за / Ири на В. Сму -
щ ин ская // Стил. – 10 (2011), 159–168. | Sum mary

627. СОЛ НЦЕ ВА-НА КО ВА, Ека те ри на

При род ные си лы в рус ских, по ль ских и бол гар ских за гад ках : срав ни те ль но-со по ста -
ви те ль ный ана лиз / Ека те ри на Сол нце ва-На ко ва // До сти же ния и пер спек ти вы... – 129–132.

– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја

Је зич ка сли ка по ро ди це у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 513.

628. СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј

Иди о сти ли сти ка на уч ной ре чи : на ши пред ста вле ния о ре че вой ин ди ви ду а ль но сти
уче но го / М. Н. Ко тю ро ва, Л. С. Ти хо ми ро ва, Н. С. Со ло вь е ва. – Пер мь : ПГУ, 2011. – 394.
/ Ан дреј Сто ја но вић // Стил. – 10 (2011), 359–368. | При каз

629. СТРЕ ПЕ ТО ВА, Га ли на

Ста ро сла вя ни змы в рус ском язы ке : зна ки ино си стем но сти и вну три си стем ные от -
но ше ния / Га ли на Ива нов на Стре пе то ва // До сти же ния и пер спек ти вы... – 56–60.
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630. ТАР ЛА НОВ, За мир

Ро ль ан ти те зы и ам пли фи ка ции в по ве сти Л. Н. Тол сто го „Хад жи-Му рат“ / За мир К.
Тар ла нов // Стил. – 11 (2012), 13–21. | Sum mary

631. УЛУ ХА НОВ, Игор

Сло во о бра зо ва ние по сред ством за ме ны мор фем / Иго рь Сте па но вич Улу ха нов //
Твор ба ре чи... – 387–398. | Sum mary

632. УС ПЕН СКИ, Бо рис

Из ма те ри а лов по ис то рии рус ской лек си ки / Бо рис Ус пен ский // Је зик, књи жев ност,
кул ту ра. – 255–258. | Ре зи ме

633. ФЕЈ СА, Ми хај ло

Цер ков но сла вян ски еле мен ти у ру ским язи ку / Ми ха й ло П. Фе й са // ЗбЈКФФ. – 1
(2011), 37–45. | Sum mary

634. ХА РИ ТОН ЧИК, Зи на и да

Кон цен ту а ль ная при ро да лек си че ско го зна че ния, или К ис то кам но ми на тив ных ре -
сур сов язы ка / Зи на и да Ан дре ев на Ха ри тон чик // Твор ба ре чи... – 399–406. | Sum mary

635. ХРА КОВ СКИЈ, Вик тор

Иерар хия грам ма ти че ских ка те го рий рус ско го гла го ла : вид, вре мя, на кло не ние / Вик -
тор С. Хра ков ский // Гра ма ти ка и лек си ка... – 213–224.

636. ХРО МОВ, Сер геј

О со по ста вле нии ин то на ции и про со дии раз но си стем ных язы ков / Сер гей Сер ге е -
вич Хро мов // До сти же ния и пер спек ти вы... – 9–13.

637. ЦО НЕ ВА, Љи ља на

Во про сы язы ка и ли те ра ту ры в тру дах П. М. Би цил ли / Ли ля на Цо не ва // Рус ская ди -
а спо ра... – 166–169.

638. ЧЕ МЕР КИН, Сер геј

Фор ми ро ва ние ли те ра тур ной нор мы в кон тек сте со вре мен ной сти ле вой диф фе рен -
ци а ции / Сер гей Г. Че мер кин // Стил. – 11 (2012), 219–228. | Sum mary

– ЏО НИЋ, Ви о ле та

Фра зе о ло ги зми као ла ку не : на ма те ри ја лу ру ског и срп ског је зи ка | Уп. 520.

639. ШИ ШКИ НА, Све тла на

Кон цепт ин те рес в рус ском язы ке : лин гво ку ль ту ро ло ги че ский аспект / Све тла на А.
Ши шки на // ЗбМСС. – 81 (2012), 249–253.

640. ШТАЈН, Кла ра

Си сте ма чле нов пред ло же ния в со вре мен ном рус ском язы ке : мор фо ло гия / Ве ра Ва -
си ль ев на Ба ба й це ва. – Мо сква : Флин та : На у ка, 2011. – 496. / Кла ра Э. Шта йн, Де нис И.
Пе трен ко // Стил. – 11 (2012), 459–462. | При каз

641. ШТАЈН, Кла ра

Фи ло ло гия и есте ствен но на уч ное зна ние / Кла ра Э. Шта йн // Стил. – 10 (2011), 245–
256. | Sum mary

642. ШЧЕР БОВ СКИ, Та де уш

Основ ные по ня тия ан гло я зыч но го пе ре во до ве де ния : тер ми но ло ги че ский сло ва рь-
спра воч ник / ред. М. Б. Ра рен ко. – Мо сква : ИНИ ОН, 2011. – 250. / Ta de usz Szczer bow ski
// Стил. – 11 (2012), 456–457. | При каз
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в) За пад но сло вен ски је зи ци

643. АЈ ДА ЧИЋ, Де јан

Пољ ске ре чи у зна че њу из дај ник (zdraj ca) / Де јан Ај да чић // ЗбМСС. – 79 (2011),
121–135. | Sum mary

644. ВА ША КО ВА, Кри сти на

Kog nitywno-ko mu ni katywna fun kcja motywa cji sł o wot wórc zej / Krystyna Was za ko wa //
Твор ба ре чи... – 53–64. | Ре зю ме

– ГРИ ГЈЕЛ, Мар ћин

Из ра жа ва ње афир ма ци је по мо ћу ин стру мен та ла у пољ ском и срп ском је зи ку : ког ни -
тив на ана ли за | Уп. 410.

645. ГРО ХОВ СКИ, Ма ћеј

Me ta o pe ra tory o po sta ci kom pa ra ti wu przysłó wka : we współc zesnym języku pol skim /
Ma ci ej Groc how ski // Гра ма ти ка и лек си ка... – 85–94. | Summary

646. ЈАН КО ВИЋ, Је ле на

Język po za gra ni ca mi języka 2, Se mantyka a prag matyka : spór o pi erw sze ńst wo. Tom 1,
Aspekty ling wistyczno-se mi otyczne / red. A. Ki kle wicz. – Olsztyń : UWM, 2011. / Је ле на Јан -
ко вић // Стил. – 11 (2012), 470–473. | При каз

– ЈА РО ШЕ ВИЧ, Хен рик

Ва ри јант ност фра зе о ло шких је ди ни ца у срп ском и пољ ском је зи ку | Уп. 426.

– ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на

Из срп ске и пољ ске сред ње ве ков не хри шћан ске ан тро по ни ми је | Уп. 1577.

647. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на

Sł ow nik pol skich lek semów po tocznych (red. W. Lu baś) / Гор да на Јо ва но вић // ПКЈИФ.
– 77 (2011), 311–316. | При каз

648. КИ КЛЕ ВИЧ, Алек сан дер

In fantylizm se mantyczny we współc zesnych dyskur sach pu blicznych / Alek san der Ki kle -
wicz // Стил. – 11 (2012), 95–111. | Summary

649. КЛЕ ШЧО ВА, Кри сти на

Wyra ż e nia przyim ko we w pol ski ej derywa cji / Krystyna Kleszczo wa // Твор ба ре чи... –
121–129. | Re zi me

650. КО ВА ЛО НЕК, Ма ћеј

Упо ред на ана ли за се ман тич ко-де ри ва ци о ног гне зда лек се ме ру ка (rę ka) у „Срп ском
рјеч ни ку“ Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и „Реч ни ку пољ ског је зи ка“ Са му е ла Бо гу ми ла
Лин деа / Ma ci ej Ko wa lo nek // НССУВД. – 40, 1 (2011), 461–479. | Sum mary

– КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца

Лек сич ко се ман тич ке гру пе као по ла зи ште за кон фрон та тив ну ана ли зу де ри ва ци о -
них си сте ма два сло вен ска је зи ка | Уп. 434.

– КОР ЈА КОВ ЦЕ ВА, Еле на

Об эк спрес сив ном по тен ци а ле сло во о бра зо ва те ль ных средств | Уп. 588.

651. МА КИ ШО ВА, Ана

Slová cud zi e ho pôvodu v ústnych jazykových pre ja voch voj vo dinských slovákov / Ana
Ma ki šo va // ЗбЈКФФ. – 1 (2011), 27–36. | Sum mary
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– МА КИ ШО ВА, Ана*
Hi brid na lek si ka u dva ge net ski srod na je zi ka | Уп. 445.

– МА РИЋ, Ана*
Po li se mi ja pre fik sal nih gla gol skih ho mo ni ma u slo vač kom i srp skom je zi ku | Уп. 446.

652. МА РИЋ, Ана
Rodné mená prvých Slovákov v Sra tej Pa zo ve / Ana Ma rić // Лек си ко ло ги ја... – 201–209.

| Sum mary

653. НА ГУР КО, Али цја
Sł o wot wórczy po ten cjał sa kro nimów : w pol skim, sł o wac kim i ni e mec kim / Ali cja

Nagórko // Твор ба ре чи... – 201–214. | Resümee

– НИ ЦО ЛО ВА, Ру се ли на
Лек си че ские тем по ра ль ные мо ди фи ка то ры и их вза и мо от но ше ния с грам ма ти че ски -

ми зна че ни я ми ви да и вре ме ни в про стом пред ло же нии : на ма те ри а ле бол гар ско го язы ка
в со по ста вле нии с рус ским и чеш ским язы ка ми | Уп. 483.

654. ОЛО ШТИ ЈАК, Мар тин
O pro jek te kom plexné spra co va nie slo vo tvorby súča snej slo ven činy / Mar tin Olo šti ak //

Твор ба ре чи... – 255–269. | Sum mary

655. ПА НЕ ВО ВА, Јар ми ла
O re zul ta tiv no sti (především) v če šti ně / Jar mi la Panevová // Гра ма ти ка и лек си ка... –

165–176. | Summary

– ПО ЉА КОВ, Дми триј
Не ко то рые но ми на тив ные и сло во о бра зо ва те ль ные мо де ли чеш ско го и рус ско го язы -

ков в све те язы ко вых кон так тов | Уп. 491.

656. ПО СПИ ШИЛ, Иво
Žánr pro za ického deníku Mic ha la Vi e weg ha, po e ti ka, žánrové tra di ce a so u vi slo sti / Ivo

Pospíšil // Стил. – 10 (2011), 309–321. | Sum mary

– РАТ КО ВИЋ, Дра га на
Ре чи са ин тер фик сом -и- у срп ском је зи ку у исто риј ском раз во ју до да нас у по ре ђе -

њу с ру ским и пољ ским | Уп. 498.

657. РУД НИК-КАР ВА ТО ВА, Зо фја
Ro la sł o wot wórst wa w sł o wi a ń ski ej ter mi no lo gii języko wej : na ma te ri a le języka pol ski -

e go, cze ski e go i rosyjsko go / Zo fia Rud nik-Kar wa to wa // Твор ба ре чи... – 311–318. | Ре зю ме

658. СЈЕ РО ЦЈУК, Је жи
Specyfi ka sł o wot wórst wa gwar оwe go w świ e tle danych kor pu sowych / Jerzy Si e ro ci uk //

Твор ба ре чи... – 331–340. | Summary

– СКВАР СКА, Ка ро ли на
Се ман ти че ские ди а те зы в чеш ском язы ке в со по ста вле нии с рус ским и по ль ским

язы ка ми | Уп. 509.

659. СЛАН ЧО ВА, Да ни је ла
Ko mu ni kačný re gi ster ako alternatíva funkčného štýlu : na pozadí komunikácie v špor te /

Da ni e la Slančová, Terézia Slančová // Стил. – 11 (2012), 177–187. | Sum mary

– СОЛ НЦЕ ВА-НА КО ВА, Ека те ри на
При род ные си лы в рус ских, по ль ских и бол гар ских за гад ках : срав ни те ль но-со по ста -

ви те ль ный ана лиз | Уп. 627.
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660. СТЕ ПА НО ВИЋ, Жељ ко

Sł ow nik Ste re otypów i sim bo li lu dowych. T. 1, cz. 2 / red. Jerzy Bart mi ń ski. – Lu blin : Un.
M. Cu rie-Skł o dow ski ej, 1999. – 481. / Жељ ко Сте па но вић // ФП. – 39, 1 (2012), 263–267. |
При каз

– ТИР, Ми хал*

Не га ци ја у сло вач ком и срп ском је зи ку | Уп. 514.

661. ЋИ ШИЋ, Ал ма

Tęc za nad po to ki em / Alek san der Ki kle wicz. – Łask : OWL ; Olsztyn : WMU, 2010. – 204.
/ Ал ма Ћи шић // Стил. – 10 (2011), 383–385. | При каз

662. ФИН ДРА, Јан

Mo dely hľb ko vej a po vrc ho vej stavby tex tu / Ján Fin dra // Стил. – 10 (2011), 83–89. |
Sum mary

663. ХУТ КО ВА, Ани та

Nie je padák ako padák! Ale bo čo znamená do stať zlatého padáka?! / Ani ta Huťková //
Стил. – 10 (2011), 277–286. | Sum mary

г) Ју жно сло вен ски је зи ци, из у зев срп ског

664. АВРА МО ВА, Цве тан ка

Соб стве ни те име на ка то ре сурс за обра зу ва ње на но ви ду ми в съ вре мен ния бъл гар -
ски кни жо вен език / Цве тан ка Дим чо ва Авра мо ва // Твор ба ре чи... – 21–31. | Sum mary

– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на

О бу гар ском пре во ду ро ма на „Пе три јин ве нац“ Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа | Уп. 111.

665. АЛЕК СИЋ, Ма ри а на

О за јед нич ким фран цу ским по зајм ље ни ца ма у срп ском и бу гар ском је зи ку : се ман -
тич ка ана ли за / Ма ри а на Алек сић // НССУВД. – 40, 1 (2011), 451–459. | Sum mary

– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на

Уста ље на по ре ђе ња са зо о ни мом као ком па ра тив ном ком по нен том : на ма те ри ја лу
срп ског и бу гар ског је зи ка | Уп. 379.

666. АРИ ЗАН КОВ СКА, Ли ди ја

За пар ти ку ли те : врз при ме ри од ма ке дон ски от и сло ве неч ки от ја зик / Ли ди ја Ари -
зан ков ска // ЗбМСС. – 80 (2011), 107–115. | Sum mary

667. АРИ ЗАН КОВ СКА, Ли ди ја

Збо ро о бра зу ва ње то и не го ви те ре сур си во ма ке дон ски от ја зик : со осврт на де ри ва -
ти те со су бјек тив на оцен ка ка ко дел од основ ни от лек сич ки фонд на ма ке дон ски от ја зик
/ Ли ди ја Ари зан ков ска // Твор ба ре чи... – 33–42. | Ре зю ме

668. АРИ ЗАН КОВ СКА, Ли ди ја

Ка рак те ри сти ке си сте ма гла гол ских вре ме на у ма ке дон ском је зи ку у по ре ђе њу са
сло ве нач ким и дру гим ју жно сло вен ским је зи ци ма / Ли ди ја Ари зан ков ска // Срп ска књи -
жев ност и је зик... – 176–186. | Sum mary

669. БА ДУ РИ НА, Ла да

Gra ma ti ka tek sta : i što da lje? / La da Ba du ri na // Nje go še vi da ni 3. – 331–342. | Sum mary
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670. БАЛ ТО ВА, Ју ли ја

За та ка на ре че ни те нео кла си ци зми ка то ре сурс в съ вре мен но то сло во о бра зу ва не /
Юлия Ми нь о ва Бал то ва // Твор ба ре чи... – 43–51. | Sum mary

671. БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на

Ne ki slu ča je vi stil ski mar ki ra nog re da ri je či u je zi ku Jan ka Đo no vi ća / Je le na Ba ša no vić-
Če čo vić // Ri ječ. – 7 (2012), 115–128. | Sum mary

– БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на

Се ман тич ке и твор бе не ка рак те ри сти ке гла го ла ба ста ти у цр но гор ском је зич ком
из ра зу | Уп. 836.

672. БЕ ГО ВИЋ, Џа вид

San džač ki rječ nik : pri log lek si ko gra fi ji bo san skog je zi ka / Dža vid Be go vić, Šef ka Be go -
vić-Li či na. – Sa ra je vo : D. Be go vić, Š. Be go vić-Li či na, 2012. – 630.

– БЕ ЛИЋ, Алек сан дар

Бе не ши ће ва гра ма ти ка : 1939. | Уп. 744.
Бо сан ски је зик или стил : 1937. | Уп. 1144.
Ср би и Хр ва ти и наш књи жев ни је зик : 1935. | Уп. 745.

673. БО ЈО ВИЋ, Дра га

На уч ни и ме то до ло шки аспек ти цр но гор ског је зи ка / Дра га Бо јо вић // Срп ско је зич -
ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 343–352. | Sum mary

674. БОНД ЖО ЛО ВА, Ва лен ти на

Не й мин гът и тран сфор ма ци и те на ре клам но го име / Ва лен ти на Цв. Бонд жо ло ва //
Име у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 163–171. | Sum mary, Ре зю ме

– БО ШКО ВИЋ, Ра до сав

О лек сич кој и стил ској ди фе рен ци ја ци ји срп ско га и хр ват ско га књи жев ног је зи ка |
Уп. 1149.

675. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Зна чај ис пи ти ва ња је зич ких ста во ва ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не у Ср би ји / Жар -
ко Бо шња ко вић, Иван Књи жар // Срп ска књи жев ност и је зик... – 122–155. | Sum mary

– БР БО РИЋ, Бра ни слав

О мо гућ но сти срп ско-хр ват ског спо ра зу ма : 1992. (2000) | Уп. 1151.
Тро је зич ност и/или ви ше је зич ност : 2001. | Уп. 1153.

– БУ ГАР СКИ, Ран ко

Re stan dar di za ci ja srp sko hr vat skog u sve tu so ci o lin gvi stič ke te o ri je : 2004. | Уп. 26.

676. БУ ЛА ТО ВИЋ, Ве сна

En gle ski se man tič ki ple o na zmi u cr no gor skom / Ve sna Bu la to vić // Ri ječ. - 7 (2012), 75-
87. | Sum mary

– БУР ЗА НО ВИЋ, Ти хо мир

Ri je či na u ke i čo vječ no sti o pro šlo sti i bu duć no sti pi sma i je zi ka u Bo sni i Her ce go vi ni :
1991. | Уп. 1155.

677. БУ РИЋ, Ми ле на

Stil ska obi lje že nost in di ka tiv nog pre zen ta u ep skom di ja lo gu / Mi le na Bu rić // Ri ječ. – 8
(2012), 29–44. | Sum mary
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678. ВА ЛО ВИЋ, На та ша

Fo ren zič ki aspek ti na pri me ru jed ne re cen zi je o cr no gor skom je zi ku / Na ta ša Va lo vić //
Nje go še vi da ni 3. – 375–384. | Zu sam men fas sung

679. ВА СИ ЛЕВ, Са ва

Име на та – пре ди и след упо тре ба / Са ва Й. Ва си лев // Име у кул ту ри Ср ба и Бу га ра.
– 173–180. | Zu sam men fas sung, Ре зю ме

680. ВЕ ЛИЧ КО ВА, Де си сла ва

Към се ман ти ка та и ко ди ра не то на соб стве ни име на в ези ка на пре во да : за пре во да
на име то-за гла вие ро ма на „Уна“ от Мо мо Ка пор / Де си сла ва П. Ве лич ко ва // Име у кул ту -
ри Ср ба и Бу га ра. – 147–153. | Sum mary, Ре зю ме

– ВУ КИЋ, Ма ја

Фра зе о ло ги зми са ан тро по ни мом као ком по нен том у срп ском и бу гар ском | Уп. 1020.

681. ВУ КИ ЋЕ ВИЋ, Ве сна

Се ман ти че ская струк ту ра гла го лов ре чи с ком по нен том су бъ ек тив ной оцен ки / Ве -
сна Ву ки че вич // СЈ. – 16 (2011), 293–299. | Ре зи ме

682. ВУ КО МА НО ВИЋ, Слав ко

О је зич ком уче њу Алек сан дра Бе ли ћа и сво ја та њу ма ке дон ског је зи ка / Слав ко Ву -
ко ма но вић // КњЈ. – 58, 1/2 (2011), 17–43. | Sum mary

– ДА МЈА НО ВА, Хри сти на

Ро ль функ ци о на ль но-се ман ти че ской ка те го рии в со по ста ви те ль ных ис сле до ва ни ях
рус ско го и бол гар ско го язы ков | Уп. 574.

– DI SKU SI JA o je zič koj si tu a ci ji u BiH | Уп. 1158.

– DO KU MEN TI o je zič koj po li ti ci u BiH | Уп. 1159.

– ГАЈ ДО ВА, Убав ка

О не ким спе ци фич но сти ма упо тре бе про шлих вре ме на у срп ском и ма ке дон ском је -
зи ку | Уп. 404.

683. ГЕ ОР ГИ Е ВА, Цве те ли на

Ви до ве кла си фи ка ции на ак тив ни те пре по зи тив ни фор ман ти в бъл гар ско то имен но
сло во о бра зу ва не / Цве те ли на Ге ор ги е ва // Твор ба ре чи... – 545–553. | Sum mary

684. ГЕ ОР ГИ ЕВ СКИ, Је ли ца

Иди о ми ма ке дон ског је зи ка = Иди о ми на ма ке дон ски от ја зик / Је ли ца Ге ор ги ев ска.
– Пан че во : Ма ке дон ски ин фор ма тив ни и из да вач ки цен тар, 2012. – 167.

685. ГЛУ ШИ ЦА, Рај ка

О no vo u svo je noj gra ma ti ci cr no gor skog je zi ka / Raj ka Glu ši ca // Nje go še vi da ni 3. – 317–
329. | Sum mary

– ГРО ЗДА НО ВА, Еве ли на

О не ким пра во пи сним прин ци пи ма у бу гар ском и у срп ском је зи ку | Уп. 411.

686. ДА ПИТ, Ро бер то*

O več je zič nem in med kul tur nem iz o bra že va nju pri slo ven sko go vo re či skup no sti v Ita li ji
/ Ro ber to Da pit // ПЛ. – 10 (2009), 29–38. | Sum mary

– ДЕ ДО ВИЋ, Дра га на

Kon cep tu al ne me ta fo re u po pu lar nom po slov nom dis kur su : en gle ski i cr no gor ski je zik |
Уп. 414.
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687. ДО ШЉАК, Дра шко

Osta ci dvo ji ne u cr no gor skim to po ni mi ma / Dra ško Do šljak // Ri ječ. – 5 (2011), 49–55. |
Sum mary

688. ДРА ГАШ, Ма ри ја на

Čim be ni ci upo ra be je zič kih stra te gi ja u usva ja nju en gle skog kao pr vog stra nog je zi ka /
Ma ri ja na Dra gaš // ВиО. – 1 (2011), 179–189.

– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја

Срп ски пре вод ни екви ва лен ти сло ве нач ких лек се ма kar и kaj | Уп. 125.

689. ЖЕ ЛЕ, Ан дре ја

Вы ра же ние раз лич ных сте пе ней аген тив но сти в сло вен ском язы ке / Ан дрея Же ле //
Гра ма ти ка и лек си ка... – 95–112. | Povzetek

690. ЖЕ ЛЕ, Ан дре ја

Ko nek tor ji v slo ven šči ni / An dre ja Že le // ЗбМСС. – 82 (2012), 59–69. | Sum mary

– ЗИ ЛИЋ, Ер мин ка

‘Fin zelg Gänger‘ in der de utschen Sprac he und die Ent sprec hun gen im bo snischen : Un -
ter sucht am Be i spiel von sEI Es– | Уп. 421.

691. ИВА НО ВА, Нај да

Kul tu ro lo ški po gled na raz voj slo ven ske ga knji žev ne ga je zi ka / Mar ti na Oro žen. – Ma ri -
bor : Fi lo zof ska fa kul te ta, 2010. – 529. – (Med na rod na knji žna zbir ka Zo ra ; 74) / Нај да Ива -
но ва // ЈФ. – 67 (2011), 352–359. | При каз

692. ИВА НО ВА, Цен ка

Пре во ди те ка то из точ ник на но ви но ми на ции в ези ко ва та стан дар ди за ция през 19.
век / Цен ка Н. Ива но ва // Име у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 133–146. | Sum mary, Ре зю ме

– ИВА НОВ СКА, Би ља на

Ani mal Idi oms in Ger man and the ir Ma ce do nian Equ i va lents | Уп. 423.

– ИМЕ у кул ту ри Ср ба и Бу га ра | Уп. 1039.

– ЈАН КО ВИЋ, Ср ђан

Od Sa ra jev skog sim po zi ju ma do Mo star skog sa vje to va nja : 1974. | Уп. 1164.
Po gled na bo san sko her ce go vač ki me đu va ri jant ni je zič ki tip : 1967. | Уп. 1165.
So ci o lin gvi stič ko od re đe nje bo san sko her ce go vač kog stan dard no je zič kog iz ra za : 1991. |

Уп. 1166.

693. ЈЕ СЕН ШЕК, Мар ко

Raz voj no-zgo do vin ska di na mi ka slo ven ske ga je zi ka / Mar ko Je sen šek // Фи ло ло ги ја и
уни вер зи тет. – 932–943. | Ре зи ме

694. КА ДРИЋ, Ад нан

Osvrt na ter min cr no gor ski je zik u jed noj dvo je zič noj al ha mi ja do gra ma ti ci s kra ja 19. sto -
lje ća / Ad nan Ka drić // Nje go še vi da ni 3. – 289–298. | Sum mary

695. КА ЛАЈ ЏИ ЈА, Ален

Et ni ci u Hörmannovoj zbir ci bo šnjač ke epi ke : kri te ri ji po dje le, tvor be ni mo de li, eti mo lo -
gi ja / Alen Ka laj dži ja // Nje go še vi da ni 3. – 299–315. | Sum mary

696. КА РАВ ДИЋ, Зе на и да

Po šta pa li ce i uz re či ce u bo san skom, cr no gor skom, hr vat skom i srp skom je zi ku / Ze na i da
Ka rav dić // Nje go še vi da ni 3... – 357–372. | Sum mary
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697. КА РАН ФИ ЛОВ СКИ, Мак сим

За не кои функ ции на им пе ра ти вот во ма ке дон ски от ја зик и во дру ги те сло вен ски ја -
зи ци : пра ша ње го на гла гол ски от вид при / Мак сим Ка ран фи лов ски // Nje go še vi da ni 3. –
351–356. | Sum mary

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бор ко

Син так сич ко-се ман тич ке од ли ке ет нич ких при де ва у срп ском и сло ве нач ком је зи ку
| Уп. 433.

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Је дан или три је зи ка : 2003. | Уп. 1169.

698. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

О ак ту ел ном пра во пи су и гра ма ти ци цр но гор ског је зи ка / Ми лош М. Ко ва че вић //
Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 303–323. | Sum mary

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Ср би сти ка и ста тус тзв. бо сан ског је зи ка : 2003. | Уп. 1171.

699. КО СТИЋ, На та ша

Kon di ci o nal ne re če ni ce u cr no gor skom je zi ku u svi je tlu kog ni tiv no-lin gvi stič ke te o ri je i
kon struk ci o ne gra ma ti ke / Na ta ša Ko stić // Ri ječ. – 5 (2011), 29–49. | Sum mary

– КО СТИЋ, На та ша

Form : Me a ning Map ping in Con di ti o nal Con struc ti ons : Evi den ce from En glish and Mon -
te ne grin | Уп. 435.

– КО ЦЕ ВА, Дра га на

Лек сич ки те не га ции во ма ке дон ски от, гер ман ски от и ан гли ски от ја зик | Уп. 436.

700. КРИ ВО КА ПИЋ, Ми лош

Lek sič ki slo je vi u je zi ku ser da ra i gu ver na du ra Ra do nji ća / Mi loš Kri vo ka pić // Осми лин -
гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 149–260. | Sum mary

701. КР СТА ЈИЋ, Ма ри на

Je zič ko-stil ske ka rak te ri sti ke ve zni ka u je zi ku lir ske na rod ne po e zi je Cr ne Go re / Ma ri na
Kr sta jić // Ri ječ. – 7 (2012), 129–140. | Sum mary

– КУ ЗИ ДО ВА-КА РА ЏИ НО ВА, Ири на

Осми сля й ки пре во да : ста ро бъл гар ски те вер сии на „Жи ти е то на св. Ила ри он Ве ли -
ки от Йеро ним Бла же ни“ | Уп. 739.

– ЛА ЛИЋ, Ра до ван

О раз ли ка ма у књи жев ном је зи ку Ср ба и Хр ва та : 1954. | Уп. 1172.

– ЛЕ СЊЕВ СКА, Ди ми три на

Вы ра зи те ль но сть язы ка со вре мен ной рус ской и бол гар ской пу бли ци сти ки | Уп. 595.

702. ЛО МА, Алек сан дар

По глед на сло ве нач ку то по ни ми ју : Eti mo lo ški slo var slo ven skih ze mlje pi snih imen /
Mar ko Snoj. – Lju blja na : Mo dri jan in Za lo žba ZRC, 2009. – 605. / Алек сан дар Ло ма // ОП.
– 21 (2011), 435–452. | При каз

703. МА НОЈ ЛО ВИЋ, Со ња

Ve zlji vost ni slo var slo ven skih gla go lov : skraj ša na knji žna iz da ja / An dre ja Že le. . – Lju -
blja na : In šti tut za slo ven ski je zik Fra na Ra mov ša ZRC SA ZU, 2011. – 470. / Со ња Ма ној ло -
вић // ЗбМСС. – 82 (2012), 202–204. | При каз
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– МАН ЧЕВ, Вла ди мир
О не ко то рых осо бен но стях ис по ль зо ва ния ми ли тар ной лек си ки в ин тер не те : на при -

ме ре рус ских и бол гар ских стра ниц с во ен но-исто ри че ской те ма ти кой | Уп. 600.

704. МАР КО ВИЋ, Бран ки ца
Split ski go vor : od va po ra do tra jek ta / Du nja Ju tro nić. – Split : Na kla da Bo ško vić, 2010.

– 474. / Бран ки ца Ђ. Мар ко вић // ЈФ. – 68 (2012), 228–232. | При каз

– МАР КО ВИЋ, Све то зар
Шта је за јед нич ко а шта по себ но у ва ри јан та ма срп ско хр ват ског (хр ват ско срп ског)

књи жев ног (стан дард ног) је зи ка? | Уп. 1176.

– МЕ ДИЋ, Ми ле
Суд би на је зи ка Ср ба и Хр ва та : 2001. | Уп. 758.

– МЕ ШИЋ, Са не ла
Die Ver gle ic hspar ti kel wie und ihre Äqu i va len te im bo snischen | Уп. 461.

– МИ ЛА НО ВИЋ, С. Д.
Хр ва ти и је зик срп ски : 1895. | Уп. 760.

– МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Пе тар
Ди ја лек то ло шке кар те срп ско хр ват ског, хр ват ског и срп ског је зи ка : 1998. | Уп. 1461.
О раз ли ко ва њу срп ског и хр ват ског је зи ка : 2000. | Уп. 1179.

– МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Та ња
Лич на име на са осно вом мил Ср ба и Бу га ра | Уп. 1076.

– МИ НО ВИЋ, Ми ли во је
Sin tak sič ki sloj srp sko hr vat skog stan dar da u bo san sko her ce go vač kom so ci jal nom kon tek -

stu : na osno vu re zul ta ta is tra ži va nja re če nič kog si ste ma : 1991. | Уп. 1180.

705. МИ ХА ЉЕ ВИЋ, Ми лан
Verba Dicendi in Croatian Church Slavonic / Milan Mihaljević // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011),

63–77. | Ре зи ме

706. МО ЛОВ, То дор
Име то Ев до кия и не го ви те про из вод ни в бъл гар ския пе сен фол клор / То дор Д. Мол -

лов // Име у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 191–201. | Sum mary, Ре зю ме

– МР ДАК-МИ ЋО ВИЋ, Ми ле на
Prag ma tič ko-se man tič ka ana li za is ka zi va nja uč ti vo sti u en gle skom i cr no gor skom je zi ku

po mo ću si ste ma mo dal nih gla go la | Уп. 472.

– НЕ ДИЋ, Је ле на
Ите ра тив ная мно же ствен но сть в рус ском, серб ском и ма ке дон ском язы ках | Уп. 478.

707. НЕ НЕ ЗИЋ, Со ња
Ге ни тив не кон струк ци је с пред ло зи ма по над и по ме ђу / Со ња Не не зић // Ri ječ. – 7

(2012), 37–45. | Sum mary

708. НЕ НЕ ЗИЋ, Со ња
О јед ној вр сти ква ли фи ка тив ног ге ни ти ва без пред ло га и оба ве зног де тер ми на то ра /

Со ња Не не зић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 193–203. | Sum mary

– НЕ ШКОВ СКА, Сил ва на
Con tra sti ve Analysis of Lin gu i stic Stra te gi es Used to Ex press Ex pli cit, Emo ti o nal Gra ti -

tu de in Ma ce do nian and En glish | Уп. 480.
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709. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
Iz ra ža va nje po slje dič nih od no sa u hr vat sko me stan dard nom je zi ku / Lu ka Vu ko je vić. –

Za greb : In sti tut za hr vat ski je zik i je zi ko slo vlje, 2008. – 460. / Ma ri na Ni ko lić // ЗбМСС. – 79
(2011), 188–191. | При каз

– НИ ЦО ЛО ВА, Ру се ли на
Лек си че ские тем по ра ль ные мо ди фи ка то ры и их вза и мо от но ше ния с грам ма ти че ски -

ми зна че ни я ми ви да и вре ме ни в про стом пред ло же нии : на ма те ри а ле бол гар ско го язы ка
в со по ста вле нии с рус ским и чеш ским язы ка ми | Уп. 483.

– ПА НИЋ-ЦЕ РОВ СКИ, На та ли ја
No vi mar ke ri ci ti ra nja u srp skom i slo ve nač kom je zi ku | Уп. 486.

710. ПЕ РО ВИЋ, Сла ви ца
Apo lo gi es as Dis pre fer red Re spon ses / Sla vi ca Pe ro vić // EL LSI IR 1. – 237–251.

711. ПИ ПЕР, Пре драг
Бъл гар ска гра ма ти ка : мор фо ло гия / Ру се ли на Ни цо ло ва. – Со фия : Унив. Св. Кли -

мент Охрид ски, 2008. – 524. / Пре драг Пи пер // ЗбМСС. – 80 (2011), 182–184. | При каз

712. ПО ЖГАЈ-ХА ЏИ, Ве сна
Dru gi i dru gi : sta vo vi pre ma go vor ni ci ma raz li či tih je zi ka u slo ven skom dru štvu / Ve sna

Po žgaj-Ha dži, Ta tja na Ba la žic-Bulc // Je zik u upo tre bi. – 107–120. | Sum mary

713. ПО ПО ВИЋ, Ду шан ка
Vo kal ski si stem go vo ra dur mi tor skog kra ja : se lo Pod go ra / Du šan ka Po po vić // Ri ječ. – 8

(2012), 9–28. | Sum mary

– ПО ПО ВИЋ, Љу бо мир
Ма ре ти ће ва кон цеп ци ја стан дар ди за ци је хр ват ског или срп ског књи жев ног је зи ка :

2004. | Уп. 1186.
Мар цел Ку шар о раз ли ка ма из ме ђу хр ват ског и срп ског књи жев ног је зи ка : 2000. | Уп.

1187.
Od srp sko hr vat skog do srp skog i hr vat skog stan dard nog je zi ka : srp ska i hr vat ska ver zi ja

: 2003. | Уп. 1188.

714. ПРАЊ КО ВИЋ, Иво
Ta ko zva ni auto ma ti zi ra ni red ri je či / Ivo Pranj ko vić // Nje go še vi da ni 3. – 343–349. | Sum -

mary

715. ПУ ПО ВАЦ, Ми ло рад
Ime na i nji ho vi svje to vi : ma la ras pra va o svi je tu pod u ze ća bez pod u zet ni ka i o svi je tu

pod u zet ni ka bez pod u ze ća / Mi lo rad Pu po vac // Je zik u upo tre bi. – 349–366. | Sum mary

716. РА ДЕ ВА, Жив ка
Из да тел ски прак ти ки и зна ко во сти на ав тор ски те име на в бъл гар ски те въ зро жден ски

сбор ни ци / Жив ка В. Ра де ва // Име у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 155–161. | Sum mary, Ре зю ме

717. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
О по се си ји и срод ним по ја ва ма у ју жно сло вен ским је зи ци ма : The Gram mar of Pos -

ses si vity in So uth Sla vic Lan gu a ges : Synchro nic and Di ac hro nic Per spec ti ves / еd. No mac hi
Mo to ki. – Sap po ro : Sla vic Re se arch Cen ter : Hok ka i do Uni ver sity, 2011. – 138. – (Sla vic Eura -
sian Stu di es, 24) / Ми ло рад Ра до ва но вић // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 293–299. | При каз

– РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
Pla ni ra nje je zi ka i je zič ka po li ti ka : prin ci pi i ten den ci je : na pri me ru srp sko-hr vat ske re -

la ci je : 1998. | Уп. 1191.
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718. РА ДО ЈЕ ВИЋ, Да ни је ла
Lek sič ka slo je vi tost u je zi ku Ni ko le Lo pi či ća : lin gvi stič ki i sti li stič ki pri stup / Da ni je la Ra -

do je vić // Ri ječ. – 7 (2012), 101–113. | Sum mary

719. РИ СТИЋ, Да ни је ла
Не ке фо нет ско-мор фо ло шке осо бе но сти у је зи ку Ни ко ле Ло пи чи ћа / Да ни је ла Ри -

стић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 177-192. | Sum mary

720. СА МАР ЏИЋ, Та ња
Auto mat sko po rav na nje re či u pa ra lel nom slo ve nač ko-srp skom kor pu su / Ta nja Sa mar -

džić // Срп ска књи жев ност и је зик... – 90–121. | Sum mary

– СЕ КУ ЛИЋ, Иси до ра
Бо сан ски је зик, го вор и стил : 1941. | Уп. 1197.

721. СЕ ЛИМ СКИ, Љу двиг
Тур ски еле мен ти в бъл гар ско то сло во о бра зу ва не / Лю двиг Се лим ски // Твор ба ре -

чи... – 319–329. | Sum mary

– СОЛ НЦЕ ВА-НА КО ВА, Ека те ри на
При род ные си лы в рус ских, по ль ских и бол гар ских за гад ках : срав ни те ль но-со по ста -

ви те ль ный ана лиз | Уп. 627.

– СО ТИ РО ВИЋ, Вла ди слав
Hr vat sko-srp ski spo ro vi oko je zi ka i pi sma u Tro jed ni ci od Re vo lu ci je 1848/49. g. do za -

se da nja Hr vat sko-sla von skog Sa bo ra 1861. g. | Уп. 1198.

– СРП СКА књи жев ност и је зик у ју жно сло вен ском кон тек сту | Уп. 770.

– СРП СКИ по гле ди на од но се из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка | Уп.
771, 772.

– СТЕ ВА НО ВИЋ, Ми ха и ло
Ка рак тер ра зли ка у књи жев ном је зи ку Ср ба и Хр ва та : 1953. | Уп. 1203.

– СТЕ ФА НО ВИЋ, Алек сан дар
Упо тре ба бро је ва дв(ј)еста/дв(ј)есто; три ста/три сто; че ти ри сто/че ти ри ста у

стан дард ном срп ском : у по ре ђе њу са бо сан ском, хр ват ском и цр но гор ском стан дард ном
ре а ли за ци јом | Уп. 962.

722. СТРА МЉИЧ-БРЕ ЗНИК, Ире на
Med me ti kot be se do tvor ni po ten cial slo ven šči ne / Ire na Stra mljič-Bre znik // Твор ба ре чи...

– 341–352. | Sum mary

– ТА НА СИЋ, Сре то
Је зич ка си ту а ци ја у Бо сни и Хер це го ви ни : ко му ни ка циј ско је дин ство и упа дљи ва

сим бо лич ка раз ве де ност : 2001. | Уп. 1208.

723. ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ, Ми о дар ка
За сту пље ност и ста тус уз ви ка у цр но гор ским на род ним го во ри ма / Ми о дар ка Те пав -

че вић // Ri ječ. – 7 (2012), 47–74. | Sum mary

724. ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ, Ми о дар ка
Из лек си ке цр но гор ских го во ра / Ми о дар ка Те пав че вић // Осми лин гви стич ки скуп

„Бо шко ви ће ви да ни“. – 203–238. | Sum mary

725. ТИ БЕН СКА, Ева
Zna če nje for me i for ma zna če nja u sin tak si / Eva Tibenská // ПЛ. – 12 (2011), 122–131. |

Sum mary
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– ТО ДО РО ВИЋ, Ми љан

(Не)рав но прав ност пи са ма у БиХ : 1991. | Уп. 1209.

– ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на

Dlac ze go na? | Уп. 979.

726. ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на

За еден не до и стра жен аспект на син кре ти змот г=д на сло вен ски от југ : по ка за те ли -
те на ге не ти вен па де жен од нос кај лич ни те за мен ки / Зу за на То по лињ ска, Мар јан Мар ко -
виќ // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 29–38. | Ре зи ме

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Di so lu cij ske go di ne (1990–2004) srp skih po gle da na od no se iz me đu srp skog, hr vat skog i
bo šnjač kog je zi ka : 2012. | Уп. 1210.

Dvje sta go di na srp skih po gle da na je zik Sr ba, Hr va ta, Bo šnja ka/Mu sli ma na i Cr no go ra ca
| Уп. 779.

727. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Tvor be ni pu ri zam / Bran ko To šo vić // Твор ба ре чи... – 353–365. | Ре зю ме

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Uvod na ri ječ na Sim po zi ju mu ča so pi sa „Pri zme“ : Je zič ka si tu a ci ja u Bo sni i Her ce go vi -
ni : 1991. | Уп. 1211.

– ЋИ РИ ЛОВ, Јо ван

Srp sko-hr vat ski reč nik va ri ja na ta = Hr vat sko-srp ski rječ nik ina či ca : reč auto ra : 1994. | Уп.
1127.

728. ЋО РА ЛИЋ, Зрин ка

Po su đe ni ce u je zič koj struk tu ri ro ma na „Kad je bio ju li“ Nu re Ba zdulj-Hu bi jan / Zrin ka
Ćo ra lić, Mer si na Še hić // Ri ječ. – 8 (2012), 64–75. | Sum mary

729. ЋО РИЋ, Бо жо

Ан то ни ми ја на о па ке хр ват ске је зич ке по ли ти ке : 1998. / Бо жо Ћо рић // Срп ски по гле -
ди... 1, 4. – 193–201.

730. ФРИД МАН, Вик тор

Ma ce do nian-Al ba nian Con tact-In duc ted Lan gu a ge Chan ge To day / Vic tor A. Fri ed man //
Гра ма ти ка и лек си ка... – 205–211. | Ре зи ме

– ХА НИЋ, Ја сми на

The Pre fix Dis- in En glish and Bo snian | Уп. 519.

731. ЧУ ДО МИ РО ВИЋ, Јо ван

Збор ник о ју жно сло вен ским дис курс ним пар ти ку ла ма : So uth sla vic di sco ur se par tic -
les / ed. Mir ja na N. De da ić, Mir ja na Mi ško vić-Lu ko vić. – Am ster dam ; Phi la delp hia : John Be -
nja mins Pu blis hing Com pany, 2010. – 166. – (Prag ma tics & beyond new se ri es ; 197) / Јо ван
Чу до ми ро вић // СЈ. – 17 (2012), 667–670. | При каз

732. ША ЛЕР, Хел мут Вил хелм

Die Ver balsyste me der südsla wischen Sprac hen aus der Sicht der Bal kan lin gu i stik / Hel -
mut Wil helm Schal ler // Гра ма ти ка и лек си ка... – 241–246.

733. ША РИЋ, Љи ља на

Gla gol ski pre fik si kao per fek ti vi za to ri / Lji lja na Ša rić // Ri ječ. – 5 (2011), 7–29. | Sum mary
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734. ША РИЋ, Љи ља на
Od- ge ni tiv : kog ni tiv no se man tič ka ana li za / Lji lja na Ša rić // Ri ječ. – 7 (2012), 7–36. |

Sum mary

735. ШЕ ХО ВИЋ, Аме ла
Uni ver ba ci ja u bo san skom je zi ku / Ame la Še ho vić // Твор ба ре чи... – 407–417. | Zu sam -

men fas sung

– ШИП КА, Ми лан
Je zik Bo šnja ka, Hr va ta, Sr ba i Cr no go ra ca : pro blem kla si fi ka ci je i no mi na ci je idi o ma :

2003. | Уп. 1214.

736. ШТЕ БИХ-ГО ЛУБ, Бар ба ра
Oka zi o ni zmi u hr vat sko me pu bli ci stič kom sti lu / Bar ba ra Šte bih-Go lub // Твор ба ре чи...

– 419–433. | Ре зю ме

737. ШУ БА РИЋ, Са ња
O gra ma tič koj i lek si ko graf skoj de skrip ci ji pri lo ga ti pa je dan put i ri ječ ci (-)put i pu ta / Sa -

nja Šu ba rić // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 239–248. | Sum mary

V. Ста ро сло вен ски је зик и ње го ве ре дак ци је

738. ВУ КО ВИЋ, Јо ва на
Сло же ни це у срп ско сло вен ском пре во ду из XIV века расправе Григорија Ниског /

Јована Вукотић // ПКЈИФ. – 78 (2012), 83–100.

– КА КРИ ДИС, Ја нис
Dvo gla sna reč ili di ja log? : trak ta ti Gri go ri ja Pa la me o is ho đe nju sve to ga du ha u srp sko -

slo ven skom pre vo du 14. ve ka | Уп. 1542.

739. КУ ЗИ ДО ВА-КА РА ЏИ НО ВА, Ири на
Осми сля й ки пре во да : ста ро бъл гар ски те вер сии на „Жи ти е то на св. Ила ри он Ве ли -

ки от Йеро ним Бла же ни“/ Ири на Ку зи до ва-Ка рад жи но ва // АП. – 33 (2011–2012), 193–
218. | Sum mary

– МИ ХА ЉЕ ВИЋ, Ми лан
Verba Dicendi in Croatian Church Slavonic | Уп. 705.

740. НИ КИ ТО ВИЋ, Зо ри ца
Ста ро сло вен ска сло же ни ца у функ ци ји стил ске фи гу ре / Зо ри ца Ни ки то вић // Стил.

– 10 (2011), 232–243. | Sum mary

– ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Еле мен ти не кон фи гу ра тив не син так се у ста рим сло вен ским пи сме но сти ма | Уп. 1596.

– ПИ ПЕР, Пре драг
Де ло све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја у свом и у на шем вре ме ну | Уп. 1984.

741. СА ВИЋ, Вик тор
Řec ko-sta ro slo věnský in dex : in dex ver bo rum gra e co-pa la e o slo ve ni cus. Tom. I, fasc. 1–

4. – Pra ha : Aka de mie věd České Re pu bliky : Slo vanský ústav AV ČR, 2008–2010. – 264. /
Вик тор Са вић // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 296–302. | При каз

– СТРЕ ПЕ ТО ВА, Га ли на
Ста ро сла вя ни змы в рус ском язы ке : зна ки ино си стем но сти и вну три си стем ные от -

но ше ния | Уп. 629.
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VI Са вре ме ни срп ски је зик

а) Оп ште

742. АВРА МО ВИЋ, Зо ран
Је зик, лин гви сти, по ли ти ка : Срп ски је зик у вр тло гу по ли ти ке / Ми лош Ко ва че вић,

Ми ха и ло Шће па но вић. – Под го ри ца : Ма ти ца срп ска : Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри,
2011. – 180. – (По себ на из да ња ; 2) / Зо ран Авра мо вић // СЈ. – 17 (2012), 631–639. | При -
каз | Уп. 756.

– АЈ КУТ, Ксе ни ја
Kon tra sti ra nje tur skog i srp skog je zi ka | Уп. 377.

743. БА БИЋ, Ми лан ка
Ме ђу за ви сност ста ту са срп ског је зи ка у Бо сни и Хер це го ви ни и Цр ној Го ри / Ми лан ка

Ј. Ба бић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 324–332. | Sum mary

744. БЕ ЛИЋ, Алек сан дар
Бе не ши ће ва гра ма ти ка : 1939. / Алек сан дар Бе лић // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 155–163.

745. БЕ ЛИЋ, Алек сан дар
Ср би и Хр ва ти и наш књи жев ни је зик : 1935. / Алек сан дар Бе лић // Срп ски по гле ди...

1, 3. – 135–141.

746. БО ЈО ВИЋ, Дра га
Пу те ви ма исти не о срп ском је зи ку : Пу те ви ма срп ског је зи ка и ћи ри ли це / Је ли ца

Сто ја но вић. – Под го ри ца : Ма ти ца срп ска : Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри, 2011. – 243. –
(По себ на из да ња ; 1) / Дра га Бо јо вић // СЈ. – 17 (2012), 657–660. | При каз | Уп. 775, 782.

747. БУ ГАР СКИ, Ран ко
Por tret jed nog je zi ka / Ran ko Bu gar ski. – Be o grad : Bi bli o te ka XX vek : Knji ža ra krug,

2012. – 278. – (Bi bo li o te ka XX vek ; 201)

748. ВИ НА ВЕР, Ста ни слав
Је зик наш на су шни. Гра ма ти ка и над гра ма ти ка / Ста ни слав Ви на вер ; прир. Гој ко Те -

шић. – Бе о град : Слу жбе ни гла сник : За вод за уџ бе ни ке, 2012. – 488. – (Де ла срп ских пи -
са ца) (Де ла Ста ни сла ва Ви на ве ра ; 8)

– ВУ ЈО ВИЋ, Ана
Срп ско-фран цу ска су сре та ња | Уп. 401.

749. ДЕ РЕ ТИЋ, Јо ван
Је дин ство и раз ли ка : увод но из ла га ње : 1979. / Јо ван Де ре тић // Срп ски по гле ди... 1,

3. – 605–607.

750. ДИЛ ПА РИЋ, Пре драг
Је зик гло ба ли за ци је или гло бал ност је зи ка / Пре драг Д. Дил па рић // НССУВД. – 41,

1 (2012), 417–429. | Sum mary

– ДРОБ ЊАК, Дра га на*
Ne po sred ni kon takt fran cu skog i srp skog je zi ka u fran ko fo nom de lu Švaj car ske | Уп. 39.

751. ИВИЋ, Па вле
Је дин ство и раз је ди ње ност срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка : 1989. / Па вле Ивић

// Срп ски по гле ди... 1, 3. – 641–648.

752. ИВИЋ, Павле
Раз ре ша ва ње срп ских је зич ких про бле ма : 1998. / Па вле Ивић // Срп ски по гле ди... 1,

4. – 203–207.
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753. ИВИЋ, Па вле

Срп ски на род и ње гов је зик : 1971. / Па вле Ивић // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 495–538.

– ИЛИЋ, Ма ри ја

Pu ri zam u pro u ča va nju srp skog kao ma njin skog je zi ka : srp sko-ma đar ski je zič ki kon takt
| Уп. 44.

754. ЈО ВА НО ВИЋ, Ана*

Srp sko hr vat ski je zik i nje go vi na sled ni ci : je dan ili če ti ri je zi ka? / Аna S. Jo va no vić // ПЛ.
–11 (2010), 155–165. | Sum mary

755. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Кри за је зи ка или лин гви сти про тив лин гви сти ке / Ми лош М. Ко ва че вић // Са вре ме -
но дру штво... – 389–402. | Sum mary

756. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Срп ски је зик у вр тло гу по ли ти ке / Ми лош Ко ва че вић, Ми ха и ло Шће па но вић. – Под -
го ри ца : Ма ти ца срп ска : Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри, 2011. – 180. – (По себ на из да ња
; 2) | Уп. 742.

757. КО СТИЋ, Ла зо

Кра ђа срп ског је зи ка : 1964. / Ла зо Ко стић // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 261–324.

758. МЕ ДИЋ, Ми ле

Суд би на је зи ка Ср ба и Хр ва та : 2001. / Ми ле Ме дић // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 283–295.

759. ME MO AR o oču va nju i una pre đe nju srp skog je zi ka, srp ske knji žev no sti i srp ske sa -
bor no sti // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 185–191. | Sum mary

760. МИ ЛА НО ВИЋ, С. Д.

Хр ва ти и је зик срп ски : 1895. / С. М. Д. // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 63–91.

761. НИ КО ЛИЋ, Па вле

Ка ко је про шао срп ски је зик у за јед ни ци са хр ват ским је зи ком : 1999. / Па вле Ни ко -
лић // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 243–246.

762. НО ВА КО ВИЋ, Сто јан

Не го ва ње је зи ка срп ског : 1888. / Сто јан Но ва ко вић // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 57–62.

763. НО ВОК МЕТ, Сло бо дан

Срп ска књи жев ност и је зик у ју жно сло вен ском кон тек сту : збор ник ра до ва / ур. Ми -
хај ло Пан тић. – Бе о град : Чи го ја штам па : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност, 2011.
– 283. / Сло бо дан Но вок мет // КњЈ. – 58, 3/4 (2011), 387–391. | При каз | Уп. 770.

764. НО ВО САД СКИ до го вор : 1954. // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 237–239.

765. О ОТВО РЕ НИМ дру штве ним про бле ми ма на шег је зи ка : оце не са струч ног са -
стан ка Ин сти ту та за срп ско хр ват ски је зик : 1988. // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 635–639.

766. PLAT FOR MA po kre ta za ob no vu sr bi sti ke : 1998. // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 177–183.

– РА ДИЋ, Пр во слав

Срп ски је зик у аме рич ким фил мо ви ма : из ана то ми је јед ног ци ви ли за циј ског су ко ба
| Уп. 87.

– РА ЈИЋ, Је ле на

Estrategias de evidencialidad en serbio y español : la codificación lingüística de la fu en te
de información | Уп. 497.
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767. РИ СТИЋ, Ста на

Кор пус срп ског је зи ка у „Рјеч ни ку ЈА ЗУ“ : фи ло ло шки про грам Ђу ре Да ни чи ћа /
Ста на Ри стић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 13–21. | Sum mary

768. РИ СТИЋ, Ста на

Не ки аспек ти ак ту ел ног ста ња срп ског је зи ка на про сто ри ма да на шње Цр не Го ре /
Ста на С. Ри стић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 333–342.
| Sum mary

769. СЛО ВО о срп ском је зи ку : 1998. // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 163–169.

