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Увод

Овај при лог има за циљ да по ку ша да осве тли пи та ња ви ше је зич -
но сти, сим бо лич ке функ ци је је зи ка Ба нат ских Бу га ра као и про це се
за ме не је зи ка и/или ње го ве ре ви та ли за ци је у на се љи ма ју жног и
сред њег Ба на та а у све тлу те о риј ског кон цеп та је зич ког пе јза жа. Из
овог угла мо гу ће је са гле да ти ви дљи вост прет по ста вље не ви ше је зич -
но сти, али и да ље оста је отво ре но пи та ње да ли про сто по сто ја ње
нат пи са на раз ли чи тим је зи ци ма под ра зу ме ва ауто мат ски и ви ше је -
зич ност ло кал ног ста нов ни штва. На дру гом ис тра жи вач ком ни воу,
на ни воу за шти те угро же них је зи ка, по ста вља се пи та ње ет но лин -
гви стич ке ви тал но сти је зи ка Ба нат ских Бу га ра, од но сно – у ко јој
ме ри у овом ра ду ана ли зи ра ни нат пи си на ма лим је зи ци ма у са крал -
ном кон тек сту гро бља по ма жу про це су очу ва ња је зи ка.

Спо ме ник на гро бљу ко му ни ци ра и на лич ном и на со ци јал ном
ни воу, он са др жи лич ни и јав ни опро штај бу ду ћи да је спо ме ник по -
ста вљен у јав ном про сто ру. По ста вља ње или из о ста вља ње име на
или фо то гра фи је по кој ни ка има лич но зна че ње за оног ко спо ме ник
по ди же.1 Са вре ме ни спо ме ни ци, за раз ли ку од ста ри јих ко ји су
обич но ти пи зи ра ни, мо гу би ти ве о ма пер со на ли зо ва ни и са др же ин -
тим ну ко му ни ка ци ју са по кој ни ком. По ди за њем спо ме ни ка пру жа ју
се ин фор ма ци је не са мо о по кој ни ку већ и о ње го вој по ро ди ци, ре -
ли ги о зно сти, по ре клу, од но сно омо гу ћа ва се увид у ши ри исто риј -
ско-по ли тич ки кон текст.

Студија је настала на теренским истраживањима и теренском
документовању банатско-бугарског језика и свеобухватном увиду
у развој и статус банатско-бугарског књижевног језика.

Језички пејзаж

Истраживања језичког пејзажа (ЈП) користе писани језик у јав -
ном простору као примарни извор података о језичкој ситуацији на
одре ђеној територији. Развијају се углавном у домену социо лин -
гви стике, али су повезана и са другим хуманистичким наукама –
ви зу елном антропологијом, психологијом, социологијом, простор ним
пла нирањем, између осталог.
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1 Из у ча ва ње над гроб них спо ме ни ка тра ди ци о нал но при па да до ме ни ма ар хе -
о ло ги је, епи гра фи ке и исто ри је умет но сти. Са вре ме ни ет но граф ски оквир из у ча -
ва њу се о ских гро ба ља у Ср би ји да ју ра до ви е тно ло га Бо се Ро сић (уп. нпр. РО СИЋ

1999), а ан тро по ло зи се ба ве тран сфор ма ци ја ма „про сто ра смр ти“ (уп. нпр. ТР -
БО ЈЕ ВИЋ 2011).



Свеобухватни преглед новијег развоја на пољу језичког пејзажа,
пре свега у двојезичним и мултијезичким заједницама објавио је
Дурк Гортер (GORTER 2013) са фокусом на истраживања после 2007.
године. Нови часопис Linguistic Landscape основан je 2015. године,
а претходили су му тематски бројеви часописа International Journal
of Multilingualism (2006), International Journal of Bilingualism 18/5
(2014), као и низ веома утицајних тематских зборника радова:
SHOHAMY/GORTER 2009, SHOHAMY/BEN-RAFAEL/BARNI 2010, GORTER

et al. 2012, HÉLOT et al 2012.
Бројни велики градови у свету до данас су већ добили описе и

ана лизе свог лингвистичког пејзажа, али то није случај са руралним
је зичким пејзажима. Могу се поменути студије које укључују и ру -
рал не пејзаже Канаде (DAVELUY/FERGUSON 2009), односно руралне
пеј заже јужне Африке (DU PLESSIS 2010). Рецепцију језичког пејзажа
у зависности од степена писмености потенцијалних корисника у
јед ном селу у Гамбији анализира студија JUFFERMANS/COPPOOLSE

2012. Фински социолингвиста Пиетикаинен (PIETIKÄINEN 2014)
открива поглед из ’периферијске вишејезичне перспективе’ једног
Са ми села у Финској и размишља о односу центра и периферије,
од носно говори о ’периферијским језичким заједницама’, зајед ни -
ца ма које се налазе на периферним локацијама где је однос између
ма њинских и већинских језика флуидан и флексибилан.

У Србији и ширем региону такође су увелико започета теренска
до кументовања језичког пејзажа и њихова анализа: значајне со цио -
лин гвистичке резултате тек треба очекивати јер је у питању област
од посебног интереса због своје вишејезичности, али и сложене и
ди намичне језичке политике (уп. VUKOVIĆ 2012, GRBAVAC 2015). Ма -
ри ја Недељковић Правдић је сумирала основне теоријске поставке
и досадашње резултате у домену језичког пејзажа, али без примене
на неки конкретни језички пејзаж (НЕДЕЉКОВИЋ ПРАВДИЋ 2015). По -
ка зало се да су истраживања језичког пејзажа посебно значајна у ви -
шејезичном контексту будући да визуелна информација о при су ству
језика утиче на перцепцију социјалног статуса различитих је зи ка,
па чак и на сопствено језичко понашање (GORTER 2007: 4). Про у ча -
ва ње језичког пејзажа истовремено омогућава увид у ма њин ску је -
зи чку политику, односно усаглашеност званичне мањинске језичке
по литике на одређеној територији у вишејезичном контексту са по -
сто јећим језичким пејзажом.

Границе језичких „територија“ регулишу се службеним про пи -
си ма о језичкој употреби у јавном простору. Постоје значајне раз ли -
ке између, са једне стране приватних писаних ознака (енг. bottom-up),

Језички пејзаж меморијалног простора вишејезичних заједница… 9



какве су, на пример, називи продавница, писани огласи постављени на
неком јавном месту и, са друге стране, службених писаних озна ка
(енг. top-down), какве су, на пример, званичне табле са називом ули -
ца, саобраћајне ознаке, имена државних институција, које би тре ба ло
да одражавају службену језичку политику. Приватне ознаке такође
су под утицајем службене језичке политике, али често одражавају
и индивидуалне преференције. Оба нивоа заједно одражавају одно -
се моћи унутар заједнице, као и евентуалне утицаје глобализације.
Разлика између службених и приватних писаних ознака омогућава
увид у реалне резултате језичке политике: службене ознаке показују
званични став државе, а приватне ознаке показују како обични људи
прихватају и примењују званичну језичку политику.

Стање језичких права говорника неког језика не одређује оба ве -
зно само њихов број, од великог је утицаја статус језика у дру штву и
обрасци његове употребе и видљивост у језичком пејзажу. Ма ње
престижан статус неког језика може да доведе до његове мар ги на -
ли зације, а у појединим случајевима и губитка мањих језика, њи хо -
ве ’невидљивости’ (уп. RICENTO 2000: 204).

О језичком пејзажу града Суботице постоји студија Петра Ву -
ко вића (VUKOVIĆ 2012), која анализира језичку мањинску политику
у овом граду на основу снимљених натписа у улици Димитрија Ту -
цо вића. Нажалост, није наведено време теренског документовања,
а значајно би било знати и макар приближно време постављања
при ватних вишејезичних натписа, односно дијахрона димензија
пеј зажа би могла говорити о евентуалним утицајима савремене је -
зичке политике. Да би се отклониле извесне недоумице око ре до -
сле да натписа на званичним таблама потребно је указати на следећи
став из Закона о службеној употреби језика и писама (2010): „Ако
је више језика националних мањина у службеној употреби, текст
на тим језицима исписује се после српског по азбучном реду.“ Истим
законом регулисана је и употреба ћириличног и латиничног писма
(„Орган, организација и други субјект може свој назив, фирму или
други јавни натпис да испише, поред ћириличног и латиничним
писмом.“).2

У нашем прилогу, у односу на постојећу литературу о језичком
пеј зажу, отварају се два недовољно истражена домена: питање је -
зич ког пејзажа у руралном контексту и ЈП у меморијалном кон тек -
сту гробља. Зборник радова SHOHAMY/GORTER 2009 имао је за циљ
про ширивање пејзажа у који су укључени и историјски важни „мо -
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ну ментални записи“ (енг. monumental inscriptions). Наш прилог ће
показати значај ефемерних монументалних записа за динамичку
перспективу језичког пејзажа будући да сваки запис на локалном
гробљу садржи и тачну годину свог настанка (terminus ante quem),
а у неким случајевима и тачан датум.

Банатски Бугари и њихов језик у српском Банату

Данашњи Банатски Бугари (у употреби је и синонимни етноним
Палћани) потомци су Бугара католика који воде порекло из да на шње
северозападне и северне централне Бугарске. Они су се пре се ли ли
у Банат, првобитно у Вингу и Стар Бишнов (рум. Dudeşti Vechi),
сре дином 18 века. У данашњем српском делу Баната Банатски Бу -
га ри се појављују крајем 18. века и током 19. века у потрази за бо -
љим животним условима. Међу селима у које су се Банатски Бугари
пре селили, главна су следећа: Модош / данас Јаша Томић (1779),
Ко нак (1820), Стари Лец (1820), Бело Блато (1825), Скореновац
(1866) и Иваново (1867). Према Телбизову и Вековој-Телбизовој
(1963: 21), 30-их година прошлог века у тадашњој Краљевини
Југославији постојало је око 6.000 Ба нат ских Бугара (800 у Јаши
Томићу, 800 у Конаку, 30 кућа без пре циз ног податка у Старом Лецу,
1.600 у Белом Блату, 800 у Скореновцу и 1.600 у Иванову).

Пре ма ре зул та ти ма нај но ви јег по пи са ста нов ни штва у Ср би ји
2011, мо гло би се прет по ста ви ти да у Ср би ји по сто ји око 1.000 Ба нат -
ских Бу га ра (овај број је те шко утвр ди ти бу ду ћи да по пис не раз ли ку -
је пра во слав не Бу га ре од Бу га ра ка то ли ка). Ре ла тив но бр зо сма њи -
ва ње бро ја Ба нат ских Бу га ра се об ја шња ва ме шо ви тим бра ко ви ма
на ро чи то са ве ћин ским ста нов ни штвом у ло кал ној за јед ни ци. У по -
чет ној фа зи је би ла че ста хе те ро га ми ја са Ма ђа ри ма, с ко ји ма де ле
ка то ли чан ство, што тра је и дан да нас. У по след ње вре ме ни је ре дак
слу чај ме шо ви тих бра ко ва са Ср би ма, от кад ре ли ги ја ви ше ни је нај -
ва жни ји еле ме нат иден ти те та, а је зи ци су бли ски. Да кле, да нас је у
Ср би ји ве ћи на Ба нат ских Бу га ра ви ше је зич на: осим свог пр вог је зи -
ка, ба нат ско-бу гар ског је зи ка, од но сно пал ћан ског, ко ји та ко ме ђу -
соб но зо ву, они го во ре ма ђар ски, срп ски и по не кад сло вач ки (на ро -
чи то у Бе лом Бла ту). У мла ђим ге не ра ци ја ма по сто је и Ба нат ски
Бу га ри ко ји се из ја шња ва ју као (Ба нат ски) „Бу га ри“, ма да ско ро
уоп ште не зна ју тај је зик, по што се је зик ви ше не пре но си на мла -
ђу ге не ра ци ју.

Све то об ја шња ва раз ло ге због ко јих је ста тус ба нат ско-бу гар ског
је зи ка ни жи од ста ту са го ре на ве де них зва нич них је зи ка, на ро чи то
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срп ског и ма ђар ског, чи ја је функ ци о нал на сфе ра знат но ши ра од
ба нат ско-бу гар ског, ко ји се са мо из у зет но упо тре бља ва као го вор ни
је зик, без об зи ра на то што још од сре ди не 19. ве ка Ба нат ски Бу га ри
има ју пи сме ни од но сно – књи жев ни је зик ко ји се при лич но раз ли -
ку је од стан дард ног бу гар ског је зи ка ти ме што ко ри сти ла ти ни цу
као сим бол ка то ли чан ства.3 Овај књи жев ни је зик је функ ци о ни сао
у Ср би ји све до три де се тих го ди на 20. ве ка у ка то лич ким цр ква ма
(уп. TEL BIS 1938), али ка сни је, све до кра ја 20. ве ка, ни је би ло мо -
гућ но сти за ње го ву упо тре бу. За хва љу ју ћи ло кал ним ак ти ви сти ма
у Ср би ји и са рад њи са Ба нат ским Бу га ри ма из Ру му ни је, ко ји има ју
сна жни ју и ду жу тра ди ци ју пи са ног је зи ка, по но во је по че ла ак тив -
ност на том је зи ку. На са мом кра ју 20. ве ка ло кал ни све ште ник Сто -
јан Ка ла пиш по нов но је по чео да ко ри сти ба нат ско-бу гар ски је зик
у сфе ри ре ли ги је, а 2007. го ди не по че ле су са из ла же њем ло кал не
ви ше је зич не но ви не Ива но вач ки до бо шар, у ко ји ма по сто је члан ци
и на ба нат ско-бу гар ском је зи ку.

Иако су Бу га ри у Ср би ји при зна ти као на ци о нал на ма њи на и
пра ва упо тре бе је зи ка и пи сма је су га ран то ва на раз ли чи тим про пи -
си ма, ниг де се не по ми њу Ба нат ски Бу га ри или Пал ћа ни као по себ -
на ет нич ка гру па.4 То би зна чи ло да се од Бу га ра, укљу чу ју ћи ту и
Ба нат ске Бу га ре, оче ки ва ла упо тре ба ћи ри лич ног пи сма. Тек од
2008. го ди не уве де не су ви ше је зич не та бле на ба нат ско-бу гар ској ла -
ти ни ци у се лу Ива но во, у ко ме је пре ма по пи су из 2002. го ди не би ло
307, а де сет го ди на ка сни је, на по пи су из 2011. го ди не, 254 Бу га ра,
ви ше од 15% укуп ног ста нов ни штва овог на се ља, ко ли ко је по треб -
но пре ма За ко ну о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма (усво је ном
2010. го ди не). У да на шњој Ср би ји Ива но во је је ди но на се ље у ко -
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3 Пре глед со ци о лин гви стич ких рас пра ва о ста ту су ба нат ско-бу гар ског (је -
зик или ди ја ле кат, исто ри јат ства ра ња књи жев ног је зи ка, ре не сан са књи жев ног
је зи ка у ру мун ском Ба на ту, уло га бу гар ске др жа ве и бу гар ског књи жев ног је зи ка
за очу ва ње (ба нат ско-)бу гар ског иден ти те та, опа да ње ба нат ско-бу гар ског у ју го -
сло вен ском Ба на ту и то ком пе ри о да ко му ни зма у Ру му ни ји, со ци о лин гви стич ке
про ме не у по сле рат ној Ју го сла ви ји, са да шње ста ње ба нат ско-бу гар ског у Ру му -
ни ји, по че ци пре ко гра нич не са рад ње, ре ви та ли за ци ја у срп ском де лу Ба на та, ути -
цај са вре ме не Бу гар ске и ко ле ба ње иден ти те та) уп. у: NO MAC HI 2015. Ди ску си ја
о ста ту су ба нат ско-бу гар ског као књи жев ног је зи ка још увек оста је отворенa у
сла ви сти ци, ко ју во де, уз бу гар ске лин гви сте, ду ги низ го ди на и Алек сан дар Ду -
ли чен ко и Кла ус Штајн ке (уп., у но ви је вре ме ДУ ЛИ ЧЕН КО 2014, STE IN KE 2006).

4 У пи та њу су сле де ћи за ко ни: За кон о ра ти фи ка ци ји Европ ске по ве ље о ре -
ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма (2005) и За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и
пи са ма (2010).



ме број Ба нат ских Бу га ра из но си 15% укуп ног ста нов ни штва, та ко
да је Ива но во исто вре ме но и је ди но на се ље у Ср би ји у ко ме по сто -
је зва нич ни јав ни нат пи си на ба нат ско-бу гар ском је зи ку. Да нас у
Ива но ву по сто је тро је зич не та бле са на зи ви ма ули ца, као и тро је -
зич не та бле на свим ло кал ним ин сти ту ци ја ма (основ ној шко ли,
згра ди ме сне кан це ла ри је) на ко ји ма су нат пи си на срп ском, ба нат -
ско-бу гар ском и ма ђар ском је зи ку.

Ба нат ско-бу гар ски је зик се не учи у шко ла ма, бу ду ћи да ни је при -
знат као зва нич ни ма њин ски је зик. У са рад њи пан че вач ке не вла ди не
ор га ни за ци је In Me di as Res, то ком 2009. го ди не би ла је ор га ни зо ва на
ра ди о ни ца пал ћан ског је зи ка, у ко јој су је зик сво јих пре да ка  мо гли
да уче и де ца и од ра сли, али у 2015. го ди не ова ак тив ност по но во
за ста је због фи нан сиј ских про бле ма.

Са вре ме ни бу гар ски лин гви сти са ко ји ма су оба вља на за јед нич ка
те рен ска ис тра жи ва ња у Ба на ту (јед на ко као и бу гар ски лин гви сти
ста ри је ге не ра ци је, уп. нпр. СТО Й КОВ 1967) сма тра ју го вор ба нат -
ских Бу га ра за „дру гу пи са но-ре ги о нал ну нор му“ бу гар ског је зи ка
(ИВА НО ВА/БЕ ЧЕ ВА 2003, БЕ ЧЕ ВА 2009). Ако би се у окви ре је зич ког
пеј за жа укљу чио и је зич ки пеј заж са вре ме них на уч них ра до ва, по -
ка за ле би се ве ли ке не до след но сти у тран скрип ци ји ба нат ско-бу -
гар ске усме не те рен ске гра ђе: бу гар ском ћи ри ли цом (на при мер,
БЕ ЧЕ ВА 2007, 2009; ВУЧ КО ВИЋ 2007; ДЖО НО ВА 2007; ЛИ КО МА НО ВА

2007; ТИ ШЕ ВА 2007; УЗЕ НЕ ВА 2007), за тим на при ла го ђе ној ла ти ни -
ци: ВУЧ КО ВИЧ 2008, VUČ KO VIĆ 2009, од но сно тран скрип ци ја бли ска
ба нат ско-бу гар ској ла ти ни ци у: VUČ KO VIĆ 2010, NO MAC HI 2015.

Банатско-бугарски језик као угрожени језик

Вред но је на по ме ну ти да се ба нат ско-бу гар ски је зик обич но
кла си фи ку је као угро жен.5 Пре ма по да ци ма Уне ска,6 у Ср би ји по -
сто ји шест угро же них је зи ка.7 Уне ско ва ска ла угро же но сти је зи ка
има пет ни воа:8 ра њив (ве ћи на де це го во ри да ти је зик, али је сфе ра
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5 Не ука зу ју ћи раз лог, Сал ми нен (Sal mi nen 2007) уоп ште не по ми ње ба нат -
ско-бу гар ски је зик у спи ску угро же них је зи ка у Евро пи.

6 Ви ди: http://www.une sco.org/lan gu a ges-atlas/in dex.php
7 То су ару мун ски, ба нат ско-бу гар ски, је вреј ски шпан ски (се фард ски), ром -

ски, ру син ски и „тор лач ки“ (енг. Tor lak).
8 Ска ла угро же но сти је зи ка раз ли ку је се у за ви сно сти од угла гле да ња, по -

дроб ни је ви ди у BRA DLEY 2011.



упо тре бе огра ни че на, обич но на кућ ну упо тре бу), де фи ни тив но
угро жен (је зик се ви ше не пре но си де ци), озбиљ но угро жен (је зик
го во ре са мо ста ри је ге не ра ци је; ге не ра ци ја ро ди те ља раз у ме је зик,
али га не пре но си де ци ни ти га ко ри сти у ме ђу соб ном раз го во ру),
кри тич но угро жен (је зик го во ри са мо нај ста ри ја ге не ра ци ја и то са мо
де ли мич но и у рет ким при ли ка ма), је зик је из у мро (не ма го вор ни -
ка). Иако по да ци Уне ска кла си фи ку ју ба нат ско-бу гар ски је зик као
„де фи ни тив но угро жен“, мо ра се има ти у ви ду да ови по да ци не
раз ли ку ју је зич ку си ту а ци ју у Ср би ји од оне у Ру му ни ји. Ка ко по -
ка зу је Но ма ћи (NO MAC HI 2015), у Ср би ји је ба нат ско-бу гар ски
озбиљ ни је угро жен не го у Ру му ни ји и фак тич ки се на ла зи ме ђу
„озб иљнo угро же ним и кри тич ко угро же ним“, док у Ру му ни ји де -
ца и мла ђе ге не ра ци је још увек го во ре ба нат ско-бу гар ски је зик.

Рурални контекст банатско-бугарског језичког пејзажа

Бу ду ћи да у ру рал ним за јед ни ца ма по сто ји ве о ма ма ло ви дљи -
вих јав них нат пи са, мо гу ће да је упра во то био раз лог што су ре ђе
ко ри шће ни за ана ли зу у до ме ну је зич ког пеј за жа.

Јавни натписи
У Ср би ји то мо гу би ти (у не ким на се љи ма и ве о ма рет ко) нат -

пи си на зи ва ули ца, са мо су кућ ни бро је ви оба ве зни. На не ким ку -
ћа ма по сто је име на вла сни ка и/или го ди на зи да ња ко ја по ста вља ју
(при ват но) са ми вла сни ци. Зва нич ни нат пи си по сто је на ула зу и из -
ла зу у на се ље (на ви ше је зи ка ако је на се ље мул ти ет нич ко), као и на
згра да ма у ко ји ма су сме ште не ло кал не ин сти ту ци је (ко је по сто је у
са мо ве ћим ру рал ним на се љи ма): у пи та њу су ме сна кан це ла ри ја,
ме сна за јед ни ца и шко ла. Је зик ових нат пи са је ре гу ли сан ло кал -
ним про пи сом у за ви сно сти од ет нич ког са ста ва ста нов ни штва.

Пе то је зич на та бла ко ја да нас по сто ји на ула зу у Бе ло Бла то, за
раз ли ку од зва нич них на зи ва ули ца у се лу на три је зи ка на ни воу на -
се ља (срп ском ћи ри ли цом, ма ђар ском и сло вач ком), од но сно на че ти -
ри је зи ка на ни воу оп шти не Зре ња нин на та бла ма ло кал не упра ве
(срп ском ћи ри ли цом, ма ђар ском, ру мун ском и сло вач ком) по ста -
вље на је као ту ри стич ка ре кла ма бу ду ћи да се ту ри зам у Бе лом Бла -
ту про мо ви ше и кроз ње гов ви ше на ци о нал ни са став. Че твр ти по
ре ду је зик на овој ту ри стич кој та бли је ба нат ско-бу гар ски, ко ји
укљу чу је и од го ва ра ју ћи на зив име на на се ља (Du bre du šli u Liznájt!).
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Прак тич но у свим ру рал ним на се љи ма у Ср би ји у цен тру се ла
по сто ји још из вре ме на со ци ја ли зма спо ме ник ко ји по ми ње ло кал не
жр тве из Дру гог свет ског ра та. Спо ме ник оба ве зно са др жи и од го -
ва ра ју ћи текст обич но на ла ти ни ци, осим ако је у пи та њу спо ме ник
по ги ну лим ру ским вој ни ци ма ка да је нат пис на ру ском је зи ку,9 као
што је то у се лу Ива но во, ко ји до дат но се ми о тич ки бо ји иона ко ве -
о ма сло жен је зич ки пеј заж овог на се ља.

Приватни натписи
Осим (рет ко и раз ли чи то од ре ги о на до ре ги о на) на пи са ног име -

на вла сни ка ку ће, у ру рал ним за јед ни ца ма у Ср би ји се у цен тру на -
се ља мо гу на ћи раз ли чи те вр сте огла са, обич но о про да ји ку ће или
има ња. Ови се огла си че сто на ла зе и на ку ћа ма ко је се про да ју. Ови
при ват ни огла си су обич но на зва нич ном др жав ном/слу жбе ном је -
зи ку (срп ском), али у ве ћин ским ма ђар ским на се љи ма мо гу би ти и
на ма ђар ском је зи ку, ко ји је и ина че је дан од зва нич них је зи ка у Вој -
во ди ни, као што је, то, на при мер, у ју жно ба нат ском се лу Ско ре -
нов цу (у ко ме да нас жи ви и ма ли број Ба нат ских Бу га ра). У ве ћим
на се љи ма по сто је нат пи си на ло кал ној про дав ни ци и ка фа ни, њи хов
број за ви си од ве ли чи не на се ља, у но ви је вре ме број при ват них
обје ка та је ве о ма сма њен као по сле ди ца еко ном ске кри зе и убр за не
де по пу ла ци је ру рал них на се ља.

У свим кра је ви ма Ср би је уоби ча је но је по ста вља ње умр ли ца,
штам па них оба ве ште ња о не чи јој смр ти ко ја са др же и ин фор ма ци је
о вре ме ну и ме сту са хра не, на јав ном ме сту али и на ку ћа ма. У не ким
кра је ви ма Ср би је по себ но се и оба ве ште ња о го ди шњим по ме ни ма
та ко ђе по ста вља ју и на ку ће или не ка уоби ча је на ви дљи ва ме ста у
на се љу и по себ но на ула зу у гро бље. По ста вља ње умр ли ца је уоби -
ча је но без об зи ра на ве ро и спо вест.

Као илу стра ци ја (не)ви дљи во сти ба нат ско-бу гар ског је зи ка на
умр ли ца ма по слу жи ће две штам па не умр ли це сни мље не де цем бра
2015. го ди не у Ива но ву, оба пре зи ме на (Пе њов и Гу ран) не сум њи -
во су бу гар ска, а је дан текст је на ла ти ни ци, дру ги на срп ској ћи ри -
ли ци. Обе умр ли це (очи глед но тип ског са др жа ја и ви зу ел ног уоб ли -
ча ва ња) штам па не су на истом ме сту.

Нај ве ћи кор пус пи са них тек сто ва у ру рал ним за јед ни ца ма пред -
ста вља ју за пи си на ло кал ном гро бљу. Сте пен ви дљи во сти ма њин ских
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9 О прак си по ди за ња спо ме ни ка по ги ну лим со вјет ским војн ици ма у Ср би ји
в. MA NOJ LO VIĆ PIN TAR 2005.



је зи ка – али и ста ње њи хо ве угро же но сти и со ци јал ног ста ту са – у
ви ше на ци о нал ним ру рал ним за јед ни ца ма Бал ка на, по ред кла сич -
них со ци о лин гви стич ких и ан тро по ло шко-лин гви стич ких ме то да,
ве о ма до бро се мо же са гле да ти на ло кал ном гро бљу.10

Меморијални контекст банатско-бугарског језичког пејзажа

Са вре ме на лин гви стич ка и ан тро по ло шко-лин гви сти ча ис тра -
жи ва ња гро ба ља и фу не рар них нат пи са на спо ме ни ци ма оба вља ју
се пре све га из угла исто ри је је зи ка и за шти те ма њин ских је зи ка. У
Вој во ди ни су по себ ну па жњу ис тра жи ва ча раз ли чи тих ди сци пли нар -
них усме ре ња при вла чи ли је вреј ски, не мач ки и ма ђар ски спо ме ни -
ци, а пред мет по себ не па жње лин гви ста из Ср би је би ли су срп ски
над гроб ни спо ме ни ци у Ма ђар ској (уп. ВУ ЛО ВИЋ/ЂИН ЂИЋ/ЈО ВА НО -
ВИЋ 2008, ВУ ЛО ВИЋ et al. 2009, ВУ ЛО ВИЋ/ЂИН ЂИЋ/РА ДО ЊИЋ 2010, ЈО -
ВА НО ВИЋ 2009, ЂИН ЂИЋ/РА ДО ЊИЋ 2015).

Овај при лог по ла зи од је зич ке сли ке три мул ти ет нич ка гро бља
у срп ском де лу Ба на та (Ја ша То мић, Ко нак и Ско ре но вац) и јед ног
на се ља у ру мун ском де лу Ба на та (Вин га) и ста ња пал ћан ског од но сно
ба нат ско-бу гар ског је зи ка на спо ме ни ци ма ко ји при па да ју Пал ћа ни -
ма од но сно Бу га ри ма ка то ли ци ма (од ре ђе ним на осно ву за пи са ног
пре зи ме на). Ова ана ли за ис кљу чу је же не Пал ћан ке ко је су би ле уда -
те за при пад ни ке дру гих на ро да и та ко, у скла ду са тра ди ци јом –
про ме ни ле сво је де во јач ко пре зи ме. Циљ је био ис тра жи ти ко ли ко
је очу ва на пи сме ност на том је зи ку, бу ду ћи да у ни у јед ном на се -
љу не по сто ји шко ла на ба нат ско-бу гар ском је зи ку.11 Ана ли за ће та -
ко ђе по ка за ти ко ли ко је ба нат ско-бу гар ски је зик пре сти жан да би
био по ста вљен на не чи ји над гроб ни спо ме ник (ако се има у ви ду
да се ни ско пре сти жни је зи ци – као што је то у Ср би ји, на при мер,
ром ски – не на ла зе на над гроб ним спо ме ни ци ма). Ка ко су у пи та њу
спо ме ни ци ко ји оба ве зно са др же и го ди ну смр ти, на осно ву ко је се
при бли жно мо же од ре ди ти вре ме по ста вља ња нат пи са, ана ли за је -
зич ког пеј за жа гро бља има и ди ја хро ну пер спек ти ву. У слу ча ју три
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10 О со ци о лин гви стич ком ста ту су ру мун ског је зи ка у Ср би ји на осно ву је зич -
ког пеј за жа се о ских гро ба ља в. SI KI MIĆ 2011. Ана ли зу нат пи са на ру мун ском је -
зи ку на гро бљу у Се ле у шу (Ба нат) из угла по што ва ња пра во пи сне нор ме в. у: PO -
PO VIĆ/JA NJIĆ 2013.

11 У срп ском де лу Ба на та ка то лич ка цр ква та ко ђе не функ ци о ни ше као шко ла
сво је вр сте где се учи ба нат ско-бу гар ски је зик, док се у ру мун ском де лу Ба на та
тај је зик учи код све ште ни ка (уп. NO MAC HI 2015).



гро бља у срп ском Ба на ту она вре мен ски фик си ра и смрт пи са ног
ва ри јан та ба нат ско-бу гар ског је зи ка (крај 20. ве ка), тач ни је – сла -
бље ње или при вре ме но не ста ја ње ба нат ско-бу гар ског је зи ка из је -
зич ког пеј за жа – док усме на ва ри јан та тог је зи ка још увек жи ви, на -
ро чи то у ста ри јим ге не ра ци ја ма, као што то по ка зу ју ква ли та тив но
усме ре на те рен ска ис тра жи ва ња.12

Ком пле тан кор пус до ку мен та ци је је зич ког пеј за жа гро бља мо рао
би да са др жи све по сто је ће спо ме ни ке на гро бљу као и са те лит ско
ло ци ра ње сва ког по је ди нач ног спо ме ни ка бу ду ћи да је за ана ли зу
ва жна и њи хо ва тач на по зи ци ја и ме ђу соб ни по ло жај. Ком пле тан
ко р пус ба нат ско-бу гар ских спо ме ни ка би, та ко ђе, мо рао да са др жи
и до ку мен та ци ју из дру гих гро ба ља (за са да у до ку мен та ци ји Бал -
ка но ло шког ин сти ту та СА НУ не до ста је са мо гро бље у Ба нат ском
Дво ру) али и из гра до ва у ко је су Ба нат ски Бу га ри ми гри ра ли из
сво јих аутох то них ру рал них за јед ни ца (на при мер, Зре ња нин, Пан -
че во, Вр шац).

Лин гви стич ка ана ли за фу не рар них нат пи са отва ра и низ пи та ња
етич ке при ро де: у ко јој ме ри су ова кви, у су шти ни при ват ни и че сто
емо тив но ве о ма обо је ни нат пи си, и по себ но – ре цент ни, по год ни за
об ја вљи ва ње уз на во ђе ње пу них име на и пре зи ме на и фо то гра фи ја
спо ме ни ка, без об зи ра на чи ње ни цу да су у пи та њу јав ни нат пи си по -
ста вље ни на јав ном ме сту у ци љу ме мо ри ја ли за ци је дра гог по кој ни ка.

У се ми о тич ки сло же ном кон тек сту гро бља као са крал ног про -
сто ра отва ра се те о риј ско пи та ње ко је ула зи у окви ре ан тро по ло ги је:
ко су про ла зни ци  ко ји чи та ју за пи се на гро бљи ма, од но сно ко ме су
ови нат пи си на ме ње ни? По ста вља ње за пи са на над гроб ним спо ме -
ни ци ма у ци љу ме мо ри ја ли за ци је са свим је раз ли чи та стра те ги ја у
по ре ђе њу са ин фор ма тив ним и ре клам ним ци ље ви ма нат пи са на
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12 Те рен ска ис тра жи ва ња Ба нат ских Бу га ра у Вој во ди ни ис тра жи вач ки тим
Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ за по чео је 2004. го ди не у на се љу Ива но во; у
ис тра жи вач ком ти му су ра ди ле М. Ву кић, М. Вуч ко вић и Б. Си ки мић. То ком
2005. го ди не исти тим на ста вља рад у на се љи ма Ско ре но вац, Ко нак и Бе ло Бла -
то (у са рад њи са ко ле га ма са Фа кул тет а за сло вен ску фи ло ло ги ју у Со фи ји). За -
хва љу ју ћи под сти ца ју Мо то ки ја Но ма ћи ја, 2015. го ди не об но вље на су те рен ска
ис тра жи ва ња Ба нат ских Бу га ра, ка да је те рен ски рад, уз ин тер вјуе, об у хва тио и
ис црп но фо то граф ско и ви део до ку мен то ва ње у на се љи ма Ко нак, Ста ри Лец, Ја ша
То мић, Бе ло Бла то и Ива но во као и на се ље Вин га у Ру му ни ји. У ис тра жи вач ком
ти му су ра ди ли Љ. Ђу рић, А. Со ре ску Ма рин ко вић и М. Но ма ћи. Ком плет на до -
ку мен та ци ја са ових ис тра жи ва ња на ла зи се у Ди ги тал ном ар хи ву Бал ка но ло -
шког ин сти ту та СА НУ. За са вре ме на ет но му зи ко ло шка те рен ска ис тра жи ва ња
Ба нат ских Бу га ра уп. RA KO ČE VIĆ 2012.



град ским ули ца ма ко ји ма се со ци о лин гви стич ки ори јен ти са на ди -
сци пли на ЈП обич но ба ви и мо гла се об ја сни ти ме то да ма ге о се ми -
о тич ке ана ли зе (BEN-RA FAEL et al. 2006).

Ква ли та тив не ме то де те рен ског ра да мо гу да да ју од го во ре на
ова пи та ња, од го во ри су јед но став ни ји ка да су у пи та њу се о ска гро -
бља. Осим ’објек тив них’ ис тра жи ва ча ко ји до ку мен ту ју је зич ки пеј -
заж гро бља и ко ји су, по прет по став ци, аут сај де ри у ис тра жи ва ној
ру рал ној за јед ни ци, по сто ји не ко ли ко ни воа ин сај де ра ко ји мо гу
има ти и са свим лич на чи та ња истих спо ме ни ка, а не ки од њих ло -
кал но гро бље чи та ју из пер спек ти ве ко лек тив ног се ћа ња. О не ким
по је дин ци ма из ло кал не за јед ни це мо же мо го во ри ти и као о дво -
стру ким ин сај де ри ма, то су љу ди ко ји су слу жбе но ве за ни уз са -
крал ни про стор гро бља (све ште ни ци, гро ба ри).13

Мо гућ но сти ква ли та тив не ана ли зе при ли ком ис тра жи ва ња је зич -
ког пеј за жа гро бља илу стро ва ће два од лом ка из раз го во ра во ђе ног
на гро бљу у Бе лом Бла ту 31. 8. 2015. са са го вор ни цом, ба нат ском
Бу гар ком из истог се ла, раз го вор на срп ском је зи ку је во ди ла Би -
ља на Си ки мић (БС):

1. [ком ентар јед ног нат пи са на срп ском је зи ку, ла ти ни цом, ма ђар ско име и
презиме]: – Ње гов отац је Ма ђар, мај ка му је Бу гар ка, а он је оже њен био
за Сло ва ки њу. (БС: И он да му је текст на срп ском?) – Да, и он да му је
текст на срп ском.

2. [ком ентар уз сле де ћи нат пис на ба нат ско-бу гар ском је зи ку: Tu ka pu čin va
No salj An ka 1920–1972 Spo me ni ka se pu dil nal di ca ta (sic!)]. Ово је Но саљ,
и то је Ан ка и то је пал ћан ски. (БС: А Но саљ је пал ћан ско, одав де?) – Па,
ни је она, она је. Ње на ма ма је Пал ћан ка, ње на ма ма је Бог ме нов, а она је
би ла уда та за Но са ља. Па он да она је оста ла као Но саљ, зна те. (БС: И за -
то то ни је пал ћан ско пре зи ме?) – За то то ни је пал ћан ско пре зи ме, али
она је Пал ћан ка.

У пр вом слу ча ју, спо ме ник на пи сан на срп ском је зи ку, ла ти ни -
цом,14 био би ис кљу чен из ана ли зе ба нат ско-бу гар ског је зич ког пеј -
за жа бу ду ћи да су име и пре зи ме на спо ме ни ку не сум њи во ма ђар ски.
Сле де ћи спо ме ник, на пи сан на ба нат ско-бу гар ском је зи ку са др жи
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13 До бра илу стра ци ја за мо гућ ност ква ли та тив них ис тра жи ва ња нат пи са на
гро бљу пред ста вља сту ди ја: РАТ КО ВИЋ 2005.

14 Тре ба на по ме ну ти да по сто је и нат пи си на спо ме ни ци ма на пи са ни ије ка -
ви цом, ла ти ни цом, ко ји би се мо гла сма тра ти за хр ват ски је зик, бу ду ћи да хр ват -
ски је зик тра ди ци о нал но функ ци о ни ше као је зик ре ли ги је код Ба нат ских Бу га ра
(уп. СТО Й КОВ 1968). На и ме, по ред ма ђар ског и ба нат ско-бу гар ског и у ка то лич ким
цр ква ма све ште ни ци упо тре бља ва ју и хр ват ски је зик за ли тур ги ју, на ко јој уче -
ству ју не са мо ло кал ни Хрва ти не го и Ба нат ски Бу га ри.



не-пал ћан ско пре зи ме уда те же не, али је уз ви дљи во мар ки ран је -
зич ки иден ти тет нео п ход на ин фор ма ци ја ква ли та тив не при ро де.

Језички пејзаж вишенационалног гробља:
банатско-бугарски језик

За ана ли зу је зич ког пеј за жа при ват них озна ка ба нат ских Бу га -
ра ода бра на су два гро бља, оба су мул ти ет нич ка бу ду ћи да ба нат ски
Бу га ри у Ср би ји ни су ве ћин ско ста нов ни штво ни у јед ном на се љу.
Гро бље у Ја ши То ми ћу, не ка да шњем Мо до шу, ме шо ви то је у ре ли -
гиј ском по гле ду, али су ка то лич ки и пра во слав ни део ипак ме ђу соб но
одво је ни. Ба нат ски Бу га ри у на се љу Ко нак са хра ње ни су у ка то лич -
ком гро бљу, пра во слав но гро бље ве ћин ског ста нов ни штва је са свим
одво је но. Ста ти стич ки по да ци са по пи са у Ср би ји из 2002. и 2011.
го ди не ука зу ју на зна ча јан де мо граф ски пад у оба на се ља, та ко је у
на се љу Ја ша То мић 2002. го ди не би ло 2.982 ста нов ни ка, а 2011. са -
мо 1.505. Ме ђу тим, те шко је об ја сни ти по раст бро ја Бу га ра на по -
пи су из 2011. го ди не (34), бу ду ћи да их је 2002. го ди не би ло – 29. У
на се љу Ко нак, 2002. го ди не би ло је 996 ста нов ни ка, го ди не 2011
знат но ма ње – 777. Бу га ра је у Ко на ку 2002. го ди не по пи са но 73, а
пад бро ја Бу га ра на сле де ћем по пи су (45) од го во ра па ду укуп ног
бро ја ста нов ни ка. Пре ма по сто је ћим ста ти стич ким по да ци ма, у још
два ба нат ска на се ља за бе ле жен је по раст бро ја Бу га ра – у Ско ре -
нов цу и Ба нат ском Дво ру. Исти на је да се ра ди о ста ти стич ки вр ло
ма лим бро је ви ма, али је за број ча но та ко ма лу ет нич ку гру пу као
што су Ба нат ски Бу га ри, сва ка про ме на ве о ма зна чај на и си гур но
го во ри о про ме на ма у ста во ви ма о ет нич ком иден ти те ту а не о де -
мо граф ском ра сту.
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Насеље Укупно 2002. Бугари 2002. Укупно 2011. Бугари 2011.*

Иваново 1.131 307 1.053 254

Скореновац 2.574 77 2.354 80

Конак 996 73 777 45

Јаша Томић 2.982 29 1.505 34

Стари Лец 1.094 9 963 7

Банатски Двор 1.263 8 1.095 11

Бело Блато 1.477 128 1.342 85

* Извор: Документациона табела Републичког завода за статистику Србије.



Ова два на се ља (Ја ша То мић и Ко нак) су ода бра на за ана ли зу
бу ду ћи да има ју слич ну си ту а ци ју из угла ди ја хро не со ци о лин гви -
сти ке: прак тич но од по чет ка 20. ве ка ни је би ло на ста ве ба нат ско-бу -
гар ског је зи ка (крат ко вре ме то ком Дру гог свет ског ра та пре да вао се
књи жев ни бу гар ски је зик),15 ба нат ско-бу гар ски је зик се ко ри стио
са мо у по ро ди ци и ка то лич кој цр кви (по сто је мо ли тве ни ци на ба -
нат ско-бу гар ском је зи ку об ја вље ни у Ру му ни ји), ве ли ки број ме ша -
них бра ко ва, из о ста ла је ре ви та ли за ци ја је зи ка и кул ту ре до ко је је
до шло у на се љи ма Ива но во и Бе ло Бла то, као и из у зет но ма ли број
љу ди ко ји се из ја шња ва ју као Бу га ри у од но су на услов но ре ла тив -
но ве ли ки број у дру га два по ме ну та на се ља (Ива но во – 254, Бе ло
Бла то – 85).

У ра ду ће би ти по ка за на и ана ли за је зич ких пеј за жа гро бља у
ве ћин ском ма ђар ском на се љу Ско ре но вац, на ко ме је ба нат ско-бу -
гар ски прак тич но не ви дљив бу ду ћи да је ов де ма ђа ри за ци ја Бу га ра
да нас у по од ма клој фа зи. Пре ма по пи су из 2011. го ди не Ско ре но вац
је имао 2354 ста нов ни ка, од ко јих 80 ба нат ских Бу га ра.

Јаша Томић

На гро бљу, у да нас по гра нич ном на се љу Ја ша То мић (ра ни ји
на зив Мо дош/Mo dosch), по сто је ка то лич ки и пра во слав ни део. У
ка то лич ком де лу се на ла зе ста ри нат пи си на не мач ком је зи ку,16 уз
нат пи се на ма ђар ском је зи ку и ла ти нич не на срп ском/хр ват ском из
раз ли чи тих пе ри о да (на зив је зи ка се ме њао у од но су на кон крет ну
је зич ку по ли ти ку Аустро у гар ске, Кра ље ви не Ју го сла ви је, СФР Ју -
го сла ви је и да на шње Ре пу бли ке Ср би је). Је зик нат пи са на спо ме ни -
ци ма Ба нат ских Бу га ра се раз ли ку је у за ви сно сти од вре мен ског пе -
ри о да њи хо вог на стан ка.

Сни ма ња свих над гроб них спо ме ни ка Ба нат ских Бу га ра на гро -
бљу у на се љу Ја ша То мић оба вље но је фе бру а ра и де цем бра 2015.
По је ди ни спо ме ни ци сни мље ни су ви ше пу та бу ду ћи да су на ста -
ри јим спо ме ни ци ма нат пи си те шко чи тљи ви. Ана ли зи ра ни кор пус
пред ста вља ин вен тар свих ба нат ско-бу гар ских спо ме ни ка (али не и
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15 Пре ма КА ЛА ПИ ШУ (2015: 69), у Ива но ву се пре да вао бу гар ски књи жев ни
је зик од школ ске 1943/44. до 1945/46. го ди не. Учи тељ је био Ма ти ја Бан чов из
Мо до ша.

16 Нем ци из Ју го сла ви је, укљу чу ју ћи и срп ски део Ба на та, по за вр шет ку Дру -
гог свет ског ра та би ли су ин тер ни ра ни у ло го ре, а њи хово исе ља ва ње из Ју го сла -
ви је по чи ње од 1949. го ди не; о Нем ци ма у не ка да шњем Мо до шу в. MIL LE KER 1935.



свих спо ме ни ка на гро бљу). По сто ји укуп но 63 спо ме ни ка ко ји не -
сум њи во при па да ју Ба нат ским Бу га ри ма и сви се они на ла зе на ка -
то лич ком де лу гро бља. Утвр ђи ва ње ба нат ско-бу гар ског ет нич ког
по ре кла ли ца ко ме је по диг нут спо ме ник оба вље но је на осно ву
прет ход них ис тра жи вач ких зна ња о ба нат ско-бу гар ској за јед ни ци
сте че них тим ским те рен ским ра дом (уп. СИ КИ МИЋ 2007, 2007a, SI -
KI MIĆ 2009; ВУЧ КО ВИЧ 2008, VUČ KO VIĆ 2009, 2010).

Нат пис на ба нат ско-бу гар ском је зи ку има 30 спо ме ни ка, на ла -
ти ни ци их је 23, а њи хов је зик је срп ски или не ка да шњи „срп ско хр -
ват ски“ (на два спо ме ни ка сто ји са мо ла ти ни цом на пи са но име без
не ког дру гог тек ста на осно ву ко га би се мо гао од ре ди ти је зик), док
их на срп ској ћи ри ли ци има 10.

По след ња го ди на по ста вља ња тек ста на ба нат ско-бу гар ском је -
зи ку је 1988, тач ни је те го ди не је пре ми нуо чо век коме је по ста вљен
за пи с на ба нат ско-бу гар ском је зи ку. По сто ји не ко ли ко по ро дич них
спо ме ни ка на ко ји ма је мо гу ће да је цео текст на ба нат ско-бу гар -
ском на пи сан у вре ме ка да је пре ми ну ла пр ва осо ба, а ка да је ка -
сни је пре ми ну ла и дру га осо ба, до да та је са мо го ди на смр ти (ка кав
је ина че оби чај у Ср би ји). На жа лост, не сто ји го ди на по ди за ња спо -
ме ни ка па се са си гур но шћу не мо же утвр ди ти вре ме по ста вља ња
на пи са на ба нат ско-бу гар ском а ко ја мо же би ти: 1973/1997; 1986/
1997; 1969/1997 (при ме ра та квог бе ле же ња го ди на има и из осам де -
се тих го ди на: 1981/1987; 1973/1992). Мо гу ће је да је цео текст на -
пи сан не што ка сни је, на при мер го ди ну да на по смр ти по след ње
на ве де не осо бе бу ду ћи да је оби чај да се спо ме ник по диг не нај ка -
сни је до го ди не да на од смр ти (ter mi nus post qu em). У скла ду са
овим пра ви лом, са свим је си гур но да је по след њи текст на ба нат ско -
-бу гар ском је зи ку по ста вљен 1997/1998. го ди не.

У на став ку сле ди спи сак 21 ба нат ско-бу гар ског пре зи ме на на
гро бљу у на се љу Ја ша То мић са бро јем спо ме ни ка у за гра ди. Тре -
ба на по ме ну ти да су ве ћи ном у пи та њу по ро дич ни спо ме ни ци:

Bánčov (8), Bog da no vić (1), Da mja nov (7), Djer djov (3), Gu ran (5), Iva no -
vić17 (2), Ka la piš (11), Kel čov (2), Ku ku rov (3), Lo vrov (1), Mir čov (2), Ne -
de ljov (1), Pe nov (1), Rat kov (2), Ro ma nov (4), Su per ov (1), To škov (3),
Tran ku lov (3), Va si lić (1), Va si ljov (1), Vi ri zov (1).
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17 Пре зи ме на Iva no vić и Va si lić укљу че на су на овај спи сак бу ду ћи да је текст
на сва три спо ме ни ка на ба нат ско-бу гар ском је зи ку, уп. нат пис на спо ме ни ку по -
ро ди це Va si lić по диг нут у пе ри о ду 1968–1971: tuk po či vat VA SI LIĆ ELE O NO RA
1892–1969 VA SI LIĆ FRANC 1890–1971 to ze spo men po dig na za ni ja i se be – još za
ži vo ta su prug FRANC.



Нај ве ћу фре квен ци ју има ју бу гар ска пре зи ме на Ka la piš (11) и Gu -
ran (5). Ови по да ци мо гли би се по ре ди ти са исто риј ским по да ци ма
о пре зи ме ни ма ко ја са др же ма тич не књи ге, а евен ту ал но не сла га ње
у бро ју из ме ђу ове две вр сте по да та ка мо гло би да има раз ли чи те со -
ци јал не узро ке (раз ли чи те вр сте ми гра ци ја, раз ли чит со ци јал ни ста -
тус по је ди них по ро ди ца).

До дат на ана ли за нат пи са мо гла би се од но си ти на фре квен ци ју
лич них име на уз огра ду да су у мно го слу ча је ва у пи та њу ет нич ки
ме шо ви ти бра ко ви у ко ји ма је ма ло ве ро ват но да је и су пру га бу гар -
ског по ре кла без об зи ра на то што но си бу гар ско пре зи ме. За да љу
лин гви стич ку ана ли зу и, по себ но, ана ли зу у до ме ну лин гви стич ке
ан тро по ло ги је оста је са др жај за пи са (фу не рар на фор му ла), на чин
пи са ња го ди не/да ту ма ро ђе ња и смр ти, при ме на ба нат ско-бу гар ске
ор то гра фи је и си стем род бин ских тер ми на (о ба нат ско-бу гар ским
тер ми ни ма срод ства в. у: БЕ ЧЕ ВА 2007, 2009). Ана ли за бу гар ских
род бин ских на зи ва је мо гу ћа бу ду ћи да су они че сто на ве де ни у
окви ру спи ска љу ди (обич но нај бли жих ро ђа ка и брач них дру го ва)
ко ји су по ди гли спо ме ник.

Конак

Сни ма ње ба нат ско-бу гар ских спо ме ни ка у на се љу Ко нак оба -
вље но је у исто вре ме и на исти на чин као и сни ма ње спо ме ни ка у
Ја ши То ми ћу. На ка то лич ком гро бљу у на се љу Ко нак, осим ба нат -
ско-бу гар ских, по сто је хр ват ски (пре зи ме на Lu ki nić, Ne me šić) и ма -
ђар ски спо ме ни ци.18 Прет по став ка је да и у Ко на ку по сто ји до ста
ме шо ви тих бра ко ва (што би се ла ко мо гло утвр ди ти срав њи ва њем
лич них име на брач них дру го ва и де це) и да је због то га мно штво за -
пи са пи са но ла ти ни цом.

Ста ри ји спо ме ни ци су по ди за ни за сва ког пре ми ну лог чо ве ка
по себ но, а у дру гој по ло ви ни 20. ве ка до ми ни ра ју по ро дич не гроб -
ни це ко је су у на шем пре гле ду пред ста вље не као је дан спо ме ник.

Укуп но спо ме ни ка за ко је се мо же прет по ста ви ти да су ба нат -
ско-бу гар ски има 49, од то га су на ба нат ско-бу гар ском је зи ку 16, на
срп ској ћи ри ли ци их је че ти ри. На ма ђар ском је зи ку по сто ји је дан
за пис, а је дан је дво је зи чан, на ма ђар ском и на ба нат ско-бу гар ском.
До ми ни ра ју нат пи си на ла ти ни ци – 28, од тог бро ја на два спо ме ни ка
по сто ји са мо име, а не ма тек ста на осно ву ко га би се мо гло за кљу -
чи ти ко ји је је зик у пи та њу.
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18 О хр ват ско-(ба нат ско-)бу гар ским ме шо ви тим бра ко ви ма уп. VUČ KO VIĆ 2004.



На гро бљу у Ко на ку по твр ђе но је 17 ба нат ско-бу гар ских пре -
зи ме на, од ко јих нај ве ћу фре квен ци ју има ју пре зи ме на Mir čov (10)
и Gu ran (6).

Bu du rov (4), Da mja nov (2), Djer djov (2), Gan čov (1), Gu ran (6), Jan ku lov
(3), Ka ra i van (1), Ker čov (2), Lo vrov (5), Mir čov (10), Mo njov (3), Ne čov
(1), Ne de ljov (1), Pet kov (4), So fran (1), Su per ov (2), Top čov (1).

По след њи спо ме ник са тек стом на ба нат ско-бу гар ском је зи ку у
Ко на ку по диг нут је из ме ђу 1992. и 1997. го ди не. Ову по след њу го -
ди ну за пи са на ба нат ско-бу гар ском је зи ку не мо гу ће је утвр ди ти бу -
ду ћи да на спо ме ни ку пи ше да је по диг нут за жи во та. Су пру га ко ја
је по ди гла спо ме ник би ла је Ма ђа ри ца јер јој је де во јач ко пре зи ме
би ло Хор ват. Ње но лич но име – Er že bet – та ко ђе је ма ђар ско, али
ни је на пи са но ма ђар ским пра во пи сом. Ва жно је уочи ти да је су пру -
га (Ма ђа ри ца) по ди гла су пру гу (Ба нат ском Бу га ри ну) и се би спо -
ме ник на ба нат ско-бу гар ском је зи ку, а го ди на ње не смр ти (1997)
укле са на је у спо ме ник ка сни је.

У оба ис тра жи ва на на се ља (Ја ша То мић и Ко нак) не ма по твр де
би ло ка квог нат пи са на ба нат ско-бу гар ском је зи ку у 21. ве ку. Ова
чи ње ни ца би се мо жда мо гла про ме ни ти ре ви та ли за ци јом ба нат -
ско-бу гар ског је зи ка и кул ту ре, до ка кве је у но ви је вре ме до шло у
дру га два ба нат ско-бу гар ска на се ља у срп ском де лу Ба на та – у се ли -
ма Ива но во и Бе ло Бла то. Раз ло ге за про цен ту ал но сра змер но ве ли ки
број за пи са на ба нат ско-бу гар ском је зи ку у од но су на си ту а ци ју у
Ко на ку мо гла би об ја сни ти ис тра жи ва ња дру ге при ро де (ква ли та -
тив ни ин тер вјуи са ло кал ним Ба нат ским Бу га ри ма усме ре ни на
усме ну исто ри ју).

Скореновац

Је зич ки пеј заж гро бља у се лу Ско ре но вац ја сно по ка зу је „је зич -
ку смрт“ ба нат ско-бу гар ског је зи ка. На осно ву те рен ског сни ма ња
оба вље ног ок то бра 2012. го ди не, на гро бљу у Ско ре нов цу је по сто јао
21 спо ме ник са бу гар ским пре зи ме ни ма, али је нат пис на ба нат ско -
-бу гар ском је зи ку по сто јао са мо на јед ном спо ме ни ку. Овај нат пис
је ре ла тив но нов (ter mi nus post qu em је 2007. го ди на), а раз ло зи ње -
го вог по ста вља ња мо ра ли би се ис тра жи ти ква ли та тив ним те рен -
ским ме то да ма.

На јед ном спо ме ни ку (на ко ме не ма до дат ног тек ста) за пи са ње
име на и пре зи ме на ко ри шће на је ба нат ско-бу гар ска или срп ска/хр -
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ват ска ла ти ни ца (Bánčov), а је дан по мен име на био је на ћи ри ли ци
(Де чов). Сва оста ла ба нат ско-бу гар ска пре зи ме на за пи са на су ма -
ђар ском ор то гра фи јом уз фу не рар ни за пис на ма ђар ском је зи ку:
Barjaktárov (Zsuz san na, György), Bo boj cov (Mária, Jván), Mir csov
(An na), Bo boj csov (Iván, Pe tra) (де во јач ко пре зи ме To skov), Bo boj -
csov (Balász, An na) (де во јач ко пре зи ме Mravlyov), Dec sov (Erzsébet,
Tamás), Dec sov (Márija, Mi klos), Gáncsov (Károly, Erszébet), Gurán
(Tamás, Ju li an na), Gyergyov (Ger gely, Anu ska), Mle kov (Mar git,
János), Mra vljov (Mária, Pe tra), Mravlyov (Ma ria, Tamás), Pir kov
(Jószef, Zsuz san na), Ro ma nov (Rozália, József), Tel bisz (Péter, Ju li an -
na, Ma ri an na), Te ra nov (Damján, Rozália), Topcsov (Jószef, Ka ta lin),
Val kov (Tamás).

Винга у Румунији

Те рен ско ис тра жи ва ње ба нат ско-бу гар ских спо ме ни ка у Вин ги
(исто риј ски Ба нат, да нас у Арад ској жу па ни ји, Ру му ни ја), оба вље -
но је ав гу ста 2014. и ју на 2015. го ди не. Због ве ли ког бро ја спо ме ни -
ка на гро бљу у Вин ги, пал ћан ски спо ме ни ци ни су мо гли би ти до ку -
мен то ва ни у це ли ни. За раз ли ку од три ба нат ско-бу гар ска гро бља у
срп ском де лу Ба на та, у Вин ги по сто је са свим са вре ме ни спо ме ни -
ци са нат пи сом на ба нат ско-бу гар ској ла ти ни ци (на при мер, из 2006.
и 2011. го ди не). На мно гим ба нат ско-бу гар ским спо ме ни ци ма је,
ме ђу тим, ви дан ути цај ру мун ског је зи ка, би ло да је у пи та њу ру -
мун ска ор то гра фи ја бу гар ских име на (Pu ş cov), би ло да су нат пи си
бу гар ско-ру мун ски дво је зич ни (Odih ne a scă-se în pa ce „Не ка по чи -
ва у ми ру“), или су ко ри шће не уоби ча је не ру мун ске фу не рар не
скра ће ни це. На не ким спо ме ни ци ма ви дљив је и ути цај ма ђар ске
ор то гра фи је. Осим на при ват ним спо ме ни ци ма, ба нат ско-бу гар ски
је зик је у пеј за жу гро бља у Вин ги ви дљив и на за пи си ма ис пред ка -
пе ле по ста вље ним 1848, а об но вље ним 2009. го ди не. На ба нат ско -
-бу гар ским спо ме ни ци ма у Вин ги не ма ћи ри лич них за пи са ко ји би
мо гли све до чи ти о ути ца ју бу гар ског књи жев ног је зи ка.19
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19 Исто ва жи и за дру га на се ља Ба нат ских Бу га ра у Ру му ни ји. Ме ђу тим, у се -
ли ма по пут Бре шћа, Ста рог Би шно ва, иако не ма спо ме ни ка с ћи ри лич ним за пи -
си ма, ла ко се мо гу на ћи ви ше је зич ке та бле ко је са др же нат пис на бу гар ском књи -
жев ном је зи ку. Не ма сум ње да у тим на се љи ма не ма пра во слав них Бу га ра осим
рет ких из у зе та ка, а бу гар ска ћи ри ли ца функ ци о ни ше као сим бол бу гар ског иден -
ти те та да би се ја сни је ис та кло да у тим на се љи ма жи ве Бу га ри.



Без об зи ра на чи ње ни цу да у Вин ги већ ско ро по ла ве ка не ма
школ ске на ста ве на књи жев ном бу гар ском је зи ку, ова ко ак ти ван и
жив ба нат ско-бу гар ски је зич ки пеј заж ве ро ват но, са јед не стра не,
ду гу је по сто ја њу не ко ли ко спо ме ни ка са ба нат ско-бу гар ским нат пи -
сом у цен тру на се ља, као и нат пи си ма уну тар ка то лич ке ка те дра ле,
а са дру ге – бли ским кон так ти ма са цен тром ба нат ско-бу гар ске пи -
сме но сти у на се љу Стар Би шнов/Du de ş ti Vec hi.

Завршна разматрања: језички пејзаж
вишенационалног гробља

Гро бља у мул ти ет нич ким и мул ти кон фе си о нал ни ма ру рал ним
за јед ни ца ма, прав но ре гу ли са на и план ски из гра ђе на кра јем 18. ве ка
у Аустриј ском цар ству, ко ме је при па дао и Ба нат у це ли ни, омо гу -
ћа ва ју не ко ли ко ни воа чи та ња: исто риј ско, кон фе си о нал но, ет нич -
ко, ет но граф ско, есте тич ко и лин гви стич ко (COL TA 2014).20 Уз све
ове пер спек ти ве, мо гу ће су још и со ци јал на па и фол кло ри стич ка
пер спек ти ва чи та ња гро бља, бу ду ћи да на ста ри јим спо ме ни ци ма
из два де се тог ве ка, осим нат пи са, по сто је и фо то гра фи је Ба нат ских
Бу га ра или Пал ће на у тра ди ци о нал ној но шњи.

Уз чи та ње ва жно за је зич ки пеј заж, гро бља у Ко на ку и Ја ши То -
ми ћу ва жна су и за исто ри ју Ба нат ских Бу га ра бу ду ћи да у њи ма
по сто је спо ме ни ци лич но сти ма зна чај ним за ло кал ну исто ри ју. У
пи та њу су, на при мер, спо ме ник на срп ском/хр ват ском је зи ку углед -
ном по зо ри шном ре ди те љу и пе сни ку Ђор ђу (Ге ор гиј) Да мја но ву–
Ђек ши21 на гро бљу у Ја ши То ми ћу из 1991. го ди не, од но сно дво је -
зич ни ба нат ско-бу гар ско/ма ђар ски спо ме ник учи те љу Га бо ру Со -
фро ну, по гу бље ном 1. 11. 1944. го ди не, ко ји се на ла зи на гро бљу у
Ко на ку. У пе ри о ду со ци ја ли зма и не ки ба нат ско-бу гар ски спо ме ни -
ци ни су има ли крст као оба ве зну озна ку хри шћан ске ве ро и спо ве -
сти, а не ки су има ли и зве зду, знак ате и зма и при пад но сти Са ве зу
ко му ни ста Ју го сла ви је.
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20 Ан тро по ло шка сту ди ја COL TA 2014 ба ви се ана ли зом се о ских гро ба ља у
ко му ни Се ку сић (рум. Se cu si giu) у жу па ни ји Арад (Ру му ни ја): у че ти ри на се ља
ове ко му не жи ви пет ет но са (Ру му ни, Ср би, Ма ђа ри, Нем ци и Ро ми). У мо но гра -
фи ји по све ће ној је зи ку Ср ба у Чи пу (Ма ђар ска), Ма ри ја Илић као илу стра ци ју
ста ња срп ског је зи ка об ја вљу је и два са вре ме на нат пи са са ло кал ног гро бља (ILIĆ

2014: 143–144).
21 Ра де ћи као на став ник у шко ли у Ба на ту, Ђор ђе Да мја нов је об ја вљи вао па -

три от ске пе сме у Ру му ни ји, где су се та да штам па ли Banátsći bal gar sći glásnić и
Banátsći bal gar sći kalendár (уп. NO MAC HI 2016: 183–184).



Нео п ход на огра да уз ана ли зу ба нат ско-бу гар ског лин гви стич ког
пеј за жа гро ба ља од но си се на аутор ство за пи са бу ду ћи да на ру чи -
о ци спо ме ни ка сва ка ко са ми са ста вља ју текст ко ји ће би ти укле сан
на спо ме ни ку, али кон крет на ре а ли за ци ја при па да не ком ка ме но ре -
сцу ко ји, го то во је са свим си гур но, не зна ба нат ско-бу гар ски је зик.
На ру чи лац спо ме ни ка, Ба нат ски Бу га рин, та ко ђе се са ве ли ком ве ро -
ват но ћом мо же прет по ста ви ти, са мо па сив но вла да пи са ном фор мом
ба нат ско-бу гар ског је зи ка. Мо же се прет по ста ви ти да су у ве ли ком
бро ју за пи са на ба нат ско-бу гар ском је зи ку пре у зи ма не већ го то ве,
стан дард не фор му ле ко је не до зво ља ва ју је зич ку кре а тив ност.

Ре ла тив но ско ро ин сти ту ци о нал но ус по ста вље на ви дљи вост
ба нат ско-бу гар ског је зи ка у јав ном про сто ру Ива но ва мо гла је ути -
ца ти на ре ви та ли за ци ју при ват ног ба нат ско-бу гар ског је зич ког пеј -
за жа на ло кал ном гро бљу, што би отво ри ло још је дан ва жан пра вац
мо гу ћих ис тра жи ва ња. Ипак, сни ма ње бу гар ских спо ме ни ка на гро -
бљу у Ива но ву оба вље но де цем бра 2015. го ди не по ка за ло је да ни
ов де прак тич но не ма спо ме ни ка из 21. ве ка са ба нат ско-бу гар ским
нат пи си ма. Ефе мер не „умр ли це“ ко је по сто је па ра лел но са спо ме ни -
ци ма у ка ме ну та ко ђе би мо гле би ти пред мет ис тра жи ва ња је зич ког
пеј за жа, али овај за да так под ра зу ме ва че сте по се те те ре ну и њи хо во
ур гент но до ку мен то ва ње јер се – исто као и при ват ни огла си на јав -
ном ме сту – бр зо уни шта ва ју под ути ца јем ат мос фер ских при ли ка.

Чи ње ни ца да су на свим по сто је ћим бу гар ским ћи ри лич ним спо -
ме ни ци ма за пи си на срп ском је зи ку и да ни у јед ном од ис тра жи ва -
них гро ба ља не ма за пи са на бу гар ском стан дард ном је зи ку, од но сно
на – бу гар ској ћи ри ли ци, ука зу је на то да су упо тре ба и по зна ва ње
стан дард ног бу гар ског је зи ка код Ба нат ских Бу га ра огра ни че ни.
Исто вре ме но, упо тре ба ба нат ско-бу гар ског је зи ка, пи са ног ба нат -
ско-бу гар ском ла ти ни цом на сра змер но мно го спо ме ни ка све до
кра ја 20. ве ка у срп ском де лу Ба на та, а ак тив но и да нас у Вин ги у
ру мун ском де лу Ба на та, ука зу је на ве ли ки зна чај ко ји ба нат ско-бу -
гар ски је зик има у очу ва њу иден ти те та Ба нат ских Бу га ра.
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Биляна Л. Сикимич, Мотоки Й. Номачи

ЯЗЫКОВОЙ ПЕЙЗАЖ МЕМОРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕСТВА: БАНАТСКИЕ БОЛГАРЫ /

ПАЛЬЧАНЕ В СЕРБИИ

Р е з ю м е

Пред ме том ис сле до ва ния в дан ной ста тье явля ет ся ана лиз ма лых язы ков и
язы ко вой по ли ти ки в серб ской ча сти Ба на та скво зь при зму язы ко во го пе й за жа
ме мо ри а ль но го про стран ства ба нат ских бол гар (по сел ки Ко нак, Яша То мич и
Ско ре но вац). По ка за ны из ме не ния в част ных иде о ло ги че ских по зи ци ях от но си -
те ль но пи сь мен но го ба нат ско-бол гар ско го язы ка по сред ством ана ли за стра те гий
язы ко во го вы бо ра для над пи сей на над гроб ных па мят ни ках двад ца то го ве ка, а
так же лин гви сти че ских тен ден ций, ко то рые на блю да ют ся на па мят ни ках, уста -
но влен ных в двад ца ть пер вом ве ке.

Клю че вые сло ва: язы ко вой пе й заж, ба нат ские бол га ры, мно го я зы чие, над -
гроб ные над пи си, са кра ль ное про стран ство, ан тро по ни мия, угро жа е мые язы ки.
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Biljana Lj. Sikimić, Motoki Y. Nomachi

LINGUISTIC LANDSCAPE OF MEMORIAL SPACES IN MULTINATIONAL
COMMUNITIES: THE CASE OF BANAT BULGARIANS IN SERBIA

S u m m a r y

For the lin gu i stic lan dsca pe analysis of pri va te signs of Ba nat Bul ga ri ans we cho -
se two ce me te ri es, both of them mul ti et hnic, sin ce Ba nat Bul ga ri ans in Ser bia do not
form a ma jo rity po pu la tion in any vil la ge. The ce me tery in Ja ša To mić/Mo doš is re li -
gi o usly mi xed, but the Cat ho lic and Ort ho dox part are still di vi ded. Ba nat Bul ga ri ans
in Ko nak vil la ge are bu ried in the Cat ho lic ce me tery; the re is a se pa ra te Ort ho dox ce -
me tery for the ma jo rity po pu la tion. The se two vil la ges (Ja ša To mić and Ko nak) we re
se lec ted be ca u se they sha re a si mi lar si tu a tion from the di ac hro nic so cio-lin gu i sti cal
po int of vi ew: apart for a bri ef ti me du ring World War II, the Bul ga rian/Pa u li cian lan -
gu a ge was hardly ta ught sin ce the early 20th cen tury; Bul ga rian was used only in the
fa mily and the Cat ho lic church (the re are prayer bo oks in Ba nat Bul ga rian); the re we -
re many mi xed mar ri a ges; the re was no re vi val of lan gu a ge and cul tu re

As in scrip ti ons on all exi sting Ba nat Bul ga rian Cyril lic he ad sto nes are in Ser bian
and no ne of the ce me te ri es vi si ted ha ve in scrip ti ons in Bul ga rian, or rat her in the Bul -
ga rian Cyril lic, this in di ca tes that the use and know led ge of stan dard Bul ga rian is li -
mi ted among the Ba nat Bul ga ri ans. At the sa me ti me, the use of Ba nat Bul ga rian in the
La tin alp ha bet on a pro por ti o nally lar ge num ber of he ad sto nes up to the end of the 20th

cen tury in the Ser bian part of the Ba nat, and al so ac ti vely to day in Vin ga in the Ro ma -
nian part of Ba nat, in di ca tes the gre at im por tan ce of the Ba nat Bul ga rian lan gu a ge in
pre ser ving the iden tity of Ba nat Bul ga ri ans.

Keywords: li gu i stic lan dsca pe, Ba nat Bul ga ri ans, mul ti lin gu a lism, fu ne rar in scrip -
ti ons, sac red spa ce, an tro ponyms.
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СЛОВЕНСКА ЛЕКСИКА ЗА ЉУДСКЕ ОСОБИНЕ И ЕМОЦИЈЕ
У EЛЕЗОВИЋЕВОМ „РЕЧНИКУ КОСОВСКО-МЕТОХИСКОГ

ДИЈАЛЕКТА“

У ра ду се об ра ђу је сло вен ска лек си ка са зна че њем људ ских осо -
би на и емо ци ја у Реч ни ку ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та Гли ше Еле -
зо ви ћа. Узи ма се у раз ма тра ње са мо она лек си ка ко ја је кул ту ро ло шки,
се ман тич ки или твор бе но спе ци фич на у од но су на лек си ку из исте те -
мат ске гру пе у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку. Г. Еле зо вић је за
овај ди ја ле кат ски реч ник при ку пљао гра ђу на са мом по чет ку ХХ ве ка,
што зна чи да он осли ка ва лек сич ко ста ње из XIX ве ка, па и ра ни је (јер
је гра ђу за реч ник eксцерпирао и из јед ног пи са ног до ку мен та из XVIII
ве ка). Об ра да лек си ке из овог реч ни ка до во ди нас до ве ли ког бро ја за -
кљу ча ка у ве зи са кул ту ром срп ског на ро да ко ји је у XIX ве ку жи вео у
Ву чи тр ну, и на Ко со ву уоп ште, али и до број них за па жа ња у ве зи са
твор бе ним и се ман тич ким про ме на ма у срп ском лек си ко ну.

Кључ не ре чи: Реч ник ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та, Гли ша Еле -
зо вић, лек си ка са зна че њем људ ских осо би на и емо ци ја, лек сич ке про -
ме не, лек си ко ло ги ја, срп ски је зик.

1.1. УВОД. Ка ко је при ме тио С. Ре ме тић (1982: 269), „у на шим
до са да об ја вље ним ди ја лек то ло шким рас пра ва ма и мо но гра фи ја ма,
ме ђу ко ји ма је до ста и обим них и со лид но ра ђе них, лек си ка је нај -
ма ње за сту пље на. У број ним ра до ви ма она и не ма сво га кут ка.“ Про -
шло је ви ше од три де це ни је од ове при мед бе, а ре кло би се да она у
до број ме ри ва жи и за да на шње при ли ке. Ди ја ле кат ска лек си ка
пред ста вља ин спи ра ци ју и за лек си ко ло шка и твор бе на ис тра жи ва ња,
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а то по себ но ва жи за оне лек се ме ко је не по сто је у књи жев ном је -
зи ку, а са зда не су у скла ду са твор бе ним прин ци пи ма срп ског књи -
жев ног је зи ка. Д. Ви то ше вић (1982: 35) сма тра да „да нас, у овом
цар ству по зајм ље ни ца и фра за, ука зи ва ње на искон ске на род не из -
ра зе мо же би ти спа со но сно. Је зик је у крв ној ве зи са суд би ном, по -
ве шћу, дра мом и ду шом сва ког на ро да“. Он да је број не при ме ре из
је зич ког бла га Гру же: су во ви ца – су во и ле по вре ме, за се бљив – се -
би чан, мла деж и ста реж, омла ди на и оста ри на. И Љ. Рај ко вић
(1982: 268) го то во као по е ти зме до жи вља ва не ке ди ја лек ти зме из
ти моч ко-лу жнич ког го во ра, нпр: пр во мрач је – су мрак, го ро бр сник –
је се њи ве тар (пан дан про лећ ном раз ви гор цу), се де жи на – иње.

Овај рад пред ста вља на ста вак на ше ана ли зе лек си ке об ра ђе не у
Реч ни ку ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та Гли ше Еле зо ви ћа. Ис тра -
жи ва ње је по све ће но лек си ци ко ја се од но си на људ ске осо би не и
емо ци је. Ова лек си ка спа да у ап стракт ну, а прет по став ка је да у на -
шим на род ним го во ри ма не ма мно го ап стракт не лек си ке, па се, као
што је по зна то, та, чи ни се, не до вољ но про ве ре на чи ње ни ца из но -
си ла као јед на од глав них за мер ки Ву ко вом на сто ја њу да на род ни
је зик учи ни осно ви цом срп ског књи жев ног је зи ка. Тај став сли ко -
ви то је ис ка зао Л. Му шиц ки, а на гла сио М. Се ли мо вић (1986: 51):
„Срп ски на род је орао и ко пао“, пи ше Му шиц ки, „мно го се тру дио,
ју на че ство вао, али ма ло ми слио, осим о на су шним по тре ба ма, за то је
ње гов је зик си ро ма шан ре чи ма за умо зри тел не ми сли.“ Се ли мо вић
до да је: „Ву ков је зик, је зик се ља ка и ов ча ра, жив и свеж, ми ри ше на
њи ву, на пла нин ски ве тар, на крв, зној, пр кос, на ши ро ке про сто ре
жи во та са свим што је у ње му до бро и зло, ле по и ру жно.“

У пр вом де лу ис тра жи ва ња (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2015) ис по ста ви ло се,
ме ђу тим, да је срп ски на род имао по тре бу за ис ка зи ва њем умо зри -
тел них ми сли и да је, ка да је то би ло по треб но, па чак и ка да ни је,
по зајм љи вао та кву лек си ку из тур ског је зи ка. Иако је ана ли за спро -
ве де на на гра ђи из ко сов ско-ме то хиј ских го во ра, она ва жи и за оста ле
срп ске го во ре: „Мно ги ма ће се учи ни ти“, ка же Еле зо вић у Пред го -
во ру свог реч ни ка (1932: Х), „да у овом го во ру има ви ше тур ских
ре чи не го у дру гим на шим го во ри ма. У исти ни, ме ђу тим, и у овом
се го во ру упо тре бља ва ју тур ске ре чи као и у дру гим на шим го во ри -
ма оних обла сти ко је су ду го би ле под тур ском вла да ви ном. Што их
у Ву ка има ма ње, не зна чи да их је на род ма ње упо тре бља вао, не го
да Вук мно ге ни је у свој реч ник унео.“

Г. Еле зо вић је Реч ник ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та об ја вио
у че твр тој и пе тој књи зи Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка 1932.
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и 1935. го ди не. Ка ко ка же у Уво ду, гра ђу је по чео при ку пља ти 1902.
го ди не, што зна чи да је у овом реч ни ку фик си ра на лек си ка ко ја се
ко ри сти ла у XIX ве ку. Нај ве ћи део ре чи при ку пљен је у Ву чи тр ну,
Еле зо ви ће вом род ном гра ду, али је он по хо дио и дру га ко сов ска се ла
и гра до ве у пе ри о ду од 1903. до 1928. го ди не. Осим усме не гра ђе ко ја
је до би је на од но си ла ца ових го во ра, реч нич ка гра ђа је при ку пља на
и из јед ног пи сме ног из во ра, а то је био Де вич ки ка та стинг, књи га
ма на сти ра Де вич, у ко јој је упра ва ма на сти ра бе ле жи ла по кло не ко је
је на род да ри вао ма на сти ру. Гра ђа из овог ру ко пи са по ти че из дру -
ге по ло ви не XVI II ве ка, што зна чи да овај реч ник бе ле жи и је зич ку
си ту а ци ју из тог сто ле ћа. Еле зо вић се као кон трол ним реч ни ци ма
слу жио Ву ко вим рјеч ни ком, Рјеч ни ком ЈА ЗУ и Броз–Иве ко ви ће вим
реч ни ком и бе ле жио оне ре чи ко јих не ма у овим реч ни ци ма или их
не ма у не ко ме од њих, као и оне ко је има ју дру га чи је зна че ње.

У пр вом де лу на шег ис тра жи ва ња (исп. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2015) де -
таљ но су опи са ни број ни ори јен та ли зми ко ји озна ча ва ју људ ске
осо би не и емо ци је из ко сов ско-ме то хиј ских го во ра. Та ко, на при -
мер, гра ђа по ка зу је да има не ко ли ко тур ци за ма за сре ћу, иако за ову
емо ци ју по сто ји и до ма ћи на зив: бат, зар, иг бал, ки смет, раг бет,
та ли ја, угур, фал. Ево и при ме ра: Та кав му је бат ње гов. Да нас не -
што не мам зар. Не мо да ми тру јеш зар. Сас те бе кад играм, не мам
зар. Имао си иг бал. Ис ко чи му иг бал. Не сам имао ки смет. Та ко су
они без раг бе та. Та ка му је би ла ње го ва та ли ја. Ај де, не ка му је сас
угур. Не ће да му се отво ри фал. Ево и при ме ра у ко ји ма се упо тре -
бља ва ју тур ци зми ко ји озна ча ва ју злу осо бу, осо бу ло ше на ра ви:
Син му је би рин џи ај та. Та ко га ија не та не су ти очи ви де ле. Мак ни
се од то га ија не та. Не знаш што пи зе венк чо век је он. Пи зе венк ни
је дан! Та кав је он уј ли ја. Та кав је он је дан уј суз чо век. Та ки су они,
од ка ко су, чар ка џи је су би ли. Вр ло је џе на бет чо век. Мно го је тур -
ци за ма ко ји ма се озна ча ва бе да, јад, ту га: ал, бе љај, га зеп, га ра мет,
дерт, за мет, запт, ре зи лик, са клет, так си рат, угур су злук, че дер.

Број ни тур ци зми ко ји су у ко сов ско-ме то хиј ским и дру гим на -
род ним го во ри ма по зајм ље ни за озна ча ва ње емо ци ја и осо би на све -
до че о то ме (1) да ни су са свим тач не при мед бе да на род ни је имао
скло но сти ка ап стракт ном ми шље њу, па ни ка ап стракт ној лек си ци
и (2) да ни је са свим тач но да је на род по зајм љи вао из тур ског је зи ка
пре све га ону лек си ку ко ја се од но си ла на но ву (тур ску) дру штве ну
и др жав ну ор га ни за ци ју, но ве за на те, пред ме те итд. (исп. нпр. ШКА -
ЉИЋ 1985, ПЕ ЦО 1987). Очи глед но је да је по сто ја ла по тре ба да се
ап стракт ни пој мо ви ди фе рен ци ра ју, ра сло је, да се по себ ном лек си -
ком озна че нај ра зли чи ти је ни јан се од ре ђе не ап стракт не по ја ве.
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1.2. ЦИ ЉЕ ВИ РА ДА. Ис тра жи вач ки за да так овог ра да је сте опис
ди ја ле кат ске лек си ке сло вен ског по ре кла са зна че њем људ ских осо -
би на и емо ци ја у Еле зо ви ће вом реч ни ку. Ци ље ви су сле де ћи: 1)
осве тли ти се ман тич ки, твор бе но или кул ту ро ло шки мар ки ра ну лек -
си ку ко ја се уоп ште не ко ри сти или се рет ко ко ри сти у са вре ме ном
срп ском књи жев ном је зи ку и ти ме, у не кој ме ри (ко ли ко то обим
ра да до зво ља ва), од ре ди ти од нос из ме ђу ди ја ле кат ске лек си ке са
зна че њем људ ских осо би на и емо ци ја пре ма књи жев ној, (ко ју смо
опи са ли у ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2001); 2) од ре ди ти од нос из ме ђу сло вен ске
и ори јен тал не лек си ке са зна че њем људ ских осо би на и емо ци ја у
Еле зо ви ће вом ди ја лек ту (ори јен тал ну смо опи са ли у ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ

2015); 3) утвр ди ти при су су тво и број ност ап стракт не лек си ке у Еле -
зо ви ће вом ди ја лек ту на узор ку лек си ке за осо би не и емо ци је ка ко
би се про ве ри ла хи по те за о си ро ма штву ап стракт не лек си ке у на -
род ним го во ри ма; 4) по ре ђе њем књи жев не и на род не лек си ке гра -
ђе не пре ма се ман тич ким и твор бе ним за ко ни то сти ма књи жев ног
је зи ка ис тра жи ти не ке за ко ни то сти се ман тич ког раз во ја лек си ке у
срп ском је зи ку. То зна чи да ће се ана ли зи иза бра не лек си ке при сту -
пи ти из пер спек ти ве лек си ко ло ги је са вре ме ног срп ског је зи ка с ци -
љем да се Еле зо ви ће ва лек си ка од ре ди пре ма са вре ме ној срп ској
књи жев ној лек си ци, а не из пер спек ти ве дру гих на у ка (нпр. ети мо -
ло ги је или ди ја лек то ло ги је). Пред мет не ких бу ду ћих ис тра жи ва ња
мо гла би би ти ети мо ло шка ана ли за иза бра не лек си ке, ње на рас про -
стра ње ност у дру гим ди ја лек ти ма срп ског је зи ка итд.

Ис тра жи ва ње је по де ље но у два де ла. У пр вом де лу ба ви ће мо
се кул ту ро ло шко-се ман тич ком, а у дру гом де лу твор бе но-се ман тич -
ком ана ли зом иза бра не лек си ке.

I. Културолошко-семантичка анализа изабране лексике

М. Бар јак та ро вић (1984: 21) с пра вом ис ти че „да је за што успе -
шни је лек сич ко ис тра жи ва ње не ког ме ста или кра ја, ну жно, за пра во
нео п ход но, што бо ље, ду бље и пу ни је по зна ва ње тра ди ци о нал не
кул ту ре ста нов ни штва то га ме ста или кра ја“. С дру ге стра не, на ше
ис тра жи ва ње по ка зу је, а овај рад ће, на да мо се, то у не кој ме ри
осве тли ти, да се Бар јак та ро ви ће во за па жа ње мо же по сма тра ти и у
обр ну том сме ру – да би се упо зна ла тра ди ци о нал на кул ту ра ста -
нов ни штва не ког ме ста или кра ја или не ки њен сег мент, ва жно је
упо зна ти се са лек си ком тог ме ста или кра ја. На осно ву об ра ђе не
лек си ке у Еле зо ви ће вом реч ни ку мо гу се из ве сти број на за па жа ња
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о жи во ту, кул ту ри и вред но сти ма срп ског ста нов ни штва ко је је жи -
ве ло на Ко со ву и Ме то хи ји у XIX ве ку. Иако је па жња ауто ра у овом
ра ду фо ку си ра на пре све га на лек си ку ко ја озна ча ва људ ске осо би не
и емо ци је, мо гу се уочи ти не ке по је ди но сти из раз ли чи тих сфе ра
на род ног жи во та.1

I.1. ЛЕК СИ КА ПЕ ЈО РА ТИВ НОГ ЗНА ЧЕ ЊА. Ка ко у на род ним го во ри ма,
та ко и у срп ском књи жев ном је зи ку, има упа дљи во ви ше лек се ма
ко ји ма се озна ча ва ју не по жељ не емо ци је, осо би не, рад ње, по ја ве од
оних ко ји ма се ис ка зу ју по жељ не (исп. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2001; 2010: 115–
124). Гра ђе има на пре тек, иако она, ипак, ни је до вољ но ис тра же на
у на род ним го во ри ма јер, ка ко при ме ћу је Н. Бог да но вић (1984: 25),
„и да нас, по ред све отво ре но сти ин фор ма то ра и ши ро ких сло бо да
у ко му ни ка ци ји, те шко ће у ре ги стро ва њу ди ја ле кат ских пе јо ра ти ва
оста ју. Они се те же бе ле же не го лек си ка из дру гих ко му ни ка тив них
сло је ва“. Раз ло зи ле же у ус те за њу ин фор ма то ра да се слу же пе јо ра -
ти ви ма пред не по зна тим ис тра жи ва чи ма. Ову чи ње ни цу тре ба има ти
у ви ду ка да се про це њу је зна чај Еле зо ви ће вог реч ни ка – он је бе ле -
жио лек си ку сво јих су на род ни ка (ро ђа ка, су се да, при ја те ља) ко ји
се пред њим ни су ус те за ли и ни су би ра ли ре чи. Мо жда због то га
број ност лек се ма са зна че њем не по жељ ног бу ди па жњу чи та ла ца
овог реч ни ка. Ре кло би се да су две не по жељ не осо би не по себ но
иза зи ва ле осу ду Еле зо ви ће вих су гра ђа на – про ждр љи вост и ле њост.

По ка за ло се да има до ста лек си ке ко јом се озна ча ва про ждр љи -
вост – име ница за ту осо би ну и за осо бе ко је је по се ду ју, при дева и
гла гола ко ји ма се она озна ча ва. Раз лог, ве ро ват но, тре ба тра жи ти у
чи ње ни ци да ја на род те шко жи вео, па су мно ги по је дин ци че сто
ис по ља ва ли ову осо би ну. Ме ђу овим лек се ма ма има до ста оних ко -
је су оно ма то пеј ског по ре кла. Са мо име ни цу аждер Еле зо вић је
свр стао у ори јен та ли зме, иако ме ђу овим лек се ма ма ве ро ват но има
и дру гих тур ци за ма.2
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1 На не ке прав це да љих ис тра жи ва ња ве зе из ме ђу је зи ка и кул ту ре ука за ла
је С. Ми ло ра до вић (2009), ко ја је опи са ла део сво јих ет но лин гви стич ких ис тра -
жи ва ња Ме то хи је. Као по ла зна осно ва за во ђе ње раз го во ра са ин фор ма то ри ма
аутор ки је по слу жио тзв. ма ли ет но лин гви стич ки упит ник Ане Плот њи ко ве, а
раз го во ри су би ли усме ре ни на ис тра жи ва ње тра ди ци о нал не кул ту ре и лек си ке
ко ја се за њу ве зу је. С. Ми ло ра до вић пред ла же из ра ду од ре ђе ног ти па ет но лин -
гви стич ких ка ра та ко је би омо гу ћи ле уоча ва ње изо лек си о ет но кул ту ро ло шким
да то сти ма.

2 У овом ра ду не ће се на во ди ти ак це нат пред ста вље них лек се ма јер ни је ре -
ле ван тан за ово ис тра жи ва ње. Гла го ли ће се на во ди ти у об ли ку ин фи ни ти ва (нпр.
ла кр ди са ти, а не ла кр ди сат као у Реч ни ку). Од Реч ни ка смо од сту пи ли и у пред -



ПРО ЖДР ЉИ ВОСТ: ажда ја, аждер (тур.), ажде рај ка, ало вит – ко -
ји има свој ства ха ле, тј. да све про жде ре, уни шти; ало са ти – про -
ждре ти, уни шти ти; ало си ја – про ждр љи вац3; броф та ри ти – у
то ну за пре зи ра ње – је сти, жде ра ти; про жди ра ти; бу здук – ка же
се за че ља де ко је до бро је де, а не ра до ра ди; изе ли ца – че ља де ко је
мно го је де; изе шник, изе шни ца, изе шни че, на шму ка ти се – на је сти
се, на шље ма ти се – на пи ти се, на шљо ка ти се – на пи ти се,4 ору па -
ти – про ждр љи во по је сти;5 офу ка ти – про ждр љи во по је сти; по -
кр ка ти – по је сти, по фу ка ти – про ждр љи во по је сти; по шму ка ти
– ха ла пљи во по је сти; ра бан – по хле пан, про ждр љив; ру пу ља – про -
ждр љи ва же на; фу ка ти – про ждр љи во је сти.

Као што се ла ко мо же за кљу чи ти, ве ли ки број си но ни ма све до чи
о по тре би за екс пре сив ним ис ка зи ва њем пре је да ња. Де фи ни ци је
по ка зу ју да се про ждр љи вост по не кад ве зи ва ла за дру ге осо би не, а
то је по хлеп ност, де струк тив ност, ле њост. Ори јен та ли зми у овом
реч ни ку све до че о то ме да се вред но ћа ве о ма по што ва ла, а ле њост је
би ла јед на од нај о мра же ни јих осо би на. По себ но је би ло не до пу сти -
во би ти лењ, а мно го је сти, јер хра не ни ка да ни је би ло у из о би љу.
Про ждр љи вост се оче ки ва но ве зу је и за не у ме ре не по тре бе уоп ште,
па не ке од ових лек се ма мо гу озна ча ва ти и ду хов ну про ждр љи вост.
Ни је нео че ки ва но ни то што се де струк ти ван од нос пре ма хра ни
пре но си и на де струк ци ју у дру гим сфе ра ма.

У Еле зо ви ће вом реч ни ку има до ста по грд них на зи ва за му шкар це
и же не, али је број лек се ма са не по жељ ним зна че њи ма ко ји се од -
но се са мо на же не упа дљи во ве ћи. И ме ђу њи ма се мо же на ћи по -
не ки тур ци зам (ко ји ни смо из дво ји ли из гра ђе).

О ЖЕ НИ: бе де ви ја (арап) – ка же се за љу де и жи во ти ње не -
сразмер но ви со ке. – Има јед ну же ну кај бе де ви ја; би ку ља – жен ско
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ста вља њу име ни ца на -ост (нпр. мла дост, а не мла дос као у Реч ни ку). Раз лог за
ова од сту па ња је те жња за бо љом пре глед но шћу гра ђе и лак шим пре по зна ва њем
вр ста ре чи.

3 Уз лек се ме ало вит, ало са ти, ало си ја скре ну ће мо па жњу на гру пу екс пре сив -
них ва ри јан ти гла го ла истог по ста ња са зна че њем ха ла пљи во је сти из раз ли чи тих
на род них го во ра ко је об ра ђу је М. Бје ле тић (2006: 58): ала ву ка ти, ала ву ца ти, ла -
вуц ну ти, вук ну ти, ву ка ти, ву ја ти, вућ ка ти, вур ла ти, вун да ти, ла ву ша ти, ла ву -
ња ти, вуј ну ти, вућ ну ти, вур ну ти.

4 Еле ме нат -ш- у гла го ли ма на шму ка ти се, на шље ма ти се, на шљо ка ти се
мо жда тре ба до ве сти у ве зу са екс пре сив ним пре фик сом šV- (с. ша-, ше-, ши-,
шу-), ко ји опи су је М. Бје ле тић (2006: 75).

5 M. Бје ле тић (2006: 104) об ра ђу је екс пре сив ни гла гол ри па ти (на ри па ти –
на ва ли ти, на ср ну ти), што је, мо жда, ва ри јан та гла го ла ру па ти.



че ља де је дро, здра во и за дри гло и ви ше не го обич но раз ви је но; гад -
ња ча – рђа во, пр ља во жен ско че ља де, фиг. жен ско че ља де ко је има
рђа ву ду шу; га ду ља – ка же се жен ском че ља де ту ко је фи зич ки или
ду шев но иза зи ва га ђе ње; грд ни ца – не срећ ни ца, јад ни ца; де бел гу за
– у по дру гљи вом сми слу ка же се жен ском пу нач ком че ља де ту ко је
ра до иде у го сте, а не од ли ку је се вред но ћом; дри ку ла – ка же се за
жен ско че ља де не ле по или сме шно, а здра во и је дро. Не зграп но раз ви -
је на же на или де вој ка. – Не си гу ви део ка ка је дри ку ла; др ља ви ца
– жен ско че ља де ко је има др ље око очи ју; фиг. ка же се за пр ља во
и нео тре си то жен ско че ља де; дро пља – в) фиг. де бе ла, гло ма зна
же на. – Јед на же не ти на кај дро пља; др ту ља – ка же се за же ну, де -
вој ку, у по дру гљи вом сми слу; дру сла – ка же се у по дру гљи вом то ну
за не ку же ну или де вој ку круп ну, је дру, али и не зграп ну. – По гле дај
гу ка ка је дру сла; дун да – жен ско че ља де ви ше не го обич но пу но и
је дро: дун до де бе ла! ду ру зу ља – од ра сло а нео збиљ но жен ско че -
ља де ко је се не од ли ку је ни му дрим збо ром ни ти је вред но. – Збо риш
кај да си аџа ми ја, а не ви диш ко ли ка си ду ру зу ља; ду ше вад ни ца
(има и ду ше вад ник, ду ше вад ни че) – жен ско че ља де са свој стви ма
ду ше вад ни ка (рђав чо век, на пра сит, ко ји ре чи ма сво јим уку ћа ни ма
„ва ди ду шу“); ду ше губ ни ца (има и ду ше губ ник) – жен ска ко ја ла ко
ду шу гу би чи не ћи раз не гре хе; зу ља – ка же се жен ском че ља де ту,
си но ним за мла та; ко ли бар ка – жен ско че ља де ни ског ро да, ко је ни је
по ре клом из ку ће и до ма но из ко ли бе; крив ка – са ка та же на; ка же
се и за са ка ту круп ну и сит ну сто ку; ку кав чи ца – јад ни ца, бед ни ца.
Упо тре бља ва се за осо бу жен ску пре ма ко јој се има сим па ти ја. –
Оста де ку кав чи ца је тим, без оца и мај ке; луд на – ка же се као пре кор
за жен ско че ља де ко је би по го ди на ма ста ро сти одав но тре ба ла
да пре ста не би ти „лу да“, а оно оста ла та ква, де ти ња ста, ма -
сно гу за – гур ман, ко ји је ла ком на ма сна је ла; ме шо реч ни ца – жен -
ско че ља де ко је пре но си ре чи и иза зи ва сва ђу тим на чи ном. – Она
га ду ља Ал би на ве ли ка је ме шо реч ни ца, две очи у гла ве ће за ва дит;
по га ну ља – ка же се за по га но, зло че сте на ра ви жен ско че ља де; ру -
пу ља – ка же се жен ском чељ аде ту кад је про ждр љи во и кад по је де
где што на ђе. – То је она ру пу ља То ски на по је ла; слу та – ру жно,
не зграп но жен ско че ља де; смр дљи ви ца (има и смр дљив ко) – ка же
се за не чи сто, аљ ка во жен ско че ља де, смр ду ља – смр дљи во жен ско
че ља де, смр дљи ви ца; су луд ни ца (има и су луд ник, су луд ни че) – жен ско
че ља де сла бе па ме ти или ра ди као та кво. – Су луд ни цо, зар ти при -
ли чи те бе, ве ли ке де вој ке да се би јеш сас ма ка ње?! Су ре пај ка – ка же
се за од ра сло жен ско че ља де не склад но раз ви је но или без об зи ра
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на њен раз ви так у ци љу увре де; су тра па – жен ско не зграп но, тра -
па во и нео крет но че ља де; тра га ча – ра до зна ло жен ско че ља де ко -
је во ли да до зна је ту ђе ства ри; су тра пи на – аугм. од су тра па. –
Су тра пи но ли јед на, идеш кај ћо ра ва; цр ни ца (има цр ни че) – ка же
се за жен ско че ља де не срећ но, јад но; че па ја – ка же се за без оч но
жен ско че ља де; че по ти на – ка же се за жен ки ње ко је се без оч но
сме је и це ри или се кр ши и ви је.

При ме ри по ка зу ју да је по сто ја ла по тре ба да се лек сич ки озна -
че же не са не по жељ ним осо би на ма6, а оно што по себ но при вла чи
па жњу је сте си стем вред но сти ко ји се на зи ре кроз де фи ни ци је ових
лек се ма. У ра ду о ори јен та ли зми ма об ра ђе ним у Еле зо ви ће вом реч -
ни ку, за кљу че но је да су се по себ но це ни ли вред ни, ве шти, спрет -
ни, окрет ни љу ди, што се мо же за па зи ти на осно ву ве ли ког бро ја
тур ци за ма ко ји ма се озна ча ва ју ова кви љу ди (исп. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ

2015), а на осно ву упра во на ве де не лек си ке мо же се за кљу чи ти да
су се исте те осо би не по што ва ле и код же на и да су се мар ки ра ле
же не ко је их не ма ју, исп. дри ку ла, дру сла, су тра па, су тра пи на.

Из де фи ни ци ја као што је у по дру гљи вом сми слу ка же се жен -
ском пу нач ком че ља де ту ко је ра до иде у го сте, а не од ли ку је се
вред но ћом ви ди се да су се осу ђи ва ле же не ко је мно го је ду, а ма ло
ра де, као и пу ни је же не уоп ште (исп. де бел гу за, дру сла, дун да, ма -
сно гу за) или про ждр љи ве жен ске осо бе (ру пу ља, ма сно гу за). Овом
лек си ком оцр та ва се сег мент сли ке све та у ко ме до ми ни ра си ро ма -
штво и глад, у ко ме се од ме ра ва ко ли ко ко је де и ко ли ко ко за слу жу је
да по је де.

Лош дру штве ни по ло жај же не на слу ћу је мо кроз раз вој зна че ња
лек се ме крив ка. У при мар ном зна че њу од но си се на са ка ту же ну
(јер по сто ји скло ност ка то ме да се име ну је сва ки де фор ми тет), а у
се кун дар ном зна че њу упо тре бља ва се и да озна чи са ка ту круп ну и
сит ну сто ку, чи ме се же на до во ди у ве зу са жи во ти њом.

Осу ђи ва ле су се и не у ред не же не, исп: гад ња ча, др ља ви ца, смр -
дљи ви ца, смр ду ља, као и оне ко је има ју ло шу на рав: ду ше вад ни ца,
ду ше губ ни ца, ме шо реч ни ца, по га ну ља, тра га ча, че па ја и оне ко је су
нео збиљ не и ко је се не по на ша ју у скла ду са сво јим го ди на ма: ду -
ру зу ља, су луд ни ца, че по ти на.

Пре ма не срећ ним же на ма осе ћа се са жа ље ње (грд ни чи ца, ку -
кав чи ца, цр ни ца), али не ма мно го лек се ма из те гру пе.
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6 И у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку по сто ји на гла ше на по тре ба да
се озна че осо бе са не по жељ ним осо би на ма (исп. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2001; ШТА СНИ

2013).



Твор бе но су за ни мљи ве лек се ме ду ше вад ни ца, ду ше губ ни ца,
ме шо реч ни ца, тра га ча а у се ман тич ком сми слу па жњу при вла че
де фи ни ци је не ких лек се ма. Та ква је, на при мер, че по ти на – ка же
се за жен ски ње ко је се без оч но сме ју и це ре или се кр ше и ви ју. Ово
су зна че ња-сли ке, а де фи ни ци ја ма се де таљ но опи су ју сви еле мен ти
те сли ке. Та ко ђе, зна че ња не ких од лек се ма из гру пе су ши ро ка, па
се пре ли ва ју из се ман тич ког са др жа ја јед не лек се ме ка се ман тич ком
са др жа ју дру ге. Те шко је оце ни ти се ман тич ку гра ни цу из ме ђу не ких
од њих. Та ко је, на при мер, дри ку ла – ру жна, и сме шна, и здра ва и
је дра. Све те осо би не на ла зе се пој мов но оиви че не јед ном ши ро ко -
знач ном лек се мом.

За бе ле жи ли смо и не ко ли ко лек се ма ко ји ма се ис ка зу ју по жељ -
не осо би не же на: кра сни ца (има и кра сник, кра сни че), кут њи ца –
жен ско че ља де вред но, ште дљи во и ко је за ку ћу при вре ђу је, ле пој -
ка – ле по жен ско чељ де; пу сни ца (има и пу сник – ди ван чо век), али
се за пу сни цу у реч ни ку да ју при ме ри за пу шку и за би во ли цу.