770. СРП СКА књи жев ност и је зик у ју жно сло вен ском кон тек сту : збор ник ра до ва /
ур. Ми хај ло Пан тић. – Бе о град : Чи го ја штам па : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност,
2011. – 283. | Уп. 763.

771. СРП СКИ по гле ди на од но се из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка. 1, 3
= Die ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und Bo sni -
a kischen / ur. Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch. – Graz : In sti tut für Sla wi stik der Karl-Fran zens
; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2011. – 803.

772. СРП СКИ по гле ди на од но се из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка. 1, 4
= Die ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und Bo sni -
a kischen / ur. Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch. – Graz : In sti tut für Sla wi stik der Karl-Fran zens
; Be o grad : Be o grad ska knji ga, 2012. – 637.

773. СРП СКО је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре и срп ски је зик да нас
: Збор ник ра до ва са Ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног у Хер цег Но вом 20–23. апри -
ла 2012. го ди не / ур. од бор: проф. др Је ли ца Сто ја но вић, проф. др Ја сми на Гр ко вић Меј -
џор, доц. др Ми ха и ло Шће па но вић, др Дра га Бо јо вић, проф. др Ми о драг Јо ва но вић, доц.
др Дра го Пе ро вић. – Ник шић и др. : Ма ти ца срп ска. Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри и др,
2012. – 565.

774. СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј

Је зич ка ис тра жи ва ња у усло ви ма сво ја та ња срп ског је зи ка / Ан дреј Сто ја но вић // СЈ.
– 16 (2011), 485–504. | Sum mary

775. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца

Пу те ви ма срп ског је зи ка и ћи ри ли це / Је ли ца Сто ја но вић. – Под го ри ца ; Но ви Сад :
Ма ти ца срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри, 2011. – 243. | Уп. 746, 782.

776. СТО ЈА НО ВИЋ, Љу бо мир

О ин ди ви ду а ли са њу срп ског је зи ка : при ступ на бе се да : 1896. / Љу бо мир Сто ја но вић
// Срп ски по гле ди... 1, 3. – 93–98.

777. СТРУК ТУР НЕ ка рак те ри сти ке срп ског је зи ка / ур. Ми лош Ко ва че вић. – Кра гу -
је вац : Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет : Скуп шти на гра да, 2012. – 610. – (Срп ски је зик,
књи жев ност, умет ност : збор ник ра до ва са VI ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног на
Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу ; 1)

778. ТО МА, Пол-Луј

Од Ву ка до Ву ка / Paul-Lo u is Tho mas // НССУВД. – 40, 1 (2011), 5–14. | Résumé

779. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Dvje sta go di na srp skih po gle da na je zik Sr ba, Hr va ta, Bo šnja ka/Mu sli ma na i Cr no go ra ca
/ Bran ko To šo vić // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 649–770.

780. ЋО РИЋ, Бо жо

Лин гво ал хе ми ча ри : 2003. / Бо жо Ћо рић // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 327–336.
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781. У ОД БРА НУ до сто јан ства срп ске је зич ке на у ке : са оп ште ње над ле жних ко ми си ја
Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка : 1998. // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 171–175.

782. ФАР МА КОВ СКИ, Ру жи ца

Пу те ви ма срп ског је зи ка и ћи ри ли це / Је ли ца Сто ја но вић. – Под го ри ца ; Но ви Сад :
Ма ти ца срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри, 2011. – 243. / Ру жи ца Фар ма ков ски //
ЗбМСС. – 80 (2011), 197–200. | При каз | Уп. 746, 775.

б) Фо не ти ка, фо но ло ги ја, про зо ди ја

783. БА ТАС, Ана

Аку стич ка ана ли за кон со на на та : не ки ме то до ло шки про бле ми / Ана С. Ба тас //
НССУВД. – 41, 3 (2012), 301–318. | Sum mary

784. БА ТАС, Ана

Аку стич ке ка рак те ри сти ке ало фо на фо не ме х у ин тер во кал ском по ло жа ју / Ана Ба -
тас // НССУВД. – 40, 3 (2011), 183–208. | Sum mary

785. БА ТАС, Ана

Про зо ди ја и го вор на кул ту ра / Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов. – Бе о град : Дру штво за
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2012. – 320. – (Књи жев ност и је зик ; 42) / Ана С. Ба -
тас // КњЈ. – 59, 3/4 (2012), 353–357. | При каз | Уп. 789.

– БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на

Во ка ли зам го вор ног под руч ја Гор ње Зе те : ин вен тар и ди стри бу ци ја фо но ло шких је -
ди ни ца ǀ Уп. 1390.

– БЈЕ ЛИ ЦА, Ма ја

Spe ech Rhythm in En glish and Ser bian : a Cri ti cal Study of Tra di ti o nal and Mo dern Ap -
pro ac hes | Уп. 390.

786. БО РИ СЕН КО-СВИ НАР СКИ, Ве ра

Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка / Дра го љуб Пе тро вић, Сне жа на Гу ду рић. – Бе о град : Ин -
сти тут за срп ски је зик СА НУ : Бе о град ска књи га : Ма ти ца срп ска, 2010. – 524. – (При ло -
зи гра ма ти ци срп ско га је зи ка) / Ве ра В. Бо ри сен ко-Сви нар ски // ЈФ. – 67 (2011), 326–332.
| При каз | Уп. 787, 796.

– ВЕЉ КО ВИЋ, Бо ја на

О не ким осо би на ма фо не ти зма го во ра Ту ти на и око ли не | Уп. 1410.

– ДРА ГИН, Гор да на

Про зо диј ска нор ма у стан дар ду и ди ја ле кат | Уп. 1422.
Та ми шки под ди ја ле кат у ро ма ну Зо ра на Пе тро ви ћа „Се ло Са ку ле а у Ба на ту“ : фо -

нет ска ана ли за | Уп. 1423.

787. ДРА ГИН, Гор да на

Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка / Дра го љуб Пе тро вић, Сне жа на Гу ду рић. – Бе о град : Ин -
сти тут за срп ски је зик СА НУ : Бе о град ска књи га : Ма ти ца срп ска, 2010. – 524. – (При ло -
зи гра ма ти ци срп ско га је зи ка) / Гор да на Дра гин // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 301–306. | При -
каз | Уп. 786, 796.

– ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг

Из го вор и ди стри бу ци ја пло зи ва у дур ми тор ским го во ри ма | Уп. 1436.
Па ла тал не афри ка те и екс пло зив ни ден та ли на кра ју ри је чи у го во ри ма Цр не Го ре |

Уп. 1437.
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По лу гла сни ци и јат у цр но гор ским го во ри ма | Уп. 1438.
Со нан ти у го во ри ма Дур ми тор ске ре ги је | Уп. 1439.

788. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца

Ди стри бу ци ја уз ла зних и си ла зних ак це на та у срп ском је зи ку : те о риј ска зна ња и
прак тич на ори јен та ци ја / Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов // Се ми нар срп ског... – 101–109.

789. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца

Про зо ди ја и го вор на кул ту ра / Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов. – Бе о град : Дру штво за
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2012. – 320. – (Књи жев ност и је зик ; 42) | Уп. 785.

790. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца

Про зо диј ска нор ма из ме ђу ак ту ел ног и тра ди ци о нал ног / Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов
// НССУВД. – 40, 3 (2011), 37–46. | Sum mary

791. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца

Са вре ме на го вор на кул ту ра и ње на ор то еп ска ба за / Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов //
НССУВД. – 40, 1 (2011), 31–39. | Sum mary

792. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца

Са вре ме на ор то еп ска нор ма и про блем фа кул та тив но сти / Је ли ца Д. Јо ка но вић-Ми -
хај лов // НССУВД. – 41, 1 (2012), 53–58. | Ре зю ме

– КУ ЗМА НО ВИЋ-ЈО ВА НО ВИЋ, Ана

Бе звуч ни фри ка тив /h/ у шпан ском и срп ском је зи ку : у при лог уни вер зал ној те о ри -
ји је зич ке про ме не | Уп. 439.

793. МАР КО ВИЋ, Ма ја

Те о ри ја дис пер зи је и во кал ски си стем срп ског је зи ка / Ма ја Мар ко вић // ЗбМСФЛ. –
55, 2 (2012), 53–70. | Sum mary

– МАР КО ВИЋ, Ма ја

Upo red na pro u ča va nja vo ka la en gle skog i srp skog je zi ka: iz me đu uni ver zal nog i spe ci fič -
nog | Уп. 453.

794. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Ме трич ки и не ме трич ки ак цен ти : про зо диј ско-ин то на ци о на ин тер пре та ци ја тек ста
„Лу че ми кро ко зма“ / Рад ми ло Ма ро је вић // Стил. – 10 (2011), 169–176. | Sum mary

– МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

По боч ни ак цен ти у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 454.

795. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Ри је чи с дво стру ким (глав ним и по боч ним) ак цен ти ма : про зо диј ско-ин то на ци о на
ин тер пре та ци ја тек ста „Лу че ми кро ко зма“ / Рад ми ло Н. Ма ро је вић // ЈФ. – 68 (2012), 49–
69. | Ре зю ме

796. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Срп ска фо но ло ги ја : Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка / Дра го љуб Пе тро вић, Сне жа на Гу -
ду рић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ : Бе о град ска књи га : Ма ти ца срп ска,
2010. – 524. – (При ло зи гра ма ти ци срп ско га је зи ка) / Сло бо дан Па вло вић // ЗбМСКЈ. – 59,
2 (2011), 481–485. | При каз | Уп. 786, 787.

– РИ СТИЋ, Да ни је ла

О гла су х и ње го вим суп сти ту ен ти ма у го во ру Ле пен ца (Мој ко вац) и Рав не Ри је ке
(Би је ло По ље) ǀ Уп. 1498.
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– СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, Де јан

Ду го у зла зни ак це нат у но во сад ском го во ру : фо нет ске ка рак те ри сти ке и фо но ло шка
ин тер пре та ци ја | Уп. 1506.

в) Гра фи ја и пра во пис

797. БР БО РИЋ, Вељ ко

Основ на пра ви ла срп ског пра во пи са / Вељ ко Бр бо рић // Се ми нар срп ског... – 111–120.

798. БР БО РИЋ, Вељ ко

Пра во пи сна нор ма да нас : (не)оправ да ност из ме на / Вељ ко Ж. Бр бо рић // НССУВД.
– 41, 1 (2012), 431–444. | Sum mary

799. БР БО РИЋ, Вељ ко

Пра во пи сни реч ни ци у пра во пи си ма Ма ти це срп ске : (не)оправ да ност из ме на / Вељ -
ко Ж. Бр бо рић // НССУВД. – 41, 3 (2012), 127–141. | Sum mary

– БР БО РИЋ, Вељ ко

Твор ба ре чи и пра во пис : пи са ње сло же них де тер ми на тив них фор ма ци ја са пр вом
стра ном ком по нен том | Уп. 839.

– ГРО ЗДА НО ВА, Еве ли на

О не ким пра во пи сним прин ци пи ма у бу гар ском и у срп ском је зи ку | Уп. 411.

800. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ве сна

Ин тер на ци о на ли за ци ја гра фи је срп ског је зи ка : раз ли чи ти на чи ни гра фиј ског бе ле -
же ња стра них на зи ва за за ни ма ња / Ве сна Н. Ђор ђе вић // СЈ. – 17 (2012), 593–600. | Sum -
mary

– ИВА НО ВА, Ири на

Ти по ло шка по ду дар ност срп ске и ру ске ин тер пунк ци је | Уп. 422.

801. ЈА ЊА ТО ВИЋ, Ђор ђе

Бор ба за ћи ри ли цу : до ку мен та Од бо ра за слу жбе ну и јав ну упо тре бу срп ске ћи ри -
ли це : Удру же ње за за шти ту ћи ри ли це срп ског је зи ка „Ћи ри ли ца“ Но ви Сад / Ђор ђе Ја ња -
то вић. – Но ви Сад : Про ме теј, 2011. – 485.

– ЈЕР КО ВИЋ, Јо ван

Школ ски пра во пис срп ско га је зи ка | Уп. 1353, 1354.

802. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка

О ин тер пунк циј ском зна ку три тач ке (тро тач ки) / Ду шка Б. Кли ко вац // НССУВД. –
41, 3 (2012), 63–92. | Sum mary

– КЛИ КО ВАЦ, Ду шка

О об ра ди за пе те у но вом из да њу „Пра во пи са срп ског је зи ка“ (МС 2010) | Уп. 1357.
О об ра ди ин тер пунк ци је у старом и но вом из да њу „Пра во пи са срп ског је зи ка“ | Уп. 1358.

803. МИ ТРО ВИЋ, Ан ђел ка

Тран скрип ци ја и адап та ци ја име на и на зи ва из арап ског је зи ка у срп ском / Ан ђел ка
Н. Ми тро вић // НССУВД. – 41, 1 (2012), 59–71. | Sum mary

– НО ВОК МЕТ, Сло бо дан

Од нос пра во пи сних при руч ни ка пре ма тер ми ни ма из ин фор ма ци о не тех но ло ги је |
Уп. 1085.
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804. НО ВОК МЕТ, Сло бо дан

Пра во пи сне не до у ми це на дру штве ној мре жи Феј сбук / Сло бо дан Б. Но вок мет // На -
у ка и иден ти тет. – 217–227.

805. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Скра ће ни це у са вре ме ном срп ском је зи ку / Ђор ђе Ота ше вић // НССУВД. – 40, 1
(2011), 381–389. | Ре зю ме

806. ПЕ ШИ КАН, Ми тар

Пра во пис срп ско га је зи ка / Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко вић, Ма то Пи жу ри ца. – Из -
ме ње но и до пу ње но екав ско 2. изд. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2011. – 507.

807. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана

При ме на пра во пи са у не ким бе о град ским кул тур ним во ди чи ма / Ана Ран ђе ло вић //
НЈ. – 43, 1/2 (2012), 91–101. | Ре зю ме

808. СИ МИЋ, Ра до је

Јед но по гла вље из те о ри је пра во пи са : о цр ти ци и спо је ној цр ти / Ра до је Д. Си мић //
СЈ. – 17 (2012), 259–283. | Sum mary

809. СИ МИЋ, Ра до је

На че ло „пи ши као што го во риш“ две ста го ди на по сле Мр ка ља / Ра до је Си мић //
НССУВД. – 40, 1 (2011), 15–21. | Ре зю ме

810. СИ МИЋ, Ра до је

Не ки про бле ми срп ског право пи са / Ра до је Д. Си мић // СЈ. – 16 (2011), 303–332. |
Sum mary

– СТА НИ ШИЋ, Ва ња

О ди гра фи ји у срп ској и ко реј ској пи сме но сти | Уп. 510.

811. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

О „Пра во пи су“, из лич ног угла / Жи во јин Ста ној чић // ЛМС. – 187, 488, 3 (сеп. 2011),
334–336.

812. TRAN SKRIP CIA pri e zvisk Slovákov vo voj vo di ne zo slo ven činy do srb činy = Tran -
skrip ci ja pre zi me na Slo va ka u Voj vo di ni sa slo vač kog je zi ka na srp ski / An na Marićová i dr. –
Nový Sad : Národnostná ra da slo ven skej národnostnej men šiny, 2011. – 295.

– ШИП КА, Ми лан

Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка : са пра во пи сно-гра ма тич ким са вет ни ком | Уп. 1759.

813. ШПИ ЦА, Дра га на

O tran skrip ci ji ja pan skih ime na / Dra ga na Špi ca // Pre vo di lac. – 30, 1/2 (2011), 78–82. |
Sum mary

г) Гра ма ти ка (мор фо ло ги ја, твор ба ре чи, син так са)

814. АБО ВИЋ, Ми о мир

O jed noj (ati pič noj) upo tre bi ve zni ka ako u na šem je zi ku i za vi snim kla u za ma ko je taj ve -
znik uvo di / Mi o mir Abo vić // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 95–101. |
Sum mary

815. АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан

Де ри ва ци о ни по тен ци јал ге о граф ских тер ми на стра ног по ре кла / Ми лан С. Ај џа но -
вић // Твор ба ре чи... – 435–451. | Sum mary
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816. АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан

Се ман тич ко-де ри ва ци о на ана ли за ге о граф ских тер ми на до ма ћег по ре кла / Ми лан
Ај џа но вић // Лек си ко ло ги ја... – 327–338. | Sum mary

– АК СИЋ, Ка та ри на

Се ман тич ка ка те го ри за ци ја гла го ла са пре фик сом раз- и њи хо ви ен гле ски екви ва -
лен ти | Уп. 378.

817. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

Гла го ли аси стен ци је и њи хо ва син так сич ко-се ман тич ка ва лент ност / Ми ли вој Ала -
но вић // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 137–150. | Zu sam men fas sung

818. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

Ка у за тив но-ма ни пу ла тив ни гла го ли : де ри ва ци о но мо ти ви са не се ман тич ке и ар гу -
мент не ва ри ја ци је / Ми ли вој Б. Ала но вић // Твор ба ре чи... – 453–467. | Zu sam men fas sung

819. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

Ка у за тив ност – ма ни пу ла тив ност : од кон цеп та ка фор ми / Ми ли вој Ала но вић. – Но -
ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011. – 358. – (Те зе) | Уп. 959.

820. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

Лек си ка ли за ци ја ка у за тив но-мо дал них зна че ња при ну де, о(не)мо гу ћа ва ња и под сти -
ца ја / Ми ли вој Ала но вић // Лек си ко ло ги ја... – 393–402. | Sum mary

821. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

О ком пле мен тар но сти син так сич ких и се ман тич ких је ди ни ца ре че ни це / Ми ли вој
Ала но вић // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 149–175. | Zu sam men fas sung

822. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

Основ ни прин ци пи син так сич ко-се ман тич ке ва лент но сти ка у за тив но-ма ни пу ла тив -
них гла го ла / Ми ли вој Б. Ала но вић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 249–264. | Summary

823. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

Прин ци пи син так сич ке ко ре фе рен ци јал но сти осим-струк ту ра у срп ско ме је зи ку /
Ми ли вој Б. Ала но вић // НССУВД. – 41, 1 (2012), 157–169. | Zu sam men fas sung

– АН ДРИЋ, Еди та

Де ми ну тив у ма ђар ском и срп ском је зи ку | Уп. 380.
Де ри ва ци о ни об ли ци ре чи nyelv/је зик у ма ђар ском и срп ском је зи ку | Уп. 381.
Gla gol ski pre fik si u ma đar skom i nji ho vi pre vod ni ekvi va len ti u srp skom je zi ku | Уп. 382.

824. АН ТО НИЋ, Ива на

Кла у зе с нул тим ве зни ком / Ива на Н. Ан то нић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 265–276. |
Summary

825. АН ТО НИЋ, Ива на

Ра до ви Гор да не Ву ко вић из син так сич ке про бле ма ти ке / Ива на Ан то нић // Лек си ко -
ло ги ја... – 353–361. | Sum mary

826. АН ТО НИЋ, Ива на

Син так са и се ман ти ка пред ло га пре ма / Ива на Ан то нић // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011),
161–178. | Sum mary

827. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, Бо бан

Ко ор ди на ци ја пред ло га раз ли чи те рек ци је у срп ском је зи ку / Бо бан М. Ар се ни је вић
// Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 55–65. | Sum mary

Јужнословенски филолог LXX (2014)458



828. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
О прин ци пу его цен три зма у срп ском је зи ку / На да Л. Ар се ни је вић // Гра ма ти ка и

лек си ка... – 277–288. | Ре зю ме

829. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
Паде жи пра вог објек та у стан дард ном срп ском је зи ку / На да Ар се ни је вић. – Но ви Сад

: Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку, 2012. – 175. | Уп. 916, 972.

830. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
При лог про у ча ва њу по врат них гла го ла у срп ском је зи ку / На да Ар се ни је вић //

ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 115–135. | Sum mary

831. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
Син так са и се ман ти ка пред ло га о / На да Ар се ни је вић // Лек си ко ло ги ја... – 363–377.

| Sum mary

– АШИЋ, Ти ја на
O pro ce su al nom i eg zi sten ci jal nom pred sta vlja nju rad nje u srp skom i fran cu skom je zi ku

| Уп. 384.
Упо тре ба не га ци је пре ки да у про зи Ви до са ва Сте ва но ви ћа | Уп. 1217.

832. БА БИЋ, Да ни је ла
Si mul ta tiv nost dva tre nut ka : o jed nom ti pu vre men skih re če ni ca / Da ni je la V. Ba bić //

АФФ. – 24, 1 (2012), 235–249. | Sum mary

833. БА БИЋ, Ми лан ка
Епи сте ми ка мо дал ност у днев ној штам пи Ре пу бли ке Срп ске / Ми лан ка Ј. Ба бић //

Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 115–127. | Sum mary

834. БА БИЋ, Ми лан ка
Мор фо ло шко-син так сич ке спе ци фич но сти во ка ти ва / Ми лан ка Ба бић // СЈ. – 16

(2011), 69–82. | Sum mary

835. БА БИЋ, Ми лан ка
Нор ма и екс кла ма тив не ре че ни це / Ми лан ка Ј. Ба бић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо -

шко ви ће ви да ни“. – 147–157. | Sum mary

836. БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на
Се ман тич ке и твор бе не ка рак те ри сти ке гла го ла ба ста ти у цр но гор ском је зич ком

из ра зу / Је ле на Ба ша но вић-Че чо вић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. –
163–176. | Sum mary

837. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Гра ма тич ке и лек сич ко-се ман тич ке осо би не ме та тек сту ал ног ко мен та ра у ди ја ле кат -

ском тек сту / Жар ко С. Бо шња ко вић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 301–311. | Summary

– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Мор фо ло шке осо би не го во ра ис точ не Шу ма ди је | Уп. 1401.
Па де жи у функ ци ји тем по рал ног де тер ми на то ра лон ги ту ди нал ног ти па у го во ру Сме -

де рев ског По ду на вља | Уп. 1402.

838. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Син те тич ки по глед на твор бу аори ста и аре ал на ста ва ка у што кав ском на реч ју / Жар -

ко Бо шња ко вић, Дра га на Ра до ва но вић // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 181–204. | Ре зю ме

839. БР БО РИЋ, Вељ ко
Твор ба ре чи и пра во пис : пи са ње сло же них де тер ми на тив них фор ма ци ја са пр вом

стра ном ком по нен том / Вељ ко Ж. Бр бо рић // Твор ба ре чи... – 485–496. | Sum mary
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840. БУ РИЋ, Ми ле на

О су фик су -(н)ик / Ми ле на Бу рић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“.
– 101–108. | Sum mary

841. БУ РИЋ, Ми ле на

Су фикс -тељ у Бо ги ши ће вој прав ној тер ми но ло ги ји / Ми ле на Бу рић // Гла сник ЦА -
НУ. – 29 (2011), 157–161. ǀ Sum mary

842. ВА СИЋ, Ве ра

Dis kurs na i me ta tek stu al na kon di ci o nal na kla u za u srp skom je zi ku / Ve ra M. Va sić // Гра -
ма ти ка и лек си ка... – 313–321. | Summary

843. ВЕ ЛИЧ КО ВА, Слав ка

Не ка за па жа ња о књи жев но је зич ком нор ми ра њу ин фи ни ти ва и ње го ве за ме не / Слав -
ка Ве лич ко ва // НССУВД. – 40, 1 (2011), 159–170. | Ре зю ме

844. ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на

Ког ни тив ни аспект де ми ну ци је гла го ла у срп ском је зи ку / Дра га на Д. Вељ ко вић-
Стан ко вић // Твор ба ре чи... – 497–514. | Sum mary

– ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на

Се ман тич ка и праг ма тич ка функ ци ја гла го ла у је зи ку ре кла ме | Уп. 1226.

– ВИ ЛИЋ, Ива на

Ate lič ne gla gol ske si tu a ci je u fran cu skom u od no su na srp ski je zik | Уп. 395.
Te lič nost kod gla go la kre ta nja u fran cu skom i srp skom je zi ku | Уп. 396.

845. ВИ ТАС, Ду шко

Твро бе ни обра сци у елек трон ском реч ни ку срп ског је зи ка / Ду шко М. Ви тас, Цве та -
на Ј. Кр стев // Твор ба ре чи... – 515–525. | Sum mary

– ВЛА ХО ВИЋ, Љу би ца*

Elip sa u kom pa ra tiv nim kon struk ci ja ma fran cu skog i srp skog je zi ka | Уп. 398.

846. ВОЈ ВО ДИЋ, Дој чил

О ка те го ри јал ној се ман ти ци ка у зал но усло вље них ре че нич них струк ту ра / Дој чил
П. Вој во дић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 337–348. | Ре зю ме

– ВУ ЈИЋ, Је ле на*

Sta tus slo že ni ca sa par ti cip skim for ma ma u en gle skom je zi ku i nji ho vi ekvi va len ti u srp -
skom | Уп. 400.

847. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка

Основ на зна че ња и пре фик сал на де ри ва ци ја гла го ла ићи и хо да ти / Ду шан ка Ву јо -
вић // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 85–92. | Sum mary

848. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка

Пре фик сал ни твор бе ни обра сци гла го ла кре та ња / Ду шан ка С. Ву јо вић // Твор ба ре -
чи... – 527–534. | Sum mary

849. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка

Се ман тич ка и де ри ва ци о на обе леж ја гла го ла оте жа ног кре та ња / Ду шан ка С. Ву јо -
вић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 349–359. | Ре зю ме

– ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка

Ти пич на мор фо син так сич ка обе леж ја у го во ру Но вог Са да | Уп. 1412.
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850. ВУ ЛО ВИЋ, На та ша
О мор фо ло шко-се ман тич кој вред но сти тур ског при де ва ка ра у срп ском лек сич ком

си сте му / На та ша С. Ву ло вић, Ма ри ја С. Ђин ђић // СЈ. – 17 (2012), 411–418. | Sum mary

– ГАЈ ДО ВА, Убав ка
О не ким спе ци фич но сти ма упо тре бе про шлих вре ме на у срп ском и ма ке дон ском је -

зи ку | Уп. 404.

– ГА ЈИ ШИН, Ве сна
Tem po ral and Aspec tual Cha rac te ri stics of En glish Past Per fect and Its Ser bian Equ i va lents

| Уп. 405.

– ГЛУ МАЦ, Див на
Па сив не кон струк ци је у срп ском је зи ку у по ре ђе њу са па сив ном ре че ни цом у ја пан -

ском је зи ку | Уп. 406.

851. ГОР ТАН-ПРЕМК, Да рин ка
О на ред ним за да ци ма срп ске де ри ва то ло ги је из угла јед ног лек си ко гра фа / Да рин ка

С. Гор тан-Премк // Твор ба ре чи... – 555–558. | Sum mary

– ГРА О ВАЦ, На да
О вред но сти ма фран цу ског им пер фек та ин ди ка ти ва уз по год бе ни ве зник si и њи хо -

вим срп ским екви ва лен ти ма | Уп. 408.
Фран цу ски и срп ски хи по те тич ки си стем : слу чај ка да је по год бе ном ре че ни цом ис -

ка за на про шла рад ња | Уп. 409.

– ГРИ ГЈЕЛ, Мар ћин
Из ра жа ва ње афир ма ци је по мо ћу ин стру мен та ла у пољ ском и срп ском је зи ку : ког ни -

тив на ана ли за | Уп. 410.

852. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Раз вој пре ди ка тив не по се си је у срп ском је зи ку / Ја сми на Гр ко вић-Меј џор // Гра ма -

ти ка и лек си ка... – 361–377. | Summary

– ДИМ КО ВИЋ-ТЕ ЛЕ БА КО ВИЋ, Гор да на
Adverbs in En glish and Ser bian | Уп. 416.

– ДРА ГИН, Гор да на
Мор фо ло шке ка рак те ри сти ке не ких име ни ца у го во ри ма сли ва Сту де ни це у ју го за -

пад ној Ср би ји | Уп. 1419.

– ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Ком па ра ци ја и дру ги на чи ни сте пе но ва ња при де ва у на ста ви срп ског је зи ка | Уп. 1347.

853. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
О име ни ца ма у слу жби пред ло га / Рај на М. Дра ги ће вић // ЈФ. – 68 (2012), 91–111. |

Sum mary

854. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
О на чин ским при ло зи ма су бје кат ске ква ли фи ка ци је / Рај на Дра ги ће вић // Гра ма ти ка

и лек си ка... – 379–392. | Ре зю ме

855. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Твор бе но-се ман тич ка ана ли за де суп стан тив них пред ло га у срп ском је зи ку / Рај на

М. Дра ги ће вић // Твор ба ре чи... – 73–87. | Sum mary

– ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан
О мор фо син та скич ким осо би на ма го во ра Ср ба три ју на се ља из око ли не Дер вен те у

се вер ној Бо сни | Уп. 1425.
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856. ДРА ГО ВИЋ, Кри сти на
Кон ти ну и ра не и дис кон ти ну и ра не ре ци проч не кон струк ци је у срп ском је зи ку / Кри -

сти на М. Дра го вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 159–168. | Zu sam men fas sung

857. ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Се ман тич ка и гра ма тич ка обе леж ја ре чи у лек сич ким ко ло ка ци ја ма у срп ском је зи -

ку / Ја сми на Н. Дра жић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 393–402. | Summary

858. ЂУР КИН, Ве се ли на
Про блем ве зни ка посл(иј)е не го што / Ве се ли на Ђур кин // Струк тур не ка рак те ри -

сти ке... – 139–149. | Sum mary

859. ЂУ РО ВИЋ, Са ња
Мор фо ло шка ана ли за гла гол ских ду бле та у срп ском је зи ку / Са ња Ж. Ђу ро вић //

НССУВД. – 41, 1 (2012), 171–181. | Sum mary

– ЂУ РО ВИЋ, Са ња
О јед ном ти пу ер го ни ма у срп ском је зи ку | Уп. 1035.

860. ЂУ РО ВИЋ, Са ња
По при де вља ва ње рад ног гла гол ског при де ва гла го ла ти па (-)ве ну ти и (-)мр зну ти /

Са ња Ж. Ђу ро вић // На у ка и иден ти тет. – 89–100.

861. ЂУ РО ВИЋ, Са ња
Укр шта ње гла голских вр ста у кон ју га ци ји гла го ла (-)ма ћи/(-)мак ну ти / Са ња Ж. Ђу -

ро вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 323–334. | Sum mary

862. ЖИВКОВИЋ, Наталија
Формална семантика неких глаголских времена у српском језику / Наталија Живко-

вић, Катарина Аксић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 213–224. | Sum mary

– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Име нич ке из ве де ни це су фик си ма -це, -е, -ле у при зрен ско-ти моч ким го во ри ма | Уп.

1428.

863. ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Лек си ко граф ски по ступ ци ту ма че ња се ман ти ке из ве де ни ца на осно ву од но са твор -

бе не осно ве и твор бе ног фор ман та / Рад ми ла Жу гић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 403–412. |
Ре зю ме

864. ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
Kon tra stiv no o re če ni ca ma ti pa ko to ka že / ko da to ka že / Du šan ka Zve kić-Du ša no vić //

При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 81–90. | Sum mary

– ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
Mo dal nost : mo ti va ci o na mo dal nost u srp skom i ma đar skom je zi ku | Уп. 420.

– ЗЕ ЉИЋ, Го ран
Мо дал на и не мо дал на упо тре ба гла го ла же ле ти | Уп. 1352.

865. ИВА НО ВИЋ, Не над
Ин ди ви ду ал на лек си ка : твор бе но-се ман тич ке и твор бе но-стил ске од ли ке ин ди ви -

ду а ли за ма у срп ском је зи ку : на ма те ри ја лу из Реч ни ка СА НУ / Не над Ива но вић // Са вре -
ме на про у ча ва ња... – 85–100. | Sum mary

866. ИВА НО ВИЋ, Не над
Суп кон вер зи ја у срп ском је зи ку : функ ци о нал но-се ман тич ки аспект / Не над Ива но -

вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 307–321. | Sum mary
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867. ЈА КИЋ, Ми ле на
Кван ти та тив но ис пи ти ва ње де ком по но в а ног (пе ри фра стич ког) пре ди ка та у срп ском

је зи ку / Ми ле на Ја кић, На да Ше ва // ЗбМСС. – 80 (2011), 117–136. | Sum mary

868. ЈА КИЋ, Ми ле на
О ти по ло ги ји де ком по но ва них кон струк ци ја у срп ском је зи ку / Ми ле на Ја кић //

ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 151–165. | Sum mary

869. ЈА НЕВ, Бо јан
За сръб ски те жен ски лич ни име на, обра зу ва ни чрез кон вер сия / Бо ян Ге ор ги ев Янев,

Иван Пе тров Чо ба нов // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 567–575. | Ре зи ме

– ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Мар ко
Мо де ло ва ње тек сту ал них це ли на на при ме ру за кон ских ака та на срп ском и ен гле -

ском је зи ку | Уп. 425.

870. ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ-ОЛИ ВЕ РИ, Ана
Пар ти ку ле ве знич ког по ри је кла у Ње го ше вом је зи ку / Ана Ја њу ше вић-Оли ве ри //

Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 261–282. | Som ma rio

871. ЈАР МАК, Ве ро ни ка
О мо гућ но сти ма мо ду ли ра ња ал го рит ма ис тра жи ва ња пре те ри тал них об ли ка у раз -

ли чи тим ти по ви ма умет нич ког дис кур са : на ма те ри ја лу де ла И. Ан дри ћа / Ве ро ні ка И. Яр -
мак // НССУВД. – 41, 1 (2012), 331–341. | Sum mary

872. ЈЕ ЛИЋ, Ма ри јан
Рек ци ја гла го ла у на шим опи сним реч ни ци ма / Ма ри јан Је лић // СЈ. – 17 (2012), 161–

170. | Sum mary

– ЈЕР КО ВИЋ, Је ле на
The En glish Mo dal Verb Co uld and its Ser bian Equ i va lents | Уп. 427.

873. ЈО ВА НО ВИЋ, Ве ра
Гла го ли са пре фик сом по- у све тлу те о ри је сло же ног аспек та и њи хо ви пре вод ни

екви ва лен ти у фран цу ском је зи ку / Ве ра Ж. Јо ва но вић // СЈ. – 17 (2012), 433–440. | Résumé

874. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
О те о риј ским по гле ди ма Јо ва на Ву ко ви ћа на син так сич ку сти ли сти ку гла го ла / Је ле -

на Р. Јо ва но вић-Си мић // СЈ. – 16 (2011), 365–381. | Sum mary

– ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Стил ски аспек ти упо тре бе ин фи ни ти ва и да+през. | Уп. 1250.

875. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Твор бе но-струк тур не и стил ске осо бе но сти из ве де ни ца са фор ман том -ки / Је ле на Р.

Јо ва но вић-Си мић // Твор ба ре чи... – 559–572. | Zu sam men fas sung

876. ЈОВАНОВИЋ, Јелена
Формално уређење синтагми са децималним бројевима / Јелена Јовановић //

НССУВД. – 40, 3 (2011), 123–152. | Sum mary

877. ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг
Си стем за мје ни ца у „Гор ском ви јен цу“ / Ми о драг Јо ва но вић // Срп ско је зич ко на -

сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 475–488. | Sum mary

878. ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, Ра до ји ца
Ак ту ел не лек сич ке и гра ма тич ке а{б}но{р}малије : на слов ово га ра да про из и шао је

из ис ка за у ме ди ји ма / Ра до ји ца Јо ви ће вић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да -
ни“. – 11–17.
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– ЈУ РИ ШИЋ, Ма ри на
Да тив и оп шти па деж у да тив ним функ ци ја ма у го во ру Гор ње Пчи ње | Уп. 1441.
Про стор на зна че ња ана ли тич ких кон струк ци ја са пред ло гом по у го во ру Гор ње Пчи -

ње | Уп. 1442.

– КЕР КЕЗ, Дра га на
Пре те ри тал на вре ме на и нео че ки ва ност у срп ском је зи ку : у по ре ђе њу са ру ским | Уп.

431.

– КИШ, На та ша
Рек циј ске осо бе но сти при де ва у го во ру Но вог Са да | Уп. 1443.

879. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка
Још јед ном о гла го лу тре ба ти : те о ри ја, упо тре ба и нор ма / Ду шка Кли ко вац // НЈ.

– 42, 3/4 (2011), 3–23. | Sum mary

880. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка
О ме сним кла у за ма у срп ском је зи ку / Ду шка Кли ко вац // НССУВД. – 40, 3 (2011),

47–72. | Sum mary

881. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка
О се ман ти ци гла гол ског пре фик са уз- / Ду шка Б. Кли ко вац // Твор ба ре чи... – 573–600.

| Sum mary

882. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Бо жи ца
Из про бле ма ти ке праг ма тич ке син так се : Огле ди из праг ма тич ке син так се / Ми лан -

ка Ба бић. – Ис точ но Са ра је во : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2010. – 227. / Бо жи ца Кне же вић //
СЈ. – 16 (2011), 831–834. | При каз

883. КЊИ ЖАР, Иван
О не ким ко ло ка ци ја ма с име ни цом реч / Иван Књи жар // Са вре ме на про у ча ва ња... –

175–180. | Sum mary

– КО ВА ЛО НЕК, Ма ћеј
Упо ред на ана ли за се ман тич ко-де ри ва ци о ног гне зда лек се ме ру ка (rę ka) у „Срп ском

рјеч ни ку“ Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и „Реч ни ку пољ ског је зи ка“ Са му е ла Бо гу ми ла
Лин деа | Уп. 650.

884. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бор ко
On So me Cha rac te ri stics of Gro up Adjec ti ves in Ser bian / Bor ko Ko va če vić // АФФ. –

24, 1 (2012), 209–217. | Sum mary

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бор ко
Син так сич ко-се ман тич ке од ли ке ет нич ких при де ва у срп ском и сло ве нач ком је зи ку

| Уп. 433.

885. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Гра ма тич ка пи та ња срп ско га је зи ка / Ми лош Ко ва че вић. – Бе о град : Ја сен, 2011. –

283. – (Зна ко ви)

886. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Нор ма тив ни аспек ти кон струк ци ја ти па но си ти (са) со бом / Ми лош Ко ва че вић //

Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 31–48. | Sum mary

887. КОВАЧЕВИЋ, Милош
О неким структурним и нормативним питањима координираних синтагми / Милош

Ковачевић // НССУВД. – 40, 1 (2011), 115–129. | Sum mary
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888. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
О нор ма тив но сти фу тур ске упо тре бе пер фек тив ног пре зен та / Ми лош М. Ко ва че вић

// НССУВД. – 41, 1 (2012), 125–139. | Sum mary

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Син так са и сти ли сти ка упут них ис ка за у ро ма ну „Го спод ска ули ца“ Ран ка Ри со је ви -

ћа | Уп. 1261.

889. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Син так сич ком кон вер зи јом и се ман тич ки усло вљен ве за ни ред ре чи у са вре ме ном

срп ском је зи ку / Ми лош М. Ко ва че вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 41–53. | Sum mary

890. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Узроч но се ман тич ко по ље / Ми лош Ко ва че вић. – Бе о град : Ја сен, 2012. – 241. – (Зна -

ко ви)

– КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца
Лек сич ко се ман тич ке гру пе као по ла зи ште за кон фрон та тив ну ана ли зу де ри ва ци о -

них си сте ма два сло вен ска је зи ка | Уп. 434.

– КР СТИЋ, Ти ја на
Мо дал не и вре мен ске упо тре бе кон ди ци о на ла пре зен та у фран цу ском и по тен ци ја -

ла у срп ском је зи ку | Уп. 438.

– ЛА ЗО ВИЋ, Ми ха е ла
Te lič nost u en gle skom i ru mun skom je zi ku | Уп. 443.

– ЛА ЛИЋ, Ми ха е ла
Ime nič ka tvor ba u nje mač kom i srp skom je zi ku na pri mje ru eks pre siv nih ime ni ca sa zna -

če njem li ca | Уп. 444.

891. ЛО ВРЕ, Та тја на
Син дет ске ко ор ди ни ра не кла у зе у пу бли ци стич ком сти лу / Та тја на Ло вре // ППЈ. – 43

(2012), 111–131.

892. ЛОМ ПАР, Ве сна
Од нос за ме ни ца и за ме нич ких при ло га са пре фик сом -и и пре фик сом -не у срп ском

је зи ку / Ве сна Лом пар // Се ми нар срп ског... – 143–148.

893. МА РИН КО ВИЋ, Ива на
О гла го ли ма чи ја се ман ти ка об у хва та емо ци је из до ме на ту ге / Ива на Ма рин ко вић //

НЈ. – 43, 1/2 (2012), 45–61. | Sum mary

894. МАРИНКОВИЋ, Ивана
Творбена анализа неких именица из класе етника у српском језику / Ивана Марин-

ковић, Јована Јовановић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 55–64. | Sum mary

– МА РИЋ, Ана*
Po li se mi ja pre fik sal nih gla gol skih ho mo ni ma u slo vač kom i srp skom je zi ku | Уп. 446.

– МА РИЋ, Би ља на
Де вер ба тив не кон струк ци је са услов ним и слич ним адвер би јал ним зна че њи ма : у

ру ском у по ре ђе њу са срп ским је зи ком | Уп. 447.
Син так сич ка де ри ва ци ја : мост из ме ђу твор бе ре чи и син так се : у ру ском је зи ку у

по ре ђе њу са срп ским | Уп. 448.
Син так сич ка де ри ва ци ја : у са вре ме ном ру ском књи жев ном је зи ку у по ре ђе њу са

срп ским | Уп. 449.
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Упо тре ба де вер ба тив них и де а дјек тив них име ни ца као до пу на од ре ђе них ти по ва пре -
ди ка та : у ру ском у по ре ђе њу са срп ским | Уп. 450.

895. МАР КО ВИЋ, Алек сан дра

До пу не ко му ни ка тив них гла го ла : син так сич ко-се ман тич ки и лек си ко граф ски опис /
Гор да на Штр бац. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011. – 223. / Алек сан дра М. Мар -
ко вић // ЈФ. – 68 (2012), 208–215. | При каз | Уп. 944, 997.

896. МАР КО ВИЋ, Алек сан дра

Реч ца пак у срп ском је зи ку / Алек сан дра Мар ко вић // СЈ. – 16 (2011), 559–578. | Sum -
mary

897. МАР КО ВИЋ, Жељ ко

Ар гу мен ти гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је / Жељ ко Мар ко вић // ЗбМСФЛ. – 55, 2
(2012), 71–84. | Sum mary

– МАР КО ВИЋ, Кри сти на

Мор фо ло шке ка рак те ри сти ке име ни ца и њи хо во пред ста вља ње у не мач ко-срп ско хр -
ват ској лек си ко гра фи ји пе ри о да 1945–1971. го ди не | Уп. 1069.

898. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Срп ски и сло вен ски нул ти су фикс / Рад ми ло Н. Ма ро је вић // Твор ба ре чи... – 637–652.
| Ре зю ме

– МА СЛО ВА, Али на

Је зич ка ре а ли за ци ја из ви ње ња у ру ском и срп ском је зи ку : у по ре ђе њу | Уп. 455.
Струк тур ни мо де ли и праг ма тич ки ти по ви ин струк ци је у срп ском је зи ку и ру ском

је зи ку | Уп. 456.

– МА ТЕ ЈИЋ, На та ша

Ita li jan ski fra zni gla go li sa par ti ku lom via i nji ho vi ekvi va len ti u srp skom je zi ku | Уп. 457.

– МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ, Јел ка

Ти по ви ме ђу је зич ких екви ва ле на та : на ма те ри ја лу ру ских и срп ских име нич ких де -
ми ну ти ва | Уп. 458.

– МА ТИЋ, Ма ри ја на

Из ра жа ва ње ани мат но сти у ен гле ском, срп ском и ру ском је зи ку | Уп. 459.

– МЕ ДЕ НИ ЦА, Лу ка

Про стор на ло ка ли за ци ја не за ме нич ким при ло зи ма у ру ском и срп ском је зи ку : при -
ло зи са зна че њем пред ње или зад ње стра не | Уп. 460.

899. МИ ЛА НОВ, На та ша

Се ман ти ка гла гол ског пре фик са по- у срп ском је зи ку / На та ша Ми ла нов // Са вре ме -
на про у ча ва ња... – 141–151. | Sum mary

900. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Бећ ко ви ћев по ет ски опус као ре сурс за ис тра жи ва ње сло же ни ца са ин фик сом -и- /
Алек сан дар М. Ми ла но вић // НССУВД. – 41, 3 (2012), 193–209. | Sum mary

901. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Стил ски аспект твор бе тзв. им пе ра тив них сло же ни ца у срп ској ро ман ти чар ској по -
е зи ји / Алек сан дар М. Ми ла но вић // Твор ба ре чи... – 663–674. | Sum mary

– МИ ЛЕН КО ВИЋ, Ана

Усва ја ње зна че ња пред ло га код и с(а) у ра ном де чи јем го во ру | Уп. 69.
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– МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ, Ма ја

De ka u za tiv ni i auto ka u za tiv ni re ci proč ni pre di ka ti u srp skom i ita li jan skom je zi ku | Уп. 464.

902. МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ, Ма ја

Ре ци проч ни гла го ли и гла гол ски вид у срп ском је зи ку / Ма ја Ми ли че вић // НССУВД.
– 40, 1 (2011), 185–196. | Sum mary

903. МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Јо ван ка

О ком би на тор ним мо гућ но сти ма пар ти ку ла ево, ето, ено са за ви сним кла у за ма у
срп ском је зи ку / Јо ван ка Ми ло ше вић // СЈ. – 16 (2011), 715–728. | Sum mary

904. МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Јо ван ка

По глед у струк ту ру тек ста : Ser bische und kro a tische Schri ftlin gu i stik : Geschic hte, Per -
spek ti ven und ak tu el le Pro ble me. – Ham brug : Ver lag Dr. Ko vač, 2010. – 229. / Јо ван ка Ми -
ло ше вић // СЈ. – 16 (2011), 817–822. | При каз

905. МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Са ша

Об ли ци гла го ла пр ве вр сте у срп ском је зи ку / Са ша Ми ло ше вић. – Бе о град : За ду жби -
на Ан дре је вић, 2012. – 79. – (Ini ti um ; 34)

– МИ РИЋ, Ду шан ка

Из ра жа ва ње мо дал но сти сум ње у срп ском и ру ском је зи ку | Уп. 466.

– МИ ХА И ЛО ВИЋ, Је ле на

Iz ra ža va nje bu duć no sti u fran cu skom i srp skom je zi ku : osvrt na osnov na gla gol ska vre -
me na | Уп. 470.

906. МИ ШИЋ-ИЛИЋ, Би ља на

O dve ma ko pu la tiv nim kon struk ci ja ma sa atri bu tiv no upo te blje nim vla sti tim ime ni ca ma /
Bi lja na Mi šić-Ilić // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 67–77. | Sum mary

907. МИ ШИЋ-ИЛИЋ, Би ља на

Син так са у кри тич кој ана ли зи дис кур са : о не ким кон струк ци ја ма за ис ка зи ва ње и
скри ва ње иден ти те та / Би ља на Ми шић-Илић // СЈ. – 16 (2011), 91–107. | Sum mary

908. МИ ШКО ВИЋ-ЛУ КО ВИЋ, Мир ја на

Ре ле ван ци ја и ког ни тив ни ефек ти : мар ки ра ње кон тра стив ног од но са у срп ском је -
зи ку / Мир ја на Ми шко вић-Лу ко вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 79–92. | Sum mary

– МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је

Име ни це му шког ро да на -ø у го во ру ју жно ко сов ског се ла Гат ње | Уп. 1463.
Мор фо ло шка и син так сич ка плу ра ли за ци ја збир них име ни ца и не ких за ме ни ца у го -

во ри ма ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме то хи је | Уп. 1464.
Осно вин ски во ка ли -е и -и у пре зент ској осно ви срп ских при зрен ско-ју жно мо рав -

ских го во ра Ко со ва и Ме то хи је и се вер не Ма ке до ни је | Уп. 1465.
Па сив не кон струк ци је ме то хиј ско-ко сов ских го во ра при зрен ско-ју жно мо рав ског ти -

па | Уп. 1466.
Флек си ја и ана ли ти зам име ни ца на -а у го во ру ју жно ко сов ског се ла Гат ње | Уп. 1467.

– МО ДЕРЦ, Са ша

Ко на тив на вред ност не ких срп ских гла го ла и њи хо ви екви ва лен ти у ита ли јан ском
је зи ку | Уп. 471.

– МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг

О пер фек ту у са вре ме ном грч ком и о не ким ње го вим слич но сти ма са пер фек том у
срп ском је зи ку | Уп. 475.
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909. НЕ ДЕЉ КОВ, Љи ља на
Ме сто ви шеч ла них лек сич ких је ди ни ца у лак си ко ну и гра ма ти ка ма срп ског је зи ка /

Љи ља на Не дељ ков // Твор ба ре чи... – 675–688. | Sum mary

– НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Да ни ца
Ме ђу од нос за ме нич ких при ло га и кон ку рент них при ло шких из ра за ка у зал ног и ка -

у зал но-фи нал ног зна че ња у не мач ком и срп ском је зи ку | Уп. 476.
О јед ном ти пу ка у зал них и ка у зал но-фи нал них при ло га у не мач ком је зи ку и екви ва -

лент ним пе ри фра стич ким из ра зи ма у не мач ком и срп ском је зи ку | Уп. 477.

– НЕ ДИЋ, Је ле на
Ите ра тив ная мно же ствен но сть в рус ском, серб ском и ма ке дон ском язы ках | Уп. 478.

– НЕ НЕ ЗИЋ, Со ња
Ге ни тив не кон струк ци је с пред ло зи ма по над и по ме ђу | Уп. 707.
Кон струк ци је с ин де кли на бил ним ко је у Ву ко вом је зи ку | Уп. 1656.
Не ке па де жне кон струк ци је Ан дри ће вог је зи ка у свје тлу са вре ме не књи жев но је зич -

ке нор ме | Уп. 1288.
О јед ној вр сти ква ли фи ка тив ног ге ни ти ва без пред ло га и оба ве зног де тер ми на то ра |

Уп. 708.

910. НИ КИ ТО ВИЋ, Зо ри ца
Сло же ни ца као ре зул тат син так сич ко-се ман тич ке ком пре си је или Ре че ни ца као твор -

бе на ба за сло же ни це / Зо ри ца В. Ни ки то вић // СЈ. – 17 (2012), 237–256. | Sum mary

911. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
Не ти пич на сред ства за из ра жа ва ње ка те го ри је сте пе на у са вре ме ном срп ском је зи ку

/ Ма ри на М. Ни ко лић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 467–478. | Ре зю ме

912. НИ КО ЛИЋ, Мил ка
По ред бе но-на чин ске син так сич ке кон струк ци је с по ред бе ном реч ју као у са вре ме -

ној срп ској про зи / Мил ка В. Ни ко лић // СЈ. – 17 (2012), 127–146. | Sum mary

– НО ВА КОВ, Пре драг*
Gla gol ski vid i te lič nost u en gle skom i srp skom je zi ku | Уп. 484.

913. НО ВОК МЕТ, Сло бо дан
Но ве ре чи са су фик сом -ина и ње го вим ва ри јан та ма у срп ском је зи ку / Сло бо дан Но -

вок мет // НЈ. – 43, 3/4 (2012), 55–68. | Ре зю ме

– ОБУ ЋИ НА, Пре драг
Ву ков гра ма тич ки тер ми но си стем и са вре ме ни гра ма тич ки ме та је зик | Уп. 1659.

914. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Лек си ко граф ски и гра ма тич ки опис је зич ких је ди ни ца : јед на па ра ле ла / Бра ни слав

Осто јић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 17–22. | Sum mary

– ОСТО ЈИЋ, Вла ди мир
Цр ти це из ре че нич не струк ту ре го во ра се ла Вре ла (Жа бљак) | Уп. 1471.

915. ПА ВЛО ВИЋ, Вла дан*
Če kaj me dok ne do đem : kon struk ci o na gra ma ti ka i je dan slu čaj ka da kon struk ci ja sa ne

u srp skom je zi ku ne ma (pra vo) ne ga tiv no zna če nje / Vla dan Pa vlo vić // ПЛ. – 10 (2009), 125–
136. | Sum mary

916. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан
Се ман тич ка ти по ло ги ја објек та у стан дард ном срп ском је зи ку : Па де жи пра вог објек -

та у стан дард ном срп ском је зи ку / На да Ар се ни је вић. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет,
2012. – 175. / Сло бо дан Па вло вић // ЗбМСКЈ. – 60, 2 (2012), 587–592. | При каз | Уп. 829, 972.

Јужнословенски филолог LXX (2014)468



917. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Си стем ре ла ти ви за то ра у срп ском је зи ку / Сло бо дан Па вло вић // ЗбМСС. – 82 (2012),
71–86. | Ре зю ме

918. ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана

Фра зе о ло шке је ди ни це као мо ти ва тор у твор бе ном про це су / Ана Б. Пе ја но вић //
Твор ба ре чи... – 689–700. | Ре зю ме

– ПЕР ВАЗ, Дра ги ња

Но ви Сад и пред ло зи : не кад и сад | Уп. 1472.

919. ПЕТ КО ВИЋ, Је ле на

О јед ном ти пу ис по ља ва ња ви ше стру ке не га ци је у за ви сно сло же ним ре че ни ца ма / Је -
ле на Л. Пет ко вић // На у ка и иден ти тет. – 117–126.

– ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка

Ка те го ри јал на обе леж ја пар ти ци па I у не мач ком и срп ском је зи ку | Уп. 488.

– ПИ ПЕР, Пре драг

Гра ма ти ка ру ског је зи ка : у по ре ђе њу са срп ском | Уп. 490.

920. ПИ ПЕР, Пре драг

О из ра жа ва њу истог и раз ли чи тог у срп ском је зи ку / Пре драг Пи пер // Гра ма ти ка и
лек си ка... – 177–188. | Ре зю ме

921. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Так си сные зна че ния де е при ча стия в серб ском язы ке / Люд ми ла По по вич // ЈФ. – 67
(2011), 135–162. | Ре зи ме

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Функ ци је плу сквам пер фек та у са вре ме ном срп ском и укра јин ском је зи ку | Уп. 494.

– ПО ПО ВИЋ, На та ша

O не ким вред но сти ма фран цу ских пред ло га à и de уз об је кат ске до пу не и њи хо вим
срп ским екви ва лен ти ма | Уп. 495.

922. РА ДИЋ, Јо ван ка

За ме ни це : струк тур на осно ва и не по сред но ука зи ва ње на ен ти те те / Јо ван ка Ј. Ра дић
// НССУВД. – 41, 1 (2012), 383–394. | Sum mary

923. РА ДИЋ, Јо ван ка

На црт ка те го ри јал но-еле мен тар не ор га ни за ци је за ме нич ког си сте ма у срп ском је зи -
ку : си стем ка те го ри ја и еле ме на та / Јо ван ка Ј. Ра дић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 499–512.
| Summary

924. РА ДИЋ, Ни но сла ва

Mor fo lo ška pri la go đe nost ime nič kih an gli ci za ma u eko nom skom re gi stru srp skog je zi ka
/ Ni no sla va Ra dić // При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 425–440. | Sum mary

925. РА ДИЋ, Пр во слав

О јед ном твор бе ном бал ка ни зму у срп ском је зи ку : гла гол ски су фикс -оса : по ре кло
и рас про стра ње ност / Пр во слав Т. Ра дић // Твор ба ре чи... – 701–710. | Sum mary

926. РА ДИЋ-БО ЈА НИЋ, Би ља на

Ко му ни ка тив на ди на ми ка у име нич ким сло же ни ца ма у срп ском је зи ку / Би ља на Б.
Ра дић-Бо ја нић, Са би на Ј. Ха луп ка-Ре ше тар // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 169–179. |
Sum mary
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927. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад

Срп ски је зик и фа зи ло ги ка : у не ко ли ко при ме ра / Ми ло рад Ра до ва но вић, На та ша
Киш // Гра ма ти ка и лек си ка... – 513–527. | Summary

928. РА ДУ ЛО ВИЋ, Ми ли ца

Се кун дар на пре ди ка ци ја у срп ском је зи ку / Ми ли ца Ра ду ло вић // Фи ло ло ги ја и уни -
вер зи тет. – 573–582. | Sum mary

929. РАНЂЕЛОВИЋ, Ана

Терминолошко-методолошки проблеми у именичкој префиксацији / Ана Ранђело-
вић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 65–70. | Sum mary

– РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Лек сич ко-се ман тич ке и стил ске од ли ке им пе ра тив них сло же ни ца у срп ском је зи ку |
Уп. 1102.

930. РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Ре чи са ин тер фик сом -и- у срп ском је зи ку са твор бе но-се ман тич ког аспек та / Дра га -
на М. Рат ко вић // СЈ. – 17 (2012), 293–303. | Sum mary

– РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Ре чи са ин тер фик сом -и- у срп ском је зи ку у исто риј ском раз во ју до да нас у по ре ђе -
њу с ру ским и пољ ским | Уп. 498.

931. РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Сло же но-из ве де не име ни це са ин тер фик сом -о/е- и су фик сом -(а)ц у са вре ме ном срп -
ском је зи ку / Дра га на Рат ко вић // СЈ. – 16 (2011), 393–405. | Sum mary

932. РИ СТИЋ, Ста на

О ре чи ма у срп ском је зи ку : твор бе ни и лек си ко граф ско-лек си ко ло шки аспек ти / Ста -
на Ри стић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2012. – 192. – (Мо но гра фи је ; 14)
| Уп. 954.

933. РИ СТИЋ, Ста на

Се ман тич ки аспек ти уче ста ло сти код гла го ла / Ста на Ри стић // Лек си ко ло ги ја... –
379–391. | Sum mary

934. РИ СТИЋ, Ста на

Уло га твор бе у кон цеп ту а ли за ци ји пој ма ви ђе ње у је зич кој сли ци све та срп ског на -
ро да / Ста на С. Ри стић // Твор ба ре чи... – 711–726. | Ре зю ме

935. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва

Рек ци ја и нор ма / Вла ди сла ва Ж. Ру жић // НССУВД. – 41, 1 (2012), 103–112. | Sum -
mary

936. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва

Усло вље ност гра ма тич ко-се ман тич ких обе леж ја фра зе ма срп ског је зи ка / Вла ди сла -
ва Ру жић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 555–565. | Summary

937. РУ СИ МО ВИЋ, Та ња

Адјек тив не ре че ни це с ре ла ти ви за то ром ко ји и нео д ре ђе ним де тер ми на то ром у ан те -
це ден ту / Та ња З. Ру си мо вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 151–158. | Sum mary

938. СА ВО ВА, Дим ка

Де а ген тив ни ин фи ни тив с мо дал ним пре ди ка том тре ба ти/мо ра ти у срп ском је зи -
ку / Дим ка Са во ва // НССУВД. – 41, 1 (2012), 355–367. | Ре зю ме
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939. СА ВО ВА, Дим ка

Де па ци јен тив ни па сив у срп ском је зи ку / Дим ка Са во ва // Фи ло ло ги ја и уни вер зи тет.
– 55–67. | Sum mary

940. СА ВО ВА, Дим ка

Па сив и ње го ва по ве за ност с тек стом у све тлу де а ген тив но сти / Дим ка В. Са во ва //
Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 103–113. | Ре зю ме

941. СА ВО ВА, Дим ка

Тро чла ни па сив у са вре ме ном срп ском је зи ку : на ма те ри ја лу из днев них но ви на /
Дим ка Са во ва // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 445–457. |
Ре зю ме

– СА МАР ЏИ ЈА-ГРЕК, Та тја на

Гла гол ски при ло зи са да шњи го во ре ћи и од го ва ра ју ћи у „Но вом за вје ту“ Ву ка Ка ра џи -
ћа и њи хо ви екви ва лен ти у ори ги нал ном тек сту и не ким фран цу ским пре во ди ма | Уп. 162.

– СА МАР ЏИЋ, Ми ла*

Dvo i me nič ke slo že ni ce (bez spoj nog vo ka la) u ita li jan skom i srp skom je zi ku | Уп. 501.

– СЕ ДЕР, Ру жи ца

Fran cu ske kom ple tiv ne re če ni ce uve de ne gla go li ma ose ća nja i nji ho vi ko re la ti u srp skom
je zi ku | Уп. 503.

942. СИ МИЋ, Ра до је

Је дан про блем са иви це твор бе ног си сте ма срп ског : фор ме са спо је ном цр том (/цр -
ти цом) / Ра до је Д. Си мић // Твор ба ре чи... – 727–735. | Zu sam men fas sung

– СИ МИЋ, Ра до је

Не ка не ре ше на пи та ња у те о ри ји и на ста ви ре че ни це | Уп. 1380.

943. СИ МИЋ, Ра до је

О по ло жа ју ен кли ти ка у од рич ним ре че ни ца ма / Ра до је Си мић // НССУВД. – 40, 3
(2011), 5–13. | Sum mary

944. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на

До пу не ко му ни ка тив них гла го ла : син так сич ко-се ман тич ки и лек си ко граф ски опис /
Гор да на Штр бац. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски је зик и лин гви сти -
ку, 2011. – 223. – (Те зе) / Све тла на Сли јеп че вић // НЈ. – 42, 3/4 (2011), 61–63. | При каз | Уп.
895, 997.

945. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на

О де ри ва ци ји no mi na ac to ris / Све тла на Сли јеп че вић // НЈ. – 42, 1/2 (2011), 55–60. |
Sum mary

946. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на

О ме то ни ми ји у де ри ва ци ји no mi na ac to ris / Све тла на М. Сли јеп че вић // СЈ. – 17
(2012), 585–592. | Sum mary

947. СПАСОЈЕВИЋ, Анета

Неке морфолошке особености у језику романа „Ходочашће Арсенија Његована“ Бо-
рислава Пекића / Анета Спасојевић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 71–82. | Sum mary

948. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ане та

О про мен љи во сти име ни ца са зна че њем срод ни ка у син таг мат ским ве за ма са лич ним
име ни ца ма / Ане та Спа со је вић // НЈ. – 43, 1/2 (2012), 77–89. | Sum mary
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949. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на

Мор фо(но)ло шке те ме / Ми лан Ста кић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи -
жев ност Ср би је, 2010. – 201. / Ма ри на Спа со је вић // НЈ. – 42, 1/2 (2011), 71–73. | При каз

950. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на

Рад ни гла гол ски при дев у си сте му вр ста ре чи / Ма ри на Спа со је вић // НЈ. – 42, 1/2
(2011), 25–39. | Ре зю ме

951. СТА КИЋ, Ми лан

Ите ра ти за ци ја гла го ла -и- вр сте / Ми лан Ста кић // СЈ. – 16 (2011), 109–125. | Sum mary

952. СТА КИЋ, Ми лан

О та ко зва ним не пра вил ним гла го ли ма / Ми лан Ста кић // НССУВД. – 40, 3 (2011),
15–36. | Sum mary

953. СТА НИЋ, Да ни је ла

О не ким твор бе ним ти по ви ма про мен љи вих при де ва ко ји озна ча ва ју бо је / Да ни је ла
Ста нић // НЈ. – 43, 1/2 (2012), 29–44. | Sum mary

954. СТА НИЋ, Да ни је ла

О ре чи ма у срп ском је зи ку : твор бе ни и лек си ко граф ско-лек си ко ло шки аспек ти / Ста -
на Ри стић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2012. – 192. – (Мо но гра фи је ; 14)
/ Да ни је ла Ста нић // НЈ. – 43, 3/4 (2012), 127–130. | При каз | Уп. 932.

955. СТАН КО ВИЋ, Ста ни слав

Мно жин ски об ли ци ан тро по ни ма у срп ском је зи ку / Ста ни слав В. Стан ко вић // Име
у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 89–96. | Sum mary, Ре зю ме

– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

О мо дал ним упо тре ба ма кон ди ци о на ла у фран цу ском и по тен ци ја ла у срп ском је зи -
ку | Уп. 512.

О упо тре би гла гол ских вре ме на у Ћо пи ће вој при чи „По ход на мје сец“ и у ње ном
пре во ду на фран цу ски | Уп. 1321.

956. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

Пер фек тив ност и те лич ност у срп ском са освр том на си ту а ци ју у фран цу ском је зи -
ку / Ве ран Ј. Ста но је вић // НССУВД. – 41, 1 (2012), 141–155. | Sum mary

957. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

О осно ва ма про мје не гла гол ске ди ја те зе / Жи во јин Ста ној чић // Гла сник ЦА НУ. – 29
(2011), 5–14. ǀ Sum mary

958. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

Се ман тич ке и мор фо фо но ло шке осно ве на стан ка јед ног (мо гућ ног) твор бе ног мо де -
ла (срп ско пси хо лог : *пси хо ло шки ња) / Жи во јин Ста ној чић // Осми лин гви стич ки скуп
„Бо шко ви ће ви да ни“. – 5-10. | Sum mary

959. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

Ка у за тив ност – ма ни пу ла тив ност : од кон цеп та ка фор ми / Ми ли вој Ала но вић. – Но -
ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011. – 358. / Стра хи ња Сте па нов // ЗбМСФЛ. – 55, 1
(2012), 313–319. | При каз | Уп. 819.

960. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

При мен љи вост те о ри је се ман тич ких ло ка ли за ци ја у про у ча ва њу ка те го ри је сте пе на
/ Стра хи ња Сте па нов, Ма ри на М. Ни ко лић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 129–138. |
Ре зю ме
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961. СТЕ ФА НОВ, Мар тин

Но ми на ли зо ва не кон струк ци је и де ком по но ва ни/пе ри фра стич ни пре ди ка ти у на у ци,
је зи ку у тек сту / Мар тин С. Сте фа нов // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 181–190. | Sum mary

962. СТЕ ФА НО ВИЋ, Алек сан дар

Упо тре ба бро је ва дв(ј)еста/дв(ј)есто; три ста/три сто; че ти ри сто/че ти ри ста у
стан дард ном срп ском : у по ре ђе њу са бо сан ском, хр ват ском и цр но гор ском стан дард ном
ре а ли за ци јом / Алек сан дар Сте фа но вић // НССУВД. – 41, 1 (2012), 183–199. | Résumé

963. СТИП ЧЕ ВИЋ, Бал ша

Ре ци проч ни гла го ли са со ци ја тив ним ин стру мен та лом / Бал ша Н. Стип че вић //
НССУВД. – 41, 3 (2012), 237–299. | Sum mary

964. СТИП ЧЕ ВИЋ, Бал ша

Тран зи тив ни гла го ли с два објек та у со ци ја тив ном од но су / Бал ша Стип че вић //
НССУВД. – 40, 3 (2011), 153–181. | Sum mary

965. СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј

Кон ди ци о нал ност аку за тив не кон струк ци је с пред ло гом за у на уч ном сти лу срп ског
је зи ка / Ан дреј Сто ја но вић // Стил. – 10 (2011), 135–146. | Sum mary

966. СТОЈАНОВИЋ, Милица

Семантика глаголског префикса пре- у српском језику / Милица Стојановић // Са -
вре ме на про у ча ва ња... – 101–112. | Sum mary

967. ТА НА СИЋ, Сре то

Агенс у па сив ним ре че ни ца ма у са вре ме ном срп ском је зи ку / Сре то З. Та на сић // ЈФ.
– 68 (2012), 71–90. | Ре зю ме

968. ТА НА СИЋ, Сре то

Ве знич ка и при ло шка упо тре ба спо је ва тек што, са мо што, та ман што / Сре то
Та на сић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 567–573. | Ре зю ме

969. ТА НА СИЋ, Сре то

Екс пли цит ни и не ек спли цит ни агенс у па сив ним кон струк ци ја ма у је зи ку ме ди ја /
Сре то З. Та на сић // На у ка и иден ти тет. – 137–145.

970. ТА НА СИЋ, Сре то

За ви сне кон траст не ре че ни це / Сре то Та на сић // ЈФ. – 67 (2011), 121–134. | Ре зю ме

971. ТА НА СИЋ, Сре то

Из син так се срп ске ре че ни це / Сре то Та на сић. – Бе о град : Бе о град ска књи га : Ин сти -
тут за срп ски је зик СА НУ, 2012. – 221. – (Пут у ре чи ; 19)

972. ТА НА СИЋ, Сре то

Но во о ди рект ном објек ту : Па де жи пра вог објек та у стан дард ном срп ском је зи ку /
На да Ар се ни је вић. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски је зик и лин гви -
сти ку, 2012. – 175. / Сре то Та на сић // НЈ. – 43, 1/2 (2012), 113–115. | При каз | Уп. 892, 916.

973. ТА НА СИЋ, Сре то

Па сив не ре че ни це у про зи Иве Ан дри ћа / Сре то Та на сић // Струк тур не ка рак те ри сти -
ке... – 93–101. | Ре зю ме

974. ТА НА СИЋ, Сре то

Узроч не ре че ни це с ве зни ком ако у са вре ме ном срп ском је зи ку / Сре то З. Та на сић //
СЈ. – 17 (2012), 53–63. | Sum mary

Библиографија 473



975. ТА СИЋ, Ми лан

Гра ма ти ка срп ског је зи ка / Ми лан Та сић, Ра дој ко Га че вић. – Бе о град : Leo com mer -
ce : Бе о град ска књи га, 2011. – 126.

– ТИР, Ми хал*

Не га ци ја у сло вач ком и срп ском је зи ку | Уп. 514.

976. ТЈАП КО, Га ли на

Ре чи што и шта у све тлу функ ци о нал не и пе да го шке гра ма ти ке / Га ли на Г. Тяп ко //
НССУВД. – 41, 1 (2012), 113–123. | Ре зю ме

977. ТО МА, Пол-Луј

Gla gol ski ob li ci kao po ka za telj vr ste is ka zi va nja u po slo vi ca ma Vu ka Ka ra dži ća iz da tim
na Ce ti nju / Paul-Lo u is Tho mas // Nje go še vi da ni 3. – 255–265. | Résumé

978. ТО МИЋ, Ди на

О ка те го ри ји ро да код име ни ца / Ди ма То мић // НССУВД. – 40, 3 (2011), 209–221. |
Sum mary

979. ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на

Dlac ze go na? / Zu zan na To po li ń ska // ЈФ. – 67 (2011), 101–108. | Sum mary

– ТО ШИЋ, Ти а на

Сред ства ре че нич не кон ден за ци је у но вин ским на сло ви ма на ен гле ском и срп ском је -
зи ку | Уп. 515.

980. ЋЕ КЛИЋ, Ни на

Ти по ви сти ли стич ке ин вер зи је кон гру ент них атри бу та у про зним дје ли ма срп ске
књи жев но сти 20. и 21. ви је ка / Ни на Ће клић // СЈ. – 16 (2011), 219–229. | Sum mary

981. ЋЕ ЛИЋ, Ива на

Се ман тич ки по тен ци јал де ри ва ци о них гне зда име ни ца ин те лек ту ал них свој ста ва /
Ива на П. Ће лић // Твор ба ре чи... – 737–744. | Sum mary

982. ЋО РИЋ, Бо жо

Де ри ва ци ја, лек си ко ло ги ја, лек си ко гра фи ја : оп шти по глед на уза јам ност / Бо жо Ћо -
рић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 23–31. | Sum mary

983. ЋО РИЋ, Бо жо

Је зич ки ре сур си и твор ба ре чи : на при ме ру јед не твор бе но се ман тич ке ску пи не / Бо -
жо Б. Ћо рић // НССУВД. – 41, 3 (2012), 5–21. | Sum mary

984. ЋО РИЋ, Бо жо

О де ри ва ти ма са зна че њем про из во да жи во тињ ског по ре кла у срп ском је зи ку / Бо -
жо Б. Ћо рић // Твор ба ре чи... – 367–385. | Sum mary

– ХА ЛУП КА-РЕ ШЕ ТАР, Са би на

Re če nič ni fo kus u en gle skom i srp skom je zi ku | Уп. 518.

985. ЦВИ ЈО ВИЋ, Дра га на

О лек сич ким спо је ви ма с име ни цом мо да и при де вом мод ни / Дра га на Цви јо вић // НЈ.
– 42, 3/4 (2011), 39–45. | Ре зю ме

986. ЦВИ ЈО ВИЋ, Дра га на

О не ким гра ма тич ко-се ман тич ким осо би на ма име ни ца на -о у срп ском је зи ку / Дра -
га на Цви јо вић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 47–53. | Sum mary
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987. ЧУ ДО МИ РО ВИЋ, Јо ван

О по ли функ ци о нал но сти лек се ме је дан у срп ском је зи ку / Јо ван М. Чу до ми ро вић //
НССУВД. – 41, 3 (2012), 319–346. | Sum mary

988. ЧУ ТУ РА, Или ја на

Ко ли чин ски при ло шки из раз са име ни цом ме ра / Или ја на Р. Чу ту ра // СЈ. – 16 (2011),
205–217. | Sum mary

989. ЧУ ТУ РА, Или ја на

О јед ном нор ма тив ном аспек ту упо тре бе де ком по но ва них је ди ни ца / Или ја на Р. Чу -
ту ра // НССУВД. – 41, 1 (2012), 201–214. | Sum mary

990. ЧУ ТУ РА, Или ја на

Струк тур не и се ман тич ке осо би не при ло шких из ра за са+ин стру мен тал са на чин -
ским зна че њем / Или ја на Р. Чу ту ра // СЈ. – 17 (2012), 111–125. | Sum mary

991. ШИП КА, Ми лан

Твор ба и зна че ње име ни ца на -л(а)ц и -тељ у срп ском је зич ком стан дар ду / Ми лан
Шип ка // НЈ. – 42, 1/2 (2011), 3–12. | Sum mary

– ШО БОТ, Бо ја на

En glish Phra sal Verbs with the Par tic les Off and Out and The ir Ser bian Equ i va lents | Уп. 522.

– ШТА СНИ, Гор да на

Де ми ну тив ни суп стан ти ви са ди фе рен ци јал ном се мом чо век у Ву ко вом „Срп ском
рјеч ни ку“ (1818) | Уп. 1668.

Де ри ва ци о ни мо де ли име ни ца no mi na agen tis у го во ру Но вог Са да | Уп. 1523.

992. ШТА СНИ, Гор да на

Се ман тич ко-де ри ва ци о ни по тен ци јал име ни ца из лек сич ке гру пе жи во ти ња / Гор да -
на Шта сни // Лек си ко ло ги ја... – 307–317. | Sum mary

993. ШТА СНИ, Гор да на

Се ман тич ко де ри ва ци о не ка рак те ри сти ке су фик са -ун(а)ц / Гор да на Шта сни //
ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 211–219. | Sum mary

994. ШТА СНИ, Гор да на

Се ман тич ко-де ри ва ци о ни по тен ци јал гла го ла основ них фи зи о ло шких ста ња / Гор -
да на Р. Шта сни // Гра ма ти ка и лек си ка... – 575–584. | Ре зю ме

995. ШТА СНИ, Гор да на

Ути цај се ман тич ког са др жа ја на де ри ва ци ју гла го ла фи зи о ло шких ста ња и про це са
/ Гор да на Шта сни // Твор ба ре чи... – 745–755. | Sum mary

996. ШТР БАЦ, Гор да на

Де ри ва ци о ни по тен ци јал афе ктив них гла го ла / Гор да на Штр бац // Твор ба ре чи... –
757–771. | Sum mary

997. ШТР БАЦ, Гор да на

До пу не ко му ни ка тив них гла го ла : син так сич ко-се ман тич ки и лек си ко граф ски опис /
Гор да на Штр бац. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски је зик и лин гви сти -
ку, 2011. – 223. – (Те зе) | Уп. 895, 944.

998. ШТР БАЦ, Гор да на

Пре фик са ци ја и рек ци ја ко му ни ка тив них гла го ла : на при ме ру гла го ла го во ри ти и
ње го вих пре фик са ла / Гор да на Штр бац // НЈ. – 42, 1/2 (2011), 13–23. | Sum mary

Библиографија 475



999. ШТРБАЦ, Гордана

Рекција именица комуникативног значења / Гордана Штрбац // ЗбМСФЛ. – 54, 2
(2011), 179–190. | Sum mary

1000. ШТР БАЦ, Гор да на

Син так сич ка и лек сич ко-се ман тич ка спо ји вост ко му ни ка тив них гла го ла / Гор да на Р.
Штр бац // Гра ма ти ка и лек си ка... – 585–594. | Summary

– ШУ БА РИЋ, Са ња

O gra ma tič koj i lek si ko graf skoj de skrip ci ji pri lo ga ti pa je dan put i ri ječ ci (-)put i pu ta | Уп.
737.

– ШУ ЛО ВИЋ, Ксе ни ја

Lič ne za me ni ce u špan skom i srp skom je zi ku | Уп. 523.

д) Лек си ко ло ги ја (лек сич ка се ман ти ка, фра зе о ло ги ја,
тер ми но ло ги ја, ети мо ло ги ја, оно ма сти ка и др.)

– АДА МО ВИЋ, Мир ја на

Про стор на зна че ња при де ва верх ний/гор њи – ни жний/до њи у ру ском и срп ском је зи -
ку | Уп. 376.

– АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан

Се ман тич ко-де ри ва ци о на ана ли за ге о граф ских тер ми на до ма ћег по ре кла | Уп. 816.

– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на

О за јед нич ким фран цу ским по зајм ље ни ца ма у срп ском и бу гар ском је зи ку : се ман -
тич ка ана ли за | Уп. 665.

Уста ље на по ре ђе ња са зо о ни мом као ком па ра тив ном ком по нен том : на ма те ри ја лу
срп ског и бу гар ског је зи ка | Уп. 379.

– АН ДРИЋ, Еди та

Лек сич ка не га ци ја у срп ском и ма ђар ском је зи ку | Уп. 383.

– АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да

Син так са и се ман ти ка пред ло га о | Уп. 831.

1001. БА ШИЋ, Ива на

Ми ха и ло Пе тро вић Алас као пре те ча иде је пој мов не ме та фо ре / Ива на Ба шић //
ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 67–81. | Sum mary

– БЕ ЛА НОВ, Ма ја

A World Full of So und and Fury | Уп. 387.

– БЕ ЛО КА ПИЋ-ШКУН ЦА, Ве ра

Тер ми но ло ги ја ра чу но вод ства и ре ви зи је у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 388.

1002. БЕ ЧЕ ВА, Нич ка

Фра зе о ло ги зми с ком по нен том ко ја има број ну вред ност два у срп ским реч ни ци ма /
Нич ка Бе че ва // НССУВД. – 40, 1 (2011), 363–369. | Sum mary

– БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра

Књи жев но је зич ки иди о ми у Но вом Са ду : је зич ка хро но ло ги ја јед ног гра да | Уп.
1391.

Кон цеп ци ја ди ја хро ниј ског тер ми но ло шког реч ни ка | Уп. 1565.
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1003. БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та

Ре зул та ти и пер спек ти ве срп ске ети мо ло шке лек си ко гра фи је / Мар та Ж. Бје ле тић //
Гра ма ти ка и лек си ка... – 289–299. | Ре зю ме

– БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

Игла у је зи ку и на род ној кул ту ри | Уп. 1393.
Име но ва ње љу ди по по ре клу или ме сту жи вље ња у про шло сти Пиротa | Уп. 1394.
Је дан (не)мо гућ ди ја лек то ло шки реч ник | Уп. 1395.
Не ве ста : но ва и/или не по зна та | Уп. 1396.
Нос у на род ном је зи ку, фра зе о ло ги ји и кул ту ри | Уп. 1397.

1004. БО ЈО ВИЋ, Бран ки ца

Лек сич ке адап та ци је ен гле ских ри је чи у срп ском је зи ку / Бран ки ца Бо јо вић // СЈ. –
16 (2011), 407–417. | Sum mary

1005. БО ЈО ВИЋ, Дра га

Срп ска лин гво кул ту ро ло шка но ви на : Фра зе о ло ги ја „Гор ског ви јен ца“ : фра зе о ло -
шки жан ро ви, кул тур ни кон цеп ти, ру ски пре во ди / Ана Пе ја но вић. – Под го ри ца : Цр но -
гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 2010. – 324. – (Мо но гра фи је и сту ди је ; 7) / Дра га Бо -
јо вић // СЈ. – 16 (2011), 835–839. | При каз

1006. БО ЈО ВИЋ, Дра га

Струк тур но-се ман тич ки мо де ли ди ја ле кат ских фра зе о ло шких је ди ни ца : на при мје -
ри ма име нич ких и при дјев ских фра зе о ло шких је ди ни ца / Дра га Бо јо вић // НССУВД. – 40,
1 (2011), 371–379. | Ре зю ме

– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Гра ма тич ке и лек сич ко-се ман тич ке осо би не ме та тек сту ал ног ко мен та ра у ди ја ле кат -
ском тек сту | Уп. 837.

1007. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Мо ти ва ци о ни мо де ли у име но ва њу пти ца гра бљи ви ца у срп ском је зи ку / Жар ко Бо -
шња ко вић // Лек си ко ло ги ја... – 211–218. | Sum mary

1008. БРАН КО ВИЋ, Мар ко

Ути цај ен гле ског је зи ка на да ва ње на зи ва при вред ним су бјек ти ма у Ре пу бли ци Ср -
би ји / Мар ко Бран ко вић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 463–468. | Sum mary

1009. БРО ЋИЋ, Ан дри ја на

О кон цеп ту а ли за ци ји пој мо ва по нос, гор дост, охо лост и над ме ност у срп ском је зи -
ку / Ан дри ја на Бро ћић // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 119–140. | Sum mary

– БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та

Из оно ма сти ке Ли пљан ске окoлине | Уп. 1404.
Оно ма сти ка под руч ја Пре ко во де | Уп. 1405.

1010. ВА ВИЋ-ГРОС, За гор ка

Пре зи ме на су чу ва ри на шег је зи ка / За гор ка Ва вић Грос. – Но ви Сад : Про ме теј ;
Обре но вац : Би бли о те ка „Вла да Ак сен ти је вић“, 2011. – 308. – (Лин гви стич ке еди ци је.
Еди ци ја Је зич ки са вет ни ци ; 3)

1011. ВА СИЋ, Ве ра

Ре чи ма о ре чи / Ве ра Ва сић // Лек си ко ло ги ја... – 71–82. | Sum mary

– ВА СИЋ, Ве ра

Reč nik no vi jih an gli ci za ma : du yu spe ak an glo srp ski? | Уп. 1681.
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1012. ВЕ ЛИЧ КО ВА, Слав ка

Уста ље не је ди ни це са тем по рал ном лек се мом дан у срп ском је зи ку / Слав ка Тр. Ве -
лич ко ва // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 419–425.| Ре зю ме

1013. ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на

Кон цеп ту а ли за ци ја бо ла у срп ском је зи ку / Дра га на Вељ ко вић-Стан ко вић // Струк -
тур не ка рак те ри сти ке... – 335–349. | Sum mary

– ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на

По ли се ми ја у на ста ви срп ског је зи ка : ме то дич ки при ступ по ли се ми ји у срп ском је -
зи ку | Уп. 1344.

1014. ВЕ МИЋ, Мир че та

Биљ на име на на се ља Ср би је / Мир че та Р. Ве мић // СЈ. – 17 (2012), 393–410. | Sum mary

– ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна

Гре ци зми у срп ским на род ним го во ри ма : на те ри то ри ји Вој во ди не | Уп. 1411.

1015. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна

Ка ко се ка же : ка тал ка или ка тар ка? : пар ре чи из ме ђу син хро не по ли се ми је и ди -
ја хро не хо мо ни ми је / Ја сна Вла јић-По по вић // НССУВД. – 41, 1 (2012), 457–469. | Sum mary

1016. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна

Срп ска ети мо ло ги ја из ме ђу ди ја хро ни је и ди ја лек то ло ги је / Ја сна Вла јић-По по вић //
Гра ма ти ка и лек си ка... – 323–336. | Summary

1017. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна

С.-х. глoмāзан ‘огро ман; не згра пан; ка баст’ : из ме ђу рет ких сло вен ских пан да на и
ви ше стру ких до ма ћих ин тер пре та ци ја / Ја сна Вла јић-По по вић // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012),
7–20. | Sum mary

– ВЛА ХО ВИЋ, Пла мен ка

Na zi vi raz do blja na fran cu skom i srp skom je zi ku | Уп. 399.

1018. ВРЕ БА ЛОВ, Гор да на

Фра зе о ло ги зми с на зи ви ма је сти вог би ља / Гор да на Вре ба лов // ППЈ. – 43 (2012), 76–92.

1019. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка

Ин тер нет ски реч ник слен га „Ву кај ли ја“ / Ду шан ка Ву јо вић // Лек си ко ло ги ја... – 123–
130. | Sum mary

1020. ВУ КИЋ, Ма ја

Фра зе о ло ги зми са ан тро по ни мом као ком по нен том у срп ском и бу гар ском / Ма ја Д.
Ву кић // Име у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 123–131. | Sum mary, Ре зю ме

1021. ВУК САН, Сан дра

Фра зе о ло ги зми по ре клом из грч ке ми то ло ги је и исто ри је / Сан дра Вук сан // ППЈ. –
43 (2012), 93–110.

1022. ВУК СА НО ВИЋ, Ра дој ка

Лек сич ко-се ман тич ки од нос при де ва охол и горд у срп ском је зи ку / Ра дој ка Вук са но -
вић // Стил. – 11 (2012), 241–249. | Sum mary

1023. ВУК СА НО ВИЋ, Ра дој ка

Пој мов но зна че ње сре ће у срп ском је зи ку / Ра дој ка Вук са но вић, Бо ја на Ми ло са вље -
вић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 283–302. | Sum mary
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– ВУ ЛО ВИЋ, На та ша

О мор фо ло шко-се ман тич кој вред но сти тур ског при де ва ка ра у срп ском лек сич ком
си сте му | Уп. 850.

– ВУЧ КО ВИЋ, Сне жа на

Је зич ка и кул тур на сли ка сун ца у срп ској на род ној тра ди ци ји | Уп. 34.

– ГА ЕВ, Та ња

Лек сич ко-се ман тич ки по тен ци јал на зи ва за број три у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 403.

1024. ГОР ТАН-ПРЕМК, Да рин ка

О ква ли фи ка то ру фи гу ра тив но у срп ским (срп ско хр ват ским) де скрип тив ним реч -
ни ци ма / Да рин ка Гор тан-Премк // Лек си ко ло ги ја... – 27–37. | Sum mary

– ГОР ТАН-ПРЕМК, Да рин ка

О на ред ним за да ци ма срп ске де ри ва то ло ги је из угла јед ног лек си ко гра фа | Уп. 851.

– ГО ЧА НИН, Мир ја на

О пре зи ме ни ма у Вр њач кој Ба њи | Уп. 1416.

– ДИЛ ПА РИЋ, Бра ни сла ва

Se man tič ka or ga ni za ci ja de lo va ku će pre ma srp skim i ame rič kim is pi ta ni ci ma | Уп. 415.

1025. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Иван

О јед ном зна че њу ан тро по ни ма Мар ко и Ан дреј у срп ској усме ној тра ди ци ји : мо гу -
ће об ја шње ње од но са из ме ђу исто риј ског и еп ског Мар ка Кра ље ви ћа / Иван Ди ми три је -
вић // ОП. – 21 (2011), 19–33. | Sum mary

– ДРА ГИН, Гор да на

Не ки име нич ки лек сич ки ди ја лек ти зми у хро ни ци „Се ло Са ку ле у Ба на ту“ | Уп. 1421.

1026. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

За па жа ња о лек сич кој не га ци ји гла го ла / Рај на Дра ги ће вић // СЈ. – 16 (2011), 41–54.
| Sum mary

1027. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Ка основ ном лек сич ком фон ду срп ског је зи ка / Рај на Дра ги ће вић // Се ми нар срп -
ског... – 121–130.

1028. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Лек си ка ква ли фи ко ва на као ин ди ви ду ал на у срп ским де скрип тив ним реч ни ци ма /
Рај на Дра ги ће вић // Лек си ко ло ги ја... – 47–57. | Sum mary

1029. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Не ка за па жа ња о при дев ској кон тек сту ал ној си но ни ми ји / Рај на М. Дра ги ће вић //
НССУВД. – 41, 3 (2012), 185–192. | Sum mary

1030. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

О зна че њу при де ва као усло ву и по сле ди ци њи хо ве лек сич ке спо ји во сти / Рај на Дра -
ги ће вић // ЈФ. – 67 (2011), 109–119. | Sum mary

– ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

О не ким про бле ми ма твор бе нео ло ги за ма у на ста ви | Уп. 1349.

1031. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Спон та на за јед нич ка упо тре ба мо тив них и мо ти ви са них ре чи у текс ту / Рај на Дра ги -
ће вић // НССУВД. – 40, 3 (2011), 91–100. | Sum mary
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– ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Твор бе но-се ман тич ка ана ли за де суп стан тив них пред ло га у срп ском је зи ку | Уп. 855.

1032. ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Лек сич ка со ли дар ност у срп ском је зи ку на при ме ру со ма ти за ма / Ја сми на Дра жић //

Лек си ко ло ги ја... – 83–91. | Sum mary

– ДРОБ ЊАК, Дра га на
Be la, cr na i si va bo ja u srp skoj i fran cu skoj fra ze o lo gi ji | Уп. 417.
Фра зе ми из се ман тич ког по ља смрт у фран цу ском и срп ском је зи ку | Уп. 418.

1033. ДУ РАН, Та рик
Eti mo lo gi ja pre zi me na iz ve de nih iz tur skih na zi va za ni ma nja, ver skih i voj nih poj mo va /

Ta rik Du ran // Је зик и дру штво. – 101–112. | Sum mary

1034. ДУР БА БА, Оли ве ра
Дру штве на мре жа „Ву кај ли ја“ : ана ли за јед ног реч ни ка слен га и иди о ма / Оли ве ра

Дур ба ба // НССУВД. – 40, 1 (2011), 429–438. | Zu sam men fas sung

– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Срп ски пре вод ни екви ва лен ти сло ве нач ких лек се ма kar и kaj | Уп. 125.

1035. ЂУ РО ВИЋ, Са ња
О јед ном ти пу ер го ни ма у срп ском је зи ку / Са ња Ђу ро вић, Је ле на Пет ко вић // НЈ. –

43, 1/2 (2012), 3–14. | Sum mary

1036. ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
Из ку ли нар ске лек си ке : пр же ни це, мо че, по фе зне, бун даш... / Ду шан ка Зве кић-Ду -

ша но вић // Лек си ко ло ги ја... – 219–226. | Sum mary

1037. ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
Се ман ти ка гла го ла ус пе ти / Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012),

177–195. | Sum mary

– ИВАНОВИЋ, Ненад
Индивидуална лексика : творбено-семантичке и творбено-стилске одлике индиви-

дуализама у српском језику : на материјалу из Речника САНУ | Уп. 865.

1038. ИВИЋ, Мил ка
О срп ском гла го лу „го во ри ти“ и мо ди фи ка то ри ма ње го ве лек сич ке се ман ти ке / Мил -

ка Ивић ; пре вео Пре драг Но ва ков // ЛМС. – 187, 488, 3 (сеп. 2011), 332–333.

1039. ИМЕ у кул ту ри Ср ба и Бу га ра = Име в кул ту ра та на Сър би и Бъл га ри / прир. Ду -
брав ка По по вић Ср да но вић. – Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012. – 308. – (Су сре ти ; 8)

1040. ЈЕ ЛИЋ, Ма ри јан
О уни вер би за ци ји у пче лар ској лек си ци / Ма ри јан Је лић // Лек си ко ло ги ја... – 249–268.

| Sum mary

– ЈА НИЋ, Алек сан дра
Име но слов „Га зда Мла де на“ Бо ри са ва Стан ко ви ћа | Уп. 1240.

1041. ЈАН КО ВИЋ, Је ле на
Фи то ни ми од при де ва бео у срп ском је зи ку / Је ле на Јан ко вић // Са вре ме на про у ча -

ва ња... – 121–139. | Sum mary

– ЈА РО ШЕ ВИЧ, Хен рик
Ва ри јант ност фра зе о ло шких је ди ни ца у срп ском и пољ ском је зи ку | Уп. 426.
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– ЈА ШО ВИЋ, Го луб

Там нич на Ти мо ку : лек си ка и оно ма сти ка | Уп. 1435.

1042. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла дан

О не ким је зич ким осо бе но сти ма вој них тек сто ва из сре ди не 19. ве ка / Вла дан З. Јо -
ва но вић // СЈ. – 17 (2012), 419–431. | Sum mary

1043. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла дан

О не ким осо бе но сти ма се ман тич ког кал ки ра ња у вој ној тер ми но ло ги ји / Вла дан Јо -
ва но вић // НЈ. – 42, 1/2 (2011), 47–54. | Ре зю ме

– ЈО ВА НО ВИЋ, Иван

Ком па ра тив на ана ли за фран цу ских фра зе о ло ги за ма са лек се мом аne и срп ских фра -
зе о ло ги за ма са лек се мом ма га рац | Уп. 429.

1044. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на

О ко ло кви ја ни зми ма и жар го ни зми ма у је зи ку срп ске штам пе / Је ле на Јо ва но вић //
НССУВД. – 40, 1 (2011), 99–113. | Ре зю ме

1045. ЈО ВА НО ВИЋ, Јо ва на

Фи гу ра тив не се ман тич ке ре а ли за ци је лек се ма ко је озна ча ва ју ге о граф ске и ат мос фер -
ске пој мо ве у срп ском је зи ку / Јо ва на Јо ва но вић // НЈ. – 43, 3/4 (2012), 69–87. | Sum mary

1046. ЈО ШИЋ, Не ђо

Ја бу ка (ma lus po mi la) у тер ми но ло шком си сте му и оп штем лек си ко ну / Не ђо Јо шић
// СЈ. – 16 (2011), 601–610.

1047. ЈО ШИЋ, Не ђо

Кру шка (pi rus com mu nis) у тер ми но ло шком си сте му срп ског је зи ка и оп штем лек си -
ко ну / Не ђо Г. Јо шић // СЈ. – 17 (2012), 361–370. | Sum mary

1048. ЈО ШИЋ, Не ђо

Осврт на лек си ку у при по вје дач ком дје лу Ђ. Да мја но ви ћа / Не ђо Г. Јо шић // На у ка и
иден ти тет. – 101–106.

– КА РАВ ДИЋ, Зе на и да

Po šta pa li ce i uz re či ce u bo san skom, cr no gor skom, hr vat skom i srp skom je zi ku | Уп. 696.

1049. КИР ФЕЛ, За би не

Ур ба ни и жар гон ски је зич ки иди о ми у срп ској књи жев но сти : на при ме ру ро ма на
„Хо бо“ Зо ра на Ћи ри ћа / Sa bi ne Kir fel // НССУВД. – 40, 1 (2011), 81–91. | Zu sam men fas sung

1050. КИШ, На та ша

Лек сич ка се ман ти ка при де ва ти па јед нак и сли чан / На та ша Киш // Лек си ко ло ги ја...
– 93–102. | Sum mary

1051. КЛАЈН, Иван

Лек си ка : од нос ме ђу ва ри јан та ма : 1996. / Иван Клајн // Срп ски по гле ди... 1, 4. –
155–158.

– КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ди а на

Кон цеп ты дом и ку ћа в па ре ми о ло гии : на ма те ри а ле рус ской и серб ской лин гво ку -
ль ту ры | Уп. 432.

– КНЕ ЖЕ ВИЋ, Зо ри ца

Жар го ни зми у го во ру но во сад ских уче ни ка | Уп. 1445.
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1052. КЊИ ЖАР, Иван

Ана ли за лек си ко граф ког по ступ ка при ме ње ног у школ ском ен гле ско-срп ском реч -
ни ку / Иван Књи жар // ППЈ. – 43 (2012), 65–77.

– КЊИ ЖАР, Иван

О не ким ко ло ка ци ја ма с име ни цом реч | Уп. 883.

1053. КО СТИЋ, На та ша

Ре ла ци ја ан то ни ми је у уло зи по моћ ног кон тра ста у пи са ном тек сту / На та ша П. Ко -
стић // СЈ. – 16 (2011), 465–484. | Sum mary

– КРИ МЕР-ГА БО ВИЋ, Са ња

Tran sla tion in to Ser bian of En glish Col lo ca ti ons Ex pres sing the Co lo ur Whi te | Уп. 270.

– КР СТЕВ, Цве та на

An Alig ned En glish-Ser bian Cor pus | Уп. 437.

1054. КР СТИЋ, Ти ја на

Не ке на по ме не о фран цу ским ре чи ма у срп ском је зи ку из обла сти вој ске и мо де / Ти -
ја на Кр стић // ФП. – 39, 1 (2012), 201–215. | Résumé

1055. ЛА ЂЕ ВИЋ, Ми ли ца

Ди на ми ка нај по пу лар ни јих лич них име на у Но вом Са ду то ком пе де сет го ди на / Ми -
ли ца Ла ђе вић, Да ни је ла Ста но је вић, Ива на Ја њић // Лек си ко ло ги ја... – 191–200. | Sum mary

1056. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

Мо ди фи ка ци ја зна че ња и лек сич ки мо ди фи ка то ри у срп ском је зи ку / Ста на Ри стић.
– Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2009. – 242. – (Мо но гра фи је ; 10) / Ива на Ла -
зић-Ко њик // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 302–306. | При каз | Уп. 1067.

1057. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

О зна че њу лек се ме чу до у срп ском је зи ку / Ива на Ла зић-Ко њик, Ма ри јан Је лић //
ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 197–210. | Sum mary

1058. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

Па ра ме три за се ман тич ку кла си фи ка ци ју гла го ла са зна че њем чо ве ко вог по сто ја ња
/ Ива на В. Ла зић-Ко њик // Гра ма ти ка и лек си ка... – 425–434. | Ре зю ме

1059. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

Про спек тив на аспек ту ал ност у се ман тич кој струк ту ри гла го ла по сто ја ња у срп ском
је зи ку / Ива на Ла зић-Ко њик // СЈ. – 16 (2011), 671–681. | Sum mary

1060. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

Се ман тич ке и де ри ва ци о не ка рак те ри сти ке оно ма то пеј ских гла го ла са зна че њем чо -
ве ко вог по сто ја ња / Ива на Ла зић-Ко њик // Лек си ко ло ги ја... – 319–326. | Sum mary

1061. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА. Оно ма сти ка. Син так са : збор ник у част Гор да ни Ву ко вић /
ур. Вла ди сла ва Ру жић, Сло бо дан Па вло вић. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011. –
402. | Уп. 1139.

– ЛЕК СИЧ КИ сло је ви : при ло зи фре квен циј ском реч ни ку срп ског је зи ка | Уп. 1712.

1062. ЛИ ГО РИО, Ор сат

С.-х. ро да, лат. ar dea / Ор сат Ли го рио // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 21–28. | Sum mary

1063. ЛИ ЛИЋ, Дра ган

Ан то ни ми ја у то по ни ми ји Ко со ва и Ме то хи је / Дра ган Ли лић // Ис тра жи ва ња срп ског
је зи ка... – 75–84. | Résumé
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– ЛИ ЛИЋ, Дра ган
Лек си ка и фра зе о ло ги ја у про зи Сло бо да на Џу ни ћа | Уп. 1266.

1064. ЛО МА, Алек сан дар
Два сред њо бо сан ска то по ни ма : Со лун, Ла бун и то по граф ски ди на ми зам рим ске Дал -

ма ци је / Алек сан дар Ло ма, Све тла на Ло ма // ОП. – 21 (2011), 1–14. | Sum mary

– МА КИ ШО ВА, Ана*
Hi brid na lek si ka u dva ge net ski srod na je zi ka | Уп. 445.

1065. МАК СИ МО ВИЋ, Је ле на
Ме то ни ми ја у но вин ским из ве шта ји ма / Је ле на Мак си мо вић // Са вре ме на про у ча ва -

ња... – 233–237. | Sum mary

– МА ЛЕ ШЕВ, Па вле
Ди ва ни о ре чи ма | Уп. 1450.

1066. МА ЛЕ ШЕВ, Па вле
О но во сад ским ми кро то по ни ми ма : из дру гог угла / Па вле Ма ле шев // Го вор Но вог

Са да 2. – 547–568. | Sum mary

– МА РИН КО ВИЋ, Ива на
О гла го ли ма чи ја се ман ти ка об у хва та емо ци је из до ме на ту ге | Уп. 893.

– МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка
Врањ ска фра зе о ло ги ја са ма лим фра зе о ло шким реч ни ком | Уп. 1451.

– МАР ЈА НО ВИЋ, Са ша
При дев ске зо о ним ске по ред бе не фра зе ме у срп ско ме је зи ку и њи хо ви ко ре спон ден -

ти у фран цу ском | Уп. 451.
При дев ске зо о ним ске по ред бе не фра зе ме у срп ско ме је зи ку с нул том ко ре спон ден -

ци јом у фран цу ском | Уп. 452.

1067. МАР КО ВИЋ, Алек сан дра
Мо ди фи ка ци ја зна че ња и лек сич ки мо ди фи ка то ри у срп ском је зи ку / Ста на Ри стић.

– Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2009. – 242. – (Мо но гра фи је 10) / Алек сан дра
Мар ко вић // ЈФ. – 67 (2011), 346–351. | При каз | Уп. 1056.

1068. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Ми кро то по ни ми са пред ло гом у ини ци јал ном по ло жа ју / Јор да на С. Мар ко вић // Име

у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 53–69. | Sum mary, Ре зю ме

1069. МАР КО ВИЋ, Кри сти на
Мор фо ло шке ка рак те ри сти ке име ни ца и њи хо во пред ста вља ње у не мач ко-срп ско хр -

ват ској лек си ко гра фи ји пе ри о да 1945–1971. го ди не / Кри сти на Мар ко вић // СЈ. – 16 (2011),
683–698. | Zu sam men fas sung

1070. МА РО ЈЕ ВИЋ, Ми ле на
Се ма нитчка кла си фи ка ци ја без лич но-пре ди ка тив них лек се ма у срп ском је зи ку / Ми -

ле на Ма ро је вић // СЈ. – 16 (2011), 431–444. | Ре зю ме

1071. МАР ЧЕ ТА, Јо ва на
Тер ми ни фран цу ског и ита ли јан ског по ре кла из обла сти му зич ко-сцен ских умет но -

сти у тек сто ви ма на срп ском је зи ку / Јо ва на Мар че та // ПЛ. – 12 (2011), 41–49. | Résumé

1072. МИ ЛА НО ВИЋ, Ана
Ана ли за ан гли ци за ма у на зи ви ма за ни ма ња у обла сти ма по слов не ад ми ни стра ци је и

тр го ви не / Ана Д. Ми ла но вић, Ми лан Д. Ми ла но вић // СЈ. – 17 (2012), 441–461. | Sum mary
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1073. МИ ЛИН ЧЕ ВИЋ, Ва со
Јо ва Јо ва но вић Змај и ми тра љез : кад је у срп ском је зи ку пр ви пут упо тре бље на реч

ми тра љез / Ва со И. Ми лин че вић // КњЈ. – 59, 3/4 (2012), 231–233. | Sum mary

1074. МИ ЛО РА ДОВ, Де јан
Не чед на лек си ка у реч ни ци ма срп ско га је зи ка и пр о блем ње не сти ли стич ке ква ли фи -

ка ци је / Де јан Ми ло ра дов // ЛМС. – 188, 489, 3 (март 2012), 436–448.

1075. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
Му зич ки гла го ли или Пр о сви ра ти да би се усви рао / Со фи ја Ми ло ра до вић // НЈ. – 43,

3/4 (2012), 27–34. | Ре зю ме

– МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Та ња
Ди ја ле кат ска лек си ка ко јом се из ра жа ва од нос пре ма ма те ри јал ним до бри ма | Уп.

1462.

1076. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Та ња
Лич на име на са осно вом мил Ср ба и Бу га ра / Та ња З. Ми ло са вље вић // Име у кул ту -

ри Ср ба и Бу га ра. – 97–121. | Sum mary, Ре зю ме

1077. МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Јо ван ка
Гла го ли са зна че њем уда ра ња у са вре ме ном срп ском је зи ку : лек сич ко-се ман тич ка

ана ли за / Јо ван ка Ми ло ше вић // Са вре ме на пр о у ча ва ња... – 153–164. | Sum mary

1078. МИ ШИЋ-ИЛИЋ, Би ља на
Prag ma tič ki an gli ci zmi u srp skom je zi ku / Bi lja na Mi šić Ilić, Ve sna Lo pi čić // ЗбМСФЛ.

– 54, 1 (2011), 261–273. | Sum mary

1079. МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ, Дра га на
Кон цепт го сто прим ство у срп ској фра зе о ло ги ји и па ре ми о ло ги ји / Дра га на Мр ше -

вић-Ра до вић // Се ми нар срп ског... – 91–100.

– МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг
Ку ли на ри зми у са вре ме ном срп ском, грч ком и ал бан ском је зи ку | Уп. 474.

1080. НЕ ДЕЉ КОВ, Љи ља на
Пр о це си гло ба ли за ци је и тра ди ци о нал на кул ту ра у Вој во ди ни / Љи ља на Ј. Не дељ ков

// НССУВД. – 41, 1 (2012), 405–415. | Résumé

– НЕ ДЕЉ КОВ, Љи ља на
Те мат ска лек си ко гра фи ја као све до чан ство о кул тур ном иден ти те ту | Уп. 73.

1081. НЕ ДЕЉ КОВ, Љи ља на
Тер ми но ло шки хи по ним ски од но си у те о ри ји и прак си / Љи ља на Не дељ ков // Лек -

си ко ло ги ја... – 163–172. | Sum mary

– НЕ ЦО ВА, Ми ле на
За мъж ки те лич ни име на от би бле й ски и хри сти ян ски (гръц ки) пр о из ход в сръб ска -

та ан тро по ним на си сте ма в срав не ние с ан гли й ска та | Уп. 479.

1082. НИ КО ЛИЋ, Ви дан
По ти ра ње сло је ва је зич ког кул тур ног на сле ђа у сим бо лич ком зна че њу лин гво кул -

тур ног кон цеп та во да као по сле ди ца дру штве них кре та ња / Ви дан В. Ни ко лић // Са вре ме -
но дру штво... – 211–222. | Sum mary

1083. НИ КО ЛИЋ, Ви дан
Пче ла (apis mel li fi ca) као сим бол у срп ској тра ди ци ји : ет но лин гви стич ки аспек ти /

Ви дан В. Ни ко лић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 253–266. | Sum mary
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1084. НО ВА КО ВИЋ, Бо јан

„Остр ва Ди о кле је“ / Бо јан Но ва ко вић // ОП. – 21 (2011), 15–18. | Zu sam men fas sung

1085. НО ВОК МЕТ, Сло бо дан

Од нос пра во пи сних при руч ни ка пре ма тер ми ни ма из ин фор ма ци о не тех но ло ги је /
Сло бо дан Б. Но вок мет // НССУВД. – 41, 1 (2012), 445–455. | Sum mary

1086. ОЗЕР, Аг неш

Име Но вод Са да : ка ко је град до био име / Аг неш Озер // Го вор Но вог Са да 2. – 529–
534. | Sum mary

1087. ОЗЕР, Ка та лин

Гер ма ни зми и хун га ри зми у ми кро то по ни ми ји Но вог Са да / Ка та лин Озер // Го вор
Но вог Са да 2. – 535–546. | Sum mary

– ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав

Лек си ко граф ски и гра ма тич ки опис је зич ких је ди ни ца : јед на па ра ле ла | Уп. 914.

1088. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Ан ти по сло ви це и њи хо ва лек си ко граф ска об ра да / Ђор ђе Ота ше вић // Гра ма ти ка и
лек си ка... – 479–486. | Ре зю ме

1089. ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана

Нор ма тив на и аутор ска упо тре ба фра зе о ло ги је / Ана Б. Пе ја но вић // НССУВД. – 41,
1 (2012), 471–478. | Ре зю ме

1090. ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана

Пре це дент ни фе но ме ни или Ка ко и за што се аку ту а ли зу ју Ње го ше ве ри је чи да нас /
Ана Пе ја но вић // НССУВД. – 40, 1 (2011), 73–79. | Ре зю ме

– ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана

Ње го шев фра зе о ло шки рјеч ник : лек си ко граф ска кон цеп ци ја | Уп. 1302.
Фра зе о ло шке је ди ни це као мо ти ва тор у твор бе ном пр о це су | Уп. 918.

– ПЕ ЈО ВИЋ, Ан ђел ка

Lo cu ci o nes con el com po nen te ga stro no mic en español y en ser bio | Уп. 1859.