I.2. ЕУФЕ МИ ЗМИ. Ме ђу кул ту ро ло шке осо бе но сти овог ди ја лек -
та мо же се убро ја ти и скло ност ка еуфе ми за ци ји. М. Де шић (1990:
41) ис ти че да еуфе ми зми ни су за ни мљи ви са мо лин гви стич ки, „не -
го и по дру гим осо би на ма: го во ре о на род ном пра зно вјер ју, о мо рал -
ним нор ма ма, о оп хо ђе њу ме ђу љу ди ма, о на род ном, дру штве ном
жи во ту уоп ште“. Та ко се, на при мер, уме сто екс пли цит не упо тре -
бе лек се ме ђа во ко ри сти бе да (у се кун дар ном зна че њу), тур ци зам
бе љај ник („знат но бла жи из раз но де мон, ђа во, ко ји не до но си сре -
ћу“), као и фра зе о ло ги зам бу ди Бог с на ма (Узео га бу ди бог с на ма
за уши), ис кр шник, не ча сник, не ча сти ви, не ча стив ник (Не ча сник,
ча сни га крс по ра зи јо!). М. Де шић (1990: 35–43) на во ди и број не
дру ге при ме ре еуфе ми за ма из на род них го во ра: за ђа во ла, ве шти цу,
опа сне жи во ти ње, бо ле сти, не по го де, сек су ал ни и по ро дич ни жи вот
итд. Он кон ста ту је да се „не ка да пра зно вјер ни чо вјек осје ћао не -
моћ ним и упла ше ним пред би ћи ма ко ја има ју нат при род ну моћ. За то
је из бје га вао да та ква би ћа на зо ве пра вим име ном, по што је то име
пред ста вља ло та бу. То свје до чи о ве ли кој ста ри ни еуфе ми за ма“. Као
по себ ну вр сту еуфе ми за ма Де шић из да ва ја ан ти фра зе – убла жа ва -
ње по мо ћу ре чи су прот ног зна че ња. При ме ра за ан ти фра зе има и
код Еле зо ви ћа: за зло, не во љу ко ри стио се ан то ним до бри ња (Ко ја
му је до бри ња то ме де те ту те пла че?). Не по жељ не осо би не и по -
ја ве на зи ва ју се бла жим име ни ма: ве се ли је еуфе ми зам за по кој ни
(Ме не бе ше ве се ли зет пра ти јо). Упо тан је еуфе ми стич ки ре че но, си -
ро ма шан, ло ше оде вен и обу вен (Упот на је и од обу ће и од алин ке).
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I.3. О РЕ ЧИ МА БЕЗ ОД РЕ ЂЕ НОГ ЗНА ЧЕ ЊА. Па жњу при вла че и на зи ви
за пој мо ве ко ји не по сто је или ни су по зна ти го вор ни ци ма. По не кад
се не зна шта не ка лек се ма озна ча ва ни на шта се пре ци зно од но си,
али она, упр кос то ме, оп ста је, па се у не ким слу ча је ви ма пре но си с
ге не ра ци је на ге не ра ци ју. Ево ка ко је Г. Еле зо вић де фи ни сао име ни цу
Бу на: „не ка ква зе мља, ре ка, шта ли је, ко ја по сто ји са мо у ма шти
она мо шњих љу ди, а ни ко не зна ре ћи ни шта је то ни где је. – А ње -
му не што да учи ну, чу ће га и Бу на и Бу ни ца.“7 Име ни ца на пен дек је
опи са на као „реч нео д ре ђе ног зна че ња. Зна чи не што ру жно, што се
не же ли. Ка же се кат кад и за де те, али ви ше од ми ла. – На пен дек ђа -
во љи. Ме не та ко сва кад ис ко чи по не ки на пен дек“.8 Име ни ца ти мар
има два зна че ња. При мар но је ова ко де фи ни са но: „На род сад не зна
пра вог зна че ња ове ре чи; оста ло му је у па ме ти да је то не ка кав го -
лем до би так. Ка же се кад се не ко мно го оти ма да што до би је а ис -
пад не да ни је од ве ли ке вред но сти.“ Тек се кун дар но зна че ње је у
ве зи са пој мом ти ма ре ња (нпр. ко ња). Ма ло се па жње у лин гви сти -
ци по све ћу је ре чи ма „чи јег се зна че ња на род ви ше не се ћа“, а ипак
их ко ри сти. Ка ко уоп ште оп ста ју та кве ре чи? Ова кве лек се ме и њи -
хо ве де фи ни ци је нај бо ље све до че о по сто ја њу ко лек тив ног би ћа
јед ног на ро да. На род пам ти, за бо ра вља, опра шта, ве ру је. Реч ни ци,
из ме ђу оста лог, чу ва ју ин фор ма ци је и о по сто ја њу ко лек тив ног
иден ти те та, а је дан од за да та ка лин гво кул ту ро ло ги је је сте да осве тли
сег мен те на ци о нал ног би ћа са др жа не у лек си ко граф ским де ли ма.

Ре кло би се да ова кве лек се ме има ју екс пре сив ну уло гу, а екс -
пре сив ност је про из ве де на упра во се ман тич ком нео д ре ђе но шћу. Бу на
(че сто и Бу ни ца) се ко ри сти да озна чи не ку из у зет но да ле ку ло ка -
ци ју, па се упо тре бом на ро ду ми сте ри о зног то по ни ма или хи дро -
ни ма Бу на та уда ље ност још ви ше на гла ша ва. На пен дек је лек се ма
екс пре сив не звуч но сти, па чак и ако се пре ци зно зна че ње из гу би ло,
лек се ма оп ста је за хва љу ју ћи звуч ној сли ци ко ју про из во ди и ко јом се
по не кад екс пре сив но мо гу опи са ти осо бе или не ке дру ге по ја ве. М.
Де шић (1990) је пи сао о ре чи ма ко је су у Реч ни ку СА НУ опи са не
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7 Г. Еле зо вић на во ди да се у РЈА ЗУ Бу на од ре ђу је као ре ка ко ја ути че у Не -
ре тву ни же Мо ста ра и се о це на ис тој ре ци у Хер це го ви ни.

8 На осно ву Реч ни ка СА НУ са зна је мо, ипак, да је лек се ма на пен дек по зна та
и у дру гим на род ним го во ри ма (нпр. у Пи ро ту, Кра гу јев цу итд). Раз ви ја чак и
ми ни мал но де ри ва ци о но гне здо – не пен де че, на пен де чи ти. Зна че ње ни је нео д ре -
ђе но: б. онај ко ји се пра ви ва жан, раз ме тљив, уобра жен чо век, на ду вен ко. У Реч -
ни ку СА НУ се ме ђу при ме ри ма за овај ди ја лек ти зам на ла зи и ту ма че ње да реч по -
ти че од гла го ла на пе ти се, на ду ти се.



као ре чи „без зна че ња“ или „без од ре ђе ног зна че ња“ и за па зио да су
оне че сте у де чи јем је зи ку (бро ја ни це, успа ван ке), на род ним умо -
тво ри на ма (за го нет ке, пе сме, бр за ли це, ба ја ли це) и емо ци о нал ном
го во ру (уз ре чи це и ре чи са из бле де лим зна че њем). Лек се ме ко је смо
ов де пред ста ви ли, иако у ко сов ско-ме то хиј ским го во ри ма ни су има ле
од ре ђе но зна че ње, ипак не спа да ју у гру пу ко ју је опи сао М. Де шић.

I.4. ИМЕ НА ЕТ НИ КА, НО СИ ЛА ЦА ЗА НИ МА ЊА И ДРУ ГИХ ДРУ ШТВЕ НИХ

ГРУ ПА. Па жњу при вла че и не ке лек се ме ко је спа да ју у ет но ни ме или
на зи ве не ких дру гих дру штве них гру па. Та ко, на при мер, Го га пред -
ста вља на зив за Цин ца ри на. Ка ко се то по не кад до га ђа са име ни ца ма
ко је озна ча ва ју ет ни ке, и ова име ни ца је ис пу ни ла свој се ман тич ки
са др жај се ма ма ко лек тив не екс пре си је, па „у на ро ду ова реч озна -
ча ва и из ра жа ва и вред на рад ни ка, за до вољ на с ма лим. – Ра ди кај
Го га“. Осман ли ја је опи сан као „чо век фи ни, лу кав, вешт и ко ји по -
сти же циљ фи но ћом, а не бру тал ном си лом. – Јар га је осман ли ја, он
ни је кај ти“.9 Лек се ма вла шко10 опи са на је као „оп шти на зив за цео
хри шћан ски свет ко ји сто ји на су прот дру гом пој му Тур ско“.11 Ри -
сја нин је „хри шћа нин, фиг. Ср бин“. Га бељ је био на зив за пред став -
ни ка „јед не вр сте Ци га на, нај ни же вр сте Ци га на. Реч је и за Ци га не
увре дљи ва. – Ако смо и Ци га ни, ни смо Га бе љи“. Сви ра чи ко ји су
сви ра ли зур лу обич но су би ли Ро ми, па зур ла џи ја при мар но не спа да
са мо у no mi na agen tis, већ има и ет нич ко обе леж је: „Ци га нин ко ји
сви ра зур лу.“ Име ни ца раз ви ја и се кун дар но зна че ње ко је Еле зо вић
ква ли фи ку је као фи гу ра тив но: „ка же се и дру го ме у по дру гљи вом
сми слу у на ме ри да се не ко пот це ни ци ља ју ћи на ње го во по ре кло
или по ло жај, бу ду ћи да су зур ла џи је Ци га ни“. У ве зи са име ни ца ма
из гру пе на зи ва за за ни ма ња из дво ји ће мо и име ни цу гу скар, ко ја се -
кун дар но озна ча ва си ро ма шног чо ве ка: „ка же се чо ве ку ко ји се же -
ли да пот це ни или ко ји ни је ни ко и ни шта. – Они су сва кад гу ска ри
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9 Де таљ ни ју ана ли зу о име ни ци осман ли ја исп. у Дра ги ће вић 2015.
10 Ко ли ко је лек се ма Влах и ње ни де ри ва ти по год на за лин гво кул ту ро ло шку

ана ли зу, нај бо ље по твр ђу ју зна че ња ове лек се ме у Реч ни ку СА НУ. Влах мо же би -
ти Ру мун, али и Ср бин (за ка то ли ке и му сли ма не), за тим хри шћа нин (за му сли ма -
не), ка то лик (за трав нич ке му сли ма не), Хер це го вац (за Ду бров ча не), се љак са
коп на (за дал ма тин ске ва ро ша не и остр вља не) итд. На зив је углав ном по гр дан,
али и не мо ра би ти та кав.

11 Г. Еле зо вић је пра вио број не лек си ко граф ске и дру ге је зич ке гре шке де фи -
ни шу ћи лек си ку у свом реч ни ку. Ова де фи ни ци ја у ко јој се при дев де фи ни ше као
да је име ни ца, а Тур ско се пи ше ве ли ким сло вом на су прот вла шко све до чи о то -
ме. Ипак, зна чај овог реч ни ка је то ли ко ве лик да су те гре шке у са свим дру гом
пла ну.



би ли, зар су не кад би ли љу ди!“ Меч кар се кун дар но зна чи „чо век по це -
пан, јад но оде вен. – По гле дај га ка кав је меч кар. Ри тав кај меч кар“.

Све ове лек се ме сво јим се кун дар ним (али у не кој ме ри) и при -
мар ним зна че њи ма вр ло упе ча тљи во оцр та ва ју сли ку све та го вор -
ни ка овог ди ја лек та. Свет се у тој за јед ни ци де ли на хри шћан ски и
тур ски, а хри шћа нин (ри сја нин) је, пре све га, Ср бин. Овом лек си -
ком се ука зу је на чи ње ни цу ко ји су све на ро ди жи ве ли на Ко со ву и
Ме то хи ји у XIX ве ку, чи ме су се ба ви ли и, оно што је по себ но ва -
жно, ка кви су сте ре о ти пи ва жи ли за пред став ни ке тих гру па, тј. ко ју
су по зи ци ју за у зи ма ли на дру штве ној ле стви ци ко сов ске за јед ни це.
По себ но је за ни мљи ва ве за ко ја се у сте ре о тип ној сли ци ус по ста -
вља из ме ђу пред став ни ка на ро да и ску па осо би на, па и за ни ма ња,
ко ја им се при пи су ју. По жељ ни је осо би не и бо ља за ни ма ња ве зу ју
се за пред став ни ке оних на ци о нал но сти за ко је су у за јед ни ци ре -
зер ви са на ви ша ме ста на дру штве ној ле стви ци.

I.5. О ПО ЈЕ ДИ НАЧ НИМ КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ МАР КИ РА НИМ ЛЕК СЕ МА МА.
Ево и за ни мљи вих при ме ра за по је ди нач не лек се ме и њи хо ва зна -
че ња ко ји ма се от кри ва сли ка све та го вор ни ка ко сов ско-ме то хиј -
ских го во ра:

При дев бе ло свец ки де фи ни сан је као епи тет ко ји уни жа ва мо -
рал на свој ства оно ме уз ко га сто ји: рђа бе ло свец ка. Из овог зна че -
ња се на зи ре не га ти ван од нос го вор ни ка пре ма оно ме што до ла зи из
све та. Осе ћа се от пор пре ма све му што је ту ђе и не по зна то, што је
и до да нас цр та па ла нач ког по гле да на свет. Не по жељ но зна че ње
овог при де ва за бе ле же но је и у реч ни ци ма са вре ме ног срп ског књи -
жев ног је зи ка (у Јед но том ни ку се на во де при ме ри: бе ло свет ска
про ту ва/скит ни ца/кур ва).

Лек се ма роб озна ча ва „до ма ће че ља де, члан по ро ди це, за дру ге.
– Ко ли ко сте ро ба у ку ћу?“ Ро бље је „до ма ћа че љад као ко лек тив на
име ни ца, чла но ви по ро ди це. – Про шао у Ми тро ви цу са све ро бље“.
Из да на шње пер спек ти ве зна че ње ове име ни це го во ри о дис кри ми -
на тор ском од но су (ве ро ват но до ма ћи на) пре ма чла но ви ма по ро ди це.
У при лог то ме мо же се до да ти чи ње ни ца да је у том ди ја лек ту би ло
по зна то да на шње зна че ње ове име ни це. У Реч ни ку МС ово зна че -
ње ква ли фи ко ва но је као за ста ре ло и по кра јин ско, али је по твр ђе -
но при ме ри ма и из дру гих ди ја ле ка та. Иако су од но си у по ро ди ци
би ли па три јар хал ни и кон зер ва тив ни, не би би ло до бро уна пред
при пи си ва ти овој име ни ци ко но та ци ју ко ју она има у са вре ме ном
срп ском књи жев ном је зи ку. Ве ро ват ни је би би ло ре ћи да је ова лек -
се ма при мер за зна чењ ске про ме не на ста ле про то ком вре ме на.
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Си ро ма штво у ко ме је на род жи вео пра ти ла је су о ти ња. То је
„ста ње кад се не ма чи ме су хи хлеб да при смо чи, кад се осим хле ба
не ма ни ка квог мр са. – Уби ме су о ти ња, сол, ле ба и ни шта сас ле -
ба“. Ову име ни цу бе ле жи и Вук, што зна чи да је она (као и ста ње
ко је озна ча ва) би ла по зна та и у дру гим срп ским кра је ви ма. По сто -
ја ње ове лек се ме пред ста вља не ку вр сту до ку мен та ко ји све до чи о
си ро ма штву. Лек се ма је за ни мљи ва и се ман ти чки јер је на ста ла ме -
та фо рич ки. При дев сув има ши рок ди ја па зон ме та фо рич ких зна че ња
у ве зи са од су ством не че га што је по треб но или оче ки ва но. Су о ти -
ња и да нас има пан дан у жи вој ре чи срп ског са крал ног сти ла су хо -
ја де ни је, су во је де ње и сл.

О то ме ка ко се жи ве ло све до чи и име ни ца су ђе ник. То је „чо век
ко ји је же ни или де вој ци уна пред од ре ђен, до су ђен да јој бу де муж“.
По сто ји и су ђе ни ца, као и не су ђе ник и не су ђе ни ца. Све ове лек се ме
от кри ва ју део оби ча ја и на чи на жи во та срп ског на ро да у про шло сти
– ма ло то га је у па три јар хал ној, кон зер ва тив ној сре ди ни за ви си ло од
во ље по је дин ца.

При дев уро кљив („уро кљи ве очи, тј. очи ко је по гле дом мо гу
дру го ме да при чи не зло“), као и гла гол уро чи ти („по гле дом сво јих
очи ју или чу ђе њем, ре чи ма учи ни ти да не ко пре тр пи ка кво зло, да
га на пад не бо лест“) са мо су је дан од при ме ра пра зно вер ја са ко јим
је на род жи вео, а и да нас жи ви.

Нео бич но је да ср це у овом го во ру зна чи „код чо ве ка тр бух, у
оп ште ор га ни ко ји су сме ште ни у тр бу шној ду пљи“. Код жи во ти ња,
ме ђу тим, ср це озна ча ва онај те ле сни ор ган као у књи жев ном срп -
ском је зи ку. По ја ва је се ман тич ки нео че ки ва на. Уоби ча је но је да се
на зи ви ко ји озна ча ва ју де ло ве те ла чо ве ка си ми ли се ми јом пре но се
и на де ло ве те ла жи во ти ња (исп. ГОР ТАН ПРЕМК 2004: 60). Че сто се
та два зна че ња не раз два ја ју у окви ру јед не де фи ни ци је (исп. нпр.
гла ва у Реч ни ку СА НУ: гор њи део чо ве чи јег или пред њи део жи во -
тињ ског те ла). Да кле, та ква се ман тич ка ди стри бу ци ја зна че ња,
раз ли чи та код чо ве ка и жи во ти ња, ни је уоби ча је на. Ме ђу тим, ни је
нео бич но то што су се та зна че ња раз ви ла, јер је код лек се ме ср це
јед на од цен трал них се ма она ко ја се од но си на ње гов сре ди шњи
по ло жај, па по што су и ср це и тр бух ор га ни сме ште ни у цен трал ном
де лу те ла, омо гу ћен је ова кав раз вој зна че ња. За ни мљи ви су Еле зо -
ви ће ви при ме ри ко ји ма се по твр ђу је зна че ње ср ца као тр бу ха. Они
би сва ка ко мо гли до ве сти до ко му ни ка циј ског шу ма ако не ком од
уче сни ка ко му ни ка тив не си ту а ци је ни је по зна та ова се ман тич ка
спе ци фич ност лек се ме ср це. – Жа ли од ср ца (тј. ту жи се на бо ло ве
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у сто ма ку). Да му до ђе ср це на ме сто. Ср це те изе ло (кле тва). Бла -
го ме не и у ср це.

Г. Еле зо вић је опи сао и не ке ри ту а ле ве за не за од ре ђе не дру -
штве не до га ђа је и оби ча је. Та ко, на при мер, он де таљ но опи су је ри ту -
ал ко ји је име но ван гла го лом го ве ти. У реч ни ку се де таљ но опи су је
си ту а ци ја ко ја се озна ча ва овим гла го лом, а ми ће мо па ра фра зи ра -
ти нај ва жни је де ло ве. Не ве ста сто ји др же ћи ма ра му обе ма ру ка ма
ма ло ни же по ја са док ста ри ји чла но ви за дру ге ру ча ју или док пи ју.
Она го ви док не до би је раз ре шни цу да мо же на пу сти ти го стин ску
со бу. „Го ви се сто је ћи у све ча ном ста ву и смер но. Не сме зве ра ти
ни ти с ким раз го ва ра ти до кле год го ви.“12 Еле зо вић је об ра дом овог
гла го ла са чу вао од за бо ра ва јед ну пра сло вен ску и све сло вен ску
(осим пољ ског) лек се му, али и опи сао је дан свад бе ни оби чај и по -
ка зао ка ко не ке лек се ме мо гу би ти озна ке за сло же не сли ке ко је се
са сто је из мно штва спе ци фич них де та ља.

Из дво ји ће мо још је дан гла гол чи јим се зна че њем сли ка це ла јед на
си ту а ци ја, ис пу ње на ве ли ким бро јем де та ља. То је гла гол дре жде -
ти, ко ји Еле зо вић ова ко де фи ни ше: „ста ја ти згу рен на отво ре ном
по љу, те у исто вре ме као по дрх та ва ти од зи ме“. Ова за ни мљи ва де -
фи ни ци ја отва ра пи та ње ње не објек тив но сти. Аутор, ве ро ват но, ни је
про ве ра вао зна че ње овог гла го ла у дру гим реч ни ци ма, већ је опи сао
сли ку ко ју он, као из вор ни го вор ник, има у гла ви ка да чу је тај гла -
гол. Да ли су и оста ли го вор ни ци има ли до де та ља исту сли ку ка да
упо тре бе ову реч? Да ли онај ко ји дре жди за и ста мо ра да сто ји на
отво ре ном по љу, да ли баш мо ра да бу де згу рен или дре жди и ако
је ус пра ван, да ли мо ра да по дрх та ва и да ли мо ра да му бу де хлад -
но? Да ли сви ови усло ви мо ра ју би ти ис пу ње ни да би се си ту а ци -
ја мо гла на зва ти дре жда њем? Пре ма Ско ку, дру го д у овом гла го лу
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12 Об ра ду ове од ред ни це (али и реч ни ка у це ли ни) оштро је кри ти ко вао Х.
Ба рић (1935: 278), ука зу ју ћи на по да так да је К. Штре кељ по ка зао да је нај ста ри -
је зна че ње пра сло вен ског гла го ла го ве ти – ћу та ти (из по што ва ња), а да Буд ма -
ни пре во ди овај гла гол са уга ђа ти. До да ће мо да и Скок од ре ђу је овај гла гол као
фол клор ни свад бе ни тер мин ко ји зна чи уга ђа ти, дво ри ти. Вук не на во ди ову
лек се му, а ни М. Пе тро вић Са вић (2009) је на ре ги стру је у лек си ци свад бе них
оби ча ја у Ра ђе ви ни. Х. Ба рић ни је у пра ву кад ка же: „Го спо дин Еле зо вић ми сли
да је он при ме ри ма из сво га ди ја лек та пот пу но раз ја снио сва пи та ња у ве зи с
овом ре чи, у че му се грд но ва ра.“ Ова при мед ба са мо по ка зу је ко ли ко су ди ја ле -
кат ски реч ни ци би ли рет ки, па ни не ки лин гви сти ни су схва та ли че му они за пра -
во слу же и да не мо ра ју из но си ти ети мо ло ги ју. Г. Еле зо вић (1936: 194) с пра вом
од го ва ра Ба ри ћу да је он имао за да так да из не се об лик, зна че ње и упо тре бу те ре -
чи у свом ди ја лек ту, те да ње гов реч ник ни је ети мо ло шки.



пра сло вен ског ко ре на слу жи за оно ма то пе и зи ра ње гла го ла, а та оно -
ма то пе ја би тре ба ло да је у ве зи са по ме ра њем, др ма њем, дрх та њем.
То би мо гло да зна чи да је дрх та ње нео п хо дан сег мент ове си ту а ци -
је. У Реч ни ку СА НУ раз ли чи та зна че ња гла го ла дре жда ти ука зу ју
на нео п ход ност не ких од сле де ћих ком по не на та: 1) че ка ти осе ћа -
ју ћи до са ду; 2) че ка ти осе ћа ју ћи по ни же ње; 3) та во ри ти у не кој
до сад ној сре ди ни; 4) осе ћа ти не у год ну утр ну лост; 5) дрх та ти.
Еле зо ви ћев гла гол у сво јој зна чењ ској сло же но сти као да са др жи све
ове се ман тич ке сег мен те. Те шко је за ми сли во да су их и сви оста ли
го вор ни ци има ли у ви ду при ли ком упо тре бе овога гла го ла. Ипак, упо -
тре бља ва ли су га и уза јам но се, ве ро ватно, успе шно спо ра зу ме ва ли,
као што га и ми да нас упо тре бља ва мо, не раз ми шља ју ћи о то ме да
ли га у са свим истом зна че њу ко ри сте и на ши са го вор ни ци.

II. Творбено-семантичка анализа изабране лексике

II.1. ЛЕК СЕ МЕ КО ЈЕ ДА НАС ИМА ЈУ ДРУ ГА ЧИ ЈЕ ПРИ МАР НО ЗНА ЧЕ ЊЕ У

КЊИ ЖЕВ НОМ ЈЕ ЗИ КУ. Ме ђу лек се ма ма сло вен ског по ре кла ко је се од -
но се на људ ске осо би не и емо ци је има и оних ко је у са вре ме ном
срп ском књи жев ном је зи ку има ју дру га чи је при мар но зна че ње. Ова -
кве се ман тич ке раз ли чи то сти при вла че па жњу без об зи ра на то да
ли су про из вод чи ње ни це да су на ста ле се ман тич ким про ме на ма
то ком вре ме на или чи ње ни цом да су про у зро ко ва не због то га што
су исте лек се ме има ле раз ли чи то зна че ње у ко сов ско-ме то хиј ским
го во ри ма у од но су на ди ја лек те ко ји су по слу жи ли као осно ви ца за
срп ски књи жев ни је зик. Оне при вла че па жњу због то га што су сва -
ка ко има ле за јед нич ко се ман тич ко по ла зи ште ко је се раз ви ја ло у
раз ли чи тим прав ци ма, а те мо гућ но сти и од нос из ме ђу до би је них
ре зул та та ва жан је за те о риј ска се ман тич ка ис тра жи ва ња о се ман -
тич ким од но си ма и по тен ци ја ли ма.13

бу са ти се – му чи ти се, за ма ра ти се ни за шта (у са вр. је зи ку: (обич но с до дат -
ком у пр са) 1. уда ра ти се пе сни ца ма, ша ка ма у гру ди);

во љан – сло бо дан, не сме тан (у са вр. је зи ку: 1.а. ко ји по ти че од во ље, ко јим упра -
вља во ља; б. ко ји има во љу);

гр би на – ле ђа; фиг. за шти та, про тек ци ја (у са вр. је зи ку: гр ба ча);

дом – по зна че њу не што бо ље и ве ће од ку ћа (у са вр. је зи ку: ку ћа);
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13 Уз ода бра не од ред ни це пр во се на во ди Еле зо ви ће ва де фи ни ци ја, а за тим,
у за гра ди, де фи ни ци ја из Реч ни ка срп ско га је зи ка (2011), као нај но ви јег реч ни ка
са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка.



др жа ви на – при ја тељ ство, дру го ва ње (у са вр. је зи ку: по сед, има ње; сво ји на);

же ле зник – обе ше њак, спа да ло (у са вр. је зи ку се не чу ва);

жу љав – мр шав, слаб, кр жљав (у са вр. је зи ку: пун жу ље ва, жу ље вит);

за блу де ти – из гу би ти свест, из гу би ти се (у са вр. је зи ку: по ћи по гре шним пу -
тем, за лу та ти);

за сви њи ти – за и на ти ти се, би ти твр до глав (у са вр. је зи ку: за пр ља ти, упр ља -
ти не што);

ко ноп чар, -ка, -че – сад не зна чи чо ве ка ко ји из ра ђу је ко ноп це, по што се та кав
чо век зо ве ужар, не го у Ву чи тр ну та реч зна чи обе ше њак, спа да ло (у са вр.
је зи ку: ужар);

луд – млад, без има ло алу зи је на сла бост ума (у са вр. је зи ку: мен тал но, ум но по -
ре ме ћен)

ми лост – сад че сто дар, по клон, љу бав, на кло ност (у са вр. је зи ку: са жа ље ње,
са ми лост, ми ло ср ђе);

му дар – у овом го во ру овај при дев ви ше зна чи ми ран, при сто јан, но уман (у са -
вр. је зи ку: вр ло па ме тан);

му дро ва ти – ми ро ва ти (у са вр. је зи ку: му дро раз ми шља ти, умо ва ти);

на вре ти – на му чи ти се, на па ти ти се (у са вр. је зи ку: на гр ну ти, по хр ли ти);

на ре ди ти – 1. по ре ђа ти, у ред ста ви ти; 2. за по ве ди ти (у са вр. је зи ку: за по ве -
ди ти)

на ру кви ца – ру ка ви ца (у са вр. је зи ку: на кит ко ји се но си око ру ке)

обо ри ти – у овом го во ру се нај че шће овај гла гол упо тре бља ва са зна че њем: при о -
ну ти, за хва ти ти и уоп ште по ка зу је по че так рад ње (у са вр. је зи ку: учи ни ти
да не ко или не што пад не, сру ши ти);

обор – дво ри ште, авли ја, без об зи ра да ли је ис пред или иза ку ће (у са вр. је зи ку:
огра ђен про стор за сто ку);

обр љи ви ти – до би ти у гла ви бр ље ве, из гу би ти па мет (у са вр. је зи ку: бр ља ви ти
– 1. го во ри ти ко је шта);

од вик ну ти се – ода зва ти се (у са вр. је зи ку: осло бо ди ти се ка кве на ви ке);

ома сти ти – обо ји ти (у са вр. је зи ку: на не ти слој ма сти, ма сно ћу на не што);

пе че њак – ка же се за чо ве ка су ха, мр ша ва, ху да и за кр жља ла ( у са вр. је зи ку: не -
ма у РСЈ);

под ре кло – пре зи ме (у са вр. је зи ку: по ре кло – оно од че га не што по ти че, по чи ње);

по ду да ра ти – под стре ка ва ти, на го ва ра ти (у са вр. је зи ку: по ду да ри ти се – сло -
жи ти се јед но с дру гим);

по ра зи ти – уби ти са свим (у са вр. је зи ку: по бе ди ти);

по ста ти – су ста ти, умо ри ти се (у са вр. је зи ку: на ста ти, ство ри ти се);

пре тво ри ти – уту ви ти, схва ти ти, по слу ша ти (у са вр. је зи ку: про ме ни ти у не -
што дру го);

сум ња – страх, пла шња (у са вр. је зи ку: не пот пу на ве ра у не ко га, у не што, не ве -
ро ва ње);
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тре штен – су ма нут, ма нит, луд (у са вр. је зи ку: у из ра зу тре штен пи јан – са -
свим пи јан);

убра ти – са зна ти, раз бра ти (у са вр. је зи ку: бе ру ћи от ки ну ти);

уда ран – не ми ран, не ста шан (у са вр. је зи ку: удар ни – ко ји за да је од лу чан уда рац).

Иако се ман тич ки од нос из ме ђу зна че ња свих на ве де них лек се ма
за слу жу је об ра ду, овом при ли ком за др жа ће мо се на са мо не ко ли ко
при ме ра.

За ни мљив је се ман тич ки раз вој гла го ла за блу де ти, чи је је нај -
ста ри је зна че ње, пре ма Ско ку – ва ра ти се. Ва ра ње са мог се бе до -
во ди до за блу да (по гре шних уве ре ња, гре ша ка, а оне до по гре шних
од лу ка и гу бље ња са пра вог пу та), па је гла гол у срп ском књи жев -
ном и на род ном је зи ку раз вио ви ше зна че ња у ве зи са гу бље њем.
Еле зо вић бе ле жи гу бље ње све сти, а реч ни ци књи жев ног је зи ка –
гу бље ње у про сто ру (што је по гре шно на ве де но као при мар но зна -
че ње у са вре ме ном је зи ку), а за тим и па да ње у за блу ду и до во ђе ње
не ко га у за блу ду. За па жа се, да кле, се ман тич ки про цес од рад ње до
ефек та рад ње (што би се мо гло под ве сти под ди ја хро ниј ску ме то ни -
ми ју), а ефе кат рад ње се ре а ли зу је од фи зич ког ка ду хов ном (а то је
ме та фо рич ки про цес).

Еле зо вић на гла ша ва да гр би на у ње го вом ди ја лек ту ни је ауг -
мен та тив од гр ба и да не ма пе јо ра тив но зна че ње (ка ко је та име ни ца
де фи ни са на у РЈА ЗУ), већ да озна ча ва ле ђа и да има не у трал но зна -
че ње. У срп ском књи жев ном је зи ку ова име ни ца се не упо тре бља ва,
али се бе ле жи у реч ни ци ма и до во ди се у ве зу са име ни цом гр ба ча,
ко ја се чу ва са мо у фра зе о ло ги зму но си ти на гр ба чи. Озна ча ва ле ђа,
али зна че ње јој је из ра зи то екс пре сив но. Име ни ца гр ба је у са вре -
ме ном је зи ку са мо де фор ми тет на ле ђи ма. Ово зна че ње до би је но
је ме то ни ми јом од зна че ња ле ђа, а за тим се ме та фо рич ки раз ви ја
(нпр. 1.в. у РСА НУ: из бо чи на на зе мљи шту; ис пуп че ње, из бо чи на
уоп ште). У књи жев ном је зи ку, да кле, име ни ца гр ба и име ни це ко је
су на ста ле од ње има ју пе јо ра тив но зна че ње или та кву ко но та ци ју
(мо жда због то га што по сто ји не у трал на име ни ца ле ђа), док су у
ко сов ско-ме то хиј ским го во ри ма ове име ни це не у трал не (иако по -
сто ји и си но ним рбат).

У ве зи с овим слу ча јем на по ме ну за слу жу је и име ни ца гр ба ча
ко ја се чу ва са мо у фра зе о ло ги зму. Да је моћ уста ље них из ра за ве ли -
ка за очу ва ње не ке лек си ке ко ја би се у су прот ном из гу би ла, по твр -
ђу је и при дев тре штен ко ји код Еле зо ви ћа озна ча ва луд, су ма нут, а
у књи жев ном је зи ку се чу ва са мо у из ра зу тре штен пи јан. До дај мо

Словенска лексика за људске особине и емоције… 49



то ме да је и Еле зо вић бе ле жио не ке лек се ме ко је се чу ва ју са мо још
у по сло ви ца ма. Та кав је слу чај са име ни цом до бру ша ко ја се чу ва у
по сло ви ци Не да вау до бру ше но мло гу ше. У књи жев ном је зи ку не
чу ва се та по сло ви ца, па ни до бру ша.

П. Скок од ре ђу је при дев му дар као бал то сло вен ску, све сло вен -
ску и пра сло вен ску лек се му ко ја зна чи па ме тан. У ко сов ско-ме то -
хиј ским го во ри ма она раз ви ја зна че ње ми ран, а у не ким на род ним
го во ри ма, пре ма РСА НУ, мо же да озна ча ва и ште дљив, шкрт. Ова
зна че ња ни су у ди рект ној ве зи са основ ним зна че њем, али се мо же
прет по ста ви ти да су се раз ви ла кул ту ро ло шки, на осно ву сте ре о ти -
па да је му дар чо век тих, ми ран, да не го во ри пре ви ше и да до бро
раз ми сли пре не го што не што ка же. Он ни је раз у здан, раз ме тљив, већ
скро ман, чу ва ран, ште дљив. На ве де но ту ма че ње тре ба при хва ти ти
тек као хи по те зу јер се при де ви са зна че њем осо би не ла ко се ман -
тич ки пре кла па ју са дру гим при де ви ма ко ји озна ча ва ју осо би не.

Као што је му дар обич но тих, ми ран, та ко је и луд (ко ји, на при -
мер, код Ву ка ни је са мо мен тал но по ре ме ћен, већ и глуп) сте као ту
осо би ну јер је не до зрео, млад, не ис ку сан, па у ко сов ским го во ри ма,
при дев луд зна чи са мо млад.

Па жњу при вла чи и се ман ти ка не ких де ри ва та. До да ва њем су -
фик са на твор бе ну осно ву мо тив не ре чи мо гу на ста ти де ри ва ти ко -
ји су у раз ли чи тим од но си ма са мо тив ном реч ју. Ре зул тат је са мо
до не кле пред ви дљив, а да за и ста мо же би ти раз ли чит, по твр ђу је се -
ман ти ка де ри ва та у књи жев ном је зи ку у од но су на ди ја лек те. Та ко,
на при мер, жу ље вит у књи жев ном је зи ку зна чи ко ји је пун жу ље -
ва (жу ље ви те ру ке), а у Еле зо ви ће вом ди ја лек ту – мр шав, слаб, кр -
жљав (тј. ко ји жу ља). На ру кви ца је код Еле зо ви ћа ру ка ви ца, што је
за ни мљив ре зул тат ове ком би но ва не твор бе, али са свим ло ги чан.
Основ но зна че ње гла го ла на ре ди ти је сте по ре ђа ти, убра ти зна чи
раз у ме ти, ра за бра ти итд.

II.2. ЛЕК СЕ МЕ КО ЈЕ СУ РАЗ ВИ ЛЕ СЕ КУН ДАР НА ЗНА ЧЕ ЊА КО ЈА НЕ ПО -
СТО ЈЕ У КЊИ ЖЕВ НОМ ЈЕ ЗИ КУ. Има и оних лек се ма у ко сов ским го во -
ри ма ко је има ју исто основ но зна че ње као у са вре ме ном срп ском
књи жев ном је зи ку, али ко ри сте ћи свој се ман тич ки по тен ци јал, раз -
ви ја ју и не ка зна че ња ко ја не по сто је или су не у о би ча је на у књи -
жев ном је зи ку. Ево не ко ли ко при ме ра.

бу љук (тур) – 3. пу но лет ство, зре лост. – Уле гао у бу љук (= пу но ле тан је). Де вој -
ка у бу љук (= зре ла за уда ју);

ве нац – фиг. брак, су пруг, су пру га. – Ћер ко, да по сти маш нај пре сво је вен це.

гу ша – гу шав чо век или же на;
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жа ли ти – 2. сум ња ти. – Жа ли ли на ко га? (= Сум ња ли на ко га?). 3. бо ло ва ти.
– Шта жа ли? Жа ли од гла ве.

sвоно – фиг. ве ли ки по сао, ве ли ка ду жност. – Ве ли ко си sвоно ту ри јо, бог не ка ти
је на по моћ.

из ви ја ти – на за о би ла зан на чин ре че но ла га ти. – Ка жи пра во, не мо ту на да из -
ви јаш.

ко ма та ти – 2. фиг. ки да ти, ср ди ти, љу ти ти. – Не ко ма тај ми де те.
ле по та – 2. кра со та, ди во та, ви ше у при ло шком зна че њу. – По ље ги ро ди ло, ле -

по та!
не моћ – ане ми ја. – Од не мо ћи гу је то.

образ – 2. углед но ли це, осо ба по што ва ња до стој на. – Не ка до ђе пред обра зе, не -
ка ка же што има. 3. Част, по ште ње. – Бео ти образ (= Алал ти ве ра!)

са бор – 2. стр пље ње. – Чи ни са бор још ма ло.

Не ка од се кун дар них зна че ња на ве де них лек се ма ко ја ни су за -
бе ле же на у реч ни ци ма књи жев ног је зи ка сва ка ко по сто је у ње му
као по тен ци јал на. Та ко је, на при мер, у књи жев ном је зи ку раз ви јен
мо дел си нег до хе ДЕО ТЕ ЛА – ЧО ВЕК У ЦЕ ЛИ НИ, па би се мо гло оче ки -
ва ти да се у од ре ђе ном кон тек сту ре а ли зу ју зна че ња гу ша – гу шав
чо век и образ – угле дан чо век. У лин гво кул ту ро ло шком сми слу по -
себ но је за ни мљи ва чи ње ни ца да се обра зом не на зи ва би ло ко је ли це,
већ оно ко је је углед но и ко је се по шту је, јер образ спа да у кул ту -
ро ло шке кон цеп те у срп ској је зич кој за јед ни ци.

Из ког ни ти ви стич ког угла ва ља обра ти ти па жњу на се кун дар на
зна че ња лек се ма ко ма та ти и са бор, ко је пред ста вља ју сво је вр сне
кон цеп ту ал не ан то ни ме. Док се основ но зна че ње лек се ме са бор од -
но си на са би ра ње, по ве зи ва ње, оку пља ње осо ба или пред ме та, основ -
но зна че ње гла го ла ко ма та ти (ко ма да ти) у ве зи је са рас пар ча ва њем,
рас ту ра њем, по де лом пред ме та и по ја ва на ко ма де. Се ман ти ка бу -
квал ног са би ра ња и рас пар ча ва ња, пу тем ме та фо ре, омо гу ћи ла је и
ап стракт но схва ће не ове про це се у ду хов ном жи во ту чо ве ка. Та ко
се са бор од но си и на оку пља ње, сре ђи ва ње ми сли и стр пље ње, а
ко ма та ти мо же зна чи ти и уну тра шње ки да ње, рас пар ча ва ње, бес.
Оба ова зна че ња мо гла би се ин тен зив ни је ре а ли зо ва ти и у књи жев -
ном је зи ку.

За па жа мо при ме ре и за ме то ни миј ска зна че ња ко ја не по сто је у
књи жев ном је зи ку ни као по тен ци јал на, а ма ло је ве ро ват но и да ће
се раз ви ти. Лек се ма ве нац у зна че њу брак, су пруг, су пру га на ста ла
су у ве зи са оби ча јем упо тре бе ве на ца у це ре мо ни ји вен ча ња. Да нас
ве ћи на го вор ни ка не уоча ва ве зу из ме ђу вен ца и кру не ко ја се ко ри -
сти при ли ком вен ча ња, па по ла ко не ста је и се ман тич ка ве за ме ђу
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њи ма у са вре ме ном срп ском је зи ку. Зво но као ве ли ки по сао, ве ли ка
ду жност у ве зи је са пред вод ни ком ста да, бу квал но или ме та фо рич -
ки, а онај ко ји пред во ди мо ра би ти нај од го вор ни ји. Обе ове мо ти ва ци -
је по ла ко не ста ју или су не ста ле из сва ко днев ног ис ку ства, по себ но у
ур ба ним сре ди на ма, па се ни ова зна че ња не мо гу оче ки ва ти.

При ме ри са ко ма та ти и са бо ром, на јед ној стра ни, и вен цем и
зво ном, на дру гој, ука зу ју на чи ње ни цу да су у је зи ку ду го веч ни ја,
по сто ја ни ја, ре ле вант ни ја, уни вер зал ни ја она се кун дар на зна че ња
ко ја су за сно ва на на уни вер зал ним ког ни тив ним про це си ма, не го
она ко ја су кул ту ро ло шки за сно ва на. Ова пр ва, чак и ако не по сто је,
увек се мо гу ак ти ви ра ти, а ова дру га су и про стор но и вре мен ски ло -
кал на и мо гу се ак ти ви ра ти док по сто ји оби чај на ко ме су за сно ва на.

Иако се у овом ра ду ба ви мо до ма ћом лек си ком, скре ну ће мо па -
жњу и на слу чај име ни це бу љук. У мно гим слу ча је ви ма ни је те шко
до ве сти у ве зу раз ли чи та зна че ња лек се ме уну тар ње не по ли се ман -
тич ке струк ту ре, али то ни је ла ко (а мо жда ни је ни мо гу ће) у слу ча -
ју лек се ме бу љук – ње ног основ ног зна че ња у ко сов ско-ме то хиј ским
го во ри ма (че та, од ред, го ми ла) и се кун дар ног (пу но лет ство, зре -
лост). Пре ма Еле зо ви ћу, основ но зна че ње по зајм ље но је из тур ског
(bölüq), а на ве де но се кун дар но из арап ског (bi lug). При мер смо ода -
бра ли да би смо скре ну ли па жњу на ову не у о би ча је ну по ја ву. Ве ро -
ват но би ова два зна че ња тре ба ло тре ти ра ти као хо мо ни ме. Пи та ње
је ко ли ко има ова квих слу ча је ва ме ђу ви ше знач ним по зајм ље ни ца -
ма ко је су мо гле би ти по зајм ље не из ве ћег бро ја је зи ка.

II.3. ТВОР БЕ НО-СЕ МАН ТИЧ КИ СПЕ ЦИ ФИЧ НЕ ЛЕК СЕ МЕ. У овој гру пи
на ла зе се лек се ме ко је се углав ном не ко ри сте у књи жев ном срп -
ском је зи ку (исп. СДР), иако је по не ка од њих об ра ђе на у реч ни ци -
ма са вре ме ног срп ског је зи ка. Ова лек си ка под се ћа на чи ње ни цу да
срп ски је зик има огро ман по тен ци јал за бо га ће ње лек сич ког фон да
из соп стве них из во ра.

бе до са ти – зло ра ди ти, ка же се за не ку рад њу кад се ра ди без во ље.

без дет ка – не рот ки ња.

бог ма ти (се) – че сто и за сва шта се кле ти или дру го га кле ти у бо га. – Не мој да
ме бог маш.

ва љат ност – спо соб ност, хи три на. – Имао је ва љат нос.

ва ља тан – ва љан, спо со бан. – Ва љат на му де ца ис ко чи ше.
ва ра ка ти – ва ра ју ћи се бе или дру го га, ра ди ти на по стиг ну ћу ка квог ци ља; да се

не што са чу ва од дру го га или да се од дру го га до би је за се бе. – Ва ра кај га та -
ко док ти не до ђе згод но под ру ку.

вра жи ти – вра ча ти, ба ја ти, чи ни ти ма ђи је. – Мо ли ме да гу вра жим.
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глед – спо ља шњи из глед, ле по та. – На глед ич ни је глед на, ама је до бра.
го ро глав – им. кад го ри гла ва од по сла, жур ба, хит ња, муч но вре ме.
го ро ча – онај ко ји уго ри очи ма па гле да др ско, без о чан, др зак, ко ји се не сти ди.
го ро чан – ко ји не спу сти по глед од сти да или из об зи ра. – Та ко го ро сна ин са на

ни су ти очи ви де ле.
гр ка ви ца – увре да, гор ка реч, не при јат ност. – Те шку сам гр ка ви цу ја про гу ну ла

од мо је га Све то за ра.
гр ља ти – же ле ти, во ле ти, жу де ти за не чим. – Не гр ља то ли ко за ку ћу.
гу бо ду шни ца – оно што чи ни да се ду ша гу би. – Па ра је про кле та, па ра је гу бо -

ду шни ца.
до бру ша – она ко ја је до бра. До ла зи са мо у на род ној по сло ви ци: Не да вау до бру -

ше но мло гу ше.
др вен де даст – крут, не згра пан.
ду го о бра заст – ка же се за свој ство че ља де та ко је има ду гач ке обра зе. – Чи ни

ми се ни је ова, она бе ше ма ло по ду го о бра за ста.
ду ше вад ник – рђав чо век, на пра сит, ко ји ре чи ма сво јим уку ћа ни ма „ва ди ду шу“.

ду ше губ ник – чо век ко ји не бри не мно го о ду ши, ко ји че сто гре ши и ду шу гу би.

жу га ти – при го ва ра ти, на го ва ра ти, убе ђи ва ти. – По сву ноћ му жу га ви ше гла ве.
за бед ник – ко ји тра жи сва ђу, ства ра и из на ла зи раз ло ге за сва ђу, за бед ник је и

раз ма же но де те ко је сва ки час из на ла зи раз лог да бу де не за до вољ но, да
пла че и из во ље ва сад ово, сад оно.

за гр љаст – ко ји има об лик вра та, окру гло и ду гу ља сто. – Та ко су и ове ду ње све
за гр ља сте.

за ди са ти – има ти не при ја тан ми рис. – За ди шу му уста.
за му чи ти се – осе ти ти труд и на по ре ко ји прет хо де по ро ђа ју. – За му чи ла се

же на.
за пи ра ти – спре ча ва ти, сме та ти. – Да ми не за пи ре он, за дру го ми је ла ко.
за ста рак – не што као стар ма ли.
за тра – смрт, по мор. – Зи ма је за тра за си ро ти њу.
за цо па ти се – за љу би ти се у по дру гљи вом сми слу. – Што си се за цо пао баш у њу.
зло је шан – про би рач на је лу, ко ји мр ша во је де. – Та ко ми то де те зло је шно од ма -

ле на.
зна но вит – ко ји зна мно го, ра зу ман, уман.
зу бан – ка же се чо ве ку ко ји има ве ли ке и не ле пе зу бе. – До шао ми ту на онај зу -

бан.
из гу де ти – као бо шкач ки ова реч зна чи по сти ђен иза ћи, опре зно на пу сти ти ме -

сто где се пре то га би ло.
ис ко би ти – пред ска за ти зло, на слу ти ти смрт, про паст не чи ју. – Сва ку ноћ му

ћу ка вац ви че на ку ћу, оће да ис ко би не ко га.
ис кр шник – онај ко ји жи ви у кр шу, ђа во, са та на, или онај ко ји по не че му ли чи на

ђа во ла.
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ја ко ба, ја ко та – ја чи на, сна га.
је ди њај ка – је ди ни ца, са мо хран ка, нај че шће као атри бут уз мај ка: је ди њај ка

мај ка.
је ди њак – син и дру го што је чо ве ку је ди но, што има са мо је дан при ме рак. –

Има ла мај ка је ди ња ка си на.
клеч кав ко – ко ји ни је утег нут, ко ме чак ши ре ни су ве за не ка ко тре ба не го му се

обе си ле низ ку ко ве.
кр те ти – хра ни ти по тај но мр жњу пре ма не ко ме. – Он не што сва кад та ко кр -

ти на ме не.
лак те ти – има ти на кло ност, при влач ност ка не че му. – Ни кад му не лак ти ср -

це за ра бо ту.
ле пач ко – осе ћа се до не кле као дем. од ле по. – Он ти ле пач ко ту ри ће су у не дра,

па по ђе.
ле ца ти се – по ста ла реч о лек, узи ма ти по ма ло као лек, ра ди ти све ма ло по

ма ло. – Не ле цај се но по и тај.
лу ди на – мла дост. – Пре ма ње го ве лу ди не.
луд на – ка же се као пре кор за жен ско че ља де ко је би по го ди на ма ста ро сти

одав но тре ба ло да пре ста не би ти „лу да“, а она оста ла та ква, де ти ња -
ста. – О луд но јед на!

мла ди ња – мла деж, мла да че љад. – Оће мла ди ња да игра.
мр зо тљив – ко га мр зи ра ди ти, лењ. – Ова ги сна ша, ве лу, мло го мр зо тљи ва.
над би ти – по бе ди ти, осво ји ти, надјача ти. – Ру си над би ли Тур це.
на до ле ти – над вла да ти, над ја ча ти, по бе ди ти. – Он ће да га на до ли.
нај е гра ти – на је дра ти, на бу ја ти, го то во увек кад је реч о кра ста ма, бу бу љи ца -

ма или оспи ца ма.
на па сти ти – на љу ти ти, ра ср ди ти. – Што ме је на па сти јо тај пас ју трос, ни -

кад му опро стит не ћу.
не мо шти на – не моћ.
не на ви дан – за ви дљив, па ко стан. – Та ко су они не на вид ни на нас.
не пре твор ник – онај ко ји не слу ша ту ђе са ве те, ко ји је твр до глав.
не ра бо шти ја – не рад ник, лен шти на. – Што се диш кај не ка не ра бо шти ја?
ове ча ти – оста ри ти.
оглав – по во дац, улар ко ји се на ти че на гла ву ја ха ћој или те гле ћој сто ци.
од вој ник – чу дак, чо век не со ци јал них осо би на. – Та кав је он од вој ник сва кад би јо.
окру шаст – ду гу љаст, обал: окру ша сто ли це.
ота ра сан – ко ји свр ша ва по сло ве. – Да ми је Сав ка, она је ота ра сна.
оћут ко ва ти – од ла га ти, оду го вла чи ти, пре до ми шља ти се, ус те за ти се да при -

сту пи по слу.
па ме тли ја – па ме тан. – Та ко има ли па ме тли ја љу ди.
па сја лук – срџ ба, љу ти на.
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па сти на – па сја лук, срџ ба, љу ти на. – Од па сти на се изе де.
пи кљав – мр шав, сух, као биљ ка.
по друг – су пруг, муж. – Оти шла сас сво је га по дру га.
по жег ну ти – ожед не ти, из го ре ти од же ђи. – По же гла ни сто ка без во де.
по у де ти – по там не ти, смр ша ти, осла би ти, по ру жња ти. – Не што ми де те по -

у де ло.
рбат – ле ђа, гр би на. – На њој зи ну рбат.
ро та – сва ђа, по ро дич на не сло га. – Па у ро ту, у му ку, умре јад ни ца.
ру шан – ту жан, ко ји је у жа ло сти. – Ру шна је за де ве ра што гу је ту ско ро

умро.
сво је тљив – ко ји во ли сво је срод ни ке, ко ји се сро ђу је бр зо, ко ји бр зо по ста је као

род с дру гим.
сре да ли ка – сре до веч на. – Ако си сре да ли ка, бо гом се стра.
убо жник – про сјак, бед ник ко ји је ло ше оде вен. – Стао ту кај убо жник.
уга са – про паст, ште та. – За нас је то ве ли ка уга са.
уго јан – пун, де бео, ма стан. – Што је угој на ова ко ко шка.
уго ре ти – упр ти по глед, гле да ти не тре ми це и сме ло без за зо ра, а до не кле др ско

и без оч но. – Уго рео очи ма кај ана тем ник.
уда ва – по ги би ја, про паст. – Уда ва је то за си ро маа чо ве ка.
удо бри ти се – по ста ти до бар, уми ли ти се. – Ње му ни ко не мо же да се удо бри.
ужи ри ти (се) – на бу бре ти, по ру ме ни ти, оде бља ти, по пу ни ти се.
узда ја – узда ње, на да. – Имао сам узда ју на ње га, па ме пре ва ри.
узи гра ти – од ве ли ке же ље по и гра ва ти. – Узи гра ли сте да иде те.
уки ши ти се – по че ти да па да ки ша. – Суо бе ше па се уки ши.
уму дре ти – учи ни ти му дрим. – Бог не ка ти да па мет и не ка те уму дри.

У Еле зо ви ће вом реч ни ку за па жа мо до ста лек се ма на ста лих сла -
га њем или ком би но ва ном твор бом, ко је при вла че па жњу сво јом жи -
во пи сно шћу: го ро глав, гу бо ду шни ца, др вен де даст, ду го о бра заст,
ду ше вад ник, ду ше губ ник, зло је шан, као и већ у ра ду на во ђе не лек се -
ме де бел гу за, ма сно гу за, ме шо реч ни ца. Ове ре чи-сли ке се углав ном
не чу ва ју у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку и чи ни се да им
књи жев ни је зик ни је склон јер но ве ре чи рет ко на ста ју по овим мо де -
ли ма иако су мо гућ но сти не ис црп не. Мо гу ће је да ни су еко но мич -
не јер су пре ду гач ке (исп. по ду го о бра заст). Ове лек се ме се мо гу
по де ли ти на оне ко ји ма се ис ка зу је ме та фо рич ка сли ка (нпр. ду ше -
вад ник) и оне ко ји ма се ис ка зу је бу квал на сли ка (нпр. ду го о бра -
заст). По себ но су ин спи ра тив не ове пр ве јер от кри ва ју ка ко го вор -
ни ци у сво јој на ив ној сли ци све та кон цеп ту а ли зу ју раз ли чи та ду -
шев на ста ња и емо ци је.
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Има и дру гих лек се ма ко је, из да на шње пер спек ти ве, има ју нео -
бич ну мо ти ва ци ју. Та ква је, ре ци мо, лек се ма за гр љаст (ко ји има
об лик вра та: за гр ља сте кру шке), окру шаст (ду гу љаст, обал), за -
бед ник (сва ђа ли ца), из гу де ти (опре зно иза ћи), лу ди на (мла дост).

За бе ле же не су и не ке лек се ме ко ји ма се име ну ју пој мо ви за ко -
је у са вре ме ном је зи ку не по сто ји на зив: го ро ча (онај ко ји уго ри очи -
ма па гле да др ско, без о чан, др зак, ко ји се не сти ди), го ро чан (ко ји
не спу сти по глед од сти да или из об зи ра), уго ре ти (упр ти по глед,
гле да ти не тре ми це и сме ло без за зо ра, а до не кле др ско и без оч но),
клеч кав ко (ко ји ни је утег нут, ко ме чак ши ре ни су ве за не ка ко тре -
ба не го му се обе си ле низ ку ко ве).

Не ке су лек се ме ско ро не пре по зна тљи ве у са вре ме ном је зи ку
са мо за то што их да нас ко ри сти мо са дру гим пре фик си ма или су -
фик си ма: на до ле ти (над вла да ти, над ја ча ти, по бе ди ти), за пи ра ти
(спре ча ва ти, сме та ти), за тра (смрт, по мор), ро та (сва ђа, по ро -
дич на не сло га). Пре ма П. Ско ку, на до ле ти по сто ји код Ву ка и у ко -
сов ско-ме то хиј ским го во ри ма, док у књи жев ном је зи ку жи ви одо -
ле ти и при дев нео до љив. Ко рен се, за раз ли ку од пољ ског је зи ка, у
срп ском ја вља са мо са пре фик си ма. Ко рен -пре ти/ -пи ра ти та ко ђе
се у срп ском је зи ку ја вља са мо са пре фик си ма (оту да, нпр. до пре ти
(до пи ра ти), од у пре ти се (од у пи ра ти се), под у пре ти (под у пи ра ти),
упре ти (упи ра ти), али ни је очу ван гла гол за пи ра ти. Име ни ца за -
тра по ти че од гла го ла за тр ти. За раз ли ку од име ни це, овај гла гол
жи ви у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку. Ро та као све сло -
вен ска и пра сло вен ска реч ко ја на Ко сме ту и у Цр ној Го ри озна ча -
ва сва ђу, не сло гу, ни је са чу ва на у са вре ме ном срп ском књи жев ном
је зи ку, али по сто ји уро ти ти се, уро та, по ро та.

Све је ма ње име ни ца у књи жев ном је зи ку из вед них су фик сом -а са
зна че њем ста ња као што су за ни мљи ве име ни це уга са (про паст),
уда ва (по ги би ја), узда ја (узда ње). Зна че ња ових лек се ма су ме та фо -
рич на – га ше ње и да вље ње се до во де у ве зу са про па шћу и смр ћу,
што овим лек се ма ма обез бе ђу је екс пре сив ност и жи во пи сност.

По ме та фо рич ној мо ти ва ци ји па жњу при вла че и лек се ме ру шан
(ту жан) и од вој ник (не со ци ја ли зо ван чо век), ко је се не чу ва ју у са -
вре ме ном срп ском је зи ку.

За ни мљи ви су гла го ли кр те ти (тај но мр зе ти) и лак та ти (осе -
ћа ти при влач ност ка не че му), чи ја је зна чењ ска мо ти ва ци ја не ја сна
и не про на ла зи мо је ни код Ско ка ни у Реч ни ку СА НУ.

Ни је ја сно због че га у срп ском књи жев ном је зи ку не по сто ји
сре да ли ка, ка да већ не по сто ји дру га лек се ма ко јом се озна ча ва же -
на сред њих го ди на.
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II.4. АН ТО НИ МИ КО ЈИ НИ СУ ОП СТА ЛИ У ПА РУ. Па жњу при вла че
чла но ви ан то ним ских па ро ва ко ји ни су оп ста ли упр кос чи ње ни ци да
су оп ста ли њи хо ви пар ња ци су прот ног зна че ња: из ут ну ти – уде ну -
ти, на зор – до брем (Ако не ћеш до брем, на зор ћеш), на о по сло – на -
о па ко (Окре ни га, Бо же, на о по сло); не ва ља тан – ва ља тан, обра зан
– без о бра зан, сне ру ке – на ру ку. Чла но ви ан то ним ског па ра сво јим
зна че њи ма по кри ва ју је дан по јам у це ли ни. Озна ча ва ју нај ма њи и
нај ве ћи сте пен не ког свој ства (нпр. кра так – ду га чак) или две не -
раз двој не су прот ста вље не це ли не (нпр. му шка рац – же на). Је дан
је увек мар ки ран, а дру ги не мар ки ран. Онај не мар ки ра ни углав ном
има бо га ти ју по ли се ми ју и де ри ва ци ју, па је се ман тич ки до ми нан -
тан. Ипак, тек са сво јим пар ња ком чи ни пој мов ну це ли ну и за то је
нео бич но што су у срп ском књи жев ном је зи ку не ке лек се ме оста ле
без сво јих ан то ни ма. По ста вља се пи та ње због че га не мар ки ра ни
члан, ка ко то по не кад би ва, ни је ста би ли зо вао и обо га тио се ман -
тич ки по тен ци јал мар ки ра ног чла на и та ко му омо гу ћио оп ста нак.

II.5. ТЕ ЖЊА КА ОНО МА ТО ПЕ И ЗА ЦИ ЈИ. Има до ста лек се ма у Еле зо -
ви ће вом реч ни ку ко је су очи глед но оно ма то пеј ског по ре кла. У ту
гру пу спа да ве ћи на лек се ма у ве зи са ха ла пљи вом пре хра ном и у
ве зи са же на ма ко је смо на ве ли на по чет ку овог ра да. Ево још не ких
при ме ра: бум ба ра ти, бу ћав, врц ка ри ти, дун до ра ти, дун до ри ти,
на пи ка ти ти се, на џор љив, на шље ма ти се, на шму ка ти се, по шу -
шњар, скљу ка ти се, ску њи ти се, ту тан, ту та ви ца, ту тав ко. Те -
жњу ка оно ма то пе и за ци ји ве ро ват но тре ба схва ти ти као те жњу за
екс пре сив ним из ра жа ва њем.

II.6. ЛЕК СИЧ КА КОН КУ РЕН ЦИ ЈА. По сма тра но из угла са вре ме ног
срп ског књи жев ног је зи ка за ни мљи во је пра ти ти ка ко су не ке лек -
се ме ко је се да нас ко ри сте у књи жев ном је зи ку, пре ма Еле зо ви ће -
вом све до че њу, усту пи ле ме сто дру ги ма, а за тим се, по сма тра но из
да на шње пер спек ти ве, за хва љу ју ћи ди ја лек ти ма ко ји су ушли у
осно ви цу књи жев ног је зи ка, вра ти ле у срп ски стан дард ни је зик. Та -
ко је, на при мер, по чет ком ХХ ве ка, при дев ла сан (и при лог ла сно)
по ти снуо у ко сов ско-ме то хиј ским го во ри ма при дев лак (и при лог
ла ко). При дев лен се био по ву као пред тур ци змом ден бел.

Би ло је и дру га чи јих суд би на лек се ма у про це су лек сич ке кон -
ку рен ци је. Та ко се, на при мер, свињ ска маст као на мир ни ца ду го
упо тре бља ва ла (што је пра ти ла и лек се ма маст), за тим је пре ста ла
да се ко ри сти јер ју је за ме ни ло ма сло (маст ко ја се до би ја из кај ма -
ка). За то вре ме би ла је, ка ко Еле зо вић ка же, „за бо ра вље на“ и реч
маст, а он да се вра ти ла свињ ска маст у ис хра ну, а за јед но са њом
и лек се ма маст.
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Има при ме ра и за лек се ме ко је су на кон уза јам не бор бе за оп ста -
нак обе за бо ра вље не. Та ко је, на при мер, ди ја лек ти зам лек (= мр ви -
ца, трун ка: лек во де, лек зе мље) у Еле зо ви ће вом ди ја лек ту усту пи -
ла ме сто тур ци зму иљач. Да нас се у књи жев ном је зи ку не ко ри сти
ни јед на од ових лек се ма, али се у Ву чи тр ну чу ва ла лек се ма леч ка,
ко ја по ти че од лек и ко ја је об ра ђе на и код Еле зо ви ћа.

У мо ру ори јен та ли за ма ко је су ко сов ско-ме то хиј ски го во ри пре -
у зе ли из тур ског је зи ка ни је се, за чу до, на шла и ка ши ка. На про тив,
овај ди ја ле кат је и у ХХ век ушао са сло вен ском ло жи цом, а у књи -
жев ном је зи ку ни је оп стао нај ве ћи део ори јен та ли за ма ко ји су по -
сто ја ли у овом ди ја лек ту, али ка ши ка је ус пе ла да по ти сне ло жи цу. Да
је ка ши ка би ла по зна та го вор ни ци ма овог ди ја лек та, све до чи Еле -
зо ви ћев за пис да се ка ши ком на зи ва ла спра ва за обу ва ње ци пе ла.

III. Закључци

Кул ту ро ло шко-се ман тич ка и твор бе но-се ман тич ка ана ли за сло -
вен ске лек си ке ко ја озна ча ва људ ске осо би не и емо ци је у Еле зо ви ће -
вом Реч ни ку ко сов ско-ме то хи ских го во ра до но си пре гршт за па жа ња.

Лек си ка овог срп ског на род ног го во ра (а са свим си гур но и мно -
гих дру гих) бо га та је ап стракт ним ре чи ма са зна че њем људ ских
осо би на и емо ци ја, на при мер: бле ди ло, ра дост, рђав шти на, сну -
жден, срам, сре ћа, сре ћит, сре тан, стид, сти дан, стра, стра ви ти,
стра о ба, стра о ва ти, стра шан, стреп ња, суд би на, ту га, чо ве ство.
На род ни чо век се од у век ба вио сво јим ду хов ним жи во том и имао
по тре бу да по де ли са дру ги ма сво ја осе ћа ња и оце не о сво јим, а пре
све га о ту ђим осо би на ма.

Има упа дљи во ви ше лек се ма ко ји ма се озна ча ва ју не по жељ не
не го по жељ не емо ци је, осо би не, рад ње, по ја ве. Две не по жељ не осо -
би не по себ но су иза зи ва ле осу ду – про ждр љи вост и ле њост. По себ -
но је би ло не до пу сти во би ти лењ, а мно го је сти, јер хра не ни ка да
ни је би ло у из о би љу. Као и при ли ком ана ли зе ори јен та ли за ма у
овом реч ни ку (исп. Дра ги ће вић 2015) ис тра жи ва ње је по ка за ло да
су се по себ но це ни ли вред ни, ве шти, спрет ни, окрет ни љу ди. Бо га -
та лек си ка у ве зи са про ждр љи во шћу оцр та ва сег мент сли ке све та
у ко ме до ми ни ра ју си ро ма штво и глад, у ко ме се од ме ра ва ко ли ко ко
је де и ко ли ко ко за слу жу је да по је де.

Ве ли ки број лек се ма ко ји ма се озна ча ва ју же не ко је по се ду ју
не ку не по жељ ну осо би ну ука зу је на лош дру штве ни по ло жај же не.
По себ но су се осу ђи ва ле ле ње, про ждр љи ве и не у ред не же не.
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На род но пра зно вер је, стра хо ви од нат при род них би ћа и при -
род них сти хи ја ис ка за ни су кроз мно штво еуфе ми за ма ко ји су за бе -
ле же ни у Еле зо ви ће вом реч ни ку. Чи ни се да нај ве ћи број еуфе ми -
за ма сло вен ског и ори јен тал ног по ре кла по сто ји за ђа во ла.

Ана ли за лек си ке ко ја озна ча ва име на ет ни ка и дру ге дру штве -
не гру пе ука зу је на за ни мљи ву ве зу ко ја се у сте ре о тип ној сли ци
ус по ста вља из ме ђу пред став ни ка на ро да и ску па осо би на, па и за -
ни ма ња, ко ја им се при пи су ју. По жељ ни је осо би не и бо ља за ни ма ња
ве зу ју се за пред став ни ке оних на ци о нал но сти за ко је су у за јед ни ци
ре зер ви са на ви ша ме ста на дру штве ној ле стви ци (нпр. осман ли ја),
а не по жељ не осо би не и за ни ма ња ве зу ју се за на ро де на ни жем
ступ њу на дру штве ној ле стви ци (нпр. зур ла џи ја).

Опи су ју ћи од ре ђе не на род не оби ча је и на зи ве за њих, Еле зо вић
је са чу вао од за бо ра ва раз не сег мен те на род ног жи во та, али и ва жну
лек си ку. Та ко је, на при мер, об ра дом гла го ла го ве ти са чу вао јед ну
пра сло вен ску и све сло вен ску (осим пољ ског) лек се му, али и опи сао
је дан свад бе ни оби чај и по ка зао ка ко не ке лек се ме мо гу би ти озна ке
за сло же не сли ке ко је се са сто је из мно штва спе ци фич них де та ља.

У ра ду се на гла ша ва ју твор бе но-се ман тич ке спе ци фич но сти
лек си ке ко ја не по сто ји у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку.
Се ман тич ке раз ли чи то сти при вла че па жњу без об зи ра на то да ли
су про из вод чи ње ни це да су на ста ле се ман тич ким про ме на ма то -
ком вре ме на или чи ње ни цом да су про у зро ко ва не због то га што су
исте лек се ме има ле раз ли чи то зна че ње у ко сов ско-ме то хиј ским го -
во ри ма у од но су на ди ја лек те ко ји су по слу жи ли као осно ви ца за
срп ски књи жев ни је зик.

Упе ча тљи ва је лек се ма роб/ро бље ко ја се од но си ла на чла но ве
по ро ди це и ко ја, ве ро ват но, пред ста вља при мер за зна чењ ске про -
ме не на ста ле про то ком вре ме на. Мо гло би се прет по ста ви ти да ова
лек се ма ни је има ла та ко не га тив ну ко но та ци ју ка кву има да нас.

По ка за ло се да су у реч ни ку за бе ле же не и оне лек се ме ко је не -
ма ју од ре ђе но зна че ње јер га је на род, ка ко ка же Еле зо вић, за бо ра -
вио (исп. ти мар, на пен дек). Ова ква лек си ка све до чи о по сто ја њу
ко лек тив ног на род ног би ћа ко је мо же да пам ти, да за бо ра вља, па и
да чу ва тра го ве оног што је за бо ра вље но.

За кљу чи ли смо да је моћ уста ље них из ра за ве ли ка за очу ва ње
не ке лек си ке ко ја би се у су прот ном из гу би ла. Та ко, на при мер, Еле -
зо вић об ра ђу је лек се му до бру ша за ко ју ка же да се чу ва са мо у по -
сло ви ци не да вау до бру ше но мло гу ше. Да нас се у књи жев ном је зи ку
не чу ва ни тај фра зе о ло ги зам, а ни до бру ша. Еле зо вић бе ле жи и
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лек се му тре штен ко ја се пак у са вре ме ном срп ском је зи ку чу ва са -
мо у из ра зу тре штен пи јан.

Не ке лек се ме су об ра ђе не као лек се ме чи ја зна че ња пред ста вља -
ју сли ке са мно го де та ља, нпр. че по ти на – ка же се за жен ки ње ко -
је се без оч но сме ју и це ре или се кр ше и ви ју; дре же де ти – ста ја -
ти згу рен на отво ре ном по љу, те у исто вре ме као по дрх та ва ти
од зи ме.

Зна че ње не ких лек се ма (по себ но при де ва) по се ду је дру га чи ју
се ман ти ку од да на шње у том сми слу што оне об у хва та ју раз ли чит
део се ман тич ког до ме на ових че сто ши ро ко знач них лек се ма. Та ко,
на при мер, му дар у Еле зо ви ће вом ди ја лек ту зна чи ми ран, јер се
при де ви са зна че њем осо би не ла ко се ман тич ки пре кла па ју са дру гим
при де ви ма ко ји озна ча ва ју осо би не. Раз лог то ме ле жи у чи ње ни ци
што јед на осо би на че сто под ра зу ме ва или иза зи ва дру гу. Ве ру је се,
на при мер, да је му дар чо век обич но ми ран, скро ман, тих, па пре -
кла па ње зна че ња у ко сов ском го во ру и у са вре ме ном књи жев ном
је зи ку ни је слу чај но.

До да ва њем су фик са на твор бе ну осно ву мо тив не ре чи мо гу на -
ста ти де ри ва ти ко ји су у раз ли чи тим од но си ма са мо тив ном реч ју.
Ре зул тат је са мо до не кле пред ви дљив, а да за и ста мо же би ти раз ли -
чит по твр ђу је се ман ти ка де ри ва та у књи жев ном је зи ку у од но су на
ди је лек те. Та ко, на при мер, на ру кви ца код Еле зо ви ћа озна ча ва ру -
ка ви цу, а на ре ди ти зна чи по ре ђа ти.

Ана ли зи ра ју ћи лек си ку ко ја је се кун дар на зна че ња раз ви ла на
осно ву пој мов не ме та фо ре (ко ма та ти и са бо ром) и ону чи ја су се кун -
дар на зна че ња на ста ла за хва љу ју ћи кул ту ро ло шким сте ре о ти пи ма
(ве нац и зво но), за кљу чи ли смо да су у је зи ку ду го веч ни ја, по сто ја -
ни ја, ре ле вант ни ја, уни вер зал ни ја она се кун дар на зна че ња ко ја су
за сно ва на на уни вер зал ним ког ни тив ним про це си ма, не го она ко ја
су кул ту ро ло шки за сно ва на. Ова пр ва, чак и ако не по сто је, увек се
мо гу ак ти ви ра ти, а ова дру га су и про стор но и вре мен ски ло кал на
и мо гу се ак ти ви ра ти док по сто ји оби чај на ко ме су за сно ва на.

У Еле зо ви ће вом реч ни ку за па жа мо до ста лек се ма на ста лих сла -
га њем или ком би но ва ном твор бом, ко је при вла че па жњу сво јом жи -
во пи сно шћу: го ро глав, гу бо ду шни ца, др вен де даст, ду го о бра заст,
ду ше вад ник, ду ше губ ник, зло је шан.

Не ке су лек се ме ско ро не пре по зна тљи ве у са вре ме ном је зи ку
са мо за то што их да нас ко ри сти мо са дру гим пре фик си ма или су -
фик си ма: на до ле ти (над вла да ти, над ја ча ти, по бе ди ти), за пи ра ти
(спре ча ва ти, сме та ти), за тра (смрт, по мор), ро та (сва ђа, по ро -
дич на не сло га).
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У Еле зо ви ће вом го во ру има лек се ма ко је ни су очу ва не у срп -
ском књи жев ном је зи ку, а би ле би ко ри сне. Ни је ја сно због че га у
срп ском књи жев ном је зи ку не по сто ји, на при мер, сре да ли ка, ка да већ
не по сто ји дру га лек се ма ко јом се озна ча ва же на сред њих го ди на.

Има при ме ра за лек се ме ко је су оп ста ле, али се њи хо ви ан то ни -
ми ни су одр жа ли: из ут ну ти – уде ну ти, на зор – до брем (Ако не ћеш
до брем, на зор ћеш), на о по сло – на о па ко (Окре ни га, Бо же, на о по -
сло); не ва ља тан – ва ља тан, обра зан – без о бра зан, сне ру ке – на ру ку.
За ан то ни ме је уоби ча је но да по ја ча ва ју ста бил ност дру гог чла на
па ра, па се по ста вља пи та ње због че га не мар ки ра ни члан ни је ста -
би ли зо вао и обо га тио се ман тич ки по тен ци јал мар ки ра ног чла на и
та ко му омо гу ћио оп ста нак.

Има мно го оно ма то пеј ских лек се ма у реч ни ку. Те жњу ка оно ма -
то пе и за ци ји ве ро ват но тре ба схва ти ти као те жњу за екс пре сив ним
из ра жа ва њем.

По сма тра но из угла са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка за ни -
мљи во је пра ти ти ка ко су не ке лек се ме ко је се да нас ко ри сте у књи -
жев ном је зи ку, пре ма Еле зо ви ће вом све до че њу, усту пи ле ме сто дру -
ги ма, а за тим се, по сма тра но из да на шње пер спек ти ве, за хва љу ју ћи
ди ја лек ти ма ко ји су ушли у осно ви цу књи жев ног је зи ка, вра ти ле у
срп ски стан дард ни је зик. Та ко је, на при мер, по чет ком ХХ ве ка,
при дев ла сан (и при лог ла сно) по ти снуо у ко сов ским го во ри ма при -
дев лак (и при лог ла ко). При дев лен се био по ву као пред тур ци змом
ден бел.

Као што ова огра ни че на ана ли за по ка зу је, ве ли ки је зна чај исто -
риј ских и ди ја ле кат ских реч ни ка за ис пи ти ва ње лек си ке са вре ме ног
књи жев ног је зи ка. Ови реч ни ци пру жа ју мо гућ ност ис пи ти ва ња
лек си ке у раз вој ном то ку.
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Райна М. Драгичевич

СЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА, СЛУЖАЩАЯ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ
КАЧЕСТВ И ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА В КОСОВСКО-МЕТОХИЙСКИХ

ГОВОРАХ НАЧАЛА XX ВЕКА

Р е з ю м е

В ста тье ана ли зи ру ет ся сла вян ская лек си ка со зна че ни ем лич ност ных
ка честв и эмо ций че ло ве ка, пред ста влен ная в Сло ва ре ко сов ско-ме то хи й -
ско го ди а лек та, со ста влен ном Гли шей Эле зо ви чем. Для это го ди а лект но го
сло ва ря ма те ри ал был со бран в са мом на ча ле ХХ ве ка. Это зна чит, что ав -
то ром отра же но лек си че ское со сто я ние ди а лек та XIX ве ка и бо лее ран не -
го пе ри о да, по ско ль ку име ют ме сто при ме ры и из пи сь мен но го до ку мен та
XVI II ве ка. Ана лиз лек си ки это го сло ва ря по зво ля ет сде ла ть зна чи те ль ные
вы во ды от но си те ль но ку ль ту ры серб ско го на ро да XIX ве ка, на се ляв ше го
Ву чи трн и Ко со во в це лом, а так же об ра щ а ет вни ма ние на мно го чи слен ные
сло во о бра зо ва те ль ные и се ман ти че ские из ме не ния в серб ском язы ке.

Клю че вые сло ва: Сло ва рь ко сов ско-ме то хи й ско го ди а лек та, Гли ша
Эле зо вич, лек си ка со зна че ни ем лич ност ных ка честв и эмо ций че ло ве ка,
лек си че ские из ме не ния, серб ский язык.

Rajna M. Dragićević

SLAVIC LEXIS DENOTING HUMAN TRAITS AND EMOTIONS
IN ELEZOVIĆ’S DICTIONARY OF THE KOSOVO AND METOHIJA

DIALECT

S u m m a r y

The pa per di scus ses the Sla vic le xis de no ting hu man tra its and emo ti ons in
Gli ša Ele zo vić’s Dic ti o nary of the Ko so vo and Me to hi ja Di a lect. The aut hor of
the dic ti o nary col lec ted the ma te rial at the very be gin ning of the 20th cen tury, which
me ans that the vo lu me pre sents the le xi cal ma te rial of the ni ne te enth cen tury and
pos sibly even ear li er (sin ce the ma te rial for the dic ti o nary al so co mes in part from
a writ ten do cu ment from the eig hte enth cen tury). The pre sent analysis of the le xis
re sults in a lar ge num ber of con clu si ons with re spect to the cul tu re of the ni ne te -
enth-cen tury Serbs who li ved in Vu či trn, and in Ko so vo in ge ne ral. Al so, it is pos -
si ble to ar ri ve at a num ber of ob ser va ti ons con cer ning the word-for ma tion pro ces -
ses, as well as the se man tic di ac hro nic chan ges in the Ser bian le xis.

Keywords: Dic ti o nary of the Ko so vo and Me to hi ja Di a lect, Gli ša Ele zo -
vić, le xis de no ting hu man tra its and emo ti ons, le xi cal chan ges, le xi co logy, Ser -
bian lan gu a ge.
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РЕЧЦА ЗАР – ПРЕКО СИНТАКСЕ И СЕМАНТИКЕ
ДО ЕТИМОЛОГИЈЕ**

(Зар ти то мислиш? ↔ Ти то мислиш зар?)

У ра ду се на кон пре гле да трет ма на ко ји реч ца зар/зар/зар има у гра -
ма ти ка ма и опи сним реч ни ци ма срп ског је зи ка (као и су сед них бал кан -
ских ју жно сло вен ских), раз ма тра ње на ети мо ло ги ја: од ба цу је се Ско ко -
во иди о глот ско ту ма че ње у ко рист Ре ше та ро вог ви ђе ња да зар, као и ста -
ри је за(ј)ер, по ти че од тур. za hir adv. ‘очи то, сва ка ко’, ‘из гле да, мо жда’.
На гра ђи из реч ни ка (укљу чу ју ћи пар ди ја ле кат ских) и из де ла пи са ца
XIX–XX ве ка, ре кон стру и ше се пут се ман тич ко-син так тич ког раз во ја
реч це у мо дал ној функ ци ји и зна че њу ‘ваљ да, мо жда’ пре ко пре ла зних
зна че ња (усло вље них ва ри ра њем по зи ци је реч це у ре че ни ци и ин то на -
ци јом), до да нас пре о вла ђу ју ћег упит но-уз вич ног, са при зву ком чу ђе ња,
на по чет ку ре че ни це.На кра ју се до зво ља ва мо гућ ност да је у пи та њу хи -
брид на реч на ста ла на сло ја ва њем тур ци зма на до ма ћу упит ну реч цу зар
ко ји се мо же до ве сти у ве зу са пољ. заст. zaż < псл. *za-že.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ети мо ло ги ја, по зајм ље ни ца, тур ци зам,
се ман ти ка, син так са, упит на речцa, мо дал ност, зар.

0. Про блем са упит ном реч цом зар ука зао се, не на да но, при ли -
ком ра да на при руч ном ети мо ло шком реч ни ку срп ског је зи ка. Иако
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се оче ки ва ло да то бу де јед на од рет ких ру тин ски об ра ђе них од ред -
ни ца, ис по ста ви ло се да ова те ма зах те ва до дат но ис тра жи ва ње.
Опи сни реч ни ци срп ског је зи ка, са мим тим што не на во де њен стра ни
пред ло жак, им пли цит но се сла жу да је у пи та њу реч до ма ћег по ре кла.
Ско ков ети мо ло шки реч ник та ко ђе је ту ма чи као иди о глот ску твор -
бу, али тек уз гред и не у вер љи во. Ме ђу тим, реч ца зар не ма ја сне сло -
вен ске па ра ле ле. Дав но пред ло же ни тур ски ети мон за не ма ри ван је
или оспо ра ван. Сто га је цео „слу чај“ зах те вао пре и спи ти ва ње, сли -
ко ви то пред ста вље но кроз два пи та ња по ста вље на у под на сло ву.

0.1. Ди ле ма око (не)јед на ко сти та два пи та ња да нас за пра во не
по сто ји, по што оно дру го са вре ме ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка
уоп ште не зву чи ис прав но – осим ако му се на кра ју до да реч ца не,
нпр. Ти то (не) ми слиш, зар не?. Али он да не ма се ман тич ке јед на -
ко сти из ме ђу два по ста вље на пи та ња: док пр во, у јед ном уме ре но
екс пре сив ном то ну, из ра жа ва из не на ђе ње, чу ђе ње, згра жа ва ње, не -
при хва та ње и сл., дру гим се тра жи, и оче ку је, по твр да из не те прет -
по став ке, афир ма тив не или не га тив не.

0.2. Ди ле ма око пи та ња из под на сло ва ни је по сто ја ла ни пре век
и по до два, јер се та да из ме ђу две на ве де не ре че ни це мо гао ста ви -
ти знак јед на ко сти. Та ква је си ту а ци ја по тра ја ла све до по чет ка (бар
до 30-их го ди на) XX ве ка, ка да већ до ла зи до озбиљ ног ко ле ба ња –
о че му су ди мо по то ме што је др Ра до мир Алек сић до шао у при ли ку
да из не се струч но ми шље ње да реч ца зар има и с т у  ф у н к  ц и  ј у
и  з н а  ч е  њ е на по чет ку упит не ре че ни це и на ње ном кра ју, ка да
чак мо же би ти и из о ста вље на: „Не ви диш ли зар? је п о  ј а  ч а  н о  п и  -
т а  њ е  с а  н и  ј а н  с о м  ч у  ђ е  њ а (про ред Ј.В.-П.), ко је увек уно си
зар; ина че је пот пу но пра вил но: Не ви диш ли? или Зар не ви диш?“1

(за још при ме ра упо ред не, та у то ло шке упо тре бе ли и зар, в. § 4.4.2.;
за зар на кра ју ре че ни це, на ро чи то код Ну ши ћа, в. § 4.4.1.1.).

1. Са вре ме не гра ма ти ке срп ског је зи ка, бу ду ћи нор ма тив ног ка -
рак те ра, не са гле да ва ју реч цу зар у це ли ни, већ са мо у ње ној стан -
дард ној упит ној функ ци ји.

1.1. Та ко нај но ви је ПИ ПЕР/КЛАЈН (2014: 215 § 472, у одељ ку о
реч ца ма): „Упит на реч ца зар из ра жа ва чу ђе ње (Зар је већ под не?),

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)66

1 Ова ко у од го во ру на, ина че не на ве де но, пи та ње чи та о ца В. А., у ру бри ци
„На ша по шта“, ча со пи са Наш је зик, го ди на II, све ска 4, Бе о град 1933, стр. 125,
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слу жи за пи та ња на ко ја се оче ку је од ри чан од го вор (Зар же лиш да
на стра даш?) од но сно по твр дан од го вор ако је пи та ње у од рич ном
об ли ку (Зар ни је ле па?)“. Да ље (420 § 1213, у кла си фи ка ци ји упит -
них ре че ни ца по сте пе ну ин фор ма тив но сти): „… го вор но ли це оче -
ку је или је оче ки ва ло не што дру го од оно га што зна чи пре ди кат у
упит ној ре че ни ци с реч цом зар, нпр. Зар од ла зиш? (= Ми слио сам
да оста јеш), Зар не спа ваш? (= Ми слио сам да спа ваш) и сл.“. Та -
ко ђе (423 § 1226, по во дом на во де ћих пи та ња): Ви де ли сте их, зар не?;
Ви де ли сте их, зар ни сте?; Зар их ни сте ви де ли?; Зар сте их ви де -
ли? тј. оче ку јем да ка же те да их ни сте ви де ли.“ И нај зад (215 § 1235,
по во дом по де ле упит них ре че ни ца пре ма при су ству или од су ству
не га ци је) ука зу је се да не га ци ја у упит ној ре че ни ци мо же би ти и
им пли цит на, као у ре че ни ца ма са реч цом зар: Зар га по зна је те?, а ако
је пре ди кат у ре че ни ци са реч цом зар у не га ци ји, под ра зу ме ва на прет -
по став ка ни је не га тив на, не го афир ма тив на: Зар га не по зна је те?

1.2. Прет ход но је СТЕ ВА НО ВИЋ (1986: 15–16, по во дом упит них
ре че ни ца) ис та као са мо ни јан су ди вље ња, чу ђе ња или из не на ђе ња
у упит ним ре че ни ца ма ко је по чи њу са зар,2 a на при ме ре са не га ци -
јом ни је се ни освр нуо.

2. Реч ни ци срп ског од но сно срп ско-хр ват ског је зи ка (има мо у
ви ду нај ве ће и нај зна чај ни је, од Ву ко вог до RJA, РСА, РМС, Мо ско -
вље ви ће вог, РСЈ) сво јом бо га том гра ђом3 пру жа ју пу ни ју али још
увек не са свим ја сну сли ку: већ ско ро две ста го ди на, од пр вог из да -
ња Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка, оба ве шта ва ју нас о две раз ли чи те
син так тич ко-се ман тич ке упо тре бе реч це зар: јед на је упит но-уз вич на,
на по чет ку ре че ни це (ко ју, осим РМС, сви до но се на пр вом ме сту)
а дру га је мо дал на, на нео д ре ђе ним по зи ци ја ма у ре че ни ци (ма да
нај че шће цен трал ној), ко ја се раз ли чи то де фи ни ше. При том ову
реч цу тре ти ра ју као ен кли ти ку ко ја, уко ли ко је сте на гла ше на, мо же
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2 Илу стро ва но при ме ри ма из до брих пи са ца (нпр. Л. Ла за ре ви ћа, И. Ан дри -
ћа, М. Се ли мо ви ћа, В. Пе тро ви ћа, М. Ла ли ћа).

3 Ов де ће број при ме ра из RJA и РСА би ти огра ни чен на по је дан-два, са
скра ће ни ца ма раз ре ше ним до ни воа име на пи сца – за де та ље тре ба по гле да ти у
из вор. При ли ком ну жне кван ти та тив не три ја же при ме ра углав ном смо из о ста -
вља ли оне из за пад них ка то лич ких пи са ца што ка ва ца, али ра ди са гле да ва ња аре -
а ла и хро но ло ги је тре ба ука за ти на њи хо во по сто ја ње и скре ну ти па жњу на чи -
ње ни цу да број не по твр де код сла вон ских пи са ца с кра ја XVI II ве ка (А. Ка ни -
жли ћа-По же жа ни на, Ђ. Ра пи ћа-Гра ди шча ни на, Б. Ле а ко ви ћа, М. А. Рељ ко ви ћа)
до ла зе са мо у упит ном зна че њу, осим у ар ха ич ном об ли ку за(ј)ер где се ја вља ју
оба зна че ња (в. § 2.4.1.).



но си ти крат ко си ла зни или ду го си ла зни ак це нат (РСА упра во та ко,
у РСЈ са мо не ак цен то ва ни об лик, код Мо ско вље ви ћа са мо крат ко -
си ла зни, у РМС и RJA са мо ду го си ла зни). И нај зад, у Ско ко вом ети -
мо ло шком реч ни ку речцa зар ни је аде кват но про ту ма че на (в. § 3.4.),
а и ди ја ле кат ски реч ни ци је рет ко бе ле же (в. § 2.7. нн.).

2.1. Ву ков Срп ски рјеч ник, још у пр вом из да њу (1818), до но си
оба зна че ња илу стро ва на ја сним при ме ри ма: зар 1) eine Par ti kel, um
zu fra gen: et wa, non ne? an?, num? ne? зар ти не знаш? зар ће и он до -
ћи? зар има?; 2) et wa, vi el le icht, ni fa lor, ut pu to: до ћи ће зар и он?
има зар? Да кле, ре че ни це Зар има? и Има зар?, иако обе са упит ни -
ком, Ву ку ни су исто зна чи ле.

2.2. МО СКО ВЉЕ ВИЋ (1966: 210): зар реч ца 1. упит на, ка да се
обич но оче ку је по твр дан од го вор: Зар га ти не по зна јеш? 2. мо дал -
на = ваљ да, мо жда: Она ће зар то зна ти? Пр во зна че ње ни је тач но
де фи ни са но4; код дру гог је при мер до бар, са ти пич ном цен трал ном
по зи ци јом мо дал ног зар у ре че ни ци.

2.3. РСА (6/1969: 326–327): пре ци зно дефинишe две ни јан се пр -
вог зна че ња, са до ста при ме ра (ов де их на во ди мо ре стрик тив но, в. нап.
3): зар (кад је на гла ше но: зар и зар) реч ца 1. у пи та њи ма или уз вич -
ним ре че ни ца ма ко је има ју об лик пи та ња а.) за ис ти ца ње не при хва -
тљи во сти или нео прав да но сти не че га, у не ве ри ци, сум њи, чу ђе њу.
Же на: „Зар ти је на па ло на очи, те не ви диш да то ни је ко ше но, не го
стри же но!“ (НПр Вук);5 б. за јед но са не га ци јом, кад се из о ста нак
не че га при ма као не што нео че ки ва но, нео бич но, ма ње оправ да но и
сл. – Ви се, на рав но … ми сли те … за по пи ти, зар не? (Сре мац); 2. кад
се ис ка зу при да је ка рак тер не из ве сно сти, хи по те тич но сти: ваљ да,
би ће. Што год не раз у ме те, пи тај те, па ће се зар на ћи, ко ће вас као
што тре ба оба ве сти ти (Шап ча нин); Ђа во се на ђе и по рас кр шћи ма,
око гро ба ља … не што му зар ми ло око та ки је’ мје ста (Б. Ћо пић).

2.4. RJA (22/1975: 336–337): zаr adv. a) upit na če sti ca, ko ja uvo di
pi ta nje, ko jim se pi tač za ču đu je ono me o čem go vo ri. Od po čet ka XVIII
v. … Zar je is po ved sen ten ci ja na še smr ti? (Ra jić), Jo va ne, bra te ro đe -
ni, zar ne ma one mi lo sti, što no je bi la kod maj ke? (Nar. pjes. Vuk), Pa
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4 Оче ки ва ни од го вор је по твр дан за то што на ве де ни при мер са др жи не ги ра -
ни пре ди кат – ина че би би ло обр ну то (в. по след ње при ме ре у § 1.1.).

5 Ов де се не тре ти ра ју по себ но при ме ри ре ђе, елип тич не, упо тре бе (ви ше у
уз вич ном не го упит ном то ну): Зар из је сти чи та ву њи ву ку ру за, па не за сла ди ти
с па ли гра пом …, е то би би ло Бо гу пла ка ти! (П. Ко чић), Зар дво је де це по ко пао
и Ран ђу три да на и три но ћи тра жио по мут ној Мо ра ви … па ће сад за ју не том
шмр ко ва ти (Д. Ра дић) (исти и у РМС). За слич не слу ча је ве уп. § 4.5.3.



zar umi ješ či ta ti i pi sa ti? – upi ta ga onaj go spo din. (Nar. prip. Vr če vić);
b) zar isto što mo žda, po svoj pri li ci, ako se ne va ram, či ni mi se. Zar je
ta ko iz vo li la sud bi na… (Ob ra do vić),6 Ju če mu se ne što pri vi đa lo, zar vi -
dio svo ju smrt ne nad nu, đe će nje ga sko ro nad vla da ti (Nar. pjes. Pe tr.),7

Pred ku ćom ne tko sto ji pa nas so či, utr ka u ku ću zar ka za ti do ma ći nu
(Ko la u ba nja luč kom ko ta ru u Bo sni, ZNŽ 13, 143). Иако су број ни
при ме ри свр ста ни у све га два зна че ња, за по је ди не је ја сно да ни су
ис прав но рас по ре ђе ни (в. нап. 6, 7).

2.4.1. RJA (21/1974: 943–944) је ди ни до но си ва ри јан ту za jer adv.
i conj. [ш то је нор ма ли зо ван об лик фре квент ни јег za er, јед ном и za -
her], u XVI II vi je ku8… a) za jer isto što upit no zar. Te za er ne imam se
stra ši ti, da vas mlo go ta ki(h) ima? (La strić). Iva ne, što či niš? Za er se ne
osi ćaš da je Isus me štar, a ti si uče nik? (La strić). Ono (pro vi đe nje bož je)
na sto ji (h)ra ni ti pti či ce le te će po zra ku …, pak će, za er osta vi ti si ro ma -
ke? Ne će, ne! (La strić) [као да зна чи ‘не ће ваљ да’]. Da nas ne mo reš,
a za er češ mo ći su tra? (La strić) [овде са мо упит но ‘да ли’]. Ah, što si
do šao k me ni, slu go bo ži ja, za po ka za ti za er gri he mo je? (La strić). Je da
mu za er sa mo s vri me ni tim va lja de za do volj nu bi ti? (Pa vić). Za er je kra -
đa ve lik grih? je zgra 100. Za jer to mu ni je do sta, što rob nje zin žde ruć
po sta? (Do šen); b) iz van upit nih re če ni ca za jer isto što, po svoj pri li ci,
mo žda, valj da i sl. Vla si, rka ći re ku main, za er, a to je tur ski (Mar gi tić).
Ko ji dok zdrav bi(j)aše ni(j) ži vio brez po ko re; sa svim ti zim za er (štamp.
za her) (sic!, на гла си ла Ј.В.-П.) bu du ći bo gu drag, otje ga sa svim is ku -
ša ti (La strić). Vi di la bi za jer pri je (sri ća) da vla da nje za te ni je, kad te ho -
lost za ro bi la (Do šen). Kri vo joj je (t.j. so to ni) da se za jer či ni što je ono
u du bi ni. (Do šen).

2.4.2. RJA (21/1973–1974: 671 s.v. za) za er (za er) isto što zar:
num; mo žda, valj da. Na šao u ni ki(h) knji žni ca(h) da se mo gu dva vi ro -
va nja re ći u Gosp. kru ni ci, za er (t.j. mo žda) jed no naj pre (naj pri je), a
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6 Овај при мер је био сме штен под a). Да ту ни је посре ди упит но не го мо дал -
но зна че ње, ви ди се из ши рег кон тек ста, уп. § 4.1.3.

7 И овај при мер је био свр стан под упит но зна че ње. За још по твр да из ме -
ште них одав де в. § 4.1.1., § 4.2.

8 Све по твр де су из де ла пи са ца по ре клом Сла во на ца (в. нап. 3) и из тзв. Бо -
сне Сре бре не: Ф. Ла стри ћа, Е. Па ви ћа, В. До ше на и С. Мар ги ти ћа (упра во ње гов
је нај ста ри ји по мен са ети мо ло шком на по ме ном и по дат ком да реч ко ри сте „Вла -
си рка ћи“ [тј. православци], из де ла Из по вед кар сти ан ска… по фра Сти па ну
Иаича ни ну од Мар ко вац али ти Мар ги ти ћу штам пан ћи ри ли цом у Мле ци ма
1704). Ов де пре но си мо све при ме ре, без три ја же (в. нап. 3), јер су бит на илу стра -
ци ја пр вих по ме на пре ла зних об ли ка.



dru go na svr si. La strić. Te za er ne imam se stra šit, da vas mlo go ta ki(h)
ima …? La strić. Za jer su ta ne do ku če na ču de sa ono ra sta ja nje Cr ve no -
ga mo ra? … Za jer da se mi nji ma ču di mo? Ne za i sto. Pa vić.

2.5. РСЈ (2007: 412) зар реч ца 1.а. у упит но-уз вич ним ре че ни ца -
ма, за ис ти ца ње не ве ри це, сум ње, чу ђе ња: – Зар си већ сти гао? Зар
те бе да од би ју?! б. за јед но са не га ци јом. – До ћи ћеш, зар не? 2. кад
се ис ка зу је сум ња, хи по те тич ност: ваљ да, би ће: Вра тио се ку ћи,
по же лео се зар де це.

2.6. РМС (2/1967: 202) је ди ни ме ђу ов де ци ти ра ним реч ни ци ма
до но си обр нут ре до след два зна че ња (уп. и ди ја ле кат ски, Уско ци
§ 2.7.2.): зар1 1. реч ца за сум њу: ваљ да, мо жда: – Не ко се зар сје тио
про ље ћа и дје тињ ства (Б. Ћо пић); 2. уз вич но-упит на реч ца (у фор -
мал ним пи та њи ма ко ја из ра жа ва ју не ве ри цу, чу ђе ње или од би ја ње,
по ри ца ње): Слу жи ти се кра дом, за се дом и мра ком – зар се та ко ра -
ди са та квим ју на ком (Змај); 3. до пу сни ве зник: кад сам (мо гао), куд:
– Зар дво је де це по ко пао, те ћу сад за ју не том шмр ко ва ти (Д. Ра -
дић). Ово по след ње, до тле не ре ги стро ва но, ни је по себ но зна че ње
већ са мо ва ри јан та прет ход ног.9

2.7. Ди ја ле кат ски реч ни ци – осим њих два (в. да ље) – због још увек
жи ве прак се да бу ду ди фе рен ци јал ни у односу на Ву ка, ни су од ко -
ри сти: чак два де се так нај о бим ни јих реч ни ка не ма ју од ред ни це са
реч цом зар.10

2.7.1. Реч ник го во ра Ко со ва и Ме то хи је дру га чи је не го ина че
сег мен ти ра зна че ња: зар и зар: 1. до ла зи на по че так упит них ре че -
ни ца: Зар је дошао?, Зар је отишао?; 2. из ра жа ва сум њу, мо жда: Па
ми се размине зар.11 – Зар ако је дошао. – Зар ће и он да иде? (Еле -
зо вић 1: 198). Да кле, ов де у пр вом зна че њу има мо обич но пи та ње,
где је зар = ли, од но сно: Зар је дошао? = ‘Је ли до шао?’, Зар је
отишао? = ‘Је ли оти шао?’. У дру гом је об је ди ње на мо дал на упо тре -
ба (у пр ва два при ме ра) са упит но-уз вич ном ко ја из ра жа ва чу ђе ње
и сл., што од сли ка ва по след њи при мер. Оста је тај на от куд раз ли ка
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9 Посре ди је елип тич ни из раз са упит ном реч цом у ини ци јал ном по ло жа ју,
као „Зар [ја ко ји сам /он ко ји је] ура дио то и то…“ (в. § 4.5.3. за ви ше та квих при -
ме ра код Ну ши ћа, и нап. 5 за при ме ре из РСА).

10 Из обла сти Ва со је ви ћа, Вој во ди не, Вра ња, Ду бров ни ка, За га ра ча, Ја бла ни -
це, Ка че ра, Ку ча, Ле сков ца, Ни шке Ка ме ни це, Ти мо ка, Пи ве, Пот ко зар ја, Про -
шће ња, Спи ча, Ужи ца, Цр не Тра ве итд. Је ди но у реч ни ци ма из Пи ро та, и са мо у
по след њем ти моч ком Ј. Ди ни ћа (Мо но гра фи је 4), Бе о град : ИСЈ СА НУ 2008, на -
ла зи се зер као упит на реч ца, очи то као ло кал ни бу га ри зам.

11 Уп. дру ги при мер у од ред ни ци раз ми нут се ‘раз и ћи се, про ћи се, за ме ни -
ти’: – Зар ако сте се разминули негде (ibid. 2: 163).



у на гла ску код два раз ли чи та зна че ња, и пи та ње от куд ду го си ла зни
на гла сак на по чет ку ре че ни це,12 где би се оче ки ва ла не на гла ше ност
– бар у упит ној упо тре би.

2.7.2. И реч ник Уско ка се раз ли ку је од стан дард них: зар 1. прил.
‘мо жда, ве ро ват но, ваљ да’. –А. Ни је до шо. Б. Зар за то што га бо ли
но га. – Лок ну пас ис [= из] ко ри та и не шће ви ше, зар му вре ло. –
Он је, зар, за но ћи јо у Си ров цу. – Ура ди ћу и ја зар не што. – Они зар
не ма ју кљу се та. 2.а. Упит на реч ца с ни јан сом чу ђе ња. – Зар си га
до вео? – Ни је зар? – Зар они не ма ју кљу се та? 2.б. ‘за и ста, уисти -
ну’. Зар ни је до ни јо љеб?! (Ста нић 1: 246). Ово по след ње зна че ње
дру ги реч ни ци не бе ле же (оно од го ва ра тур ском ‘без сум ње, сва ка -
ко’, в. § 3.3.1., уп. и бу гар ско 1. у РБЈ, мар ки ра но као „про сто на род -
но“, § 3.2.1.).

3. Већ је по ме ну то да реч ца зар не ма ја сне па ра ле ле у оста лим
сло вен ским је зи ци ма, али тре ба до да ти да из у зе так чи ни ма ке дон -
ски, а тек де ли мич но и бу гар ски – што би у прин ци пу го во ри ло за
бал ка ни зам.13 (Дру го је пи та ње историјскиx и ди ја ле кат ских по твр -
да, пољ ске и ру ске, в. § 5.1.). С об зи ром на про бле ма тич ност Ско -
ко вог иди о глот ског ту ма че ња ове ре чи (в. § 3.4.), као и на чи ње ни -
цу да је не са др же ни реч ни ци стра них ре чи (нпр. Клај на и Шип ке)
ни ти реч ни ци по зајм ље ни ца у срп ском је зи ку (не са мо Шка љи ћев
реч ник тур ци за ма, не го ни они по све ће ни гер ма ни зми ма, ро ма ни -
зми ма, хун га ри зми ма и сл.), тре ба да се упо ре де, је ди ни по зна ти,
по да ци из су сед них бал кан ских сло вен ских је зи ка.

3.1. Ма ке дон ски књи жев ни је зик има об ли ке ко ји се и фо нет ски
и се ман тич ки по кла па ју са срп ски ма: (РМЈ 1: 227) зар реч ца 1.
(упит но) Зар и тој е дој ден?; Зар не им бе ше до ста?; 2. (мо дал но)
‘ваљ да, мо жда’: Зар не е дој ден чо ве кот. Не ма мо осно ва да су ди мо
да ли се ов де ра ди о по зајм ље ни ци или не.

3.2. Бу гар ски реч ни ци (узе ли смо у об зир опи сни РБЕ, реч ник
ар ха и за ма РРОД и реч ник Ге ро ва, те ети мо ло шки БЕР) об лик зар
ре ги стру ју са мо као за ста рео и ди ја ле кат ски (§ 3.2.2.1, 3.2.3.1.) од -
но сно ко ло кви ја лан (за ре), док као се ман тич ки екви ва лент срп ској
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12 Са мо крат ко си ла зни (и са мо у упит ној реч ци са ни јан сом чу ђе ња и сл.)
да нас у се вер ној Ме то хи ји бе ле жи БУ КУ МИ РИЋ (2012: 177).

13 Фор мал но се не мо же та ко тре ти ра ти, јер би реч тре ба ло да бу де за сту -
пље на у три је зи ка ко ји при па да ју ба рем две ма је зич ким по ро ди ца ма, а ов де су
све по твр де из сло вен ских је зи ка: ал бан ски не ма од го ва ра ју ћу реч, а бли ско знач но
и чак са звуч но рум. dar прил. заст. ‘да, пре ма то ме, зна чи; си гур но, раз у ме се’, ни -
је раз ви ло упит но зна че ње (а и са мо је без ја сне ети мо ло ги је, в. CI O RA NE SCU 276).



реч ци до но се књи жев но зер (§ 3.2.1.), у ди ја лек ти ма још са про ши -
ре њи ма -е, -и, -я, -ем, ко је има и зна че ње ка у за тив ног ве зни ка
(§ 3.2.2.2., 3.2.3.2.).

3.2.1. РБЈ не ма зар, већ са мо (РБЈ 5: 906–907): зер че сти ца 1.
про сто на род но, за по ја ча ва ње са гла сно сти, ‘под ра зу ме ва се и сл.’;
2. у пи та њи ма, за из ра жа ва ње из не на ђе ња, чу ђе ња, не ве ри це, ‘зар’.
(– Зер оби чаш та ко ва не що?, – Зер, за ра ди ме не?, –Зер всич ко то ва
ще про че теш?); 3. за из ра жа ва ње про ти вље ња, нео до бра ва ња, че -
сто са при зву ком иро ни је (– Млад е още, ви ка. – Е, млад съм, зер, –
ре че за сра ме но Стан чо).