– ПЕТ КО ВА, Гар га на

Жен ски те рим ски ми то ло гич ни име на в сръб ска та ан тро по ни мич на си сте ма в срав -
не ние с бъл гар ска та и рускатa | Уп. 487.

1091. ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на

Лек сич ки сло је ви у го во ру ли ко ва из ро ма на „Поп Ћи ра и поп Спи ра“ / Љи ља на Пе -
тро вач ки // Лек си ко ло ги ја... – 131–141. | Sum mary

1092. ПЕ ТРО ВИЋ, Дра го љуб

Гор да на Ву ко вић и по че ци срп ске лин гво ге о гра фи је / Дра го љуб Пе тро вић // Лек си -
ко ло ги ја... – 145–148. | Sum mary

– ПЕ ТРО ВИЋ, Сне жа на

Тур ци зми у срп ском при зрен ском го во ру : на ма те ри ја лу из ру ко пи сне збир ке ре чи
Ди ми три ја Че ме ри ки ћа | Уп. 1474.

Тур ци зми у цр но гор ским на род ним го во ри ма | Уп. 1475.

– ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ, Мир ја на

О по ре клу лек си ке свад бе них оби ча ја и не ке ње не исто риј ске по твр де : област Ра ђе -
ви на | Уп. 1477.
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1093. ПЕ ТРОВ СКА, Ле сја
На ци о нал на ети ке ци ја у фра зе о ло ги ји срп ско га је зи ка / Ле ся Пе тров ска // НССУВД.

– 41, 1 (2012), 499–506. | Ре зю ме

1094. ПО ЛО МАЦ, Вла ди мир
Не ко ли ко на по ме на о си сте му лич них име на у Кра гу јев цу у пр вој де це ни ји XXI ве-

ка / Владимир Поломац // ОП. – 21 (2011), 35–43. | Résumé

1095. ПР ЋИЋ, Тврт ко
И син таг ме и ре чи : фра зне име ни це у срп ском је зи ку / Тврт ко Пр ћић // Лек си ко ло -

ги ја... – 59–70. | Sum mary

1096. ПР ЋИЋ, Тврт ко
Ка ко се на ен гле ском ка же олд тај мер? : ан гли ци зми као срп ско-ен гле ски ла жни па -

ро ви / Тврт ко Пр ћић // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 203–220. | Sum mary

1097. РА ДИЋ, Јо ван ка
Ма ма, ма ти, мај ка : три ре чи за три ло гич ка ни воа / Јо ван ка Ј. Ра дић // Срп ско је -

зич ко на сље ђе на пр о сто ру да на шње Цр не Го ре... – 427–444. | Sum mary

1098. РА ДИЋ, Пр во слав
О еп ском из ра зу на по хо ду иште ти ти : ка ре кон струк ци ји јед не еп ско-ми то ло шке

сце не / Пр во слав Ра дић // СЈ. – 16 (2011), 383–391. | Zu sam men fas sung

– РА ДИЋ-БО ЈА НИЋ, Би ља на
Me tap ho ric аnd Me tonymic Con cep tu a li za ti ons оf the Head : а Dic ti o nary-Ba sed Con tra -

sti ve Analysis оf En glish аnd Ser bian | Уп. 496.

– РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Из ку ли нар ске лек си ке Са на да и Мо кри на | Уп. 1486.

– РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Функ ци о нал ност лек си ке хра не и пи ћа у по е зи ји Љу бо ми ра Си мо ви ћа | Уп. 1310.

1099. РА И ЧЕ ВИЋ, Дра га на
Име ни це са арха ич ним се кун дар ним зна че њи ма у са вре ме ном срп ском је зи ку / Дра -

га на Ра и че вић // СЈ. – 16 (2011), 515–529. | Sum mary

– РА МИЋ, Ни ко ла
Оп ште ка рак те ри сти ке ди ја ле кат ске лек си ке | Уп. 1492.

1100. РА МИЋ, Ни ко ла
Те ри то ри јал но ра сло ја ва ње лек си ко на / Ни ко ла И. Ра мић // СЈ. – 17 (2012), 305–316.

| Sum mary

1101. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана
Ме та фо рич на зна че ња зо о ни ма ко ја се од но се на људ ске осо би не / Ана Ран ђе ло вић

// НЈ. – 43, 3/4 (2012), 89–105. | Sum mary

1102. РАТ КО ВИЋ, Дра га на
Лек сич ко-се ман тич ке и стил ске од ли ке им пе ра тив них сло же ни ца у срп ском је зи ку /

Дра га на Рат ко вић // НЈ. – 43, 1/2 (2012), 15–25. | Ре зю ме

1103. РЕ ЉИЋ, Ми тра
О по ре клу и ет но ни ми ма Ал бан ца : Ал бан ци и(или) Шип та ри / Ми тра Ре љић // Ис -

тра жи ва ња срп ског је зи ка... – 161–171. | Ре зю ме

– РЕ НЕР, Вин сент
Pre dic ting Stress As sig nment in Le xi cal Blends : the Ca se of En glish and Ser bian | Уп. 499.
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– РИ СТИЋ, Гор да на
Kon cep tu al na ana li za ne mač kih i srp skih so ma ti za ma u se man tič kom po lju strah | Уп. 500.

1104. РИ СТИЋ, Ста на
Гла го ли са зна че њем по сте пе но сти / Ста на Ри стић // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 147–

159. | Sum mary

1105. РИ СТИЋ, Ста на
До бре прет по став ке за из ра ду име нич ких де ми ну ти ва и суг мен та ти ва : Де ми ну тив -

не и ауг мен та тив не име ни це у срп ском је зи ку / Вла дан Јо ва но вић. – Бе о град : Ин сти тут
за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 173. – (Мо но гра фи је ; 9) / Ста на Ри стић // СЈ. – 16 (2011),
795–798. | При каз

1106. РИ СТИЋ, Ста на
Из ра да нор ма тив ног реч ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка / Ста на С. Ри стић //

НССУВД. – 41, 1 (2012), 5–17. | Sum mary

1107. РИ СТИЋ, Ста на
Лин гви стич ки аспек ти на зи ва јав но од но сно на род но здра вље / Ста на Ри стић, Ива -

на Ла зић-Ко њик // НЈ. – 43, 3/4 (2012), 21–25. | Ре зю ме

– РИ СТИЋ, Ста на
О ре чи ма у срп ском је зи ку : твор бе ни и лек си ко граф ско-лек си ко ло шки аспек ти | Уп. 932.

1108. РИ СТИЋ, Ста на
Пред лог за мо дер ни за ци ју ра да на „Реч ни ку СА НУ“ / Ста на Ри стић, Не над Ива но -

вић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 529–553. | Summary

– РИ СТИЋ, Ста на
Уло га твор бе у кон цеп ту а ли за ци ји пој ма ви ђе ње у је зич кој сли ци све та срп ског на -

ро да | Уп. 934.

1109. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
Кон цепт не стан ка осли кан фра зе ма ма срп ског је зи ка / Вла ди сла ва Ру жић //

ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 93–103. | Sum mary

– РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
Усло вље ност гра ма тич ко-се ман тич ких обе леж ја фра зе ма срп ског је зи ка | Уп. 936.

1110. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
Фра зе о ло шке је ди ни це са ком по нен та ма во да и ва тра / Вла ди сла ва Ру жић // Лек си -

ко ло ги ја... – 109–121. | Sum mary

1111. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
Фра зе о ло шки мо де ли у но вин ским на сло ви ма / Вла ди сла ва Ж. Ру жић // Струк тур не

ка рак те ри сти ке... – 191–200. | Sum mary

1112. СА ВИЋ, Свен ка
На зи ви услу жних при ват них рад њи / Свен ка Са вић // Лек си ко ло ги ја... – 173–184. |

Sum mary

1113. СА МАР ЏИЋ, Та ња
Auto mat sko po rav na nje re či u pa ra lel nom slo ve nač ko-srp skom kor pu su / Ta nja Sa mar -

džić // Срп ска књи жев ност и је зик... – 90–121. | Sum mary

1114. СА МАР ЏИЋ, Та ња
Елек трон ски кор пу си као из вор но ве гра ђе за лек си ко граф ски опис срп ског је зи ка /

Та ња Са мар џић // НССУВД. – 40, 1 (2011), 413–427. | Sum mary
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– СЕ МЕ ЊУК, Олег

Упо тре бле ние ус то й чи вых со че та ний с ком по нен том че ло век в рус ском, укра ин ском
и серб ском язы ках | Уп. 504.

1115. СИ ЛА ШКИ, На де жда

Na slo vi u sport skoj štam pi kr oz pri zmu te o ri je poj mov ne in te gra ci je / Na de žda R. Si la ški
// Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 201–210. | Sum mary

– СИЛАШКИ, Надежда

The Na tu ral For ce Me tap hor in the Con cep tu a li sa tion of the Glo bal Fi nan cial Cri sis in En -
glish and Ser bian | Уп. 507.

1116. СИ ЛА ШКИ, На де жда

Srp ski je zik u tran zi ci ji : o an gli ci zmi ma u eko nom skom re gi stru / Na de žda Si la ški. – Be -
o grad : Cen tar za iz da vač ku de lat nost Eko nom skog fa kul te ta, 2012. – 159.

– СИ ЛА ШКИ, На де жда

Head As а Con ta i ner in En glish аnd Ser bian : а Cog ni ti ve Lin gu i stic Per spec ti ve | Уп. 508.

– СИ МИЋ, Зо ран

Про стор ни ло ка ли за то ри из сфе ре ку ће и по кућ ства у го во ру Гла сни ца | Уп. 1500.

1117. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на

Кон цеп ту а ли за ци ја пој ма са вест у срп ском је зи ку / Све тла на Сли јеп че вић // НЈ. – 43,
1/2 (2012), 63–75. | Sum mary

1118. СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Светлана

О апстрактној лексици у политичком дискурсу : на примеру концептуализације Ср-
бије / Светлана Слијепчевић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 113–120. | Sum mary

1119. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на

Узор у ис тра жи ва њу књи жев ног лек сич ког фон да : Лек си ка у при по вет ка ма Ла зе К.
Ла за ре ви ћа / На та ша Ву ло вић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 266. –
(Мо но гра фи је ; 8) / Ма ри на Спа со је вић // СЈ. – 16 (2011), 845–851. | При каз

1120. СТА НИЋ, Да ни је ла

Про мен љи ви при де ви са име нич ком осно вом ко ји озна ча ва ју бо је / Да ни је ла Ста нић
// Са вре ме на про у ча ва ња... – 165–174. | Sum mary

1121. СТА НИЋ, Да ни је ла

Тер ми но ло ги ја ли ков них умет но сти / Да ни је ла С. Ста нић // СЈ. – 16 (2011), 445–464.
| Sum mary

– СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

Се ман тич ке и мор фо фо но ло шке осно ве на стан ка јед ног (мо гућ ног) твор бе ног мо де -
ла (срп ско пси хо лог : *пси хо ло шки ња) | Уп. 958.

– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја

Је зич ка сли ка по ро ди це у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 513.

– СТО ЈА НО ВИЋ, Ми ли ца

О ан гли ци зми ма из сфе ре ин фор ма ти ке и мо гућ но сти ма њи хо ве адап та ци је | Уп. 1889.

– СТО КИН, Ма ја

Лек си ка дру штве ног жи во та мла дих у ста ром Но вом Са ду | Уп. 1511.
Свад бе на тер ми но ло ги ја у старом Но вом Са ду | Уп. 1512.
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– ТА НА СКО ВИЋ, Та ња
Му шки на дим ци у се лу Шљи вов цу код Кра гу јев ца | Уп. 1513.

– ТА СО ВАЦ, То ма
Кор пу сна праг ма ти ка као иза зов лек си ко граф ској те о ри ји и прак си | Уп. 101.

1122. ТЕ ЛЕ БАК, Ми ло рад
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лип Ви шњић, 2011. – 199. – (По себ на из да ња)

1123. ТЕ О ДО СИ ЈЕ ВИЋ, Мир ја на
Тур ци зми у то по ни ми ма Бе о гра да / Мир ја на М. Те о до си је вић // АФФ. – 23, 1 (2011),

381–397. | Sum mary

1124. ТРАЈ КО ВИЋ, Та тја на
Ан тро по ни ми ја пре шев ске ми кро то по ни ми је / Та тја на Г. Трај ко вић // Име у кул ту ри

Ср ба и Бу га ра. – 79–87. | Sum mary, Ре зю ме

1125. ТРАЈ КО ВИЋ, Та тја на
Ми кро то по ни ми ја Пре шев ског кра ја / Та тја на Трај ко вић // ОП. – 21 (2011), 331–425.

| Sum mary

1126. ЋЕ ЛИЋ, Ива на
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Де ри ва ци ја, лек си ко ло ги ја, лек си ко гра фи ја : оп шти по глед на уза јам ност | Уп. 982.
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Лек си ко ло ги ја... – 103–108. | Sum mary

1137. ШИП КА, Ми лан

Струк ту ра и зна че ње иро нич них фра зе ма у срп ском је зи ку / Ми лан Шип ка // НЈ. – 42,
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О да на шњим за да ци ма књи жев ног је зи ка : 1940. / Алек сан дар Бе лић // Срп ски по гле -

ди... 1, 3. – 173–178.

1146. БЕ ЛИЋ, Алек сан дар
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ски по гле ди... 1, 3. – 189–193.

1147. БЕ ЛИЋ, Алек сан дар
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Pro blem nor me u knji žev nom je zi ku : re fe rat na Pe tom kon gre su ju go slo ven skih sla vi sta
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ци је. По пу лар на лин гви сти ка ; 7)

– КЛАЈН, Иван
Реч ник је зич ких не до у ми ца | Уп. 1707.

1169. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Је дан или три је зи ка : 2003. / Ми лош Ко ва че вић // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 337–346.

1170. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Ма ни пу ла ци је о срп ском књи жев ном је зи ку : 2003. / Ми лош Ко ва че вић // Срп ски по -

гле ди... 1, 4. – 347–367.

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
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1251. ЈОВИЋ, Бојан
Растко Петровић и авангардно схватање језика / Бојан Јовић // Твор ци срп ског... –

187–196. | Sum mary

1252. ЈО ВИ ЧИЋ, Сло бо дан
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1253. ЈО ВО ВИЋ, На та ша
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ta ša Jo vo vić // Ri ječ. – 8 (2012), 45–62. | Sum mary

– ЈО ШИЋ, Не ђо
Осврт на лек си ку у при по вје дач ком дје лу Ђ. Да мја но ви ћа | Уп. 1048.

– КИР ФЕЛ, За би не
Ур ба ни и жар гон ски је зич ки иди о ми у срп ској књи жев но сти : на при ме ру ро ма на

„Хо бо“ Зо ра на Ћи ри ћа | Уп. 1049.

– КНЕ ЖЕ ВИЋ, Бо жи ца
Фо нет ски ди ја лек ти зам у по ет ском тек сту Ђор ђа Сла до ја | Уп. 1444.

1254. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ива на
Ин тер тек сту ал ност као ди стинк тив но обе леж је на уч ног сти ла са по себ ним освр том

на те о ло шке на уч не ра до ве на ен гле ском и срп ском је зи ку / Ива на Кне же вић // Стил. – 10
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1255. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ива на
Ре ли гиј ски стил и на уч ни стил у обла сти те о ло ги је : слич но сти и раз ли ке / Ива на

Кне же вић // Стил. – 11 (2012), 151–161. | Sum mary

1256. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Ана ли зе Шан ти ће ве пје сме „Ве че на шко љу“ : по ка за тељ раз вој них пу те ва лин гво -

сти ли сти ке код Ср ба / Ми лош М. Ко ва че вић // СЈ. – 16 (2011), 341–363. | Sum mary

1257. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Да ле ко од на у ке : Не ки ви до ви ре че нич не кон ден за ци је у је зи ку кра ји шких пи са ца /

Ди ја на Цр њак. – Ба ња Лу ка : Уни вер зи тет у Ба ња Лу ци : Фи ло ло шки фа кул тет, 2010. – 140.
/ Ми лош Ко ва че вић // СЈ. – 16 (2011), 781–794. | При каз | Уп. 1334.

1258. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Лин гво сти ли сти ка књи жев ног тек ста / Ми лош Ко ва че вић. – Бе о град : Срп ска књи -

жев на за дру га, 2012. – 382. – (Срп ска књи жев на за дру га ; 104, 698) | Уп. 1291.

1259. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Лин гво сти ли сти ка у књи жев ним ана ли за ма Но ви це Пет ко ви ћа / Ми лош Ко ва че вић
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1260. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
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1261. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Син так са и сти ли сти ка упут них ис ка за у ро ма ну „Го спод ска ули ца“ Ран ка Ри со је ви -
ћа / Ми лош М. Ко ва че вић // На у ка и иден ти тет. – 67–87.

1262. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Стил ска зна че ња и зра че ња / Ми лош Ко ва че вић. – Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011.
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1263. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Струк тур но-се ман тич ке осо би не фи гу ра не га ци је / Ми лош Ко ва че вић // Пре вод у си -
сте му... – 249–261. | Sum mary

1264. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

О кон сти ту тив ним обе леж ји ма пра во слав ног со ци о лек та у са вре ме ном срп ском је -
зи ку : оглед си стем ско-струк ту рал не ана ли зе / Ксе ни ја Кон ча ре вић // Стил. – 11 (2012),
163–176. | Sum mary

– КР СТА ЈИЋ, Ма ри на

Je zič ko-stil ske ka rak te ri sti ke ve zni ka u je zi ku lir ske na rod ne po e zi je Cr ne Go re | Уп. 701.

1265. КР ШО, Аида
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ра / Аида В. Кр шо // На у ка и иден ти тет. – 183–188.

– ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

По ет ска функ ци ја вој во ђан ске ле кси ке у пе сма ма Ђор ђа Ба ла ше ви ћа | Уп. 1449.

1266. ЛИ ЛИЋ, Дра ган

Лек си ка и фра зе о ло ги ја у про зи Сло бо да на Џу ни ћа / Дра ган Ли лић. – Ко сов ска Ми -
тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011. – 187. – (Мо но гра фи је)

– ЛО ВРЕ, Та тја на
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– МАК СИ МО ВИЋ, Је ле на

Ме то ни ми ја у но вин ским из ве шта ји ма | Уп. 1065.

1267. МАК СИ МО ВИЋ, Је ле на

Пре но ше ње ту ђег го во ра у но вин ском из ве шта ју / Је ле на Љ. Мак си мо вић // На у ка и
иден ти тет. – 197–206.

1268. МАН ЧИЋ, Алек сан дра

Ка ко је зик ожи вља ва у пре во ду или Не хо тех ко снут сја су шчих па че ме не / Алек сан -
дра Ман чић // Твор ци срп ског... – 237–246. | Sum mary

– МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка
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1269. МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка

Об ли ци из ра жа ва ња и сти ли сти ка : уџ бе ник за сту ден те учи тељ ског фа кул те та / Ја -
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2012. – 255.

1270. МАР КО ВИЋ, Јор да на
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вић // Фи ло ло ги ја и уни вер зи тет. – 26–33. | Ре зю ме
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вић // СЈ. – 16 (2011), 755–780. | При каз
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1274. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
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1275. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
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оп ко ра че ња / Рад ми ло Н. Ма ро је вић // Гла сник ЦА НУ. – 30 (2012), 25–42. ǀ Ре зю ме
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1277. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
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– МА ТО ВИЋ, Ве сна
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– МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
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1282. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на

Још о фе но ме ни ма го во ре ног је зи ка : де скрип тив на фор ма ого ва ра ња / Бо ја на Ми ло -
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1289. НЕНИН, Миливој
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1290. НИ КО ЛИЋ, Ива на
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255–267. | Sum mary

– НИ КО ЛИЋ, Ива на
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1291. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на

Лин гво сти ли сти ка књи жев ног тек ста / Ми лош Ко ва че вић. – Бе о град : Срп ска књи -
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Аутор ско мар ки ра ње фи гу ра тив ног зна че ња у де лу „Ана те ма“ Во ји сла ва Лу бар де /
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1293. НИ КО ЛИЋ, Мил ка
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/ На та ли ја М. Па нић Це ров ски // ЗбМСС. – 82 (2012), 121–140. | Sum mary
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„Си ла“ Бран ка Бр ђа ни на Ба јо ви ћа / Ана Пе ја но вић // Стил. – 10 (2011), 272–276. | Sum mary

1305. ПЕ ЈО ВИЋ, Ан ђел ка
О убла жа ва њу је зич ког ис ка за и по ли тич ки ко рект ном је зи ку у но вин ском дис кур -

су / Ан ђел ка Д. Пе јо вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 219–231. | Re su men

1306. ПЕКОВИЋ, Слободанка
Исидора Секулић о језику / Слободанка Пековић // Твор ци срп ског... – 213–220. |

Sum mary

– ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на
Лек сич ки сло је ви у го во ру ли ко ва из ро ма на „Поп Ћи ра и поп Спи ра“ | Уп. 1091.

Јужнословенски филолог LXX (2014)504



– ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка

Огла ша ва ње рад них ме ста на уни вер зи те ту : жа нр, дис курс, текст на вр ста : на ма те -
ри ја лу не мач ког и срп ског је зи ка | Уп. 489.

1307. ПИ ПЕР, Пре драг

Го вор пре да ка : о ро ма ни ма Ми ра Вук са но ви ћа „Се мољ го ра“, „Се мољ зе мља“ и „Се -
мољ љу ди“ / Пре драг Пи пер // ЗбМСС. – 80 (2011), 165–170.

– ПО ПО ВИЋ, Дра га на

Праг ма тич ко-се ман тич ка ана ли за го вор ног жан ра са ве та : на ма те ри ја лу ру ског и
срп ског је зи ка | Уп. 492.

1308. ПРО ДА НО ВИЋ-СТАН КИЋ, Ди а на

Ана ли за вер бал ног ху мо ра на при ме ру филм ских ди ја ло га у ко ме ди ји „Цр ни Гру ја
и ка мен му дро сти“ ре жи се ра Мар ка Ма рин ко ви ћа / Ди а на Про да но вић-Стан кић // При ме -
ње на лин гви сти ка да нас. – 571–580. | Sum mary

1309. РА ДЕН КО ВИЋ-ШО ШИЋ, Бо ја на

Ana li za je zi ka ogla ša va nja / Bo ja na Ra den ko vić-Šo šić // Је зик и дру штво. – 205–217. |
Sum mary

1310. РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца

Функ ци о нал ност лек си ке хра не и пи ћа у по е зи ји Љу бо ми ра Си мо ви ћа / Ми ли ца Ра -
до вић-Те шић // НССУВД. – 40, 1 (2011), 63–71. | Ре зю ме

– РА ДО ЈЕ ВИЋ, Да ни је ла

Lek sič ka slo je vi tost u je zi ku Ni ko le Lo pi či ća : lin gvi stič ki i sti li stič ki pri stup | Уп. 718.

1311. РА ДУ ЛО ВИЋ, Зо ри ца

Sti li stič ke ka rak te ri sti ke u dje lu Pe tra II Pe tro vi ća Nje go ša / Zo ri ca Ra du lo vić // Гла сник
ЦА НУ. – 29 (2011), 63–78. ǀ Sum mary

– РА КИЋ, Ву ко са ва

Екс пре сив на лек си ка и из ра зи у ко лум на ма Ђор ђа Ран де ља | Уп. 1490.

1312. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана

Је зич ка (не)кул ту ра у бе о град ским кул тур ним во ди чи ма / Ана З. Ран ђе ло вић, Ане та
А. Спа со је вић, Јо ва на Б. Јо ва но вић // На у ка и иден ти тет. – 43–51.

1313. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана

Твор ци срп ског књи жев ног је зи ка : збор ник ра до ва / ур. Ве сна Ма то вић, Ми о драг
Ма тиц ки. – Бе о град : Ву ко ва за ду жби на : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2011. – 352.
– (По себ на из да ња) / Ана Ран ђе ло вић // НЈ. – 43, 1/2 (2012), 109–112. | При каз | Уп. 1326.

– РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Лек сич ко-се ман тич ке и стил ске од ли ке им пе ра тив них сло же ни ца у срп ском је зи ку |
Уп. 1102.

1314. РУ СИ МО ВИЋ, Та ња

Иден ти тет усме не ре а ли за ци је ака дем ског дис кур са : ин тер тек сту ал ност и ин тер ди скур -
зив ност / Та ња З. Ру си мо вић, Бран ка Л. Ми лен ко вић // СЈ. – 17 (2012), 539–548. | Sum mary

1315. СИ МИЋ, Ра до је

Ве ли ка исто риј ска ме та фо ра М. Ву ко ви ћа о са вре ме но сти : стил ске и на ра то ло шке
осо бе но сти Ву ко ви ће вог де ла „Ен гле ска по сла“ / Ра до је Си мић // Срп ско је зич ко на сље -
ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 197–206. | Sum mary
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1316. СИ МИЋ, Ра до је

Из бор на кам па ња 2012. : по ни же ње је зи ка / Ра до је Д. Си мић // Са вре ме но дру штво...
– 195–209. | Sum mary

1317. СИ МИЋ, Ра до је

Функ ци о нал но-стил ски и оп шти ста тус ми та као кул ту ро ло шке и књи жев не по ја ве
/ Ра до је Д. Си мић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 23–32. | Sum mary

– СИ ЛА ШКИ, На де жда

The Use of Verbs and Ten ses in Adver ti se ments in Bri tish and Ser bian Wo men`s Ma ga zi -
nes | Уп. 506.

– СИ МО ВЉЕ ВИЋ-ЈО КИЋ, Ива на

Но во сад ски гра фи ти | Уп. 1501.

– СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на

О ап стракт ној лек си ци у по ли тич ком дис кур су : на при ме ру кон цеп ту а ли за ци је Ср -
би је | Уп. 1118.

1318. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на

О раз вит ку опо зи ци је ми : они пре ма опо зи ци ји ми : дру ги у по ли тич ком дис кур су
Ср би је / Све тла на М. Сли јеп че вић // На у ка и иден ти тет. – 189–196.

1319. СПА СИЋ, Је ле на

Је зич ка сред ства за ис ка зи ва ње им пер цеп тив но сти у но вин ском из ве шта ју / Је ле на
Љ. Спа сић // Са вре ме но дру штво... – 179–194. | Sum mary

1320. СПА СИЋ, Је ле на

Сло је ви тост по ли тич ког го во ра / Је ле на Љ. Спа сић // Струк тур не ка рак те ри сти ке...
– 351–356. | Sum mary

– СПАСОЈЕВИЋ, Анета

Неке морфолошке особености у језику романа „Ходочашће Арсенија Његована“ Бо-
рислава Пекића | Уп. 947.

– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

Асо ци ја тив на ана фо ра у срп ском и у фран цу ском је зи ку | Уп. 511.

1321. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

О упо тре би гла гол ских вре ме на у Ћо пи ће вој при чи „По ход на мје сец“ и у ње ном
пре во ду на фран цу ски / Ве ран Ста но је вић // НССУВД. – 40, 1 (2011), 145–158. | Sum mary

1322. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

О је зи ку Ми ло ша Цр њан ског / Жи во јин Ста ној чић // Се ми нар срп ског... – 36–41.

1323. СТА НОЈ ЧИЋ, Слав ко

Дис курс опи са са функ ци јом де фи ни ци је / Слав ко Ста ној чић // НЈ. – 43, 3/4 (2012),
35–54. | Sum mary

– СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј

Кон ди ци о нал ност аку за тив не кон струк ци је с пред ло гом за у на уч ном сти лу срп ског
је зи ка | Уп. 965.

1324. СУ ВАЈ ЏИЋ, Бо шко

На пу ту их устри је ли ст’рје ла : о фор му ла ма бу гар шти ца / Бо шко Су вај џић // Твор -
ци срп ског... – 55–70. | Sum mary
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– ТА НА СИЋ, Сре то

Екс пли цит ни и не ек спли цит ни агенс у па сив ним кон струк ци ја ма у је зи ку ме ди ја |
Уп. 969.

1325. ТА НА СИЋ, Сре то

Је зич ко ства ра ла штво у про зи Ми ло ша Цр њан ског / Сре то Та на сић // Твор ци срп -
ског... – 221–230. | Sum mary

– ТА НА СИЋ, Сре то

Па сив не ре че ни це у про зи Иве Ан дри ћа | Уп. 973.

1326. ТВОР ЦИ срп ског књи жев ног је зи ка : збор ник ра до ва / ур. Ве сна Ма то вић, Ми о -
драг Ма тиц ки. – Бе о град : Ву ко ва за ду жби на : Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2011.
– 352. – (По себ на из да ња) | Уп. 1313.

1327. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Јe zič ko stil ska i knji žev no u mjet nič ka struk tu ra An dri će vih ese ja o Nje go šu / Bran ko To šo -
vić // Nje go še vi da ni 3. – 235-253. | Zu sam men fas sung

1328. ТРИ ФУ ЊА ГИЋ, Иван

Dis kurs ne funk ci je žan ra i re to rič ka struk tu ra tek sto va no vin ske knji žev ne kri ti ke / Ivan K.
Tri fu nja gić // ЗбЈКФФ. – 1 (2011), 101–117. | Sum mary

1329. ТРО ФИМ КИ НА, Ол га

Би бле и змы в ли те ра тур ном серб ском язы ке / Оль га И. Тро фим ки на // Срп ско је зич -
ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 383–392. | Са же так

1330. ЋИ РИ ЛОВ, Јо ван

Алек сан дар По по вић : екс пе ри мент у дра ми, екс пе ри мент у је зи ку / Јо ван Ћи ри л ов
// Твор ци срп ског... – 231–233. | Sum mary

1331. ФАР МА КОВ СКИ, Ру жи ца

Гле да ња и са гле да ва ња : Стил ска зна че ња и зра че ња / Милoш Ко ва че вић. – Ниш :
Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011. – 280. / Ру жи ца Фар ма ков ски // СЈ. – 17 (2012), 651–655. |
При каз | Уп. 1262.

1332. ФИ ЛИ ПО ВИЋ-КО ВА ЧЕ ВИЋ, Со ња

Zna čaj vi zu el nog ele men ta pri in ter pre ta ci ji re kla ma na srp skom je zi ku : pri kaz iz ugla te -
o ri je poj mov ne in te gra ci je / So nja D. Fi li po vić-Ko va če vić // ЗбЈКФФ. – 2 (2012), 157–175. |
Sum mary

1333. ЦЕ КО ВИЋ-РА КО ЊАЦ, Не ве на

Raz li či ti pri stu pi de fi ni sa nju i opi su dis kurs nih mar ke ra / Ne ve na P. Ce ko vić-Ra ko njac //
АФФ. – 23, 2 (2011), 133–153. | Ri as sun to

1334. ЦР ЊАК, Ди ја на*

Не ки ви до ви ре че нич не кон ден за ци је у је зи ку кра ји шких пи са ца / Ди ја на Цр њак. –
Ба ња Лу ка : Уни вер зи тет у Ба ња Лу ци : Фи ло ло шки фа кул тет, 2010. – 140. | Уп. 1257.

– ЧАН ЧАР, Је ле на

Ко сов ско-ре сав ске ди ја ле кат ске осо би не у ро ма ну Еве Рас „Ку ћа на про да ју“ | Уп.
1520.

1335. ЧУ ТУ РА, Или ја на

О не ким осо би на ма је зич ке кул ту ре у тек сто ви ма днев них ли сто ва у Ср би ји и Ре пу -
бли ци Срп ској / Или ја на Р. Чу ту ра, Је ле на М. Сте ва но вић // На у ка и иден ти тет. – 155–169.
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1336. ЧУ ТУ РА, Или ја на

О сти лу и је зи ку срп ских пи са ца : Пи сци и стил / Је ле на Јо ва но вић. – Бе о град : Дру -
штво за срп ски је зик и књи жев ност, 2009. – 297. – (Књи жев ност и је зик ; 30) / Или ја на Чу -
ту ра // СЈ. – 16 (2011), 799–804. | При каз

– ШАР ЧЕ ВИЋ, Ана

Кон цеп ту ал не ме та фо ре у срп ском, ен гле ском и шпан ском је зи ку : ло ка ли за ци ја уну -
тар уни вер зал ног си сте ма | Уп. 521.

1337. ШЋЕ ПА НО ВИЋ, Ми ха и ло

Сти ли сти ка вер ба ли за циј ских по сту па ка : Сти ли сти ка срп ског је зи ка. 1, Увод, фо -
но сти ли сти ка / Ра до је Си мић. – 2. из ме ње но и до пу ње но изд. – Бе о град : Ја сен : Фи ло ло -
шки фа кул тет, На уч но дру штво за про у ча ва ње срп ског је зи ка, 2010. – 310. – (Ма ла лин -
гви стич ка би бли о те ка ; 5, 7) / Ми ха и ло Шће па но вић // СЈ. – 16 (2011), 823–830. | При каз

з) Ме три ка

1338. ЧАР КИЋ, Ми ло сав

Ме трич ко-рит мич ка функ ци ја ри ме / Ми ло сав Ж. Чар кић // Стил. – 11 (2012), 33–56.
| Sum mary

и) Ме то ди ка на ста ве срп ског књи жев ног је зи ка

– АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Са ва

Тек сто ви срп ских пе сни ка и драм ских пи са ца од ка те дре до сце не | Уп. 180.

1339. БА БИЋ, Ви о ле та

Мој пр ви сли ков ни реч ник срп ског је зи ка / Ви о ле та Ба бић. – 5. изд. – Бе о град : Кре -
а тив ни цен тар, 2012. – 80.

1340. БА ЛОР ДА, Да ли бор ка

Функ ци о нал но ис пи ти ва ње лек си ке у сред њо школ ском уџ бе ни ку еко ном ске стру ке
/ Да ли бор ка Ба лор да // При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 441–453. | Sum mary

– БА ЊА НИН, Љи ља на

(Te le)tan dem kao in stru ment u uče nju stra nih je zi ka : pi lot-pro je kat : srp ski i ita li jan ski |
Уп. 184.

– БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра

Он лајн курс срп ског је зи ка као стра ног : кон ци пи ра ње и ре а ли за ци ја | Уп. 190.

1341. БР БО РИЋ, Вељ ко

Пра во пис и шко ла / Вељ ко Бр бо рић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев -
ност Ср би је, 2011. – 155. – (Књи жев ност и је зик ; 38) | Уп. 1362, 1386.

1342. ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на

О ди ја ло гу и слу ша њу као ком па ти бил ним је зич ким ве шти на ма и зна чај њи хо вог
раз во ја у на став ној ко му ни ка ци ји / Дра га на Вељ ко вић Стан ко вић // НССУВД. – 40, 3
(2011), 73–89. | Sum mary

1343. ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на

О праг ма тич ком при сту пу на ста ви срп ског је зи ка у сред њој шко ли на при ме ру про -
ши ре ња зна ња о зна че њу и упо тре би при ло га / Дра га на Вељ ко вић-Стан ко вић // НССУВД.
– 41, 3 (2012), 143–158. | Sum mary
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1344. ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на
По ли се ми ја у на ста ви срп ског је зи ка : ме то дич ки при ступ по ли се ми ји у срп ском је -

зи ку / Дра га на Вељ ко вић-Стан ко вић // КњЈ. – 58, 3/4 (2011), 277–296. | Sum mary

– ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на
Раз ви ја ње ко му ни ка тив не и кул тур не ком пе тен ци је у на ста ви срп ског је зи ка као стра -

ног на при ме ру го вор ног чи на мол бе и упо тре бе гла го ла мо ли ти и мо ља ка ти | Уп. 201.

1345. ВЕЉ КО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Дра га на
Ре чи су бјек тив не оце не у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти / Дра га на Вељ ко вић

Стан ко вић. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, 2011. – 494.

1346. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка
Гра ма то ло ми ја : пре глед на гра ма ти ка срп ско га је зи ка / Ду шан ка Ву јо вић. – До пу ње -

но и из ме ње но изд. – Но ви Сад : Ли бер, 2012. – 145.

– ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
Срп ски је зик као стра ни у БХС кон тек сту | Уп. 220.

1347. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Ком па ра ци ја и дру ги на чи ни сте пе но ва ња при де ва у на ста ви срп ског је зи ка / Рај на

М. Дра ги ће вић // КњЈ. – 59, 1/2 (2012), 79–86. | Sum mary

1348. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Лек си ко ло ги ја и гра ма ти ка у шко ли : ме то дич ки огле ди / Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град

: Учи тељ ски фа кул тет, 2012. – 241. | Уп. 1360, 1385.

– ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Лингвoк ултуролошки при ступ у на ста ви срп ског је зи ка као стра ног | Уп. 227.

1349. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
О не ким про бле ми ма твор бе нео ло ги за ма у на ста ви / Рај на Дра ги ће вић // КњЈ. – 58,

1/2 (2011), 89–95. | Sum mary

– ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ан ге ли на
Уче ње срп ског као стра ног је зи ка у фран цу ској шко ли у Бе о гра ду за де цу од 6 до 11

годинa | Уп. 232.

1350. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ја сми на*
The Mul ti cul tu ral and Mul ti lin gual Ser bian Lan gu a ge En vi ron ment and its Ef fects on EFL

in Ser bian Se con dary Scho ols / Ja smi na Đor đe vić // ПЛ. – 10 (1009), 19–28. | Re zi me

1351. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ср бо љуб
До пун ска на ста ва срп ског је зи ка : ор га ни за ци ја и из во ђе ње / Ср бо љуб Ђор ђе вић. –

Вра ње : Учи тељ ски фа кул тет, 2011. – 274. – (Мо но гра фи је ; 1)

– ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
Уџ бе ни ци за срп ски као не ма тер њи је зик у основ ној шко ли | Уп. 239.

1352. ЗЕ ЉИЋ, Го ран
Мо дал на и не мо дал на упо тре ба гла го ла же ле ти / Го ран Н. Зе љић // КњЈ. – 59, 3/4

(2012), 335–345. | Sum mary

– ИВА НО ВА, Ири на
Лин гво кул ту ро ло шки ко мен тар књи жев ног де ла у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев -

но сти | Уп. 240.

– ЈА МА СА КИ, Ка јо ко
Срп ски као стра ни је зик у Ја па ну | Уп. 246.
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– ЈЕ ЛИЋ-КУ БУ РИ ДУ, Ма ри ца

Срп ски је зик у Грч кој | Уп. 247.

1353. ЈЕР КО ВИЋ, Јо ван

Школ ски пра во пис срп ско га је зи ка / Јо ван Јер ко вић, Ду шан ка Ву јо вић. – 4. изд. –
Но ви Сад : Ли бер, 2011. – 145.

1354. ЈЕР КО ВИЋ, Јо ван

Школ ски пра во пис срп ско га је зи ка / Јо ван Јер ко вић, Ду шан ка Ву јо вић. – Бе о град :
Шко ла плус, 2012. – 145.

– ЈО ВА НОВ, На та ша

In ter fe ren ci ja grč kog kao L1 u srp ski kao L2 | Уп. 249.

1355. ЈО ВА НО ВИЋ, Ана

Од ли ке и по тре бе на ста ве срп ског као за ви чај ног је зи ка / Ана С. Јо ва но вић, Ива на Ј.
Ву чи на-Си мо вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 383–395. | Sum mary

– ЈО ВА НО ВИЋ, Ве сна

Ефи ка сност иза бра них ме то да у прак тич ној на ста ви срп ског је зи ка : на осно ву пре -
да ва ња сту ден ти ма Шле зиј ског уни вер зи те та | Уп. 251.

1356. КА ЛА ЗИЋ Ан ђел

Уло га лек си ке тра ди ци о нал не кул ту ре у ту ма че њу тек сто ва срп ских ре а ли ста у сред -
њој шко ли / Ан ђел Ка ла зић // При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 139–150. | Sum mary

– КА РА СИЊ СКИ, Ар тур

Срп ски је зик на Уни вер зи те ту Ни ко ла Ко пер ник у То ру њу | Уп. 255.

1357. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка

О об ра ди за пе те у но вом из да њу „Пра во пи са срп ског је зи ка“ (МС 2010) / Ду шка Кли -
ко вац // КњЈ. – 58, 1/2 (2011), 115–124. | Sum mary

1358. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка

О об ра ди ин тер пунк ци је у стaром и но вом из да њу „Пра во пи са срп ског је зи ка“ / Ду -
шка Кли ко вац // КњЈ. – 58, 3/4 (2011), 229–248. | Sum mary

– КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

При ме на мо де ла лин гво кул ту ро ло шког по ља у на ста ви срп ског као ино сло вен ског је -
зи ка : на ма те ри ја лу по ља по ро дич ни и род бин ски од но си | Уп. 262.

– КО СТРА ТО ВИЋ, Див на

Ко му ни ка тив ни при ступ на ста ви срп ског као стра ног је зи ка са мла ђим уз ра сти ма и
ди дак тич ка сред ства у на ста ви | Уп. 264.

– КРА ЈИ ШНИК, Ве сна

Лек сич ки аспек ти у срп ском као стра ном је зи ку | Уп. 266.

– ЛА ЗИЋ, Ан ђел ка

Ме то ди ка раз во ја го во ра : прак ти кум | Уп. 64.

– ЛОМ ПАР, Ве сна

Род име ни ца и тип де кли на ци је у на ста ви срп ског је зи ка као стра ног | Уп. 276.

1359. МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка

Лин гво сти ли стич ки при ступ при об ра ди школ ске лек ти ре / Ја вор ка Ма рин ко вић //
При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 331–342. | Résumé
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1360. МАР КО ВИЋ, Алек сан дра

Но ви при ступ лек си ко ло ги ји и гра ма ти ци : Лек си ко ло ги ја и гра ма ти ка у шко ли : ме -
то дич ки огле ди / Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град : Учи тељ ски фа кул тет, 2012. – 241. / Алек -
сан дра М. Мар ко вић // КњЈ. – 59, 1/2 (2012), 119–125. | При каз | Уп. 1348, 1385.

– МАР КО ВИЋ, Јор да на

Је зик де це пред школ ског уз ра ста из ме ђу стан дар да и ди ја лек та | Уп. 1456.

1361. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Зна чај ана ло ги је у на ста ви срп ског је зи ка / Алек сан дар М. Ми ла но вић // КњЈ. – 59,
1/2 (2012), 107–118. | Sum mary

1362. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Пра во пис не кад и сад, у шко ли и ван ње : Пра во пис и шко ла / Вељ ко Бр бо рић. – Бе о -
град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2011. – 155. – (Књи жев ност и је зик ;
38) / Алек сан дар М. Ми ла но вић // КњЈ. – 59, 1/2 (2012), 127–130. | При каз | Уп. 1341, 1386.

1363. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Функ ци ја и зна чај при ме ра у уџ бе ни ци ма срп ског је зи ка / Алек сан дар Ми ла но вић //
КњЈ. – 58, 1/2 (2011), 97–102. | Sum mary

1364. МИ ЛА ТО ВИЋ, Вук

Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти у раз ред ној на ста ви / Вук Ми ла то -
вић. – Бе о град : Учи тељ ски фа кул тет, 2011. – 487.

1365. МИ ЛЕН КО ВИЋ, Ана

Чо век у је зи ку и је зик у чо ве ку : Вер бал не асо ци ја ци је кроз срп ски је зик и кул ту ру
/ Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. – 248.
/ Ана Ми лен ко вић // СЈ. – 16 (2011), 852–855. | При каз | Уп. 1388.

– МИ ЛЕН КО ВИЋ, Сла ђа на

Ме то ди ка раз во ја го во ра | Уп. 70.

– МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ, Ма ја

Про дук тив ност по врат ног и уза јам но-по врат ног се : им пли ка ци је за на ста ву срп ског
је зи ка као стра ног | Sum mary | Уп. 296.

1366. МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, Је ле на

Ме то дич ки при сту пи об ра ди са др жа ја из гра ма ти ке у основ ним шко ла ма на Ко сме -
ту : ис тра жи ва ње на став не прак се / Је ле на Д. Ми хај ло вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка...
– 197–222. | Résumé

1367. МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, Је ле на

Про блем ски при ступ на ста ви гра ма ти ке у основ ној шко ли : V раз ред, слу жба при де -
ва у ре че ни ци / Је ле на Д. Ми хај ло вић // КњЈ. – 59, 3/4 (2012), 327–334. | Sum mary

1368. МР КАЉ, Зо на

Им пле мен та ци ја стан дар да у на став не пла но ве / Зо на В. Мр каљ // КњЈ. – 59, 1/2
(2012), 25–42. | Sum mary

1369. МР КАЉ, Зо на

На ча со ви ма срп ског је зи ка и књи жев но сти / Зо на Мр каљ. – Бе о град : За вод за уџ -
бе ни ке, 2011. – 289.

1370. МР КАЉ, Зо на

На став на те о ри ја и прак са : срп ски је зик и књи жев ност у ста ри јим раз ре ди ма основ -
не шко ле / Зо на Мр каљ. – 4. изд. – Бе о град : Klett, 2011. – 3 т.
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1371. МР КАЉ, Зо на
На став на те о ри ја и прак са : срп ски је зик и књи жев ност у ста ри јим раз ре ди ма основ -

не шко ле / Зо на Мр каљ. – 5. изд. – Бе о град : Klett, 2012. – 3 т.

1372. МР КАЉ, Зо на
Пла ни ра ње у на ста ви : срп ски је зик и књи жев ност у ста ри јим раз ре ди ма основ не

шко ле / Зо на Мр каљ. – 2. изд. – Бе о град : Klett, 2011. – 244.

1373. МР КАЉ, Зо на
Пла ни ра ње у на ста ви : срп ски је зик и књи жев ност у ста ри јим раз ре ди ма основ не

шко ле / Зо на Мр каљ. – 3. изд. – Бе о град : Klett, 2012. – 244.

– МР КАЉ, Зо на
Раз у ме ва ње про чи та ног | Уп. 307.

– НЕ СТО РО ВИЋ, Зо ри ца
Са др жа ји усме не књи жев но сти у на ста ви срп ског као стра ног је зи ка : ме то дич ки

при ме ри | Уп. 309.

1374. НИ КО ЛИЋ, Ми ли ја
Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти / Ми ли ја Ни ко лић. – 6. изд. – Бе о -

град : За вод за уџ бе ни ке, 2012. – 991.

1375. НИ КО ЛИЋ, Мил ка
Је зик зва нич них уџ бе ни ка срп ског је зи ка за мла ђе раз ре де основ не шко ле : сти ли -

стич ки аспект / Мил ка В. Ни ко лић // Са вре ме но дру штво... – 155–164. | Sum mary

1376. ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на
За из ра ду школ ског реч ни ка тра ди ци о нал не кул ту ре / Љи ља на Е. Пе тро вач ки //

НССУВД. – 41, 1 (2012), 519–528. | Sum mary

1377. ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на
Ко му ни ка тив ни при ступ не пот пу ним или спе ци јал ним ре че ни ца ма / Љи ља на Е. Пе -

тро вач ки, Ми ли ца М. Са вић // КњЈ. – 59, 3/4 (2012), 315–326. | Sum mary

1378. ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на
Про гра ми ра ње на ста ве мор фо ло ги је срп ског је зи ка / Љи ља на Пе тро вач ки, Ми ља на

Бар ја мо вић // При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 515–527. | Sum mary

– ПО ЖГАЈ-ХА ЏИ, Ве сна
Srp ski u Slo ve ni ji : no vo sto lje će, no ve mo guć no sti | Уп. 317.

1379. РИ СТИЋ, Бран ко
При ло зи на ста ве ме то ди ке срп ског је зи ка и књи жев но сти / Бран ко С. Ри стић. – Но -

ви Сад : Би стри ца ; Ле по са вић : Учи тељ ски фа кул тет у При зре ну, 2012. – 156.

– СА ВО ВА, Дим ка
Функ ци о нал ни при ступ у на ста ви лек си ке срп ског је зи ка за бу гар ске сту ден те | Уп. 328.

1380. СИ МИЋ, Ра до је
Не ка не ре ше на пи та ња у те о ри ји и на ста ви ре че ни це / Ра до је Си мић, Је ле на Јо ва но -

вић-Си мић // КњЈ. – 58, 3/4 (2011), 267–276. | Sum mary

1381. СИ МО ВЉЕ ВИЋ-ЈО КИЋ, Ива на
Те шко ће у ту ма че њу лек си ке на род не тра ди ци је у лек ти ри ни жих раз ре да основ не

шко ле / Ива на Си мо вље вић // При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 343–350. | Sum mary

1382. СМИЉ КО ВИЋ, Ста на
Ком па ра тив ни при ступ ме то ди ци ма тер њег је зи ка и књи жев но сти / Ста на Смиљ ко -

вић, Бу ба Сто ја но вић. – Вра ње : Учи тељ ски фа кул тет, 2011. – 288.
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– СРП СКИ као стра ни је зик у те о ри ји и прак си II | Уп. 339.

1383. СТЕ ВА НО ВИЋ, Је ле на

Пра во пи сне од ли ке је зич ке кул ту ре уче ни ка у основ ној шко ли / Је ле на Сте ва но вић
// СЈ. – 16 (2011), 637–652. | Sum mary

1384. СЕ МИ НАР срп ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре : пре да ва ња 1 / ур. Дра га на
Мр ше вић-Ра до вић, Бо шко Су вај џић. – Бе о град : Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 2012.
– 152.

1385. СТА НИЋ, Да ни је ла

Лек си ко ло ги ја и гра ма ти ка у шко ли : ме то дич ки огле ди / Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град
: Учи тељ ски фа кул тет, 2012. – 241. / Да ни је ла Ста нић // НЈ. – 43, 1/2 (2012), 117–120. |
При каз | Уп. 1348, 1360.

– СТО ЈИ ЧИЋ, Вој кан

Мо ти ва ци ја грч ких сту де на та за уче ње са вре ме ног срп ског као стра ног је зи ка | Уп.
345.

– СУ БО ТИЋ, Љи ља на

Ин фор ма тич ко-про грам ска ре ше ња за кон ци пи ра ње он лајн кур са срп ског је зи ка | Уп.
349.

1386. ТА НА СИЋ, Сре то

Пра во пис и шко ла / Вељ ко Бр бо рић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев -
ност Ср би је, 2011. – 155. – (Би бли о те ка Књи жев ност и је зик ; 38) / Сре то Та на сић // НЈ. –
42, 1/2 (2011), 61–65. | При каз | Уп. 1341, 1362.

– ТЈАП КО, Га ли на

Ре чи што и шта у све тлу функ ци о нал не и пе да го шке гра ма ти ке | Уп. 976.

1387. УЉА РЕ ВИЋ, Бра ни слав

Пра во пи сни при руч ник / прир. Бра ни слав Уља ре вић. – Екав ско изд. – Бе о град : Б.
Уља ре вић, 2011. – 136.

1388. ФАР МА КОВ СКИ, Ру жи ца

Вер бал не асо ци ја ци је кроз срп ски је зик и кул ту ру / Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град :
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. – 248. / Ру жи ца Фар ма ков ски //
ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 306–310. | При каз | Уп. 1365.

– ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на

Срп ски као је зик обра зо ва ња у обра зо ва њу ет но лин гви стич ких ма њи на у Ср би ји | Уп.
362.

– ЦИ ДИЛ КО, Ве сна

О кон цеп ту на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти у Не мач кој | Уп. 370.

– ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца

О јед ном дво је зич ном бу ква ру, чу ва ру ћи ри ли це и срп ске кул тур не тра ди ци је | Уп. 371.

ј) Ди ја лек то ло ги ја

1389. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да

Упо тре ба срп ског је зи ка у ди ја спо ри : не ка за па жа ња у срп ско-ма ђар ском би лин гви -
зму / На да Ар се ни је вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 369–381. | Sum mary
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1390. БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на

Во ка ли зам го вор ног под руч ја Гор ње Зе те : ин вен тар и ди стри бу ци ја фо но ло шких је -
ди ни ца / Је ле на Ба ша но вић-Че чо вић // Гла сник ЦА НУ. – 30 (2012), 53–76. ǀ Sum mary

– БЕ НЕ, Ана ма ри ја

Ин тер фе рен ци ја је зи ка и об ли ци аку за ти ва лек сич ких за ме ни ца | Уп. 1766.

1391. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра

Књи жев но је зич ки иди о ми у Но вом Са ду : је зич ка хро но ло ги ја јед ног гра да / Иси до -
ра Бје ла ко вић, Је ле на Ај џа но вић // Го вор Но вог Са да 2. – 615–627. | Sum mary

1392. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

Ди ја ле кат и књи жев ност / Не дељ ко Бог да но вић // Ет но-кул ту ро ло шки... – 15 (2011),
65–77. | Sum mary

1393. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

Игла у је зи ку и на род ној кул ту ри / Не дељ ко Бог да но вић, Ана Са вић-Гру јић // Ет но -
-кул ту ро ло шки... – 16 (2012), 77–82. | Sum mary

1394. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

Име но ва ње љу ди по по ре клу или ме сту жи вље ња у про шло сти Пи ро та / Не дељ ко Р.
Бог да но вић // Име у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 45–52. | Sum mary, Ре зю ме

1395. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

Је дан (не)мо гућ ди ја лек то ло шки реч ник / Не дељ ко Бог да но вић // Ет но-кул ту ро ло -
шки... – 16 (2012), 93–101. | Sum mary

1396. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

Не ве ста : но ва и/или не по зна та / Не дељ ко Бог да но вић // Ет но-кул ту ро ло шки... – 15
(2011), 177–180. | Sum mary

1397. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

Нос у на род ном је зи ку, фра зе о ло ги ји и кул ту ри / Не дељ ко Бог да но вић, Та ња Ми ло -
са вље вић // Ет но-кул ту ро ло шки... – 16 (2012), 83–89. | Sum mary

1398. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

То по ни ми ја – је зик, исто ри ја и пре да ње : То по ни ми ја Пив ске пла ни не / Ра дој ка Циц -
мил-Ре ме тић. – Бе о град : СА НУ : Од бор за оно ма сти ку, 2010. – 356. – (Би бли о те ка Оно -
ма то ло шких при ло га ; 1) / Не дељ ко Бог да но вић // ЗбМСКЈ. – 60, 1 (2012), 247–250. | При -
каз | Уп. 1479, 1480, 1484.

– БО ЈО ВИЋ, Дра га

Струк тур но-се ман тич ки мо де ли ди ја ле кат ских фра зе о ло шких је ди ни ца : на при мје -
ри ма име нич ких и при дјев ских фра зе о ло шких је ди ни ца | Уп. 1006.

1399. БО ЈО ВИЋ, Дра га

Увод у син так су ди ја ле кат ских фра зе о ло шких је ди ни ца : лек си ко граф ски оглед / Дра -
га Бо јо вић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 157–163. | Ре зю ме

1400. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Го вор Но вог Са да у је зи ку Ко сте Триф ко ви ћа и Зма ја / Жар ко Бо шња ко вић // Го вор
Но вог Са да 2. – 644–664. | Sum mary

– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Гра ма тич ке и лек сич ко-се ман тич ке осо би не ме та тек сту ал ног ко мен та ра у ди ја ле кат -
ском тек сту | Уп. 837.
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1401. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Мор фо ло шке осо би не го во ра ис точ не Шу ма ди је / Жар ко Бо шња ко вић // СДЗб. – 59

(2012), 1–381. | Ре зю ме

1402. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Па де жи у функ ци ји тем по рал ног де тер ми на то ра лон ги ту ди нал ног ти па у го во ру Сме -

де рев ског По ду на вља / Жар ко Бо шња ко вић, Дан ка Уро ше вић // СЈ. – 16 (2011), 243–268.
| Sum mary

1403. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Со ци о лон гви стич ки при ступ не ким мор фо но ло шким про ме на ма у го во ру Бу ње ва ца

Бај мо ка и Та ван ку та / Жар ко С. Бо шња ко вић, Иван З. Књи жар // СЈ. – 17 (2012), 501–521.
| Sum mary

1404. БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та
Из оно ма сти ке Ли пљан ске окoлине / Ми ле та Бу ку ми рић // ОП. – 21 (2011), 47–190.

| Zu sam men fas sung

1405. БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та
Оно ма сти ка под руч ја Пре ко во де / Ми ле та Бу ку ми рић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи -

ка... – 3–73. | Résumé

– БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та
Реч ник го во ра се вер не Ме то хи је | Уп. 1679.

– БУ ЋАН, Бо шко
Рјеч ник срп ског го во ра Кор ду на | Уп. 1680.

1406. ВА СИЋ, Ве ра
Ва ри је те ти но во сад ских при по ве да ча и но во сад ских при ча / Ве ра Ва сић // Го вор Но -

вог Са да 2. – 441–470. | Sum mary

1407. ВА СИЋ, Ве ра
Ка ко ће се го во ри ти у Но вом Са ду / Ве ра Ва сић, Гор да на Штр бац, Гор да на Дра гин //

Го вор Но вог Са да 2. – 681–691.

1408. ВА СИЋ, Ве ра
Те ме и ин фор ма то ри за ис пи ти ва ње мор фо син так сич ких, лек сич ких и праг ма тич ких

осо би на го во ра Но вог Са да / Ве ра Ва сић, Гор да на Штр бац // Го вор Но вог Са да 2. – 9–17.

1409. ВЕ ЉО ВИЋ, Бо ја на
Ет но лин гви стич ка гра ђа о Ђур ђев да ну у Шта ви ци / Бо ја на Ве љо вић // ППЈ. – 43

(2012), 211–230.

1410. ВЕ ЉО ВИЋ, Бо ја на
О не ким осо би на ма фо не ти зма го во ра Ту ти на и око ли не / Бо ја на Ве љо вић // Са вре -

ме на про у ча ва ња... – 33–43. | Sum mary

– ВИ ЂЕ ЛО на шег је зи ка : реч ник ма ње по зна тих ре чи, по сло ви ца и из ре ке из ариљ ског
кра ја | Уп. 1682.

1411. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Гре ци зми у срп ским на род ним го во ри ма : на те ри то ри ји Вој во ди не / Ја сна Вла јић-

По по вић // ЈФ. – 67 (2011), 197–216. | Sum mary

1412. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка
Ти пич на мор фо син так сич ка обе леж ја у го во ру Но вог Са да / Ду шан ка Ву јо вић, Ми -

ли вој Ала но вић // Го вор Но вог Са да 2. – 39–55. | Sum mary

Библиографија 515



1413. ВУ КО МА НО ВИЋ, Вла ди мир

Фо нет ски и фо но ло шки си стем го во ра се ла Отро ка / Вла ди мир М. Ву ко ма но вић // СЈ.
– 17 (2012), 613–628. | Ре зю ме

1414. ГА ЈИ ШИН, Ве сна

Ен гле ски у Но вом Са ду / Ве сна Га ји шин, Ол га Па нић-Кав гић, Алек сан дар Кав гић //
Го вор Но вог Са да 2. – 594–612. | Sum mary

1415. ГО ВОР Но вог Са да 2 : мор фо син так сич ке, лек сич ке и праг ма тич ке осо би не / ур.
Ве ра Ва сић, Гор да на Штр бац. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет : Од сек за срп ски је зик
и лин гви сти ку, 2011. – 719. – (Лин гви стич ке све ске ; 9) | Уп. 1517.

1416. ГО ЧА НИН, Мир ја на

О пре зи ме ни ма у Вр њач кој Ба њи / Мир ја на Го ча нин // Лек си ко ло ги ја... – 239–247. |
Sum mary

1417. ДА НИ ЛО ВИЋ, Је ле на

Le xi cal Bor ro wings from Ger man in the Lan gu a ge of Youth in Voj vo di na : At ti tu des and
Ap ti tu des / Је ле на Р. Да ни ло вић, Ива на М. Зо ри ца, Јо ва на В. Ди ми три је вић-Са вић // СЈ. –
17 (2012), 473–485. | Ре зи ме

1418. ДИЛ ПА РИЋ, Бра ни сла ва

О јед ном (не)срп ском је зич ком из ра зу на Ко со ву и Ме то хи ји / Бра ни сла ва Дил па рић,
Ста ни слав Стан ко вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка... – 183–195. | Sum mary

1419. ДРА ГИН, Гор да на

Мор фо ло шке ка рак те ри сти ке не ких име ни ца у го во ри ма сли ва Сту де ни це у ју го за -
пад ној Ср би ји / Гор да на Дра гин // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 141–152. | Sum mary

1420. ДРАГИН, Гор да на

На по ме не о го во ру Ра до је ва у сред њем Ба на ту / Гор да на С. Дра гин // ЗбЈКФФ. – 2
(2012), 35–44. | Sum mary

1421. ДРА ГИН, Гор да на

Не ки име нич ки лек сич ки ди ја лек ти зми у хро ни ци „Се ло Са ку ле у Ба на ту“ / Гор да -
на Дра гин // Лек си ко ло ги ја... – 269–281. | Sum mary

1422. ДРА ГИН, Гор да на

Про зо диј ска нор ма у стан дар ду и ди ја ле кат / Гор да на С. Дра гин // НССУВД. – 41, 1
(2012), 561–569. | Ре зи ме

1423. ДРА ГИН, Гор да на

Та ми шки под ди ја ле кат у ро ма ну Зо ра на Пе тро ви ћа „Се ло Са ку ле а у Ба на ту“ : фо -
нет ска ана ли за / Гор да на Дра гин // НССУВД. – 40, 1 (2011), 517–531. | Ре зю ме

1424. ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан

О го во ру Ср ба се ла Муј џи ћи из за пад не Бо сне / Ми лан О. Дра ги че вић // СЈ. – 17
(2012), 171–189. | Ре зю ме

1425. ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан

О мор фо син та ксич ким осо би на ма го во ра Ср ба три ју на се ља из око ли не Дер вен те у
се вер ној Бо сни / Ми лан Дра ги че вић // ЈФ. – 67 (2011), 217–239. | Ре зи ме

1426. ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан

При ло зи гра ђи за про у ча ва ње срп ских го во ра из око ли не Дер вен те у сје вер ној Бо сни
/ Ми лан Дар ги че вић // СЈ. – 16 (2011), 581–588.
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1427. ЖАР КО ВИЋ, Јо ван

Из рјеч ни ка ста рих Дур ми то ра ца / Јо ван П. Жар ко вић. – Бе о град : Ј. Жар ко вић, 2011.
– 59.

1428. ЖУ ГИЋ, Рад ми ла

Име нич ке из ве де ни це су фик си ма -це, -е, -ле у при зрен ско-ти моч ким го во ри ма / Рад -
ми ла Жу гић // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 193–202. | Sum mary

1429. ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка

На зи ви тр го вин ских и уго сти тељ ских обје ка та у Но вом Са ду / Ду шан ка Зве кић-Ду -
ша но вић, Ива на Зо ри ца // Го вор Но вог Са да 2. – 584–593. | Sum mary

– ЗЛА ТА НО ВИЋ, Мом чи ло

Реч ник го во ра ју га Ср би је : про вин ци ја ли зми, ди ја лек ти зми, вар ва ри зми и др. | Уп.
1698.

1430. ЗО РИЋ, Ми ле на

Сла ве ни зми и ре чи стра ног по ре кла у „За ста ви“ / Ми ле на Зо рић // Го вор Но вог Са -
да 2. – 628–643. | Sum mary

1431. ИС ТРА ЖИ ВА ЊА срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји : збор ник ра до ва. Књ. 3
(2010) / ур. Ми ле та Бу ку ми рић. – Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи -
те та, 2011. – 234.

1432. ЈА КОБ СЕН, Пер

For ma i sup stan ci ja u je zi ku : po li cen trič ni je zi ci na što kav skom pod ruč ju / Per Ja kob sen
// Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 295–301. | Sum mary

1433. ЈА ШО ВИЋ, Го луб

Име но слов „Не из ми шље них ли ко ва“ Гри го ри ја Бо жо ви ћа / Го луб Ја шо вић // Ис тра -
жи ва ња срп ског је зи ка... – 85–119. | Ab stract

1434. ЈА ШО ВИЋ, Го луб

Име но слов про зних тво ре ви на Пе тра Д. Пе тро ви ћа / Го луб Ја шо вић // Ис тра жи ва ња
срп ског је зи ка... – 121–159. | Ab stract

1435. ЈА ШО ВИЋ, Го луб

Там нич на Ти мо ку : лек си ка и оно ма сти ка / Го луб Ја шо вић. – Ко сов ска Ми тро ви ца
: Фи лозофски фа кул тет ; Кра гу је вац : Срп ско би о ло шко дру штво Сте ван Ја ко вље вић ; Бе -
о град : Свет књи ге, 2012. – 246. – (На у ка. По себ на из да ња)

1436. ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг

Из го вор и ди стри бу ци ја пло зи ва у дур ми тор ским го во ри ма / Ми о драг Јо ва но вић //
НССУВД. – 40, 1 (2011), 171–183. | Sum mary

1437. ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг

Па ла тал не афри ка те и екс пло зив ни ден та ли на кра ју ри је чи у го во ри ма Цр не Го ре /
Ми о драг Јо ва но вић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 65-80. | Sum mary

1438. ЈОВАНОВИЋ, Миодраг

По лу гла сни ци и јат у цр но гор ским го во ри ма / Ми о драг В. Јо ва но вић. – Под го ри ца :
Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 2011. – 174. – (По себ на из да ња ; 23) | Уп. 1494.

1439. ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг

Со нан ти у го во ри ма Дур ми тор ске ре ги је / Ми о драг В. Јо ва но вић // НССУВД. – 41,
1 (2012), 537–549. | Sum mary
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– ЈО ВА НО ВИЋ, Со фи ја

Те рај ке ра, лут ко мо ја бе ла : вој во ђан ски реч ник за па нон це-по чет ни ке | Уп. 1701.

1440. ЈО ЦИЋ, Мир ја на

Осло вља ва ње и обра ћа ње / Мир ја на Јо цић // Го вор Но вог Са да 2. – 294–346. | Sum -
mary

1441. ЈУ РИ ШИЋ, Ма ри на

Да тив и оп шти па деж у да тив ним функ ци ја ма у го во ру Гор ње Пчи ње / Ма ри на Ју ри -
шић // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 237–253. | Sum mary

1442. ЈУРИШИЋ, Марина

Просторна значења аналитичких конструкција са предлогом по у говору Горње Пчи-
ње / Марина Јуришић // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 199–206. | Sum mary

1443. КИШ, На та ша

Рек циј ске осо бе но сти при де ва у го во ру Но вог Са да / На та ша Киш // Го вор Но вог Са -
да 2. – 56–63. | Sum mary

1444. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Бо жи ца

Фо нет ски ди ја лек ти зам у по ет ском тек сту Ђор ђа Сла до ја / Бо жи ца Кне же вић // На -
у ка и иден ти тет. – 335–346.

1445. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Зо ри ца

Жар го ни зми у го во ру но во сад ских уче ни ка / Зо ри ца Кне же вић // Го вор Но вог Са да
2. – 268–277. | Sum mary

1446. КЊИ ЖАР, Иван

Ста во ви Но во са ђа на пре ма ме сном го во ру и стан дард ном је зи ку / Иван Књи жар // Го -
вор Но вог Са да 2. – 361–377. | Sum mary

– ЛА ЂЕ ВИЋ, Ми ли ца

Ди на ми ка нај по пу лар ни јих лич них име на у Но вом Са ду то ком пе де сет го ди на | Уп.
1055.

1447. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

Где ста ну ју и ода кле су Но во са ђа ни и Пе тро ва ра дин ци / Ива на Ла зић-Ко њик, Ме ри -
ма Ар на у то вић // Го вор Но вог Са да 2. – 69–77. | Sum mary

1448. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

Ет ни ци и кте ти ци у Вој во ди ни / Ма ри јан Је лић. – Сом бор : Пе да го шки фа кул тет,
2010. – 142. / Ива на Ла зић-Ко њик // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 322–325. | При каз

1449. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

По ет ска функ ци ја вој во ђан ске ле ски ке у пе сма ма Ђор ђа Ба ла ше ви ћа / Ива на Ла зић-Ко-
њик, Ја сми на Дра жић // Го вор Но вог Са да 2. – 515–526. | Sum mary

– ЛИ ЛИЋ, Дра ган

Ан то ни ми ја у то по ни ми ји Ко со ва и Ме то хи је | Уп. 1063.

– ЛО МА, Алек сан дар

Два сред њо бо сан ска то по ни ма : Со лун, Ла бун и то по граф ски ди на ми зам рим ске Дал -
ма ци је | Уп. 1064.

1450. МА ЛЕ ШЕВ, Па вле

Ди ва ни о ре чи ма / Па вле Ма ле шев // Го вор Но вог Са да 2. – 185–191.
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– МА ЛЕ ШЕВ, Па вле

О но во сад ским ми кро то по ни ми ма : из дру гог угла | Уп. 1066.

1451. МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка

Врањ ска фра зе о ло ги ја са ма лим фра зе о ло шким реч ни ком / Ја вор ка Ма рин ко вић. –
При шти на ; Ле по са вић : Ин сти тут за срп ску кул ту ру, 2012. – 156.

1452. МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка

Је зич ка кул ту ра у је зи ку ме ди ја на из ра зи то ди ја ле кат ском под руч ју / Ја вор ка В. Ма -
рин ко вић // На у ка и иден ти тет. – 147–154.

1453. МАР КО ВИЋ, Бран ки ца

Ди ја ле кат – ди ја ле кат ска књи жев ност : збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног у
Ле ско вач ком кул тур ном цен тру 18. де цем бра 2010. го ди не. / ур. Рад ми ла Жу гић. – Ле ско -
вац : Ле ско вач ки кул тур ни цен тар, 2011. – 326. / Бран ки ца Мар ко вић // ЗбМСФЛ. – 55, 2
(2012), 301–305. | При каз

1454. МАР КО ВИЋ, Бран ки ца

Ис ка зи ва ње ге ни тив них зна че ња у го во ру Ја бла нич ког кра ја : у све тлу при зрен ско-
ти моч ких го во ра као це ли не / Рад ми ла Жу гић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА -
НУ, 2010. – 226. – (Мо но гра фи је ; 13) / Бран ки ца Мар ко вић // ЗбМСС. – 80 (2011), 202–203.
| При каз

1455. МАР КО ВИЋ, Бран ки ца

Па стир ска лек си ка лак та шког кра ја / Ди ја на Цр њак. – Ба ња Лу ка : Фи ло ло шки фа -
кул тет, 2011. – 219. / Бран ки ца Мар ко вић // СДЗб. – 59 (2012), 639–644. | При каз | Уп. 1519.

1456. МАР КО ВИЋ, Јор да на

Је зик де це пред школ ског уз ра ста из ме ђу стан дар да и ди ја лек та / Јор да на Мар ко вић
// Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 245–251. | Ре зю ме

1457. МАР КО ВИЋ, Сла во љуб

Го вор Ужич ке Цр не го ре / Сла во љуб З. Мар ко вић // СДЗб. – 58 (2011), 337–672. | Ре -
зю ме | Уп. 1487.

1458. МАР КО ВИЋ, Сла во љуб

Гра ни це ије кав ских го во ра у за пад ној Ср би ји / Сла во љуб З. Мар ко вић // СДЗб. – 59
(2012), 383–484. | Ре зю ме

1459. МИ КЕ ТИЋ, Са ња

Осман ско кул тур но на сле ђе у „Реч ни ку ко сов ско-ме то хиј ског ди ја лек та“ Гли го ри ја
Еле зо ви ћа : кроз при зму лек си ке је ла и пи ћа / Са ња Ми ке тић // Ис тра жи ва ња срп ског је -
зи ка... – 223–234. | Sum mary

1460. МИ КЕ ТИЋ, Са ња

Пе јо ра тив на име но ва ња у „Реч ни ку ко сов ско-ме то хиј ског ди ја лек та“ Гло го ри ја Еле -
зо ви ћа : кван ти та тив на ана ли за и гра ђа / Са ња Ми ке тић // Је зик и дру штво. – 337–356. |
Sum mary

1461. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Пе тар

Ди ја лек то ло шке кар те срп ско хр ват ског, хр ват ског и срп ског је зи ка : 1998. / Пе тар
Ми ло са вље вић // Срп ски по гле ди... 1, 4. – 209–222. | Sum mary

1462. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Та ња

Ди ја ле кат ска лек си ка ко јом се из ра жа ва од нос пре ма ма те ри јал ним до бри ма / Та ња
З. Ми ло са вље вић // Струк тур не ка рак те ри сти ке... – 299–306. | Sum mary
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– МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је

Ди ја лек ти зми у по е зи ји Ми ло ша Пре ли ћа Ми шев ча ни на | Уп. 1286.

1463. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је

Име ни це му шког ро да на -ø у го во ру ју жно ко сов ског се ла Гат ње / Ра ди во је Мла де -
но вић // СЈ. – 16 (2011), 269–292. | Résumé

1464. МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје

Морфолошка и синтаксичка плурализација збирних именица и неких заменица у го-
ворима југозападног дела Косова и Метохије / Радивоје Младеновић // ЗбМСФЛ. – 54, 1
(2011), 205–226. | Ре зю ме

1465. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је

Осно вин ски во ка ли -е и -и у пре зент ској осно ви срп ских при зрен ско-ју жно мо рав -
ских го во ра Ко со ва и Ме то хи је и се вер не Ма ке до ни је / Ра ди во је М. Мла де но вић // СЈ. –
17 (2012), 191–212. | Résumé

1466. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је

Па сив не кон струк ци је ме то хиј ско-ко сов ских го во ра при зрен ско-ју жно мо рав ског ти -
па / Ра ди во је Мла де но вић // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 153–167. | Sum mary

1467. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је

Флек си ја и ана ли ти зам име ни ца на -а у го во ру ју жно ко сов ског се ла Гат ње / Ра ди во -
је М. Мла де но вић // ЈФ. – 68 (2012), 27–47. | Résumé

– НЕ ДЕЉ КОВ, Љи ља на

Те мат ска лек си ко гра фи ја као све до чан ство о кул тур ном иден ти те ту | Уп.73.

1468. НИ КО ЛИЋ, Ви дан

Инер ци ја раз во ја го во ра Ста рог Вла ха у од но су на ма тич не ис точ но хер це го вач ке го -
во ре : со ци о лин гви стич ки аспек ти / Ви дан В. Ни ко лић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про -
сто ру да на шње Цр не Го ре... – 489–501. | Sum mary

– НО ВА КО ВИЋ, Бо јан

„Остр ва Ди о кле је“ | Уп. 1084.

– ОЗЕР, Аг неш

Име Но вод Са да : ка ко је град до био име | Уп. 1086.

– ОЗЕР, Ка та лин

Гер ма ни зми и хун га ри зми у ми кро то по ни ми ји Но вог Са да | Уп. 1087.

1469. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав

Дур ми тор ски го во ри ме ђу го во ри ма у окру же њу и у Ву ко ву мо де лу књи жев ног је зи -
ка / Бра ни слав Осто јић // Гла сник ЦА НУ. – 30 (2012), 15–23. ǀ Sum mary

1470. OСТОЈИЋ, Бра ни слав

Ста тус мо дал не им пер фе кат ско-ин фи ни тив не кон струк ци је хтје ти + ин фи ни тив у
цр но гор ским го во ри ма / Бра ни слав Осто јић // Гла сник ЦА НУ. – 29 (2011), 37–49. | Sum mary

1471. ОСТО ЈИЋ, Вла ди мир

Цр ти це из ре че нич не струк ту ре го во ра се ла Вре ла (Жа бљак) / Вла ди мир Осто јић //
СЈ. – 16 (2011), 729–737. | Sum mary

1472. ПЕР ВАЗ, Дра ги ња

Но ви Сад и пред ло зи : не кад и сад / Дра ги ња Пер ваз // Го вор Но вог Са да 2. – 64–68.
| Sum mary
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1473. ПЕ ТРО ВИЋ, Ве се лин

Гра ни це при зрен ско-ти моч ких го во ра у вла со ти нач ко ме кра ју / Ста ни слав Стан ко вић.
– Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2008. – 183. – (Мо но гра фи је ; 5) / Ве се лин Пе -
тро вић // СДЗб. – 58 (2011), 683–686. | При каз

1474. ПЕ ТРО ВИЋ, Сне жа на

Тур ци зми у срп ском при зрен ском го во ру : на ма те ри ја лу из ру ко пи сне збир ке ре чи
Ди ми три ја Че ме ри ки ћа / Сне жа на Пе тро вић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ,
2012. – 423. – (Мо но гра фи је : 16) | Уп. 1509.

1475. ПЕ ТРО ВИЋ, Сне жа на

Тур ци зми у цр но гор ским на род ним го во ри ма : 1 / Сне жа на Пе тро вић // ЗбМСФЛ. –
54, 2 (2011), 191–197. | Sum mary

1476. ПЕ ТРО ВИЋ, Сне жа на

Тур ци зми у цр но гор ским на род ним го во ри ма : 2 / Сне жа на Пе тро вић // ЗбМСФЛ. –
55, 2 (2012), 183–192. | Sum mary

1477. ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ, Мир ја на

О по ре клу лек си ке свад бе них оби ча ја и не ке ње не исто риј ске по твр де : област Ра ђе -
ви на / Мир ја на Пе тро вић-Са вић // Са вре ме на про у ча ва ња... – 5–22.

1478. ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ, Мир ја на

Пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку у го во ру Ра ђе ви не : на гра ђи из три ју се ла Бе ла
Цр ква, Мој ко вић и Ста ве / Мир ја на Пе тро вић Са вић // ППЈ. – 43 (2012), 169–183.

1479. ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ, Мир ја на

То по ни ми ја Пив ске пла ни не / Ра дој ка Циц мил-Ре ме тић. – Бе о град : СА НУ, 2010. –
352. – (Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га ; 1) / Мир ја на Пе тро вић-Са вић // ЗбМСС. –
80 (2011), 200–202. | При каз | Уп. 1398, 1480, 1484.

1480. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то

То по ни ми ја Пив ске пла ни не / Ра дој ка Циц мил-Ре ме тић. – Бе о град : Срп ска ака де ми -
ја на у ка и умет но сти : Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, Од бор за оно ма сти ку, 2010. – 328.
– (Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га ; 1) / Ма то Пи жу ри ца // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012),
309–313. | При каз | Уп. 1398, 1479, 1484.

1481. ПИ ПЕР, Пре драг

Ко со во и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма : ме ђу на род ни те мат ски збор ник. 1,
Је зик и на род на тра ди ци ја / ур. Дра ги Ма ли ко вић ; ур. пр ве књи ге Со фи ја Ми ло ра до вић.
– Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2010. – 405. / Пре драг Пи пер // ЗбМСС. –
80 (2011), 187–194. | При каз

1482. ПИ ТУ ЛИЋ, Ва лен ти на

По след њи за пи си го вор них на род них тво ре ви на са Ко со ва и Ме то хи је : функ ци је и
зна че ња / Ва лен ти на Пи ту лић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го -
ре... – 207–216. | Sum mary

– ПО ПО ВИЋ, Ду шан ка

Vo kal ski si stem go vo ra dur mi tor skog kra ja : se lo Pod go ra | Уп. 713.

1483. РА ДАН, Ми хај

По ре кло по је ди них за јед нич ких кон ју га циј ских осо би на у ка ра шев ским, ба нат ским
и при зрен ско-ти моч ким срп ским го во ри ма / Ми хај Н. Ра дан // Срп ско је зич ко на сље ђе на
про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 503–517. | Sum mary
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1484. РА ДИЋ, Јо ван ка

Пив ска то по ни ми ја у еди ци ји „Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га“ : То по ни ми ја
Пив ске пла ни не / Ра дој ка Циц мил-Ре ме тић. – Бе о град : СА НУ, Оде ље ње је зи ка и књи -
жев но сти, 2010. – 354. – (Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га ; 1) / Јо ван ка Ра дић // ОП.
– 21 (2011), 453–457. | При каз | Уп. 1398, 1479, 1480.

1485. РА ДИЋ, Са ња

Основ не осо би не го во ра се ла Ри ба ре код Ја го ди не / Са ња Ра дић // СЈ. – 16 (2011),
739–752. | Resümee

1486. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на

Из ку ли нар ске лек си ке Са на да и Мо кри на / Дра га на Ра до ва но вић // Лек си ко ло ги ја...
– 227–238. | Sum mary

1487. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на

Ком плет но ура ђе на ди ја лек то ло шка сту ди ја : Го вор Ужи чке Цр не Го ре / Сла во љуб З.
Мар ко вић // СДЗб. – 58 (2011), 337–672. / Дра га на Ра до ва но вић // СЈ. – 17 (2012), 677–
682. | При каз | Уп. 1457.

1488. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на

О го во ру Спи ча : гра ђа / Мом чи ло По по вић, Дра го љуб Пе тро вић // СДЗб. – 56 (2009),
1–275. / Дра га на Ра до ва но вић // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 346–349. | При каз

1489. РА ДУ ЛО ВИЋ, Зо ри ца

О рјеч ни ци ма го во ра Зе те и око ли не Мој ков ца / Зо ри ца Ра ду ло вић // Осми лин гви -
стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 81–87. | Sum mary

1490. РА КИЋ, Ву ко са ва

Екс пре сив на лек си ка и из ра зи у ко лум на ма Ђор ђа Ран де ља / Ву ко са ва Ра кић // Го вор
Но вог Са да 2. – 504–514. | Sum mary

1491. РАКОЧЕВИЋ, Живојин

Је зич ка по ли ти ка на Ко со ву и Ме то хи ји : су че ља ва ње ал бан ског ет нич ког ин те ре са
(ад ми ни стра ци је) и срп ског је зи ка / Жи во јин Ра ко че вић // ЛМС. – 188, 489, 1–2 (јан–феб.
2012), 150–157.

1492. РА МИЋ, Ни ко ла

Оп ште ка рак те ри сти ке ди ја ле кат ске лек си ке / Ни ко ла И. Ра мић // Струк тур не ка рак -
те ри сти ке... – 289–297. | Sum mary

1493. РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Ко па о нич ки го вор у све тлу мул ти ди сци пли нар ног ис тра жи ва ња : Ко па о нич ки го вор
: ет но граф ски и кул ту ро ло шки при ступ / Пр во слав Ра дић. – Бе о град : СА НУ, Ет но граф -
ски ин сти тут, 2010. – 365. – (По себ на из да ња ; 70) / Дра га на Рат ко вић // СЈ. – 16 (2011),
805–811. | При каз

1494. РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Си сте ма ти чан по глед ис тра жи ва ња : По лу гла сни ци и јат у цр но гор ским го во ри ма /
Ми о драг В. Јо ва но вић. – Под го ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 2011. –
174. – (По себ на из да ња ; 23) / Дра га на Рат ко вић // СЈ. – 17 (2012), 671–676. | При каз | Уп.
1438.

1495. РЕ ЉИЋ, Ми тра

Крип то гло си ја као са став ни део је зич ког по на ша ња сла во фо не по пу ла ци је на Ко со -
ву и Ме то хи ји / Ми тра Ре љић // ЈФ. – 67 (2011), 243–254. | Sum mary

Јужнословенски филолог LXX (2014)522



– РЕ ЉИЋ, Ми тра
О по ре клу и ет но ни ми ма Ал бан ца : Ал бан ци и(или) Шип та ри | Уп. 1103.

1496. РЕ МЕ ТИЋ, Сло бо дан
За ме ни це у го во ри ма ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме то хи је / Ра ди во је Мла де но вић.

– Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 464. – (Мо но гра фи је ; 12) / Сло бо дан
Ре ме тић // СДЗб. – 58 (2011), 673–681. | При каз

1497. РЕ МЕ ТИЋ, Сло бо дан
Тек сто ви из го во ра ис точ но бо сан ских Ера / Сло бо дан Ре ме тић // СДЗб. – 59 (2012),

485–637. | Ре зю ме

1498. РИ СТИЋ, Да ни је ла
О гла су х и ње го вим суп сти ту ен ти ма у го во ру Ле пен ца (Мој ко вац) и Рав не Ри је ке

(Би је ло По ље) / Да ни је ла Ри стић // Гла сник ЦА НУ. – 30 (2012), 77–88. ǀ Sum mary

1499. СИ МИЋ, Зо ран
Не ке осо би не ли не а ри за ци је у го во ри ма Ба нат ске Цр не Го ре и Ре ка ша / Зо ран Си мић

// ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 169–181. | Sum mary

1500. СИ МИЋ, Зо ран
Про стор ни ло ка ли за то ри из сфе ре ку ће и по кућ ства у го во ру Гла сни ца / Зо ран Си -

мић // Лек си ко ло ги ја... – 293–304. | Sum mary

1501. СИ МО ВЉЕ ВИЋ-ЈО КИЋ, Ива на
Но во сад ски гра фи ти / Ива на Си мо вље вић-Јо кић, Ма ри на Ан тић // Го вор Но вог Са -

да 2. – 347–357. | Sum mary

1502. СИ МО ВЉЕ ВИЋ-ЈО КИЋ, Ива на
Ста во ви Пе тро ва ра ди на ца пре ма ме сном го во ру и стан дард ном је зи ку / Ива на Си мо -

вље вић-Јо кић, Ива на Ла зић-Ко њик // Го вор Но вог Са да 2. – 399–410. | Sum mary

1503. СКЕР ЛИЋ, Јо ван
Ан ке та о ју жном или ис точ ном на реч ју у срп ско-хр ват ској књи жев но сти : 1913. / Јо -

ван Скер лић // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 125–134.

1504. СКЕР ЛИЋ, Јо ван
Ис точ но или ју жно на реч је : 1913. / Јо ван Скер лић // Срп ски по гле ди... 1, 3. – 103–124.

1505. СО КО ЛОВ СКА, Ва лен ти на
Ми гра ци је ста нов ни штва као кри те ри јум за ис пи ти ва ње го во ра Но вог Са да / Ва лен -

ти на Со ко лов ска // Го вор Но вог Са да 2. – 18–36. | Sum mary

1506. СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан
Дугоузлазни акценат у новосадском говору : фонетске карактеристике и фонолошка

интерпретација / Дејан Средојевић, Љиљана Суботић // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 109–133.
| Sum mary

1507. СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, Де јан
Пре по зна ва ње но во сад ског из го во ра и ста во ви пре ма ње му / Де јан Сре до је вић // Го -

вор Но вог Са да 2. – 378–398. | Sum mary

– СТАН КО ВИЋ, Ни ко ла
Го во ри те ли пре коп че лач ки? : реч ник го во ра ме шта на из око ли не Ца ри чи ног Гра да

| Уп. 1742.

– СТАН КО ВИЋ, Се ле на
Срп ски кул тур ни иден ти тет у кон тек сту бал кан ског је зич ког мо за и ка | Уп. 96.
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1508. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

Упо тре ба пи са ма у Но вом Са ду / Стра хи ња Сте па нов, Ива на Зо ри ца, Та тја на Ло вре
// Го вор Но вог Са да 2. – 411–438. | Sum mary

1509. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да

Тур ци зми у срп ском при зрен ском го во ру : на ма те ри ја лу из ру ко пи сне збир ке ре чи
Ди ми три ја Че ме ри ки ћа / Сне жа на Пе тро вић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ,
2012. – 423. – (Мо но гра фи је : 16) / Ра да Р. Сти јо вић // ЈФ. – 68 (2012), 189–195. | При каз |
Уп. 1474.

1510. СТО ЈА КО ВИЋ, Гор да на

На зи ви шко ла у Но вом Са ду / Гор да на Сто ја ко вић // Го вор Но вог Са да 2. – 569–583.
| Sum mary

1511. СТО КИН, Ма ја

Лек си ка дру штве ног жи во та мла дих у ста ром Но вом Са ду / Ма ја Сто кин // Го вор
Но вог Са да 2. – 232–246. | Sum mary

1512. СТО КИН, Ма ја

Свад бе на тер ми но ло ги ја у старом Но вом Са ду / Ма ја Сто кин // Го вор Но вог Са да 2.
– 247–267. | Sum mary

1513. ТА НА СКО ВИЋ, Та ња

Му шки на дим ци у се лу Шљи вов цу код Кра гу јев ца / Та ња Та на ско вић // Са вре ме на
про у ча ва ња... – 23–31. | Sum mary

– ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ, Ми о дар ка

За сту пље ност и ста тус уз ви ка у цр но гор ским на род ним го во ри ма | Уп. 723.
Из лек си ке цр но гор ских го во ра | Уп. 724.

– ТРАЈ КО ВИЋ, Та тја на

Ан тро по ни ми ја пре шев ске ми кро то по ни ми је | Уп. 1124.
Ми кро то по ни ми ја Пре шев ског кра ја | Уп. 1125.

1514. ЋЕ ЛИЋ, Ива на

Шта зна мо о на чи ну жи во та (ста рих) Но во са ђа на / Ива на Ће лић // Го вор Но вог Са -
да 2. – 210–231. | Sum mary

1515. ЋИ РИЋ, Љу би сав

Ти по ви лич них име на у при зрен ско-ти моч кој обла сти / Љу би сав Н. Ћи рић // Име у
кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 29–43. | Sum mary, Ре зю ме

1516. ЋИР КО ВИЋ, Све тла на

Сте ре о тип вре ме на у дис кур су ра се ље них ли ца са Ко со ва и Ме то хи је / Све тла на Ћир -
ко вић. – Бе о град : СА НУ, Бал ка но ло шки ин сти тут, 2012. – 222 стр. – (По себ на из да ња.
Бал ка но ло шки ин сти тут ; 119)

1517. УРО ШЕ ВИЋ, Дан ка

Го вор Но вог Са да. 2, Мор фо син так сич ке, лек сич ке и праг ма тич ке осо би не / ур. Ве -
ра Ва сић, Гор да на Штр бац. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет : Од сек за срп ски је зик и
лин гви сти ку, 2011. – 719. – (Лин гви стич ке све ске ; 9) / Дан ка Уро ше вић // ЗбМСС. – 82
(2012), 206–212. | При каз | Уп. 1415.

1518. ЦР ЊАК, Ди ја на

На зи ви за мли је ко и мљеч не про из во де у око ли ни Лак та ша / Ди ја на Цр њак // Лек си -
ко ло ги ја... – 283–292. | Sum mary
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1519. ЦР ЊАК, Ди ја на

Па стир ска лек си ка лак та шког кра ја / Ди ја на Цр њак. – Ба ња Лу ка : Фи ло ло шки фа -
кул тет, 2011. – 219. | Уп. 1455.

1520. ЧАН ЧАР, Је ле на

Ко сов ско-ре сав ске ди ја ле кат ске осо би не у ро ма ну Еве Рас „Ку ћа на про да ју“ / Је ле -
на Чан чар, Ана Са мар џић // ППЈ. – 43 (2012), 186–209.

1521. ЏО ГО ВИЋ, Али ја

Atlas di ja le kat skih izo glo sa u San dža ku / Ali ja Džo go vić. – Tu tin : Cen tar za bo šnjač ke stu -
di je, 2012. – 341. – (Po seb na izdаnja ; 7)

– ШЕ ХО ВИЋ, Аида

Ре цеп ци ја ар ха и за ма код го вор ни ка срп ског је зи ка | Уп. 1132.

1522. ШНЕЛ-ЖИ ВА НО ВИЋ, Мар га ри та

Не мач ке по зајм ље ни це у ку ли нар ској тер ми но ло ги ји / Мар га ри та Шнел-Жи ва но вић
// Го вор Но вог Са да 2. – 278–293. | Sum mary

1523. ШТА СНИ, Гор да на

Де ри ва ци о ни мо де ли име ни ца no mi na agen tis у го во ру Но вог Са да / Гор да на Шта сни,
Ми лан Ај џа но вић // Го вор Но вог Са да 2. – 154–181. | Sum mary

1524. ШТА СНИ, Гор да на

Ка ко уче ни ци име ну ју ста нов ни ке Но вог Са да / Гор да на Шта сни, Ми лан Ај џа но вић
// Го вор Но вог Са да 2. – 121–153. | Sum mary

1525. ШТА СНИ, Гор да на

Ста нов ни ци Но вог Са да и Пе тро ва ра ди на : де ри ва ци о ни мо де ли ет ни ка и упо треб -
на нор ма / Гор да на Шта сни, Ми лан Ај џа но вић // Го вор Но вог Са да 2. – 78–120. | Sum mary

1526. ШТР БАЦ, Гор да на

Из ме ђу ди ја лек та, ме сног го во ра и стан дард ног је зи ка : лек сич ки ду бле ти и си но ни -
ми / Гор да на Штр бац, Ду шан ка Ву јо вић // Го вор Но вог Са да 2. – 192–209. | Sum mary

1527. ШТР БАЦ, Гор да на

По ет ска функ ци ја ди ја ле кат ских и ре ги о нал них обе леж ја у но вин ској ре пор та жи /
Гор да на Штр бац // Го вор Но вог Са да 2. – 471–503. | Sum mary

VII. Исто ри ја срп ског је зи ка

а) Оп ште

1528. БО ЈО ВИЋ, Дра ги ша

Ме до сло ве сни је зик Све то га Са ве / Дра ги ша Бо јо вић // ЛМС. – 188, 490, 4–5 (окт–
нов. 2012), 786–788.

1529. РЕ ЉИЋ, Ми тра

Ет но је зич ке и вер ске при ли ке на Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о ду Осман ског цар ства :
ис хо ди ште тра ју ће ра њи во сти срп ског је зи ка / Ми тра Ре љић // ЛМС. – 188, 489, 1–2 (јан–
феб. 2012), 136–149.

– СА МАР ЏИЋ, Би ља на

„По ве ља ба на Ку ли на“ у иден ти те ту срп ског је зи ка | Уп. 94.
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1530. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
Ста ра књи га – ве чи ти ка лен дар ма тер њег је зи ка : на по ме не о ус трај но сти чу ва ња

зна че ња соп стве не кул тур не ба шти не / Бран ки ца Чи го ја // КњЈ. – 58, 1/2 (2011), 109–114.
| Sum mary

б) Тек сто ви ста ри и но ви, из да ња; њи хо ва кри ти ка, по ре кло

1531. АГА ПИ ЈЕ, Лан дос
Спа се ње гре шних : пре пис Је ро те ја Ра ча ни на из 1697. го ди не. Том 2, Срп ско сло вен -

ски текст и пре нос на са вре ме ни срп ски је зик / Ага пи је Лан дос ; прир. То ми слав Јо ва но -
вић. – Ба ји на Ба шта : Фон да ци ја Ра чан ска ба шти на, 2012. – 526. – (Ра чан ска ба шти на ; 2)

1532. БАЉ, Вла ди мир
Рад Све то за ра То ми ћа на про у ча ва њу и об ја вљи ва њу „Го рич ког збор ни ка“ / Вла ди -

мир Баљ // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 77–96. | Sum mary

1533. ВА СИ ЉЕВ, Љуп ка
Јед но Но во от кри ве но Жи ти је Јо ва на Ку ку зе ља срп ске ре дак ци је из дру ге че твр ти не

XVII ве ка / Љуп ка Ва си љев // АП. – 33 (2011–2012), 32–60. | Sum mary

1534. ДРА ГИН, На та ша
Вре дан при лог сло вен ској ар хе о гра фи ји и фи ло ло ги ји : Опис ћи рил ских ру ко пи сних

књи га ма на сти ра Ви со ки Де ча ни : књи га пр ва / Ди ми три је Бог да но вић, Љу би ца Шта вља -
нин-Ђор ђе вић, Би ља на Јо ва но вић-Стип че вић, Љуп ка Ва си љев, Лу ци ја Цер нић, Ми ро сла -
ва Гро зда но вић-Па јић. – Бе о град : На род на би бли о те ка Ср би је, 2011. – XXXVI II, 696. /
На та ша Дра гин // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 273–275. | При каз | Уп. 1544.

1535. ДРА ГИН, На та ша
Зе мљо рад нич ки за кон у хи лан дар ском ру ко пи су из XV века / На та ша Дра гин //

ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 71–90. | Sum mary

1536. ДРА ГИН, На та ша
О ру ко пи сном фон ду Па три јар шиј ске би бли о те ке : Ин вен тар ру ко пи са Би бли о те ке

Срп ске па три јар ши је / Зо ран Ран ко вић, Вла ди мир Ву ка ши но вић, Ра до ман Стан ко вић. –
Бе о град : Би бли о те ка Срп ске па три јар ши је : ЈП Слу жбе ни гла сник, 2012. – 125. / На та ша
Дра гин // ЗбМСКЈ. – 60, 2 (2012), 585–587. | При каз | Уп. 1549.

1537. ДРА ГИН, На та ша
О су ду Ива на Цр но је ви ћа у „Це тињ ском ље то пи су“ / На та ша Ж. Дра гин // Срп ско је -

зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 519–532. | Ре зю ме

1538. ЗА КО НИК ца ра Сте фа на Ду ша на / увод на сту ди ја и пре вод за ко ни ка на са вре ме -
ни срп ски је зик Ђор ђе Бу ба ло. – Све та Го ра : Ма на стир Хи лан дар ; Но ви Сад : Пра во -
слав но удру же ње „Све ти Са ва“, 2012. – 214.

1539. ЈЕ ЛЕ СИ ЈЕ ВИЋ, Сне жа на
У На род ној би бли о те ци Ср би је це ло вит пре пис са ста ва де ли мич но са чу ва ног у Из -

бор ни ку из 1076 / Сне жа на Је ле си је вић // АП. – 33 (2011–2012), 61–78. | Ре зю ме

1540. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
Од ки ри ло ме то ди јев ског до ву ков ског пре во да „Но вог за ве та“ / Гор да на Јо ва но вић //

АП. – 33 (2011–2012), 79–101. | Sum mary

1541. ЈОВАНОВИЋ, Томислав
„Жи ти је све тог Си ме о на“ Сте фа на Пр во вен ча ног пре ма пре пи су сре ди не XV ве ка /

То ми слав Јо ва но вић // АП. – 33 (2011–2012), 103–192.
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1542. КА КРИ ДИС, Ја нис

Dvo gla sna reč ili di ja log? : trak ta ti Gri go ri ja Pa la me o is ho đe nju sve to ga du ha u srp sko -
slo ven skom pre vo du 14. ve ka / Yan nis Ka kri dis // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 59–70. | Zu sam -
men fas sung

1543. ЛО МА, Алек сан дар

На име но слов ним вре ли ма IV : осврт на нова издања старосрпских извора / Алексан-
дар Лома // ОП. – 21 (2011), 429–433. | При каз

1544. ОПИС ћи рил ских ру ко пи сних књи га ма на сти ра Ви со ки Де ча ни : књи га пр ва /
Ди ми три је Бог да но вић, Љу би ца Шта вља нин-Ђор ђе вић, Би ља на Јо ва но вић-Стип че вић,
Љуп ка Ва си љев, Лу ци ја Цер нић, Ми ро сла ва Гро зда но вић-Па јић. – Бе о град : На род на би -
бли о те ка Ср би је, 2011. – XXXVI II, 696. | Уп. 1534.

1545. ПЕ ТРО ВИЋ, Ра до мир

По ме ник (дип тих) срп ских ар хи е пи ско па и је ро мо на ха из ма на сти ра Пећ ке па три јар -
ши је из XVI–XVI II ве ка / Ра до мир Д. Пе тро вић // АП. – 33 (2011–2012), 219–239. | Sum mary

1546. ПО ВЕ ЉА кра ља Ми лу ти на ма на сти ру Бањ ска – Све то сте фан ска хри со ву ља /
прир. Ђор ђе Три фу но вић. – При шти на : Му зеј ; Бе о град : Цен тар за очу ва ње на сле ђа Ко -
со ва и Ме то хи је Mne mosyne : Слу жбе ни гла сник, 2011. – 3 т. | Уп. 1547.

1547. РА ДИЋ, Са ња

Мо ну мен тал но из да ње „Све то сте фан ске хри со ву ље“ : По ве ља кра ља Ми лу ти на ма -
на сти ру Бањ ска – Све то сте фан ска хри со ву ља / прир. Ђор ђе Три фу но вић. – При шти на :
Му зеј ; Бе о град : Цен тар за очу ва ње на сле ђа Ко со ва и Ме то хи је Mne mosyne : Слу жбе ни
гла сник, 2011. – 3 т. / Са ња Ра дић // СЈ. – 17 (2012), 683–687. | При каз | Уп. 1546.

1548. РАН КО ВИЋ, Зо ран

За до стој ник у не де љу по пра зни ку Пе де сет ни це / Зо ран Ран ко вић // АП. – 33 (2011–
2012), 241–246. | Ре зю ме

1549. РАН КО ВИЋ, Зо ран

Ин вен тар ру ко пи са Би бли о те ке Срп ске па три јар ши је / Зо ран Ран ко вић, Вла ди мир
Ву ка ши но вић, Ра до ман Стан ко вић. – Бе о град : Би бли о те ка Срп ске па три јар ши је : ЈП Слу -
жбе ни гла сник, 2012. – 125. | Уп. 1536.

1550. СА ВИЋ, Вик тор

За пи си ди ја ка Ан дре је из вре ме на го спо ди на Ср бљем Де спо та Сте фа на и па три јар -
ха Ни ко на / Вик тор Са вић // АП. – 33 (2011–2012), 247–261. | Sum mary

1551. СА ВИЋ, Вик тор

Срп ско сло вен ска „Књи га о Ру ти“ пре ма ру ко пи су „Пчињ ске Би бли је“ / Вик тор Са -
вић // ПКЈИФ. – 77 (2011), 27–51. | При каз

1552. ТА СЕ ВА, Ло ра

Тек сто ва та тра ди ция на две сло ва от ори ги нал на та част на Ръ ко пис Де ча ни 88 / Ло -
ра Та се ва // АП. – 33 (2011–2012), 263–298. | Zu sam men fas sung

1553. ТО МИН, Све тла на

Две све ске Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа о ри зни ци ма на сти ра Све та Тро ји ца код Пље ва ља
/ Све тла на То мин // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... - 135-144.
| Sum mary

1554. ТОНЧЕВА, Христина

За един пре пис на гла го ли че ска мо ли тва в сръб ски ръ ко пис от ХVІІ век / Хри сти на
Тон че ва // АП. – 33 (2011–2012), 299–302. | Sum mary
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1555. ТРИЈИЋ, Владан

Сли ке из жи во та јед не ру ко пи сне књи ге: ко ди ко ло шки осврт на „Сло ва Гри го ри ја
Па ла ме“ (Де ча ни 88 ) / Вла дан Три јић // АП. – 33 (2011–2012), 303–320. | Sum mary

1556. ТУ РИ ЛОВ, Ана то лиј

К ис то рии двух древ не й ших че ть их ру ко пи сей чер но гор ских мо на стыр ских со бра -
ний : Ми ле шев ский Па не ги рик (Це тин ский мо на сты рь, № 50) и Пан дек ты Ни ко на Чер но -
гор ца (Мо на сты рь Тро и цы у Пле вля, № 87) / Ана то лий А. Ту ри лов // Срп ско је зич ко на -
сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... - 13-26. | Ре зи ме

1557. ТУ РИ ЛОВ, Ана то лиј

Об од ном бе зы мян ном серб ском кни го пи сце-кал ли гра фе ран не го XIV в. : „Хи лан дар -
ское пер га мен ное еван ге лие № 12“ и ру ко пи си его кру га / Ана то лий А. Ту ри лов // АП. –
33 (2011–2012), 321–340. | Sum mary

1558. УБИПАРИП, Миланка

Ко сов ска бе ле жни ца с кра ја XVI II ве ка : ар хе о граф ски оглед / Ми лан ка Уби па рип //
АП. – 33 (2011–2012), 341–360. | Sum mary

1559. ЋЕ КЛИЋ, Алек сан дар

Пу те ви јед ног ре не сан сног ор на мен та / Алек сан дар Ће клић // АП. – 33 (2011–2012),
361–382. | Sum mary

1560. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца

Два пи сма Ду бро вач ке Оп шти не де спо ту Сте фа ну : чи та ње тек ста и оса вре ме њи ва -
ње је зи ка / Бран ки ца Чи го ја // АП. – 33 (2011–2012), 383–388. | Sum mary

в) Исто риј ска фо не ти ка, гра ма ти ка, лек си ко ло ги ја,
исто ри ја пи сма и пра во пи са

1561. АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Ма ја

О не ко ли ким је зич ко-ор то граф ским осо бе но сти ма Вен цло ви ће вих „Бе се да на Бо -
жић“ / Ма ја М. Ан ђел ко вић // СЈ. – 16 (2011), 611–626. | Sum mary

1562. АР СИЋ, Ире на

О/око имену/а у ста рој ду бро вач кој књи жев но сти / Ире на П. Ар сић // Име у кул ту ри
Ср ба и Бу га ра. – 203–208. | Sum mary, Ре зю ме

1563. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра

Име нич ке сло же ни це у пред стан дард ној фа зи раз во ја срп ског је зи ка : ге о граф ска
тер ми но ло ги ја / Иси до ра Г. Бје ла ко вић // Твор ба ре чи... – 469–484. | Sum mary

1564. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра

Ко ло ка ци ја у је зи ку пред ву ков ске епо хе : лек се ме зе мља, зе мљи ште / Иси до ра Бје -
ла ко вић // НССУВД. – 40, 1 (2011), 303–311. | Sum mary

1565. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра

Кон цеп ци ја ди ја хро ниј ског тер ми но ло шког реч ни ка / Иси до ра Бје ла ко вић, Љи ља на
Су бо тић // Лек си ко ло ги ја... – 149–162. | Sum mary

1566. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра

Про це си у фор ми ра њу ге о граф ске тер ми но ло ги је у пред стан дард ној епо си срп ског
је зи ка : ма те ма тич ка ге о гра фи ја и астро но ми ја / Иси до ра Ч. Бје ла ко вић // НССУВД. – 41,
1 (2012), 297–308. | Sum mary
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1567. БО ЈО ВИЋ, Дра га

Ка рак те ри сти ке за мје нич ко-при дјев ске де кли на ци је у „Па штров ским ис пра ва ма“ /
Дра га Бо јо вић // Гла сник ЦА НУ. – 29 (2011), 131–138. ǀ Ре зю ме

1568. ВА СИЋ, Сми ља

Ан тро по ни ми и то по ни ми у „Гра ча нич кој по ве љи“ / Сми ља Ва сић // Ис тра жи ва ња
срп ског је зи ка... – 173–182. | Résumé

– ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна

Ка ко се ка же : ка тал ка или ка тар ка? : пар ре чи из ме ђу син хро не по ли се ми је и ди -
ја хро не хо мо ни ми је | Уп. 1015.

– ВУ КО ВИЋ, Јо ва на

Сло же ни це у срп ско сло вен ском пре во ду из XIV века расправе Григорија Ниског |
Уп. 738.

1569. ВУЧ КО ВИЋ, Сне жа на

Сло же ни це у два срп ска је ван ђе ља из XI II ве ка : „Ра шко хи лан дар ском“ и „Мо кро -
пољ ском“ / Сне жа на П. Вуч ко вић // СЈ. – 16 (2011), 143–159. | Sum mary

1570. ВУЧ КО ВИЋ, Сне жа на

Струк тур но-се ман тич ка твор бе на ре кон струк ци ја ста ро срп ских то по ни ма / Сне жа -
на П. Вуч ко вић // Твор ба ре чи... – 535–544. | Sum mary

1571. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на

Раз вој фу ту ра у ста ро срп ском је зи ку / Ја сми на Гр ко вић-Меј џор // ЗбМСФЛ. – 55, 1
(2012), 83–103. | Sum mary

1572. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на

Функ ци о нал но стил ске од ли ке пред го во ра и по го во ра из штам па ри ја Ђур ђа Цр но је -
ви ћа и Бо жи да ра Ву ко ви ћа / Ја сми на Гр ко вић-Меј џор // Срп ско је зич ко на сље ђе на про -
сто ру да на шње Цр не Го ре... – 27–36. | Sum mary

1573. ДИЛ ПА РИЋ, Пре драг

О раз во ју тран зи тив но сти срп ског је зи ка / Пре драг Д. Дил па рић // НССУВД. – 41, 3
(2012), 211–219. | Sum mary

1574. ДИЛ ПА РИЋ, Пре драг

Ор то гра фи ја без гра фи је / Пре драг Дил па рић // НССУВД. – 40, 1 (2011), 279–287. |
Sum mary

1575. ЗО РИЋ, Ми ле на

Ре че нич на струк ту ра у де ли ма Па вла Ју лин ца / Ми ле на С. Зо рић // ЗбМСС. – 81
(2012), 229–241. | Ре зю ме

1576. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла дан

О је зич ким осо би на ма „За ко ни ка Да ни ла Пр вог“ : у све тлу срп ске књи жев но је зич -
ке си ту а ци је око по ло ви не 19. ви је ка / Вла дан Јо ва но вић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про -
сто ру да на шње Цр не Го ре... – 557–565. | Sum mary

1577. ЈОВАНОВИЋ, Гордана

Из српске и пољске средњевековне хришћанске антропонимије / Гордана Јовановић
// НССУВД. – 40, 1 (2011), 221–232. | Sum mary

1578. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на

Још по не што о је зи ку „Хи лан дар ског ти пи ка“ / Гор да на М. Јо ва но вић // Гра ма ти ка и
лек си ка... – 413–424. | Summary
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1579. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на

Не ка за па жа ња о је зи ку „Го рич ког збор ни ка“ / Гор да на Јо ва но вић // Срп ско је зич ко
на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 65–75. | Sum mary

1580. ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг

Про це си јо то ва ња со на на та л и н и срод не по ја ве у „Па штров ским ис пра ва ма“ и па -
штров ском го во ру / Ми о драг Јoвановић // Гла сник ЦА НУ. – 29 (2011), 87–102. ǀ Re su me

1581. ЈО ВИЋ, На де жда

Еле мен ти ко сов ско-ре сав ског и при зрен ско-ти моч ког ди ја лек та у „Хи лан дар ском ме -
ди цин ском ко дек су“ / На де жда Јо вић // Фи ло ло ги ја и уни вер зи тет. – 34–54. | Sum mary

1582. ЈО ВИЋ, На де жда

Је зик „Хи лан дар ског ме ди цин ског ко дек са“ / На де жда Д. Јо вић. – Ниш : Фи ло зоф -
ски фа кул тет, 2011. – 280. – (Про фил. Мо но гра фи је ; 1)

1583. ЈО ВИЋ, На де жда

Лич на име на у ше стој књи зи „Ста рих срп ских за пи са и нат пи са“ Љ. Сто ја но ви ћа /
На де жда Д. Јо вић // Име у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 11–28. | Sum mary, Ре зю ме

1584. ЈО ВИЋ, На де жда

Пар ти ци пи, гла гол ски при ло зи и при де ви у „Хи лан дар ском ме ди цин ском ко дек су“ /
На де жда Јо вић // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 79–86. | Ре зю ме

– КО СТИЋ, Ђор ђе

Кван ти та тив ни опис струк ту ре срп ског је зи ка : срп ски је зик од XII до XVI II ве ка.
Књ. 7 | Уп. 1708.