3.2.2.1. РРОД 151: зар везн. ди јал. (од перс.-тур. zi ra) ‘зар’? Че
ка къв пра зник е днес? – Как, зар ти не зна еш, днес е Про та сов
ден!.14 РРОД 159: зèрè(м) везн. заст. (од перс.-тур. zi ra) ‘јер, по што,
бу ду ћи да, за то што’ (са ви ше не дво сми сле них при ме ра).

3.2.2.2. ГЕ РОВ (2: 152) та ко ђе пра ви се ман тич ку ди стинк ци ју из -
ме ђу (ка у за тив ног) ве зни ка зе ре (не ак цен то ва ни об лик ту ма чи се
до ма ћим си но ни ми ма зи ра, зач то то, че и рус. по томý что) и
(упит не) реч це зéръ (ова ко ак цен то ван об лик ту ма чи се до ма ћим
екви ва лен ти ма ле ма, та и рус. рá зве). Обе су ре чи озна че не као тур -
ци зми, без на во ђе ња кон крет ног пред ло шка. Дру га је илу стро ва на
при ме ри ма Зе ръ ты не зна еш? и Та ка зе ръ? за ко је се да ју два ту -
ма че ња: а) Та ко је и б) У спрд њи: Ни је та ко.

3.2.3.1. БЕР 1: 606: зар3 ‘да, та ко; зар’ (Смо љан). – В. зер.
3.2.3.2. БЕР 1: 636: зер, зе ре разг., ди јал. ‘ка ко да не, зар’, за ре

разг., зèря ди јал. ‘јер, по што’, зèри (Де бар), зèрем ‘јер, по што; из гле -
да, чи ни ми се’ (Ку куш). – Пре ко тур. zi ra од перс. zi ra.15

3.3. Тур ски пред ло жак ко ји се на во ди у буг. реч ни ци ма, ина че
ка у за тив ни ве зник пер сиј ског по ре кла, zi ra ‘јер, по што, бу ду ћи да,
за то што’,16 осим фо нет ске не по ду дар но сти, ни зна че њем ни ка ко не
од го ва ра срп ском зар (ве ро ват но ни буг. зар или зер) те тај ети мон
мо же мо за не ма ри ти. Ме ђу тим, за на ше мо дал но зна че ње по сто ји
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14 Овај и још пар при ме ра из пре во да књи ге о бу гар ској ца ри ци Рај ни, Еле -
не Му те ве, из 1852.

15 Не ула зе ћи у раз ло ге да се зар без ко мен та ри са ња раз ли ке у во ка ли зму
упу ти на не увек исто знач но зер, скре ће мо па жњу да ба рем два об ли ка, упра во
је ди ни уби ци ра ни, по ти чу из ма ке дон ског је зи ка. На бу гар ским ди ја лек то ло зи ма је
да про су де по тен ци јал но об ја шње ње код Ско ка („Gle de ste za nja a(j)e > e kao u za jęc
> zec, upor. i bug. zer(é) ‘wohl, doch’“, 1: 702а), по што је стан дард но буг. зàек ‘зец’.

16 Де фи ни ци ја из YTSS 1488, та ко и RED HO U SE: zi ra (P) ‘be ca u se, ina smuch
as; by re a son of, sin ce’.



се ман тич ки аде кват на тур ска реч са во ка ли змом -а-, ина че ара би -
зам, za hir.

3.3.1. Нај но ви ји тур ско-срп ски реч ник (YTSS 1487) – по ред
при де ва ‘ја сан, оче ви дан’ и име ни це ‘спо ља шњи из глед, спо ља -
шњост’ – до но си при ло шко za hir 1. нар. ‘без сум ње, сва ка ко’; 2. ‘из -
гле да, чи ни ми се’: Ben yan lış yapıyor mu ş um za hir – ‘Из гле да да сам
по гре шно ура дио’. Оба зна че ња у при ло шкој функ ци ји од го ва ра ју
по твр да ма у бу гар ском и срп ском је зи ку: за пр во, уп. 1. зна че ње у
РБЈ (§ 3.2.1.) и 2.б. у Уско ци ма (§ 2.7.2.), а за дру го, уп. 3. зна че ње
у РБЈ (§ 3.2.1.) и све по твр де у § 4.1.

3.3.2. Исто и у дру гим тур ским реч ни ци ма, нпр. RED HO U SE: za -
hir1 ‘ap pa rently, cle arly, evi dently’ (< za hir2 ‘out ward, ex ter nal; ap pa -
rent, plain, self-evi dent’). За на ше раз ма тра ње бит на је и чи ње ни ца да
је зна че ње тур. za hir у ди рект ној ве зи са ње го вом по зи ци јом у ре че -
ни ци: у ини ци јал ном по ло жа ју до ла зи ‘очи то, сва ка ко’ (ко је се ква -
ли фи ку је као на род ско тј. ди ја ле кат ско, ре ги о нал но), а у фи нал ном
‘мо жда, ваљ да из гле да’.17 По врх све га, при ло шко za hir се у са вре -
ме ном тур ском гу би, та ко да га ре фе рент ни опи сни реч ник Тур ске
ака де ми је на у ка, по чев од из да ња из 2005, ви ше не ре ги стру је.18

3.4. Скок реч ци зар ни је по све тио по себ ну од ред ни цу19 већ је
ту ма чи s.v. ана фо рич ке де мон стра тив не и ре ла тив не за ме ни це i, ja,
je (1: 702а s.v. i3), чи јим је ве зи ва њем за де ик су *-že > -r(e) на стао
узроч ни ве зник јер, ко ји се пак, по Ско ку, „ana lo gij ski pre ma za što =
za kaj [veže] s pri je dlo gom za u za er (La strić, Mar gi tić, Pa vić), za jer
(Do šen) > zаr (Vuk), zаr po red zаr (Ko smet). … Ob lik zar, ko ji se upo -
tre blja va u is toč nom hrv.-srp., tu ma čio se (Re še tar) iz tur. za hir ‘sche -
in bar, ein sche i nend’, a i iz zī rā ‘jer’20; za er ko je se ne mo že di je li ti go -
vo ri pro tiv ta kvog iz vo đe nja“. Скок је очи то имао увид у гра ђу RJA –
ма да пре не бре га ва при мер где је за ер ре кон стру и са но пре ма штам -
па ном за хер (в. § 2.4.1.). Иако не ма сум ње да не тре ба раз два ја ти
„ис точ но“ зар и „за пад но“ за(j)ер21 (ни је то чи нио ни Ре ше тар!)
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17 Без ула же ња у се ман тич ку ти по ло ги ју, ја сно је да ов де иза два зна че ња
сто је раз ли чи ти аспек ти јед ног истог до жи в ља ја оно га што се спо ља ви ди: не што
‘сва ка ко’ је сте или, са ре зер вом ‘ваљ да, мо жда’ је сте.

18 За ов е по дат ке за хвал ни смо ко ле ги ни ци др Ма ри ји Ђин ђић из Ин сти ту та
за срп ски је зик СА НУ.

19 Ма да са др жи две дру ге по све ће не хо мо ним ним име ни ца ма тур. по ре кла:
зар1 ‘коц ка, жреб; сре ћа’ и зар2 ‘за ве са, за стор’ (SKOK 3: 644).

20 Ре ше тар овај дру ги ети мон ни је пред ла гао.
21 Та ко схва та мо „za er ko je se ne mo že di je li ti“, као калк пре ма нем. nicht zu

tren nen.



оста је не ја сно ка ко је Скок у по то њим об ли ци ма, ко је сма тра по ла -
зи штем за кон трак ци ју, ви део са мо ар гу мент про тив тур ског пред -
ло шка а ни је пре по знао, ма кар по тен ци јал ни, од раз тур ске ре чи.

3.4.1. Иде ја о ана ло ги ји са за што де лу је као ad hoc ре ше ње (не -
ти пич но за Ско ка). Прет по став ка о пред ло гу за као пр вом твор бе ном
еле мен ту ука зу је на пре вид или иг но ри са ње не са мо Ма ре ти ће ве
сту ди је ко ја по ла зи од псл. пар ти ку ле *za (в. § 5.1.), већ и пре гле да
у ко ји ју је Ре ше тар (1905: 609) укљу чио22 пре не го што је ре ше ње
пре по знао у тур ци зму (в. § 3.5.).

3.4.2. А упра во Ре ше та ро во (ibid.) из во ђе ње од тур. za hir пре у -
зе то је не са мо у RJA (22/1975: 336–337: „zаr adv. od tur sko ga za hir
u zna če nju: ja mač no, po svoj pri li ci, ka ko se či ni“) не го и у спе ци ја ли -
зо ва ни реч ник сло вен ских гра ма тич ких ре чи, в. ЕSSЈ 2: 750–75223

(уп. и осврт на овај про блем у ESJS 168 s.v. eza).
3.5. Да кле, с об зи ром на не у вер љи вост Ско ко ве иди о глот ске

ети мо ло ги је с јед не стра не, а са дру ге на чи ње ни цу да је тур ски ети -
мон ко ји је он од ба цио при хва ћен у ре ле вант ној ли те ра ту ри (в.
§ 3.4.2.), ду жни смо да још јед ном раз мо три мо Ре ше та ров пред лог.
А он ни је из нет уз гред24 већ на кон освр та на исто ри јат до та да шњег
про у ча ва ња ове те ме, по чев од Ми кло ши ће вог (у ети мо ло шком реч -
ни ку и у упо ред ној гра ма ти ци сло вен ских је зи ка) до во ђе ња ове ис -
кљу чи во с.-х. ре чи у ве зу са се ве ро за пад но сло вен ском упит ном реч -
цом za ко ја би, по ње му, мо гла би ти про ши ре на са -r (као у јеr), те
би се зар из во ди ло од *za-že. Ово ту ма че ње, без ко мен та ра, при хва -
та MA RE TIĆ25 (1888: 72–73), ко ји је пр ви по ме нуо и ва ри јан те за јер
и за ер код пи са ца XVI II ве ка, те их об ја снио (за раз ли ку од зар) као
спој реч це *za са јер у упит ној функ ци ји.26 Ре ше тар пак, упра во у
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22 На Ско ко вом спи ску ли те ра ту ре не фи гу ри ра MA RE TIĆ али сто ји RE ŠE TAR,
в. § 3.5.

23 Ово је ту ма че ње, у не ку ру ку, оспо ра вао је ди но ЕЛЕ ЗО ВИЋ (1935: 205), у
свом од го во ру на Ба ри ће ву кри ти ку ње го вог реч ни ка. Об ја шња ва ју ћи за што у
сво јој од ред ни ци зар / зар ни је дао Ре ше та ров тур ски ети мон он до но си крај ње
од ме ре ни за кљу чак: „Иако ни је ис кљу че на ве за тих ре чи, она ни је та ко не сум њи -
ва да се мо же при ми ти без да љег до ка зи ва ња ….“ То је са свим на ме сту, на ро чи -
то ка да се има ју у ви ду зна че ња по све до че на у ње го вом реч ни ку, где мо дал но ни -
је ја сно из ра же но (в. § 2.7.1.).

24 Оста је не из ве сно да ли је пак он знао за Мар ги ти ће ву на по ме ну о тур ци -
зму, в. § 2.4.1.

25 Уп. „mje sto za go vo ri se zar“.
26 „Tu je par ti ku li za do da no još in ter o ga tiv no jer, ali pra vi raz log to ga do da va -

nja ni je mi po znat, jer za zna či num, a jer zna či cur, da kle ni je su slo že ne dvi je par ti ku le



об ли ци ма за ер и за јер (где по то њи кон трак ци јом да је зар – отуд а),
на ла зи ар гу мент да као нај ве ро ват ни ји ети мон ви ди тур. za hir ‘ја -
мач но, очи то; из гле да, ваљ да’ – без да љег обра зла га ња.

3.5.1. Би тан ар гу мент у при лог Ре ше та ро вом пред ло гу чи ни
хро но ло ги ја – а ти ме се ни је ба вио ни он ни ти дру ги ауто ри. Опа -
сци Сти па на Мар ги ти ћа да је за ер тур ска реч ко ју ко ри сте „Вла си
рка ћи“ (в. § 2.4.1.) не тре ба при да ва ти пре ве лик ни пре су дан зна чај,
али ни сум ња ти да је овај фра ње вац из Јај ца по зна вао си ту а ци ју на
те ре ну. Чи ње ни ца да ње гов за пис, ина че нај ста ри ји од свих, по ти че
из 1704. го ди не, ука зу је да је реч, по што је мо ра ла би ти у упо тре би
бар ге не ра ци ју-две пре не го што је по све до че на, из тур ског пре у зе -
та још то ком XVII ве ка, ако не и пре. А то је у пот пу ном скла ду са
исто риј ским при ли ка ма.27 Ја сно је да је про цес да љег раз во ја за хер
/ за јер /за ер (за ме на х са ј, ис па да ње х, кон трак ци ја),28 сре ћом по све -
до чен код пи са ца XVI II ве ка па ра лел но са већ кон тра хов ним зар, у
на ред ном сто ле ћу уве ли ко окон чан (та ко да су за пи си ва чи на род -
ног ства ра ла штва, од Ву ка на о ва мо, ре ги стро ва ли са мо тај об лик).
То би зна чи ло да се по зајм ље ни ца од тур ског пред ло шка пр во уда -
љи ла гла сов ним ли ком, а за тим, ве ро ват но под ути ца јем ин то на ци -
је, и зна че њем ко је се у не ким слу ча је ви ма раз ви ло из мо дал ног у
упит но тј. упит но-уз вич но (в. § 4.1. нн). Ова кав се ман тич ки раз вој
пра ћен је не са мо гра ма тич ком тран сфор ма ци јом из при ло га у реч -
цу већ и про ме ном ме ста ре чи у ре че ни ци: по чев од фи нал не по зи -
ци је, пре ко ва ри ра ју ће у сре ди ни, уста ли ло се у ини ци јал ној (ма да
се спо ра дич но све до да нас одр жа ло и на кра ју ре че ни це в. нап. 1).
И све се то од и гра ло пре пр вог из да ња Ву ко вог Рјеч ни ка.

3.5.2. Не по зна ни ца оста је раз вој ак це нат ске сли ке. Нео бич но је да
пу на два ве ка на кон ета бли ра ња кон тра хо ва ног ли ка за оба зна че ња
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isto ga zna če nja“ (1888: 72–73), у фу сно ти ипак до но си при ме ре да cur зна чи ‘num’,
хрв. ар: ар ти не знаш да ме ни сун це шко ди?, рус. что вы съ ума со шли?, рус. ни -
ка къ ‘зар не’ итд. Са мо не ма по твр де реч це за са срп ско-хр ват ског те ре на!

27 Ми сли мо на тур ско при су ство. За до ма ћу реч не би се оче ки ва ло да се у
оба об ли ка, не кон тра хо ва ном за(ј)ер и кон тра хо ва ном зар по ја ви тек код пи са ца
XVI II ве ка. Бу ду ћи да *za, не за ви сно од јер, ни је по све до че но са мо за се бе, ни је
би ло мо гу ће да се те две ре чи, та ко ка сно и слу чај но, спо је као но ва, ис кљу чи во
што кав ска твор ба – не за ви сно од си ту а ци је у дру гим сло вен ским је зи ци ма.

28 Не тре ба прет по ста вља ти не ки дру ги пут из во ђе ња ди рект но од za hir
(нпр. -аi- > *-а-), по што је -i- пун во кал – уп. нај слич ни је тур. zahirа > с.-х. за хи -
ра > за и ра ‘хра на’, где до кон тра хо ва ња ни је до шло. Ту је, ме ђу тим, тур. i на гла -
ше но, док је у za hir на гла сак на пр вом сло гу.



(в. § 2.1.), да нас има мо по дво је ност из ме ђу не на гла ше них и на гла ше -
них об ли ка: реч ни ци бе ле же крат ко си ла зни, ду го си ла зни и ен кли ти -
ку29 (в. § 2.1.–2.7.2.). Раз ли ка из ме ђу крат ко си ла зног и ду го си ла зног
у јед ном истом го во ру тј. ње на ве за са се ман тич ком, оста је не раз -
ја шње на (в. § 2.7.1.).

4. Пре о ста је да се у ци љу под у пи ра ња Ре ше та ро вог ети мо на,
као и „пру жа ња до ка за Еле зо ви ћу“ (в. нап. 23), ре кон стру и ше раз -
вој ни пут зна че ња и упо тре бе тур ци зма зар од мо дал не реч це у по -
зи ци ји на сре ди ни ре че ни це, до упит не реч це ко ја је мо гла ста ја ти
на оба кра ја ре че ни це, у раз ли чи тим ни јан са ма зна че ња. На ша је
прет по став ка, за сно ва на на уви ду у гра ђу (в. да ље), да је пр во бит но
мо дал но зна че ње ‘ваљ да, из гле да, кан да’ – ина че нај бли же тур ском
ори ги на лу у при ло шкој функ ци ји (где реч сто ји на кра ју ре че ни це,
уп. § 3.3.1.) – пре тр пе ло по мак ка упит ном ‘ваљ да не?, шта ли?’
(пре те жно али не увек у сре ди ни ре че ни це, мо жда под ути ца јем си -
но ним ног срп. ваљ да, уп. при мер из До си те ја у § 4.1.3.). На кра ју је
то зна че ње ево лу и ра ло у упит но-уз вич но ‘зар?’ – пр во бит но рав но -
прав но у по зи ци ји на кра ју и на по чет ку ре че ни це, да би се да нас у
стан дард ном срп ском је зи ку уста ли ло на по чет ку (осим уз реч цу
не, ка да у спо ју зар не, одво је но за ре зом, до ла зи на са мом кра ју на во -
ђе них пи та ња). Ка ко ма те ри јал из реч ни ка ни је до вољ но ра зно вр сан,
по се гли смо за при ме ри ма упо тре бе код не ко ли ко до брих пи са ца
ХIХ и по чет ка ХХ ве ка (из до ба ства ра ња мо дер ног срп ског књи -
жев ног је зи ка на на род ној осно ви ци), екс цер пи ра ним из Ан то ло ги -
је срп ске књи жев но сти (АСК) и сор ти ра ли их у ви ше (под)гру па.

4.1. „… в а љ  д а ,  и з  гл е  д а“ / „…сва ка ко, очи то“ – упра во ов де
зар че сто мо же да има оба ова зна че ња, што гра фич ки сиг на ли зи -
ра мо вер за лом, као ЗАР.

4.1.1. – Di je te sa mo, a ZAR i glad no, sta ne pla ka ti (НПр Вук, RJA)
– Ti si mo ja že na, ta ko je ZAR Bog osu dio (НПр Вук, RJA)
– No že na mu zar rđa vo za ve za la vre ću, pa … vre ća mu se odri je ši (НПр Врч.,

RJA)
– Ta ko je zar bog od re dio (НПр Врч., RJA)
– Za to im je ZAR go spod Bog i osta vio nji(h)ovu de cu (Про та М. Не на до вић,

RJA)
– A žu stri ve par, ZAR mi sle ći da mu tu pa kost uči ni me dved, suk nu na nje ga (М.

Ђ. Ми ли ће вић, RJA)
– Tvoj se strić ni je mo žda uga zio u du bo ko, no ZAR stra da za tu đe ma slo (С. М.

Љу би ша, RJA)
– Vre me će, zar, i to osve tli ti (М. Ђ. Ми ли ће вић, RJA)
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– Da ne će zar sve ra je isje ći (Вук, Дан., RJA)
– Што год не раз у ме те, пи тај те, па ће се зар на ћи, ко ће вас … оба ве сти ти

(Шап ча нин, РСА).
– Ђа во се на ђе и по рас кр шћи ма, око гро ба ља … не што му ЗАР ми ло око та -

ки је’ мје ста (Б. Ћо пић, РСА).
4.1.2. У ди ја лек ти ма зар сто ји у свим по зи ци ја ма; зна че ња су

де фи ни са на као ‘мо жда, ваљ да’, не где и ‘сва ка ко, очи то’ (за ‘за и -
ста, уисти ну’ в. § 2.7.1.).

– А. Ни је до шо. Б. Зар за то што га бо ли но га. (Уско ци, СТА НИЋ)
– Лок ну пас ис ко ри та и не шће ви ше, зар му вре ло. (ibid.)
– Он је, зар, за но ћи јо у Си ров цу. (ibid.)
– Ура ди ћу и ја зар не што. (ibid.)
– Они зар не ма ју кљу се та. (ibid.)
– Па ми се размûне зар. (КиМ, ЕЛЕ ЗО ВИЋ).
4.1.3. Си но ним ност са ваљ да ис ти че та у то ло шка син таг ма код

До си те ја (в. до ле).
– Пе ти дан мој по по, зар ва ља да је пре гле дао шта ја имам у тор би…

Д. Об ра до вић, Жив. 66, АСК.
– Zar va lja da smo svi jed na ki (До си теј, Ба сне, RJA)
– Но, зар је та ко из во ле ла суд би на да не ма ср це мо је ни шта на све ту …

Д. Об ра до вић, Жив. 10, АСК.
– Ко са и обр ве би ле су јој пла ве, те је зар тим ви ше од ска ка ло оно цр ни ло…

Л. Ла за ре вић, Прип. 11, АСК.
– Ђор ђе по че … „Бо же мој!“ … „Да ће зар Бог“ или „Бог све мо же“!

Л. Ла за ре вић, Прип. 21, АСК.
– А ти узми цр кве но мар вин че, а ЗАР ће би ти и што ра ки је, па сју тра зо ви

мо бу.
Л. Ла за ре вић, Прип. 66, АСК.

– Та ко опет на сту пи вјеч ност, по сли је ко је ће ЗАР и на ма гра ну ти сун це.
Л. Ла за ре вић, Прип. 85, АСК.

– Пре ко ле та би ће ЗАР дво ји-тро ји сва то ва, а са бо ра има ви ше од де сет.
М. Гли шић, Прип. 55, АСК.

– …Та ја као да не бе ше ви ше онај Та ја. А зар и го ди не до ђо ше. Ви ше ни је
јео…

Б. Стан ко вић, Б. љу ди. 16, АСК.
– Ето, за бо ра ви ја сам ЗАР онај ста ри адет, па ис кам да знам…

С. Сре мац, Зо на 101, АСК.
– Ка ко је чу ла да … и ка ко им је ЗАР пи са но да се и узму.

С. Сре мац, Зо на 106, АСК.
4.2. „ В а љ  д а …?“ Ини ци јал но, не ја сне функ ци је, ин то на ци ја је упит на.
– Đe si, ba ne, upu tio? Zar u bi je lu ma na sti ru đe su na ša ve lja do bra (НП Вук, RJA)
– Pa se krv na oka ni še či na, zar gor ji jem da ga di je lo mi je ne (Л. Гр ђић, RJA)
– Ni ti će im po su sta ti ru ke, zar dok jed nog te če na mej da nu (Л. Гр ђић, RЈА).
4.3. „… н ( и ј ) е  в а љ  д а / в а љ  д а  н е?“ Ре а ли зо ва но кроз „не -

га ци ја + зар“ (обич но у сре ди ни ре че ни це), уз при звук чу ђе ња, не -
кад са иро ни јом.
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– Па до бро, узми бел ца! – ре че… Али не ћеш зар по овој при пе ци?
С. Ма та вуљ, Бак. 111, АСК.

– Кад сам се му чи ла то ли ке го ди не, не ће ми зар би ти ни шта ако се по му чим
још не ко вре ме.

М. Гли шић, Прип. 174, АСК.
– Пу сти ме да уби јем пса! … Ни је зар Сре ју? Баш ње га, пу сти ме!

М. Гли шић, Прип. 66, АСК.
– …ако по гре ше да нас и про фе сор ке, па не ће зар и њи хо ве уче ни це.

Б. Ну шић, Госп. 79, АСК.
4.4. У не ко ли ко ни јан си зна че ња реч ца зар до ла зи у ин вер зи ји.
4.4.1. „(*) + зар…?“ Ин вер зи ја са гла го лом или дру гом реч цом,

син таг мом, већ са др жи чу ђе ње, не одо бра ва ње и сл.
– А ми у Хо по ву, гди су, хва ла Бо гу, пра ве же не …, хо ћеш зар да о њи ма не

ми сли мо?
Д. Об ра до вић, Бас. 209, АСК.

– Ево че ти ри ре ке: Ду нав и Ти са, Са ва и Дра ва. Пак зар ове ре ке из јед ног
ме ста из ви ру?

Д. Об ра до вић, Бас. 260, АСК.
– Ма ло ми је, зар мо је ну жде и не во ље…

М. Гли шић, Прип. 121, АСК.
– Pak opet zar ho ćeš da ja ne volj na u te bi pri bi vam? (Ra pić, RЈА).
4.4.1.1. „(*) + з а р?“ Ин вер зи ја у слу ча ју кра ће ре че ни це сме -

шта зар на њен крај.
– Ви не ве ру је те зар? – Али то је мо гу ће!

Б. Ну шић, Аутоб. 111, АСК.
– Ни је зар? (Уско ци, СТА НИЋ)
4.4.2. „(*) ли + зар…“ Ин вер зи ја се огле да у та у то ло ги ји са ли

(уп. § 0.2.)
– Стри ко мој! Је си ли и ти зар мој крв ник?!

С. Ма та вуљ, Бак. 131, АСК.
– Их, мај ка му ста ра, до тле ли зар до ђе?!

С. Сре мац, Зо на 29, АСК.
– Ма ло ли је зар му ке и бру ке ње го ве?

С. Сре мац, Зо на 78, АСК.
– Ni je li zar sve đer Sr bi ja na sto ja la… (Па вли но вић, RЈА).
4.5. По сто ји не ко ли ко ва ри јан ти упо тре бе у ини ци јал ном по ло -

жа ју.
4.5.1. „Зар …?“ Са екс пли цит ном не га ци јом (из ра жа ва чу ђе ње,

не ве ри цу).
– А што ти то ни си ја вио нај пре оп шти ни? – ре че ка пе тан. – Зар не знаш ка -

ко иде ред?
М. Гли шић, Прип. 119, АСК.

4.5.2. „Зар …?“ Са им пли цит ном не га ци јом (из ра жа ва чу ђе ње,
не ве ри цу).
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– Зар има два са та ка ко смо до шли?
– Она не срет ни ца куд има по гле да ти? Да се ми ри – ка ко? Зар да се по ни зи?

Л. Ла за ре вић, Прип. 60, АСК.
4.5.3. „Зар …?“ По не кад у елип тич ној упо тре би (уп. нап. 5 и §

2.6.)
– Зар ја [scil. ко ји сам] због не пи сме но сти от пу штен из др жав не слу жбе па

да пи шем чла нак…
Б. Ну шић, Госп. 106, АСК.

– Зар [scil. ка да је] на звао ме од врат ном ба бом па то алу зи ја.
Б. Ну шић, Госп. 103, АСК.

– Зар [scil. по што су] из гр ди ли ме и на гр ди ли, … а ти ме ни да се сти шам.
Б. Ну шић, Госп. 103, АСК.

4.5.4. „З а р …?“ Са мо си но ним за ли, зна чи ‘Је ли…?’, без екс -
пре сив не обо је но сти.

– Зар је дошао? ; Зар је отишао? (КиМ, ЕЛЕ ЗО ВИЋ, в. § 2.7.1.)
4.6. „(*), з а р  н е?“ У фи нал ном по ло жа ју у ре че ни ци са не, у

на во ђе ним пи та њи ма.
– … он да пре ста је сва ка по тре ба да се бра ни, зар не?

Б. Ну шић, Госп. 116, АСК.
– Ви се, на рав но … ми сли те … за по пи ти, зар не? (С. Сре мац, РСА).

5. Ако чи ње ни це из не те у § 3.5. нн. ука зу ју на пре и мућ ство Ре -
ше та ро вог ало глот ског ту ма че ња над Ско ко вим иди о глот ским, оне
исто вре ме но от кри ва ју јед ну ти по ло шки крај ње нео бич ну сли ку:
по зајм ље ни ца је, исто риј ски гле да но, му ње ви то и прак тич но си мул -
та но, пре тр пе ла тран сфор ма ци је на свим по љи ма: фо нет ском, гра -
ма тич ком, се ман тич ком, син так тич ком, про зо диј ском – и то не у
XXI ве ку, не го то ком XVII–XVI II, ка да су се про ме не од ви ја ле спо -
ри је. Сто га се опет по ста вља пи та ње да ли смо до шли до ко нач ног
ре ше ња. Ма да уну тра шња еви ден ци ја, у окви ру срп ског тј. срп ско-
хр ват ског је зи ка, да је за пра во из во ђе њу реч це зар у оба зна че ња и
сва три ак це нат ска ли ка из тур. za hir, на ши рем сло вен ском пла ну
она се при ка зу је и дру га чи је.

5.1.Иако је још MI KLO SICH (1886: 399 s.v. za2) за јед но са с.-х. зар
сме стио чеш. заст. zaž и пољ. заст. zaż ‘зар?’, че шки и пољ ски ети -
мо ло шки реч ник ове сво је за ста ре ле об ли ке не ре ги стру ју, али зар
по ми њу у окви ру од ред ни ца по све ће них кон ти ну ан та ма псл. упит -
не реч це *za (нпр. МACHEK 731 s.v. zda, zda liž, BRÜCKNER 642 s.v.
za).30 До во ђе ње ових ре чи у ве зу мо гло би се сма тра ти нео сно ва -
ним, по што на сло вен ском ју гу кон ти ну ан те основ не упит не реч це
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псл. *za ни су по све до че не (већ са мо пред лог за, уп. RJA, SKOK,
БЕР). Ме ђу тим, ту по сто ји нов мо ме нат: до сад не у о че ни па ра ле ли зам
у упо тре би срп ско-хр ват ске и пољ ске реч це. Ре че ни ца из Ла вов ског
пре во да Би бли је из 1561. го ди не: Za ż em ja stróżem bra ta mo je go?
(књи га По ста ња IV 9) у Да ни чи ће вом пре во ду истог ме ста гла си:
Зар сам ја чу вар бра та свог? То не ће би ти слу чај ност, већ по твр да
ис прав но сти Ми кло ши ће ве нео бра зло же не на зна ке – чак мо же
оправ да ти и ре кон струк ци ју још псл. ком по зит не упит не реч це
*zažе (< *za + *žе, ода кле се ди рект но из во ди пољски об лик).31 Да кле,
мо же се прет по ста вити да је и у срп ском је зи ку, као на сле ђе из пра -
је зи ка, по сто ја ло јед но *zaž(е) ко је је пу тем ро та ци зма (ти па *је žе
> јер, уп. и ду блет можē : морē) ре гу лар но по ста ло зар, у функ ци -
ји упит не реч це на по чет ку ре че ни це. Ар гу мен те у при лог ове те зе
мо гла би да са др жи ди ја ле кат ска гра ђа (има мо у ви ду по твр де по -
себ них реч ци, рус. ди јал. за ‘за и ста?’ и же ‘зар?’,32 иако кон ти ну ан -
та ком по зит ног об ли ка у ру ском је зи ку до сад ни је по све до че на),
али та по тра га је за да так за се бе.

5.2. Та ко до ла зи мо до – ве ро ват но нај ре ал ни је – прет по став ке
да је реч ца зар хи брид ног, сло вен ско-тур ског по ре кла, тј. да се на
што кав ском те ре ну, нај ка сни је у XVII ве ку, до ма ћа ен кли ти ка у
упит ном зна че њу на по чет ку ре че ни це (чи ји пан дан у пољ ском већ
та да за ста ре ва, в. § 5.1.) укр сти ла са тур ци змом у мо дал ном зна че -
њу ‘сва ка ко, очи то; ваљ да, мо жда’ на оба кра ја ре че ни це (чи ји пред -
ло жак у са вре ме ном тур ском упра во из ла зи из упо тре бе, в. § 3.3.2.).
Ти ме се ба ца но во све тло на не ко ли ко де та ља.

5.2.1. Трој ност ак цен та сво ди се на то да је до ма ћи об лик ен -
кли ти ка, кон тра хо ва ни тур ци зам но си ду го си ла зни на гла сак (упра во
та ко у по у зда ном за пи су в. § 2.7.1.), док би крат ко си ла зни био ре -
зул тат при бли жа ва ња по зајм ље ни це до ма ћој ре чи.

5.2.2. Оно што де лу је као иди о глот ско-ало глот ска та у то ло ги ја,
ко ло ка ци ја ли и зар (в. § 4.4.2.), по ка зу је се као мо гу ћи траг осве до -
че не тен ден ци је на го ми ла ва ња упит них реч ци око основ не za, ме -
ђу њи ма и li, уп. ни зо ве као чеш. za > zda > zdaž > zda li > zda liž, пољ.
za > aza > aza li > iza > iza li итд. (МARETIĆ 1888: 73, МACHEK 731,
BRÜCKNER 642) и ти ме по ве ћа ва ве ро ват но ћу до ма ћег по ре кла.
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31 Ве ро до стој ност чеш. заст. zaž ни смо ус пе ли да по твр ди мо, а ка ко се пре -
ма овој ре кон струк ци ји од но се мак. зар и буг. зер(е) и зар, с об зи ром на то да се
у њи ма не оче ку је ро та ци зам, оста је отво ре но пи та ње.

32 Уп. за ‘в са мом де ле?’: За при шел он? и же ‘раз ве?’: Же там му ка есь? обе
из XIX ве ка (Псков, Ка лу га СРНГ 9: 238, 95).



5.2.3. Пра ви ку ри о зи тет ова квог хи брид ног ту ма че ња ле жи у
се ман ти ци. За тур ци зам смо по ка за ли да је пу тем ин то на ци је мо -
дал на че сти ца са кра ја ре че ни це (‘ваљ да’ → ‘ваљ да не?’ → ‘ни је
ваљ да?’ → ‘зар?) ево лу и ра ла и по ме ра њем на по че так ре че ни це мо -
гла по ста ти упит на тј. упит но-уз вич на (§ 4.1.–4.5.). Иден ти чан раз -
вој прет по ста вља се (и бо га то до ку мен ту је!) за слов. *za по што је та
реч ца по ста ла упит на од пр во бит ног адвер би јал ног зна че ња ‘ваљ -
да, мо жда, for san’ (МARETIĆ 1888: 72 § 327).

6. Мо же се за кљу чи ти да са вре ме на с.-х. реч ца зар, као ре зул тат
на сло ја ва ња тур ци зма на за те че ну до ма ћу реч, у осно ви има иди о -
глот ско по ре кло, али не од пред ло га за и ве зни ка јер ве за них по ана -
ло ги ји са за што (та ко Скок, в. § 3.4.), ни ти од не по све до че не упит -
не реч це *за и јер (та ко са не до у ми цом Ма ре тић, в. нап. 26), већ као
кон ти ну ан та ве ро ват но још псл. спо ја *zaž(е), за јед но са од го ва ра ју -
ћим пољ ским об ли ком (та ко у на зна ци још Ми кло шић, в. § 5.1.).
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Ясна Влаич-Попович

ВО ПРО СИ ТЕ ЛЬ НАЯ ЧА СТИ ЦА зар – ОТ СИН ТАК СИ СА
И СЕ МАН ТИ КИ K ЭТИ МО ЛО ГИИ

Р е  з ю  м е

В ста тье рас сма три ва ет ся серб ская во про си те ль ная ча сти ца зар/зар /зар ‘раз -
ве, не у же ли’, на хо дя щ а я ся обыч но в на ча ле пред ло же ния (где она вы ра жа ет уди -
вле ние, изу мле ние, не ве рие, нео до бре ние и т. п.), или в его кон це, со про во жда е -
мая не га ци ей не и обо са бли ва е мая за пя той (в на во дя щ их, афир ма тив ных или
отри ца те ль ных во про сах, та ких как: Ти га (не) во лиш, зар не?). От ме ча те ся, что
ча сти ца хо ро шо за сви де те ль ство ва на (в ли те ра ту ре XIX-XX вв.) в мо да ль ной
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функ ции в ка че стве уже ус та рев ше го на дан ный мо мент си но ни ма ваљ да, мо жда
‘на вер ное, мо жет бы ть’. По сле об зо ра спо со бов трак тов ки зар в со вре мен ных
серб ских грам ма ти ках и тол ко вых сло ва рях (вклю чая так же не ско ль ко ди а лект -
ных) и ана ли за ма ке дон ских, бол гар ских и ту рец ких сло ва рей рас сма три ва ет ся
эти мо ло гия дан ной ча сти цы. Иди о глоттическое тол ко ва ние Ско ка при зна ет ся не -
у бе ди те ль ным, в про ти во вес че му под дер жи ва ет ся идея Ре ше та ра (Ско ком ра -
нее отверг ну тая, Эле зо ви чем по ста влен ная под сом не ние, а RJA при ня тая) от -
но си те ль но то го, что зар, вме сте с ее ус та рев ши ми фор ма ми за ер, за јер, за хер,
сле ду ет вы во ди ть из тур. za hir adv. ‘оче вид но, не сом нен но’, ‘ка жет ся, мо жет бы ть’.
Се ман ти че ско-син так си че ская эво лю ция за им ство ва ния в рам ках серб ско го язы ка
и сви де те ль ства в по ль зу ал ло глоттической эти мо ло гии ил лю стри ру ют ся ци та -
та ми, вы бран ны ми из про из ве де ний на род но го твор че ства и вы да ю щ их ся пи са -
те лей XIX–XX вв. В за клю че ние в ка че стве на и бо лее ве ро ят ной пред ла га ет ся
трак тов ка, со гла сно ко то рой дан ная ча сти ца явля ет ся ги брид ной фор мой, во зник -
шей в ре зу ль та те на сло е ния тур ци зма на не за им ство ван ную во про си те ль ную ча -
сти цу зар, ко то рую мо жно свя за ть с по ль ской ус тар. zaż < псл. *za-že.

Kлючевые сло ва: серб ский язык, эти мо ло гия, за им ство ва ние, тур цизм, се -
ман ти ка, син так сис, ча сти ца, мо да ль но сть, ин тер ро га тив но сть, зар.

Ja sna B. Vla jić-Po po vić

THE IN TER RO GA TI VE PAR TIC LE zar – FROM SYNTAX
AND SE MAN TICS TO ETYMO LOGY

S u m m a r y

This pa per de als with the Ser bian in ter ro ga ti ve par tic le zar/zаr/zаr ‘num, for san’,
typi cally po si ti o ned at the be gin ning of a sen ten ce (ex pres sing sur pri se, won der, dis -
be li ef, dis sent, etc.) or at its end, co u pled with ne and se pa ra ted by a com ma (in gu i -
ded qu e sti ons, af fir ma ti ve and ne ga ti ve ali ke: Ti ga (ne) vo liš, zar ne?), yet al so bro -
adly at te sted in ob so le te use (in the 19–20th-cen tury li te ra tu re) in mo dal fun ction, whe -
re it is synonymo us to valj da, mo žda ‘per haps, maybe’. Af ter a re vi ew of the ways zar
is tre a ted in mo dern Ser bian gram mars and de scrip ti ve dic ti o na ri es (in clu ding se ve ral
di a lec tal dic ti o na ri es), and fol lo wing re se arch of Ma ce do nian, Bul ga rian and Tur kish
dic ti o na ri es, its etymo logy is di scus sed: Skok’s un con vin cing idi o glot tal in ter pre ta -
tion is re fu ted, and Re še tar’s idea is re in tro du ced (pre vo i usly re jec ted by Skok, qu e -
sti o ned by Ele zo vić, ac cep ted in the RJA) that zar, along with its ob li te ra ted forms za -
er, za jer, za her, sho uld be tra ced back to Tur kish za hir adv. ‘ap pa rently, cle arly, evi -
dently’, ‘se e mingly, per haps, maybe’. The se man tic-syntac tic evo lu tion of the lo an -
word wit hin the Ser bian lan gu a ge is il lu stra ted, and hen ce the al lo glot tal etymo logy
cor ro bo ra ted, by a se lec tion of qu o tes from fol klo re and emi nent 19–20th-cen tury wri -
ters. And fi nally, as the most li kely, the pa per of fers the in ter pre ta tion of this par tic le
as a hybrid for ma tion re sul ting from con ta mi na tion by the Tur kisms of an idi o glot tal
zar, which co uld be re la ted to ar cha ic Pоlish zaż < PSl. *za-že.

Keywords: Ser bian lan gu a ge, etymo logy, lo an word, Tur cism, se man tics, syntax,
par tic le, in ter ro ga ti ve, mo da lity, zar.
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МАРТА Ж. БЈЕЛЕТИЋ*
Институт за српски језик САНУ

ИЗ ЕКСПРЕСИВНЕ ПРЕФИКСАЦИЈЕ – НА МАТЕРИЈАЛУ
ГОВОРА БАЊАНА, ГРАХОВА И ОПУТНИХ РУДИНА**

У ра ду се ана ли зи ра лек си ка ко ју до но си Реч ник го во ра Ба ња на,
Гра хо ва и Опут них Ру ди на Ј. К. Ко при ви це. Пред мет ин те ре со ва ња су
гла го ли ко ји са др же екс пре сив не пре фик се – твор бе не еле мен те не пре -
по зна тљи ве у струк ту ри ре чи, до чи јег се из два ја ња до ла зи ис кљу чи во
твор бе но-ети мо ло шком ана ли зом. Раз ма тра ни го вор оби лу је екс пре сив -
но пре фи ги ра ним гла го ли ма и њи хо вим де ри ва ти ма, чи ме се по твр ђу -
је кон ста та ци ја да су екс пре сив ни пре вер би „про дук тив на“ твор бе на
ка те го ри ја у срп ском је зи ку.

Кључне речи: срп ски је зик, ди ја ле кат ска лек си ка, твор ба, екс пре -
сив ни пре фик си.

1. Екс пре сив ни пре вер би пред ста вља ју спе ци фич ну твор бе ну
ка те го ри ју, не по зна ту син хро ној де ри ва то ло ги ји. У пи та њу су твор -
бе ни еле мен ти ко ји по сво јој су шти ни је су пре фик си, али се као та -
кви не пре по зна ју у струк ту ри ре чи. До њи хо вог из два ја ња до ла зи
се ис кљу чи во ети мо ло шком ана ли зом. Овој твор бе ној ка те го ри ји
по све ће на је на ша мо но гра фи ја Ис ко вр ну ти гла го ли (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006), чи ји је циљ био да што пот пу ни је и све стра ни је опи ше раз -
ма тра ну по ја ву у срп ском (и хр ват ском) је зи ку. То је под ра зу ме ва ло:
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ва ња срп ског је зи ка и из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка“, ко ји у це ли -
ни 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. Из ло жен је на 45. ме ђу на род ном на уч ном са стан ку сла ви ста у Ву ко ве да -
не, одр жа ном 17–20. сеп тем бра 2015. го ди не у Бе о гра ду. Због свог оби ма, ко ји
пре ва зи ла зи стро го за да ти број ка рак те ра (24.000 зна ко ва без про ре да), ни је мо -
гао би ти об ја вљен у збор ни ку ра до ва са ску па.
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а) уста но вља ва ње основ них ти по ва екс пре сив них пре вер бал них
фор ма на та; б) утвр ђи ва ње за ко ни то сти њи хо вог функ ци о ни са ња;
в) фо ку си ра ње лек сич ко-се ман тич ких сфе ра у ко ји ма се ја вља ју; г)
од ре ђи ва ње ста ту са екс пре сив них пре вер бал них фор ма на та у твор -
бе ном си сте му срп ског (и хр ват ског) је зи ка (op. cit. 19–20).

1.1. На раз ма тра ном кор пу су уоче ни су сле де ћи ти по ви екс пре -
сив них пре вер ба,1 са сво јим кон крет ним ре а ли за ци ја ма: kV- (к-, ко-,
ка-, ку-, ке-), skV- (ско-, шко-); čV- (ч-, че-, чо-, ча-); šV- (ше-, шо-,
ша-, шу-); tV- (то-, та-, ту-, те-), stV- (сто-, сту-, што-); bV- (ба-,
бо-); pV- (па-); lV- (ла-, ло-). По ред ових основ них и „про дук тив -
них“, за бе ле же ни су и ти по ви ко ји се ја вља ју знат но ре ђе: hV- (ха-);
gV- (га-, го-); mV- (ма-); a-, ja-; sV- (со-) (op. cit. 382–383). Иако су
ана ли зи ра ни пре вер би по свом по ре клу раз ли чи ти (op. cit. 377–379),
они на син хро ном пла ну чи не је дин ствен си стем је ди ни ца. Тај си -
стем мо гао би се сма тра ти за тво ре ним, с об зи ром на огра ни чен број
еле ме на та ко ји га чи не. На про тив, си стем лек се ма ко је у сво јој
струк ту ри са др же екс пре сив не пре вер бе је сте отво рен си стем, са
нео гра ни че ним бро јем ком би на ци ја, тј. по тен ци јал них ре а ли за ци -
ја раз ма тра ног твор бе ног мо де ла. На ша мо но гра фи ја ни је има ла за
циљ да при ку пи све ре ле вант не об ли ке, што – код отво ре них си сте -
ма ка кав је овај – и ни је при ма ран за да так. Њен основ ни до при нос
са сто ји се у ства ра њу пред у сло ва да се сва ка сле де ћа, но ва лек се ма,
ко ја има по треб на свој ства, пре по зна као та ква и сме сти на од го ва -
ра ју ће ме сто у окви ру ус по ста вље ног си сте ма (op. cit. 394).

2. Јед но од за па жа ња, из не то у Пред го во ру мо но гра фи је, би ло
је сле де ће: „[…] ван ко ри ца књи ге оста ло је још ре ле вант не лек сич ке
гра ђе […] Та гра ђа до дат но све до чи да је по ја ва ко јом се ова књи га
ба ви и те ка ко при сут на у на шем је зи ку и да за слу жу је озбиљ ну лин -
гви стич ку ин тер пре та ци ју“ (op. cit. 7). Нај бо љи до каз за то је сте
Реч ник го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на Ј. К. Ко при ви це,
об ја вљен исте го ди не, те гра ђа ко ју он до но си ни је мо гла би ти у њу
увр ште на. У пи та њу је ди фе рен ци јал ни реч ник са око 9000 ре чи ко -
јих не ма у Ву ко вом и Ма ти чи ном реч ни ку, ме ђу ко ји ма је ве ли ки
број гла гол ских и имен ских об ли ка са рет ким, не про дук тив ним, ар -
ха ич ним и екс пре сив ним пре фик си ма (в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2013: 90–91).
Ана ли за те гра ђе би ће пред мет ово га ра да.
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1 Ти по ви пре вер ба од ре ђе ни су пре ма но се ћем су гла сни ку пре фик са, док се
сим бо лом V озна ча ва во кал пре фик са. Ова ква ти по ло ги ја пред ло же на је из прак -
тич них раз ло га и при ме њи ва је са мо на син хро ној рав ни.



2.1. Бу ду ћи да се ра ди о го во ру цр но гор ско-хер це го вач ког по -
гра нич ја, по је ди ни раз ма тра ни об ли ци ста вље ни су у кон текст сво јих
екви ва ле на та ко је до но се нај но ви ји ди ја ле кат ски реч ни ци цр но гор -
ских го во ра: Спи ча (ПО ПО ВИЋ, ПЕ ТРО ВИЋ 2009), Ку ча (ПЕ ТРО ВИЋ и
др. 2013), Зе те (БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ 2010), Ник ши ћа (ЂО КО ВИЋ

2010), Мој ков ца (РИ СТИЋ 2010), Ње гу ша (OTA ŠE VIĆ 2012), Ве ли ке
(JO KIĆ 2012), Пла ва и Гу си ња (RE KO VIĆ 2013), ко ји та ко ђе ни су мо гли
би ти узе ти у об зир при ли ком екс церп ци је гра ђе за на шу мо но гра -
фи ју. Већ ле ти ми чан пре глед по ме ну тих лек си ко граф ских из во ра
по ка зу је да и они оби лу ју екс пре сив но пре фи ги ра ним об ли ци ма, те
да сва ка ко тре ба да бу ду ана ли зи ра ни са тог аспек та.

3. У на шој мо но гра фи ји екс пре сив но пре фи ги ра ни гла го ли пре -
зен ти ра ни су вр ло екс тен зив но, са свим за бе ле же ним по твр да ма,
та ко ђе и у ком би на ци ји са „нор мал ним“ пре фик си ма. Та кав на чин
пре зен та ци је имао је за циљ да по ка же фре квент ност и аре ал раз -
ма тра них об ли ка, а та ко ђе и сва мо гу ћа зна че ња ре зер ви са на за да -
ту лек си ку. По ред то га, та ко се мо гло по ка за ти до ко је су ме ре ови
гла го ли уко ре ње ни у лек сич ки си стем срп ског је зи ка (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006: 22).
3.1. Реч ник го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на до пу ња -

ва наш ма те ри јал дво стру ко: а) до но се ћи но ве аре ал не по твр де лек -
се ма ко је су ре ги стро ва не у мо но гра фи ји; б) до но се ћи но ве об ли ке
(из ве де не или основ не) да тих лек се ма, ко ји у мо но гра фи ји ни су за -
бе ле же ни.

*kV-:2

кобацати се ‘без значења’,3 кобацан m.: Пис, мацане кобацане (КОПРИВИЦА

2006: 86);4

ковријежити (се) ‘љутити се’: Не ковријежи се, но шути, чујеш ли?, иско -
ври јежити (се) ‘љутито, узбуђено рећи, казати; одговорити дрско и с
ина том’: Ја му кажем мирно, а он исковријежио, наковријежити се ‘љу -
ти то се свадити, узбунити; јако се разљутити’, НОВИ ОБЛИЦИ: ковријеж
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2 Пре фик си се из ла жу сле де ћим ре до сле дом: пре фик си ко ји са др же гу ту рал
(kV-, čV-), пре фик си ко ји са др же ла би јал (bV-), пре фик си ко ји са др же ден тал
((s)tV-), пре фик си ко ји са др же ли кви ду (lV-), пре фик си ко ји са др же оп стру ент (sV-).

3 У ана ли зи ра ном реч ни ку по је ди ни об ли ци ни су про пра ће ни де фи ни ци јом
зна че ња, те ће се у да љем тек сту на во ди ти без зна че ња. По ред то га, по је ди не екс -
тен зив не де фи ни ци је зна че ња би ће скра ће не.

4 О овим об ли ци ма в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 35. На да ље ће се у на по ме на ма упу ћи -
ва ти на стра ни це у на шој мо но гра фи ји на ко ји ма се ту ма че од го ва ра ју ћи об ли ци.



m. ‘особа којој љутња буја „као вријеже“’, ковријежење n., зако ври је -
жи ти (се) ‘забујати љутњом, срџбом „као вријежама“’; запркосити с
ина том’: Заковријежио, не попушта да би га сјекао, отковријежити (се)
‘од љутити се’, поковријежити (се) ‘забујати љутњом’, усковријежити
се ‘срдито викати, одупирати се с инатом’ (op. cit. 64, 86, 112, 132, 172,
207);5

коврљати се ‘котрљати се, котурати се’, заковрљати (се) ‘закотрљати се’,
НО ВИ ОБЛИЦИ: доковрљати, исковрљати, наковрљати ‘накотрљати’,
от коврљати, прековрљати, приковрљати, уковрљати, сковрљати се
‘скотурати се’ (op. cit. 64, 86, 112);6

заковрљити ‘заковрнути, занемоћи (обично о бравчету које крепава)’,
НОВИ ОБЛИЦИ: коврљити ‘занемогло пасти (да цркне, крепа)’: Од је дан -
пут коврљи и затресе ногама, коврљ m.: Најбољи ован ми оде у коврљ (op.
cit. 64, 86);7

коврчити ‘својевољити, пркосити’, заковрчити: Ако Влах много заковрчи,
а ти отковрчи (тј. попусти), НОВИ ОБЛИЦИ: коврч m., коврчка f., коврчко
m. ‘пркосна, бандоглава особа’: Велики је он коврч, па неће да послуша –
Не дајте коврчку, доста је његова коврчења (op. cit. 64, 86);8

којасити (се) ‘појавити се изненада’, окојасити се ‘успротивити се
(жустро)’, без примера употребе (op. cit. 87, 128). Исто значење за бе -
ле  жено је у говору Никшића, уп. окојасити се ‘успротивити се жустро,
схватити, супротставити се, постати косан’ поред: ‘наметнути се; доћи
се би’ (ЂОКОВИЋ 2010). У нашој монографији облик окојасити се по -
све дочен је у значењима: ‘окористити се’, ‘наметнути се, наврнути се
на некога и досађивати му’, ‘доћи себи, схватити, освестити се’, ‘по -
пра вити се, ојачати’, док је значење ‘успротивити се’ реализовано у
облику искојасит се (БЈЕЛЕТИЋ 2006: 41–42).

копрчити се, закопрчити ‘охоло (за)својеглавити’, окопрчан / окопрчан
adj. ‘који је кочоперан или својеглаво упоран’, НОВИ ОБЛИЦИ: на ко пр чи ти
се, откопрчити (се) ‘престати бити осион, својеглав’: Добио по њу шци
па откопрчио, покопрчити (се) ‘постати осион, својеглав, не по слу шан
(као прч)’: Треба га шкопити, много се покопрчио!, копрч m. ‘пркосник,
сво јевољко’, копрчко m., копрчица m./f., копрчка f. ‘својеглава, дрско
не послушна особа, насртљива као прч’, закопрч m. ‘пркосник, сво -
јевољко’, накопрч: Дигао главу накопрчено, јали је копрч јали накопрч?,
окопрч / окопрч ‘који је кочоперан или својеглаво упоран’,9 ошкопрчан
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5 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 188.
6 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 226–227.
7 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 226.
8 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 211–217.
9 Са пр вим ак цен том реч је о ко чо пе ре њу (копрч, окопрч – ко ро печ, ко чо пер), а

са дру гим о по на ша њу по пут пр ча (окопрч, копрч тј. као  прч )  (КОПРИ ВИ ЦА 2006: 128).



adj. ‘упоран, енергичан, пркосан’ (КОПРИВИЦА 2006: 65, 88, 113, 116,
128, 132, 134, 172, 200);10

копрцко m. ‘немирна, прзничава, преосетљива особа’, НОВИ ОБЛИЦИ: ко -
пр цанко m., копрцка f. (op. cit. 88);11

*čV-:
чевртати ‘дупсти гребући’, НОВИ ОБЛИЦИ: чавртати, човртати: Мрак и

сви спавају, само је тамо неђе миш нешто чавртао, зачовртати ‘почети
гре бати (дупсти)’, ишчевртати ‘издупсти’, ишчовртати ‘id.’: Пот кор -
њак ишчовртао рупе по деблу (op. cit. 77, 212, 213);12

чепрљати ‘копкати, грепсти’, зачепрљати ‘покрити земљом’, ишче пр -
ља ти ‘извадити чепрљајући’, начепрљати ‘ископати већу количину’,
НОВИ ОБЛИЦИ: почепрљати ‘чепркнути’, причепрљати ‘довршити
чепрљање’, учепрљати ‘закопати, прекрити земљом’ (op. cit. 208);13

начомрдити се ‘намргодити се’: Не збори ништа, но се начомрдио, а сијева
очима, НОВИ ОБЛИК: чомрдити се ‘мргодити се’ (op. cit. 214);14

*bV-:
бамбрек m. ‘који је предебео, шири но дуљи, као поднадут’, убамбречити

се ‘угојити се’, НОВИ ОБЛИЦИ: бамбречити се ‘разметати се’, бам бре че -
ње n. (op. cit. 28, 109);15

забасрљати ‘затрапати лутајући’, добасрљати, набасрљати, про ба ср -
ља ти, НОВИ ОБЛИК: убасрљати (op. cit. 61);16

*(s)tV-:
топрчити се ‘вељепрдати се, правити се важан’, НОВИ ОБЛИК: топрч m.

‘на метљивац, а мален растом’ (op. cit. 200);17

натотрчити, утотрчити, НОВИ ОБЛИЦИ: затотрчити ‘закривити упа -
дљи во навише’, тотрчити ‘истицати искривљеност навише’ (Ко има
нос закривљен навише, тај тотрчи носом), тотрчити се ‘вељепрдати се,
пра вити се важан’, тотрч m. ‘наметљивац, а мален растом’, тотрчко
m., тотрчка f., тотрчас(т) (о инвалидном прсту) adj. (op. cit. 68,
200);18
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10 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 352–355.
11 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 346–351.
12 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 237–239, 241–243.
13 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 339–343.
14 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 274–276.
15 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 97–98.
16 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 91–92.
17 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 352–355.
18 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 359–363.



темезати ‘ударати’, тумезати ‘тући, бити, ударати’, истумезати ‘изу -
да рати’, НОВИ ОБЛИК: тумез m. ‘буботка’: Добиће он тумеза (op. cit. 76);19

устобочити се ‘усправити се’ (op. cit. 207);20

натоврљати ‘набацити нешто једно на друго без реда’: Сложи та дрва, да
не стоје тако натоврљана, фиг. ‘набрбљати’: Свашта ми натоврља, за то вр -
ља ти, НОВИ ОБЛИК: растоврљати (се): Није у њега прича, но се расто вр -
ља ла она бестија (op. cit. 117);21

натоклечити се ‘(приближно као) напоклечити се’ (op. cit. 117);22

*lV-:
лампрда, лампрдача f. ‘особа која много којешта блебеће’, НОВИ ОБЛИЦИ:

лампрдати ‘лупетати’, лампрдалица f., лампрдало n., лампрдан m.
‘особа која много којешта блебеће’, лапрндати ‘лупетати’, НОВИ

ОБЛИЦИ: лапрнда, лапрндача, лапрндалица f., лапрндало n., лапрндан
m. (op. cit. 96);23

*sV-:
соврљати ‘набацивати без реда као гомилу’, насоврљати ‘направити со -

врљ (гомилу без реда)’: Дрва су само насоврљана, треба да се насложе у
др вљанику – Није слагано, но соврљано и насоврљано, па сад стоји као со вр -
ља, НОВИ ОБЛИЦИ: соврљ m., соврља f. ‘гомила без реда набациваног’
(op. cit. 116, 196).24

3.2. Нови облици, нерегистровани у нашој монографији, могу
се сврстати у следеће скупине:

а) експресивно префигирани глаголи у свом основном облику
(без неког од „нормалних“ префикса): ковиљити, ковитлити (в. §
4.1.); коврљити; чомрдити се; тотрчити (се); лампрдати;

б) глаголи са експресивним превербом који су префигирани
неким од „нормалних“ префикса: заковријежити (се), отко ври је жи ти
(се), поковријежити (се), усковријежити се; доковрљати, иско вр ља ти,
наковрљати, отковрљати, прековрљати, приковрљати, уковрљати, ско вр -
љати се; накопрчити се, откопрчити (се), покопрчити (се); иш че вр та -
ти; почепрљати, причепрљати, учепрљати; убасрљати; до те ме зга ти,
затемезгати, натемезгати (в. § 4.1.); затотрчити; расто врља ти (се);
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19 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 262–265.
20 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 103.
21 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 218–236.
22 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 257–258.
23 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 330–336.
24 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 218–236.



в) девербалне изведенице од експресивно префигираних гла го ла:
ковријеж m., ковријежење n.; коврљ m.; коврч, коврчко m., коврчка f.; ко пр -
цанко m., копрцка f.; копрч, копрчко m., копрчица m./f., копрчка f., за ко прч,
накопрч, окопрч / окопрч m., ошкопрчан adj.; бамбречење n.; те ме згав adj.,
темезгалица, темезгача f., темезгешило, темезгоња m., те ме зга ње n. (в.
§ 4.1.); топрч m.; тотрч, тотрчко m., тотрчка f., то тр час(т) adj.; ту -
мез m.; лампрдалица f., лампрдало n., лампрдан m.; ла прн да, лапрндалица,
лапрндача f., лапрндало n., лапрндан m.; соврљ m., соврља f.

г) исто знач ни гла го ли са раз ли чи тим екс пре сив ним пре вер би -
ма: ча вртат и, чов р тати,  за човртати, ишчовртати.

4. Је дан од ци ље ва на ше мо но гра фи је био је да се фо ку си ра ју
лек сич ко-се ман тич ке гру пе у окви ру ко јих се екс пре сив но пре фи -
ги ра ни об ли ци нај че шће ја вља ју. На осно ву спро ве де не се ман тич ке
ана ли зе до шло се до за кључ ка да раз ма тра ни ма те ри јал углав ном
при па да се ман тич ким сфе ра ма ко је су и ина че уоби ча је не за екс -
пре сив ну лек си ку.25 То, за пра во, зна чи да је круг утвр ђе них (али и
оче ки ва них) зна че ња ре ла тив но огра ни чен. Је дан од узро ка ове
огра ни че но сти ле жи у чи ње ни ци да раз ли чи ти екс пре сив ни пре -
фик си ис пред исте осно ве26 не ути чу на про ме ну зна че ња об ли ка.
Осим то га, јед на те иста зна че ња из ра жа ва ју се пре фи ги ра ним об ли -
ци ма обра зо ва ним од раз ли чи тих осно ва. За раз ма тра ни слој лек си -
ке ни је то ли ко ка рак те ри стич но бо гат ство ре а ли зо ва них зна че ња,
ко ли ко ра зно ли кост фор мал них сред ста ва за њи хо во из ра жа ва ње.

Ово је пре глед нај че шћих зна че ња ка рак те ри стич них за екс пре -
сив но пре фи ги ра не гла го ле (бол дом су ис так ну та зна че ња ко ја се
ја вља ју у раз ма тра ном го во ру):

а) ‘(на/ис)кри ви ти (се)’ > ‘(на)пра ви ти гри ма су, (из)бе чи ти се,
из мо та ва ти се’, ‘(ис)пр си ти се’, ‘по ста ви ти (се) на не згод но ме сто,
ис пре чи ти (се)’, ‘раз ме та ти се, охо ли ти се, пра ви ти се ва жан’,
‘осла би ти, за не мо ћи; умре ти’;

б) ‘уда ра ти’ > ‘усме ри ти се, упу ти ти се’, ‘по ша ша ви ти; по мути -
ти се’, ‘ (у)ра ди ти не мар но, ка ко би ло’, ‘при ча ти ко је шта, бр бља -
ти’, ‘ски та ти, лу та ти, ићи та мо-амо’, ‘је два ићи, ву ћи се, те ту ра ти’;

в) ‘вр те ти, уви(ја)ти’ > ‘за вр ну ти, за о кре ну ти; иш ча ши ти’, ‘из -
вр да ва ти’;
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25 О зна че њи ма ка рак те ри стич ним за слој екс пре сив не лек си ке в. MAC HEK

1930: 8; БЈЕ ЛЕ ТИЋ 1994: 265–266; РИ СТИЋ 1997: 168–169.
26 По јам „осно ва“ ов де се не ко ри сти у сми слу твор бе но-мор фо ло шке ка те -

го ри је, већ се под њим под ра зу ме ва гла гол на ко ји се до да ју екс пре сив ни пре -
фик си, нпр. ба за ти, вр ља ти, мр шти ти итд. (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 20).



г) ‘ба ци ти, за мах ну ти’ > ‘(ис)ко ла чи ти, (из)бу љи ти очи’,
‘(из)ро ди ти до ста де це’, ‘(на)го ми ла ти, (на)ба ца ти, (на)тр па ти’,
‘пре за ло га ји ти’, ‘(о)греп сти’, ‘греп сти, ко па ти; пре ту ра ти, пре тра -
жи ва ти’, ‘(на)мр шти ти се; (на)љу ти ти се; (на)тму ри ти се’.27

4.1. Реч ник Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на за по је ди не об -
ли ке, ре ги стро ва не у на шој мо но гра фи ји, до но си но ва, у њој не за -
бе ле же на зна че ња:

ко ви љи ти, ко ви љим ‘са ви ја ти врат на ни же’(?): Не мој да пр ко -
сиш и да гла ву ко ви љиш, да не бу де дру ге!, пот ко ви љи ти ‘до бро са ви ти
врат на ни же’: Су сте же узду ала ту, коњ пот ко ви љи гла ву и јур ну у га лоп,
за ко ви љи ти: Пра ви се ва жан, за ко ви љио гла ву, от ко ви љи ти: Тре ба ло
би му ма ло „по у ке“ да от ко ви љи (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 177). У овом слу -
ча ју но си лац реч нич ке од ред ни це је гла гол пот ко ви љи ти, и са мо он
је про пра ћен де фи ни ци јом зна че ња, уз на по ме ну да је обра зо ван
пре ма не свр ше ном ко ви љи ти (l.c.), оту да и ре зер ва у по гле ду ње го -
вог зна че ња. Об ли ци ре ги стро ва ни у на шој мо но гра фи ји озна ча ва ју
из ви ја ње, за вр та ње НА ГО РЕ – уп. за ко ви љи ти ‘из ви ти, за вр ну ти на го -
ре, увр ну ти, уфи ти љи ти’ по ред основ ног ви љи ти ‘окре та ти му шком
јаг ње ту или ши ље гу ро го ве сте жу ћи их да не ра сту у стра ну већ
увис’, ‘увр та ти, за су ки ва ти бр ко ве, упра вља ју ћи их на го ре’, за ви љи -
ти ‘id.’ – али ка ко је њи хо во оп ште зна че ње ‘вр те ти, уви ја ти’ (БЈЕ -
ЛЕ ТИЋ 2006: 173–175), оно се мо же кон кре ти зо ва ти и у ‘са ви ја ти на -
ни же’. Оста је, ме ђу тим, не до у ми ца да ли се и у об ли ци ма за ко ви љи ти
и от ко ви љи ти под ра зу ме ва исто зна че ње.

ко ви тли ти ‘(при бли жно као) ви тли ти’: Не ко ви тли, но па зи свој
по сао! (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 86). Ова по твр да спе ци фич на је по то ме што
пред ста вља гла гол са екс пре сив ним пре вер бом у основ ном об ли ку,
без не ког од „нор мал них“ пре фик са, док су у на шој мо но гра фи ји
ре ги стро ва ни са мо пре фи ги ра ни об ли ци, и то у са свим дру гим зна -
че њи ма, уп. сковтли 3. sg. ‘спо па сти’, уковтли ‘спо па сти не ко га,
при те сни ти’, за товитлит ‘за ви тла ти, за мах ну ти усме рив ши пре ма
не ко ме ци љу’, на товитлит ‘на ни ша ни ти’, утовитлит ‘усме ри ти,
упра ви ти пре ма не ком ци љу’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 182). У раз ма тра ном
го во ру, ме ђу тим, већ је сам ис хо ди шни гла гол витли ти раз вио спе -
ци фич но зна че ње: ‘упор но и убр за но згле да ти око се бе на све стра -
не са из ра зом не ке ра до зна ло сти или пла шка’: Не ви тли, но гле дај
као оста ли на род! – Сми ри се, не мој да ви тлиш к’о да гле даш у не ко чу -
до!, за ви тли ти, из ви тли ти: Бог ме, ви тли, ама не маш шта из ви тли ти,

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)92

27 БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 387–389.



уви тли ти: Уви тли ла у оно мом че к’о у зла тан крс(т), уз ви тли ти: Уз -
ви тли ла, не зна куд уда ра, уп. и витле ша m./f., витле шка f., витле шко
m. (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 37, 62), из раз витли ти очи ма ‘гле да ти уна о -
ко ло, зве ра ти’: До ђе, па са мо ви тли очи ма да ви ди ђе би што мо га украст
Тре шње во, та ко ђе ви тла ти очи ма ‘id.’ (РСА). Об лик са пре фик сом
ко- са мо је пре у зео зна че ње ис хо ди шног гла го ла и до дат но га по ја -
чао. Овај при мер је зна ча јан и због то га што је аутор реч ни ка у де -
фи ни ци ји зна че ња пре фи ги ра ног об ли ка на вео об лик без пре фик са
(в. § 9.).

бам бре чи ти се ‘раз ме та ти се’: Не мој да се бам бре чиш!, бам бре -
че ње n.: Да опро стиш, не што се бам бре чим, му ка ми је од бам бре че ња
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 28), по ред већ но ти ра ног на бам бре чи ти се, убам -
бре чи ти се ‘уго ји ти се, оде бља ти; на ду ти се’ (в. § 3.1.). Ова лек сич ка
по ро ди ца по све до че на је са мо у цр но гор ским го во ри ма. Ни је ја сно да
ли је ов де у пи та њу пре фикс ба- (са умет ну тим на за лом -м-), или се,
мо жда, ини ци јал ни слог раз вио под ути ца јем се ман тич ки бли ских
обра зо ва ња ти па ба бу шка, бам бух, код ко јих је до шло до ре ду пли -
ка ци је ко ре на. Гла гол (на-, у-)бам бре чи ти ве ро ват но је де но ми нал од
бам брек, али је са ма име ни ца ве ро ват но пост вер бал од брек ну ти
(БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 97–98). Основ но зна че ње је ‘на ди ма ти се’, ода тле
‘го ји ти се, де бља ти’, ‘раз ме та ти се, пра ви ти се ва жан’, за се ман тич -
ки по мак уп. на ди ма ти се ‘пра ви ти се ва жан, по на ша ти се над ме -
но, на ду ва ва ти се’ (РСА).

те ме зга ти ‘спо ро, мли та во вр ши ти рад њу, др жа ти се те ме зга -
во’: Не при ча, но те ме зга – До ја ди кад при ча, рас те же и те ме зга као да
три да на ни је ни шта јео, до те ме зга ти ‘до ћи те ме зга ју ћи, тј. до ћи ли -
је на и мли та ва др жа ња’, за те ме зга ти: За те ме зга ла, ни кад пре ста ти,
ис те ме зга ти: Кад ће пла стид бу ис те ме зга ти?, на те ме зга ти (се): Је ли
се на те ме зга ла, ста ле јој ви ли це?, теме згав adj. ‘не жи ва хан, спо рог по -
кре та, го во ра и др жа ња’,28 те ме зга ло n. ‘те ме згав му шка рац’, те ме -
зга ли ца f. ‘те ме зга ва же на’: Не ма у њој жи ва да ма ра, пра ва те ме зга ли ца,
те ме зга ча f., те ме зге ши ло, те ме зго ња m., те ме зга ње n. ‘те ме зга во
др жа ње’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 52, 75, 199). У овој раз ви је ној лек сич кој
по ро ди ци ре али зо ва но је зна че ње ‘спо ро, мли та во вр ши ти рад њу’,
‘би ти не жи ва хан, спо рог по кре та, го во ра и др жа ња’, док су у на шој
мо но гра фи ји ре ги стро ва ни об ли ци (ма хом из цр но гор ских го во ра) у
зна че њу: те ме зга ти ‘при ча ти ко је шта, го во ри ти не по ве за но и бе -
сми сле но’, ис те ме зга ти ‘до бро ис ту ћи, из мла ти ти, ис пре би ја ти’,

Из експресивне префиксације 93

28 Уп. темезгав ‘који је спор у покрету, празноречив у збору, одлучивању’
Никшић (ЂОКОВИЋ 2010).



‘ис при ча ти ка кву бе зна чај ност’, уте ме зга ти ‘уби ти’, те ме зга ло
‘онај ко ји бр бља, ко ји мно го го во ри’ итд. (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 262). Зна че -
ње ‘спо ро, мли та во вр ши ти рад њу’, ‘би ти не жи ва хан, спо рог по кре -
та, го во ра и др жа ња’ ре а ли зо ва но је у мо ди фи ко ва ним ва ри јан та ма
основ ног те ме зга ти, по све до че ним углав ном ван цр но гор ског под -
руч ја, уп. те ње зга ти ‘спо ро, до сад но, не ра зу мљи во при ча ти, да -
ви ти при чом’, ‘рас те за ти у по слу’, те ње зга ло ‘гња ва тор’, ‘пи пав
чо век’, сте ње зга ло ‘онај ко ји не што спо ро ра ди, ко ји се те шко на -
ка њу је на по сао’, ‘спо ра осо ба ко ја обич но до са ђу је не за ни мљи вом
при чом’, те мље зга ти ‘је сти, го во ри ти или ра ди ти спо ро, без во -
ље’, те мље зга ло ‘онај ко ји спо ро је де или рас те же кад го во ри’, тр -
мље зга ти ‘оте за ти у го во ру’ (op. cit. 262–263).

4.2. На ве де ни при ме ри по ка зу ју да у по гле ду се ман ти ке не ма
ни че га но вог ни спек та ку лар ног. У ана ли зи ра ним об ли ци ма ре а ли -
зо ва на су оче ки ва на зна че ња, ка рак те ри стич на за овај слој лек си ке
(в. § 4.), ко ја пред ста вља ју ре зул тат уоби ча је них, ре гу лар них се ман -
тич ких по ма ка и ко ја ула зе у све у куп ни се ман тич ки по тен ци јал раз -
ма тра ног кор пу са.

5. Ко нач но, Реч ник го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на
до но си и не ке об ли ке ко ји у на шој мо но гра фи ји уоп ште ни су но ти -
ра ни:

чо мр ги ти (се) ‘на би ра ти обр ве смрк ну та ли ца та ко да се из ме -
ђу њих ство ри чо мр га’, иш чо мр ги ти (се): Иш чо мр ги (се) пут ње га,
на чо мр ги ти се, от чо мр ги ти се: Ни је ви ше мр го дан, от чо мр гио се
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 77, 118, 133). Ни је ја сно да ли је гла гол де но ми нал
од чо мр га f. ‘гу ка, на бор из ме ђу обр ва од мр ште ња’ (op. cit. 214),29

или је пак да та име ни ца пост вер бал. У сва ком слу ча ју, име ни ца је
да ле ко бо ље по све до че на од гла го ла, по себ но у цр но гор ским го во -
ри ма, уп. чо мр га ‘оте кли на, чво ру га, квр га’ Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004),30

‘на бо ра но че ло као знак љут ње; гу ка, из ра сли на из ме ђу обр ва’ Ник -
шић (ЂО КО ВИЋ 2010), чо мрга ‘чво ру га, гу ка, оте кли на, из ра сли на’
За га рач (ЋУ ПИ ЋИ 1997), чо мр га по ред че мр га ‘чво ру га’ Уско ци (СТА -
НИЋ 1990–1991),31 чом’рга по ред чом’ига ‘крв ни суд ко ји на че лу на -
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29 Уп. истозначан облик без експресивног префикса: мргуда ‘набор између
очију; неравнина, испупчење’ Пива (ГАГОВИЋ 2004).

30 Такође чомргав ‘који је гукав, чворноват, квргав’, чомргуша ‘она која је
намрштена, са скупљеним мишићима између веђа’ (op. cit.).

31 Уп. из истог извора џомрга ‘чворуга на глави’, ‘штап са задебљањем на
једном крају’, џамрга ‘гука’. Овде је дошло до контаминације ономатопејског и
неономатопејског облика (в. даље).



брек не чо ве ку у тре ну ци ма љут ње’ Ку чи (ПЕ ТРО ВИЋ и др. 2013),
чæмрга ‘чво ру га’, ‘ис пуп че ње из ме ђу обр ва ко је се на пра ви при мр -
ште њу че ла’ Ва со је ви ћи (СТИ ЈО ВИЋ 1990), чомига ‘чво ру га’ Ње гу ши
(OTA ŠE VIĆ 2012), та ко ђе чмо ру га ‘оте кли на од удар ца’ Плав и Гу си -
ње (RE KO VIĆ 2013).32

Са дру ге стра не, гла гол чо мр ги ти се по све до чен је са мо у раз -
ма тра ном го во ру, а што је још за ни мљи ви је, реч ник до но си го то во
све ње го ве па ра лел не об ли ке без екс пре сив ног пре вер ба: мр ги ти
се ‘мр го ди ти се’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 106),33 на мр ги ти се ‘на тму ри ти
се’, од мр ги ти се ‘пре ста ти би ти мр го дан’: Мр де ља се ма ло од мр гио
и од мр кио (op. cit. 126). Уоста лом, и сам гла гол мр ги ти се мо же се
сма тра ти ло кал ном кре а ци јом, бу ду ћи да по твр да овог гла го ла у
оста лим го во ри ма не ма.

Ов де ће мо на пра ви ти по ре ђе ње се фо нет ски ско ро иден тич ним
гла го лом чо мр га ти ‘го во ри ти не ра зу мљи во’, за чо мр га ти: За чо мр -
гао Шва бо, ни шта га не ра зу ми јем, иш чо мр га ти ‘ка за ти на не ра зу -
мљив на чин’: Ко зна шта на ма иш чо мр га ше!, на чо мр га ти ‘на при ча ти
слу ша о цу не ра зу мљи во’: Не што ми на чо мр га, а ја ни шта не ра зу ми јем,
от чо мр га ти: Шва бо не што от чо мр га, шчо мр га ти: Не што ме ђу со бом
шчо мр га ше (op. cit. 77, 106, 118, 133).

За раз ли ку од прет ход ног, овај гла гол има по твр де и у дру гим го -
во ри ма: чо мр га ти = ча мр га ти = че мр га ти = џа мр га ти = џе мр га -
ти = џо мр га ти ‘не ра зу мљи во го во ри ти; го во ри ти стра ним је зи ком;
гриц ка ти, коп ка ти (о ми шу)’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991), чо мр га ти
= ча мр га ти = че мр га ти = џе мр га ти = џо мр га ти ‘не ра зу мљи во го -
во ри ти, го во ри ти стра ним је зи ком’ Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010), џа мр -
гат(и) = џе мр гат(и) ‘не раз го вет но, кроз зу бе при ча ти; при ча ти на
стра ном, не ра зу мљи вом је зи ку’ Мој ко вац (РИ СТИЋ 2010), уп. и де -
вер ба ле: чо мрг = ча мрг = џа мрг = џемрг m. ‘не ра зу мљив го вор; го -
вор на стра ном је зи ку’, џо мрг ‘жа гор, га ла ма, при ча; не ра зу мљив
го вор’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991), ча мрг = џемрг ‘не ра зу мљив го -
вор, обич но стра ни го вор’ Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010); џе мр ган m.
‘онај ко ји из го ва ра ре чи не ра зу мљи во’, џе мрг џи ја ‘id.’, џе мр гаш
‘онај ко ји го во ри не ра зу мљи во; онај ко ји го во ри стра ним је зи ком,
стра нац’, џе мр га f. ‘жен ска осо ба џе мр ган’, ‘џе мр га ње’, џе мр га ње =
џо мр га ње n. ‘не ра зу мљив го вор’, џе мр ган ци ја f. ‘id.’ Уско ци (СТА -
НИЋ 1990–1991), џе мр га ње / џа мр га ње n. Мој ко вац (РИ СТИЋ 2010).
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32 Уп. чморити се ‘мргодити се, мрштити се’ Никшић (ЂОКОВИЋ 2010).
33 Уп. и мрга / мрга f., мрго, мргуд m., мргуда f.  итд.  ‘особе к ој е се мргоде’

(l.c.).



Та ко ђе за раз ли ку од прет ход ног, овај гла гол не са др жи екс пре -
сив ни пре верб, иако су еле мен ти од ко јих је са ста вљен го то во иден -
тич ни. До каз за то је ње го ва се ман ти ка (иако вр ло бли ска зна че њу
‘при ча ти ко је шта, бр бља ти’, ка рак те ри стич ном за екс пре сив но пре -
фи ги ра не гла го ле), али и чи ње ни ца да „осно ва“ -мр га ти, ка да се
од ње одво ји ини ци јал ни слог, са ма за се бе не ма ни ка кво од ре ђе но
зна че ње. Сто га овај гла гол пре тре ба ту ма чи ти као оно ма то пе ју, на -
ро чи то због ва ри јан те са ини ци јал ним џ-.

ше шмр кав / ше шмр каст adj. ‘онај ко ји је ши ро ка но са’, ше -
шмрк m., ше шмр ка ча, ше шмр ку ша f., ше шмр че n. pej. ‘осо бе ши ро ка,
као спљо ште на но са’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 216). Ова лек сич ка по ро -
ди ца за бе ле же на је са мо у го во ру Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди -
на. Ни у јед ном од оста лих цр но гор ских го во ра ни смо про на шли
ни шта слич но. На пр ви по глед, у овим лек се ма ма мо же се из дво ји -
ти осно ва шмрк-, до бро по све до че на у ци ти ра ним из во ри ма, уп.
шмр ка ти ‘по те за ти усна ма и је зи ком во ду или мле ко про из во де ћи
при то ме раз не шу мо ве’, ‘увла че ћи или из ду ва ва ју ћи ва здух из но -
са по кре та ти слуз у ње му’, ‘увла че ћи ва здух по те за ти бур мут у нос’,
фиг. ‘љу ти ти се’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991), ‘по те за ти, увла чи ти у
нос бур мут, ва здух, шлајм’ Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010),34 шмр кат
‘уче ста но и гла сно ис пу шта ти ва здух из но са (услед пре хла де и сл.)’
За га рач (ЋУ ПИ ЋИ 1997), шмрк’ат ‘кроз нос шум но увла чи ти ба ле
или сит не че сти це ду ва на, бур му та’ Ку чи (ПЕ ТРО ВИЋ и др. 2013), та -
ко ђе шмркнути ‘бр зо по то ну ти у во ду (о жи вом би ћу)’, ‘иш че зну ти,
за ма ћи, из гу би ти се из ви ди ка’ Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004); уп. и шмр ке -
љу ша f. ‘она ко ја је сла бе фи зич ке гра ђе’ (op. cit.), та ко ђе ошмрк m.
‘тај но ви ти отвор ко ји ву че у ду би не’, ‘не ка ква то бо жња огром на
зми ја’, ‘осо ба ко ја мно го мо же по пи ти’ Спич (ПО ПО ВИЋ, ПЕ ТРО ВИЋ

2009), ошмрк ‘Was ser ho se, typhon’ (ВУК), ‘ве тар ко ји се спу шта у
ви ду лев ка и ди же ва ло ве увис (као да их шмр че), в. пи ја ви ца’, са -
мо у при ме ру: Спу шта ше се над Дри ном стра хо ви ти ошмр ци (RJA).
Ни јед но од на ве де них зна че ња, ме ђу тим, не би се мо гло сма тра ти
пан да ном зна че њу ‘(осо ба) ши ро ка, спљо ште на но са’, осим ако се не
прет по ста ви да је упра во та кав нос по тре бан да би се њи ме до бро
шмр ка ло. Но то су већ спе ку ла ци је. Упр кос при вид ној фор мал ној
при пад но сти на ве де них об ли ка сло ју екс пре сив но пре фи ги ра не
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лек си ке, њи хо во крај ње по ре кло за са да не мо же би ти про ту ма че но
на за до во ља ва ју ћи на чин.

6. Јед на од уоче них осо би на раз ма тра них пре вер ба је сте њи хо -
во усло жња ва ње, тј. про ши ри ва ње сло гом ко ји са др жи ли кви ду,
нпр. ше-вр да ти > ше-ле-вр да ти; ча-брц ну ти > ча-ла-брц ну ти; ко-
бе чи ти се > ко-ро-бе чи ти се; рас-та-ба ши ти се > рас-та-ра-ба ши ти
се итд. Ово про ши ри ва ње се вр ши у ци љу до дат не екс пре си ви за -
ци је да тог об ли ка. У не ким слу ча је ви ма по све до че ни су па ра лел ни
об ли ци са усло жње ним пре фик сом и дру гим де лом усло жње ног
пре фик са, тј. сло гом са ли кви дом ко ји исту па као са мо ста лан пре -
фикс: ша-ла-вр ња ти : ла-вр ња ти; на-со-ло-ве си ти : на-ло-ве си ти
итд. Са овом осо би ном екс пре сив них пре фик са сва ка ко је у ве зи и
по ја ва дво сло жних пре фик сал них еле ме на та, чи ја се струк ту ра из -
ра жа ва сле де ћим фор му ла ма: kVLV-, čVLV-, šVLV-, tVLV-, bVLV-,
pVLV- итд. (V = во кал; L = ли кви да). Они се из два ја ју у лек се ма ма:
ка ла-му ти ти, ша ла-вр ца ти, па ла-му ди ти итд. Ов де се ра ди о об -
ли ци ма ко ји су по све до че ни са мо у ком би на ци ји са дво сло жним
пре фик сом, без по твр да са са мо јед ним од јед но сло жних пре фик са
(БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 383–384).

6.1. Реч ник го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на бе ле жи
сле де ће об ли ке са усло жње ним од но сно дво сло жним пре фик сал -
ним еле мен ти ма:

ка ла мут ни ца f. ‘осо ба ко ја пра ви збр ку’, НО ВИ ОБ ЛИК: ка ла -
мут ник m. ‘id.’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 81). У на шој мо но гра фи ји об лик
ка ла мут ни ца по све до чен је у зна че њу ‘ме теж; гу жва’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006: 299).
ко ро пе чи ти се ‘ко чо пе ри ти се’, НО ВИ ОБ ЛИ ЦИ: за ко ро пе чи ти се

‘за ко чо пе ри ти се’, на ко ро пе чи ти се ‘на ко чо пе ри ти се’, по ко ро пе -
чи ти се ‘по ко чо пе ри ти се’: Она се по ган по ко ро пе чи ла, па му ни мо ре до
ко ље на!, рас ко ро пе чи ти се, ус ко ро пе чи ти се, ко ро печ m. ‘ко чо пер’,
ко ро печ ко m. ‘ко чо пер ко’, ко ро печ ка f. ‘ко чо пер ка’ (КО ПРИ ВИ ЦА

2006: 65, 113, 172; в. БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 326, 329).
ша ла ману ти се, ша ла ма нем се ‘обо дри ти се, по кре ну ти се из

ка кве учма ло сти’: Не би га по зна ли: дру гу је, отео се и ша ла ма нуо се
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 215). У на шој мо но гра фи ји ре ги стро ван је исти
об лик, али у зна че њу ‘укра сти, узе ти кра дом, при сво ји ти’, ко ји је
об ја шњен као спој еле мен та ша ла- и гла го ла мах нути ‘укра сти, зди пи-
ти на бр зи ну’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 82). Зна че ње ‘обо дри ти се, по кре ну -
ти се из ка кве учма ло сти’ мо гло би се де фи ни са ти и као ‘трг ну ти се,
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осве сти ти се, до ћи се би’, уп. око ја сит се ‘трг ну ти се’: Око ја си се,
чо че, ни је су ти све ла ђе по то ну ле! Зе та (БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ 2010),
око ви је сти ти се ‘до ћи се би, схва ти ти, осве сти ти се’ Уско ци (БЈЕ ЛЕ -
ТИЋ 2006: 48), али и као ‘ока ни ти се не че га (нпр. учма ло сти – М.
Б.)’, а та кво зна че ње по све до че но је и за ис хо ди шни гла гол махну -
ти се ‘про ћи се, ока ни ти се не ко га (не че га), оста ви ти не ко га (не -
што)’ (РСА). У твор бе ном по гле ду уп. об лик са дру гим дво сло жним
пре фик сал ним еле мен том: та ла ману ти, та ла ма нем ‘од ју ри ти, оти-
ћи, ђи пи ти, по бе ћи’: Куд та ла ма ну оно ди је те? Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004).35

та ла у ши ти се: Мно го је ве ље пр дао, па до шло до ба да се та ла у -
ши, по та ла у ши ти се ‘по ку њи ти се као по ра жен, спу сти ти, окле пи -
ти уши’: Бог ме, кад на ље зе на оштар од го вор, по та ла у ши се, па на траг
пут под но ге, НО ВИ ОБ ЛИ ЦИ: при та ла у ши ти се ‘шћу ћу ри ти се, при -
шу тје ти се’, та ла уш adv. ‘по ку ње но’: Оде гор до, а вра ти се та ла уш
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 176, 199). Еле мент та ла- у овом цр но гор ском
гла го лу об ја шњен је као усло жњен пре фикс та-, уз прет по став ку да
се, као не про ши рен, овај пре фикс са чу вао у пре зи ме ни ма Та у шан,
Та у шано вић, за бе ле же ним у Уско ци ма (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 111–112).
Име ни ца та у шан m. ‘чо век ко ји је ми ран а че сто и под му као’ Зе та
(БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ 2010),36 ка да се упо ре ди са за га рач ком по -
твр дом та ла у ша f. ‘ћу тљи ва, нај че шће под му кла осо ба’ (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006: 111), у пот пу но сти по твр ђу је из не ту прет по став ку, а ти ме и
пред ло же но ту ма че ње еле мен та та ла-.

та ла мари ти, та ла ма рим ‘ра ди ти ко је ка ко, ошљар ски и с ма ло
ко ри сти’: Та ла ма ри по цио дан, а од то га ма ло вај де, про та ла мари ти
‘про лу та ти’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 188, 199). Овај гла гол ни је ре ги стро ван
у на шој мо но гра фи ји, иако је ве о ма до бро по све до чен у цр но гор ским
го во ри ма, уп. та ла мари ти ‘оти ма ти, пљач ка ти; кра сти’, ‘ра ди ти не-
мар но, ка ко би ло’, по друг. ‘је сти’, ‘оба ра ти, ру ши ти, ло ми ти’, ‘уби -
ја ти, та ма ни ти’, ‘ло ви ти’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991),37 ‘лу та ти, ићи
ко је ку да’: Та ла ма ри по се лу ко ка ка скит ни ца Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004),
‘пљач ка ти, кра сти, уни шта ва ти, узи ма ти, ха ла пљи во је сти; пре тре -
са ти, ту ћи’: Та ла ма ри као да се про па! Ник шић (ЂО КО ВИЋ 2010),38
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тала марит ‘лу ња ти, ићи без ци ља’: По вас дан та ла ма ри око ло, ‘пу -
сто ши ти, уни шта ва ти’: Бра ви ма ми је по та ла ма рио ци је лу до ли ну Ње -
гу ши (ОТА ШЕ ВИЋ 2012); са „нор мал ним“ пре фик си ма: по та ла мари ти
‘по свр ша ва ти глав не по сло ве’, ‘по ту ћи, по би ти’ Уско ци (СТА НИЋ

1990–1991), по та ла марити ‘опу сто ши ти’ ЦГ (гра ђа ЕРСЈ), при та -
ла мари ти ‘при ши ти, за кр пи ти, за ку ца ти ка ко би ло’: А што му при -
та ла ма ри би је лу за кр пу на цр не га ће, цр на дру го?, ‘обу ћи, обу ти шта
би ло’: При та ла ма ри јо ма сну ка пе ти ну, и не ски да је ни ка[д] спа ва, ‘при -
пи са ти, на до да ти, на ла га ти’: При та ла ма ри ше му да је ње го во ко пи ле,
а ни је ко ли ко је ли по кој ног, ‘при ве за ти, све за ти’: При та ла ма ри, бо лан,
во ло ве за ту ли је ску и ај да ужи наш, про та ла ма ри ти ‘про лу та ти, про -
ски та ти, ићи ко је ку да’: Про та ла ма ри јо сам про Дроб ња ка и не мо гок
ни ђе ку пи ти до бру бе де ви ју Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004).

У осно ви гла го ла та ла ма ри ти ве ро ват но ле жи гла гол ма ри ти
‘уда ри ти, кле пи ти, лу пи ти, зви зну ти’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991),
‘уда ри ти, ошкла пи ти, оши ну ти’: Не мој да те ма рим овом ома го ви ном,
‘за де си ти, сна ћи’: Ме не је ма ри ло јед ном, и не до Бог ви ше ни кад – Ни је
те бе ма ри ло те та ко при чаш Пи ва (ГА ГО ВИЋ 2004), уп. ма ри ти (са мо
у 3. ли цу) ‘за де си ти, сна ћи’: Ма ри ли су ме ду ги ја ди, ома ри ти: Ома -
ри ло је ње га ве ли ко зло (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 102). За гла гол ма ри ти уп.
ОС 53 s.v. ма ра ти.

Из основ ног зна че ња ‘уда ра ти’ ре гу лар но су се раз ви ла зна че ња:
‘ха ла пљи во је сти’, ‘ра ди ти не мар но, ка ко би ло’, ‘ски та ти, лу та ти’
(в. § 4.), зна че ње ‘кра сти’ та ко ђе је ре зул тат се ман тич ког по ма ка од
ис хо ди шног ‘уда ра ти, ту ћи’ (ОС l.c.), док су се зна че ња ‘пу сто ши -
ти, уни шта ва ти’ и сл. ве ро ват но раз ви ла под ути ца јем гла го ла та -
ма ни ти.

У твор бе ном по гле ду гла гол та ла ма ри ти са вр ше но по твр ђу је
из не те кон ста та ци је о по на ша њу усло жње них пре фик са (в. § 6.), о
че му све до че ње го ве сле де ће ва ри јан те: при-та ла-ма ри ти : при-
та-мари ти ‘при ши ти, за кр пи ти, за ку ца ти ка ко би ло’ Пи ва (ГА ГО -
ВИЋ 2004); по-та ла-марити : по-та-марити ‘опу сто ши ти’ ЦГ (гра ђа
ЕРСЈ); о-ла-мари ти (о-ла-ма ри ти) ‘сна жно уда ри ти, ши ну ти, оши -
ну ти’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991) : о-ма ри ти ‘за де си ти, сна ћи’
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 102) : ма ри ти ‘уда ри ти, кле пи ти, лу пи ти, зви -
зну ти’ Уско ци (СТА НИЋ 1990–1991).

7. Ме ђу соб ни од но си екс пре сив них пре фик са за сни ва ју се на
по ја ва ма ал тер ни ра ња и аглу ти на ци је. Ове по ја ве узро ко ва не су те -
жњом је зи ка ка афек тив но сти, ко ја се огле да у не пре кид ном тра же -
њу но вих екс пре со ра.
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Ал тер ни ра ње је ва ри ра ње раз ли чи тих екс пре сив них пре фик са
ис пред исте осно ве. Бу ду ћи да сви екс пре сив ни пре фик си мо ди фи -
ку ју се ман ти ку из ве де не ре чи са мо на пла ну екс пре си је, они су ско -
ро пот пу но си но ним ни и уза јам но за ме њи ви. То за по сле ди цу има
ин ди фе рент ност у по гле ду из бо ра пре фик са. Та ко на ста ју ни зо ви
ал тер на ци ја ра зних екс пре сив них пре фик са ис пред исте осно ве,
нпр. ба вр ља ти = та вр ља ти = ча вр ља ти = ше вр ља ти (БЈЕ ЛЕ ТИЋ

2006: 385). У Реч ни ку го во ра Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на
за бе ле жи ли смо сле де ће слу ча је ве ал тер ни ра ња: со вр ља ти ‘на ба ци -
ва ти без ре да као го ми лу’, на со вр ља ти ‘на пра ви ти со врљ (го ми лу
без ре да)’ : на то вр ља ти ‘на ба ци ти не што јед но на дру го без ре да’;
ко прч ‘пр ко сник, сво је вољ ко’ : то прч ‘на ме тљи вац, а ма лен ра стом’
(в. § 3.1.).39

Аглу ти на ци ја је на сло ја ва ње раз ли чи тих пре фик са ис пред исте
осно ве, нпр. на-ку-мра чи ти се = на-ту-мра чи ти се = на-ко-ту-мра -
чи ти се (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 385). У ана ли зи ра ном ма те ри ја лу ни смо
на и шли на слу ча је ве аглу ти на ци је.

8. По ја ва ко ја по ка зу је и до ка зу је при пад ност екс пре сив них
пре фик са ак ту ел ном си сте му пре фик са ци је је сте ал тер ни ра ње екс -
пре сив них и „нор мал них“ пре фик са, уп. нпр. на-то-вр сти се : на-
до-вр сти се, на-по-вр сти се ‘на ту ри ти се, на до ве за ти се на не што,
не ко га, за о ку пи ти, спо па сти ко га чи ме, на вр сти се’. Она све до чи да
се екс пре сив ни пре фик си у је зич кој све сти још увек до жи вља ва ју
као пре фик си (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 391–392). У Реч ни ку го во ра Ба ња на,
Гра хо ва и Опут них Ру ди на на и шли смо на сле де ћи при мер та квог
ал тер ни ра ња: на по кле чи ти (се) ‘по ста ви ти (се) на по клек (као смет -
ња че му)’: Ми чи се ото ле, шта си се на по кле чио! – Ни шта ја ни је сам ње -
му на по кле чио : на то кле чи ти се ‘(при бли жно као) на по кле чи ти се’
(КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 115, 117).

9. Основ ни за кљу чак на ше мо но гра фи је био је сле де ћи: екс пре -
сив ни пре вер бал ни фор ман ти су ор ган ски део, тј. ре ал не је ди ни це
твор бе ног си сте ма је зи ка, иако се на ла зе на ње го вој пе ри фе ри ји и
мо гу се уста но ви ти ис кљу чи во твор бе но-ети мо ло шком ана ли зом.
Су де ћи по бро ју лек се ма ана ли зи ра них у мо но гра фи ји, кон ста то ва -
ли смо да су у срп ском (и хр ват ском) је зи ку екс пре сив ни пре вер би
„про дук тив на“ ка те го ри ја (БЈЕ ЛЕ ТИЋ 2006: 391).40 Ма те ри јал раз мо -
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39 Ова мо мо жда и копрчити се ‘охол о  сво је главит и’ поред топрчити с е  ‘ве -
љ епрдати се ,  правити  се важан’ (упрк ос  разлици у  ак цен ту  и  зна че њу).

40 На рав но, кри те ри ју ми ко ји ва же за тзв. „нор мал не“ пре фик се – про дук -
тив ност, ре гу лар ност, мо ти ви са ност – на екс пре сив не пре фик се се не мо гу при- 



трен у овом ра ду у це ло сти пот кре пљу је из не те кон ста та ци је. Го вор
Ба ња на, Гра хо ва и Опут них Ру ди на са др жи ре спек та би лан број екс -
пре сив но пре фи ги ра них об ли ка. Мно ги од њих има ју раз ви је не лек -
сич ке по ро ди це (нпр. ко ври је жи ти се, ко вр ља ти, ко пр чи ти се,
теме зга ти, то тр чи ти се, че пр ља ти, чо мр ги ти се), што све до чи о
њи хо вој пот пу ној укло пље но сти у лек сич ки си стем је зи ка и ве ли кој
фре квент но сти упо тре бе. Од по себ ног зна ча ја су при ме ри ко ег зи -
сти ра ња не пре фи ги ра ног и екс пре сив но пре фи ги ра ног об ли ка у
истом го во ру, уп. нпр. витли ти : ко ви тли ти ‘упор но гле да ти и ве -
тро пи ри ти’ (КО ПРИ ВИ ЦА 2006: 62, 86); на мр ди ти се : на чо мр ди ти се
‘на мр го ди ти се’ (op. cit. 114, 214); мр ги ти се : чо мр ги ти (се) ‘мр го ди-
ти се’ (op. cit. 106, 133); на мр ги ти се : на чо мр ги ти се ‘на мр го ди ти
се’ (op. cit. 114, 77); од мр ги ти се : от чо мр ги ти се ‘пре ста ти би ти
мр го дан’ (op. cit. 126, 133).
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Мар та Бе ле тич

К ЭКСПРЕССИВНОЙ ПРЕФИКСАЦИИ – НА МАТЕРИАЛЕ ГОВОРА
ОБЛАСТЕЙ БАНЯНИ, ГРАХОВО И ОПУТНЕ РУДИНЕ

Р е  з ю  м е

Эк спрес сив ные пре фик сы пред ста вля ют со бой спе ци фи че скую сло во о бра -
зо ва те ль ную ка те го рию, не из вест ную в син хрон ной де ри ва то ло гии. Ре чь идет о
сло во о бра зо ва те ль ных эле мен тах, ко то рые по су ти де ла явля ют ся пре фик са ми, но
на син хрон ном уров не не об на ру жи ва ют ся в струк ту ре сло ва. Они вы де ля ют ся
то ль ко в ре зу ль та те сло во о бра зо ва те ль но-эти мо ло ги че ско го ана ли за.
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В на сто я щ ей ра бо те дан ная ка те го рия ис сле ду ет ся на ди а лект ном ма те ри а -
ле, со дер жан ном в Сло ва ре го во ра обла стей Ба ня ни, Гра хо во и Опут не Ру ди не
Й. К. Ко при ви цы. При хо тит ся к вы во ду, что рас сма три ва е мый го вор со дер жит
бо ль шое чи сло гла го лов, рас ши рен ных эк спрес сив ны ми пре фик са ми. Мно гие из
них име ют раз ве твлен ные лек си че ские се мьи (на при мер, ко ври је жи ти се ’зли ть ся,
гне ва ть ся, ко вр ља ти ’ка тат, ку выр ка ть’, ко пр чи ти се ’упря ми ть ся, со про ти вля ть ся’,
те ме зга ти ’де ла ть что-ни бу дь ме дли те ль но, вя ло’, то тр чи ти се ’ва жни ча ть’,
че пр ља ти ’ко вы ря ть, ца ра па ть’, чо мр ги ти се ’хму ри ть ся’), сви де те ль ству ю щ ие
об их пол ной ин те гра ции в лек си че скую си сте му язы ка и бо ль шой ча стот но сти
упо тре бле ния. Ана ли зи ро ван ный ма те ри ал под твер жда ет мне ние, что эк спрес -
сив ные пре фик сы явля ют ся „про дук тив ной“ сло во о бра зо ва те ль ной ка те го ри ей в
серб ском язы ке.

Клю че вые сло ва: серб ский язык, ди а лект ная лек си ка, сло во о бра зо ва ние, эк -
спрес сив ные пре фик сы.

Mar ta Ž. Bje le tić

EXAM PLES OF EX PRES SI VE PRE FI XA TI ON – IN THE DI A LEC TAL
MA TE RIAL OF THE BA NJA NI, GRA HO VO AND OPUT NE RU DI NE SPE ECH

S u m m a r y

Ex pres si ve pre fi xes are a spe ci fic word-for ma tion ca te gory, unk nown in synchro -
nic de ri va to logy. It is abo ut word-for ma tion ele ments which are es sen ti ally pre fi xes,
but which are not re cog ni sed as such in the struc tu re of the word. They can be iso la -
ted only by word-for ma tion and etymo lo gi cal analysis. In the pre sent pa per, this ca te -
gory is stu died wit hin the con text of di a lec tal ma te rial pro vi ded by J. K. Ko pri vi ca’s
Dic ti o nary of the Ba nja ni, Gra ho vo and Oput ne Ru di ne Spe ech. It is con clu ded that the
exa mi ned spe ech con ta ins a con si de ra ble num ber of ex pres si vely pre fi xed forms. Many
of them ha ve de ve lo ped word fa mi li es (e.g. če pr lja ti ‘to dig, scratch’, čo mr gi ti se ‘to
frown’, ko vri je ži ti se ‘to be an gry’, ko vr lja ti ‘to roll’, ko pr či ti se ‘to show off, bo ast’,
te me zga ti ‘to be slow, slug gish’, to tr či ti se ‘to swag ger’), which te sti fi es to the ir full
in te gra tion in to the le xi cal system of lan gu a ge and high fre qu ency of use. The analysed
ma te rial cor ro bo ra tes the sta te ment that the ex pres si ve pre verbs are a “pro duc ti ve“
word-for ma tion ca te gory in the Ser bian lan gu a ge.

Keywords: Ser bian lan gu a ge, di a lec tal le xi con, word-for ma tion, ex pres si ve pre -
fi xes.
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ЈЕЗИК СЛОВА АКИРA ПРЕМУДРОГ ИЗ РУКОПИСНОГ
ЗБОРНИКА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ БР. 53**

У ра ду се да је фо но ло шка, фо нет ска, мор фо ло шка и син так сич ка
ана ли за Сло ва Аки ра Пре му дрог у ци љу упот пу ња ва ња пред ста ве о ре -
а ли за ци о ним мо гућ но сти ма је зи ка срп ске сред њо ве ков не не ли тур гиј ске
про зе. По ка зу је се да је текст пи сан ме ша ним (срп ско сло вен ско-ста ро -
срп ским) је зи ком, тзв. хи брид ним ти пом је зи ка. Ана ли за је спро ве де на
на пре пи су тек ста ко ји се на ла зи у окви ру ше сна е сто ве ков ног ру ко пи -
са (Збор ни ка апо кри фа и дру гих са ста ва) број 53 из На род не би бли о те -
ке Ср би је, за ко ји је утвр ђе на за пад но што кав ска про ве ни јен ци ја.