Кван ти та тив ни опис струк ту ре срп ског је зи ка : срп ски је зик од XII до XVI II ве ка.
Књ. 8 | Уп. 1709.

1585. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на

Ис ка зи ва ње ре че нич не ка у зал но сти у „Хи лан дар ском ти пи ку“ / Ма ри на Ку ре ше вић
// СЈ. – 16 (2011), 161–184. | Sum mary

1586. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на

Ис ка зи ва ње фу ту ра у „Срп ској Алек сан дри ди“ / Ма ри на Ку ре ше вић // ЗбМСФЛ. – 54,
2 (2011), 91–107. | Sum mary

1587. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на

Хи по так тич ке струк ту ре у „Ва ру хо вом от кро ве њу“ : у пре пи су из ру ко пи сног збор -
ни ка ма на сти ра Ни ко љац број 52 / Ма ри на Ку ре ше вић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про -
сто ру да на шње Цр не Го ре... – 181–195. | Ре зю ме

1588. ЛЕ ВУ ШКИ НА, Ру жи ца

Лек си ка у де лу Св. Се ра фи ма Џа ри ћа (игу ма на ма на сти ра Св. Тро ји це код Пље ва ља)
/ Ру жи ца Ле ву шки на // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 393–
407. | Ре зю ме

1589. МИЉ КО ВИЋ, Ема

Ан тро по ни ми ја обла сти Бран ко ви ћа и Сме де рев ског сан џа ка у дру гој по ло ви ни 15.
ве ка / Ема Љ. Миљ ко вић // Име у кул ту ри Ср ба и Бу га ра. – 71–78. | Sum mary, Ре зю ме

1590. НЕ ДЕЉ КОВ, Љи ља на

Ру ко пи сна збир ка тур ци за ма из 18. ве ка : струк ту ра, пра во пи сне, фо нет ске, мор фо -
ло шке цр те и по ре кло лек си ке / Љи ља на Не дељ ков, Ка ти ца Шко рић // ЗбМСФЛ. – 54, 1
(2011), 87–100. | Ре зю ме
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1591. НИ КИ ТО ВИЋ, Зо ри ца

Функ ци о нал но стил ски аспект сло же ни ца у „Мо ли тве ни ку Ђур ђа Цр но је ви ћа“
(1498/96) / Зо ри ца Ни ки то вић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го -
ре... – 409–417. | Sum mary

1592. НИКОЛИЋ, Видан

Посуђенице тенда и шатор као номинационе базе у средњовековној топонимији на
караванским путевима Балканског полуострва / Видан В. Николић // СЈ. – 17 (2012), 317–
332. | Sum mary

1593. НИ КО ЛИЋ, Мил ка

Син так сич ка струк ту ра ста рих срп ских бу ква ра / Мил ка Ни ко лић // СЈ. – 16 (2011),
541–558. | Sum mary

1594. НО ВА КОВ, Дра га на

Не ко ли ко на по ме на о па тро ни ми ма у „По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла“ (XVI/XVII
век) / Дра га на С. Но ва ков // СЈ. – 17 (2012), 549–557. | Sum mary

1595. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Ди стри бу ци ја ен кли ти ка у ста ро срп ским по ве ља ма и пи сми ма XII и XI II века / Сло -
бо дан Па вло вић // ЗбМСФЛ. – 54, 2 (2011), 31–52. | Sum mary

1596. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Еле мен ти не кон фи гу ра тив не син так се у ста рим сло вен ским пи сме но сти ма / Сло бо -
дан Па вло вић // ЗбМСС. – 80 (2011), 47–62. | Ре зю ме

1597. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Ико нич ност у син так сич кој струк ту ри ста ро срп ских па де жних си сте ма / Сло бо дан
Ј. Па вло вић // Гра ма ти ка и лек си ка... – 487–498. | Ре зю ме

1598. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Ли не а ри за ци ја имен ског из ра за у срп ском је зи ку XII и XI II ве ка / Сло бо дан Ј. Па вло -
вић // НССУВД. – 41, 1 (2012), 271–283. | Ре зю ме

1599. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

По зи ци о ни ра ње ен кли ти ка у „Па штров ским ис пра ва ма“ / Сло бо дан Па вло вић // Срп -
ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 145–157. | Ре зю ме

1600. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

По зи ци о ни ра ње су бјек та, пре ди ка та и објек та у ста ро срп ском је зи ку XII и XI II ве ка
/ Сло бо дан Ј. Па вло вић // ЈФ. – 68 (2012), 7–26. | Ре зю ме

1601. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Ре кон цеп ту а ли за ци ја сло вен ске про стор не па де жне па ра диг ме / Сло бо дан Па вло вић
// ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 45–62. | Sum mary

1602. ПЕ ЈО ВИЋ-ЗЕ КО ВИЋ, Ма ри ја

Из ве де не име ни це у „За ко ни ку Да ни ла Пе тро ви ћа“ / Ма ри ја Пе јо вић-Зе ко вић // Срп -
ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 533–544. | Résumé

1603. ПЕ РО ВИЋ, Цве тан ка

Lost Pre sent : Be co ming as Be ing / Cve tan ka Pe ro vić // FU. – 9, 2 (2011), 77–88. | Sum -
mary

1604. ПОЛОМАЦ, Владимир

Језик повеља и писама деспота Лазара и Стефана Бранковића са аспекта историјске
дијалектологије / Владимир Р. Поломац // СЈ. – 17 (2012), 333–359. | Sum mary
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1605. ПО ЛО МАЦ, Вла ди мир
O је зи ку по ве ља и пи са ма де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа са аспек та исто риј ске ди ја лек -

то ло ги је / Вла ди мир По ло мац // ЗбМСФЛ. – 55, 1 (2012), 121–147. | Sum mary

1606. ПО ЛО МАЦ, Вла ди мир
Ти по ви ор то граф ских нор ми у срп ским по ве ља ма од кра ја XIV и током XV ве ка /

Вла ди мир Р. По ло мац // НССУВД. – 41, 1 (2012), 285–295. | Ре зю ме

1607. СА ВИЋ, Вик тор
За пи си штам па ра све ште но мо на ха Ма ка ри ја : је зик, пи смо и пра во пис / Вик тор Са -

вић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 159–179. | Sum mary

1608. СА МАР ЏИЋ, Би ља на
Фо нет ске осо бе но сти „Го ра ждан ског“ и „Це тињ ског псал ти ра“ : кон фрон та тив на

ана ли за / Би ља на С. Са мар џић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го -
ре... – 271–281. | Sum mary

1609. СТА КИЋ, Ми лан
Струк ту ра и раз ви так им пер фек та у ср пском је зи ку / Ми лан В. Ста кић // НССУВД.

– 41, 3 (2012), 23–61. | Sum mary

1610. СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј
Кон ку рен ци ја на слов них кон струк ци ја од+ген / о+лок у на уч ној про зи XVI II–XIX ве-

ка / Андреј М. Стојановић // СЈ. – 17 (2012), 213–235. | Sum mary

1611. СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј
Пред ло шки ин фи ни тив у срп ско је зич кој на уч ној про зи XVI II–XXI ве ка / Ан дреј Сто -

ја но вић // Стил. – 11 (2012), 67–83. | Sum mary

1612. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Кон ти ну ан ти во ка ла јат у „Па штров ским ис пра ва ма“ (16–19. ви је ка) / Је ли ца Сто -

ја но вић // Гла сник ЦА НУ. – 29 (2011), 103–129. ǀ Ре зю ме

1613. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Кон ти ну а нти ста рог по лу гла сни ка у „Па штров ским ис пра ва ма“ : 16–19. ви јек / Је ли -

ца Сто ја но вић // НССУВД. – 40, 1 (2011), 263–277. | Ре зю ме

1614. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Лич на име на по на зи ви ма би ља ка и жи во ти ња у ста рим срп ским по ме ни ци ма : „Пив -

ски по ме ник“, „По ме ник из Хо че“, „Мо рач ки по ме ник“ / Је ли ца Р. Сто ја но вић // Срп ско
је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 109–133. | Ре зю ме

1615. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Мор фо ло шке ка рак те ри сти ке име ни ца у „Па штров ским ис пра ва ма“ (16–19. ви је ка)

/ Је ли ца Сто ја но вић // Осми лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“. – 129–147. | Ре зю ме

1616. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Мор фо син так сич ке ка рак те ри сти ке пре те ри тал них гла гол ских об ли ка у „Па штров -

ским ис пра ва ма“ : 16–19. ви јек / Је ли ца Сто ја но вић // НССУВД. – 41, 1 (2012), 259–270. |
Sum mary

1617. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Упо тре ба ин фи ни ти ва у „Бје ло пољ ском је ван ђе љу“ / Је ли ца Сто ја но вић // СЈ. – 16

(2011), 5–20. | Ре зю ме

1618. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Упо тре ба пред ло шко па де жних кон струк ци ја са аку за ти вом, ло ка ти вом и ин стру мен -

та лом у зна че њу про стор них од но са у „Па штров ским ис пра ва ма“ (16–19. ви јек) / Је ли ца
Р. Сто ја но вић // На у ка и иден ти тет. – 229–244.
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1619. ЋО РИЋ, Бо жо
На по ме не о „По ве љи ба на Ку ли на“ / Бо жо Ћо рић // Гла сник ЦА НУ. – 30 (2012), 43–

52. ǀ Sum mary

1620. ЋО РИЋ, Бо жо
„По ве ља ба на Ку ли на“ : гра фе ми ка, фо не ми ка, мор фе ми ка / Бо жо Ћо рић. – Бе о град

: Чи го ја штам па, 2011. – 195.

1621. УРО ШЕ ВИЋ, Дан ка
Фо нет ско-фо но ло шке ка рак те ри сти ке „Жи ти ја Ге ор ги ја Кра тов ца“ од по па Пе је у

све тло сти ди ја ле кат ске ба зе пре пи си ва ча / Дан ка Уро ше вић // ППЈ. – 43 (2012), 35–63.

1622. ЧА НО ВИЋ, Ми ра
Кон ти ну ан ти во ка ла јат у „Кр тол ским ис пра ва ма“ (17, 18. и 19. ви јек) / Ми ра Ча но -

вић // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 545–556. | Sum mary

1623. ЧАН ЧАР, Ива на
Гла гол ске до пу не у „Хи лан дар ској по ве љи“ Сте фа на Пр во вен ча ног / Ива на Чан чар

// ППЈ. – 43 (2012), 3–34.

1624. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
На по ме не о гра фи ји, ор то гра фи ји и је зи ку из не ко ли ка пи сма Ду бров ча на упу ће на де -

спо ту Сте фа ну : XIV/XV век / Бранкица Б. Чигоја // НССУВД. – 41, 1 (2012), 225–236. | Zu -
sam men fas sung

1625. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
На по ме не о гра фи ји, ор то гра фи ји и је зи ку Мо ли тве ни ка про те Мар ти ни ћа из Ба ји -

ца (RS 83) / Бран ки ца Чи го ја // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре...
– 97–108. | Sum mary

1626. ЧИГОЈА, Бранкица
Ћирилица пре Саве Мркаља у старим српским букварима / Бранкица Чигоја //

НССУВД. – 40, 1 (2011), 233–252. | Zu sam men fas sung

1627. ШУ БА РИЋ, Са ња
О име нич ким обра зо ва њи ма у ру ко пи си ма Цр но гор ског се на та / Са ња Шу ба рић //

Гла сник ЦА НУ. – 29 (2011), 139–156. ǀ Sum mary

г) Исто ри ја срп ског књи жев ног је зи ка

1628. БЕ ЛИЋ, Алек сан дар
Вук – ује ди ни лац Ср ба и Хр ва та у књи жев ном је зи ку : 1947. / Алек сан дар Бе лић //
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Ре фор ме ћи ри ли це пре Ву ка и ре фор ма Са ве Мр ка ља / Вељ ко Бр бо рић // Твор ци срп -
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1692. ДРИНК МА НОВ за бав ник 1 : реч ник ре чи и из ра за ко је се ко ри сте че сто, али не
баш од ми ља) / са ку пио, при ре дио и од за бо ра ва отрг нуо Зо ран Фи ли по вић ; са рад ни ци А.
Ђе ра и др. – 2. изд. – Бе о град : Ака де ми ка : Ака дем ска гру па, 2011. – 181. – (Ре по пе ја ; 1)

1693. ЂИ ВУЉ СКИ, Ма ри ја на

Ру ско-срп ски, срп ско-ру ски реч ник : са гра ма ти ком / Ма ри ја на Ђи вуљ ски. – Бе о град
: Mar so, 2011. – 1304.

1694. ЂОР ЂИ НИ, Ђо ва ни

Srp sko-ita li jan ski i ita li jan sko-srp ski / prir. Gi or gi ni Gi o va ni. – 11. izd. – Ze mun : JRJ,
2011. – 507. – (Škol ski reč nik)

1695. EN GLE SKO-SRP SKI, srp sko-en gle ski reč nik sa gra ma ti kom = En glish-Ser bian, Ser -
bian-En glish Dic ti o nary & Gram mar : ES SE / Zdrav ko Ig nja tić i dr. – 9. izd. – Be o grad : In sti -
tut za stra ne je zi ke, 2012. – 1319.

1696. ЕРА КО ВИЋ, Бо ри сла ва

Reč nik en gle sko-srp ski, srp sko-en gle ski : bri tan ska i ame rič ka va ri jan ta / Bo ri sla va Era -
ko vić. – No vi Sad : Li ber, 2011. – 422.
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1697. ЕРА КО ВИЋ, Бо ри сла ва

Reč nik en gle sko-srp ski, srp sko-en gle ski : bri tan ska i ame rič ka va ri jan ta / Bo ri sla va Era -
ko vić. – Be o grad : Ško la plus, 2012. – 422.

1698. ЗЛА ТА НО ВИЋ, Мом чи ло

Реч ник го во ра ју га Ср би је : пр о вин ци ја ли зми, ди ја лек ти зми, вар ва ри зми и др. / Мом -
чи ло Зла та но вић. – Вра ње : Ауро ра, 2011. – 559. | Уп. 1676.

– ЈА ШО ВИЋ, Го луб

Име но слов „Не из ми шље них ли ко ва“ Гри го ри ја Бо жо ви ћа | Уп. 1433.
Име но слов пр о зних тво ре ви на Пе тра Д. Пе тро ви ћа | Уп. 1434.

1699. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла дан

Но во у срп ској тер ми но ло шкој лек си ко гра фи ји : Гра ма тич ки и лин гви стич ки пој мов -
ник / Ми ли ца Ра до вић-Те шић. – Бе о град : Учи тељ ски фа кул тет, 2011. – 162. – (Пој мов ник
; 1) / Вла дан Јо ва но вић // СЈ. – 17 (2012), 661–665. | При каз | Уп. 1731, 1737.

1700. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

Reč nik srp skog žar go na : i žar go nu sr od nih re či i iz ra za / Bo ri voj Ger zić. – Be o grad : B.
Ger zić, 2012. – 400. / Z. Jo va no vić // Pre vo di lac. – 31, 1/2 (2012), 81–85. | При каз | Уп. 1685.

1701. ЈО ВА НО ВИЋ, Со фи ја

Те рај ке ра, лут ко мо ја бе ла : вој во ђан ски реч ник за па нон це-по чет ни ке / Со фи ја Ба јан -
ди ће ва Јо ва но вић. – 3. до пу ње но изд. – Но ви Сад : Днев ник, 2011. – 141. – (Реч ни ци ; 1)

1702. ЈО ВА НО ВИЋ-СУ ЗИН, Гор да на

Ру ско-срп ски и срп ско-ру ски реч ник / прир. Гор да на Јо ва но вић-Су зин. – 6. изд. – Зе -
мун : ЈРЈ, 2011. – 511. – (Школ ски реч ник)

1703. ЈО ВИ ЧИЋ, Љи ља на

Ne mač ko-srp ski, srp sko-ne mač ki reč nik = De utsch-ser bisch, ser bisch-de utsch Wör ter buch
/ Lji lja na Jo vi čić, Vik to ri ja Möller. – Be o grad : Agen ci ja Ma tić, 2011. – 683.

1704. ЈО ВИ ЧИЋ, Љи ља на

Ne mač ko-srp ski, srp sko-ne mač ki reč nik = De utsch-ser bisch, ser bisch-de utsch Wör ter buch
/ Lji lja na Jo vi čić, Vik to ri ja Möller. – 2. izd. – Be o grad : Agen ci ja Ma tić ; Ru ma : Pa no ni ja,
2012. – 681. – (No va edi cija)

1705. КА РА ЏИЋ, Вук Сте фа но вић

Срп ски рјеч ник или азбуч ни ро ман : књи жев ни де ло ви пр вог и дру гог из да ња (1818,
1852) / Вук Стеф. Ка ра џић ; прир. Ми ро Вук са но вић. – Но ви Сад : Из да вач ки цен тар Ма -
ти це срп ске, 2012. – 555. – (Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти ; 107)

1706. КЛАЈН, Иван

Ita li jan sko-srp ski reč nik / Ivan Klajn. – 5. izd. – Be o grad : Edi ci ja : Ale xan dria, 2011. –
861.

1707. КЛАЈН, Иван

Реч ник је зич ких не до у ми ца / Иван Клајн. – 12. изд. – Но ви Сад : Пр о ме теј, 2011. –
299. – (Лин гви стич ке еди ци је. Је зич ки са вет ни ци ; 1)

1708. КО СТИЋ, Ђор ђе

Кван ти та тив ни опис струк ту ре срп ског је зи ка : срп ски је зик од XII до XVI II ве ка.
Књ. 7, Жи ти ја, ка нон, хр о ни ке : Све ти Са ва, Сте фан Пр во вен ча ни, Те о до си је Хи лан да рац,
Гри го ри је Цам блак, па три јарх Пај си је, гр оф Ђор ђе Бран ко вић. Фре квен циј ски реч ни ци
спи са св. Са ве : из вор ни и гра ма тич ки об ра ђе ни тек сто ви / Ђор ђе Ко стић ; прир. Алек сан -
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дар Ко стић. – Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 2012. – 1505. – (Le xis. Реч ни ци и ен ци кло пе -
ди је) + 1 CD-ROM

1709. КО СТИЋ, Ђор ђе

Кван ти та тив ни опис струк ту ре срп ског је зи ка : срп ски је зик од XII до XVI II ве ка.
Књ. 8, Жи ти ја, ка нон, хр о ни ке : Сте фан Пр во вен ча ни, Те о до си је Хи лан да рац, Гри го ри је
Цам блак, па три јарх Пај си је, гр оф Ђор ђе Бран ко вић. По је ди нач ни фре квен циј ски реч ни -
ци / Ђор ђе Ко стић ; прир. Алек сан дар Ко стић. – Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 2012. – 1416
стр. ; 27 cm. – (Би бли о те ка Le xis. Еди ци ја Реч ни ци и ен ци кло пе ди је)

1710. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на*

О реч ни ци ма срп ског је зи ка на ин тер не ту / Ива на Ла зић-Ко њик, Ма ри јан Је лић //
ПЛ. – 10 (2009), 113–124. | Ре зю ме

1711. ЛА ЗО ВИЋ, Рад ми ла

Ne mač ko-srp ski, srp sko-ne mač ki stan dard ni reč nik : sa krat kom gra ma ti kom : pre ko
100.000 re či / Rad mi la La zo vić. – Be o grad : Edi ci ja, 2011. – 640.

1712. ЛЕК СИЧ КИ сло је ви : при ло зи фре квен циј ском реч ни ку срп ског је зи ка / Не дељ ко
Бог да но вић и др. – Ниш : Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња : Од сек за срп ски је зик : Свен,
2012. – 144. – (Пи сци и је зик ; 7)

1713. ЛИ ЛИЋ, Гој ко

Osnov na gra đe vin ska ter mi no lo gi ja : ne mač ko-srp ski / Goj ko Li lić // Pre vo di lac. – 30, 1/2
(2011), 122–149.

1714. ЛУ КИЋ-УГРИ ЦА, Ма ри ја на

Ita li jan sko-srp ski, srp sko-ita li jan ski reč nik : sa gra ma ti kom / Ma ri ja na Lu kić Ugri ca, Lu -
ca Bal di ni Le i lo. – Be o grad : Bo ok, 2011. – 1118.

1715. МАР КО ВИЋ, Бран ки ца

Реч ник го во ра се вер не Ме то хи је / Ми ле та Бу ку ми рић. – Бе о град : Ин сти тут за срп -
ски је зик СА НУ, 2012. – 704. – (Мо но гра фи је ; 15) / Бран ки ца Мар ко вић // ЗбМСС. – 82
(2012), 204–206. | При каз | Уп. 1679.

1716. МАР КО ВИЋ, Зо ран

Ме ђу на род ни реч ник тер ми на у за кон ској ме тро ло ги ји / Зо ран М. Мар ко вић, Ви да
Жив ко вић. – Бе о град : Ди рек ци ја за ме ре и дра го це не ме та ле, 2011. – 20.

1717. МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Јо ван ка

Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка. Књ. 18, опо вр га ва ње – оца ри -
ти. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 800. / Јо ван ка Ми ло ше вић // Pre -
vo di lac. – 30, 1/2 (2011), 83–86. | При каз | Уп. 1734.

– НА ГУР КО, Али цја

Sł o wot wórczy po ten cjał sa kro nimów : w pol skim, sł o wac kim i ni e mec kim | Уп. 653.

1718. НЕ НА ДО ВИЋ, Ана

En gle sko-srp ski reč nik : gra ma ti ka : 100.000 re či = The En glish-Ser bian Dic ti o nary / prir.
Ana Ne na do vić. – 9. izd. – Ze mun : JRJ, 2011. – 831.

1719. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Ma li reč nik tur ci za ma / Đor đe Ota še vić. – Be o grad : Al ma, 2011. – 259. – (Reč ni ci ; 39)

1720. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Те мат ски реч ник срп ског је зи ка : лек сич ке ре ла ци је и функ ци је. 1, Аб до мен–април /
Ђор ђе Ота ше вић. – Бе о град : Ал ма, 2011. – 431. – (Реч ни ци ; 40) | Уп. 1758.
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1721. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Те мат ски реч ник срп ског је зи ка : лек сич ке ре ла ци је и функ ци је. 2 / Ђор ђе Ота ше вић.

– Бе о град : Ал ма, 2011. – 426. – (Реч ни ци ; 42)

1722. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Те мат ски реч ник срп ског је зи ка : лек сич ке ре ла ци је и функ ци је. 3, Ба ба–би бли о те ка

/ Ђор ђе Ота ше вић.. – Бе о град : Ал ма, 2012. – 320. – (Реч ни ци ; 47)

1723. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Те мат ски реч ник срп ског је зи ка : лек сич ке ре ла ци је и функ ци је. 4, Би во–бом ба / Ђор -

ђе Ота ше вић. – Бе о град : Ал ма, 2012. – 346. – (Реч ни ци ; 49)

1724. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Фра зе о ло шки реч ник срп ског је зи ка / Ђор ђе Ота ше вић. – Но ви Сад : Про ме теј, 2012.

– 1045. – (Лин гви стич ке еди ци је. Ма ли реч ни ци ; 3)

1725. ПАВ КО ВИЋ, Ва са
Ко сти ће ви ис пи си из Ма та ву ља као до пу на Ву ко вог „Рјеч ни ка“ / Ва са Пав ко вић // НЈ.

– 43, 3/4 (2012), 107–118. | Ре зю ме

1726. ПА ВЛО ВИЋ, На та ша
Ita li jan sko-srp ski, srp sko-ita li jan ski reč nik / prir. Na ta ša Pa vlo vić, San dra Ra do ji čić. – 3.

izd. – Be o grad : Ja sen, 2012. – 895. – (Reč nik)

1727. ПЕ РИЋ, Алек сан дар
Osno vni reč nik ne mač ko-srp ski, srp sko-ne mač ki sa ne mač kom i srp skom gra ma ti kom / Jo -

van Đu ka no vić, Je le na Ko stić, Sne ža na Gvo zde nac. – Be o grad : Za vod za udž be ni ke, 2006. –
1271. / Алек сан дар Пе рић // Pre vo di lac. – 30, 3/4 (2011), 74–75. | При каз

1728. ПЕ ТРО ВИЋ, Драго љуб
Из лек си ке Ка че ра / Дра го љуб Пе тро вић, Је ле на Ка пу сти на // СДЗб. – 58 (2011), 1–

336. | Уп. 1730.

1729. ПО ПО ВИЋ, Ми лан
Reč nik ne mač ko-srp ski i srp sko-ne mač ki : sa gra ma ti kom ne mač kog je zi ka / prir. Mi lan

Po po vić. – 9. izd. – Ze mun : JRJ, 2011. – 800. – (Škol ski reč ni ci)

1730. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Из лек си ке Ка че ра / Дра го љуб Пе тро вић, Је ле на Ка пу сти на // СДЗб. – 58 (2011), 1–

336. / Дра га на Ра до ва но вић // ЈФ. – 68 (2012), 175–180. | При каз | Уп. 1728.

1731. РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Гра ма тич ки и лин гви стич ки пој мов ник / Ми ли ца Ра до вић-Те шић. – Бе о град : Учи -

тељ ски фа кул тет, 2011. – 162. – (Пој мов ник ; 1) | Уп. 1699, 1737.

1732. РА И ЧЕ ВИЋ, Ву чи на
Реч ник лин гво ди дак тич ке тер ми но ло ги је / Ву чи на Ра и че вић. – Бе о град : За вод за уџ -

бе ни ке, 2011. – 235.

1733. РЕЧ НИК срп ско га је зи ка / Ми ли ца Ву ја нић, Да рин ка Гор тан-Премк, Ми ло рад Де -
шић, Рај на Дра ги ће вић, Ми ро слав Ни ко лић, Љи ља на Но го, Ва са Пав ко вић, Ни ко ла Ра -
мић, Ра да Сти јо вић, Ми ли ца Ра до вић-Те шић, Егон Фе ке те ; ред. Ми ро слав Ни ко лић. –
Из ме ње но и по пра вље но изд. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2011. – 1527.

1734. РИ СТИЋ, Ста на
По во дом из ла ска из штам пе 18. то ма „Реч ни ка СА НУ“ : Реч ник срп ско хр ват ског књи -

жев ног и на род ног је зи ка. Књ. 18, опо вр га ва ње – оца ри ти. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски
је зик СА НУ, 2010. – 800. / Ста на Ри стић // ЈФ. – 67 (2011), 333–338. | При каз | Уп. 1717.
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1735. РО ГЛИЋ, Ве ра

Fran cu sko-srp ski, srp sko-fran cu ski reč nik : sa gra ma ti kom / Ve ra Ro glić, Velj ko Ni ki to -
vić. – Be o grad : Mar so, 2011. – 962.

1736. СЈЕ РАН, Не ма ња

Di zi o na rio ita li a no-ser bo, ser bo-ita li ja no = Reč nik ita li jan sko-srp ski, srp sko-ita li jan ski /
Ne ma nja Sje ran. – 12. izd. – Be o grad : Pre drag & Ne nad ; Ce ti nje : Obod, 2012. – 846. – (Obo -
do vi reč ni ci stra nih je zi ka)

1737. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на

Гра ма тич ки и лин гви стич ки пој мов ник / Ми ли ца Ра до вић-Те шић. – Бе о град : Учи -
тељ ски фа кул тет, 2011. – 162. – (Пој мов ник ; 1) / Ма ри на Спа со је вић // НЈ. – 42, 3/4 (2011),
53–56. | При каз | Уп. 1699, 1731.

1738. СТАН ДАРД НИ ен гле ско-срп ски реч ник : са ен гле ском и срп ском гра ма ти ком /
Не над То мо вић и др. ; ред. Бо рис Хле бец. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2012. – 993.

1739. СТА НИЋ, Да ни је ла

Уз де ве ту све ску „Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не“ : Реч ник срп ских го во ра Вој -
во ди не. Св. 9, Т–Ф / ред. Дра го љуб Пе тро вић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска : Ти ски цвет,
2009. – 203. – (Лек си ко граф ска из да ња ; 3. Ди ја ле кат ски реч ни ци ; 2) / Да ни је ла Ста нић //
СЈ. – 16 (2011), 857–862. | При каз

1740. SRP SKO-RU MUN SKI reč nik = Di cţ i o nar sаrb-romаn / Ro ma nţa Iova no vi ci i dr. – Zre -
ni a nin : In sti tu tul de Cul tu rǎ al Romаnilor din Vo i vo di na, 2012. – 944. – (Car tea romаneascǎ.
Co le cţ ia Di cţ i o na re)

1741. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб

Ру ско-срп ски и срп ско-ру ски реч ник : за сред њу шко лу / Бо го љуб Стан ко вић. – Бе -
о град : За вод за уџ бе ни ке, 2011. – 786.

1742. СТАН КО ВИЋ, Ни ко ла

Го во ри те ли пре коп че лач ки? : реч ник го во ра ме шта на из око ли не Ца ри чи ног Гра да
/ Ни ко ла Ц. Стан ко вић. – Бе о град : Кул тур но-про свет на за јед ни ца Ср би је, 2012. – 144. –
(Хро ни ка се ла. По себ но из да ње ; 75)

1743. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Жељ ко

Srp sko-he brej ski reč nik, he brej sko-srp ski reč nik / Želj ko Sta no je vić. – Be o grad : Cen tar
za he brej ski je zik, 2012.

1744. СТЕ ПА НОВ, Сра хи ња

Wör ter buch zur Ver bva lenz De utsch–Bo snisch/Kro a tisch/Ser bisch / Mi lo je Đor đe vić, Ul -
rich En gel. – München : Iudi ci um, 2009. – 686. / Стра хи ња Сте па нов // ЗбМСФЛ. – 55, 2
(2012), 282–290. | При каз

1745. СТОЈ КО ВИЋ, Ми ро љуб

En gle sko-srp sko-en gle ski : Fo ot ball A–Z / Mi ro ljub Stoj ko vić. – Be o grad : M. Stoj ko vić,
2011. – 320.

1746. СТО КО ВИЋ, Гор да на

Ter mi no lo gi ja obra zo va nja : srp sko-en gle ski / Gor da na Sto ko vić // Pre vo di lac. – 31, 1/2
(2012), 128–147.

1747. ТО МО ВИЋ, Не над

En gle sko-srp ski, srp sko-en gle ski reč nik = An En glish-Ser bian, Ser bian-En glish Dic ti o -
nary / Ne nad To mo vić. – Be o grad : Agen ci ja Ma tić, 2012. – 702.

Јужнословенски филолог LXX (2014)542



1748. ЋИР КО ВИЋ, Си мо

Реч ник ур ба не сва ко дне ви це : ку ли се пред ли цем вре ме на / Си мо Ц. Ћир ко вић. – Бе -
о град : HE SPE RI A e du, 2011. – 339.

1749. ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Сло бо дан

Srp sko-arij ski ili ar ha ič no-srp ski reč nik sa ko re ni ma / Slo bo dan M. Fi li po vić. - 2. is pra vlje -
nо i do pu nje no izd. – Be o grad : S. Fi li po vić, 2011. – 456.

1750. ХА ЛИ ТИ, Бај рам

Srp sko-rom ski reč nik : sa gra ma ti kom i pra vo pi snim sa vet ni kom = Ser bi ka no-rro ma no
alavàri : e gramatikaça thaj e vòr tax ra mo sa rip na sqe sikavipnaça / Baj ram Ha li ti. – No vi Sad :
Pro me tej, 2011. – 768. – (Bi bli o te ka Reč ni ci ; 5)

1751. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис

Основ ни ен гле ско-срп ски, срп ско-ен гле ски реч ник : са ен гле ском и срп ском гра ма -
ти ком / Бо рис Хле бец. – 2. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2012. – 1404.

1752. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис

Reč nik slen ga : en gle sko-srp ski, srp sko-en gle ski / Bo ris Hle bec. – 3. do pu nje no izd. – Be -
o grad : Be o grad ska knji ga : Slu žbe ni gla snik, 2011. – 277. – (Svet je zi ka)

1753. ЧО ВИЋ, Ла ри са

Сло ва рь би зни сме на : reč nik bi zni sme na / Ла ри са Чо вић // Pre vo di lac. – 30, 3/4 (2011),
138–155.

1754. ШИП КА, Дан ко

Реч ник оп сце них ре чи и из ра за / Дан ко Шип ка. – Но ви Сад : Про ме теј ; Бе о град :
Кор нет, 2011. – 400. – (Лин гви стич ке еди ци је. Еди ци ја Ма ли реч ни ци ; 2)

1755. ШИП КА, Дан ко

Slo gov ni glo sar 1 / Dan ko Šip ka. – Be o grad : Ал ма, 2011. – 633. – (Reč ni ci ; 43)

1756. ШИП КА, Дан ко

Slo gov ni glo sar 2 / Dan ko Šip ka. – Be o grad : Ал ма, 2011. – 541. – (Reč ni ci ; 45)

1757. ШИП КА, Дан ко

Slo gov ni glo sar. 3 / Dan ko Šip ka. – Be o grad : Ал ма, 2011. – 336. – (Reč ni ci ; 47)

1758. ШИП КА, Дан ко

Те мат ски реч ник срп ског је зи ка : лек сич ке ре ла ци је и функ ци је. 1, Аб до мен–април /
Ђор ђе Ота ше вић. – Бе о град : Ал ма, 2011. – 431. – (Реч ни ци ; 40) / Дан ко Шип ка // НЈ. –
42, 1/2 (2011), 67–69. | При каз | Уп. 1720.

1759. ШИП КА, Ми лан

Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка : са пра во пи сно-гра ма тич ким са вет ни ком / Ми лан
Шип ка. – 2. из ме ње но изд. – Но ви Сад : Про ме теј, 2012. – 1406. – (Реч ни ци ; 3)
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– АЈ КУТ, Ксе ни ја

Kon tra sti ra nje tur skog i srp skog je zi ka | Уп. 377.

– АК СИЋ, Ка та ри на
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1760. АНА ШКИ НА, Ири на

Ame ri can Elec tion Di sco ur se : Ima ge-Bu il ding as a Me ans of Ma ni pu la tion / Iri na Anas -
hki na, Ana stasya So ro ki na // Phi lo lo gia. – 9 (2011), 43–50. | Sum mary

1761. АН ДРА СОН, Алек сан дер

The Me a ning оf the Ye Forms in Bas se Man din ka / Ale xan der An dra son // Phi lo lo gia. – 10
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Де ри ва ци о ни об ли ци ре чи nyelv/је зик у ма ђар ском и срп ском је зи ку | Уп. 381.
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Лек сич ка не га ци ја у срп ском и ма ђар ском је зи ку | Уп. 383.

1762. АН ДРИЋ, Еди та

Ма ђар ски је зик у Но вом Са ду : фо но ло шка, мор фо ло шка, лек сич ка и син так сич ка
обе леж ја / Еди та Ан дрић // Го вор Но вог Са да 2. – 665–678. | Sum mary

1763. АН ДРИЋ, Еди та

Na zi vi za cr ve ne ni jan se u ma đar skom je zi ku / An drić J. Edi ta // ЗбЈКФФ. – 2 (2012), 15–
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1764. АР ЖО КА-ЈЕ РЕ МИ ЈА, Еуге ни ја

Con ver gen ces et di ver gen ces dans ľem ploi du passé sim ple en français et ro u main / Euge -
nia Ar jo ca-Iere mia // ФП. – 39, 1 (2012), 109–126. | Ре зи ме

– АШИЋ, Ти ја на

O pro ce su al nom i eg zi sten ci jal nom pred sta vlja nju rad nje u srp skom i fran cu skom je zi ku
| Уп. 384.

On Ex pres sing Ha bi tu a lity in French and En glish | Уп. 385.

1765. БА РАЦ, Ми лан

Se man tič ki  od no si u fran cu skom je zi ku : hi po ni mi ja/hi pe ro ni mi ja, dio/cje li na; si no ni mi -
ja/an to ni mi ja, ko-hi po ni mi ja / Mi lan Ba rac // Ri ječ. - 7 (2012), 89-99. | Résumé

– БЕ ЛА НОВ, Ма ја

A World Full of So und and Fury | Уп. 387.

1766. БЕ НЕ, Ана ма ри ја

Ин тер фе рен ци ја је зи ка и об ли ци аку за ти ва лек сич ких за ме ни ца / Ан а ма ри ја Бе не //
СЈ. – 16 (2011), 699–714. | Sum mary

1767. БЕ НЕ, Ана ма ри ја*

Three Com po nents of Hun ga rian Di rect Re sul ta ti ves / Annamária Be ne // ПЛ. – 10 (2009),
183–192. | Re zi me

– БИЛ БИ ЈА, Сне жа на

Con tra sti ve Analysis of Ac cu sing and De fen ding in En glish and Bo snian/Cro a tian/Ser bian
Pu blic Di sco ur se | Уп. 389.

1768. БИЛ БИ ЈА, Сне жа на

Lin gu i stic Craf ting of the Cur rent World Eco no mic Cri sis / Sne ža na Bil bi ja // EL LSI IR 1.
– 43–49.

1769. БИН ГУ ЛАЦ, Зо ран

Pre po si ti ons / Zo ran Bin gu lac. – 4th ed. – No vi Sad : Pro me tej, 2012. – 187.
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1770. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Ан дреј

Ex plo ring En glish Pho ne tics / ed. Bi lja na Ču bro vić, Ta tja na Pa u no vić. – New ca stle upon
Tyne : Cam brid ge Scho lars Pu blis hing, 2012. – 256. / An drej Bje la ko vić // Phi lo lo gia. – 10
(2012), 166–170. | При каз

– БЈЕ ЛИ ЦА, Ма ја

Spe ech Rhythm in En glish and Ser bian : a Cri ti cal Study of Tra di ti o nal and Mo dern Ap -
pro ac hes | Уп. 390.

– БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Сав ка

O en gle skom i srp skom aka dem skom dis kur su | Уп. 391.
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ском дис кур су | Уп. 392.

1771. БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Сав ка

How To Help а Re a der Thro ugh аn Aca de mic Ar tic le? : Sig nal ling De vi ces in Re se arch Ar -
tic les Writ ten by En glish аnd Ser bian Aca de mics / Sav ka Bla go je vić // FU. – 10, 2 (2012), 79–
87. | Ре зи ме

– БО ГА ТИР ЈОВ, Ан дреј
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тек сте : на ма те ри а ле тек стов рус ской, фран цуз ской и ан гли й ской ли те ра ту ры | Уп. 568.

1772. БО ЈИ ЧИЋ, Гор да на

Je zik fil ma „At ti la fla gel lo di dio“ / Gor da na Bo ji čić, Sa nja Bo go je vić // Је зик и дру штво.
– 141–148. | Sum mary

1773. БРА ТОЖ, Сил ва*

A Con tra sti ve Analysis of Con cep tual Me tap hors in Po li ti cal Di sco ur se / Sil va Bra tož //
ПЛ. – 10 (2009), 265–175. | Re zi me

– ВЕ СИЋ-ПА ВЛО ВИЋ, Ти ја на

Ме та фо ре пло вид бе у срп ском и ен гле ском је зи ку : ког ни тив но лин гви стич ки при -
ступ | Уп. 394.

1774. ВЕ СИЋ-ПА ВЛО ВИЋ, Ти ја на

Plant Me tap hors in the Re alm of Eco nomy / Ti ja na Ve sić Pa vlo vić // EL LSI IR 1. – 335–348.

1775. ВЕ ШО ВИЋ, Ми ло сав

О јед ном зна че њу лек се ме πίστις код Све тог апо сто ла Па вла / Ми ло сав Ве шо вић, Зо -
ран Ран ко вић // Стил. – 10 (2011), 207–212. | Sum mary

1776. ВЕ ШО ВИЋ, Ми ло сав

Се ман ти ка лек се ме πίστις у ак тив ној упо тре би у но во за вет ној тра ди ци ји / Ми ло сав
Ве шо вић, Зо ран Ран ко вић // Стил. – 11 (2012), 251–264. | Sum mary

1777. ВИ ДА КО ВИЋ, Мир на

Puns in Ads / Mir na Vi da ko vić // ПЛ. – 12 (2011), 34–40. | Re zi me

– ВИ ЛИЋ, Ива на

Ate lič ne gla gol ske si tu a ci je u fran cu skom u od no su na srp ski je zik | Уп. 395.
Te lič nost kod gla go la kre ta nja u fran cu skom i srp skom je zi ku | Уп. 396.

1778. ВЛА ДО ВИЋ, Во ји слав

Gra ma ti ka ne mač kog je zi ka : funk ci o nal ni osno vi sa ob ja šnje nji ma i pri me ri ma / Vo ji slav
Vla do vić. – Be o grad : Pre drag & Ne nad, 2012. – 217. – (Gra ma ti ke ; 1, 2)
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– ВЛА ХО ВИЋ, Љу би ца*
Elip sa u kom pa ra tiv nim kon struk ci ja ma fran cu skog i srp skog je zi ka | Уп. 398.

1779. ВЛА ХО ВИЋ, Ни на
From Per cep ti ons to Re a lity : a Study of At ti tu des / Ni na Vla ho vić // EL LSI IR 1. – 581–592.

– ВЛА ХО ВИЋ, Пла мен ка
Na zi vi raz do blja na fran cu skom i srp skom je zi ku | Уп. 399.

1780. ВУ ЈИЋ, Је ле на
De scri bing En glish Thro ugh The ory And Prac ti ce 1 / Je le na Vu jić. – Be o grad : Phi lo lo gia

: Fi lo lo ški fa kul tet, 2011. – 141.

1781. ВУ ЈИЋ, Је ле на
De scri bing En glish Thro ugh The ory And Prac ti ce 2 / Je le na Vu jić. – Be o grad : Phi lo lo gia

: Fi lo lo ški fa kul tet, 2012. – 169.

1782. ВУ ЈИЋ, Је ле на
The Ima ge and Iden tity of Le xi cal Plu rals in En glish / Je le na Vu jić // EL LSI IR 1. – 349–358.

– ВУ ЈИЋ, Је ле на*
Sta tus slo že ni ca sa par ti cip skim for ma ma u en gle skom je zi ku i nji ho vi ekvi va len ti u srp -

skom | Уп. 400.

– ВУ ЈО ВИЋ, Ана
Срп ско-фран цу ска су сре та ња | Уп. 401.

1783. ВУЈ ЧИЋ, Ни ко ла
Wie Viel Phra se o lo gie verträgt der Daf-Un ter richt? : eine kor pu sa nalytische Stu die zur

The ma ti si e rung phra se o lo gischer Ein he i ten im fach De utsch als Fremdsprac he / Ни ко ла Д. Вуј -
чић // СЈ. – 17 (2012), 371–391. | Ре зи ме

1784. ВУЈ ЧИЋ, Ни ко ла
Phra se o lo gi smen in funk ti o nal-se man tischen Fel dern / Ni ko la Vuj čić // Phi lo lo gia. – 9

(2011), 9–20. | Zu sam men fas sung

– ВУ КО ВИЋ, Ми ли ца
Eva sion in Bro ad cast Po li ti cal In ter vi ews | Уп. 402.

1785. ВУ ЧИ НА-СИ МО ВИЋ, Ива на
Уло га до ме на обра зо ва ња у про це су одр жа ва ња/за ме не је зи ка Се фа ра да / Ива на Ј.

Ву чи на-Си мо вић // СЈ. – 16 (2011), 653–669. | Sum mary

1786. ВУ ЧО, Ју ли ја на
Ele men ti di lin gua ita li a na : eser ci zi / Ju li ja na Vu čo, Sa ša Mo derc, Ze ni ca Ras por. – 2.

izd. – Be o grad : Fi lo lo ški fa kul tet, 2011. – 550.

1787. ГА ВРИ ЛО ВИЋ, Жа на
Ути цај про гре сив ног об ли ка на зна че ње ен гле ских гла го ла / Жа на Г. Га ври ло вић //

На у ка и иден ти тет. – 283–291.

– ГА ЈИ ШИН, Ве сна
Tem po ral and Aspec tual Cha rac te ri stics of En glish Past Per fect and Its Ser bian Equ i va lents

| Уп. 405.

1788. ГАР СИ ЈА-ПА ЈЕ САН ЧЕЗ, Ма ри јо
Con ti go, pan y ce bol la : pa u tas pa ra el estu dio del léxi co y la fraseología de la co mi da y

la be bi da en España / Ma rio Gar cia-Pa he Sánchez, Car men Ímaz Az co na // Co mi da y be bi da…
– 133–155. | Ре зи ме
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– ГЛУ МАЦ, Див на

Па сив не кон струк ци је у срп ском је зи ку у по ре ђе њу са па сив ном ре че ни цом у ја пан -
ском је зи ку | Уп. 406.

– ГОР ДИЋ-ПЕТ КО ВИЋ, Вла ди сла ва*

For me dnev nič kog i is po ved nog u sa vre me noj srp skoj i an glo fo noj pro zi | Уп. 407.

1789. ГОР ЧЕ ВИЋ, Ад мир

Morp ho lo gi cal Cha rac te ri stics of En glish in Ani ma ted Films / Ad mir Gor če vić. – No vi
Pa zar : Na ti o nal Li brary „Do si tej Ob ra do vić“, 2011. – 151.

1790. ГРА БИЋ, Есте ра

‘But Ever Sin ce so to Say I Ha ve Ta ken оver the Pro per Words... So to Say I Ha ve No Pro -
blems’ : Lan gu a ge Ide o lo gi es оf Voj vo di na Hun ga rian Mi grants And Com mu ters from Ser bia
to Hun gary / Este ra Ga brić (Es zter Gábrity) // ЗбЈКФФ. – 2 (2012), 193–206. | Ре зи ме

– ГРА О ВАЦ, На да

О вред но сти ма фран цу ског им пер фек та ин ди ка ти ва уз по год бе ни ве зник si и њи хо -
вим срп ским екви ва лен ти ма | Уп. 408.

Фран цу ски и срп ски хи по те тич ки си стем : слу чај ка да је по год бе ном ре че ни цом ис -
ка за на про шла рад ња | Уп. 409.

– ГРО ШЛЕР, Астрид

On the Ro ma nian Equ i va lency of Plant Idi oms in En glish | Уп. 412.

– ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на*

Qu el qu es di lem mes in ter lin gu i sti qu es : français-an gla is-ser be | Уп. 413.

1791. ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на

Éléments de morp hosynta xe de la lan gue française. 1, Le ver be / Sne ža na Gu du rić, Lju bi -
ca Vla ho vić. – No vi Sad : Fi lo zof ski fa kul tet, 2012. – 229.

1792. ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на

Po ur une typo lo gie redéfi nie des phon èmes ser bes fondée sur la na tu re aco u sti que des sons
/ Sne ža na Gu du rić // Je zik u upo tre bi. – 321–337. | Re zi me

1793. ДЕ ПИ ЈЕ РИ, Ма ри ја-Те ре за

En tre bur las y ve ras : co mer en la ob ra de Mi guel De li bes / Ma ria-Te re sa De Pi e ri, María
Eloína García García // Co mi da y be bi da… – 247–259. | Sum mary

– ДЕ ДО ВИЋ, Дра га на

Kon cep tu al ne me ta fo re u po pu lar nom po slov nom dis kur su : en gle ski i cr no gor ski je zik |
Уп. 414.

1794. ДЕ ЛИ БЕ ГО ВИЋ-ЏА НИЋ, Ни ха да

Con cep tual Blen ding in Po li ti cal Car to ons / Ni ha da De li be go vić Dža nić, Ma ri ja Oma zić
// EL LSI IR 1. – 51–64.

– ДИЛ ПА РИЋ, Бра ни сла ва
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– ДИМ КО ВИЋ-ТЕ ЛЕ БА КО ВИЋ, Гор да на

Adverbs in En glish and Ser bian | Уп. 416.

1795. ДРА ГО ВИЋ, Кри сти на

О ме ђу соб ном од но су гра ма тич но сти, мар ки ра но сти и оп ти мал но сти на при ме ри ма за -
ме ни ца не мач ког је зи ка / Кри сти на Дра го вић // Ri ječ. – 5 (2011), 55–67. | Zu sam men fas sung
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1796. ДР ЉА ЧА-МАР ГИЋ, Бран ка
At ti tu des of Na ti ve Bri tish En glish Spe a kers to Ame ri ca nisms in The ir Lan gu a ge / Bran -

ka Dr lja ča Mar gić // EL LSI IR 1. – 65–77.

– ДРОБ ЊАК, Дра га на
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1798. ЂУ РИЋ, Ми лош
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1799. ЂУ РИЋ, Ми лош
Dis kurs ni ko nek ti vi u en gle skom i fran cu skom dis kur su elek tro teh ni ke / Mi loš D. Đu rić,
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1800. ЂУ РИЋ, Ми лош*
The Ro le of Di sco ur se Con nec ti ves in En glish and French Di sco ur se of Elec tri cal En gi -

ne e ring / Mi loš D. Đu rić, Ma ri ja Pa nić // ПЛ. – 11 (2010), 176–189. | Re zi me

1801. ЂУ РИЋ, Рај ко
Pra vo pis rom sko ga je zi ka = O ča čo lek hav no e rro ma ne čhi ba ko / Raj ko Đu rić. – Vr šac :

Vi so ka ško la stru kov nih stu di ja za obra zo va nje vas pi ta ča „Mi ha i lo Pa lov“, 2011. – 218. – (Udž -
be ni ci i pri ruč ni ci ; 38)

1802. ЂУ РО ВИЋ, Ане те
Grun dfra gen der de utschen Syntax / An net te Đu ro vić. – Bel grad : Phi lo lo gische Fakultät,

2011. – 262.

1803. ЂУ РО ВИЋ, Та тја на*
A Cog ni ti ve Ap pro ach to Bu si ness En glish Phra sal Verbs: the Ca se of out / Ta tja na Đu ro -

vić // ПЛ. – 10 (2009), 200–210. | Re zi me
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1806. ЕЛ ФА РА, Ха на
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– ИВА НОВ СКА, Би ља на
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Tvor be ni po stup ci u na zi vi ma ko zme tič kih pro iz vo da na en gle skom je zi ku / Sve tla na Je -
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1822. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Мар ти на
Lah ma nov mo del u na sta vi ro man ske fi lo lo gi je / Mar ti na Kne že vić // Фи ло ло ги ја и уни -
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При дев ске зо о ним ске по ред бе не фра зе ме у срп ско ме је зи ку и њи хо ви ко ре спон ден -
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nog | Уп. 453.
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From Per cep tion Verbs to Prag ma tic Mar kers : Lo ok and Li sten / Mir ja na Mi ško vić-Lu ko -
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stas si os L. Kam po u ris // АФФ. – 24, 1 (2012), 181–207. | Sum mary

– МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг
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у зал но-фи нал ног зна че ња у не мач ком и срп ском је зи ку | Уп. 476.
О јед ном ти пу ка у зал них и ка у зал но-фи нал них при ло га у не мач ком је зи ку и екви ва -

лент ним пе ри фра стич ким из ра зи ма у не мач ком и срп ском је зи ку | Уп. 477.

1853. НЕ МЕТ-КОНЦ, Ева
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tu de in Ma ce do nian and En glish | Уп. 480.
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(2012), 39–51. | Ре зи ме

– ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка
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154–157. | При каз
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Ak ce nat gru pe u fran cu skom je zi ku / Bran ko Ra kić // ФП. – 39, 1 (2012), 189–199. |
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Fo ka li za cij ski ak ce nat u fran cu skom je zi ku / Bran ko M. Ra kić // АФФ. – 23, 2 (2011),
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1872. РА КИЋ, Ста ни мир

On the Me a ning and Sta tus of At tri bu te Ge ni ti ve / Sta ni mir Ra kić // EL LSI IR 1. – 253–263.
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1875. РУ БА РУ, Фло ри ка
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– СА МАР ЏИ ЈА-ГРЕК, Та тја на
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ћа и њи хо ви екви ва лен ти у ори ги нал ном тек сту и не ким фран цу ским пре во ди ма | Уп. 162.

1876. СА МАР ЏИ ЈА-ГРЕК, Та тја на

Le temps et ľespa ce dans les pro po si ti ons re la ti ves post posées et tem po rel les an te posées /
Ta tja na Sa mar dži ja-Grek // ФП. – 39, 1 (2012), 69–87. | Ре зи ме

1877. СА МАР ЏИЋ, Ми ла
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1879. СА МАР ЏИЋ, Ми ла
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(2011), 105–117. | Ri as sun to

– СЕ ДЕР, Ру жи ца
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– СИ ДЕЛ ЦЕВ, Ан дреј
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The Use of Verbs and Ten ses in Adver ti se ments in Bri tish and Ser bian Wo men`s Ma ga zi -
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339–346. | При каз
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udž be ni ke, 2011. – 375.