Кључ не ре чи: исто ри ја је зи ка, срп ски, срп ско сло вен ски, хи брид ни
је зик, Акир Пре му дри.

1. Зна тан део срп ског сред њо ве ков ног пи са ног на сле ђа, по ред цр -
кве не ли те ра ту ре и де ла оригинaлног ка ра к те ра, пред ста вља ју збор -
ни ци ме шо ви тог са др жа ја.1 У њи хо вом са ста ву сре ћу се раз ли чи те
вр сте не ка нон ских тек сто ва: апо кри фи, при по вет ке, чу да, га тар ске
вр сте и сл. Ови тек сто ви, пре вод ног ка рак те ра, део су оп ште сло -
вен ске литeратуре. За не ке ме ђу њи ма се чак мо же ре ћи да, бу ду ћи
те мат ски ве за ни за сред њо ве ков ну књи жев ност Ис то ка и За па да,

* ma ri na.ku re se vic @gmail.com
** Рад је на стао у окви ру про јек та Истoрија срп ског је зи ка (бр. 178001), ко -

ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке
Ср би је.

1 На жа лост, не по сто ји све о бу хва тан спи сак ова квих ти по ва ру ко пи сних
књи га ко ји би на јед ном ме сту по бро јао све спо ме ни ке овог ти па пи са не у осно -
ви срп ско сло вен ским је зи ком.
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при па да ју свет ској књи жев ној ба шти ни. Ова вр ста ли те ра ту ре чи -
ни ла је не за о би ла зан део ско ро сва ке ма на стир ске би бли о те ке и
пред ста вља ла је не за о би ла зну лек ти ру мо на ха.2 Нај ста ри ји са чу ва -
ни збор ни ци овог ти па по ти чу из 13. ве ка,3 док се у на ред ним ве ко -
ви ма, а на ро чи то од 15. ве ка, њи хов број по сте пе но по ве ћа ва. Из
овог по да тка мо гу се по сред но из ве сти ба рем два за кључ ка, а то су:
као пр во, да је и на по че ци ма на ше пи сме но сти, ка да се она ве зи ва -
ла за ужи круг љу ди, чла но ве ма на стир ског кле ра или пи са ре из
вла да р ских кан це ла ри ја, по сто ја ло ин те ре со ва ње за ли те ра ту ру која
је из ла зи ла из праг ма ти ком за да тих окви ра, те ко ја се пре пи си ва ла
и чи та ла да би за до во ља ва ла ра до зна лост и ма шту сред њо ве ков ног
чо ве ка, a као дру го, да је ова вр ста ли те ра ту ре вре ме ном, а на ро чи то
од 15. ве ка по ста ја ла све по пу лар ни ја. По след ње се мо же об ја сни ти
под јед на ко гу бље њем др жав но сти и сла бље њем вер ске опре зно сти,
што је ди рект но ути ца ло на по ве ћа ну пи сме ну про дук ци ју апо криф -
них, фол клор них, ле ген дар них и сл. те ма. С тим у ве зи не тре ба да
чу ди чи ње ни ца што су ова кви збор ни ци са чу ва ни ви ше са за пад ни -
јег под руч ја срп ског (што кав ског) го вор ног под руч ја.

На шу па жњу ово га пу та при ву као је текст Сло ва Аки ра Пре му -
дрог, јед ног од нај ста ри јих спо ме ни ка свет ске књи жев но сти, ко ји се
на ла зи у окви ру Збор ни ка апо кри фа и дру гих са ста ва из На род не
би бли о те ке Ср би је број 53 на л.46–л.56 на ста лог у тре ћој че твр ти ни
16. ве ка. За је зик овог збор ни ка у це ли ни кон ста то ва на је срп ска
редaкција за пад но што кав ског ти па, на шта упу ћу ју не ке па ле о граф -
ске, пра во пи сне и по је ди не фо нет ске цр те. Та ко ђе, у је зи ку збор ни -
ка при ме ћен је ве ли ки на нос цр та из го вор ног је зи ка што кав ске
осно ви це на свим је зич ким ни во и ма (СТАН КО ВИЋ 1980: 220; ШТА -
ВЉА НИН-ЂОР ЂЕ ВИЋ и др. 1986: 117–118).

2. По вест о Аки ру Пре му дром има ис точ њач ко по ре кло. До во -
ди се у ве зу са из гу бље ним ар хе ти пом на пи са ним у 5. в. п. н. е. у
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2 В. Иво ше вић (1989: 54–57), опи су ју ћи књи жни фонд би бли о те ка пра во слав -
них ма на сти ра у Бо ки Ко тор ској и Па штро ви ћи ма, ка же, а ова кон ста та ци ја мо же
да се про ши ри за све пра во слав не ма на сти ре [прим. М. К.], да оне са др же, по ред
те о ло шке ли те ра ту ре (ту по ред бо го слу жбе не ли те ра та у ре спа да и ха ги о граф ско
ства ра ла штво, као и па три стич ка и хо ми ли тич ка ли те ра ту ра), го то во сва глав ни -
ја де ла из обла сти дру штве них на у ка, по том при род њач ке спи се ко ји при па да ју
ег закт ним на у ка ма, а до брим де лом и до ма ћу и стра ну бе ле три сти ку ко ја је пред -
став ља ла сво је вр сну лек ти ру све ште ни ка и мо на ха (ту убра ја сред њо ве ков не ро -
ма не и апо кри фе).

3 Збор ник по па Дра го ља пред ста вља ру ко пи сни збор ник овог ти па и по ти че с
кра ја 13. ве ка. Да нас се чу ва у На род ној би бли о те ци Ср би је под сиг на ту ром 651.



Ме со по та ми ји, од ка да по ти чу и са чу ва ни па пи ру си у еги пат ском
Еле фан ти ну, је вреј ској ко ло ни ји, на би блиј ско-ара меј ском је зи ку
(ДУР НО ВО 1931: 1; LO U RIÉ 2013: 66). Да нас је по зна та пре ма си риј -
ским, арап ским, ара меј ским, гру зиј ским, ру мун ским и сло вен ским
пре пи си ма (ДУР НО ВО 1915: 56). Нај ста ри је са чу ва не ре дак ци је тек -
ста ове по ве сти ни су ста ри је од 12. ве ка, а на сло вен ском те ре ну од
15. ве ка, ма да се прет по ста вља да је ар хе тип до ста ра ни је по сто јао
(СТАН КО ВИЋ 1980: 220). Ка сни је, са от кри ва њем збор ни ка ме шо ви те
са др жи не бр. 29 из ма на сти ра Са ви не из око 1380. го ди не, у ко јем
се та ко ђе на ла зи пре пис Сло ва, ова гра ни ца се по ме ри ла на крај 14.
ве ка (БОГ ДА НО ВИЋ–МИЛ ТЕ НО ВА 1987; КУ ЗИ ДО ВА 2010). У ли те ра ту ри
по сто је раз ми мо и ла же ња у ве зи са по ре клом сло вен ске вер зи је
текста – да ли је на ста ла на осно ву грч ког пре во да или ди рект но са
си риј ског ори ги на ла, каo и у ве зи са ме стом на стан ка нај ста ри је
сло вен ске вер зи је тек ста – да ли је на ста ла на те ри то ри ји Бу гар ске, те
се ода тле ши ри ла ме ђу Ис точ не и Ју жне Сло ве не или на ис точ но сло -
вен ском те ре ну.4 О не сум њи вој по пу лар но сти ове по ве сти ме ђу Сло -
ве ни ма у сред њем ве ку све до чи по да так да је са чу ва на у де се так ју -
жно сло вен ских и у пре ко пе де сет ру ских ру ко пи са (LO U RIÉ 2013: 73).
Тек сто ло шким ис тра жи ва њи ма уста но вље но је да се ме ђу сло вен ским
пре пи си ма мо же раз ли ко ва ти пет ре дак ци ја овог тек ста: 1) нај ста ри -
ја сло вен ска ре дак ци ја са ру ском и бу гар ском под ре дак ци јом, 2) дру -
га ру ска, за тим 3) дру га срп ска ре дак ци ја, те 4) тре ћа и 5) че твр та ру -
ска ре дак ци ја (LO U RIÉ 2013: 74–76). Ана ли зи ра ни текст предстaвља
два ре ла тив но ду га фраг мен та ове по ве сти ко ји при па да ју бу гар ској
под ре дак ци ји5 нај ста ри је сло вен ске вер зи је тек ста, за јед но са још
осам пре пи са, од ко јих су че ти ри на пи са на срп ском, а че ти ри бу гар -
ском ва ри јан том цр кве но сло вен ског је зи ка (LO U RIÉ 2013: 76–77).6

Ин те ре сант ност си жеа ове при че, ње на по уч ност и жи во пи сан
стил из ла га ња до при но си ли су ње ном ла ком пам ће њу и да љем пре -
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4 Ре зи ме ра ни јих ста но ви шта о овим те ма ма да је Б. Лу р је у свом ра ду (в. LO -
U RIÉ 2013). Уп. та ко ђе и КУ ЗИ ДО ВА 2010: 492–493.

5 Ка ко Б. Лур је на во ди (LO U RIÉ 2013: 76–77) тер мин ‘бу гар ска под ре дак ци -
ја’ не упу ћу је на је зик кон крет ног спо ме ни ка, већ на чи ње ни цу да је текст на -
стао на осно ву бу гар ског про то гра фа.

6 Пре ма тврд ња ма ауто ра (LO U RIÉ 2013: 74–75), две ду го вре ме на је ди но по -
зна те вер зи је ове при че ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, јед на из Пе три со вог гла гољ ског
збор ни ка из 1468. го ди не, а дру га из ћи рил ског ду бро вач ког збор ни ка (Ли бро од
мно зи јех раз ло га) из 1520. го ди не, при па да ју тре ћој тек сто ло шкој ре дак ци ји, ко ју
он на зи ва (дру га) срп ска ре дак ци ја. Ова ре дак ци ја је ве о ма скра ће на и тек сто ло -
шки про ме ње на у од но су на нај ста ри ју.



но ше њу, при че му је од нос ка ори ги нал ном тек сту био сло бод ни ји,
што је усло ви ло и флек си бил ни ји од нос пре ма је зич кој нор ми.

3. У усло ви ма хо мо ге не ди гло си је, основ не ка рак те ри сти ке срп -
ске је зич ке си ту а ци је у сред њем ве ку (в. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а:
443–459), уну тар ко је је упо тре ба срп ско сло вен ског и ста ро срп ског
је зи ка би ла функ ци о нал но раз гра ни че на,7 ова вр ста ли те ра ту ре
пред ста вља ла је тзв. ме ша ну зо ну, тј. гра нич ну жан ров ску зо ну у
ко јој ни је по сто ја ла тач но од ре ђе на упо тре ба је зи ка, већ су тек сто -
ви уну тар ње мо гли би ти пи са ни јед ним или дру гим је зи ком, као и
ме ша ним је зи ком, што је за ви си ло од од но са ауто ра ка тек сту и те -
ми о ко јој пи ше (ТОЛ СТОЙ 1997: 20; ПИК КИО 2003: 415–416; ГР КО -
ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а: 453; 2012).

У на у ци је ви ше пу та по твр ђе но да је за срп ску сред њо ве ков ну
пи сме ност би ло ка рак те ри стич но функ ци о нал но стил ско ва ри ра ње
књи жев но је зич ке нор ме с основ ном по де лом на два функ ци о нал на
сти ла тог је зи ка, ви ши и ни жи (ГРИЦ КАТ 1984–1985; ГР КО ВИЋ -MЕЈЏОР

2007б: 255; 2012). При том се ви ши стил, ка рак те ри сти чан за тек сто -
ве ли тур гиј ског ка рак те ра, од ли ку је мак си мал ном кон зер ва тив но шћу
у од но су на на сле ђе не ста ро сло вен ске мо де ле, док је ни жи стил, ко јим
су пи са ни не ли тур гиј ски и све тов ни тек сто ви, отво рен за ино ва ци је
по ре клом из вер на ку ла ра. Отво ре ност ни жег сти ла мо гла је во ди ти
и до ње го вог да љег ра сло ја ва ња, тј. до по ја ве ме ша ног је зи ка. По -
зна то је да је на за па ду што кав ске те ри то ри је, тј. у Ду бров ни ку, Ху му
и Бо сни, ра ни је не го на ис то ку до ла зи ло до про до ра оп ште што кав -
ских вер на ку лар них цр та у цр кве но сло вен ски (ИВИЋ 1986: 120; ГР -
КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007б: 260). У то ме се мо гу ви де ти и ра не тен ден ци је
ства ра ња књи жев ног је зи ка на вер на ку лар ној ба зи, тј. ње го ве де мо -
кра ти за ци је, на шта је ути ца ла и оп шта ат мос фе ра у ко јој су ти тек -
сто ви на ста ја ли, а у ко јој су се осе ћа ли ути ца ји ре не сан се.8 Бу ду ћи
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7 Глав не сфе ре упо тре бе ова два је зич ка си сте ма би ле су де фи ни са не основ -
ним по гле дом на свет сред њо ве ков ног чо ве ка у ко јем је кључ на ди хо то ми ја
сакрално~профано. Та ко се срп ско сло вен ски је зик упо тре бља вао у тек сто ви ма
са крал ног ка рак те ра, а ста ро срп ски у тек сто ви ма про фа ног ка рак те ра. При том,
тре ба да се има на уму да је срп ско сло вен ски је зик мо гао да про дре и у сфе ру
про фа ног, док уплив ста ро срп ског у са крал ну сфе ру ни је био мо гућ (ГР КО ВИЋ -
-МЕЈ ЏОР 2007а: 451). Овај прин цип је у осно ви пи ра ми де жан ро ва срп ске и ру ске
сред њо ве ков не књи жев но сти Н. И. Тол сто ја (2004: 153), по мо ћу ко је се усло вље -
ност упо тре бе јед ног или дру гог је зич ког иди о ма у сред њем ве ку у за ви сно сти од
жан ра лак ше мо же схва ти ти.

8 Же лела бих да скре нем па жњу на ре чи И. Гриц кат (1969: 16) ко ји ма она ис -
ка зу је слич но раз ми шља ње o је зи ку сред њо ве ков не бе ле три сти ке: „За нас је ов де



да су се ова кви тек сто ви на ла зи ли у збор ни ци ма ко ји ни су има ли
ауто ри та ти ван ка рак тер по пут бо го слу жбе них књи га, као и то да су
пи са ни у скрип то ри ја ма са пе ри фе ри је што кав ског го вор ног под -
руч ја, тј. на те ри то ри ји што кав ског го вор ног под руч ја ко ја мо жда
ни ка да ни је би ла у са ста ву срп ске сред њо ве ков не фе у дал не др жа ве,
ни ти је би ла покривенa ор га ни за ци јом срп ске пра во слав не цр кве,
упо тре ба ме ша ног је зи ка у њи ма за др жа ла је пе ри фе ран ка рак тер и
жан ров ски је спе ци фи ко ва на.

До са да је по зна то да се ме ђу срп ским сред њо ве ков ним не ли тур -
гиј ским тек сто ви ма на ра тив ног ка рак те ра са нај гру бљом по де лом
на тек сто ве вер ског и све тов ног са др жа ја, мо гу сре сти они ко ји су
пи са ни чи стим срп ско сло вен ским је зи ком, тј. ње го вом ви со ко стил -
ском је зич ком ре а ли за ци јом (нпр. Вар ла ам и Јо а саф9), по том они
пи са ни ње го вом ни жом функ ци о нал но стил ском ва ри јан том у чи ји
је зик сло бод ни је про ди ру на но си из жи вог го во ра (нпр. Срп ска
Алек сан дри да10), као и они пи са ни ско ро чи стим ста ро срп ским је -
зи ком (нпр. Ро ман о Тро ји11). Кон крет на ре а ли за ци ја је зи ка у њи ма
би ла је, у пр вом ре ду, са др жин ски усло вље на:12 ду хов ни ро ман се
пи ше ви со ким сти лом срп ско сло вен ског, ви те шки ро ма ни прот ка ни
хри шћан ском иде о ло ги јом ни жим сти лом тог је зи ка, док у де ли ма
у ко ји ма не ма хри шћан ске иде о ло ги је мо же да пре о вла ђу је ста ро -
срп ски иди ом. Бу ду ћи да на ста ја ње ове вр сте тек сто ва ни је ве за но
за кон вен ци о на ли зо ва не усло ве, са свим је мо гу ће да је у не ки ма од
њих до ла зи ло и до ме ша ња ова два је зич ка иди о ма уну тар истог
тек ста. То је омо гу ћа ва ла хо мо ге на ди гло си ја уну тар ко је су се два
је зич ка си сте ма по и ма ла као два сти ла истог је зи ка (ГР КО ВИЋ-МЕЈ -
ЏОР 2007а: 444–445).
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ва жни ја прет по став ка да је тај фонд на срп ском зе мљи шту био мо жда на род ни ји
по је зи ку не го што га не ки од по сто је ћих ка сни јих ег зем пла ра при ка зу ју, а још је
бит ни је то да је он, тај сла бо по зна ти, ме сти ми це са мо на го ве ште ни фонд, са др -
жао до ста усло ва да бу де да нас при знат као мо дел не ког ра ног ви да књи жев ног
је зи ка. Он је, на и ме, био фор ми ран у не што уста ље ни јем др жав но-по ли тич ком
ам би јен ту, по ка зи вао је зна ке кон со ли да ци је сти ла, и то без то ли ког при ти ска ту -
ђин шти не или ар ти фи ци јел но сти као што је то био слу чај у вер ској и исто риј ској
књи жев но сти.“

9 Уп. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а: 290–308, 397–412.
10 Уп. ЈЕР КО ВИЋ 1983; КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2014.
11 Уп. RING HE IM 1951.
12 По ред жан ра и са др жи не и дру ги фак то ри су мо гли ути ца ти на кон кре тан

из бор је зи ка у овим де ли ма, као што су нпр. на ме на тек ста, је зик ори ги на ла, ли -
те рар на шко ла ко ја га је из не дри ла, као и тип дис кур са ко јем текст при па да. В.
ви ше о то ме у КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2013: 124–125.



По сто ји ве ли ки ра спон мо гућ но сти ме ша ви не ста ро срп ских (што -
кав ских) и срп ско сло вен ских цр та. Не по ри чу ћи по сто ја ње ди гло си -
је, тј. по сто ја ње два је зич ка си сте ма као два по ла истог кон ти ну у ма
ко ји су се у за ви сно сти од ра зних со ци о лин гви стич ких фак то ра мо гли
при бли жа ва ти је дан дру гом, а у од ре ђе ним тек сто ви ма чак и ме ша ти,13

мо ра мо прет по ста ви ти да су на што кав ском те ре ну то ком сред њег
ве ка по сто ја ле три гру пе тек сто ва: пр ва, ко ју чи не тек сто ви пи са ни
у осно ви срп ско сло вен ским (ви шег и ни жег сти ла), дру га, ко ју чи -
не тек сто ви пи са ни у осно ви ста ро срп ским (што кав ским вер на ку -
ла ром), док тре ћу чи не тек сто ви пи са ни ме ша ним (тзв. хи брид ним)
је зи ком, у ко ји ма до ла зи до на су мич ног ме ша ња срп ско сло вен ских
и вер на ку лар них еле ме на та што кав ске осно ви це на свим је зич ким
ни во и  ма.14

У на ред ном из ла га њу на ме ра нам је да на осно ву фо но ло шке,
фо нет ске, мор фо ло шке и син так сич ке ана ли зе пред ста ви мо је зик
по ме ну тог пре пи са Сло ва Аки ра Пре му дрог у ци љу упот пу ња ва ња
пред ста ве о ре а ли за ци о ним мо гућ но сти ма је зи ка не ли тур гиј ске ли -
те ра ту ре ко ја се у сред њем ве ку чи та ла и пре пи си ва ла ме ђу Ју жним
Сло ве ним са што кав ског го вор ног под руч ја. За по тре бе овог ис тра -
жи ва ња слу жи ли смо се ди ги тал ним фо то гра фи ја ма ру ко пи са15 као
и из да њем тек ста (СТАН КО ВИЋ 1980: 222–225). Илу стра тив не при ме -
ре на во ди ли смо са упу ћи ва њем на стра ну/ред у ко јем се при мер у
ори ги на лу на ла зи.16
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13 Тре ба на гла си ти да је упо тре ба срп ско сло вен ског и ста ро срп ског у по је ди -
ним ти по ви ма тек сто ва мо гла би ти у ком пле мен тар ној ди стри бу ци ји, што је би ло
са др жин ски усло вље но (та ква си ту а ци ја за ба ле же на је на при мер у ма на стир ским
да ров ни ца ма, в. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2014), док је у дру гим тек сто ви ма мо гло до ћи
до ме ша ња еле ме на та из ова два си сте ма ства ра ју ћи у крај њем слу ча ју се кун дар -
ни, хи брид ни иди ом (ова ква си ту а ци ја мо гла се сре сти нпр. у не ли тур гиј ским
тек сто ви ма на ра тив ног ка рак те ра).

14 Тј. мо ра се прет по ста ви ти си ту а ци ја иден тич на оној ка ква је по сто ја ла на
ис точ но сло вен ском те ре ну, где су од нај ра ни јег пе ри о да би ли у упо тре би цр кве -
но сло вен ски, на род ни и упро шће на ва ри јан та цр кве но сло вен ског, тзв. хи брид ни
цр кве но сло вен ски (ЖИ ВОВ 1988; КРЕЧ МЕР 2000: 551). Слич на си ту а ци ја је по сто ја -
ла код Хр ва та, на про сто ри ма где се не го ва ла гла гољ ска пи сме ност, где се та ко ђе
раз ли ку ју тек сто ви пи са ни чи стим цр кве но сло вен ским, по том они пи са ни чи стим
ча кав ским вер на ку ла ром и они пи са ни ме ша ним је зи ком (CO RIN 1991–’93: 177).

15 За хва љу јем би бли о те ка ри ма из Оде љења за ар хе о гра фи ју На род не би бли -
о те ке Ср би је, а по себ но проф. др Та тја ни Су бо тин Го лу бо вић, што су ми усту пи -
ли це- де са сним ци ма ру ко пи са бр. 53 за по тре бе фи ло ло шких ис тра жи ва ња.

16 Том при ли ком су скра ће не ре чи за др жа не, док је над ред но сло во спу шта -
но у ред и ста вља но у обле за гра де.



3. Анализа.
3.1. Фо нет ско-фо но ло шки план. Нор ма срп ско сло вен ског је зи ка

на фо но ло шком плану до бро је по зна та (ЈЕР КО ВИЋ 1984). Фо но ло -
шки си стем тог је зи ка у 16. ве ку у ве ли кој ме ри од ра жа вао је про -
ме не ко је су се де си ле у го вор ној (што кав ској) ба зи. Не ка да шњи
гла со ви јат, твр до и и по лу глас су се из го вор но при ла го ди ли оп -
ште што кав ским ре флек си ма, док је пра во пис остао ети мо ло шки.
Је ди не књи шке цр те на овом је зич ком ни воу у тек сто ви ма са што -
кав ске те ри то ри је из 16. ве ка ти ца ле су се при су ства сло го твор ног
л у во кал ском и гру па шт и жд, као ре флек са пра сло вен ских *t`
*d`, у кон со нант ском си сте му срп ско сло вен ског је зи ка, док су сe у
срп ском на род ном је зи ку, тј. на ве ћи ни што кав ске те ри то ри је, упо -
тре бља ва ли њи хо ви ре флек си у, ћ и ђ (ЈЕР КО ВИЋ 1984: 57–62).

3.1.1. У тек сту су, ме ђу тим, за бе ле же на број на од сту па ња од
ети мо ло шког пра во пи са. Та кве су, на при мер, за ме не ѣ > е: пре мѹ дро -
сти (46v/4), сме хѹ (46v/11), гре хь (47r/1), по ве ле (47v/12), по ве даю (48r/12),
не ве ра нь (48v/9), на во де (49v/10), без вре ме на (50r/4–5),в кни зе (52v/2),
ѹве щ а мь (53v/2), бе се да ми (53v/3), по том за ме не ѣ > ѥ: ѹ ка цѥ (50r/11–
1‚2), кь же нѥ (55r/1), те за ме не ѣ > и: бе си да (52r/2), по триб ни (52v/8),
не си ди (50r/5), при да дох (52r/6), при мѹ дро мѹ (55v/12), као и за ме на е >
ѣ у ве зни ку ерѣ (47v/6), за ме ни ци ѡ(т) се бѣ (51v/8–9) и реч ци нѣ
(49v/5). Та ко ђе, по твр ђе но је и пи са ње и уме сто ети мо ло шког ы: ти
(47r/5), сли ше щи (48r/9), ве ли ви (52v/4), за ме на гра фе ме и са ы: по гѹ -
би ты (54v/4), као и зна ка ь (на ме сту по лу гла сни ка се кун дар но раз -
ви је ног под ути ца јем вер на ку ла ра, ети мо ло шког и оног у књи шким
ка те го ри ја ма) са а: пре мѹ да рь (46v/7), са бо рь (46v/11), не ве ра нь (48v/9),
ва зи раи (49v/2–3), под(б)ань (50v/3), жи за нь (49v/1), до ба рь (49v/13),
при ша дь (53v/4), ва сеи (55v/10–11). Рет ко, по твр ђе на је и ре флек са -
ци ја по лу гла сни ка ка рак те ри стич на за ма ке дон ски: би сер но (47r/12),
ког(д)а (51v/12). Са дру ге стра не, у тек сту смо за бе ле жи ли во кал но
л у не ко ли ко при ме ра: мль че ли вь (46v/8), (50v/8), мль чи вѹ (50v/12),
пль ть (50v/5) и гль бо кь (55v/5), док ње гов на род ни ре флекс ни је по -
твр ђен. У јед ном при ме ру до шло је до ис пу шта ња ем пе тет ског л:
по…зе ми. (55v/10–11).

3.1.2. Кад су у пи та њу ре зул та ти пра сло вен ских *t` *d` у тек сту
су у ско ро под јед на ком бро ју по твр да за беле же ни њи хо ви и срп ско -
сло вен ски (у 53,8%) и срп ски (што кав ски) (у 46,2%) ре флек си. Срп -
ско сло вен ски гла сов ни скло по ви се углав ном ве зу ју за ка те го ри је
ре чи и лек се ме књи шког ка рак те ра, ка кви су, на при мер, об ли ци ак -
тив ног пар ти ци па пре зен та: тво ре щ и мь (46v/5–6), зре ще (47v/11), ви де ще
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(47v/11), сли ше щи (48r/9) и ѹми ра ю щѹ (50v/6), им пе ра тив гла го ла по ве -
ждь (51r/6), пред лог прѣж(д)е (51r/11), али се по ја вљу ју и у ре чи ма:
го спож(д)ѹ (50v/4), оц ѣ щ ии (54v/1) или чюж(д)о (51v/6). Са дру ге стра -
не, к за озна ча ва ње гла са ћ и г за озна ча ва ње гла са ђ сре ће мо пре -
те жно у ре чи ма из лек сич ког ре ги стра на род ног је зи ка или ре чи ма
у на род ном фо нет ском/мор фо ло шком ли ку: вла сте ли чи кь (47r/11), кме -
ти кь (47v/2), го во ре ки (52v/4), по ге шь (50r/6), на ге шь (50r/7), по ге (52r/12),
по гѹ (53v/1), ви ги (53r/9), ве ке (49r/1). При том се у ре чи ма по ге шь, на -
ге шь, по ге и по гѹ ра ди о обе ле жа ва њу гла са ђ на ста лог од гру пе јд,
што је одликовалo са мо што кав ске го во ре (ИВИЋ 1994: 63). Два пу -
та је на ме сту пра сло вен ског *t` за бе ле же но сло во ч и то у ен кли -
тич кој фор ми по моћ ног гла го ла хте ти за твор бу фу ту ра, што је као
ор то граф ско ре ше ње по твр ђе но joш у ста ро срп ским до ку мен ти ма
из 12. и 13. ве ка са те ри то ри је Ра шке, Бо сне и Ду бров ни ка (ИВИЋ–
ЈЕР КО ВИЋ 2008: 425): че (49r/12), (49v/1).

За бе ле же на од сту па ња с јед не стра не по твр ђу ју за пад но што -
кав ску про ве ни јен ци ју ру ко пи са а са дру ге от кри ва ју сло бод ни ји
од нос овог пи са ра пре ма фо но ло шкој нор ми књи жев ног је зи ка, ка -
кав је по твр ђен и на дру гим ни во и ма је зич ке ана ли зе.

3.1.3. И дру ге фо нет ске цр те по твр ђу ју исто вре ме но при су ство
еле ме на та срп ско сло вен ског и вер на ку лар ног је зи ка што кав ске
осно ви це, чи ја се ди стри бу ци ја не мо же ве за ти за по је ди не де ло ве
тек ста, лек се ме или ка те го ри је ре чи, ни ти се мо же ре ћи ко ји еле -
мен ти уоп ште но пре о вла ђу ју.

а) У тек сту су по твр ђе ни при ме ри -л на кра ју сло га или ре чи, као
и при ме ри у ко ји ма је до шло до за ме не -л > -о, од че га је ова дру га ти -
пич но што кав ска осо би на (ИВИЋ 1994: 63, 88), са ско ро под јед на ком
фре квен ци јом: вел ми (47v/11), ѡсьл (47v/13), дрь жал би (48r/1–2),
ѹчиниѡ (53r/4), на веѡ (53r/5), по ло жиѡ (54v/9), ѡбь щ иѡ (54v/11).

б) Во кал но л ни је дан пут ни је замењенo сво јим на род ним ре -
флек сом: ѡбль че них (55r/6–7), гль бо кь (55r/5–6).

в) Пред лог вь је у књи шком фо нет ском ли ку по твр ђен 8, а ње -
гов на род ни ре флекс оу 19 пу та. Пред лог вь се по пра ви лу ве зи вао
са име ни цом (д)омь: (47r/3), (52r/12), (54v/12–13), (54v/5), али је
забе ле жен и уз име ни цу стра хь (53r/12–13), по ла та (50v/1), као и уз
за ме ни цу се бе (54r/5), док је ње гов на род ни пан дан за бе ле жен уз сле -
де ће име ни це: сме хь (46v/11), (49r/4), сва да (46v/13), (49r/6), сь мрь ть
(47r/1), (49r/6–7), ви рь (47v/6), ло до сть (49r/4–5), бе зѹ миѥ (49r/5–6), ла -
дия (49r/9), ка ца (50r/11–12), дво рь (52r/8), ста ро сть (52r/11), ро вь (55v/4),
бра чи нь (54v/8), до бе лиѥ и бра чь нь (55r/7–8). Овај пред лог у оба фо -
нет ска ли ка по твр ђен је чак и уну тар исте ре че нич не це ли не: сне мои
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ана(д)не бо ле ти е жи ти ѹ ка цѥ без хра ми не съ прав до мь  не же ли бес прав(д)е
жи ти вь по ла та хь (50r/10–50v/1).

г) У при бли жном бро ју при ме ра за бе ле же не су и ре чи ко је са -
др же књи шку гру пу чт- као и њен на род ни ре флекс шт-, што је та -
ко ђе спе ци фи ка што кав ских го во ра у од но су на ча кав ске (ИВИЋ

1994: 89): что (51v/9), (47r/6), поч то (54r/8), за що (50v/9), за що (47r/12),
що (50v/10), (53r/3), (54r/5).

д) Пред лог ѡт је у књи шком фо нет ском ли ку за бе ле жен у 2, а у на -
род ном у 4 при ме ра: ѡ(т) за зо ра (46v/12), ѡ(т) се бѣ (51v/8–9), ѡ(д) ре чи
(46v/13), ѡ(д) прав(д)е (49v/13), ѡ(д) жи та (50r/1) и ѡ(д) ве че ре (55r/4).

ђ) Ме ђу тим, у тек сту је по пра ви лу по твр ђе но ини ци јал но вь-,
као и за ме нич ки ко рен вьс- без из вр ше не ме та те зе, ко ји има ју књи -
шки ка рак тер: вь ни де ши (47r/2–3), вь па де (53/13), вь се мь (47v/7–8), вьсѹ
(55r/9–10), вь са кои (52r/3), по ва сеи (55v/10–11).

е) У по не ком при ме ру јед на че ње су гла сни ка по звуч но сти је
обе ле же но и у пра во пи су: бес кни ге (47r/3), прѣ те шко (49v/8), бес
прав(д е (50r/13).

3.2. Мор фо ло шки план. По ред фо но ло шке, по зна та је нор ма
срп ско сло вен ског је зи ка и на мор фо ло шком пла ну (ЈЕР КО ВИЋ 1984:
62–64). Она је подразумевалa де ли мич но усво је не (уоп ште не) ино ва -
ци је по ре клом из го вор не ба зе, и то оне ко је су има ле оп ште сло вен ски
и оп ште што кав ски ка рак тер, а по твр ђе не су још у ста ро сло вен ском
ка но ну. Ве ли ки број ка сни јих ино ва ци ја, ко ји от кри ва оп ште што -
кав ску и ужу дијалекaт ску ба зу пи са ра, фа кул та тив ног је ка рак те ра,
а њи хо во при су ство у тек сту на ру ша ва мор фо ло шку нор му срп ско -
сло вен ског је зи ка и по ма же у од ре ђи ва њу про ве ни јен ци је ру ко пи са
(ЈЕР КО ВИЋ 1984: 64).

У Сло ву је у ве ли ком бро ју ка те го ри ја по ред књи шких за бе ле -
же но и при су ство на род них об ли ка оп ште што кав ског ка рак те ра. У
мор фо ло шкој ана ли зи освр ну ће мо се са мо на оне ка те го ри је у ко -
ји ма се ја вља ју цр те ко је од сту па ју од књи жев не нор ме, тј. код ко -
јих је за бе ле же но вaрирање књи шких и вер на ку лар них на ста ва ка.

3.2.1. Л јд. име нич ке про ме не. Код име ни ца и при де ва не ка да -
шње *а и *ја про ме не у 4 при ме ра по твр ђен је ста ри ло ка тив ни на -
ста вак на -е < -ѣ: на во де (49v/10), ѹ … рѹ це (51v/5), од но сно на -и у
не ка да шњим ме ким осно ва ма: ѹ сва ди (46v/13), (49r/6), по … зе ми
(55v/10–11). Ино ва ци је су за бе ле же не у ве ћем бро ју при ме ра (5х) – у
2 при ме ра за бе ле жен је на ста вак -и код не ка да шњих твр дих осно ва17:
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на тра пе зиі (48v/3–4), на мѹт не во дии (49r/9–10)18, а у 3 при ме ра на ста -
вак -е у ре чи ма ко је су не ка да при па да ле ме ким осно ва ма19: ѹ ѹтле ла -
дие (49r/9), ѹ ка цѥ (50r/11–12). Код име ни ца не ка да шње *о и *јо про -
ме не за бе ле же на је обр ну та си ту а ци ја: књи шки на ста вак -е < ѣ је
по твр ђен све га у 1 при ме ру: на сѹ де (48v/4), док је ње гов на род ни
екви ва лент -оу20 за бе ле жен у 7 при ме ра: ѹ сме хѹ (46v/11), (49r/4), ѹ бе -
зѹ мию (49r/5–6), по … зва нию (50r/3–4), на дво рѹ (50r/8), ѹ мль чи вѹ члкѹ
(50v/12), на ср(д)цѹ (50v/12), на по лю (52v/5), (52v/11–12), (53r/11), ѹ
ро вѹ (55v/4).

3.2.2. Г јд., Н и А мн. име нич ке *а про ме не. У тек сту је у овим
об ли ци ма по пра ви лу за бе ле жен на род ни об лик са на став ком -е21:
мѹ дре ре чии (48r/4), лѹ де ре чіи (48r/6–7), мѹ жа те же не (49v/4–5), бес кни ге
(47v/3), (47r/11), д жѹ пе (48r/1), ѡ(д) прав(д)е (49r/13), без хра ми не
(50r/12), бес прав(д)е (50r/13), сил не во и ске (53r/11–12), до зе мле (53v/7),
а са мо у јед ном слу ча ју и књи шки на ста вак -и: кни ги (54r/3).

3.2.3. И јд. име ни ца *а про ме не. У је ди ној по твр ди ова кве име -
ни це по твр ђен je на род ни на ста вак -ом22: съ прав до мъ (50r/12–13).

3.2.4. Л јд. м.р. при дев ске про ме не. У тек сту је у овом об ли ку у
2 при ме ра по твр ђен об лик са вер на ку лар ним на став ком -омь23: на по -
лю ѡдор ско мь (52v/5–6), по прь во мь зва нию (50r/3–4), а у 2 при ме ра об -
лик са на став ком -имь или -имѹ24: на по лю ѡдор ски мь (52v/11–12) и на
го(с)по ски мѹ дво рѹ (50r/7–8).
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18 Скре ће мо па жњу да је у син таг ми но ви на ста вак про дро са мо у про ме ну
име ни ца, док се у про ме ни при де ва чу ва ста ри на ста вак.

19 Ђ. Да ни чић (1874: 51–52) на во ди да је пре ла же ње име ни ца не ка да шње *а
у *ја про ме ну и пре у зи ма ње на став ка -ѣ (>е и) у овом па де жу би ло ка рак те ри -
стич но за мно ге спо ме ни ке из 14. и 15. ве ка.

20 Си ту а ци ја у пи са ним спо ме ни ци ма, ка ко на во ди Ђ. Да ни чић (1874: 46–
50), по ка зу је да је но ви на ста вак -оу у овај па деж не ка да шње *о и *јо про ме не по -
чео про ди ра ти од по чет ка 13. ве ка, да би од кра ја 15. ве ка у овом па де жу пот пу но
пре о вла дао. Пре ма тврд ња ма П. Иви ћа (1994: 89) то је јед на од што кав ских цр та
чи ја се ареа про сти ра ња про те же и на за пад, на ча кав ско или кај кав ско под руч је.

21 Овај об лик је у пи са ним спо ме ни ци ма за бе ле жен од по че та ка пи сме но сти
(ДА НИ ЧИЋ 1874: 16).

22 Он се, пре ма по твр да ма Ђ. Да ни чи ћа (1874: 37–38), у пи са ним спо ме ни -
ци ма по чео ја вља ти од по чет ка 13. ве ка.

23 Пре ма Ђ. Да ни чи ћу (1874: 183) овај на ста вак, по ре клом из твр де за ме нич -
ке про ме не, по ја вљу је се у пи са ним до ку мен ти ма од по че та ка пи сме но сти.

24 Мо жда би се овај об лик мо гао до ве сти у ве зу са књи шким на став ком -ѣѥмь,
у ко јем се кри је икав ски ре флекс ја та (-ѣѥмь>-ѣѣмь>-ѣмь>-имь), код ко јег би се у
дру гом слу ча ју ра ди ло о кон та ми на ци ји са на род ним об ли ком (књ. -имь и нар. -омѹ
> имѹ).



3.2.5. Д и Л јд. ж.р. при дев ске про ме не. У тек сту је у два при ме -
ра по твр ђен на ста вак -ои, по ре клом из твр де про ме не, као за јед нич ки
за твр де и ме ке осно ве, у сле де ћим ре чи ма: чюж(д)о (51v/6) и вь са кои
(52r/3), од ко јих се у пр вој не сум њи во ра ди о на став ку про др лом из
го во р не ба зе (уп. ДА НИ ЧИЋ 1874: 185). Ме ђу тим, у јед ној син таг ми
ж. ро да по твр ђен је и об лик са на став ком -омь: по ва сеи зе ми ѡдор ско мь
(55v/10–11).

3.2.6. Лич не за ме ни це. У про ме ни ове ка те го ри је ре чи за бе ле же -
нe су мно ге ино ва ци је по ре клом из го вор не ба зе. У про ме ни лич не
за ме ни це за пр во ли це по твр ђе ни су сле де ћи об ли ци пре ма узу су
на род ног је зи ка: Н јд. я (53v/1), (53r/9) и Д јд. к ме ни (55v/2), док се
у дру гим об ли ци ма фор ме књи жев ног и на род ног је зи ка по кла па ју.
Лич на за ме ни ца за тре ће ли це ж.р. у А јд. по твр ђе на је у об ли ку ю
(51r/10), а у јед ном не по у зда ном при ме ру по твр ђе на је у ен кли тич -
ком об ли ку е (46v/6)25. Лич на за ме ни ца за тре ће ли це м.р. је у ко сим
па де жи ма по пра ви лу за бе ле же на са ини ци јал ним њ-: ѹ не мь
(50v/10), под ни мь (52v/1), кь не мѹ (53v/12), сь ни мь (51r/8), (55v/7), не -
мѹ (55v/3), што је у скла ду са из го во ром ове за ме ни це у на род ном
го во ру, а ре ђе без ини ци јал ног њ-: емѹ (51r/6), его (52r/7), што има
књи шки ка рак тер. У тек сту су са ве ли ким бро јем по твр да за бе ле же -
ни и ен кли тич ки об ли ци ове за ме ни це у Д јд.(6х): мѹ (53v/7),
(53v/8), (53v/5), (53v/13), (54v/12), (55v/10) и А јд. (7х): га (47v/6),
(47v/7), (51r/9), (51r/11), (53v/2), (54r/9), (54r/10). Ови об ли ци без
сум ње има ју вер на ку лар но по ре кло (ДА НИ ЧИЋ 1874: 163, 168).

3.2.7. Упит не име нич ке за ме ни це. У про ме ни ових за ме ни ца за -
па же ни су у под јед на ком бро ју по твр да књи шки об ли ци: ник то
(46v/9), что (47r/6), (51v/9), поч то (54r/8) као и об ли ци по ре клом из
вер на ку ла ра што кав ске осно ви це (ИВИЋ 1994: 89): на ко га (54r/3), що
(50v/10), (53r/3), (54r/5), за що [за що, прим. М.К.] (47r/13).

3.2.8. Упит на за ме ни ца кыи  кая  коѥ. Је ди на по твр да ове за ме -
ни це у тек сту ја сно ука зу је да је у ко сим па де жи ма, под ути ца јем го -
вор не ба зе, усво је на осно ва кои-: кою сра мо тѹ (49v/5–6).

3.2.9. Ре ла тив на за ме ни ца. У свим за бе ле же ним при ме ри ма ре -
ла тив на за ме ни ца је има ла вер на ку лар не об ли ке: кои (49v/12),
(50v/3), (50v/5), за кое (54v/8), сь ко и мь (54v/10–11).

3.2.10. Пре зент гла го ла. У је ди ном при ме ру за 1. л. јд. по твр ђен
је об лик по нор ми на род ног је зи ка: ѹве щ та мь (53v/2). У 2. л. јд. по ред
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25 При мер је не по у здан јер ни је пот пу но ја сно да ли се та за ме ни ца од но си
на име ни цу пре мѹ дро сть из прет ход ног кон тек ста. Мо гу ће је, на и ме, да је при ли ком
пре пи си ва ња до шло до ис пу шта ња не ког де ла тек ста.



об ли ка са књи шким на став ком -ши: хо щ е ши (46v/7), вь ни де ши (47r/2–
3), бѹ де ши (47r/6–7), ѡ(т)кри е ши (50v/11), по чи не ши (52r/10–11), за бе ле -
же ни су и они са на род ним на став ком -шь: се деш (48v/2), чю е шь
(49r/2), по ге шь (50r/6), на ге шь (50r/7), не зна шь (50v/9–10), (50v/11),
(51v/9), бѹ де шь (50r/2), (52v/11), не ѡ(т)го ва ра шь (54r/8), хо щ е шь (54v/4),
мо же шь (47v/6). У 3. л. јд. и мн. по твр ђе ни су под јед на ко и књи шки
об ли ци са фи нал ним -ть: пож рѹ ть (47r/8), не рас плѹ ю ть (47r/9–10), бѹ -
дѹ ть (47v/9), (48r/10), по ве да ю ть (48v/1), не ѡгор ча ва е ть (48r/5), хо щ е ть
(48v/10–11), (48v/12–13), (49v/6), ѹсли па ва е ть (49v/9), про си ть (51v/13),
ѹго ди ть (52r/9–10), глѹ(т) (54r/3), као и на род ни без фи нал ног -ть: има
(47r/13), го во ри (48r/5), (48r/7), (48r/8–9), по ве даю (48r/12–13), не рас то чии
(48v/8), лѹ чи (49v/12), не про го во ри (50v/13), да рѹе (53v/14), опле че (54v/6).
За бе ле же но је и са жи ма ње во кал ске гру пе у за вр шет ку: оста вла (50v/4–
5) и по гѹ блаа (50v/6), ко па (52v/1). У 1. л. мн. по твр ђе ни су са мо об ли -
ци са књи шким на став ком -мь: ѡкѹ си мь (55r/3–4) и ѹго то ви мь (55r/2).

Та ко ђе, ате мат ски гла гол ѥсть је у пре зен ту у 7 при ме ра по твр -
ђен у не са же том об ли ку, што је осо би на и књи жев ног је зи ка: есть
(5х) и еси (2х), док је у са же том, ен кли тич ком, об ли ку е или си по твр -
 ђен два пу та че шће (14х). За раз ли ку од овог, гла гол хо тѣ ти је че шће
по твр ђен у не са же тој, књи шкој, фор ми, а у 2 при ме ра и у фор ми
ен кли ти ке че (49r/12) (49v/1).

3.2.11. Им пе ра тив. Им пе ра тив је, по ред пре зен та, ве о ма чест
гла гол ски об лик у овом тек сту. У свим при ме ри ма био је упо тре -
бљен у об ли ку 2. л. јд. Од гла го ла ко ји су у књи жев ном је зи ку им -
пе ра тив гра ди ли по мо де лу ате мат ских гла го ла, у тек сту је по твр ђен
гла гол по вѣ дѣ ти у књи шком ли ку: по ве ждь (51r/6), док је гла гол ви дѣ -
ти за бе ле жен у на род ном об ли ку: ви ги (53r/9). Дру ги гла го ли су фор -
мал но има ли на ста вак -и, ко ји је у књи жев ном је зи ку код гла го ла
тре ће пре зент ске вр сте имао гла сов ну вред ност [-јi]. Пра во пис нам
не до зво ља ва да за кљу чи мо да ли је у тим слу ча је ви ма до шло до
гу бље ња фи нал ног [-i], тј. да ли се ти об ли ци из го ва ра ју са фи нал -
ним [-ј], као у на род ном је зи ку, или су за др жа ли и књи шки из го -
вор: не же лаи (49v/4), не ва зи раи (49v/3), не бо се (51r/13), не за би ваи
(51v/2–3) итд.

3.2.12. Аорист. У тек сту су по твр ђе ни об ли ци аори ста у 11 слу -
ча је ва. Ме ђу за бе ле же ним об ли ци ма гла го ла у аори сту из два ја ју се
два ко ја има ју на род ни фо нет ски лик, тј. об лик: по ге (53v/5) и да де
(53r/2).

3.2.13. Им пер фе кат. У оба гла гол ска об ли ка у им пер фек ту за -
бе ле же но је са жи ма ње во ка ла у осно ви: ѡдв(е)ахѹ (52r/5) и не зна ше
(52r/13).
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4. Син так сич ки план. Нор ма срп ско сло вен ског је зи ка је на син -
так сич ком ни воу би ла жан ров ски усло вље на: у тек сто ви ма култ -
ног/цр кве ног ка рак те ра ре а ли зо ва ла се стро га нор ма, са на сле ђе -
ним основ ним ре че нич ним обра сци ма из ста ро сло вен ског је зи ка,
док се у тек сто ви ма све тов ног ка рак те ра ис по ља ва ла флек си бил на
и ди на мич на нор ма, тј. нор ма ко ја је, са јед не стра не, под ра зу ме ва -
ла при ла го ђе ну упо тре бу је зич ких сред ста ва ти пу, на ме ни или са -
др жа ју тек ста, а са дру ге, би ла отво ре на за ино ва ци је по ре клом из
вер на ку ла ра (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а: 431–436; КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2013:
122). Ка ко бисмо на нај бо љи на чин опи са ли син так сич ке од ли ке
јези ка овог тек ста, у на ставку из ла га ња пред ста ви ће мо упо тре бу
ин фи ни ти ва и ак тив них пар ти ци па, као и основ не од ли ке за ви сно -
сло же не ре че ни це (на чин ње ног ис ка зи ва ња и ре пер то ар ве зни ка),
бу ду ћи да се у тим до ме ни ма овог де ла је зич ког си сте ма књи жев ни
је зик и вер на ку лар ни нај ви ше раз ли ку ју (ГРИЦ КАТ 1968: 39; ГР КО -
ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007а: 144–149).

4.1. Упо тре ба ин фи ни ти ва. Ин фи ни тив је у овом тек сту за бе -
ле жен у сле де ћим упо тре ба ма:

а) у скло пу фу ту ра (2х): че…по гѹ би ти (49r/12–13) и че…рас то чи тии
(49v/1–2). При ме ри гра ма ти ка ли зо ва ног фу ту ра као ка те го ри је, бу ду -
ћи да га књи жев ни је зик не по зна је,26 не сум њи во су у текст про др ли
из вер на ку ла ра, а по зна то је да је тај про цес на це лом што кав ском
те ре ну окон чан још у 14. ве ку (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2013: 148).

б) уну тар мо дал них им пер со нал них струк ту ра, са гла го лом
*jestь / byti, са зна че њем објек тив не нео п ход но сти или мо гућ но сти,
ко је су по твр ђе не у ста ро сло вен ском (VE ČER KA 1996: 239, 249), а
рет ко и у дру гим ста рим сло вен ским је зи ци ма (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР

2007а: 200): ако ти е са мо мѹ по пра нѹ би ти (51v/13–52r/1) и би(с) сли ша -
ти по ва сеи зе ми… (55v/10–11). Иако пра сло вен ског по ре кла, обе
струк ту ре су ве о ма ар ха ич не и у тек сту има ју стил ски на бој.

в) у кон струк ци ји са ре флек сив но упо тре бље ним ег зи стен ци -
јал ним гла го лом у ко јој се мор фе мом се им пли ци ра уоп ште ни агенс:
не има се за що за що, прим М.К. по врѣ сти ни к че мѹ при ве за ти (47r/13–
47v/2). Ова струк ту ра, бу ду ћи не по твр ђе на у ста ро сло вен ском и ре -
дак циј ским је зи ци ма, пред ста вља ино ва ци ју ко ја све до чи о бал кан -
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26 По зна то је да се бу ду ће вре ме у ста ро сло вен ском ис ка зи ва ло об ли ци ма
пре зен та, што је за ви си ло од кон тек ста (тзв. про сти фу тур), или пе ри фра зом са -
чи ње ном од гла го ла имѣ ти, хо тѣ ти или на чѧ ти и ин фи ни ти ва гла го ла (тзв. сло жен
фу тур) (ГРА МА ТИ КА 1993: 301–308; VE ČER KA 1993: 175–176). Ова кво ста ње на сле -
ђу ју и ре дак циј ски је зи ци.



ским про це си ма ко ји су за хва ти ли ју жно сло вен ске је зи ке,27 а ко ја је
у је зик овог тек ста мо гла до спе ти из пред ло шка (бу гар ске или ма -
ке дон ске про ве ни јен ци је).

г) у функ ци ји гла гол ске до пу не уз мо дал не гла го ле, и то уз хо тѣ ти
(5х): аще хо щ е ши би ти (46v/7), ако ли ме по гѹ би ты хо щ е шь (54v/4) и уз
мощи (2х): ерѣ га мо же шь са(м) ѹва ли ти а не мо же га сь все мь пле ме но мь
изва ли ти (47v/6–8), по том уз гла гол кре та ња28 уну тар та у то су бје -
кат ских струк ту ра ле щи (1х): ле го ше спа ти (55r/10–11), и уз гла го ле го -
во ре ња ре фе рен ци јал ног ка рак те ра29 у функ ци ји им пе ра ти ва (5х),
чи ја је упо тре ба у ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма, пре ма ре чи ма Р.
Ве чер ке (VE ČER KA 1996: 85), би ла ин спи ри са на грч ким ори ги на ли -
ма. Уп. нпр. ве ли ти црь си на гри фь прі и ти кь не мѹ (53r/10–12), ве ли тии
црь си на гри фь гла вѹ ѡ цѣ щ ии и ѡ(т)не сти… (54r/13–54v/1).

На осно ву по твр ђе них при ме ра мо же се за кљу чи ти да се ин фи -
ни тив у овом тек сту до ми нант но ко ри сти у сло вен ском ду ху, те да
не ке ње го ве упо тре бе све до че о про це си ма ко ји су у вер на ку ла ру
уве ли ко по од ма кли (нпр. гра ма ти ка ли за ци ја фу ту ра или ис ка зи ва -
ње ег зи стен ци јал ног зна че ња по мо ћу кон струк ци ја са гла го лом
има ти), док су се дру ге очу ва ле тра ди ци јом иако има ју књи шко по -
ре кло (нпр. ин фи ни тив у функ ци ји им пе ра ти ва).

4.2. Упо тре ба ак тив них пар ти ци па. Ак тив ни пар ти ци пи су у
овом тек сту за бе ле же ни у сле де ћим упо тре ба ма:

а) у функ ци ји име ни це у свом суп стан ти ви зи ра ном об ли ку (2х):
и ра зѹ мь блгль тво ре щ и мь е (46r/5–6), и сли ше щи рѣ ко ше (48r/9).

б) у функ ци ји име нич ке од ред бе (4х): ѹбо гь мѹ жь а мѹ да рь на сѹ -
де се деи (48r/3–4), кои пль ть ѹми ра ю щѹ по гѹ блаа (50v/5–6), да бѹ дѹ ть ѡчіи
твое до лѹ зре ще а го ре ви де ще (47v/9–10).

в) у функ ци ји ге рун да (11х) ис ка зу ју ћи се ман тич ки раз ли чи те
адвер би јал не од ред бе ре че нич ног пре ди ка та, на чин ску (2х): не иди
на са бо рь смее се (46v/10–11), (49v/3), вре мен ску (6х): по ма ло ѡдае мно го
име ниа хо щ е ть рас то чи ти (48v/9–11), и та мо шь(д) без вре ме на не си ди
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27 Про ди ра ње гла го ла има ти у ег зи стен ци јал не струк ту ре је сте од ли ка бал -
кан ског је зич ког са ве за (ДЕ МИ РАЈ 1994: 182).

28 Уз ове гла го ле се као кон ку рент но сред ство ин фи ни ти ву сре ће и да ре че -
ни ца, ко ја је по твр ђе на у двоструко ви ше при ме ра, и то у окви ру хе те ро су бје кат -
ских струк ту ра: ве ли ти при ти кь не мѹ да те да рѹе (224/24–25), та ко и у окви ру та у -
то су бје ка т ских струк ту ра: не ка я по гѹ кь ѡцѹ мо е мѹ да га ѹве щ а мь (224/19).

29 У истим син так сич ко-се ман тич ким усло ви ма, али у ви ше не го двоструко
ма њем бро ју по твр да (2х) по твр ђе на је и да ре че ни ца: ве ли ви ца рь си на гри хь да бѹ -
де те… (224/7–8), ве ли ти ти ца рь си на гриф да бѹ де шь… (224/10)



(50r/4–5), као и ону ко јом се уво ди ди рект ни го вор (3х): на пи са
ан а да нь в кни зе ед нѹ по сла кь ра та нѹ ца рѹ и ало нѹ а го во ре ки (52v/1–4),
а трѥ тию да де г(с нѹ сво е мѹ ца рѹ си на гри фѹ а го во ре (53r/1–3).

Док су ак тив ни пар ти ци пи до ми нант но за бе ле же ни у функ ци ји
ге рун да, што је за јед нич ка си стем ска од ли ка књи жев ног и вер на -
ку лар ног је зи ка, њи хо ве ре ла тив но рет ке по твр де у функ ци ји име -
ни це и име нич ке од ред бе има ју књи шки ка рак тер.

4.3. Ис ка зи ва ње ре че нич не суб ор ди на ци је. Књи жев ни је зик је
за ис ка зи ва ње ре че нич ног суб ор ди ни ра ног са др жа ја рас по ла гао ве -
ћим бро јем из ра жај них сред ста ва. Он је по ред фи нит них ре че ни ца,
иста зна че ња мо гао да ис ка же и не фи нит ним сред стви ма, при че му
су не ка ме ђу њи ма има ла из ра зи то књи шки ка рак тер. У вер на ку ла -
ру је, на су прот то ме, вла дао вер бал ни на чин из ра жа ва ња (GR KO VIĆ -
-MA JOR 2010; КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2015а: 65).

У тек сту за ис ка зи ва ње суб ор ди ни ра ног ре че нич ног са др жа ја
до ми ни ра ју фи нит на сред ства (за ви сне ре че ни це). За бе ле же на не -
фи нит на сред ства (ин фи ни тив и ак тив ни пар ти ци пи) упо тре бље на
су у скла ду са си сте мом сло вен ског је зи ка, док ве штач ке не фи ни т -
не кон струк ци је за ис ка зи ва ње по је ди них суб ор ди ни ра них зна че -
ња, по пут кон струк ци је ап со лут ни да тив или ин фи ни тив них кон -
струк ци ја са еже или ве зни ком, ни су по твр ђе не (в. па ра гра фе 4.1. и
4.2.). У тек сту је за бе ле же на и кон струк ци ја дво стру ког аку за ти ва,
јед на од ар ха ич них стра те ги ја пра сло вен ског по ре кла (уп. ПО ТЕБ НЯ

1958: 301) за ис ка зи ва ње до пун ског ре че нич ног са др жа ја: бга та
мѹжа бо га ть ства ра(д) мѹ дра по ве даю а ѹбо га мѹ жа ѹбо жь ства ра(д) лѹ да
пове да ю ть (48r/11–13).

У от кло ну од књи шких кон струк ци ја и ода би ру оног сред ства
из син так сич ко-се ман тич ког ре ги стра књи жев ног је зи ка ко је је по -
сто ја ло и у вер на ку ла ру огле да се је дан од на чи на при бли жа ва ња
тог је зи ка го вор ним обра сци ма (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2007a: 433–434).
Осло нац на го вор не мо де ле мно го из ра зи ти је се осе ћао у на чи ну
фор ма ли зо ва ња за ви сно сло же ног ре че нич ног ком плек са (КУ РЕ ШЕ ВИЋ

2013б). У тек сту су по твр ђе ни ре че нич ни ком плек си уну тар ко јих су
ус по ста вље ни се ман тич ки тран спа рент ни хи по так тич ки од но си чи ји
фор мал ни екс по нент је сте упо тре ба се ман тич ки спе ци фи ко ва них
ве зни ка (в. до ле та бе лу 1). По не кад се ис ка зи ва ње хи по так тич ког
ре че нич ног са др жа ја осла ња ло на упо тре бу ко ре ла ти ва или ем фа -
тич ки упо тре бље них пар ти ку ла, чи ја упо тре ба је сте ка рак те ри сти -
ка го во ре ног је зи ка. Уп. нпр: аще ми ѹго ди тиь а д на нь то ти по чи не ши
сь ми ро мь ѹ ста ро сти сво еи (52r/9–12), ако я ль жѹ  а ти ви ги са мь (53v/9–
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10), ѡни ки е вла сте ли чи кь бес кни ге ка ко но би сер но зрь но не про врь те но, … а
ѡна кое кме ти кь бес кни ге ка ко но ста рь пло ть без по д пор на (47v/10–47r/4).

Про у ча ва ње хи по так се ста ро срп ских по слов но пр ав них до ку -
ме на та по твр ди ло је да се ста ро срп ски од по че та ка пи сме но сти раз -
ли ко вао од срп ско сло вен ског је зи ка не са мо у на чи ну ис ка зи ва ња
хи по так тич ког ре че нич ног са др жа ја већ и у ре ги стру ве зни ка и ве -
знич ких ре чи ко ји ма су се уво ди ле за ви сне ре че ни це (уп. ПА ВЛО -
ВИЋ 2009). У ре ги стру упо тре бље них хи по так тич ких ве зни ка у овом
тек сту за па же на је слич на си ту а ци ја као и на ни воу фо нет ске и мор -
фо ло шке ана ли зе. За ви сне ре че ни це су уво ђе не ве зни ци ма по ре клом
из лек сич ког ре ги стра оба је зи ка: срп ско сло вен ског и ста ро срп ског.
Ка ко по ка зу је та бе лар ни пре глед по твр ђе них ти по ва за ви сне ре че -
ни це и њи хо вих ве зни ка, мо же се за кљу чи ти да про цен ту ал но до -
ми ни ра ју ве зни ци из лек сич ког ре ги стра ста ро срп ског је зи ка.

Табела 1.

5. Закључак.
Циљ ово га ра да је био да фи ло ло шком ана ли зом, спро ве де ном

на фо нет ско-фо но ло шком, мор фо ло шком и син так сич ком ни воу,
утвр ди мо да ли је и на што кав ском те ре ну мо гло до ла зи ти до ме ша -
ња ста ро срп ских (што кав ских) и срп ско сло вен ских цр та на свим
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Тип зависне
реченице

Везник

Регистар српсл. јез. Регистар стсрп. јез.

Релативна реч. кои (5х)

Временска реч. егда (4х) докле (2х)

Месна реч. гдено (1х)

Поредбена реч. яко (1х) како (1х), каконо (3х), него ли (3х)

Последична реч. да (+ през) (6х)

Намерна реч. еда (1х) да (+ през) (5х)

Узрочна реч. бо (1х), яко (1х) защо (1х), ере (6х)

Условна реч. аще (6х) ако (5х)

Допунска реч. ере (1х), како (2х), да (3х)



је зич ким ни во и ма, као што се то де ша ва ло на ис точ но сло вен ском
те ре ну или код Хр ва та на про сто ри ма на ко ји ма се не го ва ла гла гољ -
ска пи сме ност, а да се при том не ра ди о на тру ње но сти књи жев ног
је зи ка еле мен ти ма из вер на ку лар ног је зи ка (што је до зво ља ва ла и
нор ма књи жев ног је зи ка ни жег сти ла), ни ти о вер на ку ла ру у ко јем
постоје и цр те књи жев ног је зи ка.

Фи ло ло шка ана ли за је зи ка тек ста Сло ва Аки ра Пре му дрог из
ру ко пи сног збор ни ка бр. 53 На род не би бли о те ке Ср би је из 1570–
1580. го ди не, за ко ји је у це ли ни по твр ђе на срп ска ре дак ци ја за пад -
но што кав ског ти па (ШТА ВЉА НИН-ЂОР ЂЕ ВИЋ 1986: 117) по ка за ла је
да је у ње му до ла зи ло до та квог про жи ма ња цр та на свим је зич ким
ни во и ма, те да се не мо же ре ћи ко ји је зик пре о вла ђу је. Оно што је
при том ва жно ис та ћи је сте то да ме ђу вер на ку лар ним цр та ма на фо -
нет ском и мор фо ло шком пла ну до ми ни ра ју оп ште што кав ске цр те,
ка рак те ри стич не за раз до бље до 15. ве ка (ИВИЋ 1994: 55–65). Што -
кав ске ино ва ци је ка сни јег да ту ма30 у овом тек сту ни су по твр ђе не, што
не зна чи да их у дру гим тек сто ви ма истог ру ко пи сног збор ни ка не ма.
Из два ја ју се рет ке цр те ко је ни су оп ште што кав ског ка ра к те ра, а ко -
је све до че о про ве ни јен ци ји пи са ра или су у је зик Сло ва про др ле
из ра ни јег ма ке дон ског/бу гар ског пред ло шка.31

Са функ ци о нал но стил ског аспек та мо же се ре ћи да је стил овог
тек ста сли чан је зи ку сред њо ве ков не не ли тур гиј ске на ра тив не про -
зе у ко јем се у ве ћој или ма њој ме ри пре пли ћу тра ди ци о нал ни књи -
жев но је зич ки обра сци са обра сци ма ка рак те ри стич ним за го вор ни
је зик или усме ну књи жев ну тра ди ци ју.

Ме ша ви на цр та по ре клом из два је зич ка си сте ма у ре зул та ту је
до во ди ла до ства ра ња сво је вр сног је зич ког амал га ма. Не ки ауто ри
тај је зик на зи ва ју хи брид ним сма тра ју ћи га се кун дар ним је зич ком
си сте мом ко ји се у од ре ђе ним књи жев но је зич ким сре ди на ма мо гао
до из ве сне ме ре стан дар ди зо ва ти (МATHIESEN 1984: 47; ЖИ ВОВ 1988:
56). То се по сти за ло та ко што се у ни зу слич них тек сто ва сре ћу исте
цр те ко је су на тај на чин гра ди ле је зич ку тра ди ци ју жан ра.

У исто ри ји срп ског сред њо ве ков ног је зи ка упо тре ба ме ша ног
је зи ка за бе ле же на је у по је ди нач ним спо ме ни ци ма из 16. ве ка ко ји
жан ров ски при па да ју до њем де лу Тол сто је ве пи ра ми де, као што је
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30 Ми сли се пре све га на гу бље ње гла са х, но во јо то ва ње, по ја ву но вих на ста -
ва ка у да ти ву, ин стру мен та лу и ло ка ти ву мно жи не, као и на дру ге про ме не ко је су
до во ди ле до ди ја ле кат ске ди фе рен ци ја ци је што кав ских го во ра (уп. ИВИЋ 1994: 65).

31 Пр ви ма при па да ју икав ске ре флек са ци је ја та, а дру ги ма рет ке во ка ли за -
ци је не ка да шњих по лу гла сни ка у е или о и из о ста нак ем пе тет ског л у лек се ми
зе мља.



то слу чај са Хи лан дар ским ме ди цин ским ко дек сом (уп. ЈО ВИЋ 2011).
При том се та ква упо тре ба је зи ка до са да об ја шња ва ла сло бод ни јим
од но сом пре ма пред ло шци ма / тек сто ви ма про фа ног ка рак те ра, тј.
сма тра ла се по сле ди цом не по зна ва ња нор ме књи жев ног је зи ка (ГР -
КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2012: 294).

Да љим ис тра жи ва њи ма тре ба ло би об у хва ти ти и дру ге тек сто ве
из овог збор ни ка, ка ко би се утвр ди ло да ли је та ква упо тре ба је зи ка
ка рак те ри сти ка са мо овог тек ста, или це лог збор ни ка. Ис тра жи ва ње
би по том тре ба ло про ши ри ти и на дру ге збор ни ке слич не про ве ни -
је ни ци је и са др жи не ка ко би се утвр ди ло да ли је упо тре ба ме ша ног
је зи ка у срп ској сред њо ве ков ној пи сме но сти има ла од ре ђе ну тра ди -
ци ју и да ли се ве зи ва ла са мо за од ре ђе ну те ри то ри ју. На тај на чин би
се сте као још бо љи увид у уну тра шњу и спо ља шњу ди на ми ку раз -
во ја на шег сред њо ве ков ног је зи ка књи жев но сти, тј. да ли се у сред -
њем ве ку мо гу раз ли ко ва ти са мо функ ци о нал но стил ски ва ри је те ти
срп ско сло вен ског је зи ка или је ва ри ра ње би ло и те ри то ри јал но
усло вље но. Фи ло ло шка про у ча ва ња тек сто ва пи са них ова квим (ме -
ша ним/ хи брид ним) је зи ком мо гу има ти и ши ри зна чај: у ве ли кој
ме ри мо гу по мо ћи у ре кон струк ци ји ра ни јих ста ди ју ма је зич ког
раз во ја на ци о нал них је зи ка, у по је ди ним сре ди ни ма мо гу чак от -
кри ти и пу те ве раз во ја књи жев ног је зи ка но вог ти па, а сва ка ко су
зна чај на и за от кри ва ње је зич ке све сти та да шњих го вор ни ка (ЖИ -
ВОВ 1988: 57).
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ЯЗЫК СЛОВА АКИРА ПРЕМУДРОГО ИЗ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ СЕРБИИ Nr 53

Р е з ю м е

В усло ви ях го мо ген ной ди глос сии, ха рак те ри зу ю щ ей серб скую язы ко вую
си ту а цию в сред нем ве ке, ис по ль зо ва ние двух язы ко вых си стем – серб ско сла -
вян ской и древ не серб ской – бы ло пол но стью функ ци о на ль но диф фе рен ци ро ва но.
Од на ко в не ко то рых жан рах все же мо гло про и зо й ти их сбли же ние, на блю да ть ся
их вза и мо вли я ние и да же вза и мо де й ствие. В от де ль ных тек стах (осо бен но в тех,
ко то рые на пи са ны в ином со ци о лин гви сти че ском кон тек сте или в пе ри фе ри й -
ных обла стях што ков ско го ди а лек та) вза и мо вли я ние двух язы ко вых си стем в ре -
зу ль та те спо соб ство ва ло со зда нию ги брид но го язы ка, сво е о бра зно го сме ше ния
кни жных (серб ско сла вян ских) и вер на ку ляр ных (што кав ских) черт. Имен но нар -
ра тив ные со чи не ния не ли тур ги че ско го со дер жа ния пред ста вля ли сме шан ную зо -
ну, т.е. тек сты, ко то рые мо гли бы ть на пи са ны раз лич ны ми ти па ми язы ка. Под -
твер жде но, что не ко то рые со чи не ния мо гли бы ть на пи са ны серб ско сла вян ским
язы ком вы со ко го сти ля (Ро ман о Вар ла а ме и Иоаса фе), не ко то рые – серб ско сла -
вян ским язы ком бо лее низ ко го сти ля (Серб ская Алек сан дри да), а не ко то рые –
поч ти на сто я щ им древ не серб ским язы ком (Ро ман о Тр ое).

В ста тье пред ста влен фо но ло ги че ский, фо не ти че ский, мор фо ло ги че ский и
син так си че ский ана лиз Сло ва Аки ра Пре му дро го с це лью до пол ни ть пред ста -
вле ния о функ ци о на ль ных во змо жно стях язы ка серб ской сре дне ве ко вой не ре ли -
ги о зной пр о зы. Ана лиз сде лан на ма те ри а ле спи ска ру ко пи сно го тек ста XVI ве ка
(Сбор ник апо кри фов и дру гих со чи не ний) Nr 53, при на дле жа щ е го фон ду На ци -
о на ль ной би бли о те ки Сер бии; для тек ста под твер жде на за пад но што кав ская про -
ве ни ен ция. Ре зу ль та ты ис сле до ва ния сви де те ль ству ют о том, что в тек сте на всех
язы ко вых уров нях пе ре пле ли сь чер ты древ не серб ско го (што кав ско го ди а лек та)
и серб ско сла вян ско го язы ков, вслед ствие че го не во змо жно кон ста ти ро ва ть пре -
о бла да ние од но го из них. Ана лиз по зво ля ет до ка за ть, что сре ди вер на ку ляр ных
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черт пре о бла да ют общ е што кав ские чер ты, от но ся щ и е ся к пе ри о ду ра нее 15 ве -
ка, в то вре мя как те из бо лее позд не го пе ри о да не под твер жде ны. В функ ци о -
наль ном аспек те сле ду ет от ме ти ть, что сти ль это го тек ста бли зок сре дне ве ко вой
не ли тур ги че ской нар ра тив ной про зе, в язы ке ко то рой в опре де лен ной сте пе ни
пе ре пле та ют ся тра ди ци он ные ли те ра тур но-язы ко вые мо де ли с образ ца ми, ха -
рак тер ны ми для раз го вор ной ре чи или уст ной ли те ра тур ной тра ди ции.

Клю че вые сло ва: ис то рия язы ка, серб ский, серб ско сла вян ский, ги брид ный
язык, Акир Пре му дрый.

Мarina F. Kurešević

THE LANGUAGE OF THE STORY OF THE SAGE AHIQAR FROM SERBIAN
MANUSCRIPT NO. 53 OF THE NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

S u m m a r y

In terms of ho mo ge ne o us di glos sia, the ba sic cha rac te ri stic of the Ser bian me di a -
e val lan gu a ge si tu a tion, the usa ge of two lan gu a ge systems, Ser bian Church Sla vo nic and
Old Ser bian, we re cle arly fun cti o nally de mar ca ted. Ho we ver, in so me gen res they co uld
get clo ser to each ot her, co uld in flu en ce each ot her and co uld even in ter fe re with each
ot her. In so me texts of se cu lar cha rac ter (espe ci ally tho se writ ten in dif fe rent so ci o lin -
gu i stic con texts or in pe rip he ral shto ka vian di a lec tal zo nes) as a re sult of the mu tual in -
flu en ce of two lan gu a ge systems a hybrid lan gu a ge, a mix tu re of Ser bian Church Sla vo -
nic and Old Ser bian (shto ka vian) ele ments, co uld ha ve ari sen. Nar ra ti ve texts of non-li -
tur gi cal cha rac ter re pre sen ted a mi xed zo ne, that is, the texts which co uld ha ve been
writ ten in dif fe rent types of lan gu a ge. So far it was con fir med that so me texts of this
gen re co uld ha ve been writ ten in high-style Ser bian Church Sla vo nic (e.g. the Bar la am
and Jo a saph Ro man ce), the ot her in its lo wer fun cti o nal style (e.g. the Ser bian Ale xan -
der Ro man ce), and the third in al most pu re Old Ser bian (e.g. the Troy Ro man ce).

This pa per in ve sti ga tes the pho no lo gi cal, pho ne tic, morp ho lo gi cal and syntac tic
fe a tu res of the Story of the Sa ge Ahi qar in or der to ex pand the know led ge abo ut the
pos si bi li ti es of lan gu a ge re a li sa ti ons in Ser bian me di e val non-li tur gi cal nar ra ti ve pro -
se. Analysis was con duc ted on the 16th-cen tury tran script from Ser bian Ma nu script No.
53 of the Na ti o nal li brary of Ser bia, which ori gi na ted in the west shto ka vian di a lec tal
zo ne. The re sults ha ve con fir med the pre sen ce of ele ments ori gi na ting both from Ser -
bian Church Sla vo nic and Old Ser bian (shto ka vian ver na cu lar) at every lan gu a ge le -
vel wit ho ut a pos si bi lity to say which of them pre vail. The analysis has al so shown
that the do mi nant ver na cu lar fe a tu res in clu de tho se of com mon shto ka vian cha rac ter
which had de ve lo ped un til the 15th cen tury, whi le tho se from the la ter pe riod ha ve not
been no ted. Re gar ding the styli stic aspect, the fun cti o nal style in this text is si mi lar to
the ot her nar ra ti ve texts whe re tra di ti o nal lan gu a ge pat terns over lap with pat terns cha -
rac te ri stic of spo ken lan gu a ge or oral li te ra tu re.

Keywords: hi story of lan gu a ge, Ser bian, Ser bian Church Sla vo nic, hybrid type of
lan gu a ge, Sa ge Ahi qar.
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НЕУПРАВНИ ГОВОР У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ**

Пред мет члан ка је су кон струк ци је с не у прав ним го во ром у срп -
ском и ру ском је зи ку. Ука зу је се на на чи не пре но ше ња ту ђег го во ра да -
тим кон струк ци ја ма у оба је зи ка. Кон ста ту ју се слич но сти и раз ли ке на
син так сич ком и мо дал ном пла ну. Кон фрон та тив на ана ли за ука зу је на
те шњу по ве за ност ру ских кон струк ци ја с не у прав ним го во ром с мо дал -
но шћу (објек тив ном – упо тре бом ве зни ка что бы, и су бјек тив ном – мо -
гућ но шћу упо тре бе ве зни ка буд то).

Кључ не ре чи: ре пре зен то ло ги ја, не у прав ни го вор, мо дал ност, ру -
ски, срп ски.

1. Репрезентологија као синтаксичка дисциплина.
Син так са ту ђег го во ра се мо же ис пи ти ва ти у окви ру ре пре зен -

то ло ги је – лин гви стич ке ди сци пли не ко ја се ба ви на чи ни ма пре но -
ше ња ту ђег го во ра. Син так си ча ри го во ре и о син так си ту ђег го во ра
као о че твр том де лу син так се: пр ви је син так са син таг ме, дру ги – син -
так са ре че ни це, тре ћи – син так са сло же них син так сич ких це ли на
(в. ЧУ МА КОВ 1975; КО ВА ЧЕ ВИЋ 2012).

Син так са ту ђег го во ра се ба ви на чи ни ма пре но ше ња ту ђег го во -
ра и мо гу ћим од но си ма из ме ђу ти по ва го во ра за сту пље них у јед ном
тек сту. Мо же се, у ци љу што схе ма тич ни јег и јед но став ни јег до ла же -
ња до за кљу ча ка, огра ни чи ти на ана ли зу ту ђег го во ра уну тар јед не
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ре че ни це, ме ђу тим, сва пу но ћа и ра зно вр сност мо гућ но сти до ла зи до
из ра жа ја у окви ру ве ћих и сло же ни јих син так сич ких це ли на. Пре -
но ше ње ту ђег го во ра се мо же ис пи ти ва ти у усме ном го во ру ко ји
укљу чу је он да и не вер бал на сред ства: ми ми ку, ге сто ве, као и бо га та
ин то на ци о на сред ства. На ро чи то ин те ре со ва ње лин гви ста и по е ти ча -
ра по бу ђу је ис пи ти ва ње ту ђег го во ра у умет нич кој књи жев но сти, што
зах те ва за ди ра ње у сло же на пи та ња ана ли зе књи жев ног де ла, сти ла,
на ра то ло шких од но са из ме ђу ауто ра, при по ве да ча и ју нака. Ни шта
ма ње за ни мљи во ни је ис пи ти ва ње ту ђег го во ра у дру гим ре а ли за ци -
ја ма је зи ка: у пу бли ци стич ком и на уч ном сти лу, ре ци мо. Пу бли ци -
стич ка де ла и на ста ју до брим де лом по во дом не ка кве ве сти, ин фор -
ма ци је (ла жне, по лу и сти ни те или исти ни те) о од ре ђе ном до га ђа ју,
па се он да и гра де као по ле ми ка и раз го вор с дру гим ве сти ма, ста -
во ви ма, прет по став ка ма и слич но, ма ни фе сту ју ћи, у за ви сно сти од
од го вор но сти и сти ла са мог ауто ра, раз ли чи те од но се пре ма ту ђој
ре чи. На уч ни стил би, у скла ду с ви со ко по ста вље ним мо рал ним
прин ци пи ма на уч ног по зи ва, тре ба ло да ма ни фе сту је мак си мал но
од го во ран од нос пре ма ту ђој ре чи, ко ја је ско ро увек ауто ри зо ва на,
али и као та ква пред ста вља за ни мљив пред мет ис пи ти ва ња за ре -
пре зен то ло ги ју: она је и ов де умно го ме пред мет рас пра ве, с њом се
сла жу или из ри чу не сла га ње, по во дом ње се из но се нај ра зли чи ти -
ји ста во ви и оце не.

2. Неуправни према управном говору.
По сто је два су штин ски и фор мал но су прот ста вље на на чи на

пре но ше ња ту ђег го во ра: управ ни или ди рект ни и не у прав ни или
ин ди рект ни го вор. Су шти на њи хо ве су прот ста вље но сти је у на чи -
ну пре но ше ња: управ ни го вор да је ту ђе ре чи у оном ви ду у ком су
оне из го во ре не ре ал но, ти ме су ге ри шу ћи њи хо ву вер ност, исти ни -
тост, а не у прав ни го вор ин ди рект но упу ћу је на ту ђе ре чи, пред ста -
вља ју ћи ви ше го вор ни ков до жи вљај и раз у ме ва ње ту ђих ре чи не го
са му њи хо ву су шти ну. Фор мал на су прот ста вље ност два ју на чи на
пре но ше ња ту ђег го во ра огле да се у син так сич кој са мо стал но сти
ис ка за ко ји пред ста вља ту ђи го вор у од но су на ауто ров код управ -
ног и, са дру ге стра не, син так сич кој за ви сно сти ту ђег го во ра у од -
но су на аутор ски код не у прав ног го во ра.

Ком би на ци ја ма ових два ју ти по ва пре но ше ња ту ђег го во ра на -
ста ју мо ди фи ка ци је управ ног и не у прав ног го во ра, ко ји ма се уки да
стрикт на одво је ност два ју при сту па и су ге ри ше сло же ни ји до жи -
вљај ствар но сти (в. КО ВА ЧЕ ВИЋ 2012).
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У не у прав ном го во ру се ту ђи го вор угра ђу је у ауто ров, по ста је
ње гов део и фор мал но, и су штин ски. Ту ђе ре чи не ма ју као код
управ ног го во ра са мо ста лан ста тус и ин те гри тет: оне се пре при ча -
ва ју (в. ПА ДУ ЧЕ ВА 1996).

У овом ра ду ће мо обра ти ти па жњу на јед но пи та ње ко је до са да
ни је би ло пред мет кон фрон та тив них ру ско-срп ских ис тра жи ва ња:
на син так сич ко и мо дал но уоб ли ча ва ње кон струк ци ја с не у прав ним
го во ром у срп ском и ру ском је зи ку.

3.1. Неуправни говор у српском језику са синтаксичког стано -
ви шта.

Син так сич ки гле да но, кон струк ци је с не у прав ним го во ром
пред ста вља ју за ви сно сло же ну ре че ни цу чи ји је основ ни део пред -
ста вљен кла у зом с гла го лом го во ре ња и ње го вим ну жним ар гу мен -
ти ма, а за ви сни – за ви сном из рич ном кла у зом уве де ном ве зни ци ма
да, ка ко или нај ра зно вр сни јим упит но-од но сним за ме ни ца ма у ве -
знич кој функ ци ји.

Да нас нам је са оп штио да смо до би ли от каз.
(Уп.: Са оп штио нам је: „До би ли сте от каз.“)

Кон струк ци је с управ ним и не у прав ним го во ром, да кле, има ју
за јед нич ки део: то је аутор ска ре мар ка с гла го лом го во ре ња, ми -
шље ња и слич но. За раз ли ку од управ ног го во ра ко ји не мо ра оба -
ве зно да бу де уве ден аутор ском ре мар ком или реч ју са се ман ти ком
го во ре ња и слич но (ре пли ке ди ја ло га), код не у прав ног је основ на
кла у за с гла го лом го во ре ња и слич ним – оба ве зна (из у зе так пред ста -
вља ју, на рав но, мо ди фи ка ци је не у прав ног го во ра ко ји ма се овог пу та
не ће мо ба ви ти). За ви сна кла у за (ко ја пред ста вља не у прав ни го вор)
и на ста је као об је кат ски ар гу мент пре ди ка та из основ не кла у зе.

У кон струк ци ја ма с не у прав ним го во ром у основ ној кла у зи мо -
гу би ти упо тре бље ни гла го ли истих оних се ман тич ких гру па као
код кон струк ци ја с управ ним го во ром: гла го ли го во ре ња, ми шље ња,
осе ћа ња. Они има ју зна чај ни ју уло гу у фор мал ном и се ман тич ком
об ли ко ва њу кон струк ци је с не у прав ним го во ром, те шње су по ве за -
ни са за ви сном кла у зом не го гла го ли у кон струк ци ја ма с управ ним
го во ром1.

За ви сна кла у за у кон струк ци ја ма с не у прав ним го во ром нај че -
шће се уво ди ве зни ком да. Не у трал ни из рич ни ве зник да мо же се
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за ме ни ти ве зни ком ка ко. Из бор ве зни ка ка ко, а не да у из ве сној ме -
ри по вла чи за со бом од ре ђе не стил ске кон се квен це: ка ко је ре ђи у
упо тре би, па се чи ни за ни мљи ви јим стил ским сред ством. Уз гла го ле
при ча ти, ис при ча ти и слич не у основ ној кла у зи, ко ји ма се на во ди
не ко ли ко са др жа ја го во ра или су ге ри ше да је на ве де ни са др жај је -
дан од не ко ли ко, че шће се упо тре бља ва ве зник ка ко.

Са жа ље ва ју ћи се бе, он јој у ша ли, не све сно, ис при ча, ка ко би јој би ло да је
ње го ва. Ре че, ка ко би је чу вао, ка ко би је свуд са со бом во дио, ка ко би је оде вао
(М. Цр њан ски).

Не са мо да ви ше ни је ми слио да узме дру гу, већ јој је јед на ко по на вљао, ка -
ква је би ла оне но ћи и ка ко је она, са мо она, друк чи ја не го све дру ге же не, у сва -
ком по гле ду (М. Цр њан ски).

На рав но, ве зник ка ко ће би ти упо тре бљен као ис кљу чи во сред -
ство и он де где има исто вре ме но и син так сич ку уло гу адвер би јал ног
де тер ми на то ра.

Уч ти ви двор ја ни, са ми ри са вим, за че шља ним гла ва ма, сви ле ним це ва ни ца -
ма, ду гим ка пу ти ма од ве лу ра и тан ким као прут ма че ви ма, ко ји су им пред ла га -
ли коц ка ње, бе ху им исто та ко чуд но ва ти, као и двор ске да ме, ко је су их пи та ле
ка ко про во де но ћи под ве дрим не бом (М. Цр њан ски).

(пи та ње је гла си ло: Ка ко про во ди те но ћи под ве дрим не бом?)

У за ви сно сти од ва лент но сних свој ста ва ver ba di cen di у основ ној
кла у зи, за ви сну кла у зу уво ди и ко ре ла тив на за ме нич ка реч у од ре -
ђе ном па де жу с пред ло гом или без ње га (са оп шти ти то да, из ја -
сни ти се о то ме да, за ло жи ти се за то да…).

3.2. Неуправни говор у српском језику с тачке гледишта мо дал -
ности.

У ко му ни ка тив ном по гле ду за ви сно сло же на ре че ни ца с не у -
прав ним го во ром увек је оба ве штај на. Основ на ре че ни ца пак мо же
би ти упит на или, рет ко, и уз вич на, и он да од го ва ра ју ћи ин тер пунк -
циј ски знак до ла зи на крај це ле за ви сно сло же не ре че ни це:

Да ли ти је ре као да те во ли?
Ре као ми је да ме во ли!

Уп.:
1. Уда је се за ме не. Ре као је да се (она) уда је за ње га.
2. Уда ла се за ме не. Ре као је да се (она) уда ла за ње га.
3. Уда ће се за ме не. Ре као је да ће се (она) уда ти за ње га.
4. Удај се за ме не. Пи тао је да се уда за ње га.
5. Хо ћеш ли се уда ти за ме не? Пи тао је хо ће ли се уда ти за ње га.
6. Кад ћеш се уда ти за ме не? Пи тао је кад ће се уда ти за ње га.
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Го ре на ве де ни при ме ри по ка зу ју да до про ме не гла гол ског об -
ли ка при ли ком тран сфор ма ци је ди рект ног у ин ди рект ни го вор до -
ла зи са мо у че твр том при ме ру: им пе ра тив ди рект ног го во ра би ва
за ме њен пре зен том (свр ше них или не свр ше них гла го ла) уз оба ве -
зну упо тре бу ве зни ка да. До дру гих по ме ра ња не до ла зи (у мно гим
ин до е вроп ским је зи ци ма до ла зи до оба ве зног по ме ра ња вре ме на ка
про шло сти у ин ди рект ном го во ру).

У срп ском је зи ку до ла зи до не у тра ли за ци је мо дал но сти у за ви -
сној из рич ној кла у зи: пре зент уз ве зник да до ла зи у ин ди рект ном
го во ру и у слу ча ју ре ал не, и у слу ча ју ире ал не мо дал но сти.

– Пи ши до ма ћи за да так – ре кла ми је. Ре кла ми је да пи шем до ма ћи за да так.
(*Ре кла ми је ка ко пи шем до ма ћи)

– Пи шеш до ма ћи за да так – ре кла ми је. Ре кла (ми) је да пи шем до ма ћи за да так.
(Ре кла ми је ка ко пи шем до ма ћи за да так)

У слу ча ју пре зен та ко ји на ста је тран сфор ма ци јом им пе ра ти ва
ни је мо гу ће за ме ни ти ве зник да ве зни ком ка ко (у пи та њу је тзв. не -
мо бил ни пре зент, в. ИВИЋ 1970).

Ка да се упит на ре че ни ца из управ ног го во ра тран сфор ми ше у
не у прав ни го вор, на ста ју тзв. за ви сно-упит не из рич не кла у зе, ко је
се уво де нај ра зли чи ти јим упит ним (упит но-од но сним) ре чи ма
(истим оним упит ним ре чи ма ко је су упо тре бље не у управ ном го -
во ру) (при ме ри 5 и 6).

4. Неуправни говор у руском језику са синтаксичког и модалног
становишта.

У ру ском је зи ку се, за раз ли ку од срп ског, у два слу ча ја су о ча -
ва мо с те сном по ве за но шћу фор мал но-син так сич ког и мо дал ног ре -
че нич ног пла на. Пр ви се ти че из бо ра из ме ђу ве зни ка что и что бы
у за ви сно сти од мо дал но сти кон струк ци је ди рект ног го во ра ко ји се
тран сфор ми ше у ин ди рект ни (1). А дру ги – из бо ра из ме ђу не у трал -
ног у по гле ду су бјек тив не мо дал но сти ве зни ка что и су бјек тив но
мар ки ра ног буд то (2).

(1)

Она вы хо дит за ме ня за муж. Он ска зал, что она вы хо дит за не го за муж.
Она вы шла за ме ня за муж. Он ска зал, что она вы шла за не го за муж.
Она вы й дет за ме ня за муж. Он ска зал, что она вы й дет за не го за муж.
Вы хо ди за ме ня за муж. Он спро сил ее, что бы она вы шла за не го за муж.
Вы й де шь за ме ня за муж? Он спро сил ее, вы й дет ли она за не го за муж.
Ког да вы й де шь за ме ня за муж? Он спро сил ее, ког да она вы й дет за не го за муж.
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Ру ске, као и срп ске кон струк ци је с ин ди рект ним го во ром ука зу -
ју на од су ство би ло ка квих про ме на на вре мен ском пла ну иза зва них
тран сфор ма ци јом ди рект ног го во ра из ра же ног оба ве штај ном ре че ни -
цом. Управ ни го вор из ра жен упит ном ре че ни цом при ли ком тран сфор -
ми са ња у ин ди рект ни та ко ђе чу ва по ка за те ље ин тер о га тив но сти
(реч цу ли у пи та њи ма без упит не ре чи или нај ра зли чи ти је мо гу ће
упит не за ме ни це и при ло ге) ко ји, пре ма тра ди ци о нал ном схва та њу,
за до би ја ју ве знич ку функ ци ју2.

Кон струк ци је с ди рект ним го во ром кон ци пи ра ним као вољ ни
ис каз чу ва ју сво ју ире ал ну мо дал ност у за ви сно сло же ној ре че ни ци
с не у прав ним го во ром. О то ме го во ри упо тре ба ве зни ка что бы уз
би ло ко ји гла гол у управ ној кла у зи ко јом се уво ди ин ди рект ни го вор
(у ру ској се ли те ра ту ри по не где сре ће тер мин «ко свен ное по бу жде -
ние» по ана ло ги ји са «ко свен ный во прос»). Ина че, упо тре ба да тог
ве зни ка у за ви сно сло же ним до пун ским ре че ни ца ма у ру ском је зи -
ку за ви си од се ман ти ке гла го ла у управ ној кла у зи. Во ли тив ни гла -
го ли, мо дал ни и не ки емо тив ни и мен тал ни гла го ли у кон тек сти ма
ко ји ука зу ју на ире ал ну мо дал ност, тј. да се за ви сна про по зи ци ја
пред ста вља као мо гу ћа, при жељ ки ва на, прет по ста вља на, зах те ва ју
упо тре бу овог ве зни ка3.

– Мне и не на до, что бы они ме ня лю би ли. На до, что бы ле чи ли сь и выз до -
ра вли ва ли (www.ru scor po ra.ru).

Впро чем, всег да хо те ло сь, что бы бы ло всё как у лю дей (www.ru scor po ra.ru).
Ер шов вер нул ся из от пу ска и на пи сал за я вле ние Ка ли ни ну, про сил о выс -

шей, не мы сли мой ми ло сти, – про сти ть не вин но го, про сил, что бы раз ре ши ли
ста ри ку при е ха ть к сы ну (www.ru scor po ra.ru).

Ты не мо же шь да же и ду ма ть о чём-ни бу дь и меч та е шь то ль ко о том, что -
бы при шла твоя со ба ка, един ствен ное, по-ви ди мо му, су щ е ство, к ко то ро му ты
при вя зан (www.ru scor po ra.ru).

Кон струк ци је с не у прав ним го во ром из ра же ним уз по моћ ве -
зни ка что бы све до че и о мо гућ но сти обр ну тог сме ра мо дал не мо -
ти ва ци је: од за ви сне ка глав ној кла у зи.

Удер жи вая Сер гея на ве су, он крик нул в рас кры тую две рь, что бы вы зва ли
«ско рую» и сроч но да ли бы ему пла сты рь… (www.ru scor po ra.ru)

– Что-ни бу дь пе ре да ть? – Ска жи ему, что бы по зво нил мне. – Хо ро шо
(www.ru scor po ra.ru).

Вно вь он обра тил ся к де жур но му за раз ре ше ни ем по гу ля ть на пло щ а ди у
вок за ла – и как-то сра зу на до ел. Офи цер от мах нул ся и бурк нул, что бы шёл, ку -
да хо чет (www.ru scor po ra.ru).
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Не ки кон тек сти ука зу ју на то да ни је увек јед но став но раз лу -
чи ти о ком се тач но зна че њу ра ди. У сле де ћем при ме ру се циљ но
зна че ње пре се ца са из рич ним (по зво ни ть, с той це лью что бы ска -
за ть; по зво ни ть и ска за ть).

Де ло в том, что Кле нов, уез жая, опла тил ре монт квар ти ры, так
не ль зя ли им ту да по зво ни ть, что бы при сла ли ра бо чих? (www.ru -
scor po ra.ru)

Сви при ме ри кон струк ци ја с ин ди рект ним го во ром ука зу ју на
упо тре бу об ли ка про шлог вре ме на уз ве зник что бы, али не у свом
ка те го ри јал ном зна че њу: рад ња се из вр ши ла пре мо мен та го во ра,
већ у ин ди рект но-во ли тив ном зна че њу.

(2)

О са др жа ју ту ђег го во ра у ру ском је зи ку се, осим кон струк ци -
ја ма ин ди рект ног го во ра с ве зни ком что, мо же са оп шти ти и за ви -
сно сло же ним из рич ним ре че ни ца ма с ве зни ком буд то (буд то бы).
У пи та њу су са др жа ји ко ји пред ста вља ју оба ве штај ни ис каз; обе
до ле на ве де не ре че ни це има ју за по ла зи ште кон струк ци ју с ди рект -
ним го во ром X ска зал: Пе тя уже уехал в Рос сию.

(а) Мне ска за ли, что Пе тя уже уехал в Рос сию.
(б) Мне ска за ли, буд то Пе тя уже уехал в Рос сию.

Ре че ни ца (а) је не у трал на у по гле ду го вор ни ко вог од но са пре -
ма са оп ште ним ту ђим ре чи ма у кон струк ци ји ин ди рект ног го во ра.
Ре че ни ца (б) обе ле же на је мо дал ним мар ке ром: го вор ник сум ња у
исти ни тост ту ђих ре чи ко је пре но си. Овај ве зник, осим ве знич ке,
чи сто син так сич ке функ ци је, као и мно га дру га сред ства пре но ше ња
ту ђег го во ра (тзв. ксе но мар ке ри, пре ма АРУ ТЮ НО ВА 1990), са др жи и
мо дал но зна че ње сум ње, не ве ри це, не по у зда но сти ин фор ма ци је,
дис тан ци ра ња од на во ђе них ту ђих ре чи, од од го вор но сти за њи хо -
ву исти ни тост (в. наш рад МА РИЧ 2014; МИ РИЋ 1998).

Он вла де лец пив но го за во да «Ко ль чу га», бал ло ти ру ет ся в де пу та ты. – А кра -
сный «мерс» в его се мье име ет ся? – По ня тия не имею. – То ль ко что ска за ла, буд -
то зна е шь му жи ка! – во зму ти ла сь я. – Но не лич но же, – па ри ро ва ла Вер ка, – по
га зе там и те ли ку (www.ru scor po ra.ru).

Мне ска за ли, буд то они при на дле жат к ра зным ра сам (www.ru scor po ra.ru).
Сов сем не дав но Ми ше ска за ли, буд то Ка ла й да, от быв срок, стал в Но ри ль -

ске за ме сти те лем на ча ль ни ка пла но во го от де ла (www.ru scor po ra.ru).

Зна че ње пре но ше ња ту ђег го во ра као не по у зда ног, под ло жног
сум њи до ди ру је се са зна че њем не си гур но сти, чи ји из вор ни је ван
са мог су бјек та, већ у ње му са мом.
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Гла за его ста но ви ли сь бес смы слен ны ми, фи гу ра об мяк шей, без во ль но по ви -
са ли ру ки, и он де лал ся до та кой сте пе ни не у зна ва е мым, что вы не риск ну ли бы
да же ска за ть, буд то где-то уже встре ча ли это го че ло ве ка пре жде… (www.ru scor -
po ra.ru)

Упо тре бом ве зни ка буд то мо же се из ра зи ти, осим су бјек тив не
мо дал но сти сум ње, не ве ри це у ту ђе ре чи, и ин ди рект на су ге сти ја о ла -
жној, не и сти ни тој из ја ви – сво јој (пр ва два при ме ра до ле) или ту ђој.
У да тим кон тек сти ма се гла гол го во ре ња са ве зни ком буд то мо же
сма тра ти сво је вр сним еуфе ми змом: убла же но са оп шта ва о из ре че -
ној ла жи, из ми шљо ти ни или за блу ди (в. ЛЯ ПОН 1980; СЛ 2001).

Жи ли ду ша в ду шу. В 1941 го ду нас одо лел го лод. Взя ла я как-то по кар точ -
кам хлеб и съ е ла по до ро ге па ек се стры. Вер нув ши сь до мой, ска за ла, буд то выр -
ва ли его у ме ня из рук, – ута щ и ли (www.ru scor po ra.ru).

Сто и ло мне ска за ть, буд то Ле ноч ка Жур ба ска за ла сво ей ба бу шке, что Ма -
ша не уме ет оде ва ть ся, как Ма ша бы стро хва та ет одеж ку и на чи на ет оде ва ть ся
(www.ru scor po ra.ru).

Но Ч. Дар вин вов се не хо тел ска за ть, буд то успех в твор че стве пред ре ша ет
не кий уни вер са ль ный на бор ме то ди че ских от мы чек, с по мо щ ью ко то рых мо жно
«де ла ть от кры тия» или «на у чи ть ся из о бре та ть» (www.ru scor po ra.ru).

– Мне оче нь при ят но, то ль ко за чем вы ска за ли, буд то я спа сал вас? (www.ru -
scor po ra.ru)

А тре бо ва ли ска за ть, буд то Ва си ль Ве лич ко не же лал ро ди не слу жи ть
(www.ru scor po ra.ru).

У слич ним се кон тек сти ма мо же на ћи и ве зник буд то бы, ко јим
се још ви ше (услед при су ства реч це бы) по ве ћа ва дис тан ца у го вор -
ни ко вом од но су пре ма пре не тим ре чи ма.

По сле то го как по я ви ли сь со о бщ е ния о том, что ЦБ на ме рен вы пу сти ть но -
вые ден зна ки, по пол зли слу хи, буд то бы гря дёт оче ред ная де не жная ре фор ма
(www.ru scor po ra.ru).

Ха рак тер ный эпи зод: «Ока зы ва ет ся, Га ля на ме ня Ве нич ке на жа ло ва ла сь.
Буд то бы я по те ле фо ну на зва ла её сов деп кой». Оправ ды ва ю сь: «Не го во ри ла я
ей та ко го!» (www.ru scor po ra.ru)

О то ме да је су бјект ко ји се кри је иза ре чи буд то бы у на ред ној
ре че ни ци сам го вор ник (а не Ага си) све до чи чи ње ни ца да би упо -
тре ба да тог ве зни ка би ла не мо гу ћа уз гла гол утвер жда ть у пр вом
ли цу (*я утвер ждаю, буд то бы…).

Агас си утвер жда ет, буд то бы по ня тия не име ет, ка ко вы его ре й тин го вые
шан сы (www.ru scor po ra.ru).

Сле де ћи при ме ри ука зу ју на мо гу ћи раз вој и упо тре бу да тог ве -
зни ка у свој ству реч це ко јом се из ра жа ва сум ња у исти ни тост на ве -
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де них ре чи. О то ме да је ов де у пи та њу реч ца, а не ве зник, све до чи
ред ре чи у пр вом при ме ру: он буд то бы окол до вал вдо ву, а не буд то
бы он окол до вал вдо ву; као и си но ни мич ност упо тре бе да те реч це са
реч цом яко бы (у оста лим при ме ри ма).

Же ни ть ба обер ну ла сь для не го су деб ным про цес сом: род ствен ни ки Пу ден -
тил лы об ви ни ли его в раз врат ном по ве де нии и ма ги че ских де й стви ях – он буд -
то бы окол до вал вдо ву, ко то рая мно го лет упор но от ка зы ва ла всем, кто к ней
сва тал ся (www.ru scor po ra.ru).

В бли жа й шем бу ду щ ем же нщ ин мо жет за ин те ре со ва ть по я вле ние си га рет, не
со дер жа щ их ни ко тин (с ге не ти че ски из ме нён ным та ба ком, в ко то ром буд то бы
ни ка пли ни ко ти на) (www.ru scor po ra.ru).

Она фи нан си ру ет (или го во рит, что де ла ет это) вся че ские эко ло ги че ские
про грам мы и буд то бы от стро и ла в Ги ма ла ях бла го тво ри те ль ный го спи та ль
(www.ru scor po ra.ru).

В про цес се след ствия де й ствие то и де ло во звра щ а ет ся в про шлое, так что
зри те ля по сте пен но по свя щ а ют в ис то рию ге роя, буд то бы раз не сён но го в кло -
чья про ти во тан ко вым гра на то мё том (www.ru scor po ra.ru).

Он вспо ми нал Гип пи ус, буд то бы ска зав шую Ада мо ви чу в гла за: «Вы как
ху до жник – Чарт ков из го го лев ско го «Пор тре та» (www.ru scor po ra.ru).

5. У овом ра ду смо, ко ри сте ћи се кон фрон та тив ном ме то дом
про у ча ва ња кон струк ци ја с не у прав ним го во ром у срп ском и ру -
ском је зи ку, хте ли да скре не мо па жњу на ве ћу по ве за ност да те син -
так сич ке ка те го ри је у ру ском је зи ку с мо дал но шћу.

Ис по ста вља се да сва три ти па ру ског ин ди рект ног го во ра чу ва -
ју мо дал не ка рак те ри сти ке по ла зног мо де ла с ди рект ним го во ром:
оба ве штај не кла у зе оста ју оба ве штај не, упит не чу ва ју упит ну мо -
дал ност4, а вољ не вољ ну. У срп ском је зи ку се не у тра ли зу је вољ на
мо дал ност: је ди ни траг во ли тив ног ис ка за пред ста вља упо тре ба ис -
кљу чи во не мо бил ног пре зен та уз ве зник да (тај пре зент се не мо же
за ме ни ти не ким дру гим гла гол ским об ли ком). У ру ској ин ди рект но -
-во ли тив ној кон струк ци ји ко ри сти се уз ве зник что бы об лик на -л
ко ји се је ди но мо же за ме ни ти об је кат ским ин фи ни ти вом.

Он по про сил, что бы я при шел.
Он по про сил ме ня при й ти.

Ана ли за је та ко ђе по ка за ла да се уз по моћ ру ског ве зни ка буд то
у кон струк ци ја ма с ин ди рект ним го во ром ука зу је на дис тан ци ра ње

Неуправни говор у српском и руском језику 135

4 Је ди но се код упит них ис ка за без упит не ре чи у ру ском је зи ку као екви ва -
лент упит не ин то на ци је из ди рект ног го во ра у ин ди рект ном сре ће реч ца „ли“, ко ја
за до би ја уло гу ве знич ког сред ства у за ви сно сло же ној из рич ној кла у зи. У срп ском
су је зи ку ре ђе упит не ре че ни це без упит не ре чи.



го вор ни ка пре ма ин фор ма ци ји ко ју пре но си. Срп ски је зик не рас по -
ла же ова квом мо гућ но шћу на син так сич ком пла ну5.
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Извори
www.ru scor po ra.ru – Елек трон ски кор пус ру ског је зи ка
www.an to lo gi ja srp skek nji zev no sti.rs

Биляна Марич

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Р е з ю м е

В на сто я щ ей ста тье рас сма три ва ют ся кон струк ции с ко свен ной ре чью в
серб ском и рус ском язы ках. Ука зы ва ют ся син так си че ские ти пы кон струк ций и
спо со бы пе ре да чи чу жой ре чи кон струк ци ей с ко свен ной ре чью. Со по ста ви те ль -
ный ана лиз по ка зы ва ет, что рус ские кон струк ции бо лее те сно свя за ны с ка те го -
ри ей мо да ль но сти, чем се рб ские. С по мо щ ью рус ских со ю зов что бы и буд то осу -
щ ествля ет ся не то ль ко под чи ни те ль ная свя зь ме жду дву мя пре ди ка тив ны ми еди -
ни ца ми, но и пе ре да ча ин фор ма ции об объ ек тив ной во ли тив ной мо да ль но сти (в
слу чае пе р во го со ю за) и су бъ ек тив ной мо да ль но сти не до сто вер но сти (в слу чае
вто ро го со ю за).

Клю че вые сло ва: рус ский язык, серб ский язык, ко свен ная ре чь, во ли тив ная
мо да ль но сть, су бъ ек тив ная мо да ль но сть не до сто вер но сти

Biljana Ž. Marić

INDIRECT SPEECH IN SERBIAN AND RUSSIAN

S u m m a r y

The pa per di scus ses syntac tic con struc ti ons with in di rect spe ech in Ser bian and
Rus sian and the mo dels of re pre sen ting so me body el se`s spe ech with tho se con struc -
ti ons in both lan gu a ges. Con tra sti ve analysis shows that Rus sian mo dels with in di rect
spe ech are mo re tightly re la ted to mo da lity (ob jec ti ve mo da lity in the use of the co njun -
ction что бы, and su bjec ti ve mo da lity by the pos si bi lity of using the co njun ction буд то).

Keywords: re pre sen ta tion of so me body el se`s spe ech, in di rect spe ech, mo da lity,
Rus sian, Ser bian.
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О САВРЕМЕНИМ КОСОВСКОМЕТОХИЈСКИМ
ХОДОНИМИМА (СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИ АСПЕКТ)

У ра ду се, при ме ном ме то де кван ти та тив не и ква ли та тив не ана ли зе
и ин тер пре та ци је те ка у зал не ме то де, раз ма тра са вре ме на ко сов ско ме -
то хиј ска хо до ни ми ја. Оп шта за па жа ња илу стру ју се де лом ак ту ел не ур -
ба но ни ми је Ко сов ске Ми тро ви це. Ана ли зом ал ба но је зич ке хо до ни ми је у
ју жном и срп ско је зич ке хо до ни ми је у се вер ном де лу гра да са гле да ва ју
се раз ли ке на ни воу кул тур них и дру штве них при о ри те та жи те ља с јед не
и дру ге стра не Ибра, на чин и сте пен по ти ра ња ста рог и ус по ста вља ња
но вог иден ти те та гра да, уло га и зна чај хо до ни ма у об ли ко ва њу кул ту ре
се ћа ња, јав ног ми шље ња и вред но сног си сте ма дру штва. Утвр ђу је се
да ал ба но је зич ке, као и срп ско је зич ке хо до ни ме ка рак те ри шу они ме мо -
ра тив ног ти па, да у окви ру ал ба но је зич ких ме мо ра ти ва при мар но ме сто
за у зи ма ју име на уче сни ка по бу на и ра то ва, док ме ђу срп ским ме мо ра -
ти ви ма то ме сто при па да љу ди ма из обла сти кул ту ре, да, иако ви ше -
стру ко ма њи у од но су на ал ба но је зич ки, срп ско је зич ки кор пус хо до ни ма
од ли ку је до не кле ве ћа мо тив ска ра зно вр сност, као и да је ак ту ел на по -
ли ти за ци ја да ле ко из ра же ни ја у ал ба но је зич кој не го ли срп ско је зич кој
хо до ни ми ји.

Кључ не ре чи: ур ба но ним, хо до ним, иден ти тет про сто ра, иден ти -
фи ка ци ја, кул ту ра се ћа ња.

Пред мет овог ра да је но ми на ци о на спе ци фич ност са вре ме не хо -
до ни ми је на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је, пред ста вље не на ре пре -
зен та тив ном узор ку по де ље ног гра да Ко сов ске Ми тро ви це. Циљ

* hvostanskazemlja@gmail.com

ISSN 0350-185x, LXXII, св. 1–2 (2016)
UDK: 81´27:81´373.2(497.115)

316.75:81´26(497.115)
COBISS.SR-ID: 224843532
DOI: 10.2298/JFI1602139R

Примљено: 14. јануара 2016.
Прихваћено: 28. јануара 2016.

Оригинални научни рад



ис тра жи ва ња је да се утвр ди мо тив ска за сно ва ност хо до ни ма и,
сход но то ме, њи хов зна чај, као ви дљи вих и фре квент них вер бал них
по ка за те ља исто риј ских, кул тур них и по ли тич ких осло на ца дру штва
те њи хо ва уло га у об ли ко ва њу иден ти те та про сто ра, ко лек тив ног
иден ти те та, кул ту ре се ћа ња и вред но сне ори јен та ци је ста нов ни штва.
Ем пи риј ску под ло гу ис тра жи ва ња чи ни кор пус срп ско је зич ких хо -
до ни ма у се вер ном и ал ба но је зич ких хо до ни ма у ју жном де лу гра да.
Ис тра жи ва ње се за сни ва на сле де ћим две ма хи по те за ма: 1) хо до -
ни ми ја, као ви дљив од раз зва нич не је зич ке по ли ти ке, има зна тан
удео у (пре)об ли ко ва њу ко лек тив ног иден ти те та, иден ти те та про -
сто ра и про стор не иден ти фи ка ци је ста нов ни штва; 2) хо до ни ми, по -
ред оста лог, има ју зна чај ну уло гу у ста би ли за ци ји кул ту ре се ћа ња,
фор ми ра њу јав ног ми шље ња и вред но сног си сте ма дру штва.

1. Син таг ме по пут со ци јал ни про стор, кул тур ни про стор, је -
зич ки про стор, са крал ни / про фа ни про стор, свој / ту ђи про стор
и др. ука зу ју на уза јам ну ве зу чо ве ка и про сто ра, ко ја је мно го ви -
ше од пу ке фи зич ке ве зе. „Тра ди ци ја твр ди да ме ста где жи ве ови
или они на ро ди има, осим фи зич ке, и ме та фи зич ку ди мен зи ју (…)
Као што се чо век са сто ји од те ла, ду ше и ду ха, та ко и зе мље, кон -
ти нен ти, ре ке, мо ра, пла ни не има ју сво ју скри ве ну, тај ну, ми стич ну
ди мен зи ју, чи ја је струк ту ра срод на ду шев ним и ду хов ним све то -
ви ма љу ди“ (ДУ ГИН 2008: 5).1 На гла ша ва ју ћи суп стан ци јал ну ми -
стич ност оно га што се да нас, след стве но људ ском его и зму, име ну је
као „жи вот на сре ди на“, Г. ГА ЧЕВ (2011: 40)2 кон ста ту је: „При ро да је
текст, све ти текст за ве та ко ји је да ти На род по зван да про чи та, по -
шту је, раз у ме и ре а ли зу је на сво јој зе мљи то ком исто ри је.“

Ако се и од мак не мо од про ми шља ња у до ме ну са крал не ге о гра -
фи је, све јед но, не мо же мо по бе ћи од чи ње ни це да нас на ту по себ -
ну ве зу сва ко днев но под се ћа је зик чи ји је од нос са про сто ром са мо
„део про бле ма ти ке од но са из ме ђу чо ве ка и про сто ра“ (PI PER 2001: 11).
У ци ти ра ној књи зи Је зик и про стор П. Пи пер упу ћу је на ауто ре З. Г.
Гу на је ва, А. Ф. Гиљ фер дин га и Ј. Об ра до ви ћа, ко ји су по о дав но за -
сту па ли те зу о ути ца ју жи вот ног про сто ра на са му струк ту ру је зи ка
(PI PER 2001: 9–11). При се ти ће мо се та ко ђе да је Жан Жак Ру со у свом
Огле ду о по ре клу је зи ка (у по гла вљу „Ка ко се му зи ка де ге не ри са ла“)
не дво сми сле но твр дио да по вољ ни, од но сно не по вољ ни ге о граф -
ско-кли мат ски усло ви од лу чу ју ће ути чу на фор ми ра ње фи зич ке и
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1 Алек сан др Ду гин, Аб со лют ная ро ди на, Мо сква: АРК ТО ГЕЯ, 1999.
2 Ге ор гий Га чев, Мен та ль но сти на ро дов ми ра, Мо сква: ЭК СМО, 2008.



ка рак тер но-пси хо ло шке ком плек си је на рода, што се ма ни фе сту је и
у њи хо вом је зи ку (RU SO 2001: 117–118).3 Тај ути цај је дво сме ран,
јер и на род, сход но сво јим фи зич ким и ду хов ним по тре ба ма, про -
ши ру је и пре о бли ку је про стор. Уко ли ко се фи зич ке и кул тур не тран -
сфор ма ци је од ре ђе ног про сто ра од ви ја ју спон та но и по сте пе но, оне
га не ће учи ни ти не ким дру гим про сто ром, као што ни сти ца ње но -
вих са зна ња, ста во ва и по на ша ња то ком раз во ја је дин ке од ње не
чи ни не ког дру гог чо ве ка (уко ли ко, раз у ме се, он не за же ли да бу де
дру ги, што је да нас по себ но „мо дер но“).

Про из ла зи да је иден ти тет про сто ра, та ман као и иден ти тет је -
дин ке или ет но са, ди на ми чан и са др жај но сло је вит фе но мен. Ње го ва
су шти на ни је у при ро ди са др жа ја (ко ји је нај че шће ре зул тат раз ли -
чи тих кул тур них на сла га и про жи ма ња), већ у це ло ви то сти, ин те -
гри са но сти тог са др жа ја, фор ми ра ног око, не сум њи во при сут ног,
непромeнљивог је згра „од пам ти ве ка“, за хва љу ју ћи ко јем, упр кос
про ме на ма, пре по зна је мо је дин ку, ет нос (в. РЕ ЉИЋ 2014: 109), па и
град. Ак це нат је сва ка ко на гла го лу пре по зна ва ти, јер „Iden ti tet svo ju
dru štve nu funk ci ju ne mo že is pu ni ti ta ko što će po je di nac slo ži ti sli ku o
se bi i na met nu ti je dru gim čla no vi ma dru štva. On po sta je de lo tvo ran tek
ka da ti dru gi stek nu pred sta vu o po je din cu u ko joj se i on sam pre po zna -
je“ (MA JER 2009: 22–23).4 „Mno gi znan stve ni ci ko ji se ba ve pro u ča va -
njem iden ti te ta sma tra ju da po sto je tri osnov na tvor be na ele men ta ko ja
for mi ra ju ko lek tiv ni iden ti tet: 1) svi jest o za jed nič kom pro sto ru, 2) svi -
jest o za jed nič koj po vi je sti i 3) svi jest o za jed nič koj kul tu ri. Pro stor se
pri tom iz dva ja kao je dan od naj va žni jih, ako ne i ključ ni ele ment u tom
pro ce su…“ (CR LJEN KO 2008: 69). Као што чо век свој кул тур ни, је -
зич ки, про фе си о нал ни и др. иден ти тет фор ми ра пр вен стве но на
про сто ру на ко јем нај ду же жи ви, та ко и про стор сво ју иден ти тет ску
ма пу фор ми ра за хва љу ју ћи ет но су ко ји је сво јим жи во том (кул тур -
ном, по ли тич ком и ду хов ном ори јен та ци јом) ути снуо у ње му оно је -
згро вла сти тог иден ти те та као пре по зна тљив траг у про сто ру. „Poj -
mo vi pro sto ra i vre me na ko lek tiv nog pam će nja su s ko mu ni ka cij skim
ob li ci ma od go va ra ju će gru pe u jed noj ži vot noj sve zi ko ja je afek tiv no i
vri jed no sno is pu nje na. One se ja vlja ju kao do mo vi na i ži vot na po vi jest,
pu na smi sla i zna če nja za ci lje ve gru pe i sli ku ko ju ona stva ra o se bi“
(AS SMANN 2005: 46).5
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3 Слич не те зе да нас при до би ја ју но ви за мах и сми сао (в. ГА ЧЕВ 2011: 67–73).
4 Tho mas Meyer, Die Identität Euro pas, Frank furt am Main, 2009.
5 Jan As smann, Das kul tu rel le Gedächtnis, München, 2002.



Шта се де ша ва ка да, сти ца јем исто риј ских окол но сти, на од ре -
ђе ни про стор, ка кав је слу чај Ко со во и Ме то хи ја, при спе но ва ет -
нич ка гру па ци ја па, уме сто да вла сти тим кул тур ним до при но сом
при до да слој у по сто је ћем про стор ном па лимп се сту, за же ли да га
по ни шти и ус по ста ви му са свим но ви иден ти тет? Као што по сто је
исто риј ски и по ли тич ки је зи ци (в. ПИ ПЕР 2010: 205–213), та ко и
иден ти фи ка ци је са од ре ђе ним про сто ром би ва ју исто риј ске и по -
ли тич ке. У оба слу ча ја, пр во (исто риј ско) плод је исто риј ских чи ње -
ни ца, а дру го (по ли тич ко) ре зул тат пре кра ја ња исто ри је, сва ко ја ке
ма ни пу ла ци је и кра ђе. Ка ко то из гле да са је зи ком (бо сан ским, цр -
но гор ским и сл.), до бро је по зна то, а о по ли тич ки пре зен то ва ном
иден ти те ту про сто ра и на вод ном вла сти том уде лу у фор ми ра њу та -
квог иден ти те та, опет по нај бо ље све до чи је зик. До вољ но је по гле -
да ти ле пе зу име на кра ље ва, ца ре ва и дру гих исто риј ских лич но сти
те ан тич ких и рим ских са крал них ло ка ли те та ко ји су да нас у функ -
ци ји ур ба но ни ма, а ко ји тре ба да по твр де то бо жњу вај ка да шњу
аутох то ност Ал ба на ца на тлу Ко со ва и Ме то хи је.

Ме ђу ур ба но ни ми ма и ви ко ни ми ма у срп ским сре ди на ма на Ко -
со ву и Ме то хи ји не ма оних ко ји нас вра ћа ју у рим ско до ба, не за то
што из о ста је свест о зна ча ју на при мер Ул пи ја не (ка сни је Ју сти ни -
ја не Се кун де), по го то во као епи скоп ског сре ди шта, већ сто га што се
фор ми ра ње срп ске иде је ве зу је пр вен стве но за до ба Не ма њи ћа, иде -
је ко ју нај кон крет ни је по твр ђу је Ла за ре во опре де ље ње за цар ство
не бе ско. Са гла сно та квом из бо ру, „фе но мен Ко со ва на ла зи се у сре -
ди шту иден ти тет ског са мо о дре ђе ња и фу ту ри стич ко-ес ха то ло шке
за пи та но сти срп ског ет нич ког би ћа, ка ко не ка да та ко и са да“ (ТО ДО -
РО ВИЋ 2010: 365). Ко со во је – пи ше у на став ку И. То до ро вић – ме -
сто ини ци ја ци је а „од ла зак на Ко со во је тра ди циј ским зна чењ ским
ко до ви ма осми шљен као сре ди шње ини ци ја циј ско хо до ча шће, од -
ла зак у све ту зе мљу, чи ме се исто вре ме но оства ру је и са кра ли за ци -
ја це ло куп ног, ка ко ин ди ви ду ал ног та ко и ко лек тив ног жи вље ња“
(ТО ДО РО ВИЋ 2010: 366). С об зи ром на то, ко ри шће ње про стор них
ме та фо ра по пут све та срп ска зе мља, не бе ско цар ство и сл. у „гра -
ђан ском“ и „ан ти рат ном“ дис кур су за жи го са ње иде о ло шких не ис -
то ми шље ни ка (ĐE RIĆ 2004: 142) ни нај ма ње не ути че на са крал ни
ка рак тер ко смет ског про сто ра, тим пре што га као та кав (све ти про -
стор) пре по зна ју мно ги и из ван срп ског ет но са.6 Та ко би би ло све
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6 Упра во то по твр ђу је чи њен ица да на при чест о Ви дов да ну из да ле ког Санкт
Пе тер бур га и дру гих гра до ва Ру си је при сти жу у Гра ча ни цу це ле по ро ди це, као и
по је дин ци из дру гих зе ма ља.



кад би из срп ског је зи ка не тра гом иш че зле по ме ну те ме та фо ре и
кад би по след њи ко смет ски храм био пре тво рен у ру ше ви ну, јер, „у
ка ме ну об на вља на, у ду ху пре о сми шља на, трај на по све ће ност над -
жи вља ва про мен љи ва по све ће ња и њи хо ве ру шев не ма те ри ја ли за -
ци је; ве за на за од ре ђе не тач ке у про сто ру, она зра чи из њих као не -
пре су шна енер ги ја, ко ја са мо ме ња свој вид, али не мо же не ста ти“
(ЛО МА 2002: 11).

По ку ша ји да се уни шти то је згро иден ти те та ко смет ског про -
сто ра тра ју сто ле ћи ма а од луч ност да се тај про стор иден ти тет ски
„ис пра зни“ и на кнад но му се кон стру и ше не ки но ви иден ти тет, по
ме ри и же љи ис кљу чи во ал бан ског ет но са, за по чи ње 1999. го ди не
по до ла ску тзв. ме ђу на род них сна га. У при су ству пред став ни ка
„ци ви ли зо ва ног све та“, оног све та чи ји нам се стан дар ди ну де као
спа со но сни, исто вре ме но је уни шта ва на сред њо ве ков на цр кве на ба -
шти на те ка сни је ар хи тек тон ско и пи са но на сле ђе, за ти ра на срп ска
гро бља, а срп ски на род и ње гов је зик про го њен7 из гра до ва и се ла
Ко сме та. Кон ста та ци је о исто вет но сти „ме мо ри јал них ин тер вен ци ја“
у При шти ни од стра не два ју упра вљач ких си сте ма – Ми ло ше ви ће -
вог и оног на кон НА ТО агре си је (ко ји се нео сно ва но по и сто ве ћу ју),
те „об ја шње ње“ мо ти ва ру ше ња Ву ко вог и Ње го ше вог спо ме ни ка,
јер „при штин ски Ал бан ци ове објек те ни су до жи вља ва ли као спо -
ме ни ке кул ту ре већ по ли тич ке сим бо ле“ (РА ДО ВИЋ 2012: 144), ре -
зул тат су по вр шних уви да у оно што се ствар но зби ва ло у При шти -
ни. При шти на под ал бан ском вла шћу је упра во при мер „пот пу не
ре кон фи гу ра ци је град ског тек ста (…), ка да до ла зи до све оп се жне
про ме не еле ме на та град ског тек ста и си сте мат ског и све о бу хват ног
ин ста ли ра ња но вих вред но сти у зна чењ ску ма пу гра да“ (РА ДО ВИЋ

2012: 118), при че му су си сте мат ски уни шта ва ни не са мо „по ли тич -
ки сим бо ли“ већ све што би под се ћа ло на до та да шње при су ство око
40.000 Ср ба у гра ду.

2. На зи ви град ских и се о ских ули ца, бу ле ва ра, тр го ва (хо до ни -
ми),8 по слов них обје ка та (ер го ур бо ни ми), са крал них обје ка та и ло -
ка ли те та (екле зи о ни ми) и др., об је ди ње ни за јед нич ким на зи ви ма
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7 За прог на ни ке са Ко со ва и Ме то хи је у зва нич ним ак ти ма ко ри сти се прав -
ни еуфе ми зам „при нуд но ра се ље на ли ца“, ко ји им пли ци ра да у соп стве ној др жа -
ви то бо же ни ко не мо же би ти прог на ник.

8 На зи ви тр го ва се где кад раз ма тра ју и под по себ ним на зи вом – аго ро ни ми.
С дру ге стра не, по је ди ни ауто ри (нпр. MA RA SO VIĆ-ALU JE VIĆ I VUČ KO VIĆ 2008: 184)
под тер ми ном хо до ним под ра зу ме ва ју град ске и се о ске квар то ве, док њи хо ве по -
је ди нач не об јек те под во де под тер мин хи по до ним.



ур ба но ни ми и ви ко ни ми,9 пред ста вља ју оно ма стич ко под руч је ко је
по сред ством „сим во ли за ции де й стви те ль но сти, окру жа ю щ ей че ло ве -
ка“ (МЕ ЗЕН КО 2011: 388) пре зен ту је при мар не ко до ве кул ту ре дру штва
у да том вре ме ну (в. та ко ђе ДО РО ФЕ ЕН КО 2014: 179–188). Бу ду ћи да,
ско ро по пра ви лу, пред ста вља објект ин тер вен ци је вла да ју ће иде о -
ло ги је, под руч је хо до ни ми је је и нај по дло жни је из ме на ма.

Да ље ће у ра ду па жња би ти усме ре на на хо до ни ме у се вер ном
и ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це с ци љем да се по ка жу мо ти ви
и прин ци пи име но ва ња на ве де них град ских обје ка та, као зна чај ног
сег мен та кул тур но-исто риј ске ори јен та ци је жи те ља с јед не и дру -
ге стра не Ибра. Као кор пус за ана ли зу по слу жи ли су нам оп штин -
ски и по штан ски по пи си адре са те на зи ви ули ца, бу ле ва ра и тр го ва
упи са ни на град ским ма па ма.10 На улич ним та бла ма у ју жном де лу
гра да уоби ча јен је пу ни на зив ули це, при че му је са мо нео ба ве зни
део ис пи сан тро је зич но (Rru ga Uli ca Stre et UÇK).11 На ма ло број ним
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9 Текст у јав ном про сто ру све че шће се од ре ђу је и као је зич ки пеј заж, а тер -
мин ур ба но ни ми ја за ме њу је тер ми ном је зич ки град ски пеј заж (в. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ-
ПРАВ ДИЋ 2015: 40).

10 Ко ри шће на ма па ко ју су са чи ни ле вла сти ал бан ске оп шти не пру жи ла нам
је, из ме ђу оста лог, до дат ни увид у ни по да шта ва ње срп ског је зи ка. Ули це се вер -
ног де ла гра да на по ме ну тој ма пи са мо су у че ти ри слу ча ја, осим ал бан ским,
озна че не и пра вил ним ћи ри лич ним пи смом, део ули ца при ка зан је ал бан ском и
срп ско хр ват ском ла ти ни цом, док је нај ве ћи број при ка зан са мо на ал бан ском је -
зи ку, на при мер: Vëllezërit Qol la ko viq (Бра ће Чо ла ко ви ћ), Dërvarit (Др вар ска),
Boshnjakëve (Бо шњач ка), Du ka Bo jo viq (Вој во де Бо јо ви ћа), Mes ha Sel li mo viq (Ме -
ше Се ли мо ви ћа), Kozarës (Ко зар ска), Pe ran do ri Dus han (Ца ра Ду ша на) итд. Хо до -
ни ми ја ју жно од Ибра на ис тој ма пи пред ста вље на је са мо на ал бан ском је зи ку.
На ма пи је та ко ђе ви дљи во да мост на Ибру пред ста вља гра нич ник не ка да шњег
при род ног про ду жет ка ули це, те Бу ле вар кра љи це Те у те (Bu le var di Mbetëresha
Teutë) не том иза мо ста пре ла зи у Ули цу кра ља Пе тра Пр вог, а Ули ца Би сли ма Бај -
го ре (Bi slim Baj go ra), ко ја пре ла зи пре ко ју жног мо ста на Ибру, „успе ва“ де лом да
се про би је кроз Бо шњач ку ма ха лу (у ко јој, по ред дру гих, жи ви и ал бан ско ста нов -
ни штво), и по том се про ду жа ва под име ном Кња за Ми ло ша. Срп ска ма па,чи ји су
ауто ри Сте фан Па трић и То ми ца Ва кић, об у хва та са мо се вер ни део гра да. Хо до -
ни ми ја на овој ма пи пред ста вље на је са мо срп ско хр ват ском ла ти ни цом, иако су
на оп штин ском сај ту се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це за сту пље на оба пи сма.
Ма да се не би мо гло ре ћи да је да та ма па не па жљи во ра ђе на, на њој се уоча ва ју
и спо ра дич не не пре ци зно сти, нпр. Ули ца сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа обе ле же на је
не пот пу ним на зи вом – Јан ка Ву ко ти ћа, а Ко зар ска ули ца ( мо гу ће је и под ути -
ца јем ал бан ске хо до ни ми је) – Ко за ра.

11 Иако не спа дам у стра шљив це, при зна јем да се при оби ла ску ју жног де ла
гра да ни сам осе ћа ла ни при јат но ни си гур но (су прот но мо гу ус твр ди ти са мо они
спрем ни да ла ска ју ко сов ској „др жав но сти“), па ни је ис кљу че но да су ми про ма -
кле и дру га чи је озна че не ули це.



улич ним та бла ма у се вер ном де лу гра да сре ћу се или пу ни на зи ви
(Ули ца Су тје ска) или, ре ђе, с из о ста вље ним под ра зу ме ва ним де лом
(Та на ска Ра ји ћа), ис пи са ни са мо срп ском ћи ри ли цом. Ауто ри ма из -
ве шта ја о спро во ђе њу тзв. ко сов ског За ко на о упо тре би је зи ка, ко -
је пу бли ку је ОЕБС и не ке не вла ди не ор га ни за ци је, као и по је ди ним
струч ња ци ма ко ји се ба ве ур ба но ни ми јом и ви ко ни ми јом са аспек та
ма њин ских пра ва на ло кал ном ни воу, овај по да так до бро до ђе ка ко
би сво ју кри тич ку оштри цу под јед на ко усме ри ли на обе стра не. Њи -
хо ви за кључ ци те ме ље се на ста ву да 1) Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји
без из у зет ка тре ба да при зна ју са мо про кла мо ва ну др жав ност по кра -
ји не, па ти ме и За кон о упо тре би је зи ка те ква зи др жа ве (јер су са ми
они, тј. ауто ри по ме ну тих из ве шта ја и струч них ра до ва то већ учи ни -
ли) и 2) по ми ре се са чи ње ни цом да су, с из у зет ком де ла Ко сов ске
Ми тро ви це, из гна ни из свих ур ба них и ве ћег де ла се о ских сре ди на,
па да и оно ма ло пре о ста лог про сто ра учи не мул ти је зич ким на на -
чин ка ко су то за ми сли ли про мо те ри ко сов ске не за ви сно сти.

Ана ли зом ур ба но ни ма12 до шло се, из ме ђу оста лог, до за кључ -
ка да „Вну три го род ские на зва ния как осо бый фраг мент язы ко вой
кар ти ны ми ра пред ста вля ют со бой спо соб язы ко во го во пло щ е ния
раз лич ных ку ль тур ных ко дов“ (МЕ ЗЕН КО 2011: 388). На осно ву ана -
ли зе и кла си фи ка ци је ур ба но ни ма ни за ауто ра уста но вље но је да се
у ур ба но ни ми ји сло вен ских зе ма ља ре а ли зу ју тзв. то по морф ни, ан -
тро по морф ни, фи зич ко-ге о граф ски, флор ни, емо ци о нал но-ка рак те ро -
ло шки, про сто рни, со ци јал но-иде о ло шки ко до ви кул ту ре (МЕ ЗЕН КО

2011: 389). Хо до ни ме, као са став ни део ур ба но ни ми је, Е. Ста сељ ко
(СТА СЕ ЛЬ КО 2013) нај пре кла си фи ку је на се ман тич ке (ко ји са др же
ин фор ма ци ју о име но ва ном објек ту) и се ми о тич ке (ко ји пру жа ју
по дат ке о дру штву). У окви ру пр вих аутор из два ја ори јен ти шу ће, у
чи јој је осно ви не ка гра ђе ви на или при род ни обје кат, уну тар или
из ван гра да, и гру пу ка рак те ри шу ћих са раз ли чи тим мо ти ви ма име -
но ва ња – исто ри ја ули це, фи зич ко-ге о граф ске од ли ке, ло ка ци ја
(цен тар или пе ри фе ри ја), стра не све та, об лик и ду жи на ули це, ка -
рак те ри стич ни објек ти у ње ној бли зи ни, на се ље ни пунк то ви и др.
Се ми о тич ки пак ходо ни ми, сход но кла си фи ка ци ји овог ауто ра, мо гу
би ти де мон стра тив ног и ме мо ра тив ног ти па. Пр ви ука зу ју на ва жне
да ту ме, по кре те, исто риј ске ис хо де, као тач ке дру штве не ори јен та -
ци је док дру ги пред ста вља ју на зи ве „у част“ по је ди на ца или гру па
на раз ли чи тим по љи ма де лат но сти.
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12 Та ко ђе и ви ко ни ма, тј. уну тар се о ских на зи ва (в. ДО РО ФЕ ЕН КО 2014: 179–188).



На ве де не вр сте хо до ни ма бе ле же се у гра до ви ма ши ром све та а
кван ти та тив но при су ство или из о ста нак јед них или дру гих све до чи
о при мар ним тач ка ма иден ти тет ског ослон ца од ре ђе ног дру штва.
Иако је уку пан број хо до ни ма у ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це
ви ше стру ко ве ћи (371: 46),13 ни је те шко уочи ти слич но сти и раз ли -
ке у по гле ду мо тив ске осно ве да те вр сте ур ба но ни ма.

3. Два кор пу са хо до ни ма смо, по узо ру на кла си фи ка ци ју Е.
Ста сељ ко (2013), као нај по год ни ју с об зи ром на по ста вље ни циљ,
нај пре раз вр ста ли на се ман тич ке и се ми о тич ке, утвр див ши да и
срп ску и ал бан ску хо до ни ми ју на под руч ју Ко сов ске Ми тро ви це при -
мар но ка рак те ри ше се ми о тич ност, и то дру ги тип – ме мо ра тив ност.
У ју жном де лу гра да од нос се ми о тич ких и се ман тич ких хо до ни ма
из но си 336:35. Из ка те го ри је пр вих на хо до ни ме у част по је ди на ца
или гру па от па да 328 на зи ва, док је де мон стра тив них све га 8, нпр.:
11. мар та 1981 (11 Mar si 1981),14 7. сеп тем бра (7 Sha to ri),15 Ље шке
скуп шти не (Ku ven di i Lezhës),16 Ма на стир ски кон грес (Kon gre si i
Ma na sti rit)17 и др. Од нос се ми о тич ких и се ман тич ких хо до ни ма у
се вер ном де лу гра да је 35:11. Ме ђу се ми о тич ким 28 при па да ти пу
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13 Тре ба по ја сни ти да уку пан број ули ца у Ко сов ској Ми тро ви ци ни је јед нак
бро ју хо до ни ма, јер су име на по је ди них ули ца ду пли ра на по осно ву пар них и не -
пар них бро је ва или пo не ком дру гом осно ву. Та ко је на оп штин ском сај ту ју жног
де ла гра да (Ko mu na e Mitrovicës, http://kk.rks-gov.net/mi tro vi ce/City-gu i de/Stre ets-
of-the-city.aspx) спи сак бу ле ва ра и ули ца (III Bu le var det dhe rru get) за кљу чен са
бро јем 408. Ме ђу тим, на истом спи ску Ули ца Ан ке Спа јић (An ka Spa jiq) по но вље -
на је 10 пу та, Ули ца Вла де Ћет ко ви ћа (Vlla do Çet ko viq) 5 pu ta и Су тје ска (Su tje ska)
два пу та (исто ду пли ра ње сре ће мо и на по штан ском по пи су адре са у се вер ном де лу
гра да). С дру ге стра не, ал бан ским спи ском ули ца, бу ле ва ра и тр го ва, хо до ни ми -
ја се вер ног де ла гра да са мо је де ли мич но об у хва ће на. Пре ма то ме, ако се ствар -
ном бро ју на зи ва ули ца и бу ле ва ра у ју жном де лу гра да до да 11 на зи ва тр го ва (в.
II Shes het на истом спи ску), уку пан број ал ба но је зич ких хо до ни ма из но си 371. С
об зи ром на ско ри ју пре по ру ку европ ских пред став ни ка да и сва ки со как бу де
озна чен, тај број мо же би ти са мо ве ћи. Број пак од 46 хо до ни ма у се вер ном де лу
гра да да нас ујед но пред ста вља све што је од срп ско је зич ке ур ба но ни ми је ове вр -
сте пре те кло на Ко со ву и Ме то хи ји.

14 Да тум за по чи ња ња де мон стра ци ја.
15 Дан ка да је 1989. го ди не гру па ал бан ских де ле га та Скуп шти не Ко со ва и

Ме то хи је про гла си ла тзв. Ка ча нич ки устав.
16 Одр жа на још у вре ме Скен дер бе го ве бор бе про тив осман ских за во је ва ча.
17 Одр жан 1908. у Ма на сти ру (Би то љу) ра ди по сти за ња до го во ра о стан дар -

ди за ци ји ал бан ског пи сма. На Кон гре су је од ба че на до та да шња гра фиј ска не у јед -
на че ност ал бан ског пи сма и до не та од лу ка о утвр ђи ва њу је дин стве не – ла тин ске
абе це де.



ме мо ра тив них, док је њих 5 услов но мо гу ће свр ста ти у де мон стра -
тив не, бу ду ћи да пред ста вља ју, се ћа ња вред не, исто риј ске до га ђа је
и ис хо де (Ко лу бар ска, Ко зар ска, Др вар ска, Су тје ска, Осло бо ђе ња).
Струк ту ра ма ло број них се ман тич ких хо до ни ма да ље у ра ду ће по себ -
но би ти ко мен та ри са на, а ов де ће мо па жњу усме ри ти на струк ту ру
и мо ти ви са ност нај број ни јих – ме мо ра тив них хо до ни ма. Огром на
број ча на раз ли ка из ме ђу хо до ни ма ко ји пру жа ју ин фор ма ци ју о дру -
штву и оних ко ји ин фор ми шу о име но ва ном објек ту, по себ но у
окви ру ал ба но је зич ке хо до ни ми је, те шко да се мо же сре сти у гра -
до ви ма из ван Ко сме та. Тај по да так, ме ђу тим, ни је и је ди на спе ци -
фич ност хо до ни ми је на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је. На при мер, у
кор пу су ал ба но је зич ких хо до ни ма, 316 је по све ће но од ре ђе ним лич -
но сти ма, што зна чи пре ко 80% од укуп ног бро ја, док је у окви ру
срп ских хо до ни ма тај про це нат ма њи, али та ко ђе ви сок – пре ко
50%. По ре ђе ња ра ди, на ан тро по ним ске ур ба но ни ме у Мин ску от -
па да 39,8%, у Со фи ји 32,2%, у Вар ша ви све га 23,7% (в. МЕ ЗЕН КО

2011: 389).

4. Иако су по број но сти ме мо ра тив них хо до ни ма слич но сти у
окви ру два ју кор пу са еви дент не, раз ли ке у из бо ру мо тив ских ан -
тро по ни ма у функ ци ји ур ба но ни ма су са свим уоч љи ве. На ал ба но -
је зич кој ска ли уче ста ло сти ове вр сте ур ба но ни ма пр во ме сто (158)
за у зи ма ју хо до ни ми у част уче сни ка ра то ва, по бу на, се па ра ти стич -
ких по кре та по чев од по след ње де це ни је XIX па до кра ја XX ве ка,
са по себ ним ак цен том на ору жа ној по бу ни 90-их го ди на про шлог
сто ле ћа (98), за тим сле де на зи ви по све ће ни са рад ни ци ма оку па то ра
то ком Дру гог свет ског ра та те уче сни ци ма ба ли стич ког и ка чач ког
по кре та (60).18 Не ки од бу ле ва ра, цен трал них и нај ду жих ули ца, као
и че ти ри од укуп но 11 тр го ва но се име на ко ман да на та, ин спи ра то -
ра и уче сни ка по след њег ра та, као што су: Адем Ја ша ри (Shes he
Adem Jas ha ri), Фех ми и Џе ва Ла дров ци (Shes he Feh mi dhe Xhevë
Lla drov ci), Шем си Ах ме ти (Bu le var di Shem si Ah me ti), Агим Ра ма да ни
(Agim Ra ma da ni), Ах мет Кра сни ћи (Ah met Kra sni qi), Љу ан Ха ра -
ди нај (Luan Ha ra di naj), Се лим Би сли ми (Se lim Bi sli mi), Бра ћа Би ти ћи
(Vëllezerit Bytyqi) и др. Ме ђу ур ба но ни ми ма мо ти ви са ним се па ра -
ти стич ким ору жа ним по кре том кра јем про шлог ве ка уоч љи ви су и
они по све ће ни вој ним је ди ни ца ма, гру па ма ис так ну тих бо ра ца, бит -
ка ма, као што су: 141. бри га де Ме хо Ука (Bri ga da 141 Mehë Uka),
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18 Од ре ђен број ли ца „ис та као“ се ка ко у ка чач ком, та ко и у ба ли стич ком по -
кре ту.



142. бри га де (Bri ga da 142), Бит ке за Ко ша ре (Be te ja e Kos ha res), Му -
че ни ка на ци је (Dëshmorët e Kom bit), УЧК (UÇK)19, ко ји ма су нај че -
шће за ме ње не не ка да шње ули це: Ибар ског од ре да (Arad ha e Ibrit),
Ко па о нич ког од ре да (Arad ha e Ko pa u ni kut), JHA (APJ) и др. За ни -
мљи во је да ме ђу ал ба но је зич ким хо до ни ми ма ме мо ра тив ног ти па
у Ко сов ској Ми тро ви ци не ма оних у част Би ла Клин то на, Ме длин
Ол брајт, Ве сли ја Клар ка и дру гих вој нопо ли тич ких про мо те ра ко -
сов ске „др жав но сти“, ко ји ина че пред ста вља ју уоч љив сег мент ур -
ба но ни ми је у При шти ни. Част се ода је је ди но Атлант ској бри га ди
(rr. Ba ta li o ni Atlan ti ku) са ста вље ној од аме рич ких др жа вља на углав -
ном ал бан ског по ре кла.

Код ак ту ел них пред став ни ка ал бан ске вла сти очи глед но ни је
би ло двој бе око ода ва ња по ча сти бор ци ма на стра ни фа ши стич ког
по кре та те чла но ви ма ор га ни за ци је „Ба ли Комбeтар“ (На ци о нал ни
фронт)20 и на овај на чин, о че му све до че име на: Џа фер Де ва (Xha -
fer De va), Аго Агај (Ago Agaj), Би слим Бај го ра (Bi slim Baj go ra),21

Ша бан По лу жа (Sha ban Pol luz ha), Мех мет Гра ди ца (Meh met Gra di -
ca), Адем Во ца (Adem Vo ca), Бе дри Пе ја ни (Be dri Pe ja ni)22 и дру ги.
Две ули це но се име на пред став ни ка ан ти фа ши стич ког по кре та: Емин
Ду ра ку (Emin Du ra ku) и Га ни ме те Тер бе ши (Ga ni me te Tërbeshi).
Ули цу у Ко сов ској Ми тро ви ци до би ли су и сви „ви ђе ни ји“ од мет -
ни ци на кон Пр вог свет ског ра та: Азем Га ли ца (Azem Ga li ca), Шо -
те Га ли ца (Sho te Ga li ca), Бај рам Цу ри (Baj ram Cur ri), Елез Ису фи
(Elez Isu fi), Хај ро Ха џи ја (Hajrë Hax hi ja), а име Исе Бо ље ти ни ја но си
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19 Јед на од нај ду жих и нај про мет ни јих ули ца.
20 По је ди ни ал бан ски ин те лек ту ал ци, осим што кон ста ту ју при су ство на

град ским та бла ма и са рад ни ка фа ши ста, не тру де се од већ да се њи хо ва име на
укло не, али за то гла сно не го ду ју про тив две ју на зи ва ули ца у Гра ча ни ци – Ко -
сов ско ме то хиј ске и Ул. 17. мар та.

21 Сва тро ји ца су за пам ће на по су ро во сти зло чи на над срп ским ста нов ни штвом.
Осла ња ју ћи се на мно штво из во ра, Д. Бог да но вић под се ћа да је под ру ко вод ством
Џа фе ра Де ве са мо у Пе ћи и око ли ни уби је но пре ко 100 љу ди, укљу чу ју ћи и по -
кољ Ср ба у Пе ћи, из вр шен 8. де цем бра 1943. Ак тив но сти ор га ни за ци је Ба ли
Комбeтар од ви ја ле су се уз пу ну по др шку оку па то ра, а та по др шка, по свој при -
ли ци, ни је из о ста ла ни од стра не ен гле ских офи ци ра ко ји су ра до по се ћи ва ли ис -
так ну те ал бан ске ре ак ци о на ре (БОГ ДА НО ВИЋ 1990: 255). Овај по да так и те ка ко
асо ци ра на сли ку аме рич ког ди пло ма те ко ји 1998. не где у дре нич кој за би ти са
под ви је ним но га ма се ди у дру штву те ро ри ста УЧК и са мо под се ћа на то да се
исто ри ја са „вер ним са ве зни ци ма“ по на вља.

22 Во ђа Ко сов ског ко ми те та, ко ји је по чет ком ра та пре ме штен из Бе ча у Ко -
сов ску Ми тро ви цу, и је дан од чел ни ка Дру ге при зрен ске ли ге фор ми ра не под по -
кро ви тељ ством Аб ве ра кра јем 1943 (БОГ ДА НО ВИЋ 1990: 145–246).



је дан од тр го ва (Shes he Isa Bo le ti ni), али и је дан од бу ле ва ра (Bu le -
var di Isa Bo le ti ni).

Не ки ће сва ка ко по ми сли ти да је пре до че на хо до ни ми ја, у сле ду
про мен љи ве „ре ал но сти“ и из ве сне „прав де“, са мо за ме ни ла ра ни ју
град ску ме мо ра ти ви сти ку, ону с пред зна ком „срп ског на ци о на ли зма“
ус по ста вље ну по чет ком 90-их го ди на. Због то га под се ћа мо да је ме -
ђу из бри са ним хо до ни ми ма у ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це
нај ма ње оних ко ји су обе ле жи ли нај пре срп ску исто ри ју и кул ту ру,
по пут Ње го ше ва (Nje gos hit),23 Ца ра Ла за ра (Car Lla za ri), Све то за ра
Мар ко ви ћа (Sve to zar Mar ko viq) и да ле ко ви ше хо до ни ма ко ји су
под се ћа ли на на род но о сло бо ди лач ки по крет и ју го сло вен ско по рат но
за јед ни штво. Сма тра ло се да у кул тур ном пам ће њу Ми тров ча на не ма
ме ста за до ка за не ан ти фа ши сте и на род не хе ро је Ју го сла ви је: Са ву
Ко ва че ви ћа (Sa va Ko va qe viq), Ме та Бај рак та ри ја (Me to Baj rak ta ri),
Му ха ре ма Бек те ши ја (Mu ha rem Bek tes hi), Бо ра Вук ми ро ви ћа (Bo ro
Vuk mi ro viq), за Ше сту ко сов ску бри га ду (Bri ga da e 6 Ko so va re), Зе -
лен гор ску (Ze len go ra) итд., ни шта што пред ста вља си но ним бор бе
про тив оп ште људ ског зла два де се тог ве ка. Та чи ње ни ца ну жно иза -
зи ва за пит аност. „Pam će nje ne re kon stru i ra sa mo pro šlost, ono k to me
or ga ni zi ra i is ku stvo sa da šnjo sti i bu duć no sti“ (AS SMANN 2005: 49). От куд,
да кле, по тре ба да се, су де ћи по до бром де лу ал ба но је зич ке хо до ни -
ми је, као ва жне фи гу ре ко лек тив ног се ћа ња, иден ти те та и си сте ма
вред но сти са чу ва ју не сум њи во не га тив ни до га ђа ји и лич но сти вла -
сти те про шло сти? „Уста но ви ть, по че му то или дру гое со бы тие про -
дол жа ет жи ть в вос по ми на ни ях, и есть са мое ва жное, по ско ль ку
отра жа ет его ре ле вант но сть и спе ци фи ку“ (АР НА У ТО ВА 2006: 53). У
ни зу дру гих, два су кључ на раз ло га те жње ал бан ске по ли тич ке ели -
те да се са чу ва се ћа ње на по ме ну те лич но сти и до га ђа је. Пр ви је
прет по ста вља ње пле мен ских за ко на (на јед ној од улич них та бли у
ју жном де лу гра да сва ка ко је и име Lekë Du ka gji ni) сва ком др жав -
ном по рет ку ко је под ра зу ме ва ус по ста вља ње и не го ва ње дру га чи јих
нор ми и об ли ка по на ша ња. Дру ги је у сваг да шњој за штит нич кој
уло зи моћ них др жа ва ко је, за рад вла сти тих ин те ре са, шти ће ни ку
опра шта ју сва не по чин ства, чи не ћи од ње га жр тву. С по зи ци је „жр -
тве“ све је до зво ље но, а опра шта ју ћа на кло ност за штит ни ка уве ра ва
ко лек тив у ис прав ност по сту па ка, што, у сле ду исто риј ских по на -
вља ња ис хо ду је не раз ли ко ва њем до бра и зла.24
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23 Уз гред, нај леп ши сти хо ви о Скен дер бе гу при па да ју упра во за Ал бан це не -
по жељ ном Ње го шу.

24 С из у зет ком ча сних по је ди на ца, слич но се по на ша ју и не ки дру ги ет ни ку -
ми са по ли тич ки и ме диј ски ис кон стру и са ном ис кљу чи вом уло гом жр тве. Та ко је 



5. Ме ђу срп ско је зич ким ме мо ра тив ним хо до ни ми ма пред ња че
они мо ти ви са ни име ни ма пи са ца и дру гих кул тур них де лат ни ка
(10): Бра ће Чо ла ко ви ћ, Сте ва на Мо крањ ца, Фи ли па Ви шњи ћа, Ме ше
Се ли мо ви ћа, Чи ка Јо ви на, Алек се Шан ти ћа и др. За ови ма сле де
ур ба но ни ми у част углав ном срп ских вој ско во ђа (6): Вој во де Бо јо -
ви ћа, Вој во де Сте пе, Вој во де Пут ни ка, Вој во де Ми ши ћа, Сер да ра
Јан ка Ву ко ти ћа, и са мо два ур ба но ни ма ко ји се од но се на жр тве по -
след њих ра то ва – Ули ца ма јо ра Те пи ћа и Трг бра ће Ми лић.25 Ту су
још по је ди нач ни при ме ри пред став ни ка ан ти фа ши стич ког по кре та
(Ан ке Спа јић, Вла де Ћет ко ви ћа, Ру дар ске че те), еп ског ју на ка Стра -
хи њи ћа Ба на, све ти те ља Ва си ли ја Остро шког, По па Ан ђел ка Не ши -
ћа, Не ма њи на, као и тро ји це стра на ца: Џо на Ке не ди ја, Лу ја Бра ја и
Хен ри ја Ди по на.26

Ал ба но је зич ки ме мо ра тив ни ур ба но ни ми мо ти ви са ни име ни ма
пи са ца, на уч них и кул тур них рад ни ка су, обр ну то, на дру гом ме сту
по уче ста ло сти. У овој гру пи од укуп но 92 ур ба но ни ма на шли су
ме сто пе сник Мех мет Аћиф Ер сои (Meh met Aqif Er soi), про фе сор
Хо џа Ха сан Та ши ни (Hoxhë Ha san Tas hi ni), ру мун ска пе сни ки ња
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и по злу, по себ но код са ра јев ских Ср ба, упам ће но име Му ша на То па ло ви ћа зва -
ног Ца цо, укле са но на пло чи бра ни те ља гра да, па, ваљ да за на ук мла дим по ко ле -
њи ма, ока че но на згра ди јед не са ра јев ске основ не шко ле (в. Ад нан Бал та, „Ца цо“,
По ли ти ка, 12. де цем бар 2015).

25 Су ви сло је за пи та ти се, за што ме ђу срп ско је зич ким хо до ни ми ма не ма оних
у част, нпр., Ми ло ша Ћир ко ви ћа из Бе лог По ља код Пе ћи, ко ји је све сно жр тво -
вао жи вот бра не ћи за ве то ва ну му оче ви ну, и мно гих дру гих ви те шки из ги ну лих
то ком две по след ње де це ни је про шлог ве ка. Од го вор ни је те шко на слу ти ти – убе -
ди ли су нас, ба рем за сад, да је њи хо ва жр тва у нај ма њу ру ку сум њи ва.

26 То ком по след ње де це ни је и по Ср би из Ко сов ске Ми тро ви це очи то се ни -
су ба ви ли хо до ни ми јом свог де ла гра да. О то ме све до чи и чи ње ни ца да се рет ко
где мо же про на ћи уред но по ста вље на та бла са на зи вом ули це. У сва ком слу ча ју,
кор пус срп ско је зич ких хо до ни ма у Ко сов ској Ми тро ви ци ма ње је на ци о нал но
„оп те ре ћен“ (ма да на ци о нал не осо би не, лич но сти и до га ђа ји на ци о нал не исто -
ри је и кул ту ре чи не основ ур ба но ни ми је ве ћи не гра до ва), чак и у од но су на хо -
до ни ми ју Гра ча ни це, где су но во по ста вље ни на зи ви ули ца, са ре ђим из у зе ци ма,
од ре да по све ће ни срп ским све ти те љи ма, лич но сти ма из срп ске исто ри је, на у ке
и књи жев но сти: RR / UL Kra lja Mi lu ti na, RR / UL Ste fa na De čan skog, RR / UL Ar -
se ni ja Čar no je vi ća, RR / UL Isi do re Se ku lić, RR /UL De vet Ju go vi ća итд. (на жа лост,
ис пи са ни упра во на на ве де ни на чин). Ово се мо же об ја сни ти из ра же ном мул ти -
ет нич ком про шло шћу Ко сов ске Ми тро ви це (се вер ни део гра да је то у до број ме -
ри и са да), не до стат ком ис ку ства оп штин ских вла сти у Гра ча ни ци у овој вр сти
по сла, као и по ку ша јем сим бо лич ке ста би ли за ци је услед сна жни јег осе ћа ња
угро же но сти код љу ди ју жно од Ибра.



Еле на Ђи ка (Ele na Gji ka), ро ма ни ста и фол кло ри ста Ан тон Че та (An -
ton Çetta), нај по зна ти ји пред став ник ита ло-ал бан ске књи жев но сти
(Је ро ним) де Ра да (De Ra da), ака де мик Га зменд Зај ми (Ga zmend Zaj -
mi), ан тро по лог (и ми ни стар) Ја ков Ми лај (Ja kov Mi laj), аутор ал -
бан ско-грч ког реч ни ка Кон стан тин Кри сто фе ри ди (Kon stan din Kri -
sto fe rid hi), аутор пр вог ал бан ског бу ква ра На ум Ве ћил хар џи (Na um
Ve qil har xhi), Па шко Ва са (Pas hko Va sa), бра ћа Фра ше ри (Vële zë rit
Frashëri), ру мун ски пе сник Вик тор Еф ти миу (Vik tor Ef ti miu) и дру -
ги чи ја се на уч на, кул тур на и про све ти тељ ска ак тив ност че сто од -
ви ја ла из ван гра ни ца вла сти тог ет но са.27 Нај у че ни ји Ал бан ци, ме -
ђу ко ји ма не ма ли број са по ре клом у дру гом ет но су (П. Ва са, као
и Н. Ве ћил хар џи би ли су цин цар ског по ре кла, HOR VAT 1989: 38),
што, ако се при се ти мо ода но сти срп ској др жа ви и кул ту ри љу ди по -
пут Ну ши ћа, Ви на ве ра и др., не тре ба да из не на ђу је, то ком це лог
свог жи во та би ли су и бор ци за на ци о нал но ује ди ње ње Ал ба на ца.
По знат је рад бра ће Фра ше ри на из ра ди по ли тич ког про гра ма ује -
ди ње ња Ал ба на ца на осно ва ма јед не ре ли ги је – „ал бан ства“, а на
вер ске по де ле као на смет њу на ци о нал ног ује ди ње ња у свом ра ду,
па и у пе сма ма, не рет ко је под се ћао и Па шко Ва са.28 Ка ко би се обо -
га ти ла сли ка кул тур не про шло сти, се ћа ње се бри жљи во чу ва и на
сва ког ко је имао би ло ка кав до ти цај с Ал бан ци ма, њи хо вим је зи ком
и жи вот ним про сто ром (ме стом ро ђе ња, про фе си о нал ном ори јен та -
ци јом и сл.), па та ко и на Све тог Јо ва на Ку ку зе ла (Jan Ku ku ze li), ви -
зан тиј ског хим но гра фа, Ан дро ни ку Ка стри от (Do ni ka Ka stri o ti),
ћер ку Ђор ђа Ари ја ни та, ка сни је Скен дер бе го ву же ну, Џо на Бе лу -
ши ја (Gjon Be lus hi), аме рич ког глум ца и др. Од не ве ли ког бро ја (11)
лич но сти ко је еви дент но не при па да ју ал бан ском ет но су, ме ђу ко ји -
ма – на уч ни ка (Ал берт Ајн штајн – All bert Ajnshtajn, Ру ђер Бо шко вић
– Ru gjer Bos hko viq), пи са ца (Вик тор Иго – Vik tor Hygo, Ви ли јам
Шек спир – Vi li am Shek spir) и др., по ло ви на је по све ће на љу ди ма
ко ји су на овај или онај на чин про мо ви са ли ал бан ски је зик и кул ту ру,
или би ли не ка вр ста по ли тич ке по др шке. Та ко ни су за бо ра вље ни
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27 „Jer im ni je omo gu će no da dje lu ju kod ku će, Al ban ci od la ze u dru ge ze mlje,
isla mi zi ra ni Al ban ci pr ven stve no ši rom Osman lij skog Cаr stva (…) Al ban ci su da li Tur -
skoj če tr de se tak ve zi ra, ve li kog pje sni ka Meh me da Aki fa po ri je klom iz oko li ne Pe ći,
auto ra tur ske na ci o nal ne him ne (…) Pr vi rek tor ca ri grad skog sve u či li šta bio je Al ba -
nac Hox ha Tas hi ni“ (HOR VAT 1989: 32).

28 „So me say I am a Chri stian, ot hers I am a Mo slem / One: I am a Turk, the ot -
her: I am a La tin; / So me say: I am Gre ek; Slav, so me ot hers; / But you are brot hers
all, you un for tu na te ones!…“ (пре ма SKEN DI 1967: 169–170).



Ди ми три је Ту цо вић (Di mi tri je Tu co viq),29 Ар нолд Харф (Ar nold
Harf) – не мач ки са ку пљач по да та ка о је зи ци ма и кул ту ра ма, из ме ђу
оста лог, и о ал бан ском је зи ку, Гу став Ма јер (Gu stav Ma jer) ко ји је
„held that Al ba nian was a di a lect of an ci ent Illyrian“ (SKEN DI 1967: 114),
Те о дор Ипен (The o dor Ipen), ал ба но лог и аустро у гар ски ди пло ма та,
Нор берт Јокл (Nor bert Jo kli), аустриј ски ал ба но лог ко ји је нај пре
кри ти ко вао Вај ган до ву те зу о трач ком по ре клу Ал ба на ца да би на -
кнад но уста но вио бли ску срод ност ал бан ског је зи ка ка ко са илир -
ским, та ко и са трач ким (в. LO MA 1990: 283). Та ква вр ста па жње при
из бо ру ме мо ра тив них ур ба но ни ма у част лич но сти из ван на ци о -
нал ног кор пу са ни је свој стве на срп ско је зич ној ур ба но ни ми ји Ко -
сов ске Ми тро ви це.30

6. Из кор пу са ал ба но је зич ких ме мо ра тив них хо до ни ма на тре -
ћем ме сту (28) су они мо ти ви са ни име ни ма уче сни ка по ли тич ке и
ору жа не бор бе под осман ском вла шћу, по чев од Скен дер бе га
(Skënderbeu),31 пре ко Бу бу ли не (Bu bu li na),32 Али-па ше Гу сињ ског
(Ali Pashë Gu cia), Али-па ше Те пе ле не (Ali Pashë Te pe le na) и др., све
до ак ти ви ста При зрен ске ли ге и бо ра ца за Ве ли ку Ал ба ни ју, по пут
Ха џи Зе ке (Hax hi Ze ka), Хо да Со ко ли ја (Ho do So ko li), Су леј ма на
Вок ше (Su lej man Voks hi) и др. Под јед нак број хо до ни ма (28) по све -
ћен је кра ље ви ма, др жав ни ци ма, уста но ви те љи ма за ко на и љу ди ма
ко ји су се ба ви ли ис кљу чи во по ли ти ком. Су де ћи по бро ју ур ба но -
ни ма мо ти ви са них име ни ма мо нар ха са ко ји ма Ал бан ци то бо же
има ју не ка кве ве зе, ур ба но ни ми ја ју жног де ла Ко сов ске Ми тро ви -
це мо же се без ма ло ме ри ти са оном из Лон до на (в. СТА СЕ ЛЬ КО 2013).
Осим цен трал ног Бу ле ва ра кра љи це Те у те ( Bu le var di Mbretëresha
Teutë) и Бу ле ва ра кра ља Ар го на (Bu le var di Mbre ti Ar gon), ва жно ме -
сто за у зи ма ју ули це Кра ља Ген ца (Mbre ti Gent), Кра ља Гла у ка
(Mbre ti Gla uk), Кра ља Пи ра (Mbre ti Pir ro), Кра ља Бар ди ла (Mbreti
Bard hil), те је ди ног ствар ног ал бан ског – Кра ља Зо гуа (Mbre ti Zo gu).
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29 Д.Ту цо вић је оштро кри ти ко вао по на ша ње срп ске вој ске пре ма ал бан ском
ста нов ни штву то ком Пр вог бал кан ског ра та и сам тај рат сма трао не по треб ним.
Та кав став, ме ђу тим, ни је зна чио и ма њак ње го вог па три о ти зма; по ги нуо је за
сло бо ду отаџ би не на са мом по чет ку Ве ли ког ра та 1914. го ди не.

30 Што сва ка ко ни је за по хва лу.
31 Скен дер бе гу је по све ћен је дан од тр го ва у ју жном де лу гра да и јед на, за -

чу до, крат ка и не у ре ђе на ули ца.
32 Гр ки ња Ла ска ри на Бу бу ли на (ко ју Ал бан ци сво ја та ју), хра бра уче сни ца

на ци о нал не бор бе за сло бо ду, пр ва је 1821. на вла сти том бро ду „Агам е мнон“ по -
ди гла грч ку на ци о нал ну за ста ву.



Ту је и Ули ца Кар ла То пи је (Karl To pia), Ке ма ла Ата тур ка (Ke mal Ata -
 turk), М. Ти та (M. Ti ta), Ву дра Вил со на (Vu dro Vil lson), Су леј ма нa
Делвинe (Su lej man Del vi na) и др. У се вер ном де лу гра да бе ле жи мо
че ти ри хо до ни ма исте мо тив ске осно ве: Не ма њи на, Ца ра Ду ша на,
Кња за Ми ло ша и Кра ља Пе тра Пр вог. Укуп но 14 ал ба но је зич ких
ан тро по ним ских ме мо ра ти ва ни смо ус пе ли иден ти фи ко ва ти, тј.
уста но ви ти на осно ву ко јих за слу га је да том ли цу по све ће на ули ца.

Па да у очи да се, очи глед но при ма ран, ан тро по морф ни кул тур -
ни код екс пли ци ран уз по моћ ал ба но је зич ке хо до ни ми је за сни ва ис -
кљу чи во на ан тро по ни ми ма, без и јед ног хо до ни ма мо ти ви са ног
апе ла ти ви ма – на зи ви ма ко ји упу ћу ју на уз раст (нпр. Омла дин ска),
про фе си ју жи те ља гра да и сл.

7. Ра спон из ме ђу ал ба но је зич ких и срп ско је зич ких се ман тич -
ких хо до ни ма, с об зи ром на број ча ност два ју кор пу са, уоч љи во је
ма ли (35:11). Исто вре ме но, при мет на је из ве сна раз ли ка при из бо -
ру хо до ни ма ко ји пру жа ју ин фор ма ци ју о име но ва ном објек ту. Иако је
са мо 11 хо до ни ма ове вр сте у се вер ном де лу гра да, њи хо ва мо тив ска
за сно ва ност до не кле је ра зно вр сни ја. Јед на ули ца до би ла је име по
ве ћин ском ста нов ни штву ко је на се ља ва да ти део гра да (Бо шњач ка),
је дан хо до ним је ори јен ти шу ћег ти па (Ра шкин по ток), док у гру пи
ка рак те ри шу ћих, по ред оних ко ји се од но се на на се ље не пунк то ве,
пла ни не и ре ке (Ба ња луч ка, Те тов ска, Шу ма дин ска, Лов ћен ска, Ре -
сав ска…), сре ће мо и два ко ји ука зу ју на фи зич ко-ге о граф ске од ли -
ке (Ибар ска и Ви но град ска). Овај по след њи хо до ним је ујед но и је -
ди ни у це лој Ко сов ској Ми тро ви ца са биљ ном мо тив ском осно вом.
Да ле ко је ма њи про це нат ал ба но је зич ких се ман тич ких хо до ни ма
(са мо 35) и уоч љи во ни зак у од но су на уку пан број раз ма тра них ур -
ба но ни ма. У овој гру пи, као је зич кој екс пли ка ци ји то по морф ног
кул тур ног ко да, та ко ђе не ма оних обра зо ва них од апе ла ти ва, по пут
Школ ска, Фа брич ка (не ка да шња Фа брич ка ули ца да нас но си име
Аде ма Во це) и сл. У окви ру ал ба но је зич ке хо до ни ми је ни је за бе ле -
жен није дан ка рак те ри шу ћег ти па, па та ко ни од оних мо ти ви са них
вр стом др ве ћа и дру гог ра сти ња, ско ро не из о став них у ур ба но ни ми -
ји ве ћи не гра до ва. Све га три хо до ни ма мо гу ће је убро ја ти у ори јен -
ти шу ће: He ku rud na Mi tro vi ce (Ми тро вич ке же ле зни це), Trepça и
Maj da ni, док су пре о ста ли то по ни миј ског ка рак те ра. Ако се из узмe трг
Лон дон (Lon dra) те ули це Три глав ска (Tri glla vi), Са ра јев ска (Sa ra je -
va) и Па ри ска (Pa ri si) сви оста ли упу ћу ју на на ци о нал ну то по ни ми -
ку (у нај ши рем сми слу): Ти ран ска (Ti ra na), Ска дар ска (Shko dra),
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Кор чан ска (Korça), То мор ска (To mo ri),33 Ро за фа (Ro za fa),34 или пак на
про сто ре на ко је се пре тен ду је као ис кљу чи во на сво је: Охрид ска
(Ohri), То плич ка (To pli ca), Плав ска (Pla va), Пре шев ска (Pres he va),
Бар ска (Ti va ri)35 и др.

8. а) Из ана ли зе мо тив ске осно ве хо до ни ма, као и уче ста ло сти
из бо ра јед них или дру гих у по де ље ном гра ду на Ибру, на ме ћу се и
од ре ђе ни оп шти за кључ ци. И срп ско је зич ку и ал ба но је зич ку хо до -
ни ми ју уоч љи во ка рак те ри шу они ме мо ра тив ног ти па. Нај ве ћи број
ме мо ра тив них хо до ни ма у ју жном (ал бан ском) де лу гра да пред ста -
вљен је име ни ма уче сни ка ору жа них по бу на и ра то ва те пред став -
ни ци ма по ли тич ке бор бе за на ци о нал но бу ђе ње и кон со ли да ци ју,
док у се вер ном де лу гра да ову вр сту хо до ни ма у пр вом ре ду чи не
пред став ни ци кул ту ре. Ал ба но је зич ка хо до ни ми ја у нај ве ћој ме ри
по ка зу је ту ма че ње до га ђа ја из бли же и да ље исто риј ске, као и кул -
тур не про шло сти са ста но ви шта по ли тич ке са да шњо сти ко ја, као
та ква, су ге ри ше фор ми ра ње јав ног ми шље ња и вред но сног ста ва
пре ма ко јем циљ оправ да ва сва ко сред ство. Хо до ни ми ја у се вер ном
де лу гра да ни је под врг ну та ак ту ел ној по ли ти за ци ји, она још увек
чу ва се ћа ње, ка ко на раз ли чи те пе ри о де срп ске исто ри је и кул ту ре,
та ко и на раз ли чи те дру штве но-иде о ло шке ори јен та ци је жи те ља
Ко сов ске Ми тро ви це. Отуд, иако број ча но ви ше стру ко ма њи, срп -
ско је зич ки кор пус хо до ни ма од ли ку је ве ћа мо тив ска ра зно вр сност.

б) Раз ма тра на хо до ни ми ја је дан је од еви дент них по ка за те ља
тен ден ци је из ме не иден ти те та про сто ра у ју жном и из о ста нак та кве
тен ден ци је у се вер ном де лу гра да. Та кав за кљу чак под у пи ру и дру -
ге је зич ке те жи вот не чи ње ни це да на шње ствар но сти у Ко сов ској
Ми тро ви ци, као де лу оп ште ствар но сти на Ко со ву и Ме то хи ји. Спо ме -
ни ци на срп ском гро бљу ко је се сти ца јем окол но сти на шло у ју жном
де лу гра да, са све је зич ком ба шти ном чу ва ном на над гроб ни ци ма,
у 90% су уни ште ни са ја сним ци љем бри са ња срп ског по сто ја ња.
Ал бан ско пак гро бље ко је се на ла зи у се вер ном де лу гра да до да нас
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33 Пла ни на по ви ше Бе ра та у Ал ба ни ји.
34 Да ти хо до ним свр стан је у гру пу се ман тич ких с прет по став ком да је пре

мо ти ви сан исто и ме ном ска дар ском твр ђа вом, не го ли лич ним име ном Ро за фа, ка -
ко се зва ла нај мла ђа сна ха ко ја је пре ма ле ген ди (исто вет ној код Ср ба и Ал ба на -
ца) жр тво ва на те узи да на у те ме ље гра да на Бо ја ни (ма да и ово по след ње ни је ис -
кљу че но).

35 А. Ло ма (LO MA 1991:293) под се ћа да је на зив Ti var-i пре у зет из ита ли јан -
ског је зи ка (An ti va ri). Под на зи вом Ан ти вар град Бар по ми ње и С. НО ВА КО ВИЋ

(1892: 54), а на зив An ti va ri ко ри сти и С. Скен ди (SKEN DI 1967: 32).



је оста ло не дир ну то. У се вер ном де лу гра да, по ред Ср ба, Го ра на ца,
Бо шња ка, Ту ра ка и др., жи ве Ал бан ци и ал ба но фо ни Ро ми, та ко да
се ал бан ски је зик на ули ца ма сва ко днев но чу је. У мо но ет нич ком ју -
жном де лу гра да срп ски се, из у зев при по се та ма не вла ди них и сл.
пред став ни ка, углав ном не чу је. Ал бан ци из ју жног де ла гра да не -
сме та но по се ћу ју се вер ни део те та ко по ти ску ју осе ћај про стор не
по де ле и ума њу ју про блем про стор не иден ти фи ка ци је, док са Ср би -
ма за сад то ни је слу чај.
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Митра Релич

О СОВРЕМЕННЫХ КОСОВСКО-МЕТОХИЙСКИХ ГОДОНИМАХ
(СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Р е з ю м е

В ста тье на ма те ри а ле ал ба но я зыч ной го до ни мии в южной ча сти и сер бо я зыч -
ной го до ни мии в се вер ной ча сти Ко сов ской Ми тро ви цы рас сма три ва ют ся ак ту -
а ль ная иде й но-по ли ти че ская ори ен та ция, раз ли чия в сфе ре ку ль тур ных и общ е -
ствен ных при о ри те тов жи те лей по ту и дру гую сто ро ны ре ки Ибар, сте пе нь и
спо со бы сти ра ния ста рой и ста но вле ния но вой иден тич но сти го ро да. Утвер жда -
ет ся, что го до ни мы, кро ме все го про че го, игра ют ва жную ро ль в фор ми ро ва нии
общ е ствен но го мне ния и цен ност ной ори ен та ции на се ле ния. Ана лиз по ка зал,
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что ал ба но я зыч ную, так же, как и сер бо я зыч ную го до ни мии ха рак те ри зу ют го -
до ни мы ме мо ра тив но го ти па; сре ди ал ба но я зыч ных ме мо ра ти вов ве ду щ ее ме -
сто за ни ма ют име на участ ни ков бун тов и во йн, в то вре мя как сре ди серб ских
го до ни мов это ме сто при на дле жит де я те лям ку ль ту ры; не смо тря на зна чи те ль но
ме нь шее ко ли че ство при ме ров от но си те ль но ал ба но я зыч но го кор пу са, сер бо я -
зыч ный кор пус го до ни мов отли ча ет ся бо ль шим раз но о бра зи ем мо ти ви ру ю щ их
основ.

Клю че вые сло ва: ур ба но ним, го до ним, иден тич но сть про стран ства, иден ти -
фи ка ция, ку ль ту ра па мя ти.

Mitra М. Reljić

ON CONTEPORARY ODONYMS OF KOSOVO AND METOHIJA
(SOCIOLINGUISTIC ASPECT)

S u m m a r y

This pa per, ba sed on the analysis of Al ba nian odonyms in the so ut hern part of
Ko sov ska Mi tro vi ca and Ser bian odonyms in the nort hern part of Ko sov ska Mi tro vi -
ca, exa mi nes the cur rent ide o lo gi cal and po li ti cal ori en ta ti ons, dif fe ren ces in re gard to
cul tu ral and so cial pri o ri ti es of re si dents li ving on both si des of the Ibar Ri ver, as well
as the man ner and ex tent of abo lis hing the old and esta blis hing the new town iden tity.
It is esta blis hed that odonyms, among ot her things, play an im por tant ro le in sha ping
the pu blic opi nion and va lue system of the po pu la tion. The re se arch has shown that
both Al ba nian and Ser bian odonyms are of the com me mo ra ti ve type, and that Al ba nian
com me mo ra ti ve odonyms pri ma rily con sist of na mes of war and re bel lion par ti ci pants,
whe re as Ser bian com me mo ra ti ve odonyms are de vo ted to cul tu ral dig ni ta ri es. Furt -
her mo re, alt ho ugh Al ba nian odonyms con si de rably out num ber the Ser bian odonym
cor pus, the lat ter is cha rac te ri sed by a gre a ter va ri ety of mo tifs.

Keywords: ur ba nonym, odonym, iden tity of spa ce, iden ti fi ca tion, cul tu re of me -
mory.
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СРПСКА ТЕОЛИНГВИСТИКА ДАНАС:
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У раду сe дaje преглед основних праваца истраживања у српској
тео лингвистици (на подручју опште лингвистике, србистике и сла ви -
сти ке и страних филологија), са приказом најважнијих резултата по -
стиг ну тих на фун да мен тал ним и апли ка тив ним под руч ји ма про у ча ва ња
је зи ка са кру ма (из син хро ниј ске пер спек ти ве) ко ји се из ла жу у мо но -
граф ским пу бли ка ци ја ма, ра до ви ма об ја вље ним у те мат ским збор ни -
ци ма, збор ни ци ма са на уч них ску по ва и на уч ним ча со пи си ма у Ср би ји,
Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској (са библиографским референцама за
период од 2000. до 2013. године).

Кључне речи: теорија и методологија лингвистике, српска лин гви -
сти ка, теолингвистика, општа лингвистика, србистика, славистика, стра -
не филологије, језик сакралног, конфесионал на мар ки ра ност је зич ких
ни воа, са крал ни фун кци о нал но стил ски ком плекс, ре ли гиј ски дис курс.

1.1. Јед на од ди сци пли на ко ја је у по след ње две де це ни је у сло -
вен ском све ту до жи ве ла сна жан за мах је сте те о лин гви сти ка. Основ ни
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прав ци, ци ље ви и за да ци, као и обје кат ис тра жи ва ња ове на уч не ди -
сци пли не умно го ме су де тер ми ни са ни чи ње ни цом да она пред ста вља
део лин гви сти ке ко ји је те сно по ве зан са те о ло ги јом и ре ли ги о ло -
ги јом, као и дру гим, пре вас ход но дру штве но-ху ма ни стич ким на у ка -
ма. Про бле ма ти ка те о лин гви сти ке об у хва та ве ћи круг пи та ња, ко ја
се мо гу све сти на сле де ће гру пе: (а) про бле ми ре ли гиј ског је зи ка, у
ко је спа да ју пи та ња мо гућ но сти и на чи на вер ба ли за ци је ми стич ког
ис ку ства, раз ма тра ње је зи ка ре ли ги је у це ли ни и је зи ка кон крет них
ре ли ги ја (са крал ни, про фет ски, све то о тач ки, бо го слу жбе ни је зи ци),
пи та ња њи хо ве фо нет ске и гра ма тич ке ко ди фи ка ци је, прин ци пи јел на
пи та ња о мо гућ но сти пре во ђе ња са крал них тек сто ва на дру ге са -
крал не или про фа не је зи ке; (б) про бле ми са крал них тек сто ва, у ко је
спа да ју пи та ња ко ди фи ка ци је кор пу са са крал них тек сто ва (ства ра -
ње ка но на), ве за из ме ђу Све тог Пи сма и Све тог Пре да ња, њи хо ва
за шти та од де фор ма ци ја при ши ре њу и пу бли ко ва њу, про бле ми
фор ми ра ња, раз во ја и функ ци о ни са ња на ра тив не тра ди ци је кон -
крет них ре ли ги ја, жан ров ски си стем и функ ци је са крал них тек сто ва;
(в) лин гви стич ке ко ли зи је ре ли гиј ских прак си, где спа да ју пи та ња
као што су: пи та ња хер ме не у тич ких, ег зе гет ских и оми ли тич ких
тра ди ци ја кон крет них ре ли ги ја, се ми о ти ка об ре да, ри ту а ла и култ не
сфе ре као тек сто ва од ре ђе не ду хов не кул ту ре; (г) про бле ми ко му ни -
ка ци је у са крал ној сфе ри, ње ни ни вои (вер ти кал ни и хо ри зон тал ни) и
об ли ци, вер ски ме ди ји и сред ства јав ног ин фор ми са ња, лин гви стич ко
ма ни пу ли са ње све шћу вер ни ка, про бле ми ре ли гиј ског дис кур са, од -
но сно пи та ња ин тер ак ци је је зи ка ре ли ги је и се ку лар не сре ди не; (д)
функ ци о ни са ње је зи ка ре ли ги је у кон крет ним ет но кон фе си о нал -
ним и со ци јал но-исто риј ским кон тек сти ма, ин тер ак ци ја са крал них
и на ци о нал них је зи ка и књи жев но сти, ин тер ак ци ја ре ли гиј ских и
фол клор них тра ди ци ја и слич но (исп. БОГАЧЕВЬСКА 2011: 104–105).

1.2. Пред мет те о лин гви стич ких ис тра жи ва ња нај је згро ви ти је
би смо де фи ни са ли као је зик са крал ног и са крал но у је зи ку, од но сно
„по ја ве ре ли ги је ко је су на шле свој из раз и од раз у је зи ку, али и је -
зик као фор ма ре ли ги је, као на чин ма ни фе сто ва ња, кон зер ва ци је и
тран сми си је ре ли гиј ских са др жа ја“ (ГАДОМСКИЙ 2004: 66–67). Објек -
ти ис тра жи ва ња те о лин гви сти ке, сход но то ме, је су са крал ни је зик
(и са крал ни је зи ци), по ја ве у раз во ју лин гви сти ке усло вље не кон фе -
си о нал ним фак то ри ма, те о ри је о по ре клу је зи ка (пре све га те о ри ја
о бо жан ској су шти ни и по ре клу је зи ка), пи та ња функ ци о ни са ња је -
зи ка у до ме ну ре ли гиј ског, као и све по ја ве ко је су ве за не за са крал ну
сфе ру, а ко је су на шле свој од раз и из раз у је зи ку. Циљ те о лин гви -
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сти ке, пре ма А. К. Га дом ском, је сте из у ча ва ње све га што је ве за но за
са крал ну сфе ру, а што је на шло од ра за у је зи ку и што је фик си ра но
са мим је зич ким сред стви ма, као и при ме на ре зул та та до би је них
фун да мен тал ним ис тра жи ва њи ма. По сти за ње ово га ци ља вр ши се
по ступ ним ре ша ва њем ни за за да та ка, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ји:
1. из бор ма те ри ја ла из од го ва ра ју ћих из во ра; 2. ана ли за до би је них
ма те ри ја ла; 3. ди фе рен ци ја ци ја екс цер пи ра ног ма те ри ја ла; 4. си -
сте ма ти за ци ја ма те ри ја ла; 5. ин те гра ци ја ма те ри ја ла; 6. при ме на ре -
зул та та у прак си (ГАДОМСКИЙ 2004: 67–68, ГАДОМСКИЙ 2006: 53–55).

1.3. Те о лин гви сти ка је лин гви стич ка ди сци пли на са сна жно из -
ра же ном ин тер ди сци пли нар ном ори јен та ци јом (ве зом са си сте мом
ре ли ги о ло шких и те о ло шких на у ка – ре ли ги о ло ги јом, исто ри јом
ре ли ги ја, пси хо ло ги јом ре ли ги је, со ци о ло ги јом ре ли ги је, фи ло со фи -
јом ре ли ги је, те о ло шком епи сте мо ло ги јом, си сте мат ском те о ло ги јом,
упо ред ном те о ло ги јом, ег зе ге зом са крал них тек сто ва и дру гим кон -
такт ним и ком пле мен тар ним ди сци пли на ма на ни воу сва ке кон фе -
си о нал не те о ло ги је по на о соб, на при мер – у хри шћан ској те о ло ги ји
– са би бли сти ком, дог ма ти ком, ли тур ги ком, исто ри јом хри шћан ске
Цр кве и по ме сних цр ка ва, оми ли ти ком, хим но гра фи јом, цр кве ном
му зи ко ло ги јом, ми си о ло ги јом и ко му ни ко ло ги јом Цр кве, и др.).

1.4. Ње не основ не кон сти ту ен те је су оп шта и пар ци јал на те о -
лин гви сти ка. Оп шта те о лин гви сти ка ори јен ти са на је на про у ча ва ње
гло бал них пи та ња, про бле ма, ка те го ри ја нај ве ћег сте пе на уоп ште но -
сти, уни вер за ли ја – ма ни фе ста ци ја са крал ног ко је мо гу би ти при сут -
не у би ло ком је зи ку, не ве за но за кон крет ну ре ли ги ју, кон фе си ју,
култ, де но ми на ци ју, на пи та ња ин тер пре та ци је је зи ка са кру ма и са -
крал ног у је зи ку у исто ри ји лин гви стич ке, те о ло шке, фи ло соф ске
ми сли, на те о риј ско-ме то до ло шке осно ве ис тра жи ва ња, про бле ма -
ти ку те о лин гви стич ке тер ми но ло ги је и сл., док се пар ци јал на ба ви
ма ни фе ста ци ја ма кон крет не ре ли ги је (ју да и зма, хри шћан ства, исла -
ма, бу ди зма и др.), од но сно док три не од ре ђе не кон фе си је, кул та, де -
но ми на ци је, сек те, или кон крет ног, за те о лин гви сти ку ре ле вант ног
про бле ма у од ре ђе ном, кон крет ном је зи ку (ти па: лек си ка и фра зе о -
ло ги ја из сфе ре пра во слав не ду хов но сти у са вре ме ном срп ском
књи жев ном је зи ку, кон фе си о нал но мар ки ра ни фо нет ско-про зо диј ски
еле мен ти у го во ру но си ла ца пра во слав ног ре ли ги о лек та у ру ској
сре ди ни, гра фиј ско-ор то граф ске од ли ке об ли ко ва ња тек ста у ста -
ро о бред нич кој ли те ра ту ри на са вре ме ном ру ском је зи ку, итд).

1.5. Те о лин гви сти ка мо же има ти фун да мен тал ну и апли ка тив ну
усме ре ност. Апли ка тив на те о лин гви сти ка ве зу је се за под руч ја лек -
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си ко гра фи је (јед но је зич ни и пре вод ни реч ни ци ре ли ги о ло шке и те о -
ло шке тер ми но ло ги је, са крал не лек си ке, фра зе о ло ги је, афо ри сти ке),
нор ма ти ви сти ке – у пр вом ре ду про бле ма ти ка ор то гра фи је и ор то -
е пи је (при руч ни ци ко ји ма су об у хва ће ни про бле ми пра во пи сне и
из го вор не нор ме у сфе ри са крал не апе ла тив не и оно ма стич ке лек -
си ке, по себ но пи та ња ор то граф ског и ор то еп ског стан дар да у је зич -
ком из ра зу при пад ни ка од ре ђе них кон фе си ја, нпр. стан дар ди за ци ја
пи са ња те о ни ма, ха ги о ан тро по ни ма, хе ор то ни ма, екли си о ни ма, ти -
ту ла све ште них ли ца, на зи ва ад ми ни стра тив них је ди ни ца Цр кве и
дру гих вер ских за јед ни ца, на зи ва при пад ни ка кон фе си ја, ха ги о то -
по ни ма, ико ни ма, скра ће ни ца у са крал ном дис кур су са вре ме ног
срп ског је зи ка), као и за пи та ња лин гво ди дак ти ке (на ста ва ма тер њег
и стра ног је зи ка у те о ло шком обра зов ном про фи лу, пре зен та ци ја
ре ли гиј ски мар ки ра них је зич ких по ја ва и еле ме на та у на ста ви и
уче њу ма тер њег и стра ног је зи ка) и тра дук то ло ги је (те о ри је и тех -
ни ке пре во ђе ња те о ло шких тек сто ва и оних из сфе ре ду хов но сти).

2.0. У не ко ли ко прет ход них пу бли ка ци ја по ку ша ли смо да са -
гле да мо исто риј ски раз вој те о лин гви сти ке у европ ским окви ри ма, а
по себ но у сло вен ским зе мља ма у ко ји ма је ова на у ка до са да по сти гла
нај за па же ни је ре зул та те – Ру си ји, Укра ји ни и Пољ ској. Раз мо три ли
смо исто ри јат и ак ту ел но ста ње те о лин гви стич ких ис пи ти ва ња у
до ме ну функ ци о нал не сти ли сти ке, те о ри је жан ро ва, ана ли зе дис -
кур са, као и у сфе ра ма ис пи ти ва ња кон фе си о нал не мар ки ра но сти
је зич ких ни воа – лек си ко ло ги ји са фра зе о ло ги јом, лек си ко гра фи ји,
фо не ти ци, ак цен то ло ги ји, гра ма ти ци, лин гво кул ту ро ло ги ји. При ка за -
ли смо нај ва жни је ре зул та те мо но лин гвал них и кон фрон та ци о них,
фун да мен тал них и апли ка тив них те о лин гви стич ких ис тра жи ва ња у
оп штој лин гви сти ци, сла ви сти ци и стра ним фи ло ло ги ја ма по стиг ну -
те у сре ди на ма у ко ји ма је те о лин гви сти ка при ву кла па жњу ши ре
на уч не јав но сти и сход но то ме на и шла на аде кват ну ор га ни за ци о -
ну, ма те ри јал ну и ин сти ту ци о нал ну по др шку (исп. КОНЧАРЕВИЋ

2011в, КОНЧАРЕВИЋ 2011к, КОНЧАРЕВИЋ 2012б; би бли о граф ски пре -
глед сту ди ја, рас пра ва и де ла из те о лин гви сти ке кла си фи ко ван по
те мат ском прин ци пу да је мо у: КОНЧАРЕВИЋ, ГА ДОМСКИ 2014). Циљ
ово га ра да је сте при ка зи ва ње ак ту ел ног ста ња у срп ској те о лин гви -
сти ци, до ми нант них сфе ра ис тра жи ва ња (из син хро ниј ске пер спек -
ти ве) и ре зул та та по стиг ну тих у вре ме ну ње ног кон сти ту и са ња, на
осно ву би бли о граф ске гра ђе за пе ри од од 2000. до 2013. го ди не, ко ја
је об у хва ти ла мо но гра фи је, сту ди је и члан ке об ја вљи ва не у пе ри о -
ди ци, те мат ским збор ни ци ма и збор ни ци ма са на уч них ску по ва на
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срп ском је зич ком под руч ју (в. При лог). Ова гра ђа екс цер пи ра на је из
при мар них и се кун дар них из во ра, при че му су кон сул то ва на не са мо
фи ло ло шка и те о ло шка издања не го и из да ња из дру гих дру штве но -
-ху ма ни стич ких на у ка. Ра до ве срп ских лин гви ста об ја вљи ва не у
ино стран ству овом при ли ком не узи ма мо у об зир, по што би то из -
и ски ва ло пре тра жи ва ње ве ћег бро ја пер со нал них би бли о гра фи ја.
Ра до ви стра них лин гви ста об ја вље ни на стра ни ца ма срп ских гла си ла,
с об зи ром на ин тен ци ју ауто ра да при ка жу кон сти ту и са ње срп ске
те о лин гви сти ке, у овом би бли о граф ском при ка зу та ко ђе су из у зе ти.
Ин те грал ни увид у те о лин гви стич ку про дук ци ју у Ср би ји, Цр ној
Го ри и Ре пу бли ци Срп ској (укљу чу ју ћи и ра до ве стра них ауто ра ко -
ји су об ја вљи ва ли у до ма ћим ча со пи си ма и збор ни ци ма) за пе ри од
од 2000. до 2013. пру жа би бли о гра фи ја ко ју је из ра дио Ср ђан Пе -
тро вић, а ко ја об у хва та пре ко 350 је ди ни ца (ПЕ ТРО ВИЋ 2015).

2. 1. Те о лин гви сти ка се, ка ко ће мо по ка за ти у из ла га њу ко је сле -
ди, на срп ском је зич ком под руч ју (Ср би ја, Цр на Го ра, Ре пу бли ка
Срп ска) раз ви ја у раз ли чи тим прав ци ма, об у хва та ју ћи ско ро све
обла сти ис тра жи ва ња ко је су уоче не у дру гим сло вен ским зе мља ма.
На уч ни рад од ви ја се на фи ло ло шким (Бе о град, Ба ња лу ка, Ник шић,
Ко сов ска Ми тро ви ца), фи ло зоф ским (Но ви Сад, Ниш) и бо го слов ским
фа кул те ти ма (Бе о град, Ис точ но Са ра је во) и у на уч ним ин сти ту ти ма
(Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња
у Бе о гра ду), с тим што је на уч ни рад углав ном ин ди ви ду а лан. Ко -
лек тив ни рад до са да је био ве зи ван за из да ва ње по себ них збор ни ка
ра до ва – јед ног у из да њу Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та (ГА -
ДОМ СКИ, КОН ЧАРЕВИЋ 2012) и дру гог у из да њу СА НУ (ГРКОВИЋ-МЕЈ ЏОР,
КОН ЧАРЕВИЋ 2013). За са да не по сто ји по се бан про је кат из обла сти
те о лин гви сти ке ни ти спе ци ја ли зо ва ни ча со пис. Ра до ви те о лин гви -
стич ког ка рак те ра об ја вљи ва ни су пре вас ход но у ча со пи си ма Бо го -
сло вље (Бе о град), Го ди шњак Бо го слов ског фа кул те та (Фо ча),
Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик (Но ви Сад), Збор -
ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку (Но ви Сад), Збор ник Ма ти це
срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку (Но ви Сад), Ју жно сло вен ски
фи ло лог (Бе о град), На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не (Бе о -
град), Наш је зик (Бе о град), Ок то их (Ник шић), Pre vo di lac (Бе о град),
При ло зи про у ча ва њу је зи ка (Но ви Сад), Re li gi ja i to le ran ci ja (Но ви
Сад), Рус ский язык как ино сла вян ский (Бе о град), Са бор ност (По -
жаре вац), Сми сао (Ник шић), Сла ви сти ка (Бе о град), Срп ски је зик
(Бе о град–Кра гу је вац–Ник шић), Стил (Бе о град), Те о ло шки по гле ди
(Бе о град), Фи ло лог (Ба ња лу ка), Цр кве не сту ди је (Ниш), као и у
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збор ни ци ма са на уч них ску по ва (Срп ска те о ло ги ја у ХХ ве ку – до
са да је иза шло двадесет збор ни ка, Срп ска те о ло ги ја да нас – до са -
да је иза шло седам збор ни ка, и др.).

3. 1. За на уч на ис тра жи ва ња из обла сти те о лин гви сти ке од по -
себ ног је зна ча ја утвр ђи ва ње ње них ме то до ло шких осно ва. Овом
про бле ма ти ком до ма ћи ауто ри ба ви ли су се са раз ли чи тих аспе ка -
та. Те о риј ско-ме то до ло шким пи та њи ма те о лин гви сти ке, пре све га
на чел ним по ста вља њем од но са је зик – ду хов ност ба ви ли су се и
лин гви сти и те о ло зи. По глед на је зич ки фе но мен у кон тек сту основ -
них ка те го ри ја те о ло ги је и пра во слав не ду хов но сти, са ис ти ца њем
ико нич но сти је зи ка, ње го вог хри сто ло шког, све то тро јич ног и екли -
си јал ног ка рак те ра, за сно ван је у: ЛУБАРДИЋ 2000; КОНЧАРЕВИЋ

2004а; РАДОВИЋ 2010; НИКИТОВИЋ 2012; РАДИЋ 2012. Па три стич ка
схва та ња о ге не зи и су шти ни је зи ка, ње го вим функ ци ја ма, фе но ме -
ну мул ти лин гви зма и рав но прав но сти је зи ка као те ла но во за вет не
по ру ке Цр кве пред мет су ис тра жи ва ња: КОНЧАРЕВИЋ 2002а, КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2011ж. Би блиј ским и ли тур гиј ским ди мен зи ја ма је зич ког фе -
но ме на по све ће ни су ра до ви ВУЧКОВИЋ 2012; ВУКАШИНОВИЋ 2013.
На мо но граф ском ни воу раз ли чи ти аспек ти ин тер ак ци је је зи ка и
пра во слав не ду хов но сти са гле да ва ју се у: КОНЧАРЕВИЋ 2006а. Спе -
ци фич но сти те о лин гви сти ке као на уч не ди сци пли не, ње не ме то до -
ло ги је и пој мов но-ка те го ри јал ног апа ра та, као и исто ри јат ње ног
кон сти ту и са ња на За па ду и Ис то ку раз мо тре ни су у: КОНЧАРЕВИЋ

2007б, КОНЧАРЕВИЋ 2009в, КОНЧАРЕВИЋ 2011в, КОНЧАРЕВИЋ 2011к,
КОНЧАРЕВИЋ 2012б. Ак ту ел ни за да ци и прав ци стра те ги је раз во ја
срп ске те о лин гви сти ке у кон тек сту са вре ме них кре та ња у овом до -
ме ну на ши рем сло вен ском про сто ру пред мет су раз ма тра ња у:
КОНЧАРЕВИЋ 2012к, КОНЧАРЕВИЋ 2013и. Основ не ка те го ри је кон -
фрон та ци о не те о лин гви сти ке, по себ но по јам те о не ме као основ не
је ди ни це те о лин гви сти ке, ана ли зи ра не су у: КОНЧАРЕВИЋ 2013б,
КОНЧАРЕВИЋ 2013в.

3.2. Хро но ло шки по сма тра но, ин те ре со ва ње за те о лин гви стич -
ку про бле ма ти ку у срп ској сре ди ни от по че ло је од раз ма тра ња про -
бле ма ти ке са вре ме ног функ ци о ни са ња бо го слу жбе них је зи ка, што
је ко ре спон ди ра ло са по ра стом пре во ди лач ке про дук ци је у до ме ну
ли тур ги ке и хим но гра фи је (пре глед ове про дук ци је да је мо у: КОН -
ЧА РЕВИЋ 2014, КОНЧАРЕВИЋ 2015) и тен ден ци јом ка по ве ћа ва њу уде ла
са вре ме ног срп ског стан дард ног је зи ка у бо го слу же њу, у скла ду са
по ли ти ком ли тур гиј ске об но ве у Пра во слав ној цр кви (о ово ме де таљ -
ни је в. ВУКАШИНОВИЋ 2001: 105–163). Јед на мо но гра фи ја (БАЈИЋ
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2007а) и ве ћи број ра до ва по све ће ни су про бле ма ти ци со ци о лин гви -
стич ких аспе ка та пре фе рен ци је тра ди ци о нал ног или са вре ме ног
бо го слу жбе ног из ра за (КОНЧАРЕВИЋ 2000а; БАЈИЋ 2006а), про бле ма ти -
ци функ ци о ни са ња цр кве но сло вен ског је зи ка у са вре ме ним окол но -
сти ма (БАЈИЋ 2005б, БАЈИЋ 2006б; КОНЧАРЕВИЋ 2001б, КОН ЧА РЕ ВИЋ

2003в, КОНЧАРЕВИЋ 2008а; ТЕРЗИЋ 2001), нор ма ти ви стич ким за хва -
ти ма у цр кве но сло вен ском је зи ку вр ше ним то ком ХХ ве ка (КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2004в, КОНЧАРЕВИЋ 2005а; РАНКОВИЋ 2009), срп ском је зи ку у
ње го вом ли тур гиј ском функ ци о ни са њу (БАЈИЋ 2007д, БАЈИЋ 2007ђ),
је зич кој по ли ти ци и је зич ком пла ни ра њу у срп ској и дру гим сло -
вен ским цр ква ма (БАЈИЋ 2007б; КОНЧАРЕВИЋ 2006в, КОНЧАРЕВИЋ

2007в; ТИРОВА 2005), као и те о риј ско-ме то до ло шким аспек ти ма пре -
во ђе ња бо го слу жбе них тек сто ва (БАЈИЋ 2006в). Со ци о лин гви стич ка
про бле ма ти ка ис пи ти ва на је и на ма те ри ја лу ре ли ги о лек та при пад -
ни ка пра во слав не цр кве (кли ри ка и уцр кве ње них вер ни ка) у ру ској
и срп ској сре ди ни (КОНЧАРЕВИЋ 2012а, КОНЧАРЕВИЋ 2012з, КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2013ж, КОНЧАРЕВИЋ 2013к), као и на ма те ри ја лу ре ли ги о лек -
та не ких при пад ни ка Ислам ске за јед ни це (ЧИРГИЋ 2007а, ЧИРГИЋ

2007б). Ути цај кон фе си о нал них фак то ра на је зич ке и ет нич ке про -
це се на Ко со ву и Ме то хи ји са гле дан је у: РЕ ЉИЋ 2008.

3.3. Кон фе си о нал на мар ки ра ност је зич ких ни воа нај ви ше је ис -
пи ти ва на на ма те ри ја лу лек си ке. Не ко ли ко ра до ва ба ви се лек си ком
из сфе ре пра во слав не ду хов но сти у срп ском је зи ку (БАЈИЋ 2009а,
БАЈИЋ 2010б; ЈОВАНОВИЋ-СИМИЋ 2012; ЛЕВУШКИНА 2013) и ње ном
лек си ко граф ском об ра дом (БАЈИЋ 2007г, БАЈИЋ 2010а, БАЈИЋ 2012;
ВУЛОВИЋ 2012а; РИСТИЋ 2010). Са ста но ви шта кон так то ло ги је зна -
ча јан је рад о лек си ци из сфе ре пра во слав не ду хов но сти у тур ском
је зи ку (ВУЛОВИЋ 2012а). Кон фрон та ци о ној ана ли зи лек си ке из сфе ре
пра во слав не ду хов но сти у срп ском и ру ском је зи ку и им пли ка ци ја ма
по пре вод ну лек си ко гра фи ју по све ће но је не ко ли ко ра до ва: КОН ЧА РЕ -
ВИЋ 2012г, РАДОВАНОВИЋ 2012 и КОНЧАРЕВИЋ 2012ж. Лек сич ки си стем
пра во слав ног со ци о лек та у ру ском и срп ском је зи ку пред ста вљен је
у: КОНЧАРЕВИЋ 2012в. Из обла сти ис пи ти ва ња асо ци ја тив но-вер бал -
не мре же го вор ни ка срп ског је зи ка за те о лин гви сти ку је од зна ча ја
рад СТЕФАНОВИЋ 2013. Ис пи тан је и ве ћи број кон це па та ре ле вант -
них за са гле да ва ње те и стич ке сли ке све та из мо но лин гвал не
(РИСТИЋ 2012, РИСТИЋ 2013) и кон фрон та ци о не пер спек ти ве (КЕРКЕЗ

2007, КЕРКЕЗ 2013; МАРИЋ 2013; ПРОХОРОВА 2009, ПРОХОРОВА 2010;
РАДИЋ-ДУГОЊИЋ 2003; ТРНАВАЦ 2001). Тер ми но си стем те о ло шких
ди сци пли на та ко ђе је пред ста вљао пред мет ин те ре со ва ња ис тра -
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жи ва ча, укљу чу ју ћи тра дук то ло шке аспек те и аспек те се ман тич ког
раз во ја кључ них тер ми на из обла сти пра во слав не дог ма ти ке (ЂОГО

2008; ФЕ МИЋ КАСАПИС 2009а, ФЕМИЋ КАСАПИС 2009б, ФЕМИЋ

КАСАПИС 2010а, ФЕМИЋ КАСАПИС 2010б), хри шћан ске ети ке и Пре -
да ња Цр кве (БАЈИЋ 2007в; ВЕШОВИЋ 2010, ВЕШОВИЋ 2011, ВЕШОВИЋ

2012, ВЕ ШО ВИЋ 2013; РАНКОВИЋ 2010, РАНКОВИЋ 2012). Од ли ке уско -
струч не тер ми но ло ги је ди сци пли на ко је кон сти ту и шу те о ло ги ју
раз мо тре не су у: КНЕЖЕВИЋ 2013б, а на че ла ње не лек си ко граф ске
об ра де у: КОН ЧА РЕВИЋ 2011д. Иза шло је и не ко ли ко лек си ко граф -
ских оства ре ња – пре вод них те о ло шких реч ни ка (ВУКИЧЕВИЋ 2004;
ДОБРИЋ 2008; ЈАН ДРОКОВИЋ 2007; КОНЧАРЕВИЋ 2012и).

3.4. Фра зе о ло шке и па ре ми о ло шке је ди ни це са хри шћан ским
ком по нен та ма ис тра же не су у ма њем бро ју ра до ва (СТОШИЋ 2003;
ИВА НОВИЋ 2006; ПЕЈАНОВИЋ 2012; ВУЛОВИЋ 2013; ДРАГИЋЕВИЋ 2013).
Но ми на ци о не је зич ке је ди ни це – лек си ка ре а ли ја, оно ма сти ка, фра -
зе о ло ги ја, па ре ми о ло ги ја, афо ри сти ка, го вор на ети ке ци ја – ана ли -
зи ра не су у лин гво кул ту ро ло шким ра до ви ма на ма те ри ја лу срп ског
(КОНЧАРЕВИЋ 2001а), ру ског (КОНЧАРЕВИЋ 2006д), цр кве но сло вен -
ског је зи ка (КОНЧАРЕВИЋ 2006ђ), као и кон фрон та ци о но, на ру ско -
-срп ском пла ну (КОНЧАРЕВИЋ 2000б, КОНЧАРЕВИЋ 2008д).

3.5. Ма ло број ни су ра до ви по све ће ни дру гим је зич ким ни во и -
ма из те о лин гви стич ке пер спек ти ве. Гра фиј ско-ор то граф ски ни во
у до ме ну са крал ног на ма те ри ја лу срп ског и ру ског је зи ка ана ли зи ра
се у: КОНЧАРЕВИЋ 2009, КОНЧАРЕВИЋ 2013, а из ве сне син так сич ке
по ја ве и еле мен ти у: ПРАЛИЦА 2003; БАБИЋ 2006; ВОЈВОДИЋ 2011.

3.6. Функ ци о нал на сти ли сти ка, те о ри ја жан ро ва и сти ли сти ка
ре сур са пред ста вља ли су за па же но по ље ин те ре со ва ња срп ских
лин гви ста ко ји су се ба ви ли је зи ком са крал ног. По јам са крал ног
сти ла, од но сно са крал ног функ ци о нал но стил ског ком плек са и ње -
го вих кон сти ту ен ата са гле дан је у: КНЕЖЕВИЋ 2009, КНЕЖЕВИЋ 2010б,
КНЕЖЕВИЋ 2013а; КОНЧАРЕВИЋ 2012е, КОНЧАРЕВИЋ 2012з. Од сти ло ва
ко ји кон сти ту и шу са крал ни функ ци о нал но стил ски ком плекс нај ви ше
је, за раз ли ку од дру гих сло вен ских сре ди на1, раз ма тран те о ло шки
на уч ни стил, на ма те ри ја лу ру ског, ен гле ског и срп ског је зи ка (КОН -
ЧА РЕВИЋ 2010а, КОНЧАРЕВИЋ 2010б; КНЕЖЕВИЋ 2011б, КНЕ ЖЕ ВИЋ

2012а, КНЕЖЕВИЋ 2012б, КНЕЖЕВИЋ 2012в). Сле ди књи жев но у мет -
нич ки стил у до ме ну пра во слав не ду хов но сти (ВУЧКОВИЋ-БАУК
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2010; НИКИТОВИЋ 2013), у чи јем окви ру су са гле да не и ка рак те ри -
сти ке је зич ко-стил ског из ра за зна ме ни тих ду хов ни ка ХХ ве ка епи -
ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа (БАЈИЋ 2008б; ЦРЊАК 2009; ШТАС НИ

2013), ар хи ман дри та Ју сти на По по ви ћа (НИКИТОВИЋ 2009; КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2011а), игу ма на Се ра фи ма Џа ри ћа (ЛЕВУШКИНА 2012) и па -
три јар ха Па вла Стој че ви ћа (ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ 2013; СИМИЋ 2013),
као и сти ли стич ке од ли ке Ву ко вог пре во да Но вог за ве та (СИМИЋ

2012) и ду хов не про зе но ви јих срп ских књи жев ни ка (БО ЈОВИЋ 2006;
РЕБИЋ 2006; ЂОРЂЕВИЋ 2009). Из обла сти са крал не ге но ло ги је срп -
ски лин гви сти фо ку си ра ли су се на је згре не жан ро ве – по сла ни цу
(КОНЧАРЕВИЋ 2011з, КОНЧАРЕВИЋ 2013ј; МИЉКОВИЋ 2011; ПРАЛИЦА

2006), про по вед (ШТАС НИ 2008; ЂОРЂЕВИЋ 2009) и мо ли тву, за са да
са огра ни ча ва њем на хим но граф ски жа нр ака ти ста (ЈО ВИЋ 2009;
БАЈИЋ 2011; ЧАРКИЋ 2011).

3.7. У обла сти те о ри је дис кур са ис тра жи ва чи су се фо ку си ра ли
на ли тур гиј ски (БАЈИЋ 2003, БАЈИЋ 2005а, БАЈИЋ-ЛЕВУШКИНА 2012;
КОНЧАРЕВИЋ 2007г; ТАДИЋ 2008) и дис курс те о ло ги је (ТОДОРОВИЋ

2009; КНЕЖЕВИЋ 2010в). По себ но је раз мо трен са крал ни го вор ни
до га ђај са ста но ви шта ње го вих кон сти ту е на та – адре сан та, адре са та,
вре ме на, ме ста и дру гих ре ле вант них окол но сти (ПИПЕР 2013). На
под руч ју те о ри је ко му ни ка ци је пред мет ис тра жи ва ња би ле су нор ме,
тра ди ци је, вер бал на и не вер бал на сред ства са крал не ко му ни ка ци је,
при че му су при ме ње на сва три мо де ла де скрип ци је – си ту а ци о ни,
аспе кат ски и па ра ме тар ски (мо но граф ски је ово под руч је об ра ђе но
у: КОНЧАРЕВИЋ 2013). Те о риј ско-ме то до ло шког ка рак те ра су ра до ви
КОНЧАРЕВИЋ 2010д, КОНЧАРЕВИЋ 2010ђ, а у ви ше ис тра жи ва ња раз ма -
тра на је аскет ска ко му ни ка ци о на кул ту ра код Ср ба и Ру са (КОН ЧА -
РЕВИЋ 2006б, КОНЧАРЕВИЋ 2007а, КОНЧАРЕВИЋ 2009г) и у уда ље ни јим
кул ту ра ма (КОНЧАРЕВИЋ 2008в, КОНЧАРЕВИЋ 2009б). Ис пи та на је и
ко му ни ка ци о на лич ност па ро хиј ског све ште ни ка (КОН ЧА РЕ ВИЋ 2010в,
КОНЧАРЕВИЋ 2010г), као и ко му ни ка ци о не нор ме ру ских ста ро о -
бред ни ка (КОНЧАРЕВИЋ 2011ђ).

3.8. На у ка о пре во ђе њу по ка за ла се као за ни мљи во под руч је ис -
пи ти ва ња са те о лин гви стич ког ста но ви шта. Лек сич ко-се ман тич ки
и сти ли стич ки про бле ми пре во ђе ња те о ло шких тек сто ва и тек сто -
ва из обла сти пра во слав не ду хов но сти пред мет су јед не мо но гра фи -
је (КНЕ ЖЕ ВИЋ 2010в), као и ра до ва: КНЕЖЕВИЋ 2010а, КНЕЖЕВИЋ

2010б, КНЕ ЖЕВИЋ 2011а; РАКИЋ 2012, док се про бле ми пре во ђе ња
лек си ке из сфе ре пра во слав не ду хов но сти раз ма тра ју у: БАЈИЋ 2008а.
Ин те ре со ва ње је ис по ље но за про бле ма ти ку пре во ђе ња Но вог За ве -
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та (РАКИЋ 2005; КОНЧАРЕВИЋ 2008б; САМАРЏИЈА ГРЕК 2011; ТО ДО РО -
ВИЋ 2011; ДРАГУТИНОВИЋ 2012а, ДРАГУТИНОВИЋ 2012б, ДРАГУ ТИ НО -
ВИЋ 2013) и Ли тур ги је Св. Јо ва на Зла то у ста (ВУКАШИНОВИЋ 2010).

3.9. Област лин гво ди дак ти ке пред ста вље на је ра до ви ма ве за -
ним за ме то ди ку на ста ве цр кве но сло вен ског је зи ка – кон цеп циј ске
осно ве и ку ри ку лар на ре ше ња (БАЈИЋ 2007е, КОНЧАРЕВИЋ 2005б,
КОНЧАРЕВИЋ 2006г, КОНЧАРЕВИЋ 2011б, КОНЧАРЕВИЋ 2011л, КОН ЧА -
РЕ ВИЋ 2013д, КОНЧАРЕВИЋ 2013л), као и за на ста ву стра них је зи ка у
те о ло шком про фи лу (КОНЧАРЕВИЋ 2002б, КОНЧАРЕВИЋ 2002в; БАЛ -
ТИЋ 2013). Из да та су и два уџ бе ни ка стра них је зи ка за сту ден те те -
о ло ги је (КОНЧАРЕВИЋ 2011и; ВУЈОВИЋ 2012).

4.1. У срп ској сре ди ни те о лин гви сти ка се још увек на ла зи у фа -
зи кон сти ту и са ња. Ипак, сти че се ути сак да је ова ди сци пли на у Ср -
би ји, Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској до спе ла до мо мен та у ко ме
ви ше ни је до вољ но осла ња ти се на ен ту зи ја зам и ини ци ја ти ву по -
је ди на ца за ин те ре со ва них за њен раз вој. По глед у бу дућ ност срп ске
те о лин гви сти ке у овом мо мен ту, по на шем ми шље њу, из и ску је раз -
ра ду јед не ком плек сне и ви ше ди мен зи о нал не стра те ги је раз во ја (о
ово ме де таљ ни је в. КОНЧАРЕВИЋ 2012к, КОНЧАРЕВИЋ 2013и). Но си о -
ци ин сти ту ци о нал ног раз во ја те о лин гви сти ке, по са мој при ро ди ове
на уч не ди сци пли не, мо гу би ти ви со ко школ ске и на уч но и стра жи -
вач ке ин сти ту ци је чи ја је де лат ност ве за на за под руч ја те о ло ги је,
ре ли ги о ло ги је са кон такт ним и ком пле мен тар ним ди сци пли на ма
(со ци о ло ги ја ре ли ги је, исто ри ја ре ли ги је, пси хо ло ги ја ре ли ги је, фи -
ло со фи ја ре ли ги је и др.), кул ту ро ло ги је и фи ло ло ги је (оп ште, кла -
сич не, срп ске и сло вен ске, стра них фи ло ло ги ја).

Срп ска те о лин гви сти ка, ка ко по ка зу је овај пре глед ње них до -
са да шњих ис тра жи вач ких пре о ку па ци ја, пред ста вља ди сци пли ну
у успо ну ко ја, уко ли ко бу де пра ти ла тен ден ци је у европ ској, а по -
себ но сло вен ској на у ци, по тен ци јал но рас по ла же ши ро ким спек -
тром фун да мен тал них под руч ја ис пи ти ва ња (у раз до бљу од 2000. до
2013. до ми нант на су би ла пи та ња те о риј ско-ме то до ло шких осно ва
те о лин гви сти ке, са вре ме ног функ ци о ни са ња бо го слу жбе них је зи ка,
кон фе си о нал не мар ки ра но сти је зич ких ни воа, функ ци о нал не сти ли -
сти ке, ге но ло ги је и сти ли сти ке ре сур са, те о ри је дис кур са) и сфе ра
при ме не (лек си ко гра фи ја, тра дук то ло ги ја, лин гво ди дак ти ка). За то је
ње на пер спек ти ва у на ред ном пе ри о ду – ка дров ско ја ча ње, про ду -
бљи ва ње по сто је ћих спо зна ја, про дор на но ва под руч ја ис пи ти ва ња,
уса вр ша ва ње ме то до ло шког апа ра та и пра ће ње ак ту ел них трен до ва
у свет ским окви ри ма. Ако овај рад пру жи под стрек за њен бу ду ћи
раз вој, сма тра ће мо да је по сти гао свој циљ.
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КОНЧАРЕВИЋ 2006д – Ру ско ста ро о бред ни штво кроз при зму лин гво кул ту ро ло ги -
је : оглед функ ци о нал не ана ли зе / Ксе ни ја Кон ча ре вић // Цр кве не сту ди је. –
3 (2006), 143–172. | Ре зю ме

КОНЧАРЕВИЋ 2006ђ – Цр кве но сло вен ски је зик кроз при зму лин гво кул ту ро ло ги -
је : оглед си стем ско-струк ту рал не ана ли зе / Ксе ни ја Кон ча ре вић // Збор ник
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ске за сла ви сти ку. – 75 (2009), 11–38. | Ре зю ме
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СЕРБСКАЯ ТЕОЛИНГВИСТИКА СЕГОДНЯ:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Р е з ю м е

В ра бо те пред ла га ет ся об зор основ ных на пра вле ний ис сле до ва ний в серб -
ской те о лин гви сти ке (в сфе рах общ ей лин гви сти ки, сер би сти ки и сла ви сти ки, а
так же ино стран ных фи ло ло гий), с уче том ва жне й ших ре зу ль та тов, до стиг ну тых
в фун да мен та ль ных и при клад ных аспек тах из у че ния язы ка са кру ма (из син хро -
ни че ской пер спек ти вы), ко то рые из ла га ют ся в мо но гра фи че ских пу бли ка ци ях,
тру дах, опу бли ко ван ных в те ма ти че ских сбор ни ках, сбор ни ках ма те риа лов на -
уч ных кон фе рен ций и в на уч ных жур на лах в Сер бии, Чер но го рии и Серб ской
Ре спу бли ке (с би бли о гра фи че ски ми ре фе рен ца ми за пе ри од с 2000 по 2013 год).

Серб ская те о лин гви сти ка, хо тя на хо дит ся в ста дии на уч но го ста но вле ния,
по тен ци а ль но рас по ла га ет ши ро ким спек тром фун да мен та ль ных ис сле до ва ний
(в ана ли зи ру е мый пе ри од пре о бла да ли во про сы те о ре ти че ских и ме то до ло ги че -
ских основ те о лин гви сти ки, со вре мен но го функ ци о ни ро ва ния бо го слу жеб ных
язы ков, кон фес си о на ль ной мар ки ро ван но сти язы ко вых уров ней, функ ци о на ль -
ной сти ли сти ки, ге но ло гии, сти ли сти ки ре сур сов, те о рии дис кур са) и прак ти че -
ских сфер при ме не ния (лек си ко гра фия, на у ка о пе ре во де, лин гво ди дак ти ка). Ее
пер спек ти ва – укре пле ние свя зей с ве ду щ и ми цен тра ми те о лин гви сти ки в сла -
вянском ми ре и ши ро кое при вле че ние ис сле до ва те лей фи ло ло ги че ско го и бо го -
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слов ско го про фи лей к рас про стра не нию и усо вер шен ство ва нию дан ной обла сти
на у ки.

Клю че вые сло ва: те о рия и ме то до ло гия лин гви сти ки, серб ская лин гви сти -
ка, те о лин гви сти ка, общ ая лин гви сти ка, сер би сти ка, сла ви сти ка, ино стран ные
фи ло ло гии, язык са кру ма, кон фес си о на ль ная мар ки ро ван но сть язы ко вых уров -
ней, са кра ль ный фун ци о на ль но-сти ле вой ком плекс, ре ли ги о зный дис курс.

Ksenija J. Končarević
Srđan R. Petrović

SERBIAN THEOLINGUISTICS TODAY:
RESEARCH ISSUES AND RESULTS

S u m m a r y

The es say gi ves a sur vey of ba sic re se arch di rec ti ons in Ser bian the o lin gu i stics (in
the fi elds of ge ne ral lin gu i stics, Ser bian stu di es, Sla vic stu di es and fo re ign phi lo logy),
and pre sents the most im por tant ac hi e ve ments in the fun da men tal and ap pli ca ti ve fi -
elds of the study of the sac ral lan gu a ge (from the synchro nic per spec ti ve) which are
pre sen ted in mo no graphs, pa pers pu blis hed in the ma tic ant ho lo gi es, pro ce e dings of
sci en ti fic con fe ren ces and sci en ti fic jo ur nals in Ser bia, Mon te ne gro and the Re pu blic
of Srp ska (with bi bli o grap hic re fe ren ces for the 2000–2013 pe riod).

Ser bian the o lin gu i stics, alt ho ugh in the sta ge of sci en ti fic con sti tu tion, po ten ti ally
has a wi de ran ge of fun da men tal are as of study (so me of the main is su es from 2000 to
2013 we re the o re ti cal and met ho do lo gi cal ba sis of the o lin gu i stics, mo dern fun cti o -
ning of li tur gi cal lan gu a ges, con fes si o nal mar ked ness of lan gu a ge le vels, fun cti o nal
styli stics, ge no logy and styli stics of re so ur ces, di sco ur se the ory) and sphe res of ap pli -
ca tion (le xi co graphy, tra duc to logy, lin gu o di dac tics). Its per spec ti ve in the for thco ming
pe riod li es in stren gthe ning the ti es with le a ding cen tres of the o lin gu i stics in the Sla -
vic world and the in te gra tion of re se ar chers of phi lo lo gi cal and the o lo gi cal pro fi les in
or der to furt her its de ve lop ment.

Keywords: the ory and met ho do logy of lin gu i stics, Ser bian lin gu i stics, the o lin gu -
i stics, ge ne ral lin gu i stics, Ser bian stu di es, Sla vic stu di es, fo re ign phi lo logy, sac ral lan -
gu a ge, con fes si o nal mar ked ness of lan gu a ge le vels, sac ral fun cti o nal styli stic com -
plex, re li gi o us di sco ur se.
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SLAWISCHE ETHNOLINGUISTIK:
METHODEN, ERGEBNISSE, PERSPEKTIVEN

СЛОВЕНСКА ЕТНОЛИНГВИСТИКА:
МЕТОДЕ, РЕЗУЛТАТИ, ПЕРСПЕКТИВЕ*

Universität Wien, Institut für Slawistik, Wien, 17–19. 12. 2015.

Сло вен ској ет но лин гви сти ци као прав цу са ду гом исто ри јом и
раз ли чи тим ко ре ни ма по све ће на је ве ли ка па жња ис тра жи ва ча чи ја
при мар на ин те ре со ва ња ни су увек би ла усме ре на на ве зу из ме ђу је -
зи ка и кул ту ре, али ко ји су то ком сво јих се ман тич ких, оно ма стич ких,
лек си ко ло шких, ет но граф ских, исто риј ских и дру гих ис тра жи ва ња
уви де ли њен зна чај и по све ти ли се утвр ђи ва њу ма ни фе сто ва ња кул -
ту ре у је зи ку. У Бе чу је од 17. до 19. де цем бра 2015. го ди не на Ин -
сти ту ту за сла ви сти ку Беч ког уни вер зи те та одр жа на ме ђу на род на
на уч на кон фе рен ци ја под на зи вом Сло вен ска ет но лин гви сти ка: ме -
то де, ре зул та ти, пер спек ти ве (Sla wische Et hno lin gu i stik: Met ho den,
Er geb nis se, Per spek ti ven). Осим беч ког Ин сти ту та за сла ви сти ку, ор -
га ни за тор ове кон фе рен ци је би ла је и Ко ми си ја за ет но лин гви сти ку
Mе ђу на род ног ко ми те та сла ви ста. Кон фе рен ци ји су при су ство ва ли
лин гви сти из Аустри је, Бе ло ру си је, Ли тва ни је, Не мач ке, Пољ ске,
Ру си је, Сло вач ке, Ср би је, Фран цу ске и Хр ват ске. Из ло же но је 25
ра до ва, ко ји ће по чет ком 2017. го ди не би ти об ја вље ни у се ри ји Phi lo -
lo gi ca Sla vi ca Vin do bo nen sia. С об зи ром на са да шње ста ње у ет но лин -
гви сти ци, ка да је под ути ца јем ког ни ти ви стич ке па ра диг ме по ста ло
упа дљи ви је при бли жа ва ње та ко зва не мо сков ске и лу блин ске шко -
ле ет но лин гви сти ке, ве о ма зна чај но би ло је при су ство и ак тив но

ХРОНИКА

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та „Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и
про сто ру“ (бр. 178002), 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.



уче шће у ра ду осни ва ча и во де ћих лин гви ста ових две ју шко ла, Све -
тла не Ми хај лов не Тол стој и Је жи ја Барт мињ ског. На кон све ча ног
отва ра ња кон фе рен ци је, на ко јем су уче сни ке по здра ви ли де кан Фа -
кул те та за фи ло ло ги ју и кул ту ру М. Ма јер, ди рек тор Ин сти ту та за
сла ви сти ку М. Мо зер и А. Креч мер, ор га ни за тор кон фе рен ци је, от -
по чео је рад у сек ци ја ма, ко је су би ле са мо фор мал но раз дво је не,
нај че шће пре ма је зи ку на ко јем је би ло из ла га ње. На и ме, с об зи ром на
чи ње ни цу да се кон фе рен ци ја од ви ја ла у истом про сто ру, из ла га -
њи ма су при су ство ва ли сви уче сни ци кон фе рен ци је, што је знат но
до при не ло ква ли те ту ди ску си је и омо гу ћи ло да се бли же упо зна ју
на уч на ин те ре со ва ња и ре зул та ти до ко јих су до шле оста ле ко ле ге.
Ши ро ко по ста вље на те ма кон фе рен ци је до при не ла је да се пред ста -
ве ра до ви ко ји се ба ве основ ним те о риј ским по став ка ма на ко ји ма
је за сно ва на ет но лин гви сти ка, пи та њи ма и про бле ми ма у ве зи са
ме то дом и кор пу сом, као и да се пре зен ту ју ре зул та ти те рен ских ис -
тра жи ва ња и ис тра жи ва ња сте ре о ти па и кон це па та.

Пр во из ла га ње на кон фе рен ци ји има ла је С. М. Тол стој (С. М.
Тол стая). Она је у ре фе ра ту „Мир гла за ми че ло ве ка: за мет ки об ан -
тро по цен три зме и ан тро по мор фи зме в язы ке и на род ной ку ль ту ре
сла вя н“ из дво ји ла три нај ва жни је од ли ке ан тро по цен три зма у је зи -
ку и кул ту ри: (1) су бјек тив ност сли ке све та, (2) схва та ње чо ве ка као
кода, то јест при да ва ње људ ских фи зич ких, пси хич ких и со ци јал -
них осо би на све ту око нас, и (3) те ле о ло гич ност, ко ја усло вља ва да
се спо ља шњи свет по сма тра као да је ство рен за за до во ља ва ње чо -
ве ко вих по тре ба. Ове по став ке илу стро ва не су при ме ри ма из сло -
вен ских је зи ка и ди ја ле ка та где се сун це и зе мља ви де као но си о ци
нај ва жни јих људ ских од ли ка, ко је су, пре ма С. Тол стој, кре та ње, раст,
ра ђа ње, по се до ва ње ду ше, име на, смрт ност, бо ле сти, ко ри шће ње
је зи ка, сме ха, су за, по сто ја ње род бин ских од но са, бра ка, обе леж ја
по ла, по се до ва ње пре би ва ли шта и оп ште ње са љу ди ма. С. М. Тол -
стој пред ла же про ве ра ва ње при сут но сти на ве де них од ли ка на це ло -
куп ном сло вен ском је зич ком и кул тур ном ма те ри ја лу ко ји се од но -
си на жи во тињ ски свет, биљ ке, при род не по ја ве и ар те фак те, што би
ујед но омо гу ћи ло и ње го ву лак шу ком па ра ци ју.

Ве ли ку па жњу иза звао је ре фе рат Ј. Барт мињ ског (J. Bart mi ń -
ski), ко ји је де лом имао про грам ски ка рак тер. У пре да ва њу „O pr -
zed mi o cie i me to dach et no ling wistyki“ по себ на па жња по све ће на је
раз во ју и пер спек ти ви сло вен ске ет но лин гви сти ке. Ука зу је се на по -
сто ја ње ње них ве за са аме рич ком и не мач ком шко лом све до осам -
де се тих го ди на ХХ ве ка, ка да на ста је, пре ма ре чи ма Барт мињ ског,
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по нов но ро ђе ње сло вен ске ет но лин гви сти ке за хва љу ју ћи ра ду мо -
сков ске шко ле под ру ко вод ством Н. И. Тол сто ја и С. М. Тол стој, ко ји
су ини ци ра ли укљу чи ва ње у ет но лин гви стич ку ана ли зу свих до ступ -
них из во ра по да та ка – је зи ка, об ре да, ве ро ва ња и фол кло ра – ка ко
би се ре кон стру и са ла је зич ка сли ка све та. Ови прин ци пи са чу ва ни
су и у ис тра жи ва њи ма лу блин ске ет но лин гви сти ке. Основ ним по сту -
ла ти ма са вре ме не сло вен ске ет но лин гви сти ке Барт мињ ски сма тра
(1) по ста вља ње у цен тар чо ве ка као су бјек та ко ји го во ри, опа жа и
кон цеп ту а ли зу је, (2) фо ку си ра ње на сам је зик и на ње го ве кул тур не
аспек те, (3) раз ма тра ње не са мо исто ри је не го и са вре ме ног ста ња,
(4) про у ча ва ње свих об ли ка кул ту ре ко ји по сто је у за јед ни ци, (5)
ши ре ње про сто ра ис тра жи ва ња и на не сло вен ска под руч ја, (6) да -
ва ње ве ћег зна ча ја уоби ча је ном и сва ко днев ном у је зи ку, и (7) вред -
но ва ње ког ни тив не функ ци је је зи ка, с об зи ром на то да он са др жи
ко ди фи ко ва ну ин тер пре та ци ју ствар но сти и да на од ре ђе ни на чин
кла си фи ку је ис ку ства за јед ни це. И ре фе рат С. Њеб же гов ске Барт -
мињ ске (S. Ne br zi e gow ska – Bart mi ń ska) „Ja kie da ne są re le want ne
et no ling wistycznie?“ по себ ну па жњу по кла ња ког ни тив ној ет но лин -
гви сти ци ко ја се раз ви ја у Пољ ској. С. Барт мињ ска ме ђу нај ва жни је
од ли ке лу блин ске ет но лин гви сти ке убра ја ис тра жи ва ње је зи ка у ве зи
са исто ри јом за јед ни ца ко је га окру жу ју на ми кро- и ма кро пла ну,
са кул ту ром, груп ним мен та ли те том и си сте мом вред но сти, ка ко би
се што пот пу ни је ре кон стру и са ла је зич ка сли ка све та. Она ука зу је
на по тре бу за раз ви ја њем стан дар ди зо ва ног на чи на хо ли стич ног
опи са кон це па та у окви ру ког ни тив не ет но лин гви сти ке пу тем фор му -
ли са ња ког ни тив не де фи ни ци је, ко ја об је ди њу је ма те ри јал до би јен
из ра зно вр сних из во ра. Те о рет ским аспек ти ма и про це сом раз во ја
ет но лин гви сти ке ба вио се и В. Ви со чањ ски (W. Wysoc za ń ski) у ре фе -
ра ту под на сло вом „Язык как пред мет эт но лин гви сти че ских ис сле -
до ва ни й“, пра те ћи про ме не схва та ња о ве зи из ме ђу је зи ка, кул ту ре
и ми шље ња од Са пи ра и Вор фа, пре ко осни ва ча мо сков ске ет но -
лин гви стич ке шко ле Н. И. Тол сто ја и С. М. Тол стој до пољ ских ет -
но лин гви ста и след бе ни ка Ј. Барт мињ ског.

O. Бе ло ва, чи ји ду го го ди шњи на уч ни рад је по све ћен ис тра жи ва -
њу сте ре о ти па, у ре фе ра ту „Эт но ку ль тур ный сте ре о тип в эт но лин -
гви сти че ском осве щ е нии: к во про су о тран сфор ма ции и ди на ми ке
сте ре о ти пов в на род ной ку ль ту ре“ ука за ла је на зна чај ет но кул тур них
сте ре о ти па као пред ста ва о „дру гом“ ко је фор ми ра фол клор но-ми -
то ло шка свест у си сте му тра ди ци о нал не кул ту ре за са мо дру штво у
ко јем су они при сут ни, због раз ли чи тих функ ци ја ко је има ју у со -
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ци јал но-ет нич кој ин те гра ци ји. Они се по сма тра ју као оба ве зан еле -
мент сли ке све та јер има ју функ ци ју да струк тур и ра ју и ди фе рен ци -
ра ју „сво је“ и „ту ђе“ у ре ли ги ји, об ре ди ма и си сте му вред но сти. О.
Бе ло ва ука зу је на то да до де ли мич них про ме на у ет но сте ре о ти пу
до ла зи са мо ка да се због спо ља шњих усло ва про ме ни ет но кул тур на
си ту а ци ја, та ко да ви ше не по сто ји ста бил ни и ма сов ни ино ет нич ки
еле мент као део ло кал ног кул тур ног пеј за жа, али да та да на ста ју
но ви сте ре о ти пи, ка рак те ри стич ни за кри зне епо хе или за сно ва ни
на ин ди ви ду ал ној пер цеп ци ји ло кал них су се да. Ет но сте ре о ти пом
се ба ви ла и Г. Ка ба ко ва, ко ја је у ре фе ра ту „‚Рус ские’ и ‚фран цу зы’
в све те язы ко вых сте ре о ти по в“ ис тра жи ва ла уста ље не из ра зе у
стан дард ном ру ском и фран цу ском је зи ку и у ди ја лек ти ма. Г. Ка ба -
ко ва ука зу је на раз ли ку у ви ђе њу Фран цу за и Ру са ко ја се мо же ре -
кон стру и са ти као ре зул тат исто риј ских су ко ба два ју на ро да: у оба
је зи ка „дру ги“ се пр вен стве но ви ди као (лош) вој ник и не ко ко ме се
не сме ве ро ва ти, што по твр ђу је и мно штво уста ље них из ра за ко ји
са др же ука зи ва ње на Фран цу зе, Ру се или ко за ке, а ко ри сте се у не -
при јат ним си ту а ци ја ма. Исто ри чар В. Пе тру хин је у ре фе ра ту
„Евреи в рус ском ле то пи са нии: эт но ку ль тур ные сте ре о ти пы“ ука зао
на зна чај ин тер ди сци пли нар ног при сту па про у ча ва њу сте ре о ти па,
њи хо вог на стан ка и раз во ја, илу стру ју ћи број ним при ме ри ма не по -
ду да ра ње из ме ђу чи ње ни ца и еле ме на та сте ре о ти па. Сте ре о ти пом
на де ри ва ци о ном ни воу ба ви ла се А. Ко жи но ва. Она је у из ла га њу
„Сте ре о тип во зра ста в сла вян ских язы ках“ пред ста ви ла се ман ти ку
лек се ма ко је озна ча ва ју уз раст љу ди, би ља ка и жи во ти ња у сло вен -
ским стан дард ним је зи ци ма и ди ја лек ти ма, а до би је не су по мо ћу
пре фик са под- (под ро сток, под ро сте нь, под ро слый), не до- (не до ро сль,
не до ро сток, не до ку нок) и пе ре- (пе ре ход ка, пе ре год ни ца).

Ви ше уче сни ка кон фе рен ци је па жњу је усме ри ло на пи та ња ме -
то до ло ги је и из во ра ко ји се ко ри сте у ет но лин гви стич ким ис тра жи -
ва њи ма. Д. Ај да чић се у ре фе ра ту „Сло вен ска ет но лин гви сти ка и
фра зе о ло ги ја“ ба ви про бле мом ква ли те та и ујед на че но сти из во ра
ко ји се ко ри сте у ет но лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма. Ана ли зи ра -
ју ћи упо тре бу тер ми на но ми на ци ја, ко до ви кул ту ре, је зич ка сли ка
све та, фра зе о ло шка сли ка све та, екви ва лент ност и не е кви ва лент -
ност у ра до ви ма укра јин ских, ру ских, пољ ских и срп ских лин гви ста,
он ис ти че раз ли ке у при сту пу ма те ри ја лу ко ји има ју фра зе о ло зи,
лин гво кул ту ро ло зи и ет но лин гви сти, чи ји рад је за сно ван на раз -
ли чи тим те о ри ја ма, ме то да ма и тер ми но ло ги ји. Пи та њем ва ља но -
сти ма те ри ја ла ко ри шће ног за опис зна ња ко је по се ду ју са вре ме ни
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го вор ни ци као из во ра за до би ја ње ког ни тив не де фи ни ци је ба ви се
и ре фе рат М. Сте фа но вић („О ме то ди ма при ку пља ња по да та ка од
са вре ме ни ка у ет но лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма: ан ке та vs. асо -
ци ја тив ни тест“), у ко јем се ис ти чу пред но сти асо ци ја тив ног ме то да
у од но су на че шће ко ри шће ну, али по ви ше па ра ме та ра ма ње објек -
тив ну ан ке ту. У из ла га њу „Исто риј ски реч ни ци срп ског је зи ка као
из вор за ис тра жи ва ње раз во ја на ци о нал не сли ке све та срп ског на -
ро да“ Р. Дра ги ће вић пред ста ви ла је срп ски реч нич ки ма те ри јал са
кра ја XVI II и по чет ка XIX ве ка као ве о ма ко ри стан из вор по да та ка
за опис сли ке све та срп ског на ро да ко ји је жи вео у раз ли чи тим др -
жав ним за јед ни ца ма у пе ри о ду ка да су реч ни ци на ста ли, ука зу ју ћи
на ва жност не са мо де фи ни ци ја већ и при ме ра, реч нич ких до да та -
ка, аутор ских об ја шње ња и на по ме на за ре кон струк ци ју де та ља из
сва ко днев ног жи во та, схва та ња и вред но сти по пу ла ци је ко јој су они
би ли на ме ње ни и на ко ју су се од но си ли.

А. Гу да ви чи ус (A. Gu da vi ci us) из Ли тва ни је пред ста вио је Реч ник
кон цеп ту ал них метафора1 („О сло ва ре кон цеп ту а ль ных ме та фо рˮ),
ко ји је на стао то ком ра да на ис тра жи вач ком про јек ту „Кон цеп ту ал не
ме та фо ре у јав ном дис кур су“ и ука зао на на чин ре ша ва ња ме то до -
ло шких про бле ма ко ји су се ти ца ли из два ја ња ме та фо рич ких из ра за
и кон цеп ту ал них ме та фо ра и осми шља ва ња струк ту ре реч ни ка, та ко
да се он раз ли ку је од оста лих по ку ша ја ин вен та ри за ци је кон цеп ту -
ал них ме та фо ра у ру ској и аме рич кој тра ди ци ји.

Ре зул та те ду го го ди шњег ра да на бе ло ру ском фол клор но-ет но лин -
гви стич ком атла су пред ста вио је Н. Ан тро пов у ре фе ра ту „Бе ло рус -
ский фо ль клор но-эт но лин гви сти че ский атлас: от идеи к проб но му
вы пу ску“. Н. Ан тро пов ис ти че да је кар то гра фи ја по мо гла да се из -
дво је очи глед не уну тар бе ло ру ске ет но кул тур не изо док се и ет но кул -
тур ни аре а ли, а да на уч на ин тер пре та ци ја до во ди до за кљу ча ка ко ји
има ју фун да мен та лан ет но ге не тич ни ка рак тер, што ће до ве сти до
про ме на у схва та њу при ро де по је ди них еле ме на та тра ди ци о нал не
бе ло ру ске кул ту ре. Б. Си ки мић го во ри ла је о ре зул та ти ма на про јек -
ти ма Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ („Са вре ме на те рен ска ис тра -
жи ва ња: од ет но лин гви сти ке, пре ко ан тро по ло шке лин гви сти ке до
до ку мен то ва ња угро же них го во ра“), и пред ста ви ла Бу ње вач ки реч -
ник, мо дел ди ја ле кат ског кор пу са бу ње вач ког го во ра и Шо кач ки
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реч ник, ука зу ју ћи на мо гућ но сти и про бле ме ко ји се мо гу ја ви ти у
про це су лек си ко граф ске об ра де и ди ги та ли за ци је ма те ри ја ла. Дру -
ги део ра да по све ћен је при ка зи ва њу те рен ског ра да и об ра де по да -
та ка до би је них при ли ком ис тра жи ва ња ти моч ких го во ра то ком
2015. го ди не. И ре фе рат А. Плот њи ко ве (А. Плот ни ко ва) „Спе ци фи -
ка сла вян ских остров ных аре а лов в эт но лин гви сти че ском аспек те“
био је за сно ван на про у ча ва њу је зи ка и кул ту ре Ру са ста ро ве ра ца у
дел ти Ду на ва у Ру му ни ји и Гра ди шћан ских Хр ва та у Аустри ји, ко -
ји се од ве ћин ских на ро да раз ли ку ју је зич ки и кон фе си о нал но, а на
осно ву при ку пље ног ма те ри ја ла Плот њи ко ва за кљу чу је да нај ве ћи
ути цај на са др жај са чу ва них тра ди ци о нал них мо ти ва има пр во бит -
на те ри то ри ја са ко је су по те кли пре ци. Е. Узе ње ва (Е. Узе не ва) је
у из ла га њу „Ку ль тур ные ди а лек ты бол гар-му су ль ман скво зь при -
зму об ря до вой тер ми но ло ги и“ на ве о ма де та љан на чин, ко ри сте ћи
број не при ме ре, опи са ла жи вот и оби ча је јед не гру пе бу гар ских му -
сли ма на, а М. Тол стој (М. Тол стая) је у ре фе ра ту „Ди а лек то ло ги че -
ские ма те ри а лы как эт но лин гви сти че ский ис точ ни кˮ, на во де ћи
број не при ме ре из за кар пат ских ди ја ле ка та, по ка за ла да се ди ја лек -
то ло шка гра ђа мо же ко ри сти ти у са вре ме ним ет но лин гви стич ким
ис тра жи ва њи ма.

Ви ше ис тра жи ва ча пред ста ви ло је ре зул та те опи са са др жи не
кон це па та: Г. Ја вор ска (Г. Явор ская) пред ста ви ла је кон цеп ту а ли за -
ци ју вла сти у сло вен ским је зи ци ма („’Вла сть’ и осо бен но сти ее кон -
цеп ту а ли за ции в сла вян ских язы ка х“) и за кљу чи ла да ети мо ло ги ја
по ка зу је да је у пер цеп ци ји Сло ве на су шти на вла сти у ве зи из ме ђу
мо ћи (po wer) и вла сни штва (ow ner ship), при че му се се ман ти ка лек -
се ма по ме ра од фи зич ких пре ма со ци јал ним и мен тал ним сфе ра ма.
Гра ни цу из ме ђу мо ћи и по се до ва ња (pos ses sion), су де ћи не са мо по
ми шље њу ети мо ло га, већ и на осно ву ма те ри ја ла из са вре ме них
сло вен ских је зи ка ко ји је пред ста ви ла Г. Ја вор ска, те шко је на пра -
ви ти, јер се че сто сје ди њу ју моћ и вла сни штво. Кон цепт аме рич ке
сло бо де био је пред мет ин те ре со ва ња Е. Ру ден ко („Эт но лин гви сти -
че ская спе ци фи ка аме ри кан ской сво бо ды“), ко ја је, ко ри сте ћи реч нич -
ки ма те ри јал нај пре утвр ди ла раз ли ке у схва та њу сло бо де у Ве ли кој
Бри та ни ји и САД, а он да, на осно ву по да та ка из ан ке та и асо ци ја -
ци ја, као и на осно ву ана ли зе вр сте и бро ја то по ни ма са лек се ма ма
ко је озна ча ва ју сло бо ду у САД и у Бе ло ру си ји, пред ста ви ла основ не
еле мен те кон цеп та. Овим кон цеп том ба вио се А. Ка пе та но вић (A.
Ka pe ta no vić) у ре фе ра ту „Kon cept slo bo de u je zi ku mo li ških i gra di ščan -
skih Hr va ta“. Он је пред ста вио пре ли ми нар не ре зул та те ис тра жи ва ња
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чи ји циљ је био да ме то дом раз ви је ном у окви ру пољ ске ет но лин гви -
стич ке шко ле до ђе до ког ни тив не де фи ни ци је и утвр ди евен ту ал не
слич но сти и раз ли ке у са др жа ју кон цеп та ме ђу ет нич ким Хр ва ти ма
у Ита ли ји и Аустри ји, али не до ста так раз ли чи тих из во ра, нео п ход -
них за про у ча ва ње кон це па та, као и од су ство сло вен ске лек се ме за
сло бо ду ме ђу мо ли шким Хр ва ти ма, оне мо гу ћи ли су успе шан за вр -
ше так овог по ду хва та. Е. Ма слов ска (E. Ma sł ow ska) је, ко ри сте ћи исти
ме тод, у ре фе ра ту „Kon cep tu a li za cja duszy w kul tur ze tradycyjnej Sło -
wi an w uję ciu et no ling wistycznym – me to da i per spektywy ba daw cze“
пред ста ви ла про је кат чи ји циљ је опис кон цеп ту а ли за ци је ду ше у
сло вен ским је зи ци ма ко ји су у ди рект ном кон так ту (пољ ски, че шки,
сло вач ки, укра јин ски, бе ло ру ски и ру ски) и оних ко ји су од њих
уда ље ни (срп ски и бу гар ски). И циљ ра да Н. Ко ри не (Н. Ко ри на)
био је да, ко ри сте ћи ме то де раз ви је не у лу блин ској шко ли ет но лин -
гви сти ке, опи ше кон цепт ра да у раз ли чи тим сло вен ским је зи ци ма
(„Труд в он то ло гии и ак си о ло гии рус ских, бе ло ру сов и сло ва ко в“),
па ра лел но об ра ђу ју ћи па ро ве ра бо та и труд (р), ра бо та и пра ца (б)
и ro bo ta и pra ca (с). Овај рад био је за па жен по то ме што пред ста вља
је дан од пр вих по ку ша ја да се на ве де на ме то до ло ги ја до след но при -
ме ни у кон тра стив ном ис тра жи ва њу.

А. Штајн гол де (A. Šte in gol de) про у ча ва ла је мо тив кри вог вре те -
на у ру ским па ре ми ја ма („Мо тив кри во го ве ре те на в рус ских па ре ми -
я х“) и, по ре де ћи се ман ти ку број них уста ље них из ра за у раз ли чи тим
ди ја лек ти ма са за бе ле же ним оби ча ји ма и об ре ди ма, за кљу чи ла је
да по сто ји ве за кри вог вре те на са „кри ви м“ вре ме ном, што по твр -
ђу је и ети мо ло ги ја ових лек се ма. В. Вар диц (V. War ditz) ана ли зи ра
по ја ву спе ци фич ног жан ра по е зи је (тзв. „пи рож ки“ и „по ро шки“) на
ин тер не ту као ру ски пост фол клор. Вар диц сма тра да по е зи ја на ин -
тер не ту, опе ри шу ћи по е ти ком не нор ма тив ног, оп сце ног и ан ти ре -
жим ског, на ста вља ли ни ју књи жев но-дру штве ног дис кур са бор бе
про тив вла сти ко ја се во ди од Ра ди шче ва.

По след њи ре фе рат пред ста вљен на кон фе рен ци ји био је по све ћен
про бле му ми то ло ги за ци је ма тер њег је зи ка на те ри то ри ја ма на ста -
лим на кон рас па да Со вјет ског Са ве за и Ју го сла ви је. Ана Креч мер
(А. Kretschmer), ор га ни за тор и до ма ћин кон фе рен ци је, у из ла га њу
„Ми фы и фак ты: к во про су ку ль тур но-язы ко во го иден ти те та во -
сточ ных и юго за пад ных сла вян (в ди а хрон ном и син хрон ном аспек -
тах)ˮ ука за ла је на то да они пред ста вља ју из раз емо ци о нал ног и
иде о ло шког од но са пре ма је зи ку, те да су по тен ци јал но опа сни, јер
су за сно ва ни не на на уч ним чи ње ни ца ма, већ на фал си фи ко ва њу
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исто ри је и на иде о ло шкој ар гу мен та ци ји, ко ја се мо же пра ти ти и
кроз исто ри ју, по себ но ка да се ра ди о пе ри о ди за ци ји пи сме но сти
на сло вен ској те ри то ри ји.

У то ку кон фе рен ци је одр жа на је и сед ни ца Ко ми си је за ет но -
лин гви сти ку Ме ђу на род ног сла ви стич ког ко ми те та, на ко јој је пред -
сед ник ко ми си је Ј. Барт мињ ски из ве стио чла но ве о мо гућ но сти да се
про ду жи рад на про јек ту „Вред но сти код Сло ве на и њи хо вих су се да“.
Оба вље не су кон сул та ци је у ве зи са кон фе рен ци ја ма у на ред ном пе -
ри о ду и от по че те при пре ме за пред сто је ћи сла ви стич ки кон грес, ко ји
ће се одр жа ти у Бе о гра ду 2018, а пред ста вље на су и нај но ви ја из да -
ња – мо но гра фи је, те мат ски збор ни ци ет но лин гви стич ких ра до ва,
ак си о ло шки реч ни ци и ча со пи си.

Скуп „Сло вен ска ет но лин гви сти ка: ме то де, ре зул та ти, пер спек -
ти ве“ по твр дио је ве ли ку за ин те ре со ва ност во де ћих сло вен ских
лин гви ста раз ли чи тог усме ре ња за про у ча ва ње од но са из ме ђу је зи ка
и кул ту ре, као и за ре ша ва ње уоче них про бле ма те о риј ске, ме то до ло -
шке и тер ми но ло шке при ро де. Охра бру је очи глед но при бли жа ва ње
у зна чај ним аспек ти ма след бе ни ка мо сков ске и лу блин ске шко ле,
као и по ку шај ства ра ња за јед нич ке ме то до ло ги је об ра де кор пу са,
ка ко би ком па ра ци ја сло вен ског ет но лин гви стич ког ма те ри ја ла би ла
олак ша на.

Марија Ј. Стефановић*
Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет
Одсек за славистику
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СРПСКИ ЈЕЗИК И АКТУЕЛНА ПИТАЊА
ЈЕЗИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

Београд, САНУ, 28. октобра 2015.

На уч ни скуп Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња је зич ког пла ни -
ра ња одр жан је 28. ок то бра 2015. го ди не у Па ла ти Срп ске ака де ми је
на у ка и умет но сти у Бе о гра ду.

Ор га ни за то ри Ску па су би ли Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти
СА НУ, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Од бор за стан дар ди за ци ју
срп ског је зи ка, Ма ти ца срп ска и Фонд „Ђор ђе Зе че вић“ за не го ва -
ње и уна пре ђе ње ћи ри ли це.

Скуп је одр жан под по кро ви тељ ством Срп ске ака де ми је на у ка
и умет но сти, а чла но ви Ор га ни за ци о ног од бо ра Ску па су би ли: ака -
де мик Иван Клајн, ака де мик Пре драг Пи пер, проф. др Дра ган Ста -
нић и проф. др Сре то Та на сић (пред сед ник), а на уч ни се кре та ри др
Ма ри на Ни ко лић и мр Јо ван Вук са но вић.

На по чет ку ра да Ску па уче сни ци ма су се обра ти ли проф. др
Сре то Та на сић, ди рек тор Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ и пред -
сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра Ску па, ака де мик Вла ди мир С. Ко -
стић, пред сед ник СА НУ, ака де мик Рај ко Ку зма но вић, пред сед ник
АНУРС, ака де мик Пре драг Пи пер, се кре тар Оде ље ња је зи ка и књи -
жев но сти СА НУ и проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це
срп ске. Успех у ра ду уче сни ци ма је по же ле ла и Ја сми на Ми тро вић
Ма рић, са вет ни ца пред сед ни ка Ср би је.

Скуп Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња је зич ког пла ни ра ња ра -
дио је у две сек ци је. У пре по днев ној сек ци ји под не ти су сле де ћи
ре фе ра ти: Пре драг Пи пер, Срп ски је зик као пред мет је зич ког пла -
ни ра ња (са освр том на пи та ње при о ри те та у пла ни ра њу); Ми ло рад
Ра до ва но вић, По но во о из да ва њу Це ло куп них де ла Па вла Иви ћа;



Сло бо дан Ре ме тић, Срп ска ди ја лек то ло ги ја да нас и су тра; Ма то
Пи жу ри ца, Лин гви стич ки про јек ти Ма ти це срп ске; Сре то Та на сић,
Пла ни ра ње из да вач ке де лат но сти; Ми лош Ко ва че вић, О нор ма -
тив ном ста ту су си но ним них бли ско знач них тво ре ни ца у срп ском
је зи ку (по во дом ини ци ја ти ве о спо ме ни ку „Бе о град ском чи та чу“;
Је ли ца Сто ја но вић, Ак ту ел на пи та ња, про бле ми и за да ци ср би сти ке
у Цр ној Го ри и мо гућ но сти је зич ког пла ни ра ња; Ра ди во је Мла де -
но вић, Про у ча ва ње срп ске је зич ке ба шти не Ко со ва и Ме то хи је;
Ми тра Ре љић, Нај но ви ји узро ци и по ка за те љи уру ша ва ња иден ти -
те та и ин те гри те та срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји.

Те ме о ко ји ма се го во ри ло у на ве де ним ре фе ра ти ма пру жи ле су
ши ро ку сли ку о тре нут ном ста њу срп ског је зи ка, као и о ње го вом
ста ту су у Ср би ји, Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској. Пре драг Пи пер
је го во рио нај пре о са мом пој му је зич ког пла ни ра ња и ње го вим но -
си о ци ма, пла ни ра њу да љег раз во ја нор ма тив не на у ке о срп ском је -
зи ку. На гла сио је, по ред оста лог, ва жност на ста ве срп ског је зи ка на
свим ни во и ма обра зо ва ња, на ста ве срп ског као ма тер њег и не ма -
тер њег је зи ка, као и под сти ца ње раз во ја срп ског је зи ка из ван Ср би -
је (у зе мља ма у ре ги о ну и ино стран ству). У ре фе ра ту је ис так нут
зна чај пла ни ра ња на уч но и стра жи вач ких лин гви стич ких про је ка та
ко је би до не ло бо ље ре зул та те уз иста или ма ња ула га ња, као и зна -
чај пла ни ра ња из да вач ке де лат но сти и ко ор ди ни ра ног пла ни ра ња
ор га ни зо ва ња науч них ску по ва. По себ на па жња у ре фе ра ту би ла је
по све ће на и фи нан си ра њу Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и
на род ног је зи ка, ко ји из да је СА НУ, и пи та ње на сло ва тог реч ни ка
као и пи та ња фи нан си ра ња тог про јек та.

Те мом из да ва штва у окви ру сво јих ре фе ра та ба ви ли су се Ми ло -
рад Ра до ва но вић, ко ји је го во рио о то ме до кле се сти гло у из да ва њу
Це ло куп них де ла Па вла Иви ћа (пр ва књи га се по ја ви ла 1991. го ди -
не), Ма то Пи жу ри ца, ко ји је го во рио о лин гви стич ким про јек ти ма
Ма ти це срп ске, и Сре то Та на сић, ко ји је ис та као да је за про во ђе ње
је зич ке по ли ти ке у обла сти нор ми ра ња је зи ка ва жно и ре дов но и
план ско об ја вљи ва ње ре зул та та зна чај них за ко ди фи ка ци ју, као и
ус по ста вља ње хи је рар хи за ци је пу бли ка ци ја и ин сти ту ци ја ко је се
ба ве стан дар ди за ци јом срп ског је зи ка.

Ма то Пи жу ри ца је го во рио о лин гви стич ким про јек ти ма Ма ти це
срп ске из обла сти нор ма ти ви сти ке: Пра во пи су, јед но том ном Реч ни -
ку срп ског је зи ка, Нор ма тив ној гра ма ти ци и гла си лу Ма ти це срп ске
за кул ту ру усме не и пи са не ре чи Је зи ку да нас, као и о оста лим лин -
гви стич ким про јек ти ма: Реч ни ку срп ског је зи ка XII–XVI II ве ка,
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Реч ни ку сла ве но срп ског је зи ка, Ди ја ле кат ском реч ни ку Вој во ди не,
Ор ни то ло шком реч ни ку итд.

О ак ту ел ној те ми по во дом ин ици ја ти ве да се по ста ви спо ме ник
Бе о град ском чи та о цу / Бе о град ском чи та чу ре фе рат је под нео Ми -
лош Ко ва че вић. По дроб но је обра зла жио свој став да је лек се ма чи -
тач ма ње при ме ре на од лек се ме чи та лац у на зи ву спо ме ни ка чи ји
је циљ да се про мо ви ше кул ту ра чи та ња.

Сло бо дан Ре ме тић је по ме нуо у ре фе ра ту нај ва жни је за дат ке
срп ске ди ја лек то ло ги је: а) из ра ду Срп ског ди ја лек то ло шког атла са,
б) укла ња ње пре о ста лих бе ли на (не ис пи та них обла сти) са срп ске
ди ја ле кат ске ма пе, в) ис пи ти ва ње го во ра из бе гли ца са те ре на Хр ват -
ске, Бо сне и ју жне срп ске по кра ји не, г) ор га ни зо ва но при ку пља ње
и об ра да тер ми но ло ги је из обла сти ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре
срп ског се ла, д) ор га ни зо ва но при ку пља ње и об ра да оно ма стич ке
гра ђе и ђ) уче шће у ра ду на Оп ште сло вен ском лин гви стич ком атла -
су и Лин гви стич ком атла су Евро пе. Осим то га, ис та као је да је од
по себ не ва жно сти кон ти ну и тет у из да ва њу ре но ми ра них гла си ла
као што су Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник, Оно ма то ло шки при ло -
зи и сл.

О по ло жа ју срп ског је зи ка у Цр ној Го ри и на Ко со ву и Ме то хи ји
го во ри ло се у ре фе ра ти ма Је ли це Сто ја но вић, Ра ди во ја Мла де но -
ви ћа и Ми тре Ре љић.

У ра ду Је ли це Сто ја но вић пред ста вљен је ста тус срп ског је зи -
ка у Цр ној Го ри и про бле ми с ко ји ма се су сре ћу ин сти ту ци је ко је се
ба ве про у ча ва њем срп ског је зи ка. По себ но се на гла ша ва по тре ба за
пла ни ра њем из да вач ке де лат но сти у ве зи са срп ским исто риј ско је -
зич ким на сле ђем на про сто ри ма да на шње Цр не Го ре.

Ми тра Ре љић је ука за ла на про блем две је зич ке по ли ти ке, је -
зич ке по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је и оне ко ју спро во ди тзв. Ре пу бли ка
Ко со во. Она на гла ша ва у ра ду да је га ше њем срп ских ин сти ту ци ја
и при ме ном Бри сел ског спо ра зу ма, срп ско ста нов ни штво у ко сов -
ском за ко но дав ству прав но дис кри ми ни са но.

У ре фе ра ту Ра ди во ја Мла де но ви ћа ве о ма пре ци зно је из ло же но
шта би би ло по треб но ура ди ти да би се про у чи ла и са чу ва ла срп ска
је зич ка ба шти на на Ко со ву и Ме то хи ји. Пред ло же но је: 1. да се ура -
ди пот пу на би бли о гра фи ја у окви ру раз ли чи тих је зич ких обла сти,
2. да се из ра ди ди ја ле кат ски атлас срп ских го во ра Ко со ва и Ме то -
хи је, 3. да се мо но граф ски опи шу не про у че ни го во ри, 4. да се при -
ку пи и пу бли ку је лек сич ка гра ђа, 5. да се про у чи је зич ка раз град ња
ди ја лек та у из бе гли штву, за тим суд би на ди ја лек та у ен кла ви итд.
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У по по днев ној сек ци ји под не ти су сле де ћи ре фе ра ти: Ду шко
Ви тас, Је зич ка ин фра струк ту ра за из у ча ва ње и об ра ду срп ског је -
зи ка; Ра да Сти јо вић, Књи жев но је зич ка нор ма и ме ди ји (од пла ни ра -
ња до ре ша ва ња нај ак ту ел ни јих пи та ња); Рај на Дра ги ће вић, Ка
лек сич ком пла ни ра њу срп ског је зи ка; Ми ло рад Де шић, Срп ски
стан дард ни ак це нат и но ви ја лек си ка; Ђор ђе Ота ше вић, Пла ни ра -
ње и срп ска лек си ко гра фи ја; Вла дан Јо ва но вић, Са вре ме на срп ска
тер ми но ло ги ја и тер ми но ло шка лек си ко гра фи ја (ак ту ел но ста ње
и за да ци); Ма ри на Ни ко лић, Је зич ко пла ни ра ње и ин тер нет; Вик -
тор Са вић, Све о бу хват ни за да ци пред про у ча ва о ци ма срп ско сло -
вен ског је зи ка.

Ду шко Ви тас је го во рио о по ло жа ју срп ског је зи ка на ин тер не ту
од но сно на ње го ву „не ви дљи во ст и не по сто ја ње“ (ка да се у пре тра -
жи вач уку ца СРП СКИ ЈЕ ЗИК, пр ви ре зул та ти пре тра ге су при ват ни
ко мер ци јал ни про јек ти итд.), о про це су ди ги та ли за ци је (где је на
при ме ру по ка зао про цес ди ги та ли за ци је, ука зав ши на мо гућ но сти,
као и на про бле ме) и из ра ди ин фор ма тич ке ин фра струк тур не мре же,
од но сно ин фор ма ти зо ва не плат фор ме ко ја би омо гу ћа ва ла „ко о пе ра -
ти ван раз вој је зич ких ре сур са и њи хо ву ди стри бу и ра ну екс пло а та ци -
ју. Та ква плат фор ма би би ла не са мо по др шка на уч ним, про свет ним и
кул тур ним по ду хва ти ма већ и сна жно сред ство за кон тро лу и усме -
ра ва ње нај ра зли чи ти јих про це са у упо тре би је зи ка, укљу чу ју ћи и
оне до ме не ко ји у не ин фор ма ти зо ва ном мо де лу из ми чу па жњи над -
ле жних ин сти ту ци ја“.

О је зи ку ме ди ја и нор ми го во ри ла је Ра да Сти јо вић. Она је ре -
кла да је ин тер нет до сту пан сва ко ме, па ве ћи на тек сто ва на ње му не
под ле же ни кон тро ли ни ко рек ци ји је зич ких струч ња ка, и да је зич -
ке са ве те че сто мо же да да је, и да је, и онај ко ни је до вољ но стру чан,
или је пак пот пу ни ла ик; да се, осим до са да шњих на сто ја ња да се
по ве ћа број ча со ва срп ског је зи ка у шко ла ма, на ро чи то сред њим, и
да се обез бе ди до во љан број лек то ра у свим ин сти ту ци ја ма у ко ји -
ма су они по треб ни, мо ра ју на ћи но ви на чи ни ути ца ја на пи сме ност
и кул ту ру из ра жа ва ња. На гла си ла је да тре ба ис ко ри сти ти пред но -
сти ин тер не та као и да зва нич не ин сти ту ци је, пре све га Ин сти тут за
срп ски је зик, Ма ти ца срп ска и фи ло ло шки фа кул те ти, мо ра ју на ћи
пут до но вих тех но ло ги ја. Ана ли зи ра ју ћи број не при ме ре, за кљу чи -
ла је да се мо ра ју уса гла си ти пра во пис, реч ни ци књи жев ног је зи ка
и нор ма тив ни при руч ни ци, као и да су по треб ни но ви гра ма тич ки
при руч ни ци, ко ји ће опи са ти ак ту ел но ста ње.

Рај на Дра ги ће вић је го во ри ла о пој му лек сич ке нор ме, лек сич ког
нор ми ра ња и лек сич ког пла ни ра ња. Ис та кла је да стра ни лек си ко -
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гра фи ко ји из ра ђу ју мо дер не елек трон ске реч ни ке мо гу да пра те
лек сич ку си ту а ци ју у сво јим је зи ци ма – лек си ку ко ја ула зи у је зик,
ону ко ја по ста је све фре квент ни ја, ону ко ја се ар ха и зи ра и не ста је
из је зи ка. Пред у слов за лек сич ко пла ни ра ње срп ског је зи ка је сте
сти ца ње сли ке о ста њу у лек сич ком фон ду са вре ме ног срп ског је зи -
ка, а нај бо љи на чин да се та сли ка стек не је сте раз вој елек трон ске
лек си ко гра фи је по угле ду на си ту а ци ју у не ким зе мља ма са на пред -
ном лек си ко гра фи јом.

О то ме да ре чи јед ног је зи ка за ста ре ва ју, а дру ге на ста ју, да има
ре чи код ко јих се си ла зни ак це нат ја вља ван пр вог сло га и да, гле -
да но у це ли ни, за ве ћи ну ре чи и да ље ва же пра ви ла срп ске ак цен -
ту а ци је, го во рио је Ми ло рад Де шић.

Јед но је зич ни, дво је зич ни/ви ше је зич ни и тер ми но ло шки реч ни ци,
као и елек трон ски реч ни ци на ин тер не ту би ли су пред мет ис тра жи -
ва ња Ђор ђа Ота ше ви ћа. Он је де таљ но ана ли зи рао по сто је ће ста ње
ука зу ју ћи на ве ли ки не до ста так тер ми но ло шких реч ни ка и ма ли
број реч ни ка у елек трон ској фор ми ко ја би омо гу ћа ва ла раз ли чи те
на чи не њи хо ве упо тре бе. Освр нуо се и на пра вил ник о вред но ва њу
на уч ног ра да у ве зи са из ра дом реч ни ка.

Са вре ме но ста ње срп ске тер ми но ло ги је, из угла срп ске књи -
жев но је зич ке нор ме, из угла це ли не лек сич ког си сте ма срп ског је -
зи ка и из угла лек си ко гра фи је, би ло је пред мет ис тра жи ва ња Вла -
да на Јо ва но ви ћа. Он је из нео за ни мљив по да так да у све ту по сто ји
ви ше од 2000 је зи ка, док се на уч на и струч на тер ми но ло ги ја раз ви -
ја ју у све га сто ти нак је зи ка. Др Јо ва но вић сма тра „да је за по сто ја ње
тер ми но ло ги је нео п ход но да је зик ко јем она при па да бу де стан дар ди -
зо ван и књи жев но је зич ки уте ме љен“. Та ко ђе, он ка же да је нео п ход -
на при сни ја са рад ња из ме ђу струч ња ка за од ре ђе ну област зна ња и
лин гви ста.

У ра ду „Је зич ко пла ни ра ње и ин тер нет“ Ма ри на Ни ко лић го во -
ри ла је о ин тер не ту као сред ству ко је се у на у ци о је зи ку мо же вр -
ло успе шно ко ри сти ти као сред ство је зич ког пла ни ра ња, ко је је по
пра ви лу, јед ним сво јим де лом, окре ну то бу дућ но сти. Она ка же да
„ин тер нет као сред ство у на у ци о је зи ку ко ри сти мо на раз ли чи те на -
чи не: за при ку пља ње лин гви стич ких ин фор ма ци ја раз ли чи тог ти па,
пра ће ње зна чај них ин сти ту ци ја и про је ка та, пре тра гу би бли о граф -
ских је ди ни ца итд“. У ре фе ра ту се та ко ђе го во ри о дру штве ним
мре жа ма и веб-сај то ви ма, а на при ме ру ин фор ма тив но-еду ка тив ног
сај та „Је зи ко фил“ при ка зне су мо гућ но сти ин тер не та у обла сти не -
го ва ња је зич ке кул ту ре. У ње ном ре фе ра ту је дат пре сек ак ту ел ног
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ста ња бри ге о срп ском је зи ку и по ка зан од нос еду ка то ра и ко ри сни -
ка срп ског је зи ка на ин тер не ту.

Вик тор Са вић је го во рио о „нео п ход но сти уоб ли че ња пој ма об -
у хва ће ног тер ми ном „срп ска ре дак ци ја ста ро сло вен ског је зи ка“, и
не што ши рег име но ва ња „срп ско сло вен ски је зик“ у њи хо вој пу но ћи,
и ком плек сни јој раз вој ној, про мен љи вој сли ци. Та ко ђе, по ме ну то је
и пи та ње по ло жа ја срп ског у ис точ но ју жно сло вен ском књи жев ном
кор пу су у пе ри о ду од 10. до 12. ве ка. Од ве ли ког зна ча ја би би ло
фор ми ра ње ре ги стра ста рих срп ских пи са них спо ме ни ка као и ја сна
стра те ги ја њи хо ве об ра де. Ис так ну то је да би би ло нео п ход но де фи -
ни са ти крат ко роч не и ду го роч не ци ље ве, али да то ни је мо гу ће док
по сто је ова ко кон ци пир aни про јект ни ци клу си. Пред ло же но је фор ми -
ра ње спе ци јал не гру пе за ћи ри ло ме то ди јев ске сту ди је при ка те дра -
ма за срп ски је зик и сла ви сти ку не ког од фа кул те та у Ср би ји, та мо
где има нај ви ше усло ва за рад на сред њо ве ков ним спо ме ни ци ма.

У окви ру ди ску си је о под не тим ре фе ра ти ма отво ре не су и не ке
но ве те ме као што је за шти та срп ског кул тур ног на сле ђа на ла ти ни ци
ко је се у мно гим би бли о те ка ма у све ту не ка та лo ги зу је као срп ско,
а из не та је и ин ици ја ти ва за ства ра ње на ци о нал ног кор пу са срп ског
је зи ка.

Олга Сабо*
Институт за српски језик САНУ
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THE PALGRAVE HANDBOOK OF SLAVIC LANGUAGES,
IDENTITIES AND BORDERS

Ed. Tomasz Kamusella, Motoki Nomachi, Catherine Gibson
Houndmills: Palgrave Macmillan 2016, 592 pp.

Из да вач ка ку ћа „Pal gra ve Mac mil lan“, са се ди штем у Ве ли кој
Бри та ни ји, из да је се ри ју при руч ни ка из раз ли чи тих гра на дру штве -
них на у ка с ци љем да чи та о ци ма до не се те мат ски ком пле мен тар не
ра до ве ви со ког ква ли те та во де ћих свет ских ис тра жи ва ча у од ре ђе ној
ди сци пли ни. У овим пу бли ка ци ја ма пред ста вљен је спе ци фи чан
оквир са вре ме них ис тра жи ва ња у да тој на уч ној обла сти и на зна чен
мо гу ћи смер њи хо вог да љег раз во ја. Из да ње ко је је пред на ма по -
све ће но је сла ви стич ким про у ча ва њи ма, а са др жи два де сет че ти ри
при ло га, пи са них на ен гле ском је зи ку, ис так ну тих сла ви ста из осам -
на ест зе ма ља све та, пр вен стве но из пер спек ти ве со ци о лин гви сти ке,
дру штве не исто ри је и је зич ке по ли ти ке Сло ве на. У цен тру ин те ре -
со ва ња ауто ра при ло га је је зик, с јед не стра не, као сред ство кон -
стру и са ња људ ског иден ти те та и ње го вог не го ва ња, а с дру ге стра не
као ин стру мент гра ђе ња на ци је и одр жа ва ња на ци о нал ног иден ти те -
та. Ве ли ка па жња усме ре на је и на фе но мен гра ни ца, ка ко на ста лих
де ло ва њем при ро де, та ко и на кнад но ство ре них људ ском ак тив но шћу,
од ре ђе них ад ми ни стра тив но-прав ним окви ри ма или кри те ри ју ми -
ма ко ји ве жу је зич ку за јед ни цу. Вре мен ски оп сег ко ји је об у хва ћен
ра до ви ма је пре све га по след њих че тврт ве ка исто ри је Сло ве на, раз -
до бље на кон ве ли ких по ли тич ких про ме на у Евро пи и ши ре ња
Европ ске уни је, тво ре ви не ко ја бу ди асо ци ја ци је на им пе ри је из не -
да ле ке про шло сти и ко ју мно ги сма тра ју ре гре сив ним еле мен том,
али за хва љу ју ћи ко јој та ко ђе „ма њи“ сло вен ски је зи ци по ста ју ви -
дљи ви на ве ли кој сце ни. На тај на чин су, на при мер, сло ве нач ки и
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сло вач ки по сле ула ска Сло ве ни је и Сло вач ке у ЕУ по ста ли ње ни
зва нич ни је зи ци и сред ство ко му ни ка ци је на чи ју упо тре бу и по што -
ва ње ста ту са оба ве зу је све ње не ин сти ту ци је. При ре ђи ва чи при руч ни -
ка у уво ду с пра вом при ме ћу ју да ме ђу др жав не по ли тич ко-еко ном ске
ин те гра ци је са со бом но се не ста ја ње до са да шњих фор мал них гра ни -
ца. Европ ске ин те гра ци је су про цес ко ји је у по след ње вре ме уз др ман
де ша ва њи ма ве за ним за из бе глич ку кри зу, али се чи ни не за у ста вљи -
вим, а мул ти кул ту ра ли зам и мул ти лин гви зам су оп ште при хва ће ни и
по жељ ни ци ље ви ко ји ма као ци ви ли за ци ја стре ми мо. Па ипак, у ве -
ћи ни европ ских дру шта ва хо мо ге ност је зи ка и ње го ва чи сто ћа се и
да ље упо р но и љу бо мор но чу ва ју, а ра су ђи ва ње во ђе но ет но лин гви -
стич ким на ци о на ли змом, иде о ло шки по те клим два сто ле ћа ра ни је,
да нас је још увек жи во, на ро чи то у Сред њој и Ис точ ној Евро пи. Као
нај бо љи ар гу мент за ову тврд њу на ме ће се си ту а ци ја на кон рас па -
да срп ско хр ват ске је зич ке за јед ни це.

Пол Век слер (Paul Wex ler) у пр вом увод ном при ло гу ну ди за -
ни мљи ву екс пе ри мен тал ну кла си фи ка ци ју ет но је зич ких азиј ских
гру па чи је су за јед ни це ми гри ра ле у Евро пу на те ре не на се ље не
Сло ве ни ма (Ка ра и ми, Бе ло ру ски Та та ри, Ро ми, Ашке на зи), за сно ва -
ну на сте пе ну за др жа ва ња ори ги нал ног је зи ка за јед ни це, од но сно
аси ми ла ци је са сло вен ским је зич ким за јед ни ца ма. Дру ги увод ни
чла нак Еле не Ма ру ши ја ко ве и Ве се ли на По по ва од но си се на увек
из у зет но ак ту ел но пи та ње од но са иден ти те та и је зи ка код при пад -
ни ка ром ских за јед ни ца ши ром сред ње и ис точ не Евро пе, мар ги на -
ли зо ва них пр вен стве но због свог дру штве но-еко ном ског ста ту са,
али и због по де ље но сти на број не за јед ни це у сва кој по је ди нач ној
зе мљи. На кон два увод на при ло га сле де оста ли гру пи са ни у три ве -
ће те мат ске це ли не: а) Се вер ни Сло ве ни и њи хо ви је зи ци, б) Ју жни
Сло ве ни и њи хо ви је зи ци и в) По глед у бу дућ ност.

Пр ви сег мент по чи ње ра дом Ке трин Гиб сон (Cat he ri ne Gib son),
при ка зом тре нут не је зич ке си ту а ци је, а углав ном исто риј ских окол -
но сти ко је су до та квог ста ња до ве ле, По ља ка у ис точ ном ле тон -
ском ви ше је зич ком ре ги о ну Лат га ли ји, у ко ме жи ве при пад ни ци и
дру гих сло вен ских за јед ни ца (пре све га ру ске и бе ло ру ске). Ан дриј
Да ни лен ко се у свом при ло гу ба ви уло гом је зи ка язи чіє и сур жик у
Укра ји ни кроз при зму је зич ког кон так та и кон флик та по гра нич них
кул ту ра. Обе по ја ве тре ти ра као два ти по ло шки кон вер гент на слу -
ча ја лин гви стич ке хи бри ди за ци је ко је су се од и гра ле у раз ли чи тим
вре мен ским пе ри о ди ма у раз ли чи тим укра јин ским по гра нич ним зо -
на ма. Из у зет но ин спи ра ти ван је при лог По ла Ро бер та Ма го чи ја
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(Paul Ro bert Ma goc si), ко ји при ка зу је ре ги он За кар па тја, ње го ву
исто ри ју, је зич ку си ту а ци ју пре и по сле 1989. го ди не, раз ли чи те
сфе ре ути ца ја и по де ле уну тар је зич ке за јед ни це у про шло сти и са да -
шњо сти ко је су ре зул тат по сто ја ња гра ни ца (ге о граф ских, по ли тич -
ких, ет нол ингви стич ких), као и по ку ша је Ру си на да про на ђу од го ва -
ра ју ћи књи жев ни је зик ко јим би пред ста ви ли сво ју кул ту ру. То ком
ско ро два ве ка ко ри шће ња већ по сто је ћих је зи ка (цр кве но сло вен ског,
ру ског, укра јин ског) кра јем два де се тог ве ка ус пе ли су да по кре ну
ма ње или ви ше успе шну ко ди фи ка ци ју ру син ског књи жев ног је зи -
ка, тач ни је ре че но не ко ли ко ва ри јан ти књи жев них је зи ка за сва ку
зе мљу у ко јој се на ла зе. На овај при лог те мат ски се на до ве зу је рад
Ми ха е ла Мо зе ра (Mic hael Mo ser), ко ји та ко ђе пру жа сво је ви ђе ње
про бле ма ти ке ру син ског књи жев ног је зи ка. Без пре те ра ног оп ти -
ми зма пру жа од го вор на пи та ње да ли ће се оства ри ти по ме ну ти
пла но ви усво је ни у Сло вач кој 1992. го ди не за кљу чу ју ћи да је, упр -
кос не сум њи вим по чет ним ус пе си ма, не мо гу ће пред ви де ти да ли ће
ру син ски про је кат на ду ге ста зе до не ти же ље не ре зул та те. При лог
Ми ре На бјел ко ве (Mi ra Nábělková) под на зи вом The Czech-Slo vak
Com mu ni ca ti ve and Di a lect Con ti nu um: With and Wit ho ut a Bor der раз -
ма тра пи та ње на стан ка по ли тич ких гра ни ца ме ђу че шком и сло вач ком
лин гви стич ком за јед ни цом, че шко-сло вач ког ди ја ле кат ског кон ти -
ну у ма, до но си хро но ло шки пре глед од но са из ме ђу Че ха и Сло ва ка
и њи хов ути цај на кла си фи ка ци ју ди ја ле ка та, као и ино ва ци ја на ста -
лих услед не стан дард ног је зич ког кон так та и адвер ген ци је из пер -
спек ти ве пре ко гра нич не ко му ни ка ци је. При лог То ма ша Ка му се ле
(To masz Ka mu sel la), јед ног од при ре ђи ва ча при руч ни ка, кон цен три -
сан је на про ме не је зи ка, гра ни ца и иден ти те та у сред њое вроп ском
ре ги о ну Шле зи је. При ка зу је ге не зу аутох то ног шле ског го во ра ко -
ји да нас има све ви ше при ста ли ца и бо ри се за свој ста тус, по пут ка -
шуп ског на се ве ру Пољ ске у ра ни јем пе ри о ду. Вр ло за ни мљи во је
да Т. Ка му се ла на шле ски је зик гле да као на кре ол ску тво ре ви ну
на ста лу у кон так ту не мач ког са ло кал ним сло вен ским го во ри ма. С
пу но пра ва не мач ки је зик у да на шњој Шле зи ји тре ти ра као је зик
ко ји ви ше ди рект но ни је укљу чен у кон такт, већ је он огра ни чен на
пољ ски и шле ски чи ни лац, бу ду ћи да су осо бе ко је су се на кон 1989.
де кла ри са ле као Нем ци то пре све га ра ди ле из еко ном ских по бу да,
ве о ма рет ко ет но је зич ких. При лог Ро лан да Мар ти ја (Ro land Mar ti)
го во ри о по де ла ма у окви ру лу жич ко срп ске је зич ке за јед ни це са два
аспек та: не до стат ка спо ља шњих гра ни ца ко је би слу жи ле као га -
ран ци ја изо ло ва но сти ет но је зич ког под руч ја и уну тра шњих по де ла
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(ге о граф ских, је зич ких, ре ли гиј ских) ко је угро жа ва ју је зич ку за јед -
ни цу. Алек сан дер Мак свел (Ale xan der Max well) у кон тек сту сло вач ког
пу та ка сти ца њу др жав но сти ука зу је на по зна ту чи ње ни цу да се ад -
ми ни стра тив не гра ни це не по кла па ју са ет но је зич ким, док Иштван
Фрид (István Fried) по ку ша ва да при бли жи раз вој ни пут лин гви -
стич ког на ци о на ли зма код Ма ђа ра у де вет на е стом ве ку, узи ма ју ћи
у сво јој ана ли зи у об зир и сло вен ски еле мент.

Дру га те мат ска це ли на пу бли ка ци је под на зи вом „Ју жни Сло ве -
ни и њи хо ви је зи ци“ та ко ђе са др жи де вет при ло га. Пр ви је рад Бра -
ја на Д. Џо зе фа (Brian D. Jo seph) о фо но ло шким аспек ти ма гра ни ца
ме ђу је зич ким за јед ни ца ма на Бал ка ну. Аутор до ла зи до за кључ ка
да су ове гра ни це ре ле вант не у окви ру кон цеп ту а ли за ци је ди ја лек -
то ло шких и дру гих је зич ких кон та ка та на Бал ка ну. Ан дреј Бе кеш
раз ма тра је зич ку си ту а ци ју сло ве нач ког је зи ка на кон по чет ка при -
ме њи ва ња Шен ген ског спо ра зу ма у Сло ве ни ји и по ста вља пи та ње
да ли ће је зич ке гра ни це та ко ђе не ста ти, тј. ка кав ће ути цај то има -
ти на го вор ни ке сло ве нач ког је зи ка ко ји жи ве у су сед ној Аустри ји,
Ита ли ји, Ма ђар ској. Ани та Пе ти Ста нић и Кит Ланг стон (Ke ith
Lang ston) у свом при ло гу под на зи вом Bor der lands and Tran sbor der
Re gi ons of the Cro a tian Lan gu a ge: How Far Back in Hi story Is Eno -
ugh? ана ли зи ра ју гра ни це ко је се ко ри сте да се де фи ни ше са вре ме ни
хр ват ски је зик. За кљу чу ју да се ко му ни ка тив но под руч је од ре ђе но
тим гра ни ца ма не по кла па са сим бо лич ким под руч јем, ко је се че сто
не узи ма у об зир као под јед на ко ре ле вант но. Пре ма њи хо вом ми -
шље њу, ови су се про сто ри кроз исто ри ју сме њи ва ли – у де вет на е -
стом ве ку до ми ни ра ла је ко му ни ка тив на функ ци ја, док од вре ме на
рас па да Ју го сла ви је до ми ни ра сим бо лич ки, а иг но ри ше се ко му ни -
ка тив ни сег мент. При лог Ро бер та Д. Грин бер га (Ro bert D. Gre en -
berg) по све ћен је је зич кој си ту а ци ји Бо шња ка у ре ги о ну Сан џа ка
са обе стра не срп ско-цр но гор ске гра ни це. Аутор на кон ана ли зе до -
но си за кљу чак да је бо шњач ки иден ти тет, од но сно је зик, по стао ва -
жан по ли тич ки фак тор у обе зе мље, као и да со ци о лин гви стич ка
си ту а ци ја у зе мља ма бив ше Ју го сла ви је оста је не ста бил на на кон
ви ше од два де сет го ди на од ње ног рас па да. Чла нак Е. Веј лза Бра у на
(E. Wayles Brow ne) ба ви се је зи ком Гра ди шћан ских Хр ва та, ње го -
вом исто ри јом и тре нут ном си ту а ци јом, као и од но сом пре ма не -
мач ком и ма тич ном хр ват ском је зи ку. Кла ус Штајн ке (Kla us Ste in ke)
раз ма тра про бле ме ве за не за иден ти тет Го ра на ца у ис точ ној Ал ба -
ни ји и Ко со ву, при ка зу је њи хо ву ак ту ел ну си ту а ци ју, ко мен та ри ше
лин гви стич ку и со ци о лин гви стич ку по за ди ну, по ку ша ва да пред -
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ста ви ком пли ко ва ну си ту а ци ју са иден ти те том и на кра ју до но си
про це ну ет нолин гви стич ке ви тал но сти го ран ске је зич ке за јед ни це.
Ири на Се да ко ва по ку ша ва да са гле да гра ни це бу гар ске је зич ке за -
јед ни це у све тлу аре ал не ет но лин гви сти ке. Мо то ки Но ма ћи (Mo to -
ki No mac hi) ну ди сво ју ана ли зу со ци о лин гви стич ке исто ри је и тре -
нут не си ту а ци је је зи ка Ба нат ских Бу га ра, уз ис ти ца ње ме ђу гра нич -
не ин тер ак ци је (бу ду ћи да су по де ље ни на два де ла, из ме ђу др жа ва
Ср би је и Ру му ни је) као кључ не за бу ду ћу суд би ну овог је зи ка. Ба -
ви се ва жним пи та њи ма: да ли је ба нат ски бу гар ски је зик или са мо
ди ја ле кат, ко су Ба нат ски Бу га ри, ко је је зи ке су ко ри сти ли то ком
исто ри је као ви со ку ва ри јан ту у сва ко днев ном жи во ту, ка кав је њи -
хов од нос пре ма бу гар ском књи жев ном је зи ку у Бу гар ској. Те мат ски
блок о ју жно сло вен ским је зи ци ма за вр ша ва при лог Јо у ка Линд ште -
та (Jo u ko Lind stedt) о су ко бље ним лин гви стич ким дис кур си ма у
бал кан ској сло вен ској је зич кој за јед ни ци, ње ној исто риј ској и на -
ци о на ли стич кој по за ди ни и не ким мо гу ћим ре ше њи ма да се раз ли -
чи та ста но ви шта пре ва зи ђу.

Ра до ви у по след њој те мат ској це ли ни ко мен тар су зна чај них
про ме на с по чет ка овог ми ле ни ју ма у ет но је зич кој и де мо граф ској
струк ту ри Евро пе, ини ци ра них ми гра ци ја ма при пад ни ка сло вен ских
на ро да (у пр вом ре ду оних чи је су др жа ве при сту пи ле Европ ској
уни ји). Ови ма сов ни по кре ти ста нов ни штва еко ном ски су мо ти ви са -
ни, усме ре ни са ис то ка на за пад Евро пе, и за ре зул тат има ју по сто -
ја ње број них је зич ких сло вен ских за јед ни ца на ме сти ма где ра ни је
ни је ни би ло усло ва да по сто је (Ир ска, Исланд). Са ра Смит (Sa rah
Smyth) ин фор ми ше о го вор ни ци ма ру ског је зи ка (али и дру гих ис -
точ но е вроп ских на ро да) у Ир ској и пи та се на ко ји ће на чин и у ком
тре нут ку Ир ска и ње ни ста ро се де о ци по че ти да ре а гу ју на но во на ста -
лу ре ал ност. Ана Но ви ков го во ри о ру ском је зи ку и сфе ра ма ње го ве
упо тре бе у да на шњем Изра е лу, а Ди тер Штерн (Di e ter Stern) о је зи ку
ко ји се ко ри сти при ли ком во ђе ња по сло ва у пост со ци ја ли стич ким
окви ри ма на при ме ру пре ко гра нич не ки не ско-ру ске ко му ни ка ци је.
Ово по гла вље, а и чи та ву пу бли ка ци ју, за тва ра То маш Ка му се ла ра дом
о пољ ској је зич кој за јед ни ци у Ир ској. Уред ни ци су овај по след њи
блок име но ва ли „По глед у бу дућ ност“, же ле ћи да на уч ном ре ак ци -
јом на по ме ну те не дав не сло вен ске ми гра ци о не про це се упу те и
под стак ну ис тра жи ва че да се ба ве пи та њем но ви јих сло вен ских је -
зич ких за јед ни ца у За пад ној Евро пи. Ова кав при ступ је сва ка ко
оправ дан, ако се узме у об зир тек спо ра дич но по ја вљи ва ње сла ви -
стич ких ра до ва по све ће них овој те ма ти ци.
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При ло зи ко ји су ушли у са став при руч ни ка пру жа ју, да кле, нај -
но ви је ин фор ма ци је и ана ли зе сло вен ских је зич ких за јед ни ца не са мо
у сло вен ским европ ским зе мља ма, већ и на Бри тан ским остр ви ма,
у Скан ди на ви ји и на Бли ском ис то ку. Шта ви ше, у њи ма при ла га чи
об ра ђу ју и пи та ња је зи ка из дру гих је зич ких гру па, па и по ро ди ца
– иран ског, ји диш, ром ског, ма ђар ског, са ко ји ма сло вен ски је зи ци
сту па ју у не ку вр сту кон так та, од но сно кон флик та. При ло зи, по ред
ши ро ког ге о граф ског под руч ја, по кри ва ју и ве ли ки хро но ло шки оп -
сег – од тре ћег ми ле ни ју ма пре но ве ере до са да шњо сти, иако се у
нај ве ћој ме ри од но се на два по след ња ве ка.

Вр ло је оп се жан и спек тар те ма ко ји ма се при ка за ни ра до ви ба ве.
По ред основ них пи та ња – а то су је зик у фор ми ра њу иден ти те та, од -
нос по ли ти ке и исто риј ских де ша ва ња пре ма је зи ку, као и ге о граф ске
и лин гви стич ке гра ни це – сва ки од при ло га по се ду је по тен ци јал да
по кре не ква ли тет ну ди ску си ју код истих или раз ли чи тих гру па ис -
тра жи ва ча, на по чет ном или на пред ном ни воу ин те ре со ва ња. Ову
од ли ку на жа лост на овом ме сту ни смо у ста њу да у за до во ља ва ју -
ћој ме ри при бли жи мо чи та о ци ма, али је она ве ли ка вред ност при -
руч ни ка. С тим је у ди рект ној ве зи и ин тер ди сци пли нар ност ко ја
ка рак те ри ше све при ло ге у ње му; без та квог при сту па из у зет но те -
шко би ло би на аде ква тан на чин об ја сни ти сло же не про це се ко ји ма
ауто ри по кла ња ју сво ју па жњу. Сто га ова пу бли ка ци ја мо же би ти
за ни мљи ва не са мо лин гви сти ма већ и исто ри ча ри ма, по ли ти ко ло -
зи ма, ан тро по ло зи ма итд. ко ји се ба ве сред њом и ис точ ном Евро пом.

Још је дан од по зи тив них аспе ка та из да ња је што се на ви ше ме ста
до ти че пи та ња ви ше стру ког ет нич ког и је зич ког иден ти те та, ко је је
у кон тек сту гра нич них, као и ма њин ских, је зич ких за јед ни ца од ве -
ли ког зна ча ја и је дан је од фе но ме на ко јем би ва ља ло по све ти ти ве ћу
па жњу и у на шој сре ди ни. При пад ни ци ром ских за јед ни ца го то во
увек по ред ма тер њег, био он ром ски или не, има ју још је дан или ви -
ше је зи ка са ко јим се иден ти фи ку ју. На осно ву при ло га у при руч -
ни ку ви ди мо да је си ту а ци ја слич на и код мул ти ет нич ких По ља ка
у ле тон ској Лат га ли ји, као и са по пу ла ци јом За кар пат ске Укра ји не.
Овај про блем до ла зи до из ра жа ја, ре ци мо, при ли ком по пи си ва ња
ста нов ни штва у зе мља ма где је из бор по пи та њу ет нич ке од но сно
је зич ке при пад но сти огра ни чен на је дан. Због то га је на по пи су
2001. го ди не у Укра ји ни са мо 10.200 Ру си на де кла ри са ло сво ју при -
пад ност ру син ском ет ни ку од про це ње них на ви ше од 700.000.
Слич на си ту а ци ја је би ла на се ве ру Пољ ске са Ка шу би ма, ко ји су на
ра ни јим цен зу си ма мо ра ли да се од лу че са мо за јед ну при пад ност
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или је зик, али је на кон ре ак ци ја пољ ских ин сти ту ци ја на по пи су
одр жа ном 2011. у ан ке те укљу че на мо гућ ност ви ше стру ке ет нич ке
при пад но сти, као и упо тре бе је зи ка са оп ци ја ма: 1. пољ ски, 2. пољ -
ски и дру ги, 3. ис кљу чи во дру ги је зик. Та да се 229.000 осо ба де -
кла ри са ло као „Ка шуб“, од че га се 213.000 из ја сни ло као „По љак“
и „Ка шуб“, док се 16.000 огра ни чи ло са мо на ка шуп ску на род ност.

Нај ве ћи број ра до ва по све ћен је упра во овим је зич ким за јед ни -
ца ма – по гра нич ним, „ма лим“, о ко ји ма се то ли ко че сто не го во ри
(Ру си ни ма, Гра ди шћан ским Хр ва ти ма), као и гру па ма ко је су тран сна -
ци о нал не (Бо шња ци, Го ран ци, Ба нат ски Бу га ри). У ра ду Ро лан да Мар -
ти ја је на до бар на чин по ка за но ка ко гра ни це, као тво ре ви на ко ја ни -
је при род но да та, већ ство ре на од стра не љу ди, мо гу да бу ду ко ри сне
за ова кве за јед ни це. Изо ла ци ја је по мо гла ка то лич ким Гор њо лу жич -
ким Ср би ма да очу ва ју сво ју за јед ни цу, као и Ита ли ја ни ма у Швај -
цар ској, на во ди Мар ти, а при ме ри се мо гу на ћи на мно го дру гих
стра на, на при мер код По ља ка у Вој во ди ни ко ји у ба нат ском Осто -
ји ће ву сви жи ве у јед ној ули ци и, упр кос пе си ми стич ким пред ви ђа -
њи ма мно гих ис тра жи ва ча, на ста вља ју да одр жа ва ју сво ју кул ту ру
и је зик. По је ди ни чи та о ци би мо жда же ле ли још ви ше ин фор ма ци ја
о пи та њи ма од но са је зи ка, иден ти те та и гра ни ца код број ни јих сло -
вен ских је зич ких за јед ни ца, али ове же ље оста ју да бу ду ис пу ње не
у не ким дру гим пу бли ка ци ја ма и ис тра жи ва њи ма ин спи ри са ним
при ка за ним при руч ни ком.

У увод ном де лу при руч ни ка па жња је, из ме ђу оста лог, усме ре -
на на но ве ди мен зи је упо тре бе је зи ка у са вре ме ној ко му ни ка ци ји
на кон убр за ног тех но ло шког раз во ја. За хва љу ју ћи ра сту ћој уло зи
ин тер не та, сло вен ски је зи ци на вир ту е лан на чин сту па ју у кон такт
са свим дру гим свет ским је зи ци ма (ен гле ским, не мач ким, тур ским
итд.) ства ра ју ћи при том ве ли ки број слу ча је ва ин тер фе рен ци ја, ме -
ша ња је зи ка, за ме не је зи ка и сл. Ово је јед на од чи ње ни ца на ко ју
ће ис тра жи ва чи сла ви сти у бу дућ но сти би ти при ну ђе ни да ре а гу ју.

Исто та ко, при ре ђи ва чи ис ти чу да је ви ше не го нео п ход но да се
схва ти да о оно ме шта је је зик и ко је су ње го ве функ ци је и упо тре -
ба у дру штву ви ше од лу чу је тре нут на по ли ти ка не го лин гви сти ка.
То маш Ка му се ла као до бар до каз за ову тврд њу на во ди при ме ре
мол дав ског је зи ка (ко ји је си стем ски гле да но ми ни мал но раз ли чит
од ру мун ског) и до њо не мач ког (у ана лог ном од но су пре ма хо ланд -
ском), а сва ка ко би се овом ни зу мо гли до да ти и слу ча је ви са Бал -
ка на. Да кле, тре нут на по ли тич ка кон фи гу ра ци ја од ре ђу је ста во ве
др жа ве пре ма је зи ку, а све до ци смо ко ли ко су је зи ци у под ре ђе ној
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по зи ци ји кроз исто ри ју и у да на шње до ба мо ра ли да се бо ре за при -
зна ње пу тем кон флик та – та кав је слу чај са ана ли зи ра ним у при -
руч ни ку је зи ком За кар пат ских Ру си на у Укра ји ни (чи ји је не дав ни
зах тев за ауто но ми ју још је дан уда рац за иона ко не ста бил ну по ли -
тич ку си ту а ци ју у др жа ви), Сло ве на ца у Аустри ји, и мно гих дру гих
је зич ких за јед ни ца. Ве о ма је ла ко ући у су коб, а до ста бил ног ре ше ња
се до ла зи уз на по ре ко је мо ра ју да уло же обе стра не. Ово је још јед на
по ру ка и пре по ру ка ко ју нам у при ка за ној пу бли ка ци ји, по све ће ној
се ћа њу на пре ми ну ле про фе со ре Ану Ћен ћа лу (An na Ci en ci a ła),
Мил ку Ивић и Је жи ја То ма шев ског (Jerzy To mas zew ski), пре но се
ауто ри (М. Но ма ћи, Ј. Линд штет) – ка ко као лин гви ста по мо ћи да се
уза вре ле стра сти охла де и до при не ти про на ла же њу рав но те же у од -
но си ма ме ђу за јед ни ца ма. То је на сле ђе ко је се по шту је, пре но си и
раз ви ја да ље.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

М. А. Марусенко, Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-Пе -
тербургского государственного университета, 2014. – 288 стр.

Но ве дру штве не окол но сти ста ви ле су пред лин гви сти ку низ
пи та ња ве за них за функ ци о ни са ње је зи ка у усло ви ма гло ба ли за ци је,
очу ва ње је зич ке ра зно ли ко сти, и ста ту са раз ли чи тих је зи ка у но вим
по ли тич ким и кул тур ним усло ви ма. Ме ђу на ве де на пи та ња сва ка ко
спа да ју и пи та ња је зич ке по ли ти ке ко ја у но вим над на ци о нал ним
за јед ни ца ма тре ба да обез бе ди рав но прав ност свих је зи ка, чи ји но -
си о ци обра зу ју та кву за јед ни цу. Пи та њи ма је зич ке по ли ти ке у јед ној
та квој за јед ни ци по све ће на је мо но гра фи ја Ми хај ла Ма ру сен ка,
про фе со ра и управ ни ка Ка те дре за ро ма ни сти ку Др жав ног уни вер -
зи те та у Санкт Пе тер бур гу, Је зич ка по ли ти ка Европ ске уни је: ин -
сти ту ци о нал ни, обра зов ни и еко ном ски аспек ти. Мо но гра фи ја се
са сто ји из шест по гла вља, у ко ји ма аутор де фи ни ше основ не пој мо ве
је зич ке по ли ти ке, њен пред мет и ме тод ис тра жи ва ња, те на при ме -
ру Европ ске уни је при ка зу је ње не раз ли чи те аспек те и мо гућ но сти
њи хо вог про у ча ва ња.

У пр вом по гла вљу, Шта је је зич ка по ли ти ка?, аутор уво ди чи -
та о ца у про бле ме је зич ке по ли ти ке кроз де фи ни са ње са мог пој ма,
ње ног пред ме та и ме то да про у ча ва ња. Та ко аутор је зич ку по ли ти ку
де фи ни ше као област те о риј ских и ем пи риј ских ис тра жи ва ња ко ја
је те сно ве за на за про у ча ва ње про ме не ста ту са и упо тре бе од ре ђе них
је зи ка, као и за фор ми ра ње по ли ти ке у обла сти пре да ва ња стра них
је зи ка. На осно ву та ко по ста вље не је зич ке по ли ти ке про ис ти чу си -
стем ске и ра ци о нал не ме ре за сно ва не на те о риј ској ана ли зи ко је се



мо гу при ме ни ти на це ло дру штво и ко је су усме ре не на ре ша ва ње
је зич ких про бле ма у ци љу по ве ћа ња оп штег бла го ста ња. Је зич ко
пла ни ра ње пред ста вља про цес оства ри ва ња је зич ке по ли ти ке у
свом укуп ном оби му и у свим обла сти ма ко ри шће ња је зи ка. Три
основ на прав ца де ло ва ња је зич ке по ли ти ке су ши ре ње кор пу са од -
ре ђе ног је зи ка, што укљу чу је и стан дар ди за ци ју, за тим по ве ћа ње
ста ту са је зи ка и ши ре ње про у ча ва ња од ре ђе ног је зи ка као стра ног.
У са вре ме ној је зич кој по ли ти ци је зик се по сма тра с јед не стра не
као ин стру мент из град ње на ци је, као сим бол на ци о нал не кул ту ре и
иден ти те та, док се стан дард ни на ци о нал ни је зи ци по сма тра ју као
сред ство оства ри ва ња оп штих по ли тич ких за да та ка и ис по ља ва ња
је дин стве ног иден ти те та. Про у ча ва ње раз ли чи тих пи та ња је зич ке
по ли ти ке иза зи ва број не ме то до ло шке про бле ме про ис те кле из ин -
тер ди сци пли нар ног ка рак те ра ове ди сци пли не. То се пре све га од -
но си на пој мо ве из раз ли чи тих на уч них ди сци пли на, што зах те ва
по што ва ње њи хо ве спе ци фич но сти и пра вил но ко ри шће ње. Обич но
се при фор му ли са њу је зич ке по ли ти ке по ла зи од прав не екс пер ти -
зе усме ре не на про ве ру ускла ђе но сти ци ље ва је зич ке по ли ти ке у
од но су на ак ту ел но за ко но дав ство. Ме ђу тим, прав на ана ли за ни је
до во љан услов за фор му ли са ње успе шне је зич ке по ли ти ке. По треб -
на је и лин гви стич ка екс пер ти за, ко ја би се за сни ва ла на пи та њи ма
со ци о лин гви сти ке и при ме ње не лин гви сти ке. За тим се мо гу укљу чи -
ти со ци о ло зи, по ли ти ко ло зи и струч ња ци за те о ри ју ра ци о нал ног
из бо ра, по сле че га тре ба по че ти с про це ду ром оце не ал тер на тив -
них сце на ри ја, али то обич но не ула зи у круг ди сци пли на ко је се
ба ве је зич ком по ли ти ком.

Дру го по гла вље по све ће но је је зич кој прак си (рус. язы ко вой ре -
жим) Европ ске уни је. На по чет ку по гла вља аутор ис ти че да је
Европ ска уни ја је дин стве на по ли тич ка и прав на ор га ни за ци ја ко ја
се за сни ва на прин ци пу рав но прав но сти 24 зва нич на је зи ка, по че -
му се раз ли ку је од дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја, ко је има ју
рад не је зи ке. За тим се да је крат ки пре глед раз во ја је зич ког ре жи ма
Европ ске уни је на по ре до с ње ним ши ре њем пре ко ана ли зе ни за до -
ку ме на та (Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик,
Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це, Рим ског, Ма стрит ског и
Ам стер дам ског уго во ра, за тим Хар ти је о основ ним пра ви ма Европ -
ске уни је и раз ли чи тих ре зо лу ци ја Европ ског пар ла мен та о за шти ти
мул ти лин гви зма). На осно ву ана ли зе тих до ку ме на та аутор из два ја
па ра докс ствар но сти – с јед не стра не те жи се ства ра њу што ве ћих
над на ци о нал них за јед ни ца, а с дру ге стра не јавља се те жња за
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очува њем и по ве ћа њем тра ди ци ја сва ког на ро да на од ре ђе ној те ри -
то ри ји. Ме ђу тим, би ро крат ски од нос пре ма је зи ку као сред ству ко -
му ни ка ци је не омо гу ћа ва пот пу но раз у ме ва ње је зи ка као сим бо ла
сло бо де и сред ства за из ра жа ва ње сво је кул ту ре и иден ти те та. Бит на
од ли ка је зич ког ре жи ма Европ ске уни је је и та да европ ско за ко но дав -
ство ства ра са мо нор ма тив ну ба зу за ње го ву при ме ну у раз ли чи тим
ин сти ту ци ја ма, док сва ка од њих има пра во да фор му ли ше соп стве -
ну је зич ку по ли ти ку. За то аутор вр ши упо ред ну ана ли зу је зич ке
прак се раз ли чи тих ин сти ту ци ја Европ ске уни је, на осно ву че га до -
ла зи до за кључ ка да се она раз ли ку је у раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма,
али да се у свим ин сти ту ци ја ма пра ти по де ла на рад не и зва нич не
је зи ке. Та кво ра сло ја ва ње је зи ка од ра зи ло се и у пра вил ни ци ма на
осно ву ко јих је Европ ски суд до нео по се бан за кљу чак да је прин цип
јед на ко сти је зи ка ре ла ти ван, те да се на ве де не нор ме не мо гу по сма -
тра ти као по твр да оп штег прин ци па европ ског пра ва, ко је да је сва -
ком гра ђа ни ну мо гућ ност да у сва кој окол но сти има вер зи ју сва ког
до ку мен та на свом је зи ку. На осно ву то га од ре ђу ју се че ти ри основ не
цр те је зич ке прак се Европ ске уни је: од су ство прав ног ка рак те ра,
ин сти ту ци о нал ни ка рак тер (за ви си од ка рак те ра раз ли чи тих уста но -
ва), ста тус за јед нич ког ко ри шће ња и ис кљу чи ви ка рак тер (је зи ци
ко ји ни су зва нич ни, по пут ма њин ских, не ма ју пра во зва нич не упо -
тре бе). Као ре зул тат не у спе шне по ли ти ке мул ти лин гви зма аутор ви ди
све ве ћу до ми на ци ју ен гле ског је зи ка, за шта по сто је струк ту рал ни
(ве за с гло бал ном еко но ми јом, фи нан си ја ма, ин ве сти ци је у про у -
чава ње ен гле ског је зи ка) и иде о ло шки раз ло зи (пре стиж ен гле ског
је зи ка, поп кул ту ра, итд.). Ин те гри са не струк ту ре омо гу ћа ва ју лак -
ши пре ла зак на ен гле ски је зик, упр кос то ме што јав на по ли ти ка
Европ ске уни је про мо ви ше мул ти лин гви зам. Ако је већ у ра ном пе -
ри о ду по сто ја ња уни је одр жа ва ње јед на ко сти је зи ка био те жак за -
да так, са да је то прак тич но не мо гу ће. Бу ду ћи да фор мал на је зич ка
по ли ти ка не по сто ји, не чу ди што мно ги иг но ри шу ње но по сто ја ње.
Што се Европ ска уни ја ви ше ши ри, то је лак ше оправ да ти дис кри ми -
на ци о не прак се у сва ко днев ној де лат но сти европ ских по ли тич ких
и ад ми ни стра тив них ор га на. По себ ну па жњу аутор по све ћу је је зи ци -
ма ко ји не ма ју ста тус зва нич них. Аутор ис ти че да се је зич ки плу ра -
ли зам огра ни ча ва при зна ва њем др жав них је зи ка ко ји су је ди ни циљ
је зич ког ре гу ли са ња. Осе тљи вост на пи та ње је зич ког ре гу ли са ња не
ши ри се да ље од по др шке др жав ном мо но лин гви зму и ко ри сти се као
за штит на ме ра про тив ши ре ња од ре ђе них је зи ка, пре све га ен гле -
ског, а за пра во је ста тус зва нич них је зи ка Европ ске уни је ис кљу чив
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у од но су на ре ги о нал не је зи ке. Та ко, на при мер, ни је мо гу ће ко ри сти -
ти ма њин ске је зи ке у Европ ском пар ла мен ту. За то аутор по себ ну
па жњу по све ћу је ма њин ским је зи ци ма и ана ли зи Европ ске по ве ље
о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма. С јед не стра не она ну ди гип -
кост, ко ја сва кој др жа ви да је мо гућ ност да иза бе ре из ве стан број
оба ве за, што омо гу ћа ва пра вед ни је ре ша ва ње разно вр сних со ци о -
лин гви стич ких про бле ма у раз ли чи тим европ ским зе мља ма. С дру -
ге стра не, је зич ка по ли ти ка у обла сти ма њин ских је зи ка тре ба да
бу де исто риј ски усло вље на јер се мо же фор му ли са ти са мо узи ма ју -
ћи у об зир исто ри ју је зи ка и од го ва ра ју ћих је зич ких за јед ни ца, као
и исто ри ју на ци о нал ног је зич ког за ко но дав ства.

У тре ћем по гла вљу, Мул ти лин гви зам: мит или ре ал ност, пре -
и спи ту је се је зич ка по ли ти ка мул ти лин гви зма. Упр кос зва нич ној
по ли ти ци мул ти лин гви зма, у Европ ској уни ји гра ђа ни по ка зу ју ма ло
ин те ре со ва ње за уче ње стра них је зи ка, а као основ не узро ке на во де
не до ста так вре ме на, од су ство мо ти ва ци је и ви со ке тро шко ве на ста ве.
Код оних ко ји уче стра не је зи ке мо ти ви су пак сле де ћи: мо гућ ност
за по сле ња у стра ној зе мљи, од мор у ино стран ству, по ве ћа ње пла те,
сти ца ње обра зо ва ња у ино стран ству и бо ље уза јам но раз у ме ва ње
на ро да. У ци љу ус по ста вља ња мул ти лин гвал ног дру штва, Европ -
ски са вет по кре нуо је мо дел 1+2, ко ји уз ма тер њи под ра зу ме ва вла да -
ње нај ма ње два ма стра ним је зи ци ма. Ме ђу тим, два ис тра жи ва ња,
спро ве де на 2005. и 2012. го ди не, по ка зу ју да је из бор је зи ка за уче -
ње ма хом уста љен. Као пр ви је зик до ми ни ра ен гле ски, а као дру ги
фран цу ски, не мач ки, шпан ски и ру ски. За то аутор ка же да је по ли -
ти ка мул ти лин гви зма до жи ве ла пот пу ни крах, јер је све усме ре но на
ен гле ски је зик, ко ји је осла био по зи ци је дру гих је зи ка. Узро ке кра ха
по ли ти ке мул ти лин гви зма аутор ви ди и у прет по став ка ма на ко јима
је по ста вљен мо дел 1+2. Јед на од основ них прет по став ки при ли -
ком ње го ве раз ра де би ла је та да ће зна ње стра них је зи ка по ве ћа ти
уза јам но раз у ме ва ње европ ских на ро да и та ко ума њи ти мо гућ ност
из би ја ња вој них су ко ба ме ђу њи ма. На из би ја ње ра та ути чу пре све -
га по ли тич ки и иде о ло шки раз ло зи, а не лин гви стич ки, што пот -
вру ђу ју и исто риј ске чи ње ни це по пут оних да је не мач ки кан це лар
Ото фон Би змарк од лич но го во рио фран цу ски, али га то ни је спре -
чи ло да по ве де рат про тив Фран цу ске, као и та да су ши ро ки кру -
го ви не мач ке ин те ли ген ци је ко ри сти ли фран цу ски је зик, што ни је
спре чи ло из би ја ње Пр вог и Дру гог свет ског ра та. Као узрок кра ха
по ли ти ке мул ти лин гви зма аутор ви ди и чи ње ни цу да ни са ма
Европ ска уни ја не ува жа ва мул ти лин гви зам у до вољ ној ме ри. Та ко
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се на ру ко во де ћа ме ста ин сти ту ци ја Европ ске уни је по ста вља ју ма хом
љу ди ко ји су прет ход но оства ри ли ка ри је ру у сво јим зе мља ма, те
као та кви не ма ју пра во ис ку ство мул ти лин гви зма, а не они ко ји су
ра ди ли у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и у стра ним зе мља ма. У том
сми слу аутор се сла же с ми шље њем фран цу ског по сла ни ка Де Сва -
на, ко ји је ре као да што је ви ше је зи ка, то је ви ше ен гле ског. Та ко ин -
те гра ци ју Евро пе пра ти ан гли за ци ја. Све то во ди ка за кључ ку да је
раз вој је зич ке по ли ти ке Европ ске уни је по сле ши ре ња до вео до си -
ту а ци је у ко јој је ста тус зва нич них је зи ка по стао чи сто сим бо лич -
ки, пре ви ше би ро кра ти зо ван и не е ко но ми чан.

У че твр том по гла вљу, Про у ча ва ње и на ста ва стра них је зи ка као
вид др жав не по ли ти ке: пре ла зак са во лун та ри стич ких стра те ги ја
пре ма стра те ги ја ма кван ти та тив но-ра ци о нал ног из бо ра, ис ти че
се да је на ста ва стра них је зи ка вид др жав не по ли ти ке и ин стру мент
спро во ђе ња је зич ке по ли ти ке ко ји исто вре ме но пред ста вља и ши ри
по јам у од но су на са му је зич ку по ли ти ку. На зна чај овог ви да је зич -
ке по ли ти ке ути чу три фак то ра: уче ње стра них је зи ка нео дво ји ви је
део обра зо ва ња сва ког чо ве ка, за тим ин ди ви ду ал на мо ти ва ци ја и
ауто но ми ја у из бо ру стра них је зи ка, као и пре и спи ти ва ње во лун та -
ри стич ких стра те ги ја је зич ке по ли ти ке, јер се до шло до за кључ ка да је
за шти та је зич ке ра зно ли ко сти мо гу ћа са мо у окви ру за шти те кул тур -
не ра зно ли ко сти, те да у тим усло ви ма глав но по ста је упра вља ње
мул ти лин гви змом, што се од ра жа ва и на на ста ву стра них је зи ка.
Аутор за ме ра до са да шњој во лун та ри стич кој по ли ти ци чи ње ни цу
што се ни ко не за пи та за што из шко ле из ла зи ве о ма ма ли број де це
ко ја на од ре ђе ном ни воу вла да ју стра ним је зи ком и за што су ре зул -
та ти не про пор ци о нал ни вре ме ну ко је се по све ћу је стра ном је зи ку
у на став ним пла но ви ма. У осно ви при сту па, ко ји аутор на зи ва кван -
ти та тив но-ра ци о нал ни из бор стра них је зи ка, ле жи по јам те жи на
је зи ка. Он под ра зу ме ва ме ру ути ца ја од ре ђе ног је зи ка на ко му ни ка -
ци ју љу ди. Ме ђу тим, те жи ну је зи ка од ре ђу ју па ра ме три ко ји се че -
сто не мо гу пре ци зно кван ти та тив но из ме ри ти (као на при мер број
го вор ни ка од ре ђе ног је зи ка). Аутор на во ди при мер јед ног та квог
ме ре ња с пор та ла Por ta lin gua – Оп сер ва то ри ја ко ри шће ња је зи ка у
на у ци, где се ко ри сти Кал ве ов ба ро ме тар ко ји те жи ну је зи ка из ра чу -
на ва на осно ву сле де ћих фак то ра: број но си ла ца је зи ка као ма тер њег
(пре ма по да ци ма са сај та Et hno lo gue), ен тро пи ја ко ја се ко ри сти за
раз ли ко ва ње је зи ка ко ји се ко ри сте у ви ше зе ма ља од оних ко ји се
ко ри сте са мо у јед ној, за тим ин декс људ ског раз во ја у зе мљи/зе мља -
ма у ко ји ма се од ре ђе ни је зик ко ри сти пре ма по да ци ма Ује ди ње них
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на ци ја, ко е фи ци јент фер тил но сти (од нос бро ја де це пре ма јед ној
же ни, та ко ђе пре ма по да ци ма Ује ди ње них на ци ја), ко е фи ци јент ко -
ри шће ња од ре ђе ног је зи ка на ин тер не ту, број чла на ка на Ви ки пе ди -
ји, број до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, број пре во да
са од ре ђе ног је зи ка и број пре во да на од ре ђе ни је зик (за по след ња
два па ра ме тра ко ри сте се би бли о граф ско-ста ти стич ки по да ци са
Уне ско вог сај та In dex tran sla ti o num). Про ра чу ни пре ма овом па ра ме -
тру вр ше се са мо за 137 је зи ка, ко ји има ју пре ко пет ми ли о на го вор -
ни ка. За ви сно од ци ља и усме ре но сти је зич ке по ли ти ке у обла сти
уче ња стра них је зи ка, да ти по да ци мо гу до ве сти до ра ци о нал ни јег
из бо ра је зи ка ко ји се учи за од ре ђе не по тре бе.

Пе то по гла вље на ста вља се те мат ски на прет ход но јер је по све -
ће но еко ном ским аспек ти ма је зич ке по ли ти ке. Да та пи та ња ула зе у
област но ве ин тер ди сци пли нар не на уч не ди сци пли не, еко но ми је је зи -
ка, чи је су глав не сфе ре ин те ре со ва ња од нос је зич ких и еко ном ских
про мен љи вих, те пи та ње ка ко еко ном ски про це си ути чу на ди на -
ми ку је зич ких про це са, је зик и еко ном ска ак тив ност, као и еко ном -
ска оце на је зич ке по ли ти ке. Глав ни про блем је што се до са да она
оце њи ва ла по сте ри ор но, а за апри ор ну про це ну ис тра жи вач тре ба
да се ба зи ра на за сно ва ним прог но за ма или на мо де ли ма оце не је -
зич ке по ли ти ке из дру гих зе ма ља и ре ги о на. У овом по гла вљу уво -
ди се и тер мин еко ном ска вред ност је зи ка, ко ји је бли зак тер ми ну
те жи на је зи ка. Еко ном ска вред ност је зи ка мо же би ти тр жи шна и
не тр жи шна. Тр жи шна се из ра жа ва у це на ма или дру гим тр жи шним
ин ди ка то ри ма, а не тр жи шна се са сто ји у омо гу ћа ва њу при сту па
кул ту ри и дру гим ин ди ви ду ал ним бо гат стви ма. И она се мо же број -
ча но из ра зи ти. Ме ђу тим, иако по сто ји ста ти стич ка фор му ла за ње но
из ра чу на ва ње, ње ни еле мен ти се те шко иден ти фи ку ју у те о ри ји и
те шко из ра чу на ва ју у прак си, те овај вид зах те ва до дат на ис тра жи ва -
ња и уса вр ша ва ња про ра чу на. За са да се не мо же с по у зда ном си гур -
но шћу оце ни ти вред ност је зи ка, ње го ва тр жи шна и не тр жи шна пре -
и мућ ства, као и тро шко ви спро во ђе ња је зич ке по ли ти ке у обла сти
про у ча ва ња и на ста ве стра них је зи ка, али се мо гу ана ли зи ра ти ви до -
ви је зич ке прак се и њи хо ве еко ном ске по сле ди це. Та ко аутор на во ди
се дам мо гу ћих ви до ва је зич ке прак се Европ ске уни је: мо нар хи стич ки
(ен гле ски као је ди ни зва нич ни је зик), си нар хи стич ки (из бор не у -
трал ног је зи ка по пут еспе ран та), оли гар хи стич ки (ен гле ски, не мач ки
и фран цу ски као зва нич ни је зи ци), тех но крат ски (24 зва нич на је -
зи ка и еспе ран то), хе ге мо ни стич ки (24 је зи ка кроз је зик по сред ник,
ен гле ски), па нар хи стич ки (24 зва нич на и рад на је зи ка) и три је зич ка
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си ме триј ска мре жа (ен гле ски, не мач ки и фран цу ски као је зи ци по -
сред ни ци). Ко ри сте ћи фор му лу, до ла зи се до чи ње ни це да је нај ску -
пљи па нар хи стич ки, а нај по вољ ни ји оли гар хиј ски је зич ки ре жим.
Аутор сма тра це лис ход ном уво ђе ње не у трал ног је зи ка, по пут еспе -
ран та, јер мо же пру жи ти зна чај ну по др шку је зич кој ра зно вр сно сти
у ме ђу на род ним од но си ма. Еко но ми ја је зи ка има ће зна чај ну уло гу
у ви ше по лар ном по ста ме рич ком све ту, јер ће се по ја ви ти ви ше ре -
ги о нал них цен та ра, те ће у та квим усло ви ма мо дел па нен гле ског
је зи ка осла би ти.

Иако се уло гом ен гле ског је зи ка ба вио у прет ход ним по гла вљи ма,
по след ње по гла вље при ка за не мо но гра фи је по све ће но је гло бал ном
ен гле ском, у ко ме аутор на си сте ма ти зо ван на чин из но си сво је по -
гле де на ен гле ски је зик у са вре ме ном све ту. Ан гли сти обич но са -
вре ме ни пе ри од раз во ја ен гле ског је зи ка зо ву пе ри о дом гло бал ног
ен гле ског. Са да шњи по ла жај ен гле ског је зи ка од го ва ра по ли ти ци
бри тан ске ко ло ни јал не екс пан зи је и ка сни је по ли ти ке САД-а. Та ко
се у све ту из два ја ју три ка те го ри је но си ла ца ен гле ског је зи ка – они
ко ји ма је ен гле ски ма тер њи је зик (Л1), они ко ји ма је ен гле ски дру -
ги или до пун ски је зик (Л2) и они ко ји ма је ен гле ски је зик стра ни
(EFL). У бу дућ но сти се пред ви ђа ју из ме не ен гле ског у кор пу су и
ста ту су је зи ка, као и кван ти та тив не про ме не у од но су гру па ње го -
вих но си ла ца. Аутор на во ди прог но зе Г. Ху ка, ко је се за сни ва ју на
ду го роч ној прог но зи раз во ја свет ске еко но ми је, тех нич ког и тех но ло -
шког на прет ка, и прог но зе ком па ни је Eng co за сно ва не на де мо граф -
ским прог но за ма Ује ди ње них на ци ја и мо де лу сме не ре ги о нал них
је зи ка. Обе прог но зе пред ви ђа ју раст бро ја го вор ни ка ен гле ског је -
зика услед еко ном ског раз во ја и тех нич ког про гре са, али аутор за -
ме ра овим мо де ли ма то што се за сни ва ју са мо на јед ном до ме ну
жи во та, еко ном ско-тех нич ком, ко ји мо же да се ме ри и из ра жа ва
број ча но. Али је зи ци се ко ри сте и у дру ге свр хе и у ма ње ма те ри јал -
ним сфе ра ма жи во та као што су обра зо ва ње, кул ту ра или по ли ти ка,
ко је су ве за не за фор ми ра ње и очу ва ње ин ди ви ду ал ног и на ци о нал -
ног иден ти те та. Осим то га, при фор му ли са њу је зич ке по ли ти ке не
узи ма ју се у об зир са мо еко ном ски раз ло зи, већ и ква ли тет жи во та
по је дин ца и за јед ни це. Си стем упо тре бе је зи ка ису ви ше је сло жен
да би се као не за ви сна ва ри ја бла ис пи ти вао са мо по мо ћу еко ном ске
и тех нич ке мо дер ни за ци је у функ ци ји за ви сне ва ри ја бле. То је сло -
жен си стем ко ји зах те ва ком плек сан при ступ у ис тра жи ва њу и раз -
ма тра ње број них па ра ме та ра. На су прот тим прог но за ма, са да шњи
про це си ин те гра ци је у ис точ ној Ази ји и Ју жној Аме ри ци по ка зу ју
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да је у пр вој ета пи до ми нан тан ен гле ски, а ка да се ус по ста ви са -
рад ња, пре ла зи се на не ки од ре ги о нал них је зи ка. Та ко у 21. ве ку
ни је дан је зик не ће има ти по ло жај ка кав је ен гле ски имао на кра ју
20. и по чет ку 21. ве ка. Ве ћа је ве ро ват но ћа да ће ма њи број је зи ка
обра зо ва ти оли го по ли ју у ко јој ће сва ки од њих има ти сво ју сфе ру
ути ца ја. Иако се број го вор ни ка ен гле ског је зи ка све ви ше по ве ћа -
ва, по ја вљу ју се и пр ви зна ци да ће гло бал на до ми на ци ја тог је зи ка
не ста ти у бли ској бу дућ но сти. У те зна ке мо гу се убро ја ти де мо -
граф ски по да ци, раст при вре де зе ма ља БРИКС-а, еко но ми ја зна ња
и гло ба ли за ци ја уни вер зи тет ског обра зо ва ња, где осим ен гле ског
све зна чај ни ју уло гу игра ју и дру ги је зи ци.

При ка за на мо но гра фи ја мо же би ти од ко ри сти свим про у ча ва о -
ци ма је зич ке по ли ти ке, јер се на вед ним про бле ми ма ба ви на ши рем
пла ну јед не над на ци о нал не за јед ни це. У њој се да је исто риј ски пре -
глед је зич ке по ли ти ке јед не та кве за јед ни це, њен ак ту ел ни пре сек
ста ња и прог но зе бу ду ћег раз во ја. Ана ли зи ра на пи та ња да ју се кроз
нов ме то до ло шки при ступ, што мо же под ста ћи чи та о це на соп стве -
на ис тра жи ва ња у овој обла сти, ко ја би во ди ла уса вр ша ва њу ин тер -
ди сци пли нар не ме то до ло ги је, из град њи на уч ног апа ра та за оце ну
раз ли чи тих сег ме на та је зич ке по ли ти ке и про ду бљи ва њу зна ња из
је зич ке по ли ти ке у но вим дру штве ним окол но сти ма и у дру гим де -
ло ви ма све та.

Стефан Д. Милошевић*
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
студент докторских студија

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)216

* milstefan@yahoo.com



КЊИГА О ТОПОНИМИЈИ ЗЛАТОПЕЧАТНЕ ПОВЕЉЕ

Aлександар Лома, ТОПОНИМИЈА БАЊСКЕ ХРИСОВУЉЕ – КА
ОСМИШЉЕЊУ СТАРОСРПСКОГ ТОПОНОМАСТИЧКОГ РЕЧНИКА И БОЉЕМ
ПОЗНАВАЊУ ОПШТЕСЛОВЕНСКИХ ИМЕНОСЛОВНИХ ОБРАЗАЦА, Библиотека
Ономатолошких прилога, књ. 2, САНУ, Београд 2013, 388 стр.1

ТО ПО НИ МИ ЈА БАЊ СКЕ ХРИ СО ВУ ЉЕ ака де ми ка Алек сан дра Ло ме об -
ја вље на је као дру га књи га еди ци је Би бли о те ка Оно ма то ло шких
при ло га Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти СА НУ, по кре ну те 2010.
го ди не. Мо но гра фи ја ула зи у круг књи га чи је вред но сти не из ви ру
са мо из ре зул та та ис тра жи ва ња ва жних за од ре ђе ну на у ку и уже
или ши ре на уч не кру го ве, већ и из са мог пред ме та ис тра жи ва ња. О
на ци о нал ном и над на ци о нал ном зна ча ју Бањ ске хри со ву ље (БХ)
до бро све до чи и са ма ње на суд би на,2 коју ака де мик Ло ма на јед но -
ме ме сту по ет ски са же то оцр та ва:

„Оста ла је […] Бањ ска хри со ву ља, зла то пе чат на по ве ља вред ни ја
од зла та, јед на од нај ве ћих дра го це но сти на шег кул тур ног на сле ђа, са -

1 Ово је до ра ђе на вер зи ја при ка за об ја вље ног под овим на сло вом (без над -
на сло ва) у ча со пи су Оно ма то ло шки при ло зи XXII (2015): 755–760.

2 Суд би на ове по ве ље на у ци је би ла не по зна та све до 1889. го ди не, ка да је
про на ђе на у сул та но вој ри зни ци Ста рог Са ра ја у Ца ри гра ду. Већ на ред не го ди -
не би ла је при пре мље на за штам пу (исто вре ме но у Бе о гра ду и Бе чу) и по ја ви ла
се у два раз ли чи та из да ња. Фо то ти пи је тих из да ња, уз фо то ти пи ју из вор ног ру -
ко пи са, дру га пра те ћа до ку мен та и сту ди је, об ја вље не су 2011. го ди не (Бе о град)
у лук су зној дво том ној пу бли ка ци ји под оквир ним на сло вом По ве ља кра ља Ми -
лу ти на ма на сти ру бањ ска – Све то сте фан ска хри со ву ља (књ. I: Фо то ти пи ја
из вор ног ру ко пи са, 1–209; књ. II: Фо то ти пи је из да ња и пра те ће сту ди је, 1–255;
прир. Ђор ђе Три фу но вић). Ме ђу пра те ћим сту ди ја ма на ла зи се и сту ди ја Алек -
сан дра Ло ме, под на сло вом То по но ма стич ка све до чан ства Бањ ске хри со ву ље
(179–194), што је, у ства ри, кли ца из ко је је раз ви је на књи га То по ни ми ја Бањ ске
хри со ву ље (в. стр. 9).



чу ва на у тур ском цар ском ар хи ву, от кри ве на од стра не аустро у гар ских
чи нов ни ка, са мим тим до спе ла до нас по сред ством две ју ца ре ви на ко ји -
ма, у нај ма њу ру ку, ни је би ло у ин те ре су да раз от кри ју и ши ре исти ну о
срп ској про шло сти. То што, упр кос све му, да нас ипак рас по ла же мо овим
све до чан ством не про це њи ве вред но сти, опо ме на је на ма са ми ма да увек
и у од но су пре ма све му по шту је мо исто риј ску исти ну и прав ду“ (300).

Те мат ски оквир и струк тур ни обри си књи ге пре ци зно су на зна -
че ни ње ним на сло вом и под на сло вом: (1) на слов и пр ви део под на -
сло ва сто је у од но су ис тра жи вач ки кор пус (БХ) – пред мет и је дан од
пр во сте пе них ци ље ва и ре зул та та ис тра жи ва ња (реч ник ста ро срп -
ских то по ни ма, Реч ник то по ни ма за бе ле же них у БХ), док (2) дру -
ги део под на сло ва на зна ча ва крај њи циљ ис тра жи ва ња – до при нос
упо зна ва њу оп ште сло вен ских име но слов них обра за ца. Основ ни са -
др жај књи ге је рас по ре ђен у шест по гла вља: I Пред мет и ци ље ви
ис тра жи ва ња, II Реч ник то по ни ма за бе ле же них у Бањ ској хри -
сову љи, III Твор бе ни ти по ви то по ни ма за сту пље них у Бањ ској хри -
со ву љи, IV Раз во ји и про ме не то по ни ма од њи хо вог бе ле же ња до
да нас, V Ван то по но ма стич ки до при но си, VI Зна чај Бањ ске хри -
сову ље за кул тур ну и ет нич ку исто ри ју. На ве де ни низ на сло ва
откри ва јед ну од на ро чи тих (ме то до ло шких) вред но сти ове књи ге
– це ли ну у ко јој се сва ки на ред ни део те ме љи на прет ход ном, и из -
ван ред но гра ђе ну струк ту ру у ко јој сви де ло ви има ју са свим од ре -
ђе ну уло гу у це ли ни.

У по гла вљу ПРЕД МЕТ И ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА (11–19) нај пре се
да је је згро ви то об ја шње ње фи нал ног ци ља ис тра жи ва ња (Оп ште -
сло вен ски име но слов ни обра сци, 11–13), и то кроз ана ли зу пој мо ва
име но сло вље (м. оно ма сти ка), име но слов ни обра сци и оп ште сло -
вен ски име но слов ни обра сци. У кон тек сту обра зло же ња пој ма име -
но сло вље, аутор обра зла же и дру ге кључ не оно ма стич ке тер ми не:
нпр. де фи ни ше раз ли ку из ме ђу оног што је на зив или апе ла тив и име
или „оним“, скре ћу ћи ус пут па жњу и на „псе у до гре ци зам оним“
(тер мин про из вољ но из ве ден из дру гог де ла грч ких сло же ни ца), ко ји
се у оно ма сти ци не при ме ре но ко ри сти „уме сто – до вољ но ја сне и
ди стинк тив не – ре чи име“ (11). По ја шња ва се да утвр ђи ва ње оп ште -
сло вен ског ка рак те ра име но слов них обра за ца, ко ји се де фи ни шу
као „то по ним ске и ан тро по ним ске струк ту ре ко је се ви ше крат но
ре а ли зу ју на јед ној је зич кој те ри то ри ји у истом или ва ри ра ју ћем
ли ку“ (12), под ра зу ме ва при ме ну ком па ра тив но-исто риј ског ме то да.
Ука зу је се на по се бан зна чај нај ра ни јих до ма ћих за пи са, ко ји да ју
вер не ин фор ма ци је о твор бе ним ли ко ви ма пре суд ним „за ре кон -
струк ци ју пра је зич ких обра за ца“ (13).
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Сле ди пре ци зно од ре ђе ње за ми шље ног ста ро срп ског то по но -
ма стич ког реч ни ка – што је циљ ко ји под ра зу ме ва реч нич ку об ра ду
свих то по ни ма по све до че них у ста ро срп ским и срп ско сло вен ским
спо ме ни ци ма, укљу чу ју ћи и Бањ ску хри со ву љу (13–15).3 Потом до -
ла зи це ли на у ко јој се де скрип тив но и по ред бе но пред ста вља, а као
из вор то по но ма стич ке гра ђе и вред ну је Бањ ска (/ Све то сте фан ска)
хри со ву ља (БХ), тј. да ров на по ве ља кра ља Ми лу ти на ма на сти ру Све -
тог Сте фа на у Бањ ској, на ста ла у дру гој де це ни ји XIV ве ка:

„Осим ква ли те та и кван ти те та то по но ма стич ке гра ђе ко ју пру жа,
БХ се пре по ру чу је као по ла зи ште за је дан бу ду ћи про ду бљен и све о бу -
хва тан опис ста ро срп ске то по ни ми је и из ге о граф ских раз ло га. Од три
ве ли ке хри со ву ље, она отва ра нај ши ри увид у то по гра фи ју је згре них
срп ских зе ма ља пред не ма њић ког до ба“ (17) и „у по ре ђе њу са свим
оста лим ста ро срп ским из во ри ма пру жа нај бо љи узо рак ста ро срп ске то -
по ни ми је, и по ши ри ни за хва та и по ква ли те ту за пи са“ (16).

За раз у ме ва ње на уч ног и кул тур ног зна ча ја књи ге То по ни ми ја
Бањ ске хри со ву ље ва жно је под се ти ти да је зич ка гра ђа из БХ ни је
ушла у до са да шње исто риј ске реч ни ке срп ског (/ „срп ског или хр -
ват ског“) је зи ка (Да ни чи ћев и за гре бач ки), из про стог раз ло га што
се у вре ме из ра де или за сни ва ња тих реч ни ка за њу ни је ни зна ло.
Од вре ме на ка да је БХ по ста ла до ступ на на уч ној јав но сти, ис црп -
но су об ра ђе ни у њој са др жа ни ан тро по ни ми,4 док је то по ни ми ја
ис тра жи ва на пар ци јал но, у окви ри ма сту ди ја раз ли чи тог те мат ског
усме ре ња. Иако је реч о „хва ле до стој ним ра до ви ма“, у њи ма „ни је
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3 Ака де мик Ло ма већ 10-ак го ди на у кон ти ну и те ту об ја вљу је освр те на но ва
из да ња ста ро срп ских из во ра, под на сло вом „На име но слов ним вре ли ма“. То су,
углав ном, освр ти на у њи ма са др жа ну оно ма стич ку гра ђу, али и ко мен та ри ве за ни
за раш чи та ва ње име на (то по ни ма и ан тро по ни ма), иден ти фи ка ци ју и уби ка ци ју
по је ди них то по ни ма и сл. У ча со пи су Оно ма то ло шки при ло зи до сад је об ја вље -
но пет та квих освр та: „На име но слов ним вре ли ма. Осврт на но ва из да ња сред њо -
ве ков них ди пло ма тич ких из во ра“, ОП XVII /2004/ 459–478; „На име но слов ним
вре ли ма II. Осврт на но ва из да ња ста ро срп ских из во ра“, ОП XVI II: 457–471; „На
име но слов ним вре ли ма III“, ОП XIX–XX: 743–754; „На име но слов ним вре ли ма
IV. Осврт на но ва из да ња ста ро срп ских из во ра“, ОП XXI: 429–443; „На име но -
слов ним вре ли ма V. Осврт на но ва из да ња ста ро срп ских из во ра“, ОП XXII /2015/:
741–754. О ауто ро вим оп се жним за хва ти ма у ста ро срп ску то по ни ми ју све до че и
мно ги дру ги ње го ви ра до ви (уп. ско ри је рад „Старосрпска топономастичка грађа
у Миклошичеву нацрту словенске ономастике“. Зборник у част двеста година од
рођења Ф. Миклошича. Београд: САНУ 2013, 187–225; за остало в.
http://aleksandarlo ma.com).

4 Ми ли ца Гр ко вић. Реч ник име на Бањ ског, Де чан ског и При зрен ског вла сте -
лин ства у XIV ве ку. Бе о град 1986.



ни при бли жно ис цр пе но оно што зо ве мо то по но ма стич ким све до чан -
ством БХ“, a што је мо гу ће ура ди ти са мо у „те мељ ном раз ма тра њу
све га што БХ пру жа као то по но ма стич ки по да так, не по сре дан или
по сре дан“ (15–16). Ка ко ће мо ви де ти, у књи зи То по ни ми ја Бањ ске
хри со ву ље су упра во та ко, из ви ше раз ли чи тих пер спек ти ва, ис тра -
же ни сви то по ни ми по све до че ни у БХ.

То је на јпре ура ђе но у по гла вљу РЕЧ НИК ТО ПО НИ МА ЗА БЕ ЛЕ ЖЕ -
НИХ У БАЊ СКОЈ ХРИ СО ВУ ЉИ (19–238), што је нај о бим ни ји део књи ге
и по мно го че му књи га за се бе. Са мом Реч ни ку прет хо де ра зно вр сна
по ја шње ња ор га ни зо ва на у окви ру че ти ри под на сло ва: О по ступ ку
екс церп ци је, Струк ту ра од ред ни це, Пра ви ла тран скрип ци је и
Азбуч ни ре до след (19–22). У де лу Струк ту ра од ред ни це пред ста -
вљен је сли ков но ре чит си стем сим бо ла, без чи јег би по зна ва ња би ло
оте жа но сна ла же ње у згу сну том тек сту реч нич ких од ред ни ца.

Реч ник бро ји 651 од ред ни цу – све из дво је не на осно ву то по но -
ма стич ких све до чан ста ва БХ. На сло ви од ред ни ца да ју се у тран -
скрип ци ји – круп ним сло ви ма, уз пра те ћи по да так о гра ма тич ким
ка рак те ри сти ка ма име на ис пи сан сит ни јим сло гом (гра ма тич ки род
+ број код мно жин ских фор ми). Иза то га сле де сим бо ли ма на ја вље ни
де ло ви од ред ни ца: (1) фи ло ло шки ко мен тар („фор мал на за па жа ња
и по ја шње ња у ве зи с на чи ном пи са ња, гла сов ним ли ком, осо бе но сти -
ма де кли на ци је“ и сл.); (2) да на шњи лик име на, тј. „иден ти фи ка ци ја
име на у дру гим из во ри ма и на те ре ну“, или пак сим бол за не и ден -
ти фи ко ван (/ иш че зао) то по ним – по мо гућ ству с уби ка ци јом и гра -
ни ца ма, уз иден ти фи ка ци ју у дру гим из во ри ма; (3) ети мо ло шки суд
– ко ји као ис ход, по ред оста лог, има и иден ти фи ка ци ју име но слов -
ног обра сца (твор бе ни тип), тј. упут на од го ва ра ју ће ме сто (па ра -
граф) у по гла вљу по све ће ном твор би; и (4) ети мо ло шки ко мен тар
– с ин фор ма ци ја ма о рас про стра ње но сти име на и сло вен ским па ра -
ле ла ма, ва но но ма стич ким па ра ле ла ма, ра ни јим ту ма че њи ма, уз
мно ге дру ге по дат ке / по ја шње ња ва жна за раз у ме ва ње ети мо ло -
шког су да или име но слов ног обра сца.

При ме ра ра ди, у од ред ни ци СТУ ДЕ НИ ЦА („← Прасл. studenь, f. -a
+ -ica, & 3.2.4.“, 212) се, на кон фи ло ло шког ко мен та ра и уби ка ци -
је, нај пре на во де бли же па ра ле ле (срп ске и ју жно сло вен ске по твр -
де) а по том оне да ље, ти па „чеш. Stu de ni ce“ и „рус. Сту де ни ца у
сли ву Дње пра“, уз упут на „да ље сло вен ске па ра ле ле“ по све до че не
у ли те ра ту ри. То по ним се ту ма чи као из вор ни хи дро ним на стао
уни вер би за ци јом атри бу тив не син таг ме (АС) ти па „*Stu de na(ja) rě ka
/ vo da“, ка ко се ту ма чи и ве ћи на оста лих у БХ по све до че них то по -
ни ма исте струк ту ре (уп. ТО ПЛИ ЦА, РЫБ НИ ЦА, *ЛѢШНИ ЦА, ЛИ ПО ВИ ЦА,
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КА МЕ НИ ЦА, ЈЕЛ ША НИ ЦА итд.). Не за ви сно од то га ка ко та кве фор ма -
ци је ту ма чи мо – као ре чи на ста ле уни вер би за ци јом АС, или пак као
ре чи на ста ле не по сред ним ве зи ва њем се ман тич ке и ка те го ри јал не
је ди ни це, тј. осно ве ре чи (ов де *stu den-, ре пре зен тант иде је ‘сту де -
но’) и су фик са (ов де *-ica, не по сред на на зна ка пред ме та ко ји се
„линеарно про те жу од тач ке А до тач ке Б – ма ња ре ка / по ток / ули -
ца или сл.“),5 – по да ци о број ним бли жим и да љим па ра ле ла ма по у -
зда но све до че да је реч о пра сло вен ском име но слов ном обра сцу.

Ако би се пра ти ли пу те ви оства ре ња за да тих ци ље ва, по ка за ло би
се да Реч ник као цен трал ни део мо но гра фи је (1) пред ста вља мо дел
ста ро срп ског то по но ма стич ког реч ни ка (оства рен пр во сте пе ни циљ
мо но гра фи је), на осно ву ко га је у на ред ном ко ра ку (2) иден ти фи ко -
ва на глав ни на ста ро срп ских име но слов них обра за ца, ме ђу ко ји ма
су и оп ште сло вен ски, чи ја иден ти фи ка ци ја омо гу ћа ва оства ре ње
фи нал ног ци ља (от кри ва ње „оп ште сло вен ских име но слов них обра -
за ца“). Из Реч ни ка су, нај зад, про ис те кли и уви ди ко ји се ти чу (3)
оп шти јих лин гви стич ких (ван то по но ма стич ких) и (4) ван лин гви -
стич ких до при но са овог ис тра жи вач ког по ду хва та.

Тре ће по гла вље но си на слов ТВОР БЕ НИ ТИ ПО ВИ ТО ПО НИ МА ЗА -
СТУ ПЉЕ НИХ У БАЊ СКОЈ ХРИ СО ВУ ЉИ (239–266). То је, у ства ри, по гла вље
по све ће но струк тур но се ман тич кој ана ли зи то по ни ма по твр ђе них у
Бањ ској хри со ву љи, с по себ ним усме ре њем на твор бу ре чи.

Ка ко је сва ко по је ди нач но име са се ман тич ке (и ети мо ло шке)
стра не об ра ђе но у Реч ни ку (у окви ру реч нич ких од ред ни ца), ов де су
се ман тич кој кла си фи ка ци ји под врг ну те са мо оне то по лек се ме ко је
су у је зи ку (не рет ко и у тек сту Бањ ске хри со ву ље) жи ве ле (/ жи ве)
и из ван то по но ма стич ке упо тре бе – као апе ла тив на лек си ка (То по -
граф ски тер ми ни у Бањ ској хри со ву љи, 239–243). По ла зе ћи од то -
га да и „њи хо во обра зо ва ње спа да у апе ла тив ну, а не у то по ним ску
твор бу“ (239), аутор је те то по ни ме кла си фи ко вао са мо по зна че њу.
Из дво је не две ве ли ке гру пе (На зи ви за фи си о ге не то по граф ске
објек те и На зи ви за ан тро по ге не то по граф ске објек те), с уну тра -
шњом по де лом за сно ва ном на раз ли ка ма у при ро ди и по ло жа ју
обје ка та као де ло ва про сто ра (Хи дро гра фи ја; Ре љеф, оро гра фи ја;
Вр сте зе мљи шта итд.), од но сно, на на чи ни ма на ко је чо век ко ри -
сти, а ти ме и обе ле жа ва зе мљи шни про стор (Зе мљи шни по сед, те -
ри то ри јал на ор га ни за ци ја; Зе мљо рад ња, сто чар ство, шу мар ство;
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Ко му ни ка ци је; На се ља итд.). По себ ну (тре ћу) ску пи ну чи ни ма ли
број (то по)лек се ма ко је су у то по граф ску сфе ру име но ва ња ушле
као Ме та фо ре и екс пре сив не фор ма ци је (243).

Глав ни део овог по гла вља, а у из ве сном сми слу и цен трал ни
део чи та ве књи ге, но си на слов Твор ба то по ни ма у Бањ ској хри со ву -
љи. У свим де ло ви ма књи ге аутор на им пли ци тан или екс пли ци тан
на чин ука зу је на то да нај пре чи пут до раз у ме ва ња мно гих не ја сних
то по ни ма, као и ма њих или ве ћих то по но ма стич ких це ли на, во ди
пре ко те мељ ног раз у ме ва ња твор бе них то по но ма стич ких обра за ца,
ука зу ју ћи при том на „пр во ра зред ну ва жност ста ро срп ске гра ђе за
оп ште сло вен ску ти по ло ги ју то по но ма стич ке твор бе“ (15):

„Да би смо се при бли жи ли пра вој мо ти ва ци ји, тј. из вор ном зна че њу
не ког то по ни ма, мо ра мо га нај пре свр ста ти у не ку твор бе ну ка те го ри ју,
од ре ђе ну ка ко фор мал но – на чи ном обра зо ва ња, та ко и функ ци о нал но,
пре све га с об зи ром на основ ну ди хо то ми ју по се си ви / де скрип ти ви, а
он да по мо гућ ству и пре ма по та њим се ман тич ким ни јан са ма“ (17);
„сре ди шњу уло гу у ин тер пре та ци ји по је ди ног име на има ло би опре де -
ље ње твор бе ног ти па, ко је је пак мо гу ће са мо на осно ву не ке по сто је ће
твор бе не ти по ло ги је“ (14); Тре ба „на чи ни ти пре ли ми нар ни мо дел на
осно ву до вољ но ве ли ког ста ро срп ског узор ка, а за тим га при ме њи ва ти
и до ра ђи ва ти у ме ри у ко јој се фак то гра фи ја бу де упот пу ња ва ла“ (15).

Ни зо ви твор бе них обра за ца из ло же ни у ово ме по гла вљу као да
от кри ва ју ствар ну твор бе ну ти по ло ги ју, пре сли ка ну из је зич ке зби ље
по све до че не у Бањ ској хри со ву љи. Сти че се ути сак да је ту ти по ло -
ги ју от крио сам на чин кла си фи ка ци је, ко ји у ва жним по је ди но сти -
ма од сту па од до сад при ме њи ва них на чи на ана ли зе твор бе ре чи, у
ко ме је, по све му су де ћи, на ро чи то ва жно до след но пра ће ње нај ви ше
функ ци о нал не раз ли ке (де скрип тив – по се сив). При ме ра ра ди, у
сле ду се гру пи шу „атри бу тив не син таг ме“ (АС – син таг ме с при де -
вом као атри бу том) и асу фик сал но по и ме ни че ни (тј. то по ни ми зо ва -
ни) при де ви („асу фик сал на уни вер би за ци ја“, АУ), у окви ру ко јих
се пра ти раз ли ка по се сив (нпр. Ми ло тин по ток, Бо ље ти но) – де -
скрип тив (Пче ли ња стï на, Је ре би ње), с чи ме је по ве за но и стал но
во ђе ње ра чу на о се ман ти ци и твор бе ним функ ци ја ма мо тив них је ди -
ни ца. Исти по сту пак се при ме њу је и у ана ли зи фор ма ци ја с име нич -
ким су фик си ма („уни вер би за ци ја са су фик са ци јом“), чи ме се не по -
сред но по ка зу ју лан ци ко је по је ди ни име нич ки су фик си обра зу ју с
дру гим су фик си ма, над ле жним, из ме ђу оста лог, и за ка те го ри за ци ју
функ ци о нал не раз ли ке де скрип тив – по се сив. И у овом се по гла вљу
на утвр ђе ним ме сти ма да ју по да ци о сло вен ским па ра ле ла ма, тј. по -
твр да ма да тог обра сца у то по ни ми ји дру гих сло вен ских је зи ка.

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)222



Као по себ ни мо де ли то по ним ске „твор бе“ из два ја ју се и дру ги
ти по ви то по ни ма, раз ли чи ти ка ко по мо ти ва ци ји та ко и по струк ту ри
(нпр. то по ни ми зо ва на лич на име на, ро дов ски на дим ци, па тро ни ми -
ци, се кун дар на де ри ва ци ја од дру гих то по ни ма итд., све до рет ких
при ме ра пре ди кат ских син таг ми), укљу чу ју ћи и уче шће ма ло број -
них стра них (суп страт них или ад страт них) и рет ких не ја сних име на.

На ове се ана ли зе уне ко ли ко на до ве зу је сле де ће (IV) по гла вље,
под на сло вом РАЗ ВО ЈИ И ПРО МЕ НЕ ТО ПО НИ МА ОД ЊИ ХО ВОГ БЕ ЛЕ ЖЕ ЊА

ДО ДА НАС (267–282). Уви ди до ко јих се до шло пра ће њем раз во ја и про -
ме на то по ни ма то ком њи хо вог сед мо ве ков ног жи во та умно го ме на -
ди ла зе ус ко то по но ма стич ку и ети мо ло шку про бле ма ти ку (в. гл. V).
На и ме, кроз пра ће ње раз во ја и про ме на у струк ту ри то по ни ма по све -
до че них у БХ от кри ва ју се про ме не си стем ског ка рак те ра – исто ри ја
фо не ма и ди на ми ка гла сов них про ме на у је зи ку као це ли ни, пре ли ви
из ме ђу чла но ва по је ди них мор фо ло шких ка те го ри ја (род и број), као
и те шко ухва тљи ве про ме не у обла сти твор бе ре чи у срп ском је зи ку.
О све му то ме ре чи то го во ре и са ми на сло ви с под на сло ви ма: За ко но -
мер ни гла сов ни раз во ји, с под на сло ви ма Раз во ји са вре ме ни са БХ (Де -
па ла та ли за ци ја р, Де ла би ја ли за ци ја ы, Озву че ње по лу гла са, За ме на
ја та, Пре лаз чр > цр), Раз во ји по зни ји од БХ (Пре лаз  > у, Пре лаз л >
о, Ели ми на ци ја х, Но во јо то ва ње итд.) и Спо ра дич ни (не си стем ски)
гла сов ни раз во ји и ко ле ба ња; по том Мор фо ло шке из ме не; Уни вер би за -
ци ја; На до град ња и раз град ња; Пре о бли ке и пре о сми шље ња.

Два по след ња по гла вља ти чу се ван то по но ма стич ких до при но -
са ово га ис тра жи ва ња.

У по гла вљу под на слов ном ВАН ТО ПО НО МА СТИЧ КИ ДО ПРИ НО СИ

су ми ра ју се на ла зи ко ји из ла зе из окви ра то по ни ми је али оста ју у
окви ри ма лин гви сти ке – ти чу се ети мо ло ги је (и лек си ке) у нај ши рем
сми слу, и исто риј ске фо но ло ги је. Нај пре се да је пре глед на ла за ве за -
них за пи та ња ре кон струк ци ја у од ре ђе ним сег мен ти ма пра сло вен ског
је зи ка, ко ја су од ин те ре са на ши рем, ком па ра тив ном сло вен ском
пла ну (До при нос по зна ва њу пра сло вен ске лек си ке, 283–285). Сле де
син те зе под на сло ви ма До при нос по зна ва њу ста ро срп ске лек си ке
(285–290), са иден ти фи ка ци јом нај ра ни јих по твр да број них основ них
и из ве де них срп ских ре чи сло вен ског по ре кла, и До при нос по зна ва њу
ста ро срп ске и пра сло вен ске ан тро по ни ми је (290). О ва жно сти син те -
за из не се них у по след њем де лу ово га по гла вља (До при нос исто риј -
ској фо но ло ги ји срп ског је зи ка, 290–294) не ка го во ри сам за вр шни
став: „По сма тран из угла суд би не прасл. *r и *y, ста ро срп ски је зик
Бањ ске хри со ву ље не по ка зу је ти пич не срп ске ино ва ци је, већ нам се
пре при ка зу је као део по зно пра сло вен ског је зич ког кон ти ну у ма“ (194).
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У по след њем се по гла вљу, ка ко му и сам на слов ка же, раз ма тра
ЗНА ЧАЈ БАЊ СКЕ ХРИ СО ВУ ЉЕ ЗА КУЛ ТУР НУ И ЕТ НИЧ КУ ИСТО РИ ЈУ. На -
кон под се ћа ња на дру штве не при ли ке у ко ји ма је гра ђе на ма на стир ска
цр ква у Бањ ској и усло ве у ко ји ма је за о кру жи ван све то сте фан ски
по сед, сле де освр ти на по је ди на отво ре на пи та ња из до ме на срп ске
кул тур не и ет нич ке исто ри је. Оче ки ва но је што су сви аспек ти ана -
ли зе то по ни ма БХ по ка за ли да је „цео тај ве ли ки про стор у вре ме из
ко јег по ти чу на ши из во ри по стао, у пу ном сми слу ре чи, сло вен ска
зе мља, обе ле же на, од де се тог сто ле ћа на о ва мо, по себ ним је зич ким
иден ти те том – ста ро срп ским“ (299). На зна чај исто риј ске оно ма -
сти ке за кул тур ну и ет нич ку исто ри ју од ре ђе ног про сто ра ука зу је
ауто ров став да ће се о прет ход ном ста њу мо ћи су ди ти тек он да кад се
ов де ство ре на „сли ка про ве ри и до пу ни ана ли зом то по но ма стич ке
гра ђе из дру гих ста ро срп ских из во ра и укр сти са са зна њи ма до ко -
јих до ла зе дру ге лин гви стич ке и ван лин гви стич ке ди сци пли не: ан -
тро по о но ма сти ка, ар хе о ло ги ја, фи зич ка ге о гра фи ја, ге не ти ка“ (299).

По треб но је, нај зад, са оп шти ти и то да је књи га опре мље на
свом уста ље ном на уч ном апа ра ту ром, али да са др жи и део ко јим
сво је мо но гра фи је опре ма ју на ро чи то акри бич ни ауто ри. На по ре -
до с це ли на ма ко је чи не уста љен део на уч них мо но гра фи ја (СКРА -
ЋЕ НИ ЦЕ /301/, ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА /302–310/ и ре зи ме на ен гле ском
је зи ку, 382–386), сто ји це ли на ко ја ко ри сни ку књи ге омо гу ћа ва лак
и брз увид у тра же ни по да так. Реч је о ис црп ном ин дек су ре чи (IN -
DI CES, 311–381) раз де ље ном у два гру пе: Ин декс име на (ћи ри ли ца,
311–338; ла ти ни ца, 339–345; грч ки, 346) и Ин декс ре чи (из око 20 је -
зи ка, укљу чу ју ћи и пра сло вен ски, 347–381). О сло же но сти и вред -
но сти мо но гра фи је То по ни ми ја Бањ ске хри со ву ље, те и о тру ду ко ји
је у ње ну из ра ду уло жен, све до чи и са ма чи ње ни ца да Ин декс са др -
жи пре ко 3500 име на и око 3500 дру гих ре чи. Ин декс ре чи у ства ри
је ин декс ре чи и су фик са, с бли зу хи ља ду ре кон стру и са них пра сло -
вен ских је ди ни ца, од ко јих су мно ге до пу ње не но вим зна че њи ма. Ту
је и 20-ак пра сло вен ских ре кон струк ци ја за пот пу но но ве ре чи.

Реч је, да кле, о књи зи ко ја со бом но си ви ше стру ку на ци о нал ну
вред ност и из ван ред но ве лик зна чај за ср би сти ку, али и за сла ви -
сти ку и лин гви сти ку уоп ште.

Јованка Радић*
Институт за српски језик САНУ
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РЕМЕТИЋЕВ ЗБОРНИК

Годишњак за српски језик / главни и одговорни уредник Бојана
Димитријевић; приредила Јордана Марковић. ‒ Год. 26, бр. 13.

‒ Ниш: Филозофски факултет, 2013. – 648 стр.

Го ди шњак за срп ски је зик, бр. 13, Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни -
шу по све ћен је проф. др Сло бо да ну Ре ме ти ћу, ака де ми ку АНУРС и
ре дов ном про фе со ру Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу по во дом од -
ла ска у пен зи ју. Го ди шњи це и зна чај на вре мен ска раз во ђа увек су
до бра при ли ка да са рад ни ци, уче ни ци и при ја те љи ис ка жу сво је по -
што ва ње оно ме с ко јим су и уз ко јег су про ве ли мно ге го ди не на за -
јед нич ком лин гви стич ком по слу, ко ји је увек био ви ше од по сла јер
се он ра ди за јед нич ки са осе ћа њем слу же ња на у ци и кул ту ри свог
на ро да, са стал ним се ћа њем на ве ли ке учи те ље и у ду ху при ја тељ -
ства, пред у сре тљи во сти и ср дач но сти. Та ква књи га оста је тра јан
бе лег се ћа ња, али и ри зни ца сва ко вр сних чи ње ни ца из на уч них ра -
ди о ни ца ње них при но сни ка. Об ја вљи ва ње та квих збор ни ка пред -
ста вља до бру при ли ку за осврт и на на уч но де ло ју би ла ра као и са -
мо га збор ни ка.

Увод ни део збор ни ка, ко ји до но си би о би бли о гра фи ју Сло бо да на
Ре ме ти ћа, са др жи је згро ви те по дат ке о проф. др Сло бо да ну Ре ме ти -
ћу, ака де ми ку АНУРС, во де ћем срп ском ди ја лек то ло гу, струч ња ку
за исто ри ју срп ског је зи ка, фо но ло ги ју и ак цен то ло ги ју, ауто ру пре -
ко 200 ра до ва, од ко јих је нај ве ћи део по све ћен про у ча ва њу срп ских
ди ја ле ка та и лин гви стич кој ге о гра фи ји.

О угле ду ака де ми ка Ре ме ти ћа у на уч ним кру го ви ма све до че и
члан ства и функ ци је у рад ним те ли ма и од бо ри ма во де ћих на ци о -
нал них на уч них ин сти ту ци ја. Он је се кре тар Одје ље ња књи жев но -
сти и умјет но сти АНУРС-а, члан Уре ђи вач ког од бо ра и Цен трал не



ре дак ци је Ен ци кло пе ди је Ре пу бли ке Срп ске, уред ник струч не ре дак -
ци је „Је зик – лин гви сти ка“ ЕРС и члан струч не ре дак ци је „Лин гви -
сти ка – фи ло ло ги ја“ Срп ске ен ци кло пе ди је. Члан је се дам на уч них
(ме ђу а ка де миј ских, ме ђу о де љен ских, оде љен ских) од бо ра СА НУ
(МО за ди ја лек то ло шке атла се; Ме ђу о де љен ски од бор за про у ча ва -
ње Ко со ва и Ме то хи је; Од бор за Реч ник срп ско хр ват ског књи жев -
ног и на род ног је зи ка; Од бор за оно ма сти ку; Од бор за Ети мо ло шки
реч ник срп ског је зи ка; Ста ро сло вен ски од бор; Вар дар ски од бор).
Ди рек тор је и пред сед ник На уч ног ви је ћа Ин сти ту та за срп ски је -
зик и књи жев ност АНУРС. Пред сед ник је Од бо ра за је зик АНУРС-а.
Члан је Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка (и три ју Од бо ро -
вих ко ми си ја) као пред став ник АНУРС-а. Члан је и пред сед ник Од -
бо ра за до де лу На гра де „Па вле и Мил ка Ивић“ (осни вач Од бо ра је
Сла ви стич ко дру штво Ср би је). Глав ни је уред ник Срп ског ди ја лек -
то ло шког збор ни ка (СА НУ и Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ),
члан уре ђи вач ког од бо ра Ју жно сло вен ског фи ло ло га (СА НУ и Ин -
сти тут за срп ски је зик СА НУ), Оно ма то ло шких при ло га (СА НУ) и
Ко сов ско-ме то хиј ског збор ни ка (СА НУ). Уче сник је мно гих ме ђу -
на род них на уч них ску по ва и са рад ник ви ше ме ђу на род них пе ри о -
дич них пу бли ка ци ја.

У Го ди шња ку за срп ски је зик, бр. 13, по све ће ном ака де ми ку
Сло бо да ну Ре ме ти ћу, пре о вла ђу ју ра до ви из ди ја лек то ло ги је, ко јој
је он по све тио нај ви ше вре ме на и сна ге и по сти гао нај ви ше ре зул та -
та. У ис тра жи ва ње срп ских ди ја ле ка та Сло бо дан Ре ме тић укљу чио
се по чет ком 1973. го ди не, кад је у СА НУ иза бран за аси стен та и по -
ста вљен за се кре та ра Ме ђу а ка де миј ског од бо ра за ди ја лек то ло шке
атла се; убр зо по том по стао је члан Рад не гру пе за при пре му Оп -
ште сло вен ског лин гви стич ког атла са (ОЛА), а за тим је укљу чен и у
по сло ве на из ра ди Оп ште кар пат ског ди ја лек то ло шког атла са (ОК ДА).
Ка да је 1985. од бра нио док тор ску ди сер та ци ју, по стао је се кре тар
Уре ђи вач ког од бо ра Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка, од XXXI
до XLI књ. (1985–1995), члан је ње го вог Уре ђи вач ког од бо ра од
XXXV књ. (1989), а од 2010. глав ни уред ник ча со пи са.

Сло бо дан Ре ме тић ће у срп ској ди ја лек то ло ги ји оста ти упи сан
и као аутор три ју за па же них мо но гра фи ја о срп ским ди ја лек ти ма
(О не за ме ње ном ја ту и ика ви зми ма у го во ри ма се ве ро за пад не Ср -
би је, СДЗб XXVII, 1981; Го во ри цен трал не Шу ма ди је, СДЗб XXXI,
1885; Срп ски при зрен ски го вор I (гла со ви и об ли ци), СДЗб XLII, 1996)
и број них по себ них рас пра ва о раз ли чи тим го во ри ма са про сто ра
Бо сне и Ср би је, а за ње го во име ве зу ју се два нај зна чај ни ја от кри -
ћа у срп ској ди ја лек то ло ги ји на ше га вре ме на.
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Ра до ви у Го ди шња ку за срп ски је зик, бр. 13, об ја вље ни су азбуч -
ним ре до сле дом пре зи ме на ауто ра са из у зет ком ра да проф. др Дра -
го љу ба Пе тро ви ћа: „Сло бо дан Ре ме тић и срп ска ди ја лек то ло ги ја“
(33–45), ко ји је с пу ним пра вом на пр вом ме сту, и с об зи ром на на уч -
ни углед проф. Пе тро ви ћа, јед ног од на ших нај у глед ни јих срп ских
ди ја лек то ло га, за јед но са проф. Ре ме ти ћем, и због оп штег са др жа -
ја тог члан ка у ко јем се да је Ре ме ти ћев на уч ни пор трет. Дра го љуб
Пе тро вић по ред оста лог кон ста ту је „(…) Ме сто Сло бо да на Ре ме -
ти ћа у ис тра жи ва њу срп ских ди ја ле ка та по не ким кри те ри ји ма мо -
ра се од ре ди ти – као из у зет но /…/ - 1) он је аутор не што ви ше од 200
ра до ва, од ко јих је око 150 по све ће но осве тља ва њу про блема срп -
ске ди ја лек то ло ги је и сло вен ске лин гво ге о гра фи је (ме ђу њи ма су и
три књи ге, од ко јих јед на при па да са мом вр ху нај те ме љи ти јих рас -
пра ва у срп ској ди ја лек то ло ги ји), а у тој обла сти за ње го во име ве -
зу ју се и два нај зна чај ни ја от кри ћа на ше га вре ме на; 2) не до ма ше не
су Ре ме ти ће ве за слу ге за оку пља ње са рад ни ка за бе ле же ње ди ја ле -
кат ске лек си ке.“ Та два глав на су да Дра го љуб Пе тро вић да ље у ра ду
по дроб но, пре ци зно и убе дљи во раз ви ја и ар гу мен ту је. Из тог ње го -
вог ра да, као и из ве ћи не ра до ва об ја вље них у том збор ни ку, ја сно
се оцр та ва у глав ним ли ни ја ма лин гви стич ка фи гу ра Сло бо да на Ре -
ме ти ћа.

Дру ги ра до ви у Го ди шња ку за срп ски је зик 13 је су сле де ћи: Bo -
ban Ar se ni je vić, A dual mo del of in ner aspect and te le city (45–79). Мар та
Бје ле тић, Ру ко ве ти за ви чај не лек си ке (Чр ни врх: Ба ња ни) (79–95).
Не дељ ко Бог да но вић, Лек си ка у Бе ли ће вим Ди ја лек ти ма ис точ не
и ју жне Ср би је (95–107). Ва лен ти на Бонд жо ло ва, Раз го вор ни, жар -
гон ни и ди а лект ни еле мен ти в ре клам ния текст (107–119). Жар ко
Бо шња ко вић, Лек си ко ло шко-лек си ко граф ски при ступ ‘спе ци фич -
ној’ лек си ци (119–137). Дра га на Вељ ко вић, О (им)пер фек тив но сти
и (а)те лич но сти у срп ском и шпан ском је зи ку (137–149). Ја сна Вла -
јић-По по вић, Срп ска ети мо ло ги ја у иш че ки ва њу Ди ги тал не ди ја ле -
кат ске лек си ко граф ске ба зе – при мер гре ци за ма у Ја бла ни ци (149–
165). Ма ри ја Вуч ко вић, О пре га о ци ма и пре га ла штву: се ман тич ка
ана ли за гла го ла прег ну ти и ње го вих де ри ва та (165–177). Гор да на
Дра гин, Го вор Но вог Са да у ко ре ла ци ји са ју жно бач ким и се вер но -
срем ским за ле ђем (фо не ти ка) (177–191). Ми лан Дра ги че вић, О
рефлек си ма гла са јат (Ѣ) у да на шњем го во ру Јањ ских Ср ба из ју го -
за пад не Бо сне (191–203). Сто јан Ђор ђић, Ино ви ра ње еп ског на дах -
ну ћа у ро ма ну На Дри ни ћу при ја (203–211). Pa vol Ži go, Po kus o kar -
to gra fo va nie substantívnej deklinácie v Slo van skom jazyko vom atla se
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(211–219). Рад ми ла Жу гић, Име нич ке де ми ну тив не из ве де ни це му -
шког ро да на су фикс -ьк -(ак) и ње го ве про ши ре не ва ри јан те у при -
зрен ско-ти моч ким го во ри ма (219–233). Мир ја на Илић, Је дан мо гу ћи
крат ки на црт ди ја ле кат ског реч ни ка ПТ го вор не зо не (233–241). Алек -
сан дра Ја нић, Од нос упо тре бе име нич ких де ми ну ти ва и њи хо вих
лек си ка ли за ци ја у срп ском је зи ку (241–253). На де жда Јо вић, Фо -
нет ске од ли ке пу то пи са Ан дре ја Пет ко ви ћа из 1734. го ди не (253–265).
Ма ри на Ју ри шић, Пред ло зи от куд(е), на куд(е) и до куд(е) у при -
зрен ско-ти моч ким го во ри ма (265–279). Дра го мир Ко зо ма ра, О во -
ка лу а у срп ским по сав ским го во ри ма из ме ђу Вр ба са и Укри не
(279–289). Алек сан дар Ло ма, При лог ра све тља ва њу јед ног там ног
ди ја лек ти зма: (х)обер ‘кре ста; брд ски гре бен’ (289–303). Алек сан -
дра Лон чар Ра и че вић, Ре флек си ја та иза со нан та р у са вре ме ној
го вор ној прак си (303–313). Мар јан Мар ко виќ, Се ман тич ка мо ти ва -
ци ја на на зи ви те за ‘те трат ка’ во сло вен ски те ди ја лек ти (спо ред ма -
те ри ја лот од Оп што сло вен ски от лин гви стич ки атлас) (313–319).
Бран ки ца Мар ко вић, За ни мљи ва ка зи ва ња ста рих Но во са ђа на (319–
329). Сла во љуб Мар ко вић, О го во ру се ла При до ла код Ба ји не Ба ште
(329–347). Јор да на Мар ко вић, Срп ски је зик у ју жно сло вен ском
окру же њу (347–355). Со фи ја Ми ло ра до вић, О рек ци ји пре ди ка тив них
при ло га ста ња жао и ми ло у ко сов ско-ре сав ским и при зрен ско-ти -
моч ким го во ри ма (355–367). Та ња Ми ло са вље вић, Ме те о ро ло шка
лек си ка у го во ру За пла ња (367–383). Ра ди во је Мла де но вић, При -
зрен ски го вор у ме то хиј ско-ко сов ско-си ри нић ком аре а лу (383–403).
Ми лош Оку ка, Срп ска пре зи ме на сред њо вје ков них жу па Ви ше ве и
За гор ја (403–413). Ве се лин Пе тро вић, Зо о ним ски си стем се ла Ми -
ље ви ћи (код При је по ља) (413–427). Са во Пу јић, Про ми шља ње о
мо ти ви са но сти по ро дич них име на и ста ни шта да на шњих Ре ме ти -
ћа (427–433). Ми хај Ра дан, Не ке за јед нич ке осо би не ба нат ских и
ка ра шев ских го во ра. Њи хо во по ре кло и зна чај (433–451). Јо ван ка
Ра дић, Пи смо о ме ха ни зму име нич ке мо ци је у срп ском је зи ку (451–
461). Дра га на Ра до ва но вић, Ба нат ска ме сна тр пе за (461–471). Ана
Са вић Гру јић, Од нос су фик са -(ч)ић и -че (из пер спек ти ве при зрен -
ско-ти моч ких го во ра) (471–481). Зо ран Си мић, За ме нич ки ге ни тив
с пред ло гом у као фор ма ли за тор по се сив но сти у ро ма ниј ским го во -
ри ма Ста рог Вла ха (481–497). Бра ни мир Стан ко вић, Хи је рар хи ја
мар ки ра но сти при дев ских ка те го ри ја у срп ском је зи ку (497–513).
Ра да Сти јо вић, Де ми ну тив ни при де ви с пре фик сом су- (513–521).
Ми ро љуб Сто ја но вић, Не до ступ ност Све тог за бра на (Ср ба Иг ња -
то вић: Лир ски осмо глас, Есе ји и кри ти ке, Ал те ра, Бе о град, 2012,

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)228



301 стр.) (521–529). Сре то Та на сић, Па де жи за оби ље жа ва ње вре ме -
на у го во ру ис точ но бо сан ских Ера (529–543). Зу за на То по лињ ска,
Од раз на ме ѓ у ја зич на та кон вер ген ци ја врз ре ла ци ја та: гра ма ти ка ↔
лек си кон (543–549). Та тја на Трај ко вић, Си ту а ци о на упо тре ба стан -
дар да код но си ла ца ди ја лек та (549–563). Љу би сав Ћи рић, Син так -
сич ка кон ку рент ност пред ло га у го во ру Лу жни це (563–569). Дан ка
Уро ше вић, На род не цр те у „Жи ти ју Ге ор ги ја Кра тов ца“ од по па Пе -
је (мор фо ло шка ана ли за) (569–601). Adri a na Ferenčíková, Poznámky
o fungovaní pred ložky za v slo venských nárečiach vo Voj vo di ne (601–
607). Ире на Цвет ко вић Те о фи ло вић, Зна чај ро ма на „При кљу че ни ја
Те ле ма ка“ (1814) Сте фа на Жив ко ви ћа за раз ви так срп ског књи жев -
ног је зи ка (607–633). Ра дој ка Циц мил-Ре ме тић, При дев ске осно ве
у то по ни ми ји Пив ске пла ни не (633–648).

Као што се и из овог пре гле да мо же ви де ти, и као што је по ме ну -
то, об ја вље ни ра до ви су нај ве ћим де лом из на уч них обла сти ко ји ма
се Сло бо дан Ре ме тић нај ви ше ба вио: ди ја лек то ло ги ја, лин гви стич -
ка ге о гра фи ја, фо но ло ги ја, ак цен то ло ги ја, оно ма сти ка, исто ри ја је -
зи ка… Сва ки од њих има свој пред мет, али до ди ру ју ћи се са ра зним
аспек ти ма Ре ме ти ће вог опу са, осве тља ва ју из раз ли чи тих угло ва
по је ди не стра не ње го вог на уч ног ства ра ла штва. Збор ник до но си
вред не при ло ге и из дру гих на уч них обла сти: ети мо ло ги је, син так -
се, се ман ти ке, тер ми но ло ги је, књи жев но сти итд.

Део ра до ва у збор ни ку је по све ћен фо но ло шким пи та њи ма
(нпр. ра до ви Гор да не Дра гин, Ми ла на Дра ги че ви ћа, Дра го ми ра Ко -
зо ма ре, Алек сан дре Лон чар Ра и че вић…), ко ја та ко ђе има ју зна чај -
но ме сто у Ре ме ти ће вом опу су. Не мо же се, на при мер, за о би ћи ње -
гов из у зе тан ис тра жи вач ки и (ко)аутор ски удео у књи зи Fo no lo ški
opi si srp sko hr vat skih/hr vat sko srp skih, slo ve nač kih i ma ke don skih go -
vo ra ob u hva će nih OLA. Sa ra je vo (ANU BiH), 1981, str. 828 (с кар том),
у ко јој су опи са ни фо но ло шки си сте ми свих ју го сло вен ских пунк -
то ва укљу че них у ОЛА (те о риј ске и ме то до ло шке осно ве осми сли -
ли су јој Па вле Ивић, Да ли бор Бро зо вић, Бо жи дар Ви до е ски и Зу -
за на То по лињ ска), а удео Сл. Ре ме ти ћа и у са би ра њу гра ђе и у из -
ра ди фо но ло шких опи са са што кав ских про сто ра из у зет но је ви сок.
Дра го љуб Пе тро вић та ко ђе ка же: „осим Ре ме ти ћа, не знам ни јед -
ног срп ског ди ја лек то ло га ко ји је или те ме љи то опи сао то ли ко раз -
ли чи тих го во ра, или по у зда но ски ци рао њи хо ве глав не осо би не, или
о њи ма оста вио ма кар по ко ји за пис“.

Ре ме ти ће во об ја шње ње по ре кла ика ви зма у го во ру Азбу ко ви -
це Дра го љуб Пе тро вић је још 1982. пред ста вио на сле де ћи на чин:

Реметићев зборник 229



„Ре ме тић је утвр дио да да нас ’на при лич но про стра ном те ре ну ко -
ји об у хва та дио Шу ма ди је и По са ви не, Там на ву, Ко лу ба ру, ва љев -
ску Под го ри ну, Ра ђе ви ну и дио Азбу ко ви це чу ва сво ју фо но ло шку
по себ ност’, при че му та зо на ’по чи ње прак тич но од Са ве и код Љу -
бо ви је до пи ре го то во до са ме Дри не’, за хва та ју ћи та ко област ко ја
на прав цу се ве ро и сток-ју го за пад ни је кра ћа од сто ти нак ки ло ме та -
ра. Та кви Ре ме ти ће ви за кључ ци, по ка за ће се, има ју да ле ко се жан
зна чај и за осве тља ва ње ди ја ле кат ске сли ке се ве ро за пад не Ср би је
уоп ште и за раз у ме ва ње мно гих пи та ња на ше исто риј ске ди ја лек то -
ло ги је по себ но. Њи ма се, на и ме, ’раз ве зу је’ је дан од оних круп них
про бле ма око ко јих је у на шој на у ци би ло мно го спо ро ва и пред ко -
јим су ’за пи ра ли’ мно ги ис тра жи ва чи на ших ди ја ле ка та. Тај про -
блем ти че се ка ко на стан ка ика ви за ма у шу ма диј ско вој во ђан ским
го во ри ма та ко и при ро де и на стан ка за пад но ср би јан ске икав шти не
уоп ште“ (Д. Пе тро вић, О про бле му ја тов ских го во ра у се вер ној Ср -
би ји, ЗФЛ, Но ви Сад, 1982, 114).

По ре чи ма ака де ми ка Иви ћа, то Ре ме ти ће во от кри ће „спа да у
нај круп ни је по је ди нач не ре зул та те срп ско хр ват ске ди ја лек то ло ги је
у по след њим де це ни ја ма“ (ЗМСФЛ XXXII, Но ви Сад, 1987, 117).
Реч је о нај зна чај ни јој ко рек ци ји ди ја лек то ло шке кар те што кав ског
на реч ја у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка (Pa vle Ivić, Na reč ja, Iz va dak iz 2.
iz da nja En ci klo pe di je Ju go sla vi je, За греб, 1988), на ко јој су се на тлу
Ср би је на шли „Go vo ri s ne za me nje nim ja tom“. Ре ме тић је, на те ме -
љу от кри ћа ве ли ке обла сти у ко јој ста ри глас јат чу ва сво ју ин ди ви -
ду ал ност, ре шио и пи та ње пра ве икав шти не у де лу Азбу ко ви це. Он
је до ка зао „да су ика ви зми у за пад но ср би јан ском Под ри њу на ста ли
та ко што су до се ље ни је кав ци во ка лом и за ме њи ва ли не за ме ње но
јат (=еи), ко је су чу ли у го во ру ста ри нач ког ста нов ни штва“ (П. Ивић,
Лин гви стич ки огле ди, III, Ниш, 1991, 106).

Ис ти чу се Ре ме ти ће ви зна чај ни до при но си про зо диј ским ис тра -
жи ва њи ма. Ту по себ но вре ди ука за ти на ње го во от кри ће ко је се ти -
че спе ци фич но сти про зо диј ског си сте ма у му сли ман ским го во ри ма
кла дањ ске око ли не, тј. чу ва ња кон тра ста из ме ђу пра сло вен ских
„си ла зних“ и „уз ла зних“ ак це на та, при че му та кав од нос функ ци о -
ни ше и ме ђу ду гим и ме ђу крат ким ак цен ти ма. Ре ме тић је по ка зао да
се кла дањ ски го вор, као нај мар кант ни ја зо на на зна че ног под руч ја,
ка рак те ри ше ше сто ак це нат ским про зо диј ским си сте мом, при че му се
по ка зу је да је „ду ги акут“ по знат у мно гим ча кав ским, кај кав ским
и што кав ским ди ја лек ти ма, а „крат ки“ је за бе ле жен као „крат ко у -
зла зни“ је ди но у ши ро ком по ја су од Фој ни це до Угље ви ка (шу ма,
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бaба). Осо бе но сти о ко ји ма је реч, да кле, дав но су при ме ће не у на шој
ди ја лек то ло шкој ли те ра ту ри, али за об ја шње ње њи хо ве при ро де све
за слу ге при па да ју ака де ми ку Сло бо да ну Ре ме ти ћу.

По ред све га што је Сло бо дан Ре ме тић учи нио у срп ској ди ја -
лек то ло ги ји је дин ствен је још је дан аспект ње го ве де лат но сти – онај
ко ји се ти че оку пља ња ве ли ког бро ја са рад ни ка-ама те ра на по сло -
ви ма са би ра ња ди ја ле кат ске гра ђе, нај ви ше из ју го и сточ не Ср би је.
Ре зул та ти њи хо вог ра да об ја вље ни су пре те жно на стра ни ца ма Срп -
ског ди ја лек то ло шког збор ни ка (укуп но – 4.763 стра ни це, са ви ше
де се ти на хи ља да ди ја ле кат ских чи ње ни ца). Ре ме ти ћев је удео у тим
по сло ви ма по нај ме ро дав ни јем су ду не мер љив: у реч ни ци ма Ду -
бров ни ка и Пи ве он је, пре ма ка зи ва њи ма аутора, ак цен то вао сва ку
реч, у они ма из ју го и сточ не Ср би је ауто ре је мо гао „об у чи ти“ ак -
цен то ва њу, али је у сви ма мо рао про ве ра ва ти сва ки за пис (по не кад
и ви ше пу та).

Не ко ли ко ра до ва у збор ни ку има за пред мет пи та ња из ра де ди -
ја лек то ло шких атла са (нпр. ра до ви чи ји су ауто ри Па вол Жи го,
Мир ја на Илић, Мар јан Мар ко виќ), што је та ко ђе у скла ду са на уч -
ним ин те ре со ва њи ма Сло бо да на Ре ме ти ћа. Ње го ви уви ди у про бле -
ме срп ско га ди ја ле кат ског пеј за жа вр ло су ши ро ки и уте ме ље ни су
не са мо на гра ђи за ис пи ти ва ње по је ди них ње го вих зо на не го и на
про у ча ва њи ма гра ђе за ди ја лек то ло шке атла се (ОЛА, ОК ДА, Срп -
ски ди ја лек то ло шки атлас). То ком мно го го ди на сво га све стра ног
рад ног ан га жо ва ња на тим по сло ви ма, Сло бо дан Ре ме тић је сте као
уви де у ка рак те ри сти ке мно штва нај ра зли чи ти јих срп ских го во ра
ка кви ма се да нас не мо же по хва ли ти го то во ни је дан ди ја лек то лог.

По ред ре ша ва ња два ју круп них по ме ну тих про бле ма срп ске ди -
ја лек то ло ги је, за име Сло бо да на Ре ме ти ћа тре ба ве за ти и на сто ја ње
да се, ма кар у основ ним ли ни ја ма, утвр ди аре ал у ко ме су ду ги и
крат ки во ка ли сред њег ре да пре фо но ло ги зо ва ни у /ẹ/ ~ /ọ/, од но сно
/ε/ ~ /ɔ/.

Ре ме ти ћев ду го го ди шњи рад у тој обла сти по твр ђен је ме ђу на -
род ним угле дом, ко ји је сте као као ду го го ди шњи члан (и се кре тар)
Ме ђу а ка де миј ског од бо ра за ди ја лек то ло шке атла се, члан Ме ђу на -
род не ко ми си је за Оп ште сло вен ски лин гви стич ки атлас (ОЛА) при
Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста и Ме ђу на род ног ре дак циј ског ко -
ле ги ју ма Оп ште кар пат ског ди ја лек то ло шког атла са (ОК ДА).
Члан је Лек сич ке сек ци је ОЛА.

Ве ћи на ауто ра при ло га у Го ди шња ку за срп ски је зик, бр. 13, је су
Ре ме ти ће ви мла ђи са рад ни ци и уче ни ци, са да већ про ве ре ни ис тра -
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жи ва чи, с ко ји ма је ака де мик Ре ме тић са ра ђи вао би ло као њи хов
про фе сор, ру ко во ди лац про је ка та или ди рек тор, бу ду ћи да је оба -
вљао или оба вља и дру ге зна чај не по сло ве у окви ру по ве ре них му
функ ци ја.

Од 1996. до 2004. г. био је ди рек тор Ин сти ту та за срп ски је зик
СА НУ. Ру ко во ди лац је про је ка та „Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња
срп ског је зич ког про сто ра“ (Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ); „Ис -
пи ти ва ње срп ског ди ја ле кат ског ком плек са Бо сне и Хер це го ви не“;
и „Го во ри Бо сне и Хер це го ви не у кон тек сту ди ја ле кат ске ин тер фе -
рен ци је“ (АНУРС), „Ти по ло шко про у ча ва ње срп ских го во ра на тлу
ју го и сточ не Ср би је“ (Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни -
вер зи те та у Ни шу). По след њих го ди на Ре ме тић је по себ но мно го
ра дио на при ку пља њу је зич ке гра ђе у го во ру кра је ва ко ји су у рат -
ним до га ђа ји ма кра јем про шлог ми ле ни ју ма при вре ме но оста ли без
срп ског жи вља. Тај хи тан по сао оба вља се нај че шће сни ма њем го во -
ра из бе гли ца са под руч ја Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не, од но сно
„ин тер но ра се ље них ли ца“ са про сто ра ју жне срп ске по кра ји не.

При ро ди ово га збор ни ка, а по себ но лич но сти Сло бо да на Ре ме -
ти ћа, по себ но је при кла дан рад Ма ри је Вуч ко вић О пре га о ци ма и
пре га ла штву: се ман тич ка ана ли за гла го ла прег ну ти и ње го вих де -
ри ва та (165‒177). Те ре чи се ко ри сте углав ном у све ча ни јим при -
ли ка ма иако пре га ла ца и пре га ла штва има, ре кло би се, мно го ви ше
не го што се о њи ма го во ри, шта ви ше на њи ма и свет сто ји. Сло бо -
дан Ре ме тић сво јим жи во том и де лом то ре чи то по твр ђу је ‒ на до -
бро свом по зи ву и свом на ро ду.
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Е. Ю. ИВАНОВА, А. А. ГРАДИНАРОВА
СИНТАКСИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА

НА ФОНЕ РУССКОГО

Языки славянской культуры, Москва, 2015. – 632 стр.

Књи га Син так сич ки си стем бу гар ског је зи ка на фо ну ру ског
(Син так си че ская си сте ма бол гар ско го язы ка на фо не рус ско го. Язы -
ки сла вян ской ку ль ту ры, Мо сква, 2015. ‒ 632 с.) на ста ла је као плод
за јед нич ког ис тра жи вач ког ра да ру ског бу га ри сте Је ле не Јур јев не
Ива но ве и (са да) бу гар ског ру си сте Ане Ана то љев не Гра ди на ро ве.
Циљ ауто ра ни је био са мо ком па ра тив но-кон тра стив ни при каз осо бе -
но сти син так сич ког си сте ма бу гар ског (ко ји се сво јим ти по ло шким
од ли ка ма умно го ме раз ли ку је од оста лих сло вен ских је зи ка, по себ но
од ис точ но сло вен ских) и ру ског је зи ка већ ана ли за ова два син так -
сич ка си сте ма из раз ли чи тих аспе ка та: струк тур но-се ман тич ког, ре -
фе рен ци јал ног, ко му ни ка тив ног и ко му ни ка тив но-функ ци о нал ног.

Ова ква кон цеп ци ја усло ви ла је и струк ту ру да те мо но гра фи је,
ко ја осим Уво да и За кључ ка са др жи шест гла ва (Ре че ни ца у бу гар -
ском је зи ку на фо ну ре че ни це у ру ском: струк тур но-се ман тич ки
аспект); Ре фе рен ци јал ни аспект ре че ни це у бу гар ском; Ко му ни ка -
тив на ор га ни за ци ја ре че ни це у бу гар ском; Бу гар ске син так сич ке
кон струк ци је на фо ну ру ских из ко му ни ка тив но-функ ци о нал ног
аспек та; Ред ре чи у бу гар ском. Кли ти ке у бу гар ском је зи ку; Ин -
тер пунк ци ја у бу гар ском на фо ну ин тер пунк ци је у ру ском је зи ку),
три при ло га (Спи сак скра ће ни ца и гло са; Кор пу си и ба зе по да та ка
бу гар ског је зи ка и Из во ри), те Би бли о гра фи ју.

Гла ве 1, 2, 3, сва пот по гла вља 4. гла ве осим пр вог плод су ис тра -
жи вач ке де лат но сти Ј. И. Јур јев не. А. А. Гра ди на ро ва аутор је пр вог
по гла вља 4. гла ве, као и 5. и 6. гла ве, док Увод и За кљу чак пот пи су ју



оба ауто ра. Ипак, бу ду ћи да је ова мо но гра фи ја, као што смо већ ре кли,
ре зул тат за јед нич ког ра да и тру да, у овом при ка зу ће мо ко ри сти ти
апе ла тив ауто ри, без об зи ра на то о ко јој се гла ви или пот по гла вљу
ра ди ло.

Ка ко је у цен тру па жње ауто ра пре све га син так сич ки си стем
бу гар ског је зи ка, у увод ном де лу се да је пре глед ис тра жи ва ња син -
так сич ког си сте ма бу гар ског је зи ка вр ше них у Бу гар ској у пе ри о ду
од ше зде се тих го ди на XX ве ка па све до да нас, укљу чу ју ћи и ком -
па ра тив но-кон тра стив не ра до ве бу гар ских ру си ста. Да том пре гле ду
прет хо ди кра так осврт на ра до ве ру ских ауто ра ко ји се ба ве ода бра -
ним пи та њи ма бу гар ске син так се.

Мо но гра фи ја Син так сич ки си стем бу гар ског је зи ка на фо ну ру -
ског по ста вље на је син хро но. Ана ли зи ра ни кор пус са др жи по ред
при ме ра из елек трон ских кор пу са бу гар ског и ру ског је зи ка, бу гар -
ско-ру ских/ру ско-бу гар ских пре вод них и па ра лел них кор пус и при -
ме ре из лич них кор пу са ауто ра, у ко је су укљу че ни при ме ри из раз -
го вор ног је зи ка, као и ин тер нет ко му ни ка ци је.

У пр вој гла ви (Бол гар ское пред ло же ние на фо не рус ско го:
струк тур но-се ман ти че ский аспект, с. 19 – 371) бу гар ски син так -
сич ки си стем, као и раз ли ке ко је у ње му по сто је у од но су на ру ски
син так сич ки си стем осве тља ва ју се са струк тур но-се ман тич ког аспек -
та. По себ на па жња се по све ћу је ути ца ју ти по ло шких осо бе но сти
бу гар ског је зи ка (нпр. гу би так си сте ма па де жа, ве о ма бо гат си стем
гла гол ских об ли ка, гра ма ти ка ли за ци ја гла гол ских зна че ња, гу би так
гла гол ског при ло га вре ме на про шлог итд.) на раз вој од ре ђе них син -
так сич ких кон струк ци ја.

Струк ту ра пр ве гла ве од го ва ра тра ди ци о нал ној кла си фи ка ци ји
син так сич ких је ди ни ца, сем у слу ча ју за ви сно сло же не ре че ни це,
где ауто ри из два ја ју не ке вр сте кла у за ко је ни бу гар ска, ни ру ска
гра ма тич ка тра ди ци ја углав ном не пре по зна ју као по себ не.

Пр ва син так сич ка је ди ни ца ко ја се ана ли зи ра је сте син таг ма. У
овом де лу мо но гра фи је ауто ри украт ко са гле да ва ју основ не ви до ве
син так сич ких ве за кон сти ту е на та син таг ме, да ју кла си фи ка ци ју
син таг ми ка ко на осно ву мор фо ло шких осо бе но сти глав ног чла на,
та ко и осно ву се ман тич ке и син так сич ке по ве за но сти чла но ва син -
таг ме, ис хо де ћи при то ме из ста ва пре ма ком син таг ма пред ста вља
не пре ди ка ти ван сми са о ни и гра ма тич ки спој две ју хи по так тич ки
по ве за них ре чи.

Ка да је реч о струк ту ри про сте ре че ни це ауто ри као по ла зно
при хва та ју ста но ви ште бу гар ских ис тра жи ва ча (су прот но тра ди ци -
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о нал ном уче њу ру ских гра ма ти ча ра), па се та ко под про стом ре че -
ни цом под ра зу ме ва ис кљу чи во ре че ни ца са јед ним пре ди ка том.

Ана ли зи чла но ва дво чла не ре че ни це прет хо ди ана ли за ти по ва
ре че ни ца пре ма ко му ни ка тив ној функ ци ји: вољ них, оп та тив них,
упит них и од рич них ре че ни ца. На во де се нај ва жни је раз ли ке ко је
по сто је из ме ђу од го ва ра ју ћих ре че нич них мо да ли те та у бу гар ском
и ру ском: не мо гућ ност упо тре бе у бу гар ским вољ ним ре че ни ца ма
гла го ла свр ше ног ви да у кон струк ци ја ма са не га ци јом (рус.: Не уро -
ни / буг. *Не из пу сни!), крај ње рет ка упо тре ба у бу гар ском упит ног
мо да ли те та без упит них реч ца, за ме ни ца или при ло га. Као нај ка -
рак те ри стич ни ју раз ли ку из ме ђу гра ма тич ке не га ци је у бу гар ском
и ру ском ауто ри из два ја ју не пот пу ну не га ци ју ко ја се у бу гар ском
је зи ку (као и у срп ском, при мед ба на ша) ре а ли зу је као гла гол ска.

Сле ди вр ло по дроб на ана ли за чла но ва дво чла не ре че ни це: су -
бјек та, пре ди ка та, атри бу та, атри бу ти ва, објек та, адвер би ја ла. Ов де
ће мо, ра ди еко но ми је про сто ра, на ве сти са мо не ке од осо бе но сти
бу гар ског је зи ка на ко је ауто ри ука зу ју: за раз ли ку од ру ског је зи ка,
функ ци ју су бјек та у бу гар ском мо гу вр ши ти сви об ли ци упит них
за ме ни ца (Коя от вас ще до й де с мен?); ка да је реч о пре ди ка ту мо -
же мо из дво ји ти вр ло фре квент ну упо тре бу та у то ло шког пре ди ка та
у бу гар ском (рев на да пла че ‘из не на да ја ко по че ти пла ка ти’); исто
та ко спе ци фич на цр та бу гар ског је зи ка је сте ко му ни ка тив но и ко му -
ни ка тив но-син так сич ки мо ти ви са на упо тре ба удво је ног објек та (Та -
зи ис то рия са ми я раз ка зва ли).

Сле де ће пот по гла вље по све ће но је јед но чла ним ре че ни ца ма:
од ре ђе но лич ним, нео д ре ђе но лич ним, уоп ште но лич ним, без лич ним,
ин фи ни тив ним ре че ни ца ма у ру ском и њи хо вим екви ва лен ти ма у
бу гар ском, пи та њу оправ да но сти из два ја ња имен ских (но ми на тив -
них) јед но чла них ре че ни ца. Нај де таљ ни је се ана ли зи ра ју ин фи ни -
тив не ре че ни це, бу ду ћи да да та вр ста јед но чла них ре че ни ца не ма у
бу гар ском ни ти сво јих гра ма тич ких екви ва ле на та, ни ти ди рект них
пре во ди лач ких па ра ле ли.

Сле ди ана ли за по себ не под вр сте про стих про ши ре них ре че ни ца
– ре че ни це са до дат ним де ло ви ма, а за њом ана ли за на по ред но сло -
же них и за ви сно сло же них вр ста ре че ни ца, док асин дет ске и ви ше -
стру ко сло же не ре че ни це оста ју ван гра ни ца овог ис тра жи ва ња.

По ред са став них, ра став них и су прот них на по ред но сло же них
ре че ни ца, ауто ри из два ја ју за кључ не и екс пли ка тив не на по ред но сло -
же не ре че ни це, а гра да циј ске ре че ни це се по сма тра ју као под вр ста са -
став них ре че ни ца. У окви ру сва ке од на ве де них вр ста ана ли зи ра ју
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се се ман тич ке и праг ма тич ке вред но сти ве знич ких сред ста ва, ука -
зу је се њи хо ва стил ска мар ки ра ност.

Код за ви сно сло же них ре че ни ца струк тур но-се ман тич ки прин -
цип кла си фи ка ци је се до пу њу је та ко што се на во де мо гу ће син так -
сич ке по зи ци је кла у зе.

Ана ли зи по је ди нач них вр ста за ви сно сло же них ре че ни ца прет -
хо ди кра так осврт на ве знич ка сред ст ва у за ви сно сло же ним ре че -
ница ма, упо тре бу ко ре ла ти ва, ду бли ра ње пре по зи тив не за ви сне
кла у зе у син так сич кој по зи ци ји не су бје кат ског ак тан та за ме нич ким
об ли ком у глав ној кла у зи, ме сто ве зни ка у за ви сној кла у зи и дис -
тант ни по ло жај ње го вих ком по не на та, те упо тре бу вид ско-вре мен -
ских об ли ка.

Као основ не из два ја ју се три вр сте за ви сно сло же них ре че ни ца:
ре че ни це са до пун ским, атри бу тив ним и адвер би јал ним кла у за ма.

За ви сно сло же не ре че ни це са до пун ском кла у зом. У овом де лу
мо но гра фи је ауто ри раз ма тра ју пи та ња син так сич ке функ ци је кла у -
зе, тзв. че- и да- ре че ни це у бу гар ском и се ман тич ког ти па пре ди ка та
у њи ма, пи та ње ко ре ла ци је вре мен ских об ли ка у управ ном де лу и
кла у зи у оба на ве де на ти па ре че ни ца, по вла че од го ва ра ју ће па ра ле -
ле са ру ским је зи ком (ре че ни це са ве зни ци ма что и что бы).

По сле увод ног ко ме на тра о при ро ди за ви сно сло же них ре че ни -
ца са атри бу тив ном кла у зом, те функ ци ји ре ла ти ви за то ра у њи ма
(ко й то, ка къв то, чи й то, що/щото, де то, къ де то, ко га то) ауто ри
сво ју па жњу усред сре ђу ју на ре че ни це у ко ји ма има мо од но сну кла у -
зу са име нич ким ан те це ден том и кла у зу са за ме нич ким ан те це ден том
(у окви ру ко јих се ана ли зи ра ју и сло бод не од но сне кла у зе (ме сто -
и мен ное ду бли ро ва ние)). Као по себ на вр ста од но сних ре че ни ца из -
два ја ју се хи по те тич ке од но сне ре че ни це у ко ји ма ре ла ти ви за то ри
де то и що сво ју се ман ти ку обо га ћу ју мо дал ним зна че њем да: Ня -
ма чо век, ко й то да ме спа си, чи ји екви ва лент у ру ском пред ста вља ју
од но сне ре че ни це са по тен ци ја лом у кла у зи.

За ви сно сло же не ре че ни це са адвер би јал ном кла у зом ауто ри пр во
кла си фи ку ју на ре че ни це са спа ци јал но-тем по рал ном кла у зом, кла у -
зом ло гич ких од но са и кла у зом ка рак те ри за ци је. Да ље се ре че ни це
са спа ци јал но-тем по рал ном кла у зом де ле на ме сне и вре мен ске,
рече ни це са кла у зом ло гич ких од но са на на мер не, узроч не, до пу -
сне, услов не, ре стрик тив не и по сле дич не ре че ни це, а ре че ни це са
кла у зом ка рак те ри за ци је на ре че ни це ме ре и сте пе на, по ред бе не ре -
че ни це, ре че ни це екви ва лент но сти, ре че ни це за ме не и ре че ни це
при кљу чи ва ња.
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Ал го ри там ана ли зе сва ке од на ве де них вр ста ре че ни ца је сле де -
ћи: пр во се од ре ђу је зна че ње од ре ђе не ад вер би јал не кла у зе, по том
се утвр ђу ју и опи су ју ве знич ка сред ства и ко ре ла ти ви, од ре ђу је се
ме сто лек сич ких кон кре ти за то ра, ме сто управ ног де ла и кла у зе, ана -
ли зи ра ју се вид ско-вре мен ске ка рак те ри сти ке гла гол ских об ли ка.

Ка да је реч о ре че ни ца ма са спа ци јал но-тем по рал ном кла у зом
ве о ма де таљ но се опи су ју вре мен ске ре че ни це под ко ји ма ауто ри
под ра зу ме ва ју ка ко ре че ни це са вре мен ском кла у зом, та ко и ре че ни -
це са кла у зом у ко јој се са оп шта ва о си ту а ци ји ко ја пра ти или је
тре ба ло да пра ти си ту а ци ју у управ ном де лу. У бу гар ском то су ре -
че ни це са ве зни ци ма ка то и без да: Те си тръ гват, ка то взи мат
всич ко със се бе си; До я дох, без да бър зам, сту де но то те ле шко и
мрач но се по не сох към не из вест на та ма са.

Са же то, али ја сно се ана ли зи ра ју се ман тич ке, функ ци о нал не и
стил ске осо бе но сти ве знич ких сред ста ва у узроч ним ре че ни ца ма.
По себ на па жња код циљ них ре че ни ца по све ћу је се бу гар ским циљ -
ним да-кон струк ци ја ма и њи хо вим функ ци о нал ним екви ва лен ти ма
у ру ском.

Услов не ре че ни це се об ра ђу ју уз по се бан осврт на про блем пре -
во да, пи та ње ите ра тив них и уни вер зал них услов них ре че ни ца, као
и на пи та ње струк ту ре и се ман ти ке услов них ре че ни ца са ве зни ком
щом и бу ду ћим вре ме ном у кла у зи.

Бу ду ћи да су до пу сне ре че ни це у бу гар ском већ до би ле сво ју
де таљ ну лин гви стич ку де скрип ци ју, ауто ри се у овом де лу мо но -
гра фи је за су ста вља ју са мо на основ ним се ман тич ко-син так сич ким
осо бе но сти ма ове вр сте ре че ни ца.

Као по себ ну вр сту за ви сно сло же них ре че ни ца ауто ри из два ја -
ју ре че ни це са ре стрик тив ном кла у зом ко јом се огра ни ча ва или ис -
кљу чу је ре а ли за ци ја си ту а ци је у управ ном де лу.

Под по сле дич ним ре че ни ца ма ауто ри под ра зу ме ва ју са мо ре че -
ни це са ве зни ком та ка че (тъй че) у ко ји ма је ве за из ме ђу пре ди -
ка тив них де ло ва и фор мал но и по сми слу не пред ви ди ва.

Ре че ни ца ма са кла у зом ме ре и сте пе на ауто ри при сту па ју во де -
ћи ра чу на о бо гат ству се ман тич ких ни јан си и струк тур них ти по ва
да те вр сте ре че ни ца у бу гар ском је зи ку, док по ред бе не ре че ни це
ана ли зи ра ју на осно ву по де ле ве знич ких сред ста ва на она ко ји ма
се уво ди ире ал но по ре ђе ње (ся каш (че), ка то че (ли), ка то да) и на
ве знич ка сред ства са зна че њем ре ал не мо дал но сти (как то, тъй как -
то, (от)кол ко то).

Као по себ не вр сте за ви сно сло же них ре че ни ца у овој мо но гра -
фи ји се из два ја ју ре че ни це са кла у зом екви ва лент но сти, кла у зом за -
ме не и кла у зом при кљу чи ва ња.
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Осо бе ност ре че ни ца са кла у зом екви ва лент но сти по ми шље њу
ауто ра пред ста вља „со от не сен но сть си ту а ций в глав ной и при да -
точ нй ча стях, ко то рая про вля ет ся в со по ста вле нии или со ра мер ном
упо до бле нии всех или от де ль ных при зна ков си ту а ции, что отра жа -
ет ся как в син так си че ском, так и лек си ко-се ман ти че ском па рал ле -
ли зме кон струк ций“: Как то има раз лич ни игри, та ка има и раз лич ни
игра чи.

У ре че ни ца ма са кла у зом за ме не ука зу је се да је уме сто јед не
си ту а ци је би ла ре а ли зо ва на, ре а ли зу је се или ће се ре а ли зо ва ти дру -
га си ту а ци ја. Функ ци ју ко нек то ра у бу гар ском вр ши ве зник вме сто
да, ком у ру ском је зи ку од го ва ра ве зник вме сто то го, что бы: А се -
га, вме сто да се ус по коя, из вед нъ же се по чув ствах в ня ка къв иди -
от ски ва кум.

Кла у зом при кљу чи ва ња по ја шња ва се, до пу њу је, оце њу је, уоп -
шта ва си ту а ци ја у управ ном де лу. Оно што раз ли ку је ове ре че ни це
од слич них ре че нич них струк ту ра по ми шље њу ауто ра је сте „вме -
щ а ю щ ее“ зна че ње ве знич ког сред ства: Бе ше ми ла ду ша, ма кар за -
я дли ва, ко е то ни сро дя ва ше.

Дру га гла ва (Ре фе рен ци а ль ные аспек ты бол гар ско го пред ло -
жения, с. 374‒389) по све ће на је си сте му од ре ђе них и нео д ре ђе них
чла но ва у бу гар ском је зи ку, њи хо вој по ве за но сти са де но та тив ним
ста ту сом имен ских гру па, као и по ве за но сти ре фе рен ци јал них ка -
рак те ри сти ка и си сте ма чла но ва имен ских гру па са гла гол ским ка -
те го ри ја ма.

У тре ћој гла ви (Ком му ни ка тив ная ор га ни за ция бол гар ско го
пред ло же ния, с. 391‒415) на осно ву опи са ин вен та ра основ них ко -
му ни ка тив них зна че ња у бу гар ском и ру ском је зи ку (те ма, ре ма,
основ ни ти по ви ак це нат ског из два ја ња, вер ифи ка ци ја) до ла зи се до
за кључ ка да је за бу гар ски је зик ка рак те ри сти чан стро жи ред ре чи
у ре че ни ци, као и не у трал ни ја ин то на ци ја. По ре ђе њем фор ми ра ња
три ју функ ци о нал но јед на ких стра те ги ја (стра те ги је са ре це си јом
те ме, стра те ги је „ин ге рент не“ те ме и стра те ги је са „су пер по зи ци јом
ре ме“) уста но вљу ју се раз ли ке ко је по сто је на овом пла ну из ме ђу
бу гар ског и ру ског је зи ка: пре пре ку за ре а ли за ци ју стра те ги је са ре -
це си јом те ме у бу гар ском пред ста вља ка рак те ри сти чан за овај је -
зик прин цип це ло ви то сти ре мат ског по ља; у бу гар ском је при мет на
чвр шћа по ве за ност ак та на та са пре ди ка том ка да го во ри мо о ко му -
ни ка тив ној стре те ги ји не ин ге рент не те ме, док се у ре че ни ца ма са
„су пер по зи ци јом ре ме“ мо гућ ност по ме ре ња ак та на та у бу гар ском
об ја шња ва њи хо вом ак це нат ском мар ки ра но шћу.
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Пи та ње по ти ски ва ња се ман тич ког су бјек та јед но је од пи та ња
ко ји ма се ауто ри ба ве у на ред ној, че твр тој гла ви (Бол гар ские син -
так си че ские кон струк ции на фо не рус ских в ком му ни ка тив но-
функ ци о на ль ном пла не, с. 415‒477) на при ме ру па сив них кон струк -
ци ја (по себ но кон струк ци ја са по врат ним пер фект ним па си вом),
кон струк ци ја са им пер со нал ним су бјек том, нео д ре ђе но лич них и
без лич них кон струк ци ја са пар ти цип ским пре ди ка ти вом.

У ис тој гла ви из ко му ни ка тив но-функ ци о нал ног аспек та ана ли -
зи ра се и уло га де ком по но ва ног пре ди ка та при обра зо ва њу па сив них
и де ка у за тив них кон струк ци ја, као про цес но ми на ли за ци је, атри бу ти -
за ци је и адвер би ја ли за ци је гла гол ске ком по нен те до ком по но ва ног
пре ди ка та.

По след ње пот по гла вље че твр те гла ве по све ће но је фра зе о ло ги -
зи ра ним син так сич ким кон струк ци ја ма у функ ци ји мар ке ра те ме
иска за.

За раз ли ку од ру ског, у ком се ред ре чи обич но ка рак те ри ше као
сло бо дан, ред ре чи у бу гар ском, услед ње го вог имен ског ана ли ти -
зма, мо же се ока рак те ри са ти као „де ли мич но сло бо дан“. Упра во о
за ко ни то сти ма ре да ре чи (ме сту ди рект ног објек та, ме сту гра ма -
тич ког су бјек та и пре ди ка та и ме сту при ло шке од ред бе за на чин) у
основ ним функ ци о нал ним сти ло ви ма го во ри се у пр вом де лу пе те гла -
ве ове мо но гра фи је (Пор док слов в бол гар ском. Бол гар ские кли ти ки,
с. 479‒532). Дру ги део ове гла ве по све ћен је кли ти ка ма у бу гар ском
је зи ку, где се по ред кла си фи ка ци је кли ти ка на за ме нич ко-ар гу мент не,
гла гол ске, ило ку тив не и дис кур зив не, те по се сив не, кли ти ке де ле на
оне ко је се ве зу ју за фи нит ни гла гол или за ре че ни цу у це ло сти и
оне ко је се ве зу ју за не фи нит ни гла гол ски об лик, се кун дар не пред -
ло ге и имен ску гру пу. Осим на ве де ног да ју се кла сте ри кли ти ка,
ана ли зи ра ју се се ман тич ке и стил ске по сле ди це по ме ра ња по се сив -
них кли ти ка у пре ди кат ну гру пу. Ка ко реч ца ли има нај ви ши ранг од
свих ен кли ти ка у бу гар ском је зи ку, ауто ри де таљ но ана ли зи ра ју да ту
реч цу: де фи ни шу ње не функ ци је у ни зу сен тен ци о нал них кли ти ка
и уз имен ску гру пу. Крај ове гла ве по све ћен је ме сту сен тен ци о нал -
них кли ти ка у бу гар ској ре че ни ци.

У по след њој гла ви (Бол гар ская пунк ту а ция на фо не рус ской, с.
533–566) ауто ри се ба ве раз ли ка ма у упо тре би си сте ма ин тер пунк -
циј ских зна ко ва у бу гар ском и ру ском је зи ку. По сто је ће раз ли ке
усло вље не су, с јед не стра не, чи ње ни цом да је ру ска ин тер пунк ци -
ја, ко ја је у осно ви ло гич ко-гра ма тич ка, да ле ко те шње по ве за на са
струк ту ром ре че ни це и мор фо ло шким ста ту сом ње них ком по нен ти
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не го бу гар ска. С дру ге стра не, прем да је основ ни прин цип на ком
по чи ва бу гар ска ин тер пунк ци ја син так сич ки, од да тог прин ци па се
че сто од сту па. Ре зул тат ових од сту па ња је ма ња де таљ ност бу гар -
ске ин тер пунк ци је у по ре ђе њу са ру ском.

Илу стра тив ни ма те ри јал за бу гар ски је зик ауто ри у овој гла ви
пре у зи ма ју из већ по сто је ћих при руч ни ка и уџ бе ни ка, док се упо -
тре ба ин тер пунк циј ских зна ко ва у ру ском ана ли зи ра на при ме ри ма
из књи жев них де ла.

За кљу чак, оче ки ва но, са др жи нај ва жни је ре зул та те до ко јих су
ауто ри до шли.

На по слет ку ре ци мо и то да се сва ко од раз ма тра них пи та ња
опи су је и об ја шња ва уз на во ђе ње свих ре ле вант них ту ма че ња пре
све га ру ских и бу гар ских ис тра жи ва ча, што ову мо но гра фи ју чи ни
ви ше стру ко ко ри сном.

Пред на ма је, да кле, мо но гра фи ја ко ја пру жа мо жда не ком плет ну
(се ман ти ци ре че ни це у бу гар ском се у овој књи зи не по све ћу је по себ -
на па жња), али у сва ком слу ча ју ве о ма са др жај ну сли ку бу гар ске
син так се. Сли ку на ко јој се сви основ ни то но ви, али и по лу то но ви
ја сни је уоча ва ју и ви де за хва љу ју ћи, с јед не стра не, по ре ђе њу са
ру ским је зи ком, и, с дру ге стра не, бо гат ству аспе ка та са ко јих се
ана ли зи ра ни си сте ми по сма тра ју. Све то ску па чи ни ову мо но гра -
фи ју из у зет но вред ном, а ње не ауто ре увр шта ва у ред оних ко ји су
сво јим ис тра жи ва њем да ли ве о ма зна ча јан до при нос не са мо са вре -
ме ној бу га ри сти ци, већ и сла ви сти ци у це ло сти.

Драгана Керкез*
Универзитет у Београду
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Катедра за славистику
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2014. – 174.

3. КОР ЖЕН СКИ, Јан

Význam vs. funk ce a sémi o ti ka / Jan Ko ř enský // СЈ. – 19 (2014), 479–485.
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Ab so lu te Con struc ti ons in Early In do-Euro pean / An to nia Rup pel. – Cam brid ge : Uni ver -
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// СЈ. – 19 (2014), 411–423. | Ре зи ме

II. Ин тер ди сци пли нар на про у ча ва ња је зи ка (ет но лин гви сти ка,
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13. ВЕРК МАН, Ана
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Уте ло вље ни ум / Џорџ Леј коф, Марк Џон сон // Је зик и са зна ње… – 241–272.
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ре ђе њу са срп ским / Би ља на Ма рић // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 179–193. | Ре зю ме
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Не дељ ко вић Прав дић // ЛА. – 24 (2014), 9–22. | Sum mary
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При каз
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По ли тич ка ко рект ност и па ро ди ја / Ђор ђе Ота ше вић // ЛА. – 24 (2014), 23–36. |
Sum mary

51. ПЕ РИЋ, Алек сан дар

Čo vek i nje gov je zič ki svet : je zik u na u ka ma o čo ve ku dva de se tog ve ka / Alek san dar Pe -
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30–32. | При каз
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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. / Све тла на М. Спа јић // ЛА. – 24 (2014), 84–85. | При каз | Уп. 39.

65. СТА НИ ШИЋ, Ва ња
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лин гви стич ких те о ри ја, 2013. – 535 стр. – (Срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич -
ких те о ри ја ; 5)

68. ЋИР КО ВИЋ, Све тла на
Дис курс ин струк ци ја : из ме ђу ког ни тив не и ан тро по ло шке лин гви сти ке / Све тла на
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ка за сту ден те не фи ло ло шког фа кул те та / Ма ја Па вло вић Шај ти нац, Ми ро слав Тер зић //
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de mic Mind : Fa culty of Elec tri cal En gi ne e ring, 2014. – 223. / Na ta li ja Pa nić Ce rov ski // Phi -
lo lo gia. – 12 (2014), 93–95. | При каз | Уп. 156, 216.
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nić // Је зи ци и културe… – 641–648. | Sum mary

231. РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, Ани ца

The Re la ti on ship Bet we en Mo ti va tion Type and En glish Lan gu a ge Ac hi e ve ment of Ser -
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Ет но ни ми у фра зе о ло ги зми ма срп ског и ру ског је зи ка / Ка ри на Ава гјан // Сла ви сти -
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va ti ons abo ut Me tap hors / Ma ja Bje li ca An do nov // En gle ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti… –
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Но ми нал на елип са у ен гле ском и срп ском је зи ку / Ве ра М. Ву је вић // Је зик, књи жев -
ност, кул ту ра. – 389–413. | Sum mary

275. ГЛУ МАЦ, Див на

Ис ка зи ва ње аген са у па сив ним кон струк ци ја ма у срп ском и ја пан ском је зи ку / Див -
на Д. Глу мац // АФФ. – 26, 1 (2014), 193–202. | Sum mary

276. ГО ЉАК, Све тла на

Сло во и фра зе о ло гизм : кор ре ля ция сво йств : на ма те ри а ле серб ско го, рус ско го, бе -
ло рус ско го и дру гих язы ков / Све тла на В. Го ляк // ЈФ. – 70 (2014), 225–248. | Ре зи ме

– ГР БО ВИЋ, Ма ја*

Ен гле ски фра зни гла го ли са пар ти ку лом out и њи хо ви пре вод ни екви ва лен ти у срп -
ском | Уп. 84.

277. ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на

Хлеб у фран цу ској и срп ској је зич кој тра ди ци ји / Сне жа на Гу ду рић // Је зи ци и
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са ва А. Ђа па Иве тић // Са вре ме но из у ча ва ње срп ског… – 267–278. | Ре зю ме
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ме ру ба на ка и бан кар ских услу га / Је ле на Ра до ва но вић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 300–307.
| Ре зю ме

340. РА ДОЈ ЧИЋ, Ру жи ца

Из ра жа ва ње циљ ног зна че ња пред ло шко-па де жним ве за ма са ге ни ти вом у ру ском и
срп ском је зи ку / Ру жи ца Д. Ра дој чић // Са вре ме но из у ча ва ње срп ског… – 347–354. | Ре зю ме

341. РА ДОЈ ЧИЋ, Ру жи ца

Лек се ме во ен ный, во ин ский, во й ско вой, во ин ствен ный и њи хо ви срп ски екви ва лен -
ти / Ру жи ца Ра дој чић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 282–290. | Ре зю ме

342. РА ДУ СИН БАР ДИЋ, На та ша

Ton sko pi ta nje u fran cu skom i srp skom je zi ku / Na ta ša Ra du sin Bar dić // Је зи ци и
културe… – 535–544. | Résumé

343. РИ СТИ ВО ЈЕ ВИЋ РАЈ КО ВИЋ, На та ша

Po god ni na zi vi za mu škar ce i že ne : pred log pro u ča va nja kon cep tu a li za ci je ro da / Na ta ša
Ri sti vo je vić Raj ko vić // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 133–142. | Sum mary
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344. РУ ПАР, Јо ва на

Con cep tu a li za tion of Mo ney and Re la ted Con cepts in Idi oms in Ser bian and En glish / Jo -
va na Ru par // Је зи ци и културe… – 103–114. | Re zi me

345. РУ СКО ВА ЂЕР МА НО ВИЋ, Све тла

Срп ске и бу гар ске из ре ке са лек се ма ма ма чак/мач ка/ма че, од но сно мач ка/кот ка/ко -
те и њи хо ва лек си ко граф ска об ра да / Све тла Ру ско ва Ђер ма но вић // Сла ви сти ка. – 18
(2014), 321–326. | Ре зю ме

346. СА ВО ВА, Дим ка

Бо је у срп ским и бу гар ским за го нет ка ма / Дим ка Са во ва // НССУВД. – 43, 1 (2014),
283–294. | Ре зю ме

347. СА МАР ЏИЋ, Ана*

Pred lo ško-pa de žne kon struk ci je sa se man tič kom kom po nen tom po vr ši ne u srp skom i slo -
ve nač kom je zi ku / Ana Sa mar džić // ППЈ. – 44 (2013), 87–101.

348. СИ ЛА ШКИ, На де жда

Me tonymy in Ex pres si ons Per ta i ning to Hand/ru ka in En glish and Ser bian / Na de žda Si -
la ški, Bi lja na Ra dić Bo ja nić // En glish Stu di es To day… – 29–37.

349. СПА ХИЋ, Еди на

La ima gen de la mu jer en la fra se o lo gia espa ño la y bo snia : análisis cul tu ral con tra sti vo /
Edi na Spa hić // Је зи ци и културe… – 125–133. | Re zi me

350. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

О аори сту опет и с по во дом / Ве ран Ј. Ста но је вић // СЈ. – 19 (2014), 117–132. | Sum mary

351. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

Трет ман ви ше знач но сти на пла ну тем по рал но сти : пер фе кат у фран цу ском и у срп -
ском је зи ку / Ве ран Ј. Ста но је вић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 305–318. | Sum mary

352. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ма ри ја

Ути цај пре фик са на ва лент ност гла го ла у не мач ком и срп ском је зи ку / Ма ри ја Ста -
но је вић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 97–106. | Zu sam men fas sung

353. СТЕ ФА НО ВИЋ, Алек сан дар

Кон тра стив на ана ли за ну ме рич ке кван ти фи ка ци је у срп ско ме и фран цу ско ме је зи ку
/ Алек сан дар Д. Сте фа но вић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 111–123. | Résumé

354. СТО ЈА НО ВИЋ, Ол га

Ка те го ри ја гла гол ског ви да у кон тра сти ра њу срп ског и не мач ког је зи ка у но ви јим
кон тра стив но-лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма / Ол га М. Сто ја но вић // НССУВД. – 43, 1
(2014), 223–233. | Zu sam men fas sung

355. СТО ШИЋ, Је ле на

Ствар ност и фик ци ја у ка те го ри за ци ји не ких де ри ва та у срп ској, бу гар ској и ма ке дон -
ској на у ци о је зи ку / Је ле на М. Сто шић // Ствар ност и функ ци ја… – 237–249. | Sum mary

356. ТЕ КЕ ШИ НО ВИЋ, Леј ла

O po ste ri or no sti uzro ka u od no su na po slje di cu na pri mje ri ma uzroč nih re če ni ca sa ve zni -
ci ma par ce que, pu i sque, com me i nji ho vih ekvi va le na ta u B/H/S je zi ku / Lej la Te ke ši no vić //
Је зи ци и културe… – 739–746. | Résumé

357. ТИ ШКЕИ, Вил ма

Pre fik si u ma đar skom i srp skom je zi ku za obe le ža va nje pro stor nih od no sa / Vil ma Ti škei
// Dis kur si ma njin skih je zi ka… – 191–201. | Sum mary
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358. ТО МИЋ ДАР ЖИ РОЛ, Бо сиљ ка
По ред бе на ана ли за срп ских и фран цу ских по сло ви ца пре ма кон цеп ту сво је – ту ђе :

па ре ми ја са оно ма стич ким ком по нен та ма / Бо сиљ ка То мић Дар жи рол // Ок то их. – 5 (2014),
45−58. | Résumé

359. УХЛА РИ КО ВА, Ја сна
Delimitatíva a adverzatíva v slo venských a srbských frazémach / Ja sna Uhláriková, An na

Makišová // Dis kur si ma njin skih je zi ka… – 209–216. | Sum mary

360. УХЛА РИ КО ВА, Ја сна
Slo venské a srbské frazémy s lexémou zub / Ja sna Uhláriková // Сла ви сти ка. – 18 (2014),

316–320. | Ре зю ме

361. ФЕЈ СА, Ми хај ло
Ви ре че нь о во кон струк циї анѓ ли й ско го и ру ско го язи ка / Ми ха й ло Фе й са // Dis kur si

ma njin skih je zi ka… – 49–57. | Sum mary

362. ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на
Iden tity Con struc tion thro ugh Di scur si ve Prac ti ces and Co de-Switching in Auto bi o grap -

hic Fic tion Nar ra ti ves by Ro sa Nissán and Gor da na Kuić / Je le na Fi li po vić // Је зи ци и културe…
– 405–415. | Ap strakt

363. ЧА РА ПИЋ, Дра га на
Ne ar-Synonymy Analysis of the De scrip ti ve Adjec ti ves Be a u ti ful in En glish and lep, -a, -o

in Ser bian in Con trast / Dra ga na Ča ra pić // FU. – 12, 1 (2014), 11–24. | Re zi me

364. ЏО НИЋ, Ви о ле та
Дво род ност код име ни ца у ру ском и срп ском је зи ку / Ви о ле та Џо нић. – Ниш : Фи ло -

зоф ски фа кул тет, 2014. – 167. – (Би бли о те ка Ele men ti)

365. ШО ШТА РИЋ, Ада
Po li mor fem ske lek se me u zna če nju mu zič kih ter mi na u evrop skim je zi ci ma i nji ho vi ekvi -

va len ti u arap skom / Ada I. Šo šta rić // АФФ. – 26, 1 (2014), 219–233. | 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)

366. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
Ти по ло ги ја фрејм ске тран сде ри ва ци је у кон так то ло шком реч ни ку / Јо ван Ај ду ко вић

// Сла ви сти ка. – 18 (2014), 224–241. | Ре зю ме

367. БАЛ ТО ВА, Ју ли ја
При зна кът пол и не го во то мя сто в зна че ни е то и фор ма та на про из вод ни те no mi na

per so na lia / Юлия Бал то ва // СЈ. – 19 (2014), 317–324. | Ре зи ме

368. БЕ ГО ВИЋ, Ка та ри на
Ма ли увод у ди ја хро ниј ску се ман ти ку : ко рен *jarъ- (јар, ја ра, ја рост) : зна че ње

тран спо зи ци је кроз вре ме / Ка та ри на Бе го вић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 15–26.
| Sum mary

369. БЕ ГО ВИЋ, Ка та ри на
Ре кон стру и са ни ко ре ни *dek- и *ghes-r/t у по зно ин до е вроп ском је зич ком си сте му /

Ка та ри на Бе го вић // СЈ. – 19 (2014), 727–744. | Sum mary
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370. ВАЧ КО ВА, Ки на

За кон за език в сла вян ски те зе ми / Ки на Вач ко ва // СЈ. – 19 (2014), 521–536. | Résumé

– ГО ЉАК, Све тла на

Сло во и фра зе о ло гизм : кор ре ля ция сво йств : на ма те ри а ле серб ско го, рус ско го, бе -
ло рус ско го и дру гих язы ков | Уп. 276.

– ЈЕ ЗИ ЦИ Бал ка на у ком па ра тив ном и ин тер ди сци пли нар ном кон тек сту | Уп. 1164.

– КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

Кон фрон та ци о на те о лин гви сти ка сло вен ских је зи ка : прав ци ис тра жи ва ња | Уп. 29
О са крал ној ге не о ло ги ји као кон сти ту ен ти сло вен ске те о лин гви сти ке | Уп. 30.

371. КОР ЈА КОВ ЦЕ ВА, Е. И.

О сло во о бра зо ва те ль ной ком пре сии в со вре мен ных язы ках : нео у ни вер ба ты – no mi -
na ab strac ta / Е. И. Ко ря ков це ва // СЈ. – 19 (2014), 425–437. | Sum mary

– МА НОЈ ЛО ВИЋ, Со ња

Зна чењ ски од но си из ме ђу три пра сло вен ска тер ми на за за кле тву у сло ве нач ком и
ру ском је зи ку до XVII ве ка | Уп. 311.

372. НИ КО ЛА ЈЕ ВА, На та ли ја

Пре ди сло вие пе ре вод чи ка : жа нр в жан ре : на при ме ре сла вян ской тра ди ции „Бо го -
сло вия“ прп. Иоан на Да ма ски на / На та лия Ген на дь ев на Ни ко ла е ва // Те о лин гви стич ка
про у ча ва ња… – 439–452. | Ре зи ме

373. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе*

Sł ow nik sta ro-cr ki ew no–ru sko–pol ski / Ha li na Wą tróbska. – Kraków : Wydaw nic two
WAM, 2010. – 444. / Ђор ђе Ота ше вић // ЛА. – 23 (2013), 71. | При каз

374. ПИ ПЕР, Пре драг

Лин гви стич ка сла ви сти ка : сту ди је и члан ци / Пре драг Пи пер. – Бе о град : Сла ви -
стич ко дру штво Ср би је, 2014. – 472. – (Сла ви стич ка би бли о те ка. По себ на из да ња)

– ПИ ПЕР, Пре драг

О го вор ном до га ђа ју у све тлу те о лин гви сти ке | Уп. 52.

375. ПИ ПЕР, Пре драг

О уну тра шњој од ре ђе ној ре фе рен ци јал но сти у сло вен ским је зи ци ма / Предраг Ј. Пи -
пер // ЈФ. – 70 (2014), 35–50. | Sum mary

376. ПИ ПЕР, Пре драг

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 /
Дој чил П. Вој во дић. – Ру се : Ле ни-Ан, 2012. – 195. / Пре драг Ј. Пи пер // ЈФ. – 70 (2014),
371–375. | При каз | Уп. 379.

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

По се сив на ре зул та тив на ди ја те за у срп ском је зи ку у по ре ђе њу са дру гим сло вен ским
је зи ци ма | Уп. 332.

377. РА ДЕ ВА, Ва сил ка

Се кун дар на но ми на ци ја на зи ва за де ло ве ру ке / Ва сил ка Ра де ва // СЈ. – 19 (2014),
451–459. | Sum mary

378. СТЕ ПА НО ВИЋ, Жељ ко

Гла го ли од осно ва *bьr- (*ber) и *bir у срп ским и сло ве нач ким ди ја лек ти ма / Жељ ко
Сте па но вић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 27–37. | Sum mary
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379. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја

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 /
Дој чил П. Вој во дић. – Ру се : Ле ни-Ан, 2012. – 195. / Ма ри ја Сте фа но вић // ЗбМСФЛ. – 57,
2 (2014), 283–288. | При каз | Уп. 376.

380. СУ БО ТИН ГО ЛУ БО ВИЋ, Та тја на

Алек сеј Оле њин и ра ђа ње сло вен ске па ле о гра фи је / Та тја на Су бо тин Го лу бо вић //
АП. – 36 (2014), 193–221. | Sum mary

381. ТА НА СИЋ, Сре то

Срп ски сла ви сти у „Ју жно сло вен ском фи ло ло гу“ о сло вен ским је зи ци ма / Сре то Та -
на сић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 198–206. | Ре зю ме

382. ТА ФРА, Бран ка

Ne pre su šnost tvor be nih iz vo ra : 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 Уни вер зи те та, 2012. – 771. / Bran ka Z. Ta fra // ЈФ. – 70 (2014), 318–325. | При каз

– ТЕ О ЛИН ГВИ СТИЧ КА про у ча ва ња сло вен ских је зи ка | Уп. 67.

383. ТУ РИ ЛОВ, Ана то лиј

Ис сле до ва ния по сла вян ско му и серб ско му сре дне ве ко вью / А. А. Ту ри лов ; подг.
Сне жа на Еле си е вич, Джорд же Три фу но вич. – Бе о град : Чи го ја штам па, 2014. – 739. – (Би -
бли о те ка Ор то граф ; 1)

б) Ис точ но сло вен ски је зи ци

– АВ АГ ЈАН, Ка ри на

Ет но ни ми у фра зе о ло ги зми ма срп ског и ру ског је зи ка | Уп. 260.

384. БЕ ГУНЦ, Ири на

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
од но го ар хан ге ль ско го го во ра / Ири на Вла ди ми ров на Бе гунц // Сла ви сти ка. – 18 (2014),
41–47. | Ре зи ме

– БЕ ЛО КА ПИЋ ШКУН ЦА, Ве ра

О пе ре во де рус ских тер ми нов ор га ни за ци он ной струк ту ры упра вле ния на серб ский
язык | Уп. 79.

385. БЕН ЧИК, Сен ка

Гу нґ а ри зми у ру ским язи ку / Сен ка Бен чик. – Но ви Сад : Дру жтво за ру ски язик, ли -
те ра ту ру и кул ту ру, 2014. – 112. – (Еди ция Ка те дра ; 3)

386. БУ ГА ЈО ВА, Ири на

Осо бен но сти но ми на ции адре са та в ре ли ги о зной сфе ре / Ири на Вла ди ми ров на Бу -
га е ва // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 15–25. | Ре зи ме

– ВА СИ ЛИ ЈЕ ВИЋ, Дра га на

Аудио-ви зу ел ни еле мен ти срп ске и ру ске по ли тич ке ре кла ме | Уп. 271.

387. ВА СИ ЛИ ЈЕ ВИЋ, Дра га на

На хви лях мо ви : Аллi Йосипiвнi Бог мут / упор. Олек сан др Iщенко. – Ки їв : КММ,
2011. – 280. / Дра га на Ва си ли је вић // ЗбМСС. – 85 (2014), 254–258. | При каз
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– ВОЛ КО ВА, Ека те ри на

Пре во ђе ње фра зе о ло ги за ма и по сло ви ца са срп ског на ру ски је зик : на ма те ри ја лу те -
ле ви зиј ске се ри је „Ин сти тут“ | Уп. 82.

388. ГА ДОМ СКИ, Алек сан дар

Из у че ние ре ли ги о зной лек си ки в укра ин ской те о лин гви сти ке XX–XXI ст. / Алек сан -
др Ка зи ми ро вич Га дом ский, Га ли на Пе тров на Га дом ская // Те о лин гви стич ка про у ча ва -
ња… – 45–70. | Ре зи ме

389. ГЛИ ВИН СКА, Ле сја

Кор пу сна лiнгвiстика i лiнгвiстична по е ти ка : пер спек ти ви взаємодiї на тлi укра їн -
сь ко го досвiду / Ле ся Кон стјан ти нив на Гли вїн сь ка // ЗбМСС. – 86 (2014), 169–184. | Ре -
зи ме

– ЂА ПА ИВЕ ТИЋ, Вукосaва

Офи ци јел на ди пло мат ска пре пи ска на ру ском је зи ку у по ре ђе њу са срп ским | Уп. 281.

– ИВА НО ВИЋ, Ми ле на

Ак ци о нал не де ли ми та тив не мо ди фи ка ци је у срп ском и укра јин ском је зи ку | Уп. 287.

390. ЈА БЛО НОВ СКА, На та ли ја

Ро ль би бле и змов в позд ней пу бли ци сти ке И. А. Бу ни на / На та лья Все ло во до ва Ябло -
нов ская // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 321–330. | Ре зи ме

391. КА ДО ЛО, Та тја на

Эле мен ты на уч но-ис сле до ва те ль ской де я те ль но сти при из у че нии лин гви сти че ских
ди сци плин / Та ть я на Алек сан дров на Ка до ло // РЯ КИ. – 4 (2014), 49–58. | Ре зи ме

392. КА ДО ЛО, Та тја на

Язы ко вое про стран ство го ро да как объ ект лин гви сти че ско го ана ли за / Та ть я на Алек -
сан дров на Ка до ло // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 263–267. | Ре зи ме

393. КАР ПИ ЛОВ СКА, Ев ге ни ја

Сло во твор чі ре сур си аспек ту а лі за ції по ня ть в укра їн сь кій мо ві / Єв ге нія А. Кар пі лов -
сь ка // СЈ. – 19 (2014), 45–57. | Ре зю ме

– КЕР КЕЗ, Дра га на

Је зич ки кон цепт чу до у ру ском је зи ку : у по ре ђе њу са срп ским | Уп. 300.

394. КЛИ МЕН КО, Ни на

Сло во твір на і фра зе о ло гіч на па ре ме три за ція ка те го рії ча су / Ні на Ф. Кли мен ко // СЈ.
– 19 (2014), 395–409. | Ре зю ме

395. КО ВАЉ-ФУ ЧИ ЛО, Ири на

Пов тор как ком по зи ци он ный при ем ор га ни за ции тек ста укра ин ских при чи та ний /
Ири на Ко ва ль-Фу чи ло // Ет но-кул ту ро ло шки… – 18 (2014), 59–66. | Sum mary

396. КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, Сте ван

Осо бе но сти од ре ђи ва ња ру син ског на ци о нал ног иден ти те та у уџ бе ни ци ма ру син -
ског је зи ка са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре / Сте ван Кон стан ти но вић // Dis kur si ma njin -
skih je zi ka… – 103–108. | Sum mary

397. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

Ки ри ло ме то ди јев ске тра ди ци је и са вре ме но бо го слу жбе но ства ра ла штво Ру ске и
Срп ске пра во слав не цр кве : по во дом 1150 го ди на од слу же ња пр ве Ли тур ги је на сло вен -
ском је зи ку / Ксе ни ја Ј. Кон ча ре вић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 345–352. | Ре зю ме
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398. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

Ру ски је зик у ко му ни ка ци ји и ми си ји цр кве : функ ци о нал ни сти ло ви, ре сур си, жан -
ро ви / Ксе ни ја Кон ча ре вић. – Бе о град : Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Уни вер зи те -
та, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња, 2014. – 375. | Уп. 412.

– КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

Цр кве но сло вен ски еле мен ти у пра во слав ном со ци о лек ту ру ског и срп ског је зи ка |
Уп. 31.

399. КО ЊУ ШКЕ ВИЧ, Ма ри ја

По тен ци ал пред ло га для обра зо ва ния со ю зных средств / Ма рия И. Ко ню шке вич //
ЈФ. – 70 (2014), 17–33. | Sum mary

– КР СТИЋ, Ма ја

О упо тре би ко пу ла тив них гла го ла у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 307.

– ЛА И НО ВИЋ СТО ЈА НО ВИЋ, На де жда

Од нос оп ште лек си ке и тер ми на у гра ђе вин ско-ар хи тек тон ској стру ци на ру ском и
срп ском је зи ку | Уп. 309.

400. ЛЕ ВИЦ КИ, Ро ман

Рус ская ре ли ги о зная лек си ка в пе ре вод че ской кон фрон та ции : из бран ные при е мы
пе ре во да / Ро ман Ле виц кий // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 153–165. | Ре зи ме

401. ЛЕ СНЕВ СКА, Ди ми три на

Ре кла ма в дис кур сив но-сти ли сти че ском аспек те / Ди ми три на Ле снев ская // Сла ви -
сти ка. – 18 (2014),11–19. | Ре зи ме

402. ЛЕ СНЕВ СКА, Ди ми три на

Сте ре о тип но сть и твор че ство в тек сте : ме жву зов ский сбор ник на уч ных тру дов / под
ред. М. П. Ко тю ро вой. – Пер мь : Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2013. – 222. / Ди ми три на Ле -
снев ская // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 647–649. | При каз

– МА НОЈ ЛО ВИЋ, Со ња

Зна чењ ски од но си из ме ђу три пра сло вен ска тер ми на за за кле тву у сло ве нач ком и
ру ском је зи ку до XVII ве ка | Уп. 311.

403. МАН ЧУК, Ина

Ак ту а ли за ци он ный по тен ци ал кон верс ных струк тур с гла го лом встре ти ть ся / Ин -
на И. Ман чук // ЈФ. – 70 (2014), 75–90. | Sum mary

– МА РИЋ, Би ља на

Аспек ту ал на (ак ци о нал на) и ди ја те тич ка свој ства гла гол ских и де вер ба тив них име -
ни ца у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 313.

Вве де ние чу жой ре чи гла го ла ми : в рус ском и серб ском язы ках | Уп. 314.

О јед ном кул ту ро ло шки мар ки ра ном кон цеп ту из са крал не сфе ре у ру ском је зи ку у
по ре ђе њу са срп ским | Уп. 40.

404. МАР КО ВА, Еле на

Ак си о ло ги че ское раз ви тие ар хе ти пи че ских ди хо то мий в рус ском язы ке / Еле на Ми -
ха й ов на Мар ко ва // РЯ КИ. – 4 (2014), 27–34. | Ре зи ме

405. МА РО ЈЕ ВИЋ, Ми ле на*

Стил ска сред ства и фраг мен ти је зич ке сли ке све та у по слов ној ко ре спон ден ци ји /
Ми ле на Б. Ма ро је вић // РФФ. – 15, 1 (2013), 135–142. | Ре зю ме
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406. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
Лин гви сти ка и по е ти ка там них мје ста „Сло ва о пол ку Иго ре ве“ / Рад ми ло Ма ро је -

вић // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 39–60. | Ре зю ме

407. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
Там на мје ста „Сло ва о пол ку Иго ре ве“ са ста но ви шта лин гви сти ке и по е ти ке / Рад -

ми ло Н. Ма ро је вић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 187–197. | Ре зю ме

408. МАР ТИ НО ВА, Ма ри на
Рус ский и дру гие род ные язы ки в рос си й ском шко ль ном обра зо ва нии / Ма ри на Юрь ев -

на Мар ты но ва // РЯ КИ. – 4 (2014), 76–90. | Ре зи ме

409. МА СЛО ВА, Ва лен ти на
Сти хо твор ния мо ли тва с по зи ции син те за ре ли гии, на у ки, ку ль ту ры / Ва лен ти на

Авра мов на Ма сло ва // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 195–209. | Ре зи ме

410. МЕ ЂЕ ШИ, Ан дреа
Ґер ма ни зми у ру ским язи ку / Ан дреа Ме дє ши. – Но ви Сад : За вод за кул ту ру во й во -

дян ских Ру сна цох, 2014. – 114. – (Еди ция Ино ва циї)

411. МЕН ЦЕЛ, То мас
Ре гу ляр но сть мор фо ло ги че ской си сте мы в усло ви ях язы ко во го кон так та : при мер

бе ло рус ско-рус ской и укра и но-рус ской сме шан ной ре чи / То мас Мен це ль // ЗбМСС. – 85
(2014), 23–38. | Ре зи ме

412. МИ РИЋ, Ду шан ка
Ру ски је зик у ко му ни ка ци ји и ми си ји цр кве : функ ци о нал ни сти ло ви, ре сур си, жан -

ро ви / Ксе ни ја Кон ча ре вић. – Бе о град : Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, 2014. – 350. /
Ду шан ка Ми рић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 649–651. | При каз | Уп. 398.

413. МУ ДРИ, Алек сан дар
На зви пре во зних сред ствох у по ль о дїл скей лек си ки при Ру сна цох у Во й во ди ни /

Алек сан дар Му дри // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 275–281. | Ре зю ме

414. МУ ДРИ, Алек сан дар
По ль о дїл ска лек си ка у ру ским язи ку / Алек сан дер Му дри. – Но ви Сад : За вод за кул -

ту ру во й во дян ских Ру сна цох, 2014. – 147. – (Еди ция Ино ва циї)

415. НЕ ШЧИ МЕН КО, Галина
Пар ные фе ми на ти вы как объ ект сло во о бра зо ва те ль ной кон ку рен ции / Г[алина]

П[арфеньевна] Не щ и мен ко // СЈ. – 19 (2014), 59–84. | Sum mary

416. НО ВАК, Ма ри ја
Ци ти ро ва ние цер ков но сла вян ско го апо сто ла в слу жбах рус ским свя тым XII–XX вв.

/ Ма рия Оле гов на Но вак // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 453–462. | Ре зю ме

417. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Са мый но ве й ший тол ко вый сло ва рь рус ско го язы ка XXI ве ка : око ло 1500 слов / Е.

Н. Ша га ло ва. – Мо сква : Астре ль, 2011. – 413. / Ђор ђе Ота ше вић // ЛА. – 24 (2014), 71–
74. | При каз

418. ПЛЕТ ЊО ВА, Алек сан дра
Слу жбы но во му че ни кам : осо бен но сти лек си ки и по э ти ки / Алек сан дра Плет не ва //

Ки ри ло ме то ди јев ско… – 268–288.

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Кон тра стив на гра ма ти ка срп ског и укра јин ског је зи ка : так сис и еви ден ци јал ност |

Уп. 331.
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Так си сные кон струк ции с не спе ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми в серб ском и укра ин -
ском яыках | Уп. 333.

419. ПРО ХВА ТИ ЛО ВА, Ол га
Прин цип сим ме трии в ре че вой ор га ни за ции со вре мен ной пра во слав ной про по ве ди

/ Оль га Алек сан дров на Про хва ти ло ва // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 227–233. | Ре -
зи ме

– РА ДО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Се ми о тич ка сред ства у функ ци ји ре кла ме на Ин тер не ту у Ру си ји и Ср би ји : на при -

ме ру ба на ка и бан кар ских услу га | Уп. 339.

– РА ДОЈ ЧИЋ, Ру жи ца
Из ра жа ва ње циљ ног зна че ња пред ло шко-па де жним ве за ма са ге ни ти вом у ру ском и

срп ском је зи ку | Уп. 340.
Лек се ме во ен ный, во ин ский, во й ско вой, во ин ствен ный и њи хо ви срп ски екви ва лен -

ти | Уп. 341.

420. РОЈС, Ју риј
Po gled na fra ze o lo gi jo Mi ha i la Jur je vi ča Ler mon to va / Ju rij Rojs // ЗбМСС. – 85 (2014),

135 – 165. | Ре зю ме, Ре зи ме

– СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Гра ма ти ка ру ског је зи ка : за основ ну шко лу | Уп. 237.

– ФЕЈ СА, Ми хај ло
Ви ре че нь о во кон струк циї анѓ ли й ско го и ру ско го язи ка | Уп. 361.

421. ФЕЈ СА, Ми хај ло
Ути цај срп ског је зи ка на ру син ски је зик / Ми хај ло Феј са // ГФФНС. – 39, 2 (2014),

175–190. | Sum mary

422. ЧЕ ВЕ ЛА, Ол га
Про бле ма на ро чи то го име но ва ния в кон тек сте те о лин гви сти ки / Оль га Все ло во до ва

Че ве ла // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 523–535. | Ре зи ме

– ЏО НИЋ, Ви о ле та
Дво род ност код име ни ца у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 364.

в) За пад но сло вен ски је зи ци

– АВРА МО ВА, Цве тан ка
На чи ни за на зо ва ва не на про дук ти от жи во тин ски про из ход в бъл гар ския и че шкия

език : в съ по став ка със сръб ски | Уп. 261.

423. ВА ША КО ВА, Кри сти на
Do bry, bo na tu ralny, ale nie tylko : o com po stach z seg men tem eko- w języku pol ski /

Krystyna Was za ko wa // СЈ. – 19 (2014), 335–350.

424. ВОЈ ТАК, Ма ри ја
O fun kcjach mo dlitwy wotywnej / Ma ria Woj tak // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… –

27–43. | Ре зи ме

425. ГИ НИЋ, Је ле на
Фо не ти ка и фо но ло ги ја че шког је зи ка : са осно ва ма че шког пра во пи са / Ве ри ца Ко -

при ви ца. – Бе о град : Сла ви стич ко дру штво Ср би је, 2014. – 127. / Је ле на Ги нић // ФП. – 41,
1 (2014), 169–171. | При каз | Уп. 428.
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426. ЂУ РИ ЧИЋ, Ми ли ца
Не го ва ње сло вач ко-срп ског би лин гви зма у Ста рој Па зо ви : усло ви у обра зов ном си -

сте му и ста во ви при пад ни ка сло вач ке на ци о нал не за јед ни це / Ми ли ца Ђу ри чић // Са вре -
ме на про у ча ва ња је зи ка… – 421–430. | Sum mary

427. КМЕ ЦО ВА, Све тла на*
Va ri ety me ta fory / Ale na Bohunická. – Bra ti sla va : Uni ver zi ta Ko menského, 2013. – 132.

/ Sve tla na Kmecová // ЛА. – 23 (2013), 33–37. | При каз

428. КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца
Фо не ти ка и фо но ло ги ја че шког је зи ка : са осно ва ма че шког пра во пи са / Ве ри ца Ко -

при ви ца. – Бе о град : Сла ви стич ко дру штво Ср би је, 2014. – 127. | Уп. 425.

– МА КИ ШО ВА, Ана
De jové substantíva so slo vo tvorným for man tom -iáda/-ija da v slo ven či ne a v srb či ne | Уп. 310.

429. МА КИ ШО ВА, Ана
Za pi so va nie slo venských pri e zvisk v slo ven skom a v srb skom kon tex te / Аna Makišová //

ГФФНС. – 39, 2 (2014), 93–105. | Re zi me

430. МА КИ ШО ВА, Ана
Tvo re nie feminatív a uplat ne nie v pra xi / Ana Makišová // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 252–

256. | Ре зю ме

431. МА РИЋ, Ана
Cha rak te ri stické javy v sta ro pa zov skom nárečí / An na Marićová // Dis kur si ma njin skih je -

zi ka… – 137–142. | Sum mary

432. МА РИЋ, Ана
Reziduálne a ino vačné javy v sta ro pa zov skom nárečí / Ana Ma rić // Сла ви сти ка. – 18

(2014), 257–262. | Ре зю ме

– МА РИЋ, Ана
Ro zdiel v gra ma tic kom ro de substantív v slo ven či ne a srb či ne | Уп. 312.

433. ПА ЖЂЕР СКИ, Ду шан Вла ди слав
Ка шуп ске те ме / Ду шан Вла ди слав Па жђер ски. – Бе о град : Ал ма, 2014. – 288. – (Ка -

шуп ска би бли о те ка ; 2)

434. ПА ЖЂЕР СКИ, Ду шан Вла ди слав*
System sa mo gł o skowy współc zesnych gwar cen tral no kas zub skich / Lec ho sł aw Jocz. –

Lipsk, 2013. – 241. / Ду шан Вла ди слав Па жђер ски // ЛА. – 23 (2013), 67. | При каз

435. ПА ЖЂЕР СКИ, Ду шан Вла ди слав*
Sł ow nik pol sko-kas zub ski. Tom I, A–K / Euge ni usz Go ł ą bek. – Gda ńsk : Zryes ze nie Kas zub -

sko-Po mor skie, 2012. – 600. / Ду шан Вла ди слав Па жђер ски // ЛА. – 23 (2013), 72–73. | При каз

– ПА У НО ВИЋ РО ДИЋ, Сте фа на
Кон цепт же не зма ја у срп ском и dra či ce у сло вач ком са вре ме ном је зи ку | Уп. 325.

436. СЈЕ РО ЋУК, Је жи
Sł o wot wórst wo w opi sie ka te go rii po ję ci o wej rzec zow ni ka : na przykł ad zie gwa rowych

nazw nar zęd zi / Jerzy Si e ro ci uk // СЈ. – 19 (2014), 497–505.

437. СО КО ЛО ВИЋ, Да ли бор
Pražské so ra bi stické stu die : k 60. výročí úmrtí Adol fa Černého : 1864–1952 a 70. výročí

úmrtí Jo se fa Páty / red. Pe tr Ko le ta, Mar cel Černý. – Pra ha : Spo leč nost přátel Lu ži ce, 2013. –
173. / Да ли бор Со ко ло вић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 641–642. | При каз
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438. СО КО ЛО ВИЋ, Да ли бор
Stu di je k rĕ či Mic ha ła Fren cla / Fa bian Ka ulfürst. – Budyšin : Do mo wi na, 2012. – 383. /

Да ли бор Со ко ло вић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 627–628. | При каз

439. ТИ РО ВА, Зу за на
Rodné mená voj vo dinských Slovákov : na príklade Piv ni ce / Zu za na Týrová // Dis kur si ma -

njin skih je zi ka… – 185–190. | Sum mary

– УХЛА РИ КО ВА, Ја сна
Delimitatíva a adverzatíva v slo venských a srbských frazémach | Уп. 359.
Slo venské a srbské frazémy s lexémou zub | Уп. 360.

440. ХУР БАН, Вла ди мир
Jazyko vedné práce / Vladimír Hur ban Vladimírov ; zost. An na Marićová. – Báčsky Pe tro -

vec : Slo venské vyda va te ĺské cen trum, 2014. – 178. – (Súborné di e lo ; 8) (Edícia Ko re ne ; 40)

г) Ју жно сло вен ски је зи ци, из у зев срп ског

– АВРА МО ВА, Цве тан ка
На чи ни за на зо ва ва не на про дук ти от жи во тин ски про из ход в бъл гар ския и че шкия

език : в съ по став ка със сръб ски | Уп. 261.

– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Гла гол ска лан ча на хо мо ни ми ја : на ма те ри ја лу срп ско-бу гар ских хо мо ним ских па ро -

ва | Уп. 262.

441. БЕ ЧЕ ВА, Нич ка
Ре ал ност и функ ция при пре во да ме жду близ ко род стве ни ези ци : за бъл гар ски те пре -

во ди на ня ко ли ко раз ка за от сбор ни ка „Те ле сна стра жа“ на Зо ран Чи рич / Нич ка Бе че ва //
Ствар ност и функ ци ја… – 21–33. | Sum mary

442. БО ЈО ВИЋ, Ива на
Či ji je je zik? / Ma te Ka po vić. – Za greb : Al go ri tam, 2010. – 184. / Ива на Бо јо вић // ЛА.

– 24 (2014), 89–90. | При каз

443. БОНД ЖО ЛО ВА, Ва лен ти на
Ре кла ма та : ме жду ре ал но ста и фик ци я та / Ва лен ти на Ц. Бонд жо ло ва // Ствар ност и

функ ци ја… – 35–43. | Sum mary

– БР ДАР, Са ња
Пред ло шко-па де жне кон струк ци је са зна че њем ан те ри ор но сти и по сте ри ор но сти у

срп ском и сло ве нач ком је зи ку | Уп. 268.

– БУ РО ВИЋ, Ка план
Eti mo lo ške stu di je | Уп. 269.

444. БУР ШИЋ МА ТИ ЈА ШИЋ, Кла ра
To po nim Vrh Ma ška ra de / Kla ra Bur šić Ma ti ja šić // Је зи ци и културe… – 345–351. |

Som ma rio

445. ВЕ ЉО ВИЋ, Жар ко
Ки љан : бал ка но ро ман ски-ста ро вла шки оста так на тлу Цр не Го ре / Жар ко Б. Ве љо -

вић // Ок то их. – 5 (2014), 59−62. | Sum mary

446. ВО НИШ, Ар но
Сло вен ска/сло ве нач ка дво ји на / Ар но Во ниш // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 215–223. | Ре -

зю ме
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447. ГЕ ОР ГИ Е ВА, Цве те ли на

За су фик са -джий(а)/-чий(а) и обра зу ва ни те с не го съ щ е стви тел ни име на в бъл гар -
ския език / Цве те ли на Ге ор ги е ва // СЈ. – 19 (2014), 351–357. | Sum mary

– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја

За ме нич ке ре чи у срп ским и сло ве нач ким гра ма ти ка ма | Уп. 282.

448. ЖУ ГИЋ, Рад ми ла

Обра тен реч ник на бъл гар ския език / Влад ко Мур да ров и др. – Со фия : Бъл гар ска
ака де ми ја на на у ки те, Ин сти тут за бъл гар ски език „Проф. Л. Ан дре й чин“, 2011. / Рад ми -
ла Жу гић // Ок то их. – 5 (2014), 201−210. | При каз

449. ИВА НО ВА, Ди а на

Усво я ва не на ин тер на ци о нал на кул тур на лек си ка в бъл гар ския кни жо вен език през
вто ра та по ло ви на на XIX век с по сред ни че ство на сръб ски пре во ди / Ди а на Ива но ва // СЈ.
– 19 (2014), 359–375. | Sum mary

450. ИВА НО ВА, Цен ка

Иде я та за общ южно сла вян ски кни жо вен език през 19. век : фик ция и/или ре ал ност
/ Цен ка Ива но ва // Ствар ност и функ ци ја… – 77–92. | Sum mary

– ИВА НО ВА, Цен ка

Ро дът на съ щ е стви тел ни те име на в сръб ския и бъл гар ския език | Уп. 286.

– ЈА НЕВ, Бо јан

На ро доп си хо ло ги я та на Бъл га ри те и Сър би те през при зма та на обра зни те срав не ния
в лек си кал но се ман тич на та опо зи ция го во ре не–мъл ча ние | Уп. 290.

– ЈА НИЋ, Алек сан дра

По моћ ни гла го ли је сам/съм, бу дем/бъ да и су бјунк тив на се ман ти ка у срп ском и бу гар -
ском је зи ку | Уп. 291.

– ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг

Дур ми тор ски го во ри | Уп. 892.

– КОН СТАН ТИ НИ, Да ри ја

Rap por ti tra lo slo ve no ed il ser bo-cro a to nel la Re pub bli ca So ci a li sta Fe de ra le di Ju go sla -
via | Уп. 27.

– МА НОЈ ЛО ВИЋ, Со ња

Зна чењ ски од но си из ме ђу три пра сло вен ска тер ми на за за кле тву у сло ве нач ком и
ру ском је зи ку до XVII ве ка | Уп. 311.

– МАР КО ВИЋ, Жељ ко

Ите ра тив ни гла го ли ви зу ел не пер цеп ци је у срп ском и сло ве нач ком је зи ку | Уп. 316.

Ре че нич не до пу не гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је у српс ком и сло ве нач ком је зи ку | Уп. 317.

451. МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг

Ју жно сло вен ски и бал кан ски је зи ци или Да ли је за и ста у пи та њу бор ба Да ви да са
Го ли ја том? / Пре драг Му тав џић, Ива на Тр бо је вић Ми ло ше вић // Сла ви сти ка. – 18 (2014),
162–178. | Ре зю ме

452. НО ВОТ НИ, Со ња

Срп ско то ја зич но вли ја ние во не кои се вер но ма ке дон ски ра ко пи си од XI II и од
XIVв ек / Со ња Но вот ни, Ми хај ло Мар ко виќ // Је зик, књи жев ност, кул ту ра. – 187–205. |
Sum mary
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453. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Je zič ni pri ruč nik Co ca-Co le HBS Hr vat ska : hr vat ski je zik u po slov noj ko mu ni ka ci ji / prir.
La na Hu de če, Ma ja Mat ko vić, Igor Ću tuk. – Za greb : Co ca-Co la HBS Hr vat ska, 2012. – 272. /
Ђор ђе Ота ше вић // ЛА. – 25 (2014), 78–82. | При каз

– ПУ ПО ВАЦ, Ми ло рад

Je zič ke ide o lo gi je, je zič ke po li ti ke i pro iz vo đe nje je zič ke ne to le ran ci je u post ju go sla ven -
skim ze mlja ma | Уп. 53.

– РУ СКО ВА ЂЕР МА НО ВИЋ, Све тла

Срп ске и бу гар ске из ре ке са лек се ма ма ма чак/мач ка/ма че, од но сно мач ка/кот ка/ко -
те и њи хо ва лек си ко граф ска об ра да | Уп. 345.

– СА ВО ВА, Дим ка

Бо је у срп ским и бу гар ским за го нет ка ма | Уп. 346.

– СА МАР ЏИЋ, Ана*

Pred lo ško-pa de žne kon struk ci je sa se man tič kom kom po nen tom po vr ši ne u srp skom i slo -
ve nač kom je zi ku | Уп. 347.

– СИ ЛЕО, Ва лен ти на

Ита ли ја ни зми и ро ман ски ути ца ји у го во ру Бо ке Ко тор ске | Уп. 922.

– СПА ХИЋ, Еди на

La ima gen de la mu jer en la fra se o lo gia espa ño la y bo snia : análisis cul tu ral con tra sti vo |
Уп. 349.

– СТВАР НОСТ и фик ци ја у кул ту ри Ср ба и Бу га ра | Уп. 487.

– СТЕ ПА НО ВИЋ, Жељ ко

Гла го ли од осно ва *bьr- (*ber) и *bir у срп ским и сло ве нач ким ди ја лек ти ма | Уп. 378.

454. СТО ШИЋ, Је ле на

По во дом пи та ња о хр ват ској ћи ри лич ној ба шти ни / Је ле на М. Сто шић // ЈФ. – 70
(2014), 249–266. | Ре зю ме

– СТО ШИЋ, Је ле на

Ствар ност и фик ци ја у ка те го ри за ци ји не ких де ри ва та у срп ској, бу гар ској и ма ке дон -
ској на у ци о је зи ку | Уп. 355.

455. СТРА МЉИЧ БРЕ ЗНИК, Ире на

Be sed na dru ži na -ljub- v no vej ši lek si ki slo ven ske ga je zi ka / Ire na Stra mljič Bre znik, Ines
Vor šič // СЈ. – 19 (2014), 507–520. | Sum mary

– ТЕ КЕ ШИ НО ВИЋ, Леј ла

O po ste ri or no sti uzro ka u od no su na po slje di cu na pri mje ri ma uzroč nih re če ni ca sa ve zni -
ci ma par ce que, pu i sque, com me i nji ho vih ekvi va le na ta u B/H/S je zi ku | Уп. 356.

456. ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на

Да ли е на по ви док ре не сан са на ди ја лек то ло ги ја та? : со по се бен осврт кон по зи ци ја
на ма ке дон ски ја зик / Зу за на В. То по лињ ска // ЈФ. – 70 (2014), 9–15. | Sum mary

– ШЕ ХО ВИЋ, Аме ла

Tvor be ne i lek sič ke za ni mlji vo sti u „Ot ku pu si ro ve ko že“ Ab du la ha Si dra na | Уп. 839.

457. ШТЕ БИХ ГО ЛУБ, Бар ба ра

O mo ci ji bez emo ci ja / Bar ba ra Šte bih Go lub // СЈ. – 19 (2014), 461–478. | Sum mary
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V. Ста ро сло вен ски је зик и ње го ве ре дак ци је

458. ДРА ГИН, На та ша

Стра ни на зи ви би ља ка у спи си ма ста ро сло вен ског ка но на / На та ша Дра гин //
ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 13–38. | Sum mary

459. КИ РИ ЛО МЕ ТО ДИ ЈЕВ СКО пре да ње, је зик и ми си ја Цр кве у 21. ве ку : збор ник
ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па : Бе о град, 6–7. де цем бар 2013. / ур. Вла ди мир Ву -
ка ши но вић. – Бе о град : Уни вер зи тет, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ин сти тут за те -
о ло шка ис тра жи ва ња, 2015. – 431.

460. КРА ВЕЦ КИ, Алек сан дар

Про бле ма опи са ния лек си ки цер ков но сла вян ско го язы ка но во го вре ме ни / Алек сан -
др Кра вец кий // Ки ри ло ме то ди јев ско… – 200–209.

461. МАР КО ВИЋ, Јор да на

Ста ро сло вен ски је зик : гра ма ти ка, ве жба ња, тек сто ви / Јор да на Мар ко вић, На де жда
Јо вић. – Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2014. – 197. – (Би бли о те ка Еле мен ти)

– НИ КО ЛА ЈЕ ВА, На та ли ја

Пре ди сло вие пе ре вод чи ка : жа нр в жан ре : на при ме ре сла вян ской тра ди ции „Бо го -
сло вия“ прп. Иоан на Да ма ски на | Уп. 372.

462. ПЕНТ КОВ СКИ, Алек сеј

Цер ков но-сла вян ский язык в бо го слу же нии в по след ней тре ти IX – пер вой че твер -
ти X ве ков / Алек сей Пент ков ский // Ки ри ло ме то ди јев ско… – 234–242.

VI. Са вре ме ни срп ски је зик

а) Оп ште

463. ВА СИЋ, Ве ра

Две нај но ви је књи ге Ран ка Бу гар ског : 1. 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 bli o te ka XX vek ; 201) / Ве ра Ва -
сић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 239–247. | При каз | Уп. 478.

464. ВИ ШЕ ЗНАЧ НОСТ у је зи ку / ур. Ми лош Ко ва че вић. – Кра гу је вац : Фи ло ло шко -
-умет нич ки фа кул тет, 2014. – 432. – (Срп ски је зик, књи жев ност, умет ност : збор ник ра до -
ва са VI II 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 (25–26. X 2013) ; 1)

465. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Зна чај Бе ли ће ве књи ге „Око на шег књи жев ног је зи ка“ у срп ској лин гви сти ци и кул -
ту ри / Рај на М. Дра ги ће вић // Срп ски је зик у огле да лу Срп ске књи жев не за дру ге. – 43–58.
| Sum mary

466. ЗБОР НИК Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. 2, Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња
је зич ке по ли ти ке / ур. од бор Иван Клајн, Пре драг Пи пер, Сре то Та на сић ; ур. Сре то Та на -
сић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2014. – 229.

467. ИВИЋ, Па вле

По ле мич ки и дру ги срод ни спи си 1 / Па вле Ивић ; прир. Ра да Сти јо 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, 2014. – 470. – (Це ло -
куп на де ла Па вла Иви ћа ; 9/2)
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468. ИВИЋ, Па вле

По ле мич ки и дру ги срод ни спи си 2 / Па вле Ивић ; прир. Ра да Сти јо 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, 2014. – 643. – (Це ло -
куп на де ла Па вла Иви ћа ; 9/1)

469. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Ме ђу од нос Бе ли ће ве и Иви ће ве књи ге у Ко лу Срп ске књи жев не за дру ге с об зи ром
на њи хов зна чај у исто ри ји и кул ту ри срп ско га је зи ка / Ми лош Ко ва че вић // Срп ски је зик
у огле да лу Срп ске књи жев не за дру ге. – 11–42. | Sum mary

470. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Ста тус срп ског је зи ка на по чет ку XXI ви је ка / Ми лош М. Ко ва че вић // Је зик, књи жев -
ност, кул ту ра. – 64–80. | Sum mary

– КРА ЈИ ШНИК, Ве сна

Лек то ра ти срп ског је зи ка | Уп. 1230.

471. КУ ЉА НИН, Са ња*

Лин гви стич ки ста тус ср би сти ке : Лин гви сти ка као ср би сти ка / Ми лош Ко ва че вић. –
Па ле : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2013. – 302. – (Мо но гра фи је и мо но граф ске сту ди је ; 1) / Са -
ња М. Ку ља нин // РФФ. – 15, 1 (2013), 507–512. | При каз | Уп. 481.

472. ЛУ КО ВИЋ, Ми лош

Ак ту ел на пи та ња је зич ког за ко но дав ства у Ре пу бли ци Ср би ји / Ми лош Лу ко вић //
Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик… – 97–116. | Ре зю ме

473. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња

Је зич ке сту ди је / Је ле на Јо ва но вић. – Бе о град : Ја сен, 2013. – 416. / Са ња Ми ла ди но -
вић // ЛА. – 24 (2014), 83. | При каз

474. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Иви ће ва син те за раз во ја ти по ва књи жев них је зи ка код Ср ба / Алек сан дар Ми ла но -
вић // Срп ски је зик у огле да лу Срп ске књи жев не за дру ге. – 93–112. | Sum mary

– МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Та ња

Oču va nje je zi ka u vi še je zič koj sre di ni : pri mer srp skog je zi ka na fran cu skoj te ri to ri ji | Уп. 43.

– МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг

Ју жно сло вен ски и бал кан ски је зи ци или Да ли је за и ста у пи та њу бор ба Да ви да са
Го ли ја том? | Уп. 451.

475. НЕ ГРИ ШО РАЦ, Иван

Срп ска је зич ка по ли ти ка : основ ни пред у сло ви и ва жност кон сен зу са / Иван Не гри -
шо рац // Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик… – 9–23. | Ре зю ме

476. ПИ ПЕР, Пре драг

О стра те ги ји је зич ке по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји / Пре драг Пи пер // Збор ник Ин -
сти ту та за срп ски је зик… – 117–129. | Ре зю ме

477. ПИ ПЕР, Пре драг

Пер спек ти ве са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка : пот пу ни текст при ступ не бе се де,
про чи та не у скра ће ном об ли ку 22. ма ја 2013. го ди не у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но -
сти / Пре драг Пи пер // Глас. – 421, 29 (2014), 11–27. | Ре зю ме

478. ПР ЋИЋ, Тврт ко

Две нај но ви је књи ге Ран ка Бу гар ског : 1. 2. Ме мо ар ски део / Тврт ко Пр ћић //
ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 247–252. | При каз сег мен та књи ге „Por tret jed nog je zi ka“ | Уп. 463.
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– ПУ ПО ВАЦ, Ми ло рад
Je zič ke ide o lo gi je, je zič ke po li ti ke i pro iz vo đe nje je zič ke ne to le ran ci je u post ju go sla ven -

skim ze mlja ma | Уп. 53.

479. РА ДАН, Ми хај
Школ ска и је зич ка си ту а ци ја код Ср ба у Ру му ни ји / Ми хај Н. Ра дан // Збор ник Ин -

сти ту та за срп ски је зик… – 197–215. | Ре зю ме

480. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
Пла ни ра ње је зи ка да нас : под сет ник / Ми ло рад Ра до ва но вић // Збор ник Ин сти ту та за

срп ски је зик… – 25–35. | Sum mary

481. РАТ КО ВИЋ, Дра га на
Лин гви сти ка као ср би сти ка / Ми лош Ко ва че вић. – Па ле : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2013.

– 302. – (Мо но гра фи је и мо но граф ске сту ди је ; 1) / Дра га на Рат ко вић // СЈ. – 19 (2014), 773–
778. | При каз | Уп. 471.

482. РЕ ЉИЋ, Ми тра
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 / Ми тра Ре љић

// Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик… – 167–182. | Ре зю ме

483. РЕ МЕ ТИЋ, Сло бо дан
Срп ски је зик у Ре пу бли ци Срп ској и Бо сни и Хер це го ви ни / Сло бо дан Ре ме тић //

Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик… – 37–45. | Ре зю ме

484. СИ МИЋ, Ра до је
Ори ги нал ност и са мо ни к лост срп ско га књи жев но је зич ког мо де ла / Ра до је Д. Си мић,

Је ле на Р. Јо ва но вић Си мић // Је зи ци Бал ка на… – 49–55. | Sum mary

485. СРП СКИ је зик, књи жев ност и кул ту ра у про це су евро ин те гра ци ја / ур. Ми лош
Ко ва че вић, Дра ган Бо шко вић. – Кра гу је вац : Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет, 2014. – 297.

486. СРП СКИ је зик у огле да лу Срп ске књи жев не за дру ге : збор ник ра до ва са на уч не
кон фе рен ци је одр жа не у СКЗ / ур. Дра ган Ла ки ће вић. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру -
га, 2014. – 229. – (Ма ла би бли о те ка Срп ске књи жев не за дру ге)

487. СТВАР НОСТ и фик ци ја у кул ту ри Ср ба и Бу га ра = Ре ал ност и фик ция в кул ту -
ра та на Сър би и Бъл га ри / прир. На де жда Јо вић. – Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2014. –
264. – (Би бли о те ка Су сре ти ; 10)

488. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
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 / Је ли ца Сто ја но вић // Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик… – 151–166. | Ре зю ме

489. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Књи га Па вла Иви ћа „Срп ски на род и ње гов је зик“ у из да њу СКЗ 1971. го ди не : зна -

чај у вре ме ну на стан ка и ак ту ел ност да нас / Је ли ца Сто ја но вић // Срп ски је зик у огле да -
лу Срп ске књи жев не за дру ге. – 59–91. | Ре зю ме

490. ТА НА СИЋ, Сре то
Зна чај на уч них ин сти ту ци ја за ста тус срп ског је зи ка / Сре то З. Та на сић // Збор ник Ин -

сти ту та за срп ски је зик… – 47–60. | Ре зю ме

б) Фо не ти ка, фо но ло ги ја, про зо ди ја

491. БА ТАС, Ана
Аку стич ке ка рак те ри сти ке ало фо на фо не ме /х/ у по себ ним по зи ци ја ма / Ана С. Ба -

тас // СЈ. – 19 (2014), 637–655. | Sum mary
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492. БА ТАС, Ана
Про гре сив но обе зву ча ва ње екс пло зи ва у про кли зи и ен кли зи као ин ди ви ду ал на фо -

нет ска по ја ва у срп ском је зи ку / Ана Ба тас // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 61–75. | Sum mary

493. БОГ ДА НО ВИЋ, Ма ри ја на
До при нос Лу ке Ми ло ва но ва раз во ју ак це нат ске и ме трич ке те о ри је код Ср ба / Ма -

ри ја на Бог да но вић // Је зи ци и културe… – 335–344. | Sum mary

– ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан
О ва жни јим осо би на ма су гла снич ког си сте ма го во ра јањ ских Ср ба из ју го за пад не

Бо сне | Уп. 888.

494. ЖИВ КО ВИЋ, На та ли ја
Ор то граф ско-фо но ло шка адап та ци ја име нич ких ан гли ци за ма у ,,Ро ма ну о Лон до ну“

Ми ло ша Цр њан ског / На та ли ја Жив ко вић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 387–393. |
Sum mary

– ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на
Aco u stic De scrip tion of En glish and Ser bian Af fri ca tes | Уп. 288.

The Strength of Ar ti cu la tion of the Mem bers of the Vo i ce Con trast in En glish and Ser bian
| Уп. 289.

– ЈЕ РО ТИ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца
Ути цај фо нет ског окру же ња на усва ја ње ин тер ден тал них фри ка ти ва у ен гле ско-срп -

ској ме ђу је зич кој фо но ло ги ји | Уп. 294.

495. ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг
Фи нал не во кал ске гру пе и по крет ни во ка ли у Ву ко вој „Пи сме ни ци“ и Ње го ше вом

„Гор ском ви јен цу“ / Ми о драг Јо ва но вић // Ок то их. – 5 (2014), 7−28. | Ab stract

496. ЈО КА НО ВИЋ МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца
Екав ски и ије кав ски из го вор срп ског је зи ка / Је ли ца Јо ка но вић Ми хај лов // Се ми нар

срп ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре… – 115–121.

497. ЛОН ЧАР РА И ЧЕ ВИЋ, Алек сан дра
Про зо диј ска нор ма и је зич ка ре ал ност / Алек сан дра Р. Лон чар Ра и че вић // Ствар ност

и функ ци ја… – 145–154. | Sum mary

498. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња
Ак це нат и ин то на ци ја го во ра на ра ди ју и те ле ви зи ји / Је ли ца Јо ка но вић Ми хај лов. –

2. изд. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2013. – 279. – (Би бли -
о те ка Књи жев ност и је зик ; 14) / Са ња Ми ла ди но вић // ЛА. – 24 (2014), 86–87. | При каз |
Уп. 500.

– ПЕ РИЋ, Да ни ца*
Гла сов не осо би не го во ра се ла Бр њи ца у ју го и сточ ној Бо сни | Уп. 915.

499. ПЕ ТРО ВИЋ, Ми ле на
Уло га ак цен та у срп ској со ло пе сми / Ми ле на Пе тро вић. – Бе о град : Слу жбе ни гла -

сник, 2014. – 304. – (По себ на из да ња)

– РА ДУ СИН БАР ДИЋ, На та ша
Ton sko pi ta nje u fran cu skom i srp skom je zi ku | Уп. 342.

500. СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, Де јан
Ак це нат и ин то на ци ја го во ра на ра ди ју и те ле ви зи ји / Је ли ца Јо ка но вић Ми хај лов. –

2. изд. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2013. – 279. – (Би бли -
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о те ка Књи жев ност и је зик ; 14) / Де јан Сре до је вић // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 293–299. |
При каз | Уп. 498.

– СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, Де јан

Ин то на ци ја упит них ис ка за | Уп. 584.

Pro zo dij ska is tak nu tost po en te u mi kro i ma kro struk tu ri vi ca | Уп. 822.

– СТОЈ КО ВИЋ, Алек сан дра

Фо нет ски и мор фо ло шки ди ја лек ти зми у ро ма ну „Ђа вол ска сне ва чи на“ Ђу ре Ђу ка -
но ва | Уп. 924.

в) Гра фи ја и пра во пис

501. БА БИЋ, Ви о ле та

365 je zič kih cr ti ca : za sve one ko ji že le da go vo re i pi šu pra vil no / Vi o le ta Ba bić. – Be o -
grad : Kre a tiv ni cen tar, 2014. – 384.

– БР БО РИЋ, Вељ ко

Ме сто пра во пи са у на став ном про це су | Уп. 848.

502. БР БО РИЋ, Вељ ко

Скра ће ни це у пра во пи си ма и пра во пи сним реч ни ци ма срп ско хр ват ског је зи ка на по -
чет ку XXI ве ка / Вељ ко Ж. Бр бо рић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 137–148. | Sum mary

503. ЈО ВА НО ВИЋ, Ми ле на

Грч ки и срп ски је зик : пи та ња тран скрип ци је име на / Ми ле на М. Јо ва но вић // КњЈ.
– 61, 3/4 (2014), 285–298. | Sum mary

504. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка

О дво тач ки / Ду шка Б. Кли ко вац // НССУВД. – 43, 3 (2014), 113–153. | Sum mary

505. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Бо жи ца*

У па мет се Ср би : У од бра ну срп ске ћи ри ли це : хре сто ма ти ја / Ми лош Ко ва че вић. – Па -
ле : Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво Про свје та, 2013. – 254. – (Про свје ти но књи жев -
но дје ло ; 10 ; 29) / Бо жи ца Д. Кне же вић // РФФ. – 15, 1 (2013), 525–528. | При каз | Уп. 506.

– МА КИ ШО ВА, Ана

Za pi so va nie slo venských pri e zvisk v slo ven skom a v srb skom kon tex te | Уп. 429.

– МА ТИЋ, То ми слав

Сло же не кон струк ци је са ин де кли на бил ном пре по зи тив ном ком по нен том стра ног
по ре кла : при ме на пра во пи сних ре ше ња на кор пу су спорт ског но вин ског ис ка за | Уп. 799.

– НО ВОК МЕТ, Сло бо дан

Ком пју тер ски тер ми ни у на ста ви пра во пи са срп ског је зи ка | Уп. 868.

506. ОГ ЊА НО ВИЋ, Са ња

Но ва књи га о срп ској ћи ри ли ци : У од бра ну срп ске ћи ри ли це : хре сто ма ти ја / Ми лош
Ко ва че вић. – Па ле : Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво Про свје та, 2013. – 254. – (Про -
свје ти но књи жев но дје ло : 10 ; 29) / Са ња Ог ња но вић // СЈ. – 19 (2014), 787–793. | При каз
| Уп. 505.

507. 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 3. изд. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2014. – 507.
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508. 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. – Ије -

кав ско изд. из ми је ње но и до пу ње но пре ма 3. екав ском изд. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска,
2014. – 488.

509. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то*
Кра так пра во пис срп ског је зи ка Ма ти це срп ске / Ма то Пи жу ри ца // Да ни ца. – 20

(2012), 374–445.

г) Гра ма ти ка (мор фо ло ги ја, твор ба ре чи, син так са)

510. АЈ ЏА НО ВИЋ, Је ле на
Пре ди ка ти са зна че њем по ја ва у при ро ди : при ло шки / гла гол ски / Је ле на Т. Ај џа но -

вић // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 279–288. | Sum mary

511. АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан
Мор фо ло шка адап та ци ја ге о граф ских тер ми на стра ног по ре кла / Ми лан С. Ај џа но -

вић // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 189–204. | Sum mary

– АК СИЋ, Ка та ри на
Ен гле ски пред лог over и ње го ви пре вод ни екви ва лен ти у срп ском је зи ку | Уп. 74.

512. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Ва лен циј ски ста тус и хи је рар хи ја син так сич ких је ди ни ца / Ми ли вој Б. Ала но вић //

ГФФНС. – 39, 2 (2014), 9–28. | Sum mary

513. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Ви до ви лек сич ке ре гу ла ци је ме ђу ре че нич не ка у зал не ко ре ла ци је / Ми ло вој Б. Ала -

но вић // ЈФ. – 70 (2014), 91–109. | Zu sam men fas sung

514. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
О лек сич кој ре гу ла ци ји тран зи тив но сти / Ми ли вој Б. Ала но вић // СЈ. – 19 (2014),

275–288. | Sum mary

515. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој*
Од но сне ре че ни це у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ / Ми ли вој Ала но вић // An dri će va ću -

pri ja. – 653–675. | Sum mary

516. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Се ман тич ке ре ла ци је у би но ми нал ним по лу сло же ни ца ма / Ми ли вој Б. Ала но вић //

НССУВД. – 43, 1 (2014), 319–328. | Zu sam men fas sung

517. АН ТО НИЋ, Ива на*
Адвер би јал на тем по рал на де тер ми на ци ја у Ан дри ће вом ро ма ну „На Дри ни ћу при -

ја“ / Ива на Ан то нић // An dri će va ću pri ja. – 695–713. | Sum mary

518. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
(Суп)стан дард на упо тре ба ге ни ти ва с пред ло гом од / На да Ар се ни је вић // ЗбМСФЛ.

– 57, 1 (2014), 119–135. | Sum mary

519. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да
Фор ма ли за ци ја кон це сив ног кон цеп та срп ским па де жним об ли ци ма / На да Л. Ар се -

ни је вић // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 289–300. | Sum mary

520. БА БИЋ, Ми лан ка
Уло га мо дал них гла го ла у ис ка зи ва њу зна че ња ди рек тив но сти / Ми лан ка Ј. Ба бић //

СЈ. – 19 (2014), 133–146. | Sum mary
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– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Упо тре ба ин фи ни ти ва / да + пре зен та у јед ном иди о лек ту из Пло чи це код Ко ви на |

Уп. 884.

– БР ДАР, Са ња
Пред ло шко-па де жне кон струк ци је са зна че њем ан те ри ор но сти и по сте ри ор но сти у

срп ском и сло ве нач ком је зи ку | Уп. 268.

521. БУ ГАР СКИ, Ран ко
Je dan agre siv ni srp ski su fiks : -ijáda / Ran ko D. Bu gar ski // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs.

– 169–177. | Sum mary

522. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на
О ши ре њу кру га адјек тив них и адвер би јал них ин тен зи фи ка то ра у срп ском је зи ку :

под ути ца јем про це са гло ба ли за ци је / Дра га на Д. Вељ ко вић Стан ко вић // НССУВД. – 43,
1 (2014), 99–110. | Sum mary

– ВЕ ЉО ВИЋ, Бо ја на
Об ли ци им пер фек та у го во ру Ту ти на и око ли не | Уп. 885.
Упо тре ба ин фи ни ти ва у го во ру Ту ти на и око ли не | Уп. 886.

– ВУ ЈЕ ВИЋ, Ве ра
Но ми нал на елип са у ен гле ском и срп ском је зи ку | Уп. 274.

523. ВУ КИЋ, Ма ја
Мар ги нал ни ти по ви се ман тич ких кон цеп ти за то ра уз не за ви сне ве зни ке у срп ском

је зи ку / Ма ја Ву кић // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 305–316. | Sum mary

524. ВУЧ КО ВИЋ, Ма ри ја
О из ра зу не ги не (ги би) ми (ти и др.) : син так сич ка струк ту ра, се ман ти ка и лек си ко -

граф ски ста тус / Ма ри ја Д. Вуч ко вић // ЈФ. – 70 (2014), 189–206. | Sum mary

525. ГА ЗДИЋ, Је ле на*
Ло ка тив с пред ло гом по у зна че њу про стор них од но са и ње го ва кон ку рент на сред ства

у је зи ку пи са ца од 18. до 20. ви је ка / Је ле на М. Га здић // РФФ. – 15, 1 (2013), 349–356. |
Sum mary

– ГЛУ МАЦ, Див на
Ис ка зи ва ње аген са у па сив ним кон струк ци ја ма у срп ском и ја пан ском је зи ку | Уп. 275.
Ti po vi pa siv nih re če ni ca u ja pan skom je zi ku i ulo ga da ti va u nji ho vom pre vo đe nju na srp -

ski je zik | Уп. 83.

– ГР БО ВИЋ, Ма ја*
Ен гле ски фра зни гла го ли са пар ти ку лом out и њи хо ви пре вод ни екви ва лен ти у срп -

ском | Уп. 84.

526. ДО ДИГ, Ми ла на
Гла гол ска вре ме на и њи хо ви сти ли стич ки ефек ти у ро ма ну Сла ви це Га ро ње ,,Под

ме се че вим лу ком“ / Ми ла на До диг, Са ша Ми ло ше вић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка…
– 289–297. | Résumé

– ДРА ГИЋ, Љи ља на*
Не фи нит ни об ли ци као пост мо ди фи ка то ри име нич ке фра зе у ен гле ском је зи ку и њи -

ма од го ва ра ју ћи об ли ци у срп ском/хр ват ском је зич ком из ра зу | Уп. 279.

527. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Уло га пре фик са у очу ва њу или по ти ски ва њу не ких пра сло вен ских гла го ла у са вре -

ме ном срп ском је зи ку / Рај на М. Дра ги ће вић // СЈ. – 19 (2014), 235–247. | Sum mary
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528. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Шта се све нор ми ра у „Нор ма тив ној гра ма ти ци срп ског је зи ка“ : Нор ма тив на гра ма -

ти ка срп ског је зи ка / Пре драг Пи пер, Иван Клајн. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2013. –
582. / Рај на Дра ги ће вић // ЗбМСФЛ. - 57, 1 (2014), 231–237. | При каз | Уп. 565, 569, 571.

529. ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Gla gol ima ti kao kon sti tu ent gla gol ske pe ri fra ze u srp skom je zi ku / Ja smi na Dra žić // Је -

зи ци и културe… – 747–756. | Sum mary

– ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Лек сич ке и гра ма тич ке ко ло ка ци је у срп ском је зи ку | Уп. 637.

530. ЂИН ЂИЋ, Ма ри ја
Тур ци зми у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку : се ман тич ко-де ри ва ци о на ана -

ли за / Ма ри ја Ђин ђић // ЛА. – 24 (2014), 39–44.

531. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Алек сан дра
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. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 19) / Алек сан дра Ђор -
ђе вић // ЛА. – 25 (2014), 33–38. | При каз | Уп. 563.

– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
За ме нич ке ре чи у срп ским и сло ве нач ким гра ма ти ка ма | Уп. 282.

532. ЂУР КИН, Ве се ли на
По ли се ми ја и по сље ди це по ли се ми је у си сте му за ви сних ве зни ка срп ско га је зи ка /

Ве се ли на В. Ђур кин // Ви ше знач ност у је зи ку. – 89–98. | Sum mary

533. ЂУ РО ВИЋ, Са ња
Још је дан по глед на вид ске пар ња ке у срп ском је зи ку / Са ња Ђу ро вић, Ма ри на Спа -

со је вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 183–197. | Sum mary

– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Ауг мен та тив но-пе јо ра тив не из ве де ни це на су фикс -иште у при зрен ско-ти моч ким

го во ри ма | Уп. 889.
Ми кро то по ни ми ја до њег сли ва Ја бла ни це : се ман тич ко-твор бе ни аспект | Уп. 639.

534. ЗВЕ КИЋ ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
О гла го лу мо ћи у апо до зи ире ал них кон ди ци о нал них ре че ни ца / Ду шан ка Зве кић Ду -

ша но вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 137–150. | Sum mary

535. ИВА НИ ШЕ ВИЋ, Да рин ка*
Вре мен ске ре че ни це са зна че њем си мул та но сти у „Сје ћа њи ма“ Ме ше Се ли мо ви ћа /

Да рин ка В. Ива ни ше вић // РФФ. – 15, 1 (2013), 301–321. | Sum mary

– ИВА НО ВА, Цен ка
Ро дът на съ щ е стви тел ни те име на в сръб ския и бъл гар ския език | Уп. 286.

– ИВА НО ВИЋ, Ми ле на
Ак ци о нал не де ли ми та тив не мо ди фи ка ци је у срп ском и укра јин ском је зи ку | Уп. 287.

536. ИЛИЋ, Мир ја на
Де но та ци ја и ко но та ци ја при де ва за основ не бо је / Мир ја на Илић // НССУВД. – 43,

1 (2014), 295–303. | Ре зю ме

537. ЈА НИЋ, Алек сан дра*
Не ке су бјунк тив не кон струк ци је у срп ском је зи ку / Алек сан дра А. Ја нић // РФФ. – 15,

1 (2013), 263–274. | Sum mary
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538. ЈА НИЋ, Алек сан дра

Пер спек тив на мар ги на ли за ци ја уме та ња адвер би ја ла у да- до пу ну мо дал ним гла го -
ли ма у срп ском је зи ку и ре ал но ста ње / Алек сан дра Ја нић // Je zik, knji žev nost, mar gi na li -
za ci ja. – 327–341. | Sum mary

– ЈА НИЋ, Алек сан дра

По моћ ни гла го ли је сам/съм, бу дем/бъ да и су бјунк тив на се ман ти ка у срп ском и бу гар -
ском је зи ку | Уп. 291.

– ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Мар ко

Ma na ge rial Pro ces ses in the Con sti tu ti ons in Ser bian and En glish : a Qu an ti ta ti ve (Cri ti -
cal) Analysis | Уп. 292.

539. ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ ОЛИ ВЕИ РИ, Ана

Упо тре ба пар ти ку ле све у са вре ме ном срп ском је зи ку / Ана М. Ја њу ше вић Оли ве и -
ри // НЈ. – 45, 3/4 (2014), 3–18. | Ре зю ме

540. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла дан

Се ман тич ки кал ко ви у струк ту ри ви ше знач них ре чи / Вла дан З. Јо ва но вић //
НССУВД. – 43, 1 (2014), 329–342. | Sum mary

– ЈО ВА НО ВИЋ, Вла ди мир

The Use of Tag Qu e sti ons with Ma le and Fe ma le Spe a kers of En glish and Ser bian | Уп. 295.

Mar gi na li za tion of Lin gu i stic Form for Ef fec ti ve Com mu ni ca tion : Morp ho lo gi cal Is su es
in En glish and Ser bian | Уп. 296.

541. ЈО ВА НО ВИЋ, Јо ва на

Твор ба име ни ца из кла се no mi na ac ti o nis у срп ском је зи ку / Јо ва на Јо ва но вић // Са -
вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 65–78. | Sum mary

542. ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на

Ми гра ци о ни се ман тич ки про це си код суб ор ди на тив них ве зни ка у срп ском је зи ку :
ве зник ка ко / Је ле на Р. Јо ва но вић Си мић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 61–70. | Sum mary

543. ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на

О ква ли фи ка ти ву и ап со лу ти ву са лин гви стич ког и вер ба то ло шког гле ди шта / Је ле -
на Р. Јо ва но вић Си мић // СЈ. – 19 (2014), 259–273. | Sum mary

544. ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на

По ли се ман тич ност за ви сних ве зни ка на ре ла ци ји кон крет но–ап стракт но : на при ме -
ру ве зни ка кад / Је ле на Р. Јо ва но вић Си мић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 75–88. | Sum mary

– ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на

Се ман тич ке и функ ци о нал не осо бе но сти ве зни ка што у српском је зи ку | Уп. 653.

– ЈУ РИ ШИЋ, Ма ри на

Син так са па де жа Гор ње Пчи ње : од ред бе не функ ци је | Уп. 894.

545. КИШ, На та ша

О рек циј ским и семан тич ким до пу на ма при де ва / На та ша Б. Киш // Lek si ka, gra ma -
ti ka, dis kurs. – 301–314. | Sum mary

– КЛЕ УТ, Ма ри ја

Ју на ци го во ре : ко му ни ка тив ни гла го ли у срп ским еп ским на род ним пе сма ма | Уп. 789.

– КЉА КИЋ, Сне жа на*

Kon tra stiv na ana li za gla go la ho da nja u en gle skom i srp skom je zi ku | Уп. 301, 302.
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546. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош*

Ре че ни це с ре ал но у слов ним ве зни ци ма у са вре ме ном срп ском је зи ку / Ми лош М.
Ко ва че вић // РФФ. – 15, 1 (2013), 9–32. | Sum mary

547. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Син так сич ко-се ман тич ка ино ва тив ност у син таг ма ма с гла го лом ше та ти / Ми лош
М. Ко ва че вић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 11–26. | Sum mary

548. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Син так сич ко-се ман тич ки усло ви упо тре бе ве зни ка кад у по год бе ном зна че њу / Ми -
лош М. Ко ва че вић // СЈ. – 19 (2014), 105–116. | Sum mary

– КРИ ЈЕ ЗИ, Ме ри ма

О pred lo ško-pa de žnim kon struk ci ja ma u al ban skom i srp skom je zi ku | Уп. 304.

– КР СТИЋ, Ма ја

О упо тре би ко пу ла тив них гла го ла у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 307.

– ЛА ЗО ВИЋ, Ми ха е ла

The In flu en ce of Pre fi xes on Aspect and Te li city in En glish, Ro ma nian and Ser bian | Уп. 308.

– LEK SI KA, gra ma ti ka, dis kurs | Уп. 662.

– МА КИ ШО ВА, Ана

De jové substantíva so slo vo tvorným for man tom -iáda/-ija da v slo ven či ne a v srb či ne |
Уп. 310.

549. МА НОЈ ЛО ВИЋ, Ни на*

Бес пре дло шке и пред ло шко-па де жне име нич ке син таг ме у за ко но дав но-прав ном
функ ци о нал ном сти лу на при ме ру ста ту та Уни вер зи те та у Кра гу јев цу / Ни на Ж. Ма ној -
ло вић // РФФ. – 15, 1 (2013), 235–247. | Sum mary

– МА РИЋ, Ана

Ro zdiel v gra ma tic kom ro de substantív v slo ven či ne a srb či ne | Уп. 312.

– МА РИЋ, Би ља на

Аспек ту ал на (ак ци о нал на) и ди ја те тич ка свој ства гла гол ских и де вер ба тив них име -
ни ца у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 313.

Вве де ние чу жой ре чи гла го ла ми : в рус ском и серб ском язы ках | Уп. 314.

О јед ном кул ту ро ло шки мар ки ра ном кон цеп ту из са крал не сфе ре у ру ском је зи ку у
по ре ђе њу са срп ским | Уп. 40.

550. МАР КО ВИЋ, Алек сан дра

Гра ма ти ка у срп ским реч ни ци ма / Алек сан дра М. Мар ко вић // Са вре ме на срп ска лек -
си ко гра фи ја… – 69–91.

– МАР КО ВИЋ, Жељ ко

Ите ра тив ни гла го ли ви зу ел не пер цеп ци је у срп ском и сло ве нач ком је зи ку | Уп. 316.

Ре че нич не до пу не гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је у срп ском и сло ве нач ком је зи ку | Уп. 317.

– МАР КО ВИЋ, Јор да на

Ока ме ње не па де жне фор ме у при зрен ско-ти моч ким говорима | Уп. 899.

551. МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ, Јел ка

Твор бе ни ме ха ни зам у функ ци ји адап та ци је по зајм ље не лек си ке / Јел ка И. Ма ти ја -
ше вић // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 157–168. | Ре зю ме
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552. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Твор ба ре чи у је зич ком са вет ни ку „Ни је-не го“ Д. Ко сти ћа (1931) / Алек сан дар М.
Ми ла но вић // СЈ. – 19 (2014), 219–233. | Sum mary

553. МИ ЛА НО ВИЋ, Све тла на

Сам, сав и исти : на мар ги на ма раз ли чи тих вр ста ре чи / Све тла на Ми ла но вић // Je -
zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 373–386. | Sum mary

– МИ ЛА ШИ НО ВИЋ, Ми ли ца

Пер фе кат у срп ском је зи ку и ње го ви пре вод ни екви ва лен ти у фран цу ској вер зи ји де -
ла ,,Ра ни ја ди“ Да ни ла Ки ша | Уп. 100.

– МИ ЛИЋ, Ми ра

Term For ma tion in Sport Re gi ster in En glish and Ser bian | Уп. 318.

– МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Та ња

По ме ра ња у упо тре би пред ло га у ве зи са оп штим па де жом при зрен ско-ти моч ког го -
во ра | Уп. 909.

554. МИ ТИЋ, Ива на*

Ди стри бу ци ја осла бље них мо ди фи ка то ра ма ло и без ма ло и син таг ме не ма ли број са
не ги ра ним при де ви ма / Ива на З. Ми тић // РФФ. – 15, 1 (2013), 338–348. | Sum mary

555. МИ ТИЋ, Ива на

Не ги ра ни при де ви и не га тив но сла га ње у срп ском је зи ку / Ива на Ми тић // Са вре ме -
на про у ча ва ња је зи ка… – 249–259. | Sum mary

556. МИ ТИЋ, Ива на

(Пре)мо ди фи ка ци ја при де ва не га тив не се ман ти ке ја ким и осла бље ним мо ди фи ка то ри -
ма / Ива на З. Ми тић, Ни на Ж. Ма ној ло вић // Је зик, књи жев ност, кул ту ра. – 40–51. | Sum mary

557. МИ ШИЋ, Би ља на*

Де ми ну ти ви и хи по ко ри сти ци у „Ба шти сље зо ве бо је“ Бран ка Ћо пи ћа : ана ли за њи -
хо вих гра ма тич ких и сти ли стич ких осо би на у на ста ви / Би ља на Б. Ми шић // РФФ. – 15, 1
(2013), 423–432. | Sum mary

558. МИ ШКО ВИЋ-ЛУ КО ВИЋ, Мир ја на*

Праг ма ти ка и праг ма тич ки при сту пи / Мир ја на М. Ми шко вић-Лу ко вић // РФФ. – 15,
1 (2013), 33–46. | Sum mary

559. НЕ НЕ ЗИЋ, Со ња

О јед ној син так сич кој фи гу ри у ро ма ну „Ни шчи“ Ви до са ва Сте ва но ви ћа / Со ња В.
Не не зић // ЗбМСКЈ. – 62, 3 (2014), 797–809. | Sum mary

560. НЕ НЕ ЗИЋ, Со ња

О кон струк ци ја ма с пред ло шким из ра зом од стра не / Со ња В. Не не зић // НССУВД.
– 43, 1 (2014), 125–135. | Sum mary

561. НИ КИ ТО ВИЋ, Зо ри ца

Стил ско-се ман тич ки аспек ти де ри ва ци је / Зо ри ца В. Ни ки то вић // ЗбМСКЈ. – 62, 2
(2014), 527–537. | Sum mary

562. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на

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 : нор ма тив ни и лек си ко граф ски аспект / Ма ри на Спа со је вић. – Бе о град : Ин сти тут
за срп ски је зик СА НУ, 2013. – 452. – (Мо но гра фи је ; 17) / Ма ри на Ни ко лић // НЈ. – 45, 1/2
(2014), 105–111. | При каз | Уп. 573, 574.
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563. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
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. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 19) / Ма ри на Ни ко лић
// ЗбМСС. – 85 (2014), 251–254. | При каз | Уп. 531.

564. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
Ка те го ри ја сте пе на у срп ском је зи ку : сло же на ре че ни ца / Ма ри на Ни ко лић. – Бе о град

: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2014. – 301. – (Мо но гра фи ја ; 21)

565. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка / Пре драг Пи пер, Иван Клајн. – Но ви Сад :

Ма ти ца срп ска, 2013. – 582. / Ма ри на Ни ко лић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 628–631. | При -
каз | Уп. 528, 569, 571.

566. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
О те о риј ским аспек ти ма про у ча ва ња се ман тич ке ка те го ри је сте пе на / Ма ри на Ни ко -

лић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 83–92. | Ре зю ме

– НИ КО ЛИЋ, Мил ка
Пре ди кат ске твор бе но-на чин ске кон струк ци је у са вре ме ној срп ској про зи | Уп. 812.

– НИН КО ВИЋ, Са ња
Kon tra sti ve Un ter suc hung der Be de u tung des Prä fi xes aus- und se i ner Äqu i va len te im ser -

bischen | Уп. 320.

– НО ВА КОВ, Пре драг
En gle ski fra zno-pred lo ški gla go li i nji ho vi srp ski ekvi va len ti | Уп. 322.

567. НО ВОК МЕТ, Сло бо дан
Фор ман ти стра ног по ре кла веб и сај бер у срп ском је зи ку / Сло бо дан Б. Но вок мет //

НССУВД. – 43, 1 (2014), 163–175. | Sum mary

– ПА ПАЗ, Мла ден*
Raz li ke u upo tre bi mo dal nih gla go la u uput stvi ma za upo tre bu li je ko va u srp skom i nje -

mač kom je zi ku | Уп. 324.

– ПЕ ТРО ВИЋ, Бо ри во је*
Gla gol ski vid i tip gla gol ske si tu a ci je u en gle skom i srp skom je zi ku | Уп. 329.

– ПЕ ТРО ВИЋ, Ма ша
Гла гол ске пе ри фра зе са ге рун дом у шпан ском и њи хо ви пре вод ни екви ва лен ти у срп -

ском је зи ку | Уп. 103.

568. ПИ ЛИ ПЕН КО, Глеб
Грам ма ти че ские очер ки : Гра ма тич ки огле ди / Вла ди мир Гут ков. – Бе о град : Сла ви -

стич ко дру штво Ср би је, 2013. – 189. – (Сла ви стич ка би бли о те ка ; 10) / Глеб Пи ли пен ко //
Сла ви сти ка. – 18 (2014), 631–633. | При каз | Уп. 572, 592.

569. ПИ ПЕР, Пре драг
Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка / Пре драг Пи пер, Иван Клајн. – 2. из ме ње но и

до пу ње но изд. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2014. – 582. | Уп. 528, 565, 571.

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Кон тра стив на гра ма ти ка срп ског и укра јин ског је зи ка : так сис и еви ден ци јал ност |

Уп. 331.

По се сив на ре зул та тив на ди ја те за у срп ском је зи ку у по ре ђе њу са дру гим сло вен ским
је зи ци ма | Уп. 332.
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Так си сные кон струк ции с не спе ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми в серб ском и укра ин -
ском яыках | Уп. 333.

– ПР ТЉА ГА, Је ле на

De on tič ka mo dal nost u en gle skom i srp skom je zi ku | Уп. 337.

570. РА ДИЋ, Јо ван ка

Из ме то до ло ги је тра га ња за при мар ним вред но сти ма су фик са : ка те го ри јал ни при ступ
: од ул-ица до учи тељ-ица / Јо ван ка Ра дић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 151–181. | Sum mary

571. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад

Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка / Пре драг Пи пер, Иван Клајн. – Но ви Сад :
Ма ти ца срп ска, 2013. – 582. / Ми ло рад Ра до ва но вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 224–230.
| При каз | Уп. 528, 565, 569.

– РА ДОЈ ЧИЋ, Ру жи ца

Из ра жа ва ње циљ ног зна че ња пред ло шко-па де жним ве за ма са ге ни ти вом у ру ском и
срп ском је зи ку | Уп. 340.

– РА МИЋ, Ни ко ла

О твор бе ним ди ја лек ти зми ма | Уп. 921.

572. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана

Гра ма тич ки огле ди / Вла ди мир Гут ков. – Бе о град : Сла ви стич ко дру штво Ср би је,
2013. – 189. – (Сла ви стич ка би бли о те ка ; 10) / Ана З. Ран ђе ло вић // КњЈ. – 61, 1/2 (2014),
143–146. | При каз | Уп. 568, 592.

– РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана

Мар ги на ли за ци ја у је зич ко слов ној тер ми но ло ги ји код Ср ба у 19. ве ку | Уп. 1005.

573. РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Де таљ на ана ли за јед ног ти па гла го ла : 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 : нор ма тив ни и лек си ко граф ски аспект /
Ма ри на Спа со је вић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2013. – 452. – (Мо но гра -
фи је ; 17) / Дра га на Рат ко вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 280–285. | При каз | Уп. 562, 574.

574. РИ СТИЋ, Ста на

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 : нор ма тив ни и лек си ко граф ски аспект / Ма ри на Спа со је вић. – Бе о град : Ин сти тут
за срп ски је зик СА НУ, 2013. – 452. – (Мо но гра фи је ; 17) / Ста на С. Ри стић // ЈФ. – 70
(2014), 360–363. | При каз | Уп. 562, 573.

575. РИ СТИЋ, Ста на

При де ви са су фик си ма -(а)н, -ни, од име нич ких осно ва : лек си ко граф ско-лек си ко ло -
шки при ступ / Ста на С. Ри стић // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 217–234. | Sum mary

576. РО ДИЋ, Со ња

Se kun dar na mor fo lo ška i se man tič ka adap ta ci ja an gli ci za ma u ko mu ni ka ci ji na Fej sbu ku
o ri ja li ti pro gra mi ma / So nja Ro dić // Је зи ци и културe… – 455–466. | Sum mary

577. РУ СИ МО ВИЋ, Та ња

Ви ше знач ност син так сич ког спо ја по ка зне за ме ни це то и за ви сне кла у зе увр ште не
ве зни ком што / Та ња З. Ру си мо вић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 99–107. | Sum mary

578. РУ СИ МО ВИЋ, Та ња

Мар ги на ли за ци ја сен тен ци јал них ре ла тив них кла у за / Та ња Ру си мо вић // Je zik, knji -
žev nost, mar gi na li za ci ja. – 317–326. | Sum mary
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579. СА ВО ВА, Дим ка

Ви ше знач ност уоп ште но лич них ре че ни ца у срп ском је зи ку / Дим ка Са во ва // Ви ше -
знач ност у је зи ку. – 35–44. | Ре зю ме

– СА МАР ЏИЋ, Ана*

Pred lo ško-pa de žne kon struk ci je sa se man tič kom kom po nen tom po vr ši ne u srp skom i slo -
ve nač kom je zi ku | Уп. 347.

580. СИ МИЋ, Ра до је

Лек сич ки фонд име ни ца и-осно ва у са вре ме ном срп ском је зи ку / Ра до је Д. Си мић //
НССУВД. – 43, 1 (2014), 5–10. | Sum mary

581. СИ МО НО ВИЋ, Мар ко

Lič nost i bez lič nost gla go la tre ba ti : avan tu re te o rij ske lin gvi sti ke u pre nor mi ra nom do me -
nu / Mar ko Si mo no vić, Bo ban Ar se ni je vić // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 287–304. |
Sum mary

582. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на

Дво вид ски гла го ли са осно ва ма стра ног по ре кла и пре фик са ци ја у срп ском је зи ку /
Ма ри на Љ. Спа со је вић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 235–245. | Sum mary

583. СР ДИЋ, Сми ља

Ilo ku ci ja i po vr šin ska struk tu ra / Smi lja Sr dić // АФФ. – 26, 1 (2014), 29–36. | Zu sam men -
fas sung

584. СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, Де јан

Ин то на ци ја упит них ис ка за / Де јан Сре до је вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 93–117. |
Sum mary

585. СТА КИЋ, Ми лан

Мор фо ло шка струк ту ра трп ног гла гол ског при де ва у срп ском је зи ку / Ми лан В. Ста -
кић // СЈ. – 19 (2014), 147–166. | Sum mary

586. СТА КИЋ, Ми лан

Функ ци је и зна че ња трп ног гла гол ског при де ва / Ми лан В. Ста кић // НССУВД. – 43,
3 (2014), 215–234. | Sum mary

– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

Не ки аспек ти упо тре бе фу ту ро и да у књи жев ном пре во ђе њу са фран цу ског на срп ски
је зик | Уп. 110.

О аори сту опет и с по во дом | Уп. 350.

Трет ман ви ше знач но сти на пла ну тем по рал но сти : пер фе кат у фран цу ском и у срп -
ском је зи ку | Уп. 351.

– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ма ри ја

Ути цај пре фик са на ва лент ност гла го ла у не мач ком и срп ском је зи ку | Уп. 352.

587. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

О твор би гла го ла у срп ском је зи ку : са по себ ним освр том на се ман ти ку и твор бе на
сред ства озна ча ва ња гла гол ског ви да / Жи во јин Ста ној чић // Се ми нар срп ског је зи ка, књи -
жев но сти и кул ту ре… – 15–27.

588. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

При лог де скрип тив но-нор ма тив ној гра ма ти ци : кла си фи ка ци ја не ких су фик са : су -
фик си -иња и -ки ња; струк тур ни–де тер ми на тив ни / Жи во јин С. Ста ној чић // СЈ. – 19
(2014), 555–560. | Sum mary

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)296



– СТЕ ФА НО ВИЋ, Алек сан дар
Кон тра стив на ана ли за ну ме рич ке кван ти фи ка ци је у срп ско ме и фран цу ско ме је зи ку

| Уп. 353.

589. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Кон гру ен ци ја име ни ца му шког ро да на -а / Ра да Сти јо вић // НЈ. – 45, 1/2 (2014), 17–

27. | Ре зю ме

590. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Име но ва ње ли ко ва у „Гор ском ви јен цу“ : лин гво кул ту ро ло шки аспект : име на од

осно ве вук- / Је ли ца Р. Сто ја но вић // СЈ. – 19 (2014), 167–183. | Sum mary

– СТО ЈА НО ВИЋ, Ол га
Ка те го ри ја гла гол ског ви да у кон тра сти ра њу срп ског и не мач ког је зи ка у но ви јим

кон тра стив но-лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма | Уп. 354.

– СТОЈ КО ВИЋ, Алек сан дра
Фо нет ски и мор фо ло шки ди ја лек ти зми у ро ма ну „Ђа вол ска сне ва чи на“ Ђу ре Ђу ка -

но ва | Уп. 924.

– СТО ШИЋ, Је ле на
Ствар ност и фик ци ја у ка те го ри за ци ји не ких де ри ва та у срп ској, бу гар ској и ма ке дон -

ској на у ци о је зи ку | Уп. 355.

591. ТА НА СИЋ, Сре то*
Ври је ме у про зи Бран ка Ћо пи ћа : па де жне кон струк ци је / Сре то З. Та на сић // РФФ.

– 15, 1 (2013), 87–100. | Ре зю ме

592. ТА НА СИЋ, Сре то*
Гра ма тич ки огле ди / Вла ди мир Гут ков. – Бе о град : Сла ви стич ко дру штво Ср би је,

2013. – 189. – (Сла ви стич ка би бли о те ка ; 10) / Сре то Та на сић // ЛА. – 23 (2013), 97–100. |
При каз | Уп. 568, 572.

593. ТА НА СИЋ, Сре то
О вре мен ским ре че ни ца ма са по тен ци ја лом у пре ди ка ту / Сре то З. Та на сић // ЈФ. –

70 (2014), 137–150. | Ре зю ме

594. ТА НА СИЋ, Сре то
Син так са па си ва у са вре ме ном срп ском је зи ку / Сре то Та на сић. – Бе о град : Бе о град -

ска књи га : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2014. – 260. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 20)

– ТЕ КЕ ШИ НО ВИЋ, Леј ла
O po ste ri or no sti uzro ka u od no su na po slje di cu na pri mje ri ma uzroč nih re če ni ca sa ve zni -

ci ma par ce que, pu i sque, com me i nji ho vih ekvi va le na ta u B/H/S je zi ku | Уп. 356.

– ТИ ШКЕИ, Вил ма
Pre fik si u ma đar skom i srp skom je zi ku za obe le ža va nje pro stor nih od no sa | Уп. 357.

595. ЋЕ ВРИЗ НИ ШИЋ, Ве ра*
Син так сич ко-сти ли стич ке oдлике епа на леп сич ких ку му ла ци ја / Ве ра С. Ће вриз Ни -

шић // РФФ. – 15, 1 (2013), 225–234. | Zu sam men fas sung

596. ЋЕ КЛИЋ, Ни на*
Ку му ла циј ске струк ту ре и сти ли сти ка ре да ри је чи / Ни на С. Ће клић // РФФ. – 15, 1

(2013), 161–182. | Sum mary

597. ЋО РИЋ, Бо жо
Кра так пре глед твор бе ре чи у срп ском је зи ку / Бо жо Ћо рић // Се ми нар срп ског је зи -

ка, књи жев но сти и кул ту ре… – 93–114.

Библиографија 297



598. ЋО РИЋ, Бо жо

О цир кум фик си ма и цир кум фик са ци ји и срп ској твор би ре чи / Бо жо Б. Ћо рић //
НССУВД. – 43, 3 (2014), 235–240. | Sum mary

– ЧАН ЧАР, Ива на*

Де вер ба тив не и де а дјек тив не име ни це у функ ци ји но ми на ли за ци о ног сред ства у ро -
ма ну „Упо тре ба чо ве ка“ | Уп. 834.

599. ЧУ ДО МИ РО ВИЋ, Јо ван

О про то ти пич ним и мар ги нал ним на по ред ним ве зни ци ма/ко ор ди на то ри ма : при мер ко -
ор ди на то ра што … што / Јо ван М. Чу до ми ро вић // КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 219–236. | Sum mary

600. ЧУ ТУ РА, Или ја на

Мо де ли де ком по но ва ња на чин ских при ло га у срп ском је зи ку / Или ја на Р. Чу ту ра //
Са вре ме но из у ча ва ње срп ског… – 91–108. | Sum mary

– ЏО НИЋ, Ви о ле та

Дво род ност код име ни ца у ру ском и срп ском је зи ку | Уп. 364.

– ШЕ ХО ВИЋ, Аме ла

Tvor be ne i lek sič ke za ni mlji vo sti u „Ot ku pu si ro ve ko že“ Ab du la ha Si dra na | Уп. 839.

– ШТА СНИ, Гор да на

Се ман тич ко-де ри ва ци о ни по тен ци јал и лек сич ка спо ји вост лек се ме ко ле но | Уп. 730.

601. ШТА СНИ, Гор да на

Функ ци о нал но оп те ре ће ње су фик са за обе ле жа ва ње осо ба / Ми лан Ај џа но вић. – Но -
ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2008. – 157. – (Би бли о те ка Те зе) / Гор да на Шта сни //
ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 274–279. | При каз

602. ШТР БАЦ, Гор да на*

Пре ди ка тив ни атри бут у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ И. Ан дри ћа / Гор да на Штр бац
// An dri će va ću pri ja. – 907–922. | Sum mary

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.)

– АВ АГ ЈАН, Ка ри на

Ет но ни ми у фра зе о ло ги зми ма срп ског и ру ског је зи ка | Уп. 260.

– АВРА МО ВА, Цве тан ка

На чи ни за на зо ва ва не на про дук ти от жи во тин ски про из ход в бъл гар ския и че шкия
език : в съ по став ка със сръб ски | Уп. 261.

603. АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан*

Ге о граф ски тер ми ни у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ / Ми лан Ај џа но вић // An dri će va
ću pri ja. – 643–651. | Sum mary

604. АК СИЋ, Ка та ри на

Слич но сти и раз ли ке из ме ђу прин ци пи јел не по ли се ми је и дру гих ког ни тив но-лин -
гви стич ких при сту па зна че њу лек се ма / Ка та ри на Ак сић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка…
– 153–159. | Sum mary

– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на

Гла гол ска лан ча на хо мо ни ми ја : на ма те ри ја лу срп ско-бу гар ских хо мо ним ских па ро -
ва | Уп. 262.
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605. АН ДО НОВ СКИ, Је ле на

Уло га ди ги тал ног кор пу са из би бли о тек ар ства и ин фор ма ти ке у раз во ју реч ни ка срп -
ског је зи ка / Је ле на Ан до нов ски, Алек сан дра Тр то вац // Је зи ци Бал ка на… – 227–242. |
Sum mary

– АН ДРИЋ, Еди та

Ljud ske bo je u ma đar skom i srp skom je zi ku | Уп. 263.

Slič no sti i raz li ke u ter mi no lo gi ji krv nog srod stva u ma đar skom i srp skom je zi ku | Уп.
264.

606. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да*

Де тер ми на то ри ла ко и те шко у Ан дри ће вом ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ / На да Ар -
се ни је вић // An dri će va ću pri ja. – 715–729. | Sum mary

607. АТА НА СО ВА ПЕТ КО ВА, Гер га на

Сръб ски мъж ки лич ни име на, обра зу ва ни от рим ско ро до во име / Гер га на Ата на со -
ва Пет ко ва // Ви ше знач ност у је зи ку. – 265–278. | Sum mary + Реч ник.

608. БА БИЋ, Ми лан ка

Књи жев но у мјет нич ке ино ва ци је у се ман тич ком по љу лек се ме ђа во / Ми лан ка Ј. Ба -
бић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 263–273. | Sum mary

609. БА ШИЋ, Ива на

Кон цепт ле по те у срп ском је зи ку : ико нич ност лек се ма ле по и кра сно / Ива на С. Ба -
шић // ЈФ. – 70 (2014), 173–187. | Sum mary

– БЕ ЛО КА ПИЋ ШКУН ЦА, Ве ра

О пе ре во де рус ских тер ми нов ор га ни за ци он ной струк ту ры упра вле ния на серб ский
язык | Уп. 79.

610. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра*

Пред лог ма кро струк ту ре „Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка“ / Иси до ра Г. Бје ла ко вић //
ЗбМСКЈ. – 61, 3 (2013), 803–809. | Sum mary

611. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко*

Хлеб наш на су шни / Не дељ ко Бог да но вић // Да ни ца. – 21 (2013), 347–354.

612. БО ЈО ВИЋ, Ива на

Čo vek u žar go nu : se man tič ko-de ri va ci o na ana li za žar go ni za ma sa ar hi se mom čo vek / Zo -
ri ca Kne že vić. – Be o grad : Al ma, 2010. – 256. – (Bi bli o te ka Mo no gra fi je ; 4) / Ива на Бо јо вић
// ЛА. – 24 (2014), 58–60. | При каз

– БО ЈО ВИЋ, Јо ва на

Из зо о ни ми је Ибар ског Ко ла ши на | Уп. 883.

613. БУ ГАР СКИ, Ран ко

Pu to pis po se ća nju / Ran ko Bu gar ski. – Be o grad : Bi bli o te ka XX vek : Knji ža ra Krug,
2014. – 269. – (Bi bli o te ka XX vek ; 221)

– БУ РО ВИЋ, Ка план

Eti mo lo ške stu di je | Уп. 269.

614. ВА ВИЋ ГРОС, За гор ка

То по ни ми 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, 2014. – 398. – (Лин гви стич ке еди ци је. Еди -
ци ја По пу лар на лин гви сти ка ; 9)
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615. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на
Ин тен зи фи ка ци ја и афир ма тив на ква ли фи ка ци ја лек се ма са зна че њем не га тив не екс -

пре си је / Дра га на Д. Вељ ко вић Стан ко вић // НССУВД. – 43, 3 (2014), 7–30. | Sum mary

– ВЕ СИЋ ПА ВЛО ВИЋ, Ти ја на
Whe re Do Our Ro ads Run? : Fic ti ve Mo tion in En glish and Ser bian | Уп. 272.

– ВИ ТАС, Ду шко
Ин фор ма тич ки по глед на кор пус за ко на Ре пу бли ке Ср би је | Уп. 14.

616. ВИ ТАС, Ду шко
О раз ли чи то сти слич ног / Ду шко М. Ви тас // НССУВД. – 43, 3 (2014), 31–49. | Sum -

mary

617. ВЛА ЈИЋ ПО ПО ВИЋ, Ја сна
Ети мо ло ги ја у срп ским опи сним реч ни ци ма / Ја сна Б. Вла јић По по вић // Са вре ме на

срп ска лек си ко гра фи ја… – 93–112.

– ВОЛ КО ВА, Ека те ри на
Пре во ђе ње фра зе о ло ги за ма и по сло ви ца са срп ског на ру ски је зик : на ма те ри ја лу те -

ле ви зиј ске се ри је „Ин сти тут“ | Уп. 82.

618. ВУ ЈИ НО ВИЋ, Са ња
Ет но лин гви стич ка ана ли за се ман тич ког по ља ри ту ал на пи ћа у бо жић ним оби ча ји -

ма / Са ња Ву ји но вић // Об ред на прак са… – 129–148. | Sum mary

619. ВУ ЈИ ЧИЋ СТАН КО ВИЋ, Ста ша
Фор ми ра ње до мен ског кор пу са : ку ли нар ска лек си ка / Ста ша И. Ву ји чић Стан ко вић,

Ве сна С. Па јић // НССУВД. – 43, 3 (2014), 51–59. | Sum mary

620. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка
По ред бе ни гла гол ско-име нич ки фра зе о ло ги зми са зна че њем кре та ња у срп ском је зи -

ку / Ду шан ка Ву јо вић // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 115–126. | Sum mary

621. ВУ ЈО ВИЋ, Ду шан ка
Fest od va ša ra do kon fe ren ci je : o na zi vi ma ti pa Tam bu ri ca Fest / Du šan ka S. Vu jo vić //

Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 179–187. | Sum mary

– ВУЧ КО ВИЋ, Ма ри ја
О из ра зу не ги не (ги би) ми (ти и др.) : син так сич ка струк ту ра, се ман ти ка и лек си ко -

граф ски ста тус | Уп. 524.

622. ВУЧ КО ВИЋ, Сне жа на
Ка ко ре чи ме ња ју зна че ње : де е ти мо ло ги за ци ја зна че ња лек се ма / Сне жа на П. Вуч -

ко вић // СЈ. – 19 (2014), 675–691. | Sum mary

– ГО ЉАК, Све тла на
Сло во и фра зе о ло гизм : кор ре ля ция сво йств : на ма те ри а ле серб ско го, рус ско го, бе -

ло рус ско го и дру гих язы ков | Уп. 276.

623. ГОР ТАН ПРЕМК, Да рин ка
Де фи ни са ње у срп ској лек си ко гра фи ји : ,,О лек си ко граф ској де фи ни ци ји и си сте му

лек си ко граф ских де фи ни ци ја у јед но је зич ном реч ни ку“ / Да рин ка С. Гор тан Премк // Са -
вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја… – 131–139.

624. ГОР ТАН ПРЕМК, Да рин ка
О лек си ко граф ској де фи ни ци ји и си сте му лек си ко граф ских де фи ни ци ја у јед но је зич -

ком реч ни ку / Да рин ка С. Гор тан Премк // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 31–39. | Sum mary
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625. ГОР ТАН ПРЕМК, Да рин ка
Фи гу ра тив на зна че ња у срп ској лек си ко гра фи ји : ,,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 С. Гор тан Премк // Са -
вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја… – 155–165.

– ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на
Хлеб у фран цу ској и срп ској је зич кој тра ди ци ји | Уп. 277.

626. ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
Об ра да из ра за у срп ској лек си ко гра фи ји : ,,Кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње фра зе о ло ги -

за ма у рјеч ни ци ма са вре ме ног срп ско хр ват ског је зи ка“ / Ми ло рад П. Де шић // Са вре ме на
срп ска лек си ко гра фи ја… – 233–247.

627. ДРА ГИЋ, Ми ла
Кон цепт стра ха у срп ској фра зе о ло ги ји / Ми ла Дра гић // ППЈ. – 45 (2014), 73–95. |

Sum mary

628. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Бу дућ ност срп ске лек си ко гра фи је / Рај на М. Дра ги ће вић // Са вре ме на срп ска лек си -

ко гра фи ја… – 279–285.

629. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Ка лин гво кул ту ро ло шком реч ни ку срп ског је зи ка / Рај на М. Дра ги ће вић // НССУВД.

– 43, 1 (2014), 247–262. | Sum mary

630. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Ка ко сту ден ти чи та ју Ву ков „Рјеч ник“ / Рај на Дра ги ће вић // Да ни ца. – 22 (2014), 379–390.

631. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Кон цепт бо га у срп ским на род ним по сло ви ца ма / Рај на Дра ги ће вић // Те о лин гви -

стич ка про у ча ва ња… – 