1882. СПА РИ О СУ, Ла у ра*
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1883. СПА РИ О СУ, Ла у ра
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1884. СПА СИЋ, Дра га на
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1885. СПА СИЋ, Дра га на
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– СТА НИ ШИЋ, Ва ња
О ди гра фи ји у срп ској и ко реј ској пи сме но сти | Уп. 510.

– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
Асо ци ја тив на ана фо ра у срп ском и у фран цу ском је зи ку | Уп. 511.

1886. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
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– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран
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1887. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ма ја
Co he si ve De vi ces in Le gal Di sco ur se / Ma ja Sta no je vić Go cić // FU. – 10, 2 (2012), 89–
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1888. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ма ја
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On Com mu ni ca ti ve In ten tion and Saying/Im pli ca ting Dis tin ction / Iva na Sto ja no vić-Pre -
le vić // FU. – 9, 2 (2011), 107–114. | Sum mary

1891. СТО ЈИЋ, Све тла на
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1892. СТО ШИЋ, Де јан

Ľex pres si on de ľespa ce et du temps en français : re gards cro isés / De jan Sto šić, Ve ran Sta -
no je vić, Ta tja na Šo tra // ФП. – 39, 1 (2012), 9–18.

1893. СУ ДАР, Ма ри на

Le par fa it im per fec tif : le pas se com po se ou l’im par fa it? / Ma ri na Su dar // ПЛ. – 12 (2011),
249–260. | Re zi me

1894. ТА НА СКО ВИЋ, Дар ко

Gra ma ti ka arap skog je zi ka / Dar ko Ta na sko vić, An đel ka Mi tro vić. – 2. izd. – Be o grad : Za -
vod za udž be ni ke, 2011. – 391.

1895. ТА РА, Ге ор ге Бог дан

Communication et syntagmes figés dans la lan gue de bo is / Ge or ge Bog dan Ta ra // Је зик
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1896. ТЕН КЕА, Ма ри ја
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1897. ТО ЈО ТА, Ју ни ши

New Ten se Mar kers in Col lo qu i al Ja pa ne se : a Ca se of Mar ked Fu tu re Ten se / Ju nic hi
Toyota // АФФ. – 23, 2 (2011), 155–172. | Sa že tak

1898. ТО ЈО ТА, Ју ни ши

Ge runds and In fi ni ti ves as In di ca tors of Ti me Re fe ren ce / Ju nic hi Toyota, Per nil la Hal lon -
sten, Bor ko Ko va če vić // EL LSI IR 1. – 325–333.

1899. ТО МЕ СКУ, Дом ни ца

L’em prunt des noms com mer ci a ux an gla is dans l’ono ma sti que ro u ma i ne ac tu el le / Dom -
ni ţa To me scu // При ме ње на лин гви сти ка да нас. – 117–123. | Sum mary

1900. ТО МО ВИЋ, Ана

No Mo re Be a ting Abo ut (The) Bush : the Ti me Has Co me for a New Ame ri ca / Ana To -
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– ХА ЛУП КА-РЕ ШЕ ТАР, Са би на

Re če nič ni fo kus u en gle skom i srp skom je zi ku | Уп. 518.
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Na uč ni skup o fran cu skim stu di ja ma / Mi li ca Vi na ver Ko vić // Pre vo di lac. – 30, 3/4 (2011),

98–100.

2004. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Ети мо ло шки сим по зи јум Бр но 2011. : Те о ри ја и ем пи ри ја у сло вен ској ди ја хро ниј -

ској лин гви сти ци 6–8. сеп тем бар 2011, Бр но, Че шка Ре пу бли ка / Ја сна Вла јић-По по вић,
Мар та Бје ле тић, Сне жа на Пе тро вић // ЗбМСФЛ. – 55, 2 (2012), 267–271.

2005. ВОЈ ВО ДИЋ, Дој чил
[Трећа] III кон фе рен ци ја „Гла гол ски вид : гра ма тич ко зна че ње и кон текст“ и сјед ни -

ца Ко ми си је за аспек то ло ги ју Ме ђу на род ног сла ви стич ког ко ми те та, Па до ва, 30. сеп тем -
бра – 4. ок то бра 2011. / Дој чил П. Вој во дић // ЗбМСС. – 81 (2012), 265–270.

2006. ВУ ЈО ВИЋ, Ана
На уч ни скуп „Фран цу ске сту ди је да нас“, Бе о град 10. и 11. но вем бар 2011. / Ана Ву -

јо вић // ФП. – 39, 1 (2012), 279–280.

2007. ВУК ЧЕ ВИЋ, Ми о драг
[Деветнаести] XIX свет ски кон грес пре во ди ла ца / Ми о драг Вук че вић // Pre vo di lac. –

30, 3/4 (2011), 80–85.

2008. ДРА КУ ЛИЋ-ПРИЈ МА, Дра га на
Ср би сти ка на Др жав ном уни вер зи те ту у Санкт Пе тер бур гу / Дра га на Дра ку лић-Приј -

ма // Срп ско је зич ко на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре... – 373–381. | Ре зю ме

2009. ЂУ РИЋ, Ми лош
Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду / Ми лош

Д. Ђу рић // Pre vo di lac. – 31, 3/4 (2012), 149–155.
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2010. ЂУ РИЋ, Ми лош

Na uč ni skup u Pod go ri ci / Mi loš D. Đu rić // Pre vo di lac. – 30, 3/4 (2011), 100–103.

2011. ЂУ РИЋ, Ми лош

Sed ma me đu na rod na kon fe ren ci ja u Nik ši ću / Mi loš D. Đu rić // Pre vo di lac. – 30, 3/4
(2011), 103–106.

2012. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

Са ве то ва ње срп ских пре во ди ла ца у Бе о гра ду / З. Јо ва но вић // Pre vo di lac. – 31, 3/4
(2012), 9–11.

2013. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

[Сто седамдесет] 170 го ди на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти / Зо ран Р. Јо ва но -
вић // Pre vo di lac. – 30, 3/4 (2011), 89–98.

2014. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

[Tri de set] 30 go di na ča so pi sa „Pre vo di lac“ / Z. Jo va no vić // Pre vo di lac. – 31, 3/4 (2012),
7–8.

2015. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

[Tri de set sed mi] 37. me đu na rod ni be o grad ski pre vo di lač ki su sre ti / Z. Jo va no vić // Pre vo -
di lac. – 31, 1/2 (2012), 92–94.

2016. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

Udru že nje : no si lac ser ti fi ka ta kva li te ta / Zo ran R. Jo va no vić // Pre vo di lac. – 31, 1/2 (2012),
7–13.

2017. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Ста тус срп ског је зи ка на срп ским уни вер зи те ти ма / Ми лош М. Ко ва че вић // Фи ло ло -
ги ја и уни вер зи тет. – 13–25. | Ре зи ме

2018. МА РИЋ, Би ља на

[Седми] VII ме ђу на род ни сим по зи јум „Дис ти же ния и пер спек ти вы со по ста ви те ль -
но го из у че ния рус ско го и дру гих язы ков“, Бе о град 1–2. ју ни 2012. / Би ља на Ма рић // ФП.
– 39, 2 (2012), 163–164.

2019. МАР КО ВИЋ, Сло бо дан

Ма ке дон ски је зик и књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду
: шест де це ни ја ра да / Сло бо дан Ж. Мар ко вић // КњЈ. – 59, 3/4 (2012), 225–229. | Sum mary

2020. МИ ЛА НО ВИЋ, Све тла на

Ин спи ра тив ни ре зул та ти из у ча ва ња срп ског је зи ка и ње го ве нор ме : На уч ни са ста -
нак сла ви ста у Ву ко ве да не 41/1 / Све тла на М. Ми ла но вић // КњЈ. – 59, 3/4 (2012), 369–373.

2021. МИ ЛЕ ТИЋ, Сла ви ца

[Тридесет ше сти] 36. be o grad ski pre vo di lač ki su sre ti / Sla vi ca Mi le tić // Pre vo di lac. – 30,
1/2 (2011), 107–108.

2022. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ-ТО ДО РО ВИЋ, Ма ри ја

Је зич ки си сте ми и упо тре ба је зи ка. – Кра гу је вац : Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет
: Скуп шти на гра да, 2010. – 414. – (Срп ски је зик, књи жев ност, умет ност : збор ник ра до ва
са на уч ног ску па одр жа ног на Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу 30–31. ок -
то бра 2009. ; 1) / Ма ри ја Ми ло са вље вић-То до ро вић // НЈ. – 42, 3/4 (2011), 57–70. | При каз

2023. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ-ТО ДО РО ВИЋ, Ма ри ја

Књи жев ни (стан дард ни) је зик и је зик књи жев но сти / ур. Ми лош Ко ва че вић. – Кра -
гу је вац : Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет : Скуп шти на гра да, 2011. – 541. – (Срп ски је -
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зик, књи жев ност, умет ност : збор ник ра до ва са V ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног
на Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу : 1) / Ма ри ја Ми ло са вље вић-То до ро -
вић // НЈ. – 43, 3/4 (2012), 131–134. | При каз

2024. МОТ, Бра јан
Third Bel gra de In ter na ti o nal Me e ting of En glish Pho ne ti ci ans (BI MEP 2012), The Uni ver -

sity of Bel gra de, Fa culty of Phi lo logy, En glish De part ment, Bel gra de, Ser bia, March 23-24,
2012. / Brian Mott // Phi lo lo gia. – 10 (2012), 153–155.

2025. МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг
До при нос Са ве та Евро пе у раз во ју је зич ке по ли ти ке у Евро пи / Пре драг Му тав џић

// Фи ло ло ги ја и уни вер зи тет. – 596–605. | Sum mary

2026. NJE GO ŠE VI da ni 3 : me đu na rod ni na uč ni skup, Nik šić, 1–3. sep tem bra 2010. / ur. od -
bor Ta tja na Be ča no vić i dr. – Nik šić : Fi lo zof ski fa kul tet, 2011. – 456.

2027. ОСМИ лин гви стич ки скуп „Бо шко ви ће ви да ни“ : ра до ви са на уч ног ску па : Под -
го ри ца, 27. мај 2011. / ур. Бра ни слав Осто јић. – Под го ри ца : ЦА НУ, 2012. – 305. – (На уч -
ни ску по ви ; 109 ; 36)

2028. ПИ ПЕР, Пре драг
Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ : по све ће но др Дра гу Ћу пи ћу по во дом 75-

го ди шњи це жи во та. 1 / ур. Сре то Та на сић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ,
2008. – 665. / Пре драг Пи пер // ЈФ. – 67 (2011), 339–342. | При каз

2029. ПИ ПЕР, Пре драг
Збор ник у част Аде Ви до вич Му ха : Sla vi stič na re vi ja, 2010, let nik 58 / Пре драг Пи -

пер // ЗбМСС. – 80 (2011), 174–176. | При каз

2030. ПИ ПЕР, Пре драг
Ме ђу на род ни на уч ни сим по зи јум „Гра ма ти ка и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма“ : 14.

сеп тем бар, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 15–16. сеп тем бар 2010, Бе о град, Ин сти тут за срп -
ски је зик СА НУ / Пре драг Пи пер, Ма ри на Ни ко лић // ЗбМСФЛ. – 54, 1 (2011), 277–281.

2031. ПИ ПЕР, Пре драг
Ме ђу на род ни сим по зи јум „Гра ма ти ка у сло вен ским је зи ци ма и лек си ка ли за ци ја“ и

сед ни ца Ко ми си је за про у ча ва ње гра ма тич ке струк ту ре сло вен ских је зи ка Ме ђу на род ног
сла ви стич ког ко ми те та, Са по ро, 11–14. но вем бра 2011. / Пре драг Пи пер // ЗбМСС. – 81
(2012), 263–265.

2032. ПИ ПЕР, Пре драг
Сло вен ска фи ло ло ги ја у Ма ти ци срп ској / Пре драг Пи пер // ЛМС. – 187, 488, 4 (окт.

2011), 572–579.

2033. ПО СПИ ШИЛ, Иво
Не ско ль ко эпи зо дов из ис то рии бр нен ской ру си сти ки / Иво По спи шил // Рус ская ди -

а спо ра... – 93–104.

2034. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана
Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти : збор ник ра до ва са III на уч ног ску па

мла дих фи ло ло га Ср би је одр жа ног 12. мар та 2011. го ди не на Фи ло ло шко-умет нич ком фа -
кул те ту у Кра гу јев цу. 1 / ур. Ми лош Ко ва че вић. – Кра гу је вац : Фи лум, 2012. – 499. / Ана
Ран ђе ло вић // НЈ. – 43, 3/4 (2012), 135–137. | При каз | Уп. 2035.

2035. СА ВРЕ МЕ НА про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти : збор ник ра до ва са III на уч ног
ску па мла дих фи ло ло га Ср би је одр жа ног 12. мар та 2011. го ди не на Фи ло ло шко-умет нич -
ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. 1 / ур. Ми лош Ко ва че вић. – Кра гу је вац : Фи лум Фи ло ло шко-
умет нич ки фа кул тет, 2012. – 499. | Уп. 2034.
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2036. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на
Jav ni dis kurs Sr bi je : kog ni ti vi stič ko-kri tič ka stu di ja / Na de žda Si la ški, Ta tja na Đu ro vić,

Bi lja na Ra dić-Bo ja nić. – Be o grad : Cen tar za iz da vač ku de lat nost Eko nom skog fa kul te ta, 2009.
– 234. / Све тла на Сли јеп че вић // НЈ. – 42, 1/2 (2011), 83–86. | При каз

2037. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на
Хро ни ка 41. ме ђу на род ног на уч ног са стан ка сла ви ста у Ву ко ве да не : 15–17.09.2011.

/ Све тла на Сли јеп че вић, Сне жа на Ку трич ки // КњЈ. – 58, 3/4 (2011), 405–412.

2038. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на
[Четрдесет први] 41. На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не / Све тла на Сли јеп че -

вић // Pre vo di lac. – 30, 3/4 (2011), 86–88.

2039. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на
Раз вој кон цеп ци је и струк ту ре ча со пи са „Наш је зик“ за 80 го ди на из ла же ња / Ма ри -

на Спа со је вић // НЈ. – 43, 3/4 (2012), 11–19. | Ре зю ме

2040. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на
[Четрдесет други] 42. ме ђу на род ни На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не / Ма ри -

на Спа со је вић // Pre vo di lac. – 31, 3/4 (2012), 143–148.

2041. СТА НИЋ, Да ни је ла
Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти : збор ник ра до ва са II на уч ног ску па

мла дих фи ло ло га Ср би је одр жа ног 6. мар та 2010. го ди не на Фи ло ло шко-умет нич ком фа -
кул те ту у Кра гу јев цу. 1 / ур. Ми лош Ко ва че вић. – Кра гу је вац : Фи лум Фи ло ло шко-умет -
нич ки фа кул тет, 2011. – 616. / Да ни је ла Ста нић // НЈ. – 42, 1/2 (2011), 79–82. | При каз

2042. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Не со сто яв ши й ся Тре тий ме жду на род ный съ езд сла ви стов и рус ские / Бо го люб Стан -

ко вич // Рус ская ди а спо ра... – 63–68.

2043. СТО ЈА НО ВИЋ, Дар ко
Дру га ме ђу на род на кон фе рен ци ја о је зи ку стру ке / Дар ко Сто ја но вић // Pre vo di lac. –

30, 1/2 (2011), 102–104.

2044. СТО ЈА НО ВИЋ, Ми ли ца
Je zik, knji žev nost, pro me ne : je zič ka is tra ži va nja / ur. Bi lja na Mi šić Ilić, Ve sna Lo pi čić. –

Niš : Fi lo zof ski fa kul tet, 2010. – 516. / Ми ли ца Сто ја но вић // НЈ. – 42, 1/2 (2011), 75–77. |
При каз

2045. ТА НА СИЋ, Сре то
Ча со пис „Наш је зик“ и срп ски стан дард ни (књи жев ни) је зик : по во дом 80 го ди на од

по кре та ња / Сре то Та на сић // НЈ. – 43, 3/4 (2012), 3–10. | Ре зю ме

2046. ТЕ ГЕ, Фри де ри ке
4th In ter na ti o nal Con gress Ap plied Lin gu i stics To day, Uni ver sity of Bel gra de, Fa culty of

Phi lo logy, Bel gra de, Ser bia, Oc to ber 12-14, 2012. / Fri e de ri ke Teg ge // Phi lo lo gia. – 10 (2012),
156–158.

2047. ЦВИ ЈО ВИЋ, Дра га на
Ље то пис Ма ти це срп ске у Ду бров ни ку : Ље то пис Ма ти це срп ске у Ду бров ни ку :

збор ник ра до ва. 1, Ре фе ра ти и са оп ште ња / прир. Мом чи ло Су бо тић. – Бе о град : Ма ти ца
срп ска у Ду бров ни ку : Ми ро слав, 2010. – 416. / Дра га на Цви јо вић // СЈ. – 16 (2011), 841–
844. | При каз

2048. ЧО ВИЋ, Ла ри са
[Дванаеста] 12. ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја о те о ри ји пре во ђе ња у Пе тро гра -

ду / Ла ри са Чо вић // Pre vo di lac. – 31, 3/4 (2012), 148–149.
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XIV. Ра зно

2049. ПЕ ТРО ВИЋ, Алек сан дар

Ерос ана ло ги је, пи смо и сло бо да / Алек сан дар Пе тро вић // Са вре ме но дру штво... –
9–19. | Sum mary
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Ћи ри ли ца

ак тан тая по зи ция 17
ак тив но сть 225
ак ту а ли за ция 75
ан тро по ло шка лин гви сти ка 207
асим ме трия 75

бе ло рус ский 225 

вид гла го ла 51
вре мен ска ре че ни ца 137
вре мен ски ве зни ци 137 

го вор на си ту а ци ја 35

ди ја лек ти 207
ди ја лек то ло ги ја 9
дис курс ана ли за 207

ег зи стен ци јал на кон струк ци ја 152

за ме нич ке ре чи 35
зо о ним 225

иди о ма тич но сть 225
из раз не ги не (ги би) ми (ти и др.) 189
ин струк ци је 207
исто ри ја срп ског је зи ка 249
исто ри ја хр ват ског је зи ка 249

јук ста по зи ци ја 91

ка те го ри ја од ре ђе но сти/нео д ре ђе но сти
35

ка у зал ност 91
клас си фи ка тор 17
ког ни тив на лин гви сти ка 207
кон верс ные струк ту ры 75
кон тра о че ки ва на адвер за тив ност 111
кон цепт ле по те 173
ко рек тив на адвер за тив ност 111
кор ре ля ция 225
кра сно 173 

лек се ма 225
лек си ко гра фи ја 189
лек сич ка ико нич ност 173
лек си че ские по ка за те ли 51
лек сич ка се ман ти ка 91
ле по 173

ма ке дон ски ја зик 9
ме то хиј ско-ко сов ски го во ри 152

но ми на тив ный ком по нент 17

опо зит на адвер за тив ност 111

па ле о гра фи ја 249
па ра так са 91 
под чи ни те ль ные со ю зы 51
по тен ци јал 137
пред лог 17
при да точ ная ча сть 17
при зрен ско-ју жно мо рав ски 152

РЕГИСТАР КЉУЧНИХ РЕЧИ

РЕГИСТАР



ре фе рен ци јал ност 35
рус ский 225 

се ман ти ка 189
серб ский 225

син так са 91, 189
син так се ма 17
син так сис 75
син так си че ские по ка за те ли 51
сло вен ски је зи ци 35
сло же на ре че ни ца 91
со юз 17
сла ви сти ка 9
сло же на ре че ни ца 137
сло жно под чи нен ное пред ло же ние 51
срп ска је зич ка сли ка све та 173
срп ска ћи ри ли ца 249
срп ски је зик 91, 137
срп ски (срп ско-хр ват ски) је зик 189
ста ро срп ска син так са 111

так си сное от но ше ние 51

ука за те ль ное ме сто и ме ние 17
упо ре ди ви кор пу си/тек сто ви 207
услов на ре че ни ца 137

фор мант 17
фра зе о ло гизм 225
фра зе о ло ги ја 189

хи по так са 91 
хр ват ска ћи ри ли ца 249

язык СМИ 75

Ла ти ни ца

es se 152

ha be re 152
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Ћи ри ли ца

Або вић, Ми о мир 457 [814]
Авис, Ал ба, в. Avis, Al ba
Авра мо ва, Цве тан ка Д. 441 [664]
Авра мо вић, Зо ран 451 [742] 
Ада мо вић, Мир ја на 416 [376], 431, 476 
Ај да чић, Де јан 281,427 [524], 439 [643] 
Ај ду ко вић, Јо ван 278, 427 [525–527] 
Ај кут, Ксе нија, в. Aykut, Kse ni ja
Ај џа но вић, Ми лан 457–458 [815–816],

476
Ај џа но вић, На та ша 402 [179]
Ак сић, Ка та ри на 416 [378], 458, 543
Ала но вић, Ми ли вој Б. 91–109, 458

[817–823]
Алек сан дер, Ро нел, в. Ale xan der, Ro nel le
Алек се ев, А[натолий]А. 288 
Алек се е ва, Н. 431 [562] 
Алек сић, Ма ри а на 397 [111], 416 [379],

441 [665], 476
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548 [1807]
Ел Фа ра, Ха на, в. El Far ra, Ha na 
Эми ро ва, Ади ле М. 226, 247
Ера ко вић, Бо ри сла ва 538–539 [1696–

1697]
Ер де љац, Вла ста, в. Er de ljac Vla sta 
Ер ма ко ва, Оль га П. 432 [579]
Єр мо лен ко, Сві тла на Я. 432 [580] 
Ефре мо ва, На та лья И. 236, 245

Жар ко вић, Јо ван 517 [1427] 
Жар ко вић, Ма ја 549 [1810–1811] 
Же ле, Ан дрея 444 [689–690]
Жи ва но вић, Вла ди мир 561 [1933]
Жи ва но вић, Ђор ђе 369 
Жив ко вић, На та ли ја 462 [862] 
Жу гић, Рад ми ла 156, 158, 169, 462

[863], 517 [1428]

За ба рах, Да рег, в. Zabarah, Dareg
За гніт ко, Ана то лій П. 20, 31, 72, 428

[540] 
За по ль ская, Н[аталья] Н. 274 
Зве кић-Ду ша но вић, Ду шан ка 103–104,

109, 389 [5], 406–407 [238–239], 419
[419–420], 462 [864], 480 [1036–
1037], 509, 517 [1429], 549

Зе лен ка, Ми лош 563 [1965]
Зе љић, Го ран 462, 509 [1352] 
Зи лић, Ер мин ка, в. Zi lić, Er min ka
Зла та но вић, Мом чи ло 517, 539 [1698]
Злат ко вић, Бран ко 534 [1636] 
Зо ло то ва, Га ли на А. 25, 31, 92, 108
Зо рић, Ми ле на 517 [1430], 529 [1575]
Зо ри ца, Ива на 407 [237]

Иван де кић, Ана 398 [131] 
Ива нен ко, Све тла на 432 [577] 

Ива нић, Ду шан 281, 499 [1237]
Ива но ва, Еле на Ю. 156, 169, 272
Ива но ва, Ири на 407 [240], 419 [422],

432, 456, 509
Ива но ва, Нај да 398 [132], 444 [691]
Ива но ва, Оль га И. 226, 228, 230, 238,

242, 245
Ива но ва, Цен ка 272, 444 [692] 
Ива но вић, Бра ни слав 549 [1812]
Ива но вић, Игор 389 [6]
Ива но вић, Ма ја 391 [42] 
Ива но вић, Ми ле на 432 [578]
Ива но вић, Не над 278, 462 [865–866],

480, 499 [1238] 
Ива нов ска, Би ља на 419 [423], 444, 549
Ивић, Мил ка 72, 93–94, 108, 139, 148,

203–204, 213, 221–222, 369, 480
[1038], 492 [1161]

Ивић, Па вле 132, 158, 169, 251–253,
255, 257–260, 262–263, 264, 340,
342–343, 348, 369, 451–452 [751–
753], 492 [1162]

Иво ше вић-Ипек, Сен ка 499 [1239]
Иг ња че вић, Ан ђел ка 407 [241–243]
Из гар јан, Алек сан дра 398 [133], 549

[1813]
Илић, Ма ри ја 391–392 [43–44], 452
Илић-Мар ко вић, Гор да на 407 [244] 
Иса чен ко, Алек сан др В. 245

Ја кић, Ми ле на 463 [867–868]
Ја коб сен, Пер, в. Ja kob sen, Per 
Ја ко вље вић, Бо ја на 407 [245] 
Ја ку бо вич, М., в. Ja ku bo wicz, Ma ri o la
Ја ма са ки, Ка јо ко, в. Ja ma sa ki, Ka jo ko
Ја нић, Алек сан дра 480, 499 [1240–1241]
Ја ни ћи је вић, Мар ко 420 [424–425],

463, 499 [1249], 549 
Јан ко вић, Је ле на 439 [646], 480 [1041]
Јан ко вић, Ср ђан 444, 492 [1164–1166]
Јан ко вић-По по вић, Ка та ри на 499

[1243]
Ја њић, Ду шан 398 [134], 407 
Ја ња то вић, Ђор ђе 456 [801]
Ја њић, Ма ри на 499 [1244–1245] 
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Ја њу ше вић-Оли ве ри, Ана 334, 463, 499
[1246] 

Яр мак, Ве ро ні ка И. 463 [871] 
Ја ро ше вич, Хен рик, в. Ja ros ze wicz,

He nryk
Ја шо вић, Го луб 481, 517 [1433–1435],

539
Је ле си је вић, Сне жа на 526 [1539] 
Је лић, Ма ри јан 463 [872] 
Је лић-Ку бу ри ду, Ма ри ца 407 [247], 510
Је ри нић, Све тла на 549 [1814]
Јер ко вић, Је ле на 420 [427], 463, 549
Јер ко вић, Јо ван 456, 510 [1353–1354] 
Је ро ти је вић, Да ни ца 407 [248] 
Је сен шек, Мар ко, в. Je sen šek, Mar ko
Јо ва нов, На та ша 407 [249], 510 
Јо ва но вић, Алек сан дар 387 
Јо ва но вић, Ана 392 [47], 407 [250], 452

[754], 493, 510 [1355] 
Јо ва но вић, Вла дан 331, 420 [428], 481

[1042–1043], 529 [1576], 539 [1699]
Јо ва но вић, Вла ди мир 549 [1816]
Јо ва но вић, Ве ра 398, 463 [873], 549

[1815]
Јо ва но вић, Ве сна 407 [251], 510 
Јо ва но вић, Гор да на 262, 265, 282, 328,

439 [647], 526 [1540], 529–530
[1577–1579]

Јо ва но вић, Зо ран 398–399 [135–137],
539 [1700], 564 [1968–1969], 567
[2012–2016]

Јо ва но вић, Иван 420 [429], 549 
Јо ва но вић, Је ле на 389 [7], 463 [874–876],

481 [1044–1045], 491 [1141], 499–500
[1247–1250]

Јо ва но вић, Ми ле на 392 [48]
Јо ва но вић, Ми о драг 331, 453 [773],

454, 463 [877], 517 [1436–1439],
530 [1580]

Јо ва но вић, Со фи ја 518, 539 [1701]
Јо ва но вић, То ми слав 526 [1541]
Јо ва но вић-Стип че вић, Би ља на 527

[1544]
Јо ва но вић-Су зин, Гор да на 539 [1702] 
Јо вић, Бо јан 281, 500 [1251]

Јо вић, Ду шан 369
Јо вић, На де жда 530 [1581–1584]
Јо ви ће вић, Ра до ји ца 463 [878]
Јо ви чић, Љи ља на 539 [1703–1704] 
Јо ви чић, Сло бо дан 392 [49], 500 [1252]
Јо во вић, На та ша 500 [1253]
Јо во вић, Пре драг 408 [252] 
Јо ка но вић Ми хај лов, Је ли ца 271, 281,

455 [788–792]
Јо ко вић, Ми ро љуб 392 [50]
Јо цић, Мир ја на 518 [1440]
Јо шић, Не ђо 481 [1046–1048], 500
Ју ри шић, Ма ри на 156, 158, 169, 464,

518 [1442], 561, 564 [1970]

Ка ва ли је ре, Сал ва то ре, В. Ca va li e re
Sal va to re 

Ка ва лир, Мо ни ка, в. Ka va lir, Mo ni ka
Ка до ло, Та ть я на А. 392 [51]
Ка дом це ва, Ла ри са О. 72
Ка дрић, Ад нан, в. Ka drić, Adnan
Ка кри дис, Ја нис, в. Ka kri dis, Yan nis
Ка ла зић, Ан ђел 510 [1356] 
Ка лај џи ја, Ален, в. Ka laj dži ja, Alen
Ка ла шник, Мар це ли на, в. Ka ł as znik,

Mar ce li na
Ка ле зић, Ди ми три је 270, 281
Ка ли мул ли на, Ла ри са А. 420 [430],

428, 432 [581], 550
Ка ню шке віч, Ма рия І. 20–21, 31 
Ка па со, Да ни ло, в. Ca pas so, Da ni lo
Ка рав дић, Зе на и да, в. Ka rav dić, Ze na i da
Ка ра ве со вић, Де јан 399 [139]
Ка ран сь ка, Ма рія У. 72
Ка ран фи лов ски, Мак сим 445 [697] 
Ка ра сињ ски, Ар тур 408 [255], 510 
Ка ра џић, Вук Сте фа но вић 41–42, 44,

48–49, 534 [1638–1639], 539 [1705]
Кар да ле ска, Љу би ца 408 [256–257]
Кар пі лов сь ка, Єв ге нія А. 272, 432 [582] 
Кво ка, То мас, в. Kwo ka, To masz
Ке ба ра, Ма ри на 392 [52–53]
Ке й ко, Ан на С. 432 [583] 
Кер кез, Дра га на 326–338, 389 [8], 420

[431], 433 [584], 464
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Ки ли е ни, Ана ма ри ја, в. Kilyeni,
Annamaria

Ки кле вич, Алек сан дер, в. Ki kle wicz,
Alek san der

Кин цли, А., в. Künzli, A. 
Кир фел, За би не, в. Kir fel, Sa bi ne
Ки слюк, Ла ри са П. 433 [585] 
Ки та но ва, М[ария] 273 
Киш, На та ша 464, 481 [1050], 518 [1443]
Клајн, Иван 114, 116, 292, 481 [1051],

493 [1168], 539 [1706–1707]
Кле шчо ва, Кри сти на, в. Kleszczo wa,

Krystyna
Кли ко вац, Ду шка 272, 282, 456 [802],

464 [879–881], 510 [1357–1358] 
Кли мен ко, Ни на Ф. 433 [586]
Клоп чић, Ве ра 550 [1821]
Клу ши на, Н[аталья] И. 274 
Кне же вић, Бо жи ца 464 [882], 500, 518

[1445] 
Кне же вић, Ди а на 420 [432], 433, 481
Кне же вић, Зо ри ца 481 
Кне же вић, Ива на 392 [54], 500 [1254–

1255], 550
Кне же вић, Мар ти на 550 [1822]
Књи жар, Иван 464 [883], 482 [1052],

518 [1446] 
Ко ва ло нек, Ма ћеј, в. Ko wa lo nek, Ma ci ej
Ко ва че вић, Бор ко 420 [433], 445, 464

[884], 561 [1934]
Ко ва че вић, Дар ко 408 [258]
Ко ва че вић, Жи во рад 399 [142]
Ко ва че вић, Зо ри ца 399 [143], 564 [1971]
Ко ва че вић, Ми лош 64, 72, 93–94, 97–

98, 108–109, 113–115, 117–119, 128–
129,258 132, 134, 260–261, 264, 272,
281, 292, 296, 332, 394–395 [72, 93],
445 [698], 452–453 [756, 777], 464–
465 [885–890], 493 [1169–1171], 500–
501 [1256–1263], 567 [2017]

Ко ва че вић, Рад ми ла 564 [1972]
Ко ве чеш, Зол тан, в. Kövecses, Zoltán 
Ко ло со ва, В[алерия] Б. 273 
Ко ло со ва, Т.А. 22, 26–27, 32
Ко ню шке вич, Ма рия И. 17–33, 81, 89

Кон ча ре вић, Ксе ни ја 392–393 [55–59],
399, 408 [261–262], 433 [587], 501
[1264], 510, 561 [1935]

Ко печ ни, Фран ти шек, в. Kopečny,
František

Ко пы лен ко, Мо и сей М. 235, 245
Ко при ви ца, Ве ри ца 420 [434], 439, 465
Коп си доу, Иоана, в. Kopsidou, Ioanna
Кор бет, Гре вил, в. Corbett, Greville G.
Кор да Пе тро вић, Алек сан дра 281
Ко ря ков це ва, Еле на И. 275, 285, 433

[588], 439 
Ко са но вић, Ми ли на 550 [1824]
Ко стић, Ђор ђе 530, 539–540 [1708–1709]
Ко стић, Ла за 534 [1641]
Ко стић, Ла зо 452 [757]
Ко стић, Љи ља на 534 [1642] 
Ко стић, На та ша 420 [435], 445 [699],

481 [1053], 550
Ко стић, Са во 399 [145] 
Ко стић-Пах но глу, Та ма ра 399 [145] 
Ко стић-То мо вић, Је ле на 408 [263], 550

[1826]
Ко стра то вић, Див на 408 [264], 510 
Ко тов, Ан дрей А. 564 [1973]
Ко тю ро ва, Ма рия П. 433 [589–590] 
Коц бек, Ален ка, в. Koc bek, Alen ka
Ко це ва, Дра га на 420 [436], 445, 550
Кра вар, Ми ро слав137, 148
Кра вец кий, А[лександр] Г. 288
Кра ји шник, Ве сна 302, 408–409 [265–

268], 414 [339], 510
Кра сни ћи, Али ја, в. Kra sni ći, Ali ja
Кре й длин, Гри го рий Е. 119, 132
Креј чи, Па вел 336, 399 [146] 
Креч мер, Ана, в. Kretschmer, An na
Креч мер, Па ул, в. Kretschmer, Paul
Кри во ка пић, Ми лош 445 [700] 
Кри жан, Ага та, в. Kri žan, Aga ta
Кри мер-Га бо вић, Са ња 409 [270], 482,

551 [1829]
Кри стал, Деј вид, Crystal, Da vid
Кр нић-Ра ко че вић, Мир ја на 393 [61]
Кр ста јић, Ма ри на 445 [701], 501
Кр стев, Цве та на 420 [437], 482, 551 
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Кр стић, Ка та ри на 409 [271]
Кр стић, Ма ја 433 [591] 
Кр стић, Ти ја на 421 [438], 465, 482, 551
Кр цу но вић, Ду шан 337
Кр шо, Аида 501 [1265]
Ку зи до ва-Ка рад жи но ва, Ири на 445,

450 [739]
Ку зма но вић-Јо ва но вић, Ана 421 [439],

455, 551
Ку зь мен ко ва, Ва лен ти на А. 433 [592] 
Ку јун џић, Ма ја 551 [1831]
Ку кић, Ти ја на 409 [272] 
Ку ку шки на О.В. 31
Кур дић, Ше фик, в. Kur dić, Še fik
Ку рек, Х[алина], в. Ku rek, Ha li na 274 
Ку ре ше вић, Ма ри на 290, 329, 421

[440], 433 [593], 530 [1585–1587] 
Кур ки на, Лю бов В. 269–270
Ку ца ров, Иван 433 [594] 

Ла ђе вић, Ми ли ца 482 [1055], 518 
Ла за ре вић, Еми ли ја 393 [63]
Ла за ре вић Ди ђа ко мо, Пер си да 399 [147]
Ла за рев ска-Ста ни чев ска, Јо ван ка 551

[1832]
Ла зињ ски, М[арек], в. Łazi ń ski, Ma rek 
Ла зић, Ан ђел ка 393 [64], 510 
Ла зић-Ко њик, Ива на 482 [1056–1060],

501, 518 [1447–1449], 540 [1710]
Ла зо вић, Ве сна 399 [148], 409 [273–

274] 
Ла зо вић, Ми ха е ла 421 [441–443], 551
Ла зо вић, Рад ми ла 540 [1711]
Ла кић, Игор 393 [65–66], 399, 409 [275]
Ла лић, Ми ха е ла 421 [444], 465, 551 
Ла лић, Ра до ван 445, 493 [1172] 
Ланг, Евалд, в. LANG, Ewald
Ле бе де вич, И.Ю. 230, 245 
Ле ву шки на, Ру жи ца 334, 530 [1588] 
Ле ман, Кри сти јан, в. Lehmann, Chri stian
Ле о нард, Жан Лео, в. Le o nard, Jean Leo
Ле он то вич, Ол га 400 [149]
Ле снев ска, Ди ми три на С. 434 [595], 445
Ле шић, Зден ко, в. Lešić, Zden ko
Ли ко ма но ва, Искра 493 [1173] 

Ли лић, Гој ко 540 [1713]
Ли лић, Дра ган 482–483 [1063], 501

[1266], 518
Ли сик, Ла ри са 434 [596] 
Ло вре, Та тја на 465 [891], 501
Ло ма, Алек сан дар 132, 429 [542], 445

[702], 483 [1064], 518, 527 [1543]
Лом пар, Ве сна 409 [276], 465 [892], 510 
Лу баш, Вла ди слав, в. Lu baś, Wł adysł aw
Лу ка ше нац, Аляк сан др А. 267, 276,

278, 284, 434 [597–599] 
Лу кић, Дра га на 409 [277]
Лу кић-Угри ца, Ма ри ја на 540 [1714]
Лу ко вић, Ми лош 297 –298, 303–307,

364–370, 393 [68]

Ма јер, Ла на, в. Mayer, Lana
Ма й ро ва, А.П. 289 
Ма ка ро ва, Вик то рия 409 [278]
Ма ки шо ва, Ана, 421 [445], 439–440 [651]
Мак си мо вић, Је ле на 483 [1065], 501

[1267]
Ма ле шев, Па вле 483, 518–519 [1450]
Ма лен ко, Б[илјана] 273
Ма ли, Ива на 551 [1835]
Мал чић, Де јан 409 [279] 
Ма ља-Има ми, На и ље, в. Ma lja-Ima mi,

Na i lje
Маљ чу ков, Ан дреј, в. Mal chu kov, An drej
Ма нић, Ва ња 551 [1837]
Ма ној ло вић, Со ња 445 [703]
Ман чев, Вла ди мир 434 [600], 446, 564

[1974]
Ман чић, Алек сан дра 501 [1268]
Ма рин ко вић, Ива на 465 [893–894], 483,

493 [1175]
Ма рин ко вић, Ја вор ка 483, 501 [1269],

510, 519 [1451–1452]
Ма рин ко вић, Не бој ша 410 [280–281] 
Ма рић, Ана 421 [446], 440 [652], 465
Ма рић, Би ља на 376–383, 421 [447–

450], 434, 465, 567 [2018]
Ма рић, Сре тен 389 [9]
Ма ри чић, Са ња 552 [1838]
Ма ры шо ва, Ма ри на А. 434 [601] 
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Мар ја но вић, Са ша 422 [451–452], 483,
552 

Мар ко виќ, Мар јан 274
Мар ко вић, Алек сан дра 466 [895–896],

483 [1067], 511 [1360]
Мар ко вић, Бран ки ца 446 [704], 519

[1453–1455], 540 [1715]
Мар ко вић, Вук 410 [282] 
Мар ко вић, Де јан 400 [150] 
Мар ко вић, Жељ ко 466 [897] 
Мар ко вић, Зо ран 540 [1716]
Мар ко вић, Је ле на 552 [1839–1840] 
Мар ко вић, Јор да на 158, 169, 483 [1068],

501 [1270], 511, 519 [1456]
Мар ко вић, Кри сти на 466, 483 [1069],

552 
Мар ко вић, Љи ља на 410 [283], 502

[1271–1278]
Мар ко вић, Ма ја 410 [284], 422 [453],

455, 552 
Мар ко вић, Ми ле на 562 [1936]
Мар ко вић, Све то зар 446, 493 [1176]
Мар ко вић, Сла во љуб 519 [1457–1458] 
Мар ко вић, Сло бо дан Ж. 278, 281–282,

567 [2019]
Мар кош, Ма рин, В. Mar koš, Ma rin
Ма ро је вић, Ми ле на 434 [602], 483

[1070], 564 [1974]
Ма ро је вић, Рад ми ло 281, 422 [454],

429, 434–435 [603–605], 455 [794–
795], 466 [898], 493 [1177], 502
[1272], 534 [1643–1645]

Мар ти но вић, Ивана 410 [287] 
Мар че та, Јо ва на 483 [1071]
Ма слен ни ко ва, На та ли ја 435 [606] 
Ма сло ва, Али на 208, 215–216, 221, 336,

422 [455–456], 435, 466 
Ма те јић, На та ша 422 [457], 466, 552 
Ма ти ја ше вић, Јел ка 410 [288], 422 [458],

435, 466
Ма тић, Је ле на 410 [289]
Ма тић, Ма ри ја на 410 [290], 422 [459],

435, 466
Ма тиц ки, Ми о драг 388, 507 [1326], 535

[1646] 

Ма то вић, Ве сна 388, 493 [1178], 502,
507 [1326]

Ме де ни ца, Лу ка 422 [460], 435 [607], 466
Ме дић, Ми ле 400 [151], 446, 452 [758]
Ме је, А[нтоан], в. Me je, A[nto an] 
Ме кро берт, К. М., в. Mac Ro bert,

Cat he ri ni ne M.
Ме ль чук, Иго рь А. 234–235, 237, 245,

247
Мен гле, Све тла на 435 [608] 
Мер тељ, Дар ја, в. Mer telj, Dar ja
Меч ков ская, Ни на Б. 225–227, 237–239,

246
Ме шић, Са не ла 422 [461], 446, 552 
Мiкалай, Ан тро паў 269, 284
Ми ке тић, Са ња 519 [1459–1460]
Ми клич, Тја ша, в. Mi klič, Tja ša
Ми ла нов, На та ша 466 [899]
Ми ла но вић, Алек сан дар 290, 466[900–

901], 502 [1279], 511 [1361–1363],
535 [1647–1653], 564 [1976]

Ми ла но вић, Ана 483 [1072]
Ми ла но вић, Ми лан 410 [293] 
Ми ла но вић, Све тла на 567 [2020]
Ми ла то вић, Вук 511 [1364] 
Ми лен ко вић, Ана 393 [69–70], 466, 511

[1365] 
Ми лен ко вић, Бран ка 410 [294] 
Ми лен ко вић, Сла ђа на 511 
Ми ле тић, Ка та ри на 411 [295] 
Ми ле тић, Сла ви ца 567 [2021]
Ми лин че вић, Ва со 484 [1073]
Ми лић, Ми ра 422 [463], 502 [1280], 552

[1841–1842] 
Ми ли че вић, Ма ја 411 [296], 422 [463],

467 [902], 511, 552 
Ми ло ва но вић, Со ња 502 [1281]
Ми лој ко вић, Ма ри ја 411 [297]
Ми ло ра дов, Де јан 484 [1074]
Ми ло ра до вић, Со фи ја 161, 169, 300,

423 [465], 429 [544–545], 435, 484
[1075]

Ми ло са вље вић, Бо ја на 503 [1282]
Ми ло са вље вић, Пе тар 446, 494 [1179],

519 [1461]

Јужнословенски филолог LXX (2014)582



Ми ло са вље вић, Та ња 446, 484 [1076],
519 [1462]

Ми ло са вље вић-То до ро вић, Ма ри ја 503
[1283], 567 [2022–2023] 

Ми ло слав ский, Иго рь Г. 435 [609]
Ми ло ше вић, Јо ван ка 467 [903–904],

484 [1077], 540 [1717]
Ми ло ше вић, Ксе ни ја 72, 91–92, 94, 98,

104, 106, 108, 142, 148
Ми ло ше вић, Са ша 467 [905]
Мил чић-Ра до ва но вић, Алек сан дра 400

[152]
Миљ ко вић, Ема 530 [1589] 
Мин лос, Фи лип 435 [610]
Ми но вић, Ми ли во је 446, 494 [1180]
Мин чук, Ин на И. 75–90
Ми рић, Ду шан ка 423 [466–469], 435,

467, 503
Мир ку лов ска, М[илица] 43
Мит ков ска, Лил ја на 411 [298] 
Ми тро, Ве ро ни ка 503 [1284]
Ми тро вић, Ан ђел ка 456 [803] 
Ми ћић, Со фи ја 400 [153], 411 [301] 
Мла де нов, Ма рин 503 [1285]
Ми хај ло вић, Ве ли мир 339
Ми ха и ло вић, Је ле на 423 [470], 467, 552 
Ми ха и ло вић, Љи ља на 552 [1843]
Ми хај ло вић, Је ле на 411 [299], 511

[1366–1367]
Мі ха й ло ви чь, Ев ста ти 535 [1654]
Ми ха ље вић, Ми лан 446 [705], 450
Мих не вич, А[Арнольд] Е. 22, 31
Ми хоњ ска-Стад ник, Ана,

в. Mic ho ń ska-Stad nik, An na
Ми шић-Илић, Би ља на 393 [71], 411

[302–303], 467 [906–907], 484
[1078], 494 [1181]

Ми шко вић-Лу ко вић, Мир ја на 411 [304],
467 [908], 552–553 [1844–1846]

Мла де но ва, О[лга] 278
Мла де но вић, Алек сан дар 261, 264
Мла де но вић, Ра ди во је М. 151–171, 467,

503 [1286], 520 [1463–1467] 
Мо дерц, Са ша 423 [471], 467, 553
Мо й си ен ко, В[ик тор] М. 270 

Мо ка дам, Ах мед Са фар, в. Mo qad dam,
Ah mad Saf far

Мо ки ен ко, Ва ле рий М. 192–194, 200,
203, 236, 246, 274, 282

Мол до ван, А[лександр] М. 288
Мо лов, То дор 446 [706]
Мом чи ло вић, Ни ко ле та 553 [1847]
Мон те ро, Хо зе Фран ци ско Ме ди на, в.

Mon te ro, Jo se Fran ci sco Me di na
Мо ско вич, Во льф А. 227, 229, 246
Мо ско вље вић, Ми лош 347, 369
Мо ско вље вић-По по вић, Ја сми на 411

[306] 
Мот, Бра јан, в. Mott, Brian
Мо ча ло ва, Та ть я на И. 435 [611] 
Мра зо вић, Па ви ца, в. Mra zo vić, Pa vi ca
Мр дак-Ми ћо вић, Ми ле на 423 [472],

446, 553 
Мр каљ, Зо на 281, 411 [307], 511–512

[1368–1373]
Мр ше вић-Ра до вић, Дра га на 177, 185,

193–195, 204, 236, 239, 246, 272,
281–282, 484 [1079]

Мун те а ну-Зи сер ман, Ми ха е ла,
в. Mun te a nu-Si ser man, Mi ha e la

Му сић, Ав густ, в. Mu sić, August
Му ста й о ки, Ар то 75, 78, 89
Му тав џић, Пре драг 400, 411 [307], 423

[475], 467, 484, 535 [1655], 553
[1850–1851], 560, 568 [2025]

Му ши ја, Са не ла 503 [1287]

На гор ный, Иго рь А. 429 [546]
На гур ко, Али цја, в. Na gor ko, Ali cja
На за рян, Ар манд Г. 246
Не ве клов ски, Г[ерхард],

в. Ne ve klov ski, Ger hard 288 
Не дељ ков, Дра га на 564 [1977] 
Не дељ ков, Љи ља на 394 [73], 468 [909],

484 [1080–1081], 520, 530 [1590]
Не дељ ко вић, Во јин 553 [1852] 
Не дељ ко вић, Да ни ца 423–424 [476–

477], 468, 554 
Не дељ ко вић, Ја сми на 564 [1979] 
Не дељ ко вић, Ми ле на 394 [74]
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Не дић, Је ле на В. 424 [478], 436, 446, 468
Не мет-Конц, Ева, в. Németh-Konc, Éva
Не на до вић, Ана 540 [1718]
Не не зић, Со ња 446 [707–708], 468, 494,

503 [1288], 535 [1656] 
Не нин, Ми ли вој 503 [1289]
Не сто ро вић, Зо ри ца 412 [309], 512
Не цо ва, Ми ле на 424 [479], 484, 554
Не шков ска, Сил ва на 424 [480], 446, 554
Не щ и мен ко, Га ли на П. 275, 429 [547]
Ни ка но ро ва, Оль га Н. 394 [75]
Ни ки те вич, Алек сей В. А. В. 272, 436

[612] 
Ни ки те вич, В. М. 25–26, 32
Ни ки то вић, Зо ри ца 330, 394 [76], 450

[740], 468 [910], 531 [1591] 
Ни ко ла ев, Ген на дий А. 436 [613] 
Ни ко лен ко ва, Н[аталья] В. 270 
Ни ко лић, Ви дан 335, 394, 484 [1082–

1083], 520 [1468], 531 [1592] 
Ни ко лић, Ива на 503 [1290], 554 [1854]
Ни ко лић, Ма ри на 424 [481–482], 447

[709], 468 [911–912], 503 [1291]
Ни ко лић, Ме ли на 394 [77], 412 [310],

554 [1855]
Ни ко лић, Ми ли ја 512 [1374] 
Ни ко лић, Мил ка, В. 331, 468, 503

[1292–1293], 512 [1375], 531 [1593],
535 [1657]

Ни ко лић, Ми ро слав 541 [1733] 
Ни ко лић, Па вле 452 [761] 
Нин ко вић, Са ња 554 [1856]
Ни цо ло ва, Ру се ли на 37, 49, 154, 157,

170, 424 [483], 436, 440, 447
Ни шић-Ће вриз, Ве ра 503 [1294]
Но ва ков, Дра га на 531 [1594]
Но ва ков, Пре драг 412 [311], 424 [484–

485], 468, 554
Но ва ко вић, Бо јан 485 [1084], 520 
Но ва ко вић, Сто јан 452 [762]
Но вок мет, Сло бо дан 429 [548], 452

[763], 456 –457 [804], 468 [913],
485 [1085], 503 [1295]

Но го, Љи ља на 541 [1733] 
Но ма ћи, Мо то ки, в. No mac hi, Мotoki

Нор ман, Бо рыс Ј. 272, 429 [549] 
Но сен ко, Иван А. 228, 246

Об ра до вић, До си теј 535 [1658]
Об ра до вић, Рад ми ла 394 [78] 
Обу ћи на, Пре драг 468, 535 [1659] 
Озер, Аг неш 485 [1086], 520 
Озер, Ка та лин 485 [1087], 503 [1296], 520
Оло шти јак, Мар тин, в. Olo šti ak, Mar tin
Осто јић, Бра ни слав 468 [914], 485, 494

[1184], 520 [1469] 
Осто јић, Вла ди мир 520 [1471]
Ота ше вић, Ђор ђе 292–302, 457 [806],

485 [1088], 540–541 [1719–1724]

Пав ко вић, Ва са 541 [1725]
Пав ко вић, Мил ка 562 [1938–1939]
Па вло вић, Вла дан 468 [915], 504 [1297]
Па вло вић, Ми ли вој 152–153, 170
Па вло вић, На та ша 541 [1726]
Па вло вић, Не да 394 [79–80] 
Па вло вић, Сло бо дан Ј. 111–136, 330,

350–359, 429 [550], 450, 455 [796],
468–469 [916–917], 482 [1061], 531
[1595–1601], 564 [1981] 

Па ду че ва, Еле на В. 36, 49, 119, 132, 204
Па ли брк, Ива на 504 [1298] 
Пан дев, Д[имитар] 275
Па не во ва, Јар ми ла, в. Panevová, Jar mi la
Па нић-Кав гић, Ол га 389 [10]
Па нић-Це ров ски, На та ли ја 424 [486],

447, 504 [1299–1301] 
Пан тић, Ми хај ло 453 [770]
Пан фи ло ва, Еле на Г 226–228, 237, 239–

242, 246
Па прић, Ма ри ја на 412 [312] 
Па ра, Ју ли ја, в. Pa ra, Iulia
Пар фё но ва, Ни на Н. 436 [614] 
Па стор  Ки чи, Ма ри ја, в. Pásztor Kic si

Mária
Па у но вић, Та тја на 394 [81] 
Пе зан, Де ни ле, в. Pe sant, De ni sle
Пе ја но вић, Ана 273, 400 [155], 430

[551], 469 [918], 485 [1089–1090],
491, 504 [1301–1304], 536 [1660] 
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Пе јо вић, Ан ђел ка 485, 504 [1305], 554
[1859]

Пе јо вић-Зе ко вић, Ма ри ја 331, 531 [1602]
Пе ко вић, Сло бо дан ка 504 [1306] 
Пен ти ла, Еса, в. Penttilä, Esa
Пер ваз, Дра ги ња 469, 520 [1472] 
Пе рез Ру из, Ле о нор, в. Pérez Ru iz,

Le o nor
Пе рић, Алек сан дар 394 [82], 541 [1727]
Пе рић, Ана 536 [1661] 
Пе ро вић, Дра го 337 
Пе ро вић, Сла ви ца 389 [11], 447 [710],

554 [1861]
Пе ро вић, Цве тан ка 531 [1603]
Пет ко ва, Гар га на 424 [487], 430, 485
Пет ко вић, Алек сан дра 412 [313] 
Пет ко вић, Је ле на 469 [919]
Пе тров, Алек сан др 436 [615] 
Пе тро вач ки, Љи ља на 485 [1091], 504,

512 [1376–1378] 
Пе тро вић, Алек сан дар 570 [2049]
Пе тро вић, Ве се лин 521 [1473]
Пе тро вић, Вла ди сла ва 195, 204, 236,

240, 246
Пе тро вић, Дра го љуб 259, 264, 485

[1092], 541 [1728], 564 
Пе тро вић, Ра до мир 527 [1545]
Пе тро вић, Сне жа на 485, 521 [1474–

1476] 
Пе тро вић-Са вић, Мир ја на 485, 521

[1477–1479]
Пе тров ска, Ле ся 486 [1093]
Пе тро ни је вић, Бо жин ка 424–425 [488–

489], 469, 505, 555 [1862]
Пе тру хи на, Еле на В. 276–277, 436 [616]
Пе ши кан, Ми тар 369, 457 [806], 494

[1185]
Пи жу ри ца, Ма то 295, 521 [1480], 565

[1982]
Пи ли пен ко, Г[леб] П. 271
Пи ли по вић, Ве сна 412 [314] 
Пи пер, Пре драг 35–50, 75, 89, 93–94,

99, 108, 114, 116–117, 124, 129, 137–
138, 148, 132, 193–194, 196–194,
214, 221, 232, 261, 246, 264, 272,

281–282, 292, 298, 369, 371–375,
376–383, 425 [490], 430 [552], 436
[617], 447 [711], 450, 469 [920], 505
[1307], 521 [1481], 562 [1940], 565
[1983–1985], 568 [2028–2032]

Пиршл, Да ни ца 394 [83], 412 [315] 
Пи ту лић, Ва лен ти на 336, 521 [1482]
Пле шко вић, Ма ша 412 [316] 
Плот ни ко ва, А[нна] А. 286
По жгај-Ха џи, Ве сна, в. Po žgaj Ha dži,

Ve sna 
По ли кар пов, А.А. 31, 278 
По ло ви на, Ве сна 108
По ло ви на, Ни на 412 [318] 
По ло мац, Вла ди мир 486 [1094], 531–

532 [1604–1606]
По ло Ка но, Ну ри ја, в. Po lo Ca no, Nu ria
По ля ков, Дми трий К. 425 [491], 436, 440
По пов, Ро сти слав Н. 236, 246
По по вић, Вир ђи ни ја 412 [319] 
По по вић, Ди а на 555 [1864]
По по вић, Дра га на 425 [492], 430 [553],

436, 505
По по вић, Ду шан ка 447 [713], 521 
По по вић, Иван 339 
По по вић, Љу бо мир 98, 106, 108–109,

139–140, 148, 394 [84], 447, 494
[1187–1189]

По по вић, Људ ми ла В. 51–74, 148, 180,
185, 204, 207–208, 211–212, 217,
221, 272, 282, 425[493–494], 430
[554], 436, 469 [921]

По по вић, Ми лан 541 [1729]
По по вић, На та ша 425 [495], 469, 555
По по вић-Пе цић, Ана 400 [156] 
По по вић Ср да но вић, Ду брав ка 387,

480 [1039]
По спи шил, Иво, в. Pospišíl, Ivo 
Пра ли ца, Дејан 395 [85]
Прањ ко вић, Иво, в. Pranj ko vić, Ivo
Про да но вић-Стан кић, Ди а на 505 [1308]
Про хо ро ва, Ан же ла 436 [618] 
Про шић-Сан то вац, Да ни је ла 555 [1865]
Пр ћић, Тврт ко 389 [12], 395 [86], 486

[1095–1096]
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Пти ца, Оли ве ра 565 [1986] 
Пу по вац, Ми ло рад 292, 299, 447 [715] 
Пу шо ња, Би ља на 400 [158] 

Ра бо та, Дан ка 565 [1987]
Ра дан, Ми хај 301–302, 335, 521 [1483] 
Ра де ва, Ва сил ка 270, 278, 436 [619] 
Ра де ва, Жив ка 447 [716] 
Ра ден ко вић, Љу бин ко 286
Ра ден ко вић-Шо шић, Бо ја на 412 [321–

322], 505 [1309]
Рад зи ев ская, Та ть я на В. 436–437 [620–

621] 
Ра дић, Јо ван ка 335, 469 [922–923], 486

[1097], 522 [1484] 
Ра дић, Ни но сла ва 469 [924–925] 
Ра дић, Пр во слав 282, 395 [87],452, 486

[1098], 565 [1988]
Ра дић, Са ња 522 [1485], 527 [1547]
Ра дић Бо ја нић, Би ља на 386, 395 [88],

404 [202], 413 [323–324], 425 [496],
469 [926], 486, 555 

Ра до ва но вић, Алек сан дра 555 [1866]
Ра до ва но вић, Дра га на 486, 522 [1486–

1488], 541 [1730]
Ра до ва но вић, Ми ло рад 132, 137–138,

148, 293–294, 369, 389 [13], 430
[555], 447 [717], 470 [927], 494
[1191], 565 [1989]

Ра до вић-Те шић, Ми ли ца 486, 505
[1310], 541 [1731, 1733]

Ра до је вић, Да ни је ла 448 [718]
Ра ду ло вић, Зо ри ца 505 [1311], 522 [1489]
Ра ду ло вић, Ми ли ца 470 [928], 555 [1867]
Ра ду син-Бар дић, На та ша 413 [325], 555

[1868–1869]
Ра ђе но вић, Ан ка 395 [89]
Ра и че вић, Ву чи на 413, 541 [1732]
Ра и че вић, Дра га на 486 [1099]
Ра јић, Је ле на 395, [90], 425 [497], 452,

555
Ра йх ште йн, Алек сан др Д. 227, 235, 246
Ра кић, Бран ко 555 [1870–1871]
Ра кић, Ву ко са ва 505, 522 [1490]
Ра кић, Ра до мир 400 [159–160] 

Ра кић, Ста ни мир 556 [1872]
Ра ко че вић, Жи во јин 522 [1491]
Ра мић, Ни ко ла 486 [1100], 522 [1492]
Ран ђе ло вић, Ана 457 [807], 470 [929],

486 [1101], 505 [1312–1313], 568
[2034]

Ран ко вић, Зо ран 400–401 [161], 527
[1548–1549], 556 [1873]

Рат ко вић, Дра га на 425 [498], 437, 440,
470 [930–931], 486 [1102], 505, 522
[1493–1494]

Ре дли, Је ле на 413 [326] 
Ре ке, Јо хан, в. Ra ec ke, Joc hen
Ре љић, Ми тра 301, 334, 486 [1103],

522–523 [1495], 525 [1529]
Ре ме тић, Сло бо дан 153, 165, 170, 195,

204, 270, 281, 292, 294, 523 [1496–
1497], 565 [1990]

Ре нер, Вин сент, в. Ren ner, Vin cent
Ре ше тар, Ми лан 252–253, 264, 495

[1192–1194] 
Ри стић, Ан ка 395 [92]
Ри стић, Бран ко 512 [1379]
Ри стић, Гор да на 425 [500], 487, 556 
Ри стић, Да ни је ла 448 [719], 455, 523

[1498]
Ри стић, Ста на 273, 278, 281, 333, 360–

363, 369, 453 [767–768], 470 [932–
934], 487 [1104–1108], 495 [1195],
541 [1734]

Ры жи хи на, Га ли на 395 [91]
Ро ў да, И[ван] С. 272
Ро глић, Ве ра 542 [1735] 
Ро дић, Ни ко ла 262, 265
Ројс, Ју риј Ема ну ел, в. Rojs,

Ju rij Ema nuel
Ро у со у ли о ти, То маи, в. Ro u so u li o ti,

Tho mai
Ру ба ру, Фло ри ка, в. Hru ba ru, Flo ri ca
Ру ден ка, Але на, в. Ru den ka, Ale na
Руд њик-Кар ва то ва, Зо фја,

в. Rud nik-Kar wa to wa, Zo fia
Ру жић, Вла ди сла ва 148, 196, 204, 221,

470 [935–936], 482 [1061], 487
[1110–1111], 495 
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Ру нић, Ма ри ја 413 [327] 
Ру са нів сь кий, Віталій M. 72
Ру си мо вић, Та ња 470 [937], 505 [1314] 

Са ва ни ев ска-Мо хо ва, С.,
в. Sa wa ni ew ska-Moc ho wa, Zo fia

Са а ве дра, Дим ка 157, 170
Са вић, Вик тор 329, 339–349, 450 [741],

527 [1550–1551], 532 [1607] 
Са вић, Свен ка 212, 222, 487 [1112]
Са вль е ва, Ли дия В. 437 [625] 
Са во ва, Дим ка 335, 413 [328], 470–471

[938–941], 512 
Са мар џи ја-Грек, Та тја на 401 [162], 471,

487 [1113–1114], 536, 556 [1876]
Са мар џић, Би ља на 330, 395 [94], 525,

532 [1608] 
Са мар џић, Ми ла 401, 425 [501], 471,

556 [1877–1879]
Са мар џић, Та ња 448 [720] 
Сви лар, Са ња 426 [502] 
Се да ко ва, И[рина] А. 273
Се дер, Ру жи ца 426 [503], 471, 556
Се ку лић, Иси до ра 448, 495 [1196–1197]
Се лим ски, Лю двиг 448 [721] 
Се ме нюк, Олег А. 426 [504], 437, 488
Се пе, Ђорђ, в. Szépe, Gyorgy
Се ра ђо то, Гра ци ја но, в. Ser ra gi ot to,

Gra zi a no
Си би но вић, Ми о драг 401 [163]
Си дел цев, Ан дреј, в. Si del cev, An drej V.
Си ки мић, Би ља на 208–209, 221–222,

286–287
Си ла шки, На де жда 413 [330–332], 426

[506–508], 488 [1115–1116], 506, 556
Си мић, Зо ран 488, 523 [1499–1500],

557 [1880]
Си мић, Ра до је 158, 164, 170, 333, 457

[808–810], 471 [942–943], 505–506
[1315–1317], 512 [1380]

Си мо вић, Ве сна 413 [333] 
Си мо вље вић-Јо кић, Ива на 506, 512

[1381], 523 [1501–1502]
Си на ди но вић, Дан ка 413 [334] 
Си тар, Г. В. 31 

Сје ран, Не ма ња 542 [1736] 
Сје ро цјук, Је жи, в. Si e ro ci uk, Jerzy
Сквар ска, Ка ро ли на, в. Skwar ska,

Ka ro li na
Скер лић, Јо ван 523 [1503–1504]
Слан чо ва, Да ни је ла, в. Slančová,

Da ni e la
Сли јеп че вић, Све тла на 471 [944–946],

488 [1117–1118], 506 [1318], 569
[2036–2038]

Смиљ ко вић, Ста на 512 [1382]
Смо лосвкая, Ев ге ния А. 413 [335] 
Сму щ ин ская, Ири на В. 437 [626] 
Со бо лев А[ндрей] Н. 155–157, 166,

168, 170, 560 [1922]
Со ко ло ва, На та ли ја 413 [336] 
Со ко лов ска, Ва лен ти на 523 [1505]
Сол да тић, Да ли бор 557 [1881]
Сол нце ва-На ко ва, Ека те ри на 437 [627],

440, 448 
Со ре ску-Ма рин ко вић, Ане ма рие,

в. So re scu Ma rin ko vić, An ne ma rie
Со ти ро вић, Вла ди слав 495 [1198] 
Со фро ни је вић, Ми ло рад 401 [164] 
Спа ри о су, Ла у ра, в. Spa ri o su, La u ra
Спа сић, Дра га на 557 [1885]
Спа сић, Је ле на 506 [1320] 
Спа со је вић, Ане та 471 [947–948], 506 
Спа со је вић, Ива на 562 [1941]
Спа со је вић, Ма ри на 360–363, 472

[949–950], 488 [1119], 542 [1737],
569 [2039–2040]

Сре до је вић, Де јан 456, 523 [1506–1507]
Ста кић, Милан 472 [951–952], 532 [1609]
Ста ни слав, Јан, в. Sta ni slav, Ján
Ста нић, Да ни је ла 472 [953–954], 488

[1120–1121], 495 [1200], 542 [1739],
569 [2041]

Ста нић, Дра ган 292–293
Ста ни шић, Ва ња 426 [510], 457, 557
Стан ко вић, Бо го љуб 95, 108, 437 [624],

542 [1741], 569 [2062]
Стан ко вић, Ни ко ла 523, 542 [1742] 
Стан ко вић, Се ле на 395 [96], 523, 560
Стан ко вић, Ста ни слав 472 [955] 

Регистар 587



Ста но је вић, Ве ран 395 [97], 401 [165–
166], 426 [511–512], 472 [956], 506
[1321], 557 [1886]

Ста но је вић, Дра ган 414 [340]
Ста но је вић, Жељ ко 542 [1743] 
Ста но је вић, Ма ја 557 [1887–1888]
Ста но је вић, Ма ри ја 401 [166]
Ста ној чић, Жи во јин 139–140, 148, 457

[811], 472 [958], 488, 495 [1201], 506
[1322], 565 [1991–1992]

Ста ној чић, Слав ко 506 [1323]
Стан че ва, Ма влю ха 414 [341]
Сте бли на-Ру дя ко ва, Ле ся 414 [342]
Сте ва но вић, Је ле на 513 [1383]
Сте ва но вић, Ми ха и ло 52, 73, 98, 108,

114, 139–140, 148, 132, 156, 170,
369, 448, 495 [1203–1205]

Сте па нов, Стра хи ња 396 [98], 472 [960],
496 [1206], 526 [1508], 542 [1744] 

Сте па но вић, Жељ ко 441 [660]
Стер нин, Иосиф. А. 85, 89
Сте фа нов, Мар тин 473 [961]
Сте фа но вић, Алек сан дар 448, 473 [962]
Сте фа но вић, Ма ри ја 278, 309–317, 396,

426 [513], 437, 488, 536 [1662] 
Сте фа но вић, Сан дра 414 [343] 
Сте цен ко, Алек сей Н. 115, 132
Сти јо вић, Ра да 496 [1207], 524 [1509],

541 [1733]
Сти кић, Би ља на 414 [344]
Стип че вић, Бал ша 474 [963–964] 
Сто ја ко вић, Гор да на 524 [1510]
Сто ја но вић, Ан дреј 437 [628], 453 [774],

473 [965], 506, 532 [1610–1611]
Сто ја но вић, Дар ко 569 [2043]
Сто ја но вић, Је ли ца 300, 337, 453 [773,

775], 532 [1612–1618]
Сто ја но вић, Ми ли ца 396 [99], 473

[966], 488, 557 [1889], 569 [2044] 
Сто ја но вић, Љу бо мир 453 [776]
Сто ја но вић, Сте фан 430 [557] 
Сто ја но вић-Пре ле вић, Ива на 558 [1890]
Сто јић, Све тла на 558 [1891]
Сто ји чић, Ви о ле та 401 [167–168]
Сто ји чић, Вој кан 414 [345–346], 513 

Сто й ков, Сто й ко 157, 170
Стој ко вић, Ма ри ја 414 [347]
Стој ко вић, Ми љана 414 [348] 
Стој ко вић, Ми ро љуб 542 [1745] 
Стој нић, Ми ла 232, 246
Сто кин, Ма ја 488, 524 [1511–1512]
Сто ко вић, Гор да на 542 [1746] 
Сто шић, Де јан 558 [1892]
Сто шић, Ива на 401 [169]
Сто шић, Је ле на М. 249–266
Стра мљич Брезник, Ире на,

в. Stra mljič-Bre znik, Ire na 
Стре пе то ва, Га ли на И. 437 [629], 450 
Су бо тић, Љи ља на 414 [349–350], 513
Су вај џић, Бо шко 281, 506 [1324], 513

[1384] 
Су дар, Ма ри на 558 [1893]
Су зић, Не над 396 [100] 
Су зић, Рад ми ла 414 [351] 
Су прун, Адам Е. 227, 246
Су прун чук, Ми ки та В. 43, 401 [170],

565 [1993]

Та на сић, Сре то 58–59, 64, 73, 137–150,
204, 213–214, 221, 272, 281, 292,
294–295, 386, 389 [14], 428 [536],
430 [558], 448, 473–474 [967–975],
496 [1208], 507 [1325], 513 [1386],
565–566 [1994–1997], 569 [2045] 

Та на ско вић, Дар ко 558 [1894] 
Та на ско вић, Та ња 489, 524 [1513]
Та ра, Ге ор ге Бог дан, в. Ta ra, Ge or ge

Bog dan
Тар ла нов, Ев ге ний З. 566 [1998]
Тар ла нов, За мир К. 438 [630] 
Та се ва, Ло ра 527 [1552] 
Та сев ска, Ве сна 415 [352]
Та со вац, То ма 396 [101], 489
Те ге, Фри де ри ке, в. Teg ge, Fri e de ri ke
Те ле бак, Ми ло рад 489 [1122]
Те лия, Ве ро ни ка Н. 234, 247
Тен кеа, Ма ри ја, в. Ţen chea, Ma ria
Те о до си је вић, Мир ја на 489 [1123]
Те пав че вић, Ми о дар ка 448 [723–724],

524, 536 [1663]
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Ти бен ска, Ева, в. Tibenská, Eva
Тир, Ми хал 426 [514], 441, 474
Ти ро ва, Зу за на 415 [353]
Тяп ко, Га ли на Г 474 [976], 513 [513],

536 [1664]
Тяп ков, Илья С. 396 [102]
Тяп ко ва, Ири на В. 396 [102]
То до ро вић, Дар ко 536 [1665]
То до ро вић, Ми љан 449, 496 [1209]
То јо та, Ју ни ши, в. Toyota, Ju nic hi 
Тол стая М[арфа] Н. 286
Тол стая, Све тла на М. 278, 280, 285,

288, 285, 290 
Тол стой, Ни ки та 285–291
То ма, Пол-Луј, в. Tho mas, Paul-Lo u is 
То ме ску, Дом ни ца, в. To me scu, Dom ni ţa
То мин, Све тла на 328, 527 [1553]
То мић, Ди на 474 [978]
То мић, Ли ди ја 337 
То мо вић, Ана 558 [1900]
То мо вић, Не над 542 [1747] 
Тон че ва, Хри сти на 527 [1554] 
То па лов, Ја го да 415 [356–358] 
То по лињ ска, Зу за на, в. To po li ń ska,

Zu zan na
Тор те ли Те лек, Мар та, в. Törteli Te lek

Márta
То ча нац, Ду шан ка 387, 412 [320] 
То шић, Ти а на 426 [515], 474, 558
То шо вић, Бран ко 148, 274, 318, 449

[727], 453 [772], 453 [779], 496
[1210–1211], 507 [1327] 

Трај ко ва, Зо ри ца 558 [1902] 
Трај ко вић, Та тја на 489 [1124–1125], 524
Трај ло вић-Кон дан, Ми нер ва 559 [1903]
Тр бо је вић-Ми ло ше вић, Ива на 559

[1904]
Три јић, Вла дан 528 [1555]
Три фу ња гић, Иван 507 [1328] 
Тро ја но вић, Си ма 182, 185
Тро фим ки на, Ол га И. 334, 507 [1329] 
Трп чев ски, Алек сан дар 559 [1905]
Тру ба чев, Олег Н. 132, 204
Ту ри лов, Ана то лий А. 326, 528 [1556–

1557] 

Ће клић, Алек сан дар 528 [1559]
Ће клић, Ни на 474 [980]
Ће лић, Ива на 474 [981], 489 [1126], 524

[1514]
Ћи ри лов, Јо ван 449, 489 [1127], 507

[1330]
Ћи рић, Љу би сав 489, 524 [1515]
Ћир ко вић, Ђор ђе 489 [1128]
Ћир ко вић, Све тла на М. 207–223, 396,

524 [1516]
Ћир ко вић, Си мо 543 [1748]
Ћир ко вић, Сње жа на 562 [1942]
Ћир ко вић-Ми ла ди но вић, Ива на 415

[359] 
Ћи шић, Ал ма 441 [661]
Ћо ра лић, Зрин ка 449 [728] 
Ћо рић, Бо жо 319, 449 [729], 453 [780],

474 [982], 489, 533 [1619–1620], 536
[1666], 566 [1999]

Ћу пић, Дра го 563 [1962]

Уби па рип, Ми лан ка 528 [1558]
Уј ка но вић, Ен вер, в. Uj ka no vić, En ver
Улан ска, Та тја на 415 [360] 
Улу ха нов, Иго рь С. 438 [631] 
Уља ре вић, Бра ни слав 513 [1387]
Ун ко вић, Оли ве ра 559 [1906]
Уро ше вић, Дан ка 524 [1517], 533 [1621]
Уро ше вић, Ата на си је 154, 170
Уско ко вић, Бу дим ка 415 [361] 
Ус пен ский, Бо рис 396 [104], 438 [632] 
Ухва на ва-Шмы га ва, И[рына] Ф. 274 

Фа би ја нић, Иво 559 [1907]
Фар ма ков ски, Ру жи ца 454 [782], 507

[1331], 513 [1388] 
Фе й са, Ми ха й ло П. 438 [633] 
Фе ке те, Егон 496 [1212], 541 [1733] 
Фи ли по вић, Је ле на 392 [45], 396 [105–

106], 415 [362], 513 
Фи ли по вић, Сло бо дан 543 [1749]
Фи ли по вић-Ко ва че вић, Со ња 427 [516],

489 [1131], 507 [1332], 559 
Фин дра, Јан, в. Fin dra, Ján
Фло, Не ли, в. Fla ux, Nelly
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Фор гас Бер дет, Естер, в. For gas Ber det,
Est her

Фрид ман, Вик тор, в. Friedman, Vic tor A.

Хај ду, До ри јан, в. Haj du, Do ri jan F.
Ха лас, Ана, в. Ha las, Ana 
Ха ли до вић, Ал ма, в. Ha li do vić, Al ma
Ха ли ти, Бај рам, в. Ha li ti, Baj ram
Ха луп ка-Ре ше тар, Са би на,

в. Ha lup ka-Re še tar, Sa bi na
Ха нић, Ја сми на, в. Ha nić, Ja smi na
Ха ри тон чик, Зи на и да А. 438 [634] 
Ха спел мат, Мар тин,

в. Ha spel math, Mar tin
Ха уз, То мас, в. Ha wes, Tho mas
Хе ге душ, И[ван], в. He gedüs, Iván 
Хемп кин, Кир стен, в. Hemp kin, Kir sten
Хент шел, Г., в. [Hentschel, Gerd]
Хер дер, Јо хан Гот фрид, в. Her der

Got frid, Jo han 
Хле бец, Бо рис 415 [365], 543 [1751–

1752], 560 [1915]
Хо дел, Ро берт, в. 401 [171] 
Хор њак, Со ња 415 [366] 
Хо џић-Јеј на, Амра, в. Ho džić-Jej na,

Amra
Хра ков ский, Вик тор С. 52, 56, 73, 438

[635] 
Хро мов, Сер гей С. 438 [636] 
Хут ко ва, Ани та, в. Hu ť ko va, Ani ta

Цве та нов ски, Го це 157, 170 
Цвет ко вић, Та ња 560 [1916]
Цви јо вић, Дра га на 474 [985–986], 569

[2047] 
Це й тлин, Ра ля M. 132 
Це ко вић-Ра ко њац, Не ве на 416 [368–

369], 507 [1333] 
Ци дил ко, Ве сна 416 [317], 513 
Цо не ва, Ли ля на 438 [637] 
Цр њак, Ди ја на 490, 507 [1334], 524–

525 [1518–1519]

Ча вић-Илић, Зо ра 402 [172–173]
Ча кь ро ва-Бур ла ко ва, Ј[улијана] 273

Ча но вић, Ми ра 332, 385– 570, 533 [1622]
Чан чар, Је ле на 507, 525 [1520], 533

[1623] 
Чар кић, Ми ло сав 508 [1338], 566 [2000]
Че мер кин, Сер гей Г. 438 [638] 
Че ре ми си на, М. И. 22, 25–27, 32
Чер ка со ва, Е. Т. 20, 32
Чер ны ше ва, Mаргарита И. 277–278, 284
Чи го ја, Бран ки ца 254, 256–257, 265,

328, 416 [371], 513, 526 [1530], 528
[1560], 533 [1624–1626] 

Чер ниш, Т[етяна] О. 269–270
Чо вић-Раз до буд ко, Ла ри са 387, 400

[157], 402 [174–176], 543 [1753],
562 [1943], 569 [2048] 

Чо лак-Ан тић, Бошко 566 [2001]
Чор бић, Ива на 416 [372] 
Чу бро вић, Би ља на 402 [177], 560 [1917]
Чу до ми ро вић, Јо ван 449 [731], 475 [987]
Чу ту ра, Или ја на 475 [988–990], 496

[1213], 507–508 [1335–1336] 

Џо го вић, Али ја, в. Džo go vić, Ali ja
Џо нић, Ви о ле та 427 [520], 438, 490 
Џу нић, Јо ва на 416 [373] 

Ша лер, Хел мут Вил хелм, в. Schal ler
Wil helm, Hel mut

Ша рић, Зо ран 396 [109]
Ша рић, Љи ља на 449–450 [733–734] 
Шар че вић, Ана 427 [521], 508, 560 
Ша фрањ, Је ли са ве та 560 [1918]
Шве до ва, На та лия Ю. 114, 132
Шев цо ва, Ва лен ти на А. 226–228, 230,

238, 241, 247
Ше ре ме ть е ва, Е. С. 20, 32
Ше хо вић, Аида, в. Še ho vić, Aida 
Ше хо вић, Аме ла, в. Še ho vić, Ame la
Ши га но ва, Г. А. 20, 32
Шип ка, Дан ко 490 [1133], 543 [1754–

1758]
Шип ка, Ми лан 450, 457, 475 [991], 490

[1134–1137], 496 [1214–1215], 453
[1759]

Ши рин ки на, Ма рия А. 396 [110] 
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Ши ро ки, Вла ди мир 560 [1919] 
Ши фрар Ка лан, Мар ја на, в. Ši frar

Ka lan, Mar ja na
Ши шки на, Све тла на 438 [639]
Шки фић, Са ња 560 [1921]
Шкра ба, Иры на 272, 284
Шме ле ва, Та ть я на В. 26, 32, 89 
Шнел-Жи ва но вић, Мар га ри та 490, 525

[1522]
Шо бот, Бо ја на 427 [522], 475, 560
Шо тра, Та тја на 416 [375] 
Шо шо, На та ша 281 
Шпи ца, Дра га на 457 [813]
Шприн гер, Кри сти не, в. Sprin ger,

Chri sti ne
Шта вља нин-Ђор ђе вић, Љу би ца 527

[1544]
Шта сни, Гор да на 290, 475 [992–995],

490 [1138], 525 [1523–1525], 536
[1668–1669] 

Ште бих-Го луб, Бар ба ра,
в. Šte bih-Go lub, Bar ba ra

Штр бац, Гор да на 386, 475–476 [996–
1000], 490–491 [1139–1140], 516
[1415], 525 [1526–1527]

Шће па но вић, Ми ха и ло 453 [773], 496
[1216], 508 [1337]

Шчэр бін, В[ячаслаў] К. 277 
Шчер бов ски, Та де уш, в. Szczer bow ski,

Ta de usz
Шу ба рић, Са ња 450 [737], 476, 533

[1627] 
Шу ло вић, Ксе ни ја 427 [523], 476, 560

Янев, Бо ян Г. 463 [869] 
Ясю ке вич, Еле на Н. 226, 237, 239, 247

Юл лы, Дже ля ль 169

Ла ти ни ца

Ale xan der, Ro nel le 389 [16]
Ali nei, Ma rio 13–14
An dra son, Ale xan der 544 [1761]

An to nić, Iva na, в. Ан то нић, Ива на
An to no vić, Dar ko 252, 265
Apo sto lou, Fon ti ni 397 [112] 
Ar jo ca-Iere mia, Euge nia 544 [1764] 
Avis, Al ba 536 [1670] 
Aykut, Kse ni ja 416 [377], 451, 543
Azu a ga, Lu i sa 390 [18]

Bar bi, Ma u ri zio 403 [186]
Ba rent sen, Adrian 62, 65, 71, 73 73 428

[529] 
Ba rić, Hen rik 339
Bart mi ń ski, Jer zi 274, 282, 390 [20] 
Ba ti stić, Ta tja na 103,109
Ba šlar, Ga ston 175–176, 185
Ba u er, He in rich 111, 132
Ba u er, Ja ro slav 115, 119, 133
Bed nar czuk, Les zek 112–113, 133
Be go vić, Dža vid 442 [672] 
Ben son, Mor ton 537 [1672–1675] 
Bir nba um, Hen rik 113, 133
Bla ke mo re, Di a ne 119, 133
Bla že vić Kre zić, Ve ra 258, 265
Bon ta, Ele na 403 [196]
Bra tož, Sil va 545 [1773] 
Br ko vić, Mil ko 265
Brow ne, Wayles 562 [1949]
Bro zo vić, Da li bor 265
Br zo zow ska, Do ro ta 566 [2002]
Bühler, Karl 112, 133

Camp bell, Lyle 111, 133
Ca pas so, Da ni lo 408 [254] 
Ca va li e re, Sal va to re 408 [253]
Co mrie, Ber nard 93, 109, 133
Cor bett, Gre vil le G. 429 [541] 
Crystal, Da vid 551 [1830]

Ćo rić, Bo žo, в. Ћо рић, Бо жо

Čermák, Fran ti šek 200, 204 

Dąb ska-Pro kop, Ur szu la 112–113, 133
Da mja no vić, Stje pan 253–255, 265
D’an dra de, Roy G. 211, 221
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Da pit, Ro ber to 443 [686]
Dă ră buş, Car men 397 [119]
De li be go vić Dža nić, Ni ha da 547 [1794] 
Del brück, Bert hold 111–112, 133
De Pi e ri, Ma ria-Te re sa 547 [1793]
Dik, Si mon 116, 133
Dra gi će vić, Raj na, в. Дра ги ће вић, Рај на 
Dra go e scu, Аlina-An dre ea 406 [228]
Du ran, Ta rik 480 [1033] 

Džo go vić, Ali ja 525 [1521] 

Eko, Um ber to 180, 184, 186, 398 [130] 
El Far ra, Ha na 548 [1806]
Er de ljac, Vla sta 391 [40] 
Evans, Vyvyan 211, 222

Fil lmo re, Char les 211, 222
Fin dra, Ján 441 [662] 
Fi ne gan, Ed ward 113, 133 
Fla ker, Alek san dar 265
Fla ux, Nelly 559 [1908]
Focht, Ivan 184, 186
For gas Ber det, Est her 559 [1909]
Fri ed man, Vic tor A. 396 [107], 449 [730]

Gaj, Ljudevit 265
Gaj da, Sta ni sł aw 276, 284
Ga ł kow ski, Ar tur 274 
Gar cia-Pa he Sánchez, Ma rio 546 [1788] 
Gibbs, Raymond W. Jr. 193, 204
Ghe er brant, A. 184–185
Gi o va ni, Gi or gi ni 538 [1694]
Gon da, Jan 133
Gor če vić, Ad mir 547 [1789] 
Gor tan-Premk, Da rin ka, в. Гор тан Премк

Да рин ка
Green, Me la nie 211, 221
Grygel, Mar cin 419 [410], 439, 461
Groc how ski, Ma ci ej 439 [645] 
Gros zler, Astrid 419 [412], 547 
Gu gli el mi, Lo ren zo 405 [217] 

Ha i man, John 122, 133
Haj du, Do ri jan F. 396 [108] 

Ha las, Ana 427 [517], 489, 559 [1910]
Ha li do vić, Al ma 559 [1911] 
Ha li ti, Baj ram 543 [1750]
Ha lup ka-Re še tar, Sa bi na 427 [518], 474,

559 [1912–1913] 
Ha nić, Ja smi na 427 [519], 449, 559
Har ris, Ali ce C. 111, 133
Hart man, Ni ko laj 184, 186 
Ha spel math, Mar tin 114–115, 117, 129, 133
Ha u gen, Einar 284
Ha wes, Tho mas 560 [1914] 
He gedüs, Iván 271
Hemp kin, Kir sten 415 [364] 
Hentschel, Gerd 274
Her der Got frid, Jo han 389 [15]
Ho džić-Jej na, Amra 416 [367], 560
Hru ba ru, Flo ri ca 556 [1875] 
Hut ten loc her, Ja nel len 135 
Hu ť ko va, Ani ta 441 [663] 

Ivić, Mil ka, в. Ивић, Мил ка

Ja kob sen, Per 332, 517 [1432] 
Ja ku bo wicz, Ma ri o la 269
Ja ma sa ki, Ka jo ko 407 [246], 509
Ja ros ze wicz, He nryk 420 [426], 439, 480,

493 [1167] 
Ja sin ska ja, Ka tja 117, 133
Je sen šek, Mar ko 444 [693]

Ka drić, Ad nan 444 [694] 
Ka kri dis, Yan nis 327, 399 [138], 450, 527

[1542]
Ka laj dži ja, Alen 444 [695] 
Ka ł as znik, Mar ce li na 550 [1818]
Kant, Ima nuel 184, 186
Ka rav dić, Ze na i da 444 [696], 481 
Ka va lir, Mo ni ka 549 [1817]
Ki kle wicz, Alek san der 439 [648], 441
Kilyeni, Annamaria 550 [1820]
Kir fel, Sa bi ne 399 [144], 481 [1049], 500
Kleszczo wa, Krystyna 439 [649] 
Koc bek, Alen ka 550 [1827] 
Ko ni us hke vich, Ma ria, в. Ка ню шке віч,

Ма рия. І.
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Ko pečny, Fran ti šek 123–125, 133–134
Kop si dou, Ioan na 393 [60] 
Кo ri a kow ce wa, Ele na, в. Кор ја ков це ва,

Еле на. И. 
Ko šu tar, Pe tra 324
Ko va če vić, Mi loš, в. Ко ва че вић, Ми лош
Ko wa lo nek, Ma ci ej 439 [650], 463 
Kövecses, Zoltán 408 [259]
Kra sni ći, Ali ja 550 [1828] 
Kretschmer, An na 289
Kretschmer, Paul 111–112, 134
Kri mer-Ga bo vić, Sa nja

в. Кри мер-Га бо вић, Са ња
Kri žan, Aga ta 409 [269]
Kur dić, Še fik 393 [62]
Ku rek, Ha li na 274 
Kuryłowicz, Jerzy 196, 204
Künzli, A. 399 [140] 
Kwo ka, To masz 534 [1640]

La koff, Ge or ge 222
Lang, Ewald 118,134
Lan gac ker, Ro nald W. 201, 205, 211–212,

222
Leh mann, Chri stian 112–114, 120, 134
Le šić, Zden ko 393 [67] 
Le vin-Ste in mann, An ke 205
Le o nard, Jean Leo 551 [1833] 
Lon gac re, Ro bert E. 134
Lu baś, Wł adysł aw 303–307, 364–370,

429 [543], 493 [1174] 
Lu kić, Mi li ca 258, 265
Lu rag hi, Sil via 117, 134

Łazi ń ski, Ma rek 274

Mac Ro bert, Cat he ri ni ne M. 270
Mal chu kov, An drej 116–117, 120, 129, 134
Ma lja-Ima mi, Na i lje 551 [1836] 
Mar koš, Ma rin 410 [286] 
Mar ko vić, Ivan 323
Ma te šić, Jo sip 202, 205
Ma u ri, Ca te ri na 113, 115–118, 127, 129,

134
Mayer, Lana 551 [1834]

Me je, A[nto an] 351
Me nac, An ti ca 201, 203, 205
Mer telj, Dar ja 410 [292] 
Mic ho ń ska-Stad nik, An na 411 [300] 
Mi ha lje vić, Vi ne 260, 265 
Mi klič, Tja ša 422 [462] 
Mi lew ska, В. 20, 31
Mi lo še vić, Kse ni ja, в. Ми ло ше вић,

Ксе ни ја
Mi o vić, Ve sna 265
Mi ram bel, An dree 112–113, 134
Mo qad dam, Ah mad Saf far 411 [305], 553 
Mon te ro, Jo se Fran ci sco Me di na 553

[1848]
Mott, Brian 553 [1849], 568 [2024]
Mra zo vić, Pa vi ca 98, 109, 139, 148
Mun te a nu-Si ser man, Mi ha e la 423 [473],

553
Mu sić, August 137, 148

Na gor ko, Ali cja 440 [653], 540 
Na kaš, Lej la 256, 265
Na zor, Ani ca 250, 265
Németh-Konc, Éva 554 [1853–1854]
Ne ve klov ski, Ger hard 288
No mac hi, Мotoki 564 [1980] 
Nor rick, Neal R. 213, 222

Olo šti ak, Mar tin 440 [654] 

Panevová, Jar mi la 440 [655]
Pa ra, Iulia 400 [154]
Pásztor Kic si, Mária 554 [1857]
Paul, Her mann 134
Penttilä, Esa 193, 195, 201–203, 205
Pérez Ru iz, Le o nor 554 [1860] 
Pe sant, De ni sle 554 [1858]
Po kor nić, Bran ko 208, 222
Po lo Ca no, Nu ria 555 [1863] 
Po po vić, Lju bo mir, в. По по вић,

Љу бо мир
Pospišíl, Ivo 440 [656], 568 [2033]
Po žgaj Ha dži, Ve sna 394, 412 [317], 447

[712], 512 
Pra njić, Kru no slav 265
Pranj ko vić, Ivo 447 [714]
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Qu inn, Na o mi 211, 222

Ra ec ke, Joc hen 430 [556] 
Ren ner, Vin cent 425 [499], 486, 556
Rojs, Ju rij Ema nuel 437 [622] 
Ro u so u li o ti, Tho mai 556 [1874] 
Ru den ka, Ale na 437 [623]
Rud nik-Kar wa to wa, Zo fia 274, 437, 440

[657] 
Ru dolph, Eli sa beth 116, 134 

Sa wa ni ew ska-Moc ho wa, Zo fia 273 
Sa vić, Sven ka, в. Са вић, Свен ка
Schal ler Wil helm, Hel mut 449 [732]
Schif frin, De bo rah 211, 222
Schle gel, Fri e drich von 111, 135
Sel ma ni, Nik ša 265
Ser ra gi ot to, Gra zi a no 413 [329] 
Shpre sa, De li ja 405 [219] 
Si del cev, An drej V. 426 [505], 556, 560
Si e ro ci uk, Jerzy 440 [658] 
Skok, Petar 186, 247, 339, 344 
Skwar ska, Ka ro li na 426 [509], 437, 440
Slančová, Da ni e la 440 [659] 
Sł aw ski, Fran cis zek 205
So ko lo va, Na ta liya, в. Со ко ло ва,

На та ли ја
So re scu Ma rin ko vić, An ne ma rie 414

[337–338] 
Spa ri o su, La u ra 557 [1882–1883]
Sprin ger, Chri sti ne 402 [178] 
Sta ni slav, Ján 115–116, 135 
Sto ja no vić, Dra gan 179, 186
Stra mljič-Bre znik, Ire na 272, 276, 448

[722] 
Stra uss, Cla u dia 211, 222
Szczer bow ski, Ta de usz 438 [642] 
Szépe, Gyorgy 395 [95]

Še ho vić, Aida 490 [1132], 525 
Še ho vić, Ame la 450 [735]

Ši frar Ka lan, Mar ja na 560 [1920]
Šte bih-Go lub, Bar ba ra 450 [736]

Ta fra, Bran ka 318–325
Talmy, Le o nard 93, 109
Ta ra, Ge or ge Bog dan 558 [1895] 
Teg ge, Fri e de ri ke 569 [2046] 
Ţen chea, Ma ria 558 [1896]
Tibenská, Eva 448 [725] 
Tho mas, Paul-Lo u is 155, 158, 170, 415

[355], 453 [778], 474 [977]
To me scu, Dom ni ţa 558 [1899]
To po li ń ska, Zu zan na 9–15, 268, 430

[560], 449 [726], 474 [979]
Toyota, Ju nic hi 396 [103], 415 [354], 558

[1897]
Tor re go, Espe ran za M. 115, 135 
Törteli Te lek Márta 558 [1901] 

Uj ka no vić, En ver 489 [1130] 

Van Va lin, Ro bert D. 114, 135 
Va sić, Ve ra, в. Ва сић, Ве ра
Va silyeva, Ma ri na 135 
Ve čer ka, Ra do slav 132 
Vra na, Jo sip 261, 265
Vr ho vac, Yvon ne 404 [203]
Vykypěl, Bo hu mil 388 [3]

Was za ko wa, Krystyna 439 [644]
Wa ter fall, He i di 135 
Wex ler, Paul 428 [534]
Wi er zbic ka, An na 92, 109, 112, 135 
Win disch, Er nest 135 

Za ba rah, Da reg 391 [41] 
Zi lić, Er min ka 419 [421], 444, 549
Zve kić-Du ša no vić, Du šan ka,

в. Зве кић-Ду ша но вић, Ду шан ка

Регистре урадила:
Драгана Радовановић
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

1. Часопис Јужнословенски филолог објављује оригиналне ра-
дове из области лингвистичке теорије, словенске филологије, исто-
ри је и ди ја лек то ло ги је ју жно сло вен ских и дру гих сло вен ских је зи ка,
историје лингвистике и сродних научних области, научну критику,
хронику и библиографију. Радови који су већ објављени или пону-
ђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при-
хваћени за објављивање у Јужнословенском филологу. Ако је рад
био изложен на научном скупу у виду усменог саопштења (под
истим или слич ним на сло вом), по да так о то ме тре ба да бу де на ве ден
у по себ ној на по ме ни, по пра ви лу при дну пр ве стра ни це члан ка.

2. Радови се објављују на српском језику, екавским или ијекав-
ским књижевним изговором, ћирилицом. Уколико аутор жели да му
рад бу де штам пан ла ти ни цом, тре ба то по себ но да на гла си. По до го -
во ру са Уред ни штвом, рад мо же би ти об ја вљен на ен гле ском, ру ском,
немачком или француском језику. 

Ру ко пис тре ба да бу де ис пра ван у по гле ду пра во пи са, гра ма ти ке
и стила. У Јужнословенском филологу за радове на српском језику
примењује се Правопис српскога језика Митра Пешикана, Јована
Јерковића и Мата Пижурице (Матица српска: Нови Сад, 2010). По-
ред правописних норми утврђених тим правописом, аутори треба да
се у припреми рукописа за штампу придржавају и следећег:
а) Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часопи-

са, речника и сл.) који се помињу у раду штампају се курзивом
на језику и писму на којем је публикација која се цитира обја-
вљена, било да је реч о оригиналу или о преводу.

б) Пожељно је цитирање према изворном тексту (оригиналу) и пи-
сму. Уколико се цитира преведени рад, треба у одговарајућој на-
помени навести библиографске податке о оригиналу.

в) Страна имена пишу се транскрибовано (прилагођено српском је-
зику) према правилима Правописа српскога језика, а када се
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страно име први пут наведе, у загради се даје изворно писање,
осим ако је име широко познато (нпр. Ноам Чомски), или се из-
ворно пише исто као у српском (нпр. Филип Ф. Фортунатов). 

г) У уметнутим библиографским скраћеницама (парентезама) пре-
зиме аутора наводи се у изворном облику и писму, нпр. (БЕЛИЋ
1941), (KAROLAK 2004);

г) Цитати из дела на страном језику, у зависности од функције коју
имају, могу се наводити на изворном језику или у преводу, али
је потребно доследно се придржавати једног од наведених на-
чина цитирања. Уколико су наводи дати у изворном језику, ау -
тор у фусноти може дати њихов превод.

д) Цитати из дела на страном језику, у зависности од функције коју
имају, могу се наводити на изворном језику или у преводу, али
је потребно доследно се придржавати једног од наведених
начина цитирања. Уколико су наводи дати у изворном језику,
аутор у фусноти може дати њихов превод.

3. Рукопис треба да има следеће елементе: а) наслов рада, б) име,
средње слово, презиме, назив установе у којој је аутор запослен, в)
сажетак, г) кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) ре-
зиме, ж) прилоге. Редослед елемената мора се поштовати. Радови
који представљају краће прилоге, грађу, приказе и сл. поред основног
дела текста садрже име аутора, афилијацију, електронску адресу
аутора и наслов. 

4. Наслов рада треба да што верније и концизније одражава са-
држај рада. У интересу је аутора да се користе речи прикладне за
индексирање и претраживање. Ако таквих речи нема у наслову, по-
жељно је да се наслову дода поднаслов. Наслов (и поднаслов) штам-
пају се на средини странице, верзалним словима.

5. Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланци-
ма штампају се изнад наслова уз леву маргину, а у приказима испод
текста уз десну маргину, курзивом. Имена и презимена домаћих
аутора увек се наводе у оригиналном облику, независно од језика
рада. Назив и седиште установе у којој је аутор запослен наводи се
испод имена, средњег слова и презимена аутора. Називи сложених
организација треба да одражавају хијерархију њихове структуре
(нпр., Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за
српску књижевност). Ако је аутора више, мора се назначити из ко-
је установe потиче сваки од наведених аутора. Функција и звање
аутора се не наводе. Службена адреса и/или електронска адреса
аутора даје се у подбелешци, која је звездицом везана за презиме
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аутора. Ако је аутора више, даје се само адреса првог аутора. Назив
и број пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак на-
стао, као и назив институције која је финансирала пројекат или про-
грам наводи се у посебној подбелешци, која је двема звездицама
везана за назив установе у којој је аутор запослен. Код хронике,
приказа и критике име аутора, афилијација и електронска адреса
дају се после текста хронике, приказа или критике.

6. У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и
рад, треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и
резултате научног истраживања. Препоручује се да сажетак има од
100 до 250 речи. Сажетак треба да се налази испод наслова рада,
без ознаке Сажетак, и то тако да му је лева маргина увучена 1 cm
у односу на основни текст (тј. једнако увучена као први пасус
основног текста).

7. Кључне речи су термини или изрази којима се указује на це-
локупну проблематику истраживања, а не може их бити више од
десет. Препоручљиво их је одређивати са ослонцем на стручне тер-
минолошке речнике, а у интересу је аутора да учесталост кључних
речи (с обзиром на могућност лакшег претраживања) буде што ве-
ћа. Кључне речи дају се на језику на којем је написан сажетак.
Кључне речи се наводе испод сажетка, са ознаком Кључне речи, и то
тако да им је лева маргина уравната с левом маргином сажетка. 

8. Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту
која упућује на потпуни библиографски податак о делу које се ци-
ти ра, на ве ден на кра ју ра да, са сто ји се од отво ре не за гра де, пре зи ме -
нa ауто ра (ма лим вер за лом), го ди не об ја вљи ва ња ра да ко ји се ци ти ра,
те ознаке странице са које је цитат преузет и затворене заграде, на
пример:

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се ци-
фре које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а
између њих ставља се црта, на пример:

(ИВИЋ 1986: 128) за библиографску
јединицу:

ИВИЋ, Павле. Српски народ и његов језик. –
2. изд. Београд: Српска књижевна
задруга, 1986.

(ИВИЋ 1986: 128–130) за библиографску
јединицу:

ИВИЋ, Павле. Српски народ и његов језик. –
2. изд. Београд: Српска књижевна
задруга, 1986.
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Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре
које се односе на странице у цитираном раду, одвајају се запетом,
на пример:

Уколико је реч о страном аутору, презиме jе изван парентезе
пожељно транскрибовати на језик на коме је написан основни текст
рада, на пример Џ. Марфи за James J. Murphy, али у парентези пре-
зиме треба давати према изворном облику и писму, нпр.

Када се у раду помиње више студија које је један аутор публи-
ковао исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно
је одговарајућим азбучним словом прецизирати о којој се библио-
графској одредници из коначног списка литературе ради, на пример
(МURPHY 1974а: 12).

Уколико библиографски извор има више аутора, у уметнутој би-
блиографској напомени наводе се презимена прва два аутора, док се
презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др.:

Ако је из контекста јасно који је аутор цитиран или парафрази-
ран, у текстуалној библиографској напомени није потребно наво-
дити презиме аутора, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из те области
срочио је бенедиктинац Алберик из Монте Касина у другој половини XI века.

Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора,
податке о сваком следећем раду треба одвојити тачком и запетом,
нпр. (БЕЛИЋ 1958; СТЕВАНОВИЋ 1968).

9. Подбелешке (подножне напомене, фусноте), обележене арап-
ским цифрама (иза правописног знака, без тачке или заграде) дају
се при дну странице у којој се налази део текста на који се подбе-

(ИВИЋ 1986: 128, 130) за библиографску
јединицу:

ИВИЋ, Павле. Српски народ и његов језик. –
2. изд. Београд: Српска књижевна
задруга, 1986.

(MURPHY 1974: 95) за библиографску
јединицу:

MURPHY, James J. Rhetoric in the Middle
Ages: A History of Rhetorical Theory
from Saint Augustine to the Renaissance.
Berkeley: University of California Press,
1974.

(ИВИЋ, КЛАЈН и др.
2007)

за библиографску
јединицу:

ИВИЋ, Павле и Иван Клајн, Митар Пе ши -
кан, Бранислав Брборић. Српски је зи -
чки приручник. 4. изд. Београд: Бео -
град ска књига, 2007.
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лешка односи. Могу садржати мање важне детаље, допунска обја-
шњења и сл. Подбелешке се не користе за навођење библиограф-
ских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, будући
да за то служе библиографске парентезе, које – будући повезане с
пописом литературе и извора датих на крају рада – олакшавају пра-
ћење цитираности у научним часописима.

10. Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни
и графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се рим-
ским цифрама, прилажу се на крају текста рукописа, а њихово ме-
сто у тексту се означава одговарајућом цифром. 

11. Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном
Цитирана литература. У том одељку разрешавају се библиограф-
ске парентезе скраћено наведене у тексту. Библиографске јединице
(референце) наводе се по азбучном или абецедном реду презимена
првог или јединог аутора како је оно наведено у парентези у тексту.
Пр во се опи су ју азбуч ним ре дом пре зи ме на пр вог или је ди ног ауто ра
радови објављени ћирилицом, а затим се описују абецедним редом
презимена првог или јединог аутора радови објављени латиницом.
Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви
редови осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи
параграф).

Свака библиографска јединица представља засебан пасус који
је организован на различите начине у зависности од врсте цитира-
ног извора. 

У Јужнословенском филологу у библиографском опису цитира-
не литературе примењује се MLA начин библиографског цитирања
(Modern Language Association’s Style - Works cited), с том модифи-
кацијом што се презиме аутора наводи малим верзалом, а наслов
посебне публикације наводи се курзивом. 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација:
ПРЕЗИМЕ, име аутора и име и презиме другог аутора. Наслов

књиге. Податак о имену преводиоца, приређивача, или некој
другој врсти ауторства. Податак о издању или броју томова.
Место издавања: издавач, година издавања.

Пример:
БЕЛИЋ, Александар, О језичкој природи и језичком развитку:

лингвистичка испитивања. Књ. 1. – 2. изд. Београд: Нолит,
1958.
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МИЛЕТИЋ, Светозар. О српском питању. Избор и предговор Че-
домир Попов. Нови Сад: Градска библиотека, 2001.

MAŠIĆ, Branislav i Ranko Lončarević. Menadžment – škole i novi
pristupi. 2. prošireno izd. Banja Luka: Ekonomski fakultet, 2004.

Фототипско издање:
ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, го-

дина првог издања. Место поновљеног, фототипског изда-
ња: издавач, година репринт издања.

Пример:
СОЛАРИЋ, Павле. Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија:

Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 2003.

Секундарно ауторство:
У Јужнословенском филологу зборници научних радова се

описују према имену уредника или приређивача.
Презиме, име уредника (или приређивача). Наслов дела. Место

издавања: издавач, година издавања.
Пример:
BUGARSKI Ranko (ed.). Language Planning in Yugoslavia. Colum-

bus: Slavica Publishers, 1992.
РАДОВАНОВИЋ, Милорад (ур.). Српски језик на крају века. Бе-

оград: Институт за српски језик САНУ – Службени гласник,
1996.

Рукопис:
ПРЕЗИМЕ, име. Наслов рукописа (ако постоји или ако је у науци

добио општеприхваћено име). Место настанка: Инсти ту ци -
ја у којој се налази, сигнатура, година настанка. 

Пример: 
НИКОЛИЋ, Јован, Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Бео -

граду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.
Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према

пагинацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран.

Прилог у серијској публикацији:
Прилог у часопису:
ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текста у публикацији.“ Наслов

часописа број свеске или тома (година, или потпун датум):
стране на којима се текст налази.
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Пример:
РИБНИКАР, Јара. „Нова стара прича.“ Летопис Матице српске

књ. 473, св. 3 (март 2004): стр. 265–269.

Прилог у новинама:

ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текста.“ Наслов новина датум:
број страна.

Пример:
КЉАКИЋ, Слободан. „Черчилов рат звезда против Хитлера.“ По-

литика 21.12.2004: 5.
Монографска публикација доступна on-line:

ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. <адреса са Интернета>.
Датум преузимања.

Пример:

VELTMAN, K.H. Aug men ted Bo oks, know led ge and cul tu re.
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 02.02.2002.

Прилог у серијској публикацији доступан on-line:

ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текста.“ Наслов периодичне пу-
бликације. Датум периодичне публикације. Име базе пода-
така. Датум преузимања.

Пример:

TОIT, A. „Teaching Info-preneurship: students’ perspective.” ASLIB
Proceedings February 2000. Proquest. 21.02.2000.

Прилог у енциклопедији доступан on-line:

„НАЗИВ ОДРЕДНИЦЕ.“ Наслов енциклопедије. <адреса са Интер-
нета>. Датум преузимања.

Пример:

„WILDE, Oscar.” Encyclopedia Americana. <...> 15.12.2008.

12. Извори се дају под насловом Извори у засебном одељку по-
сле одељка Цитирана литература на истим принципима библио-
графског описа који се примењује у одељку Цитирана литература.

13. Резиме не би требало да прелази 10% дужине текста, треба
да буде на једном од светских језика (енглеском, руском, немачком,
француском). Уколико аутор није у могућности да обезбеди корек-
тан превод, треба да напише резиме на језику на коме је написан и
рад, а Уређивачки одбор Јужнословенског филолога ће обезбедити
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превод. Уколико је рад написан на страном језику, резиме мора би-
ти написан и на српском језику. Уколико аутор није у могућности да
обезбеди резиме на српском језику, треба да напише резиме на је-
зику на којем је написан рад, а Уређивачки одбор ће обезбедити пре-
вод резимеа на српски језик. После резимеа треба на језику резимеа
навести кључне речи за дати рад. 

14. Текст рада за Јужнословенски филолог пише се електрон-
ски на страници А4 формата (21 x 29,5 cm), с маргинама од 2,5 cm,
увлачењем новог пасуса 1,5 cm, и размаком међу редовима 1,5.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, словима величине
12 pt, a сажетак, кључне речи и подножне напомене словима вели-
чине 10 pt.

Штампанe рукописе треба слати на адресу: Уређивачки одбор
Јужнословенског филолога, Институт за српски језик САНУ, Кнез
Михаилова 54, 11000 Београд. Поред штампане верзије рукописа,
треба послати и електронску верзију рукописа, идентичну штам -
паној, у Word формату на компакт диску или на електронску адресу
ppiper2828@gmail.com или rajnad@yahoo.com с назнаком да се ради
о руко пису за Јужнословенски филолог. Штампана верзија рукописа
може бити замењена електронском верзијом у PDF формату.

Уређивачки одбор Јужнословенског филолога
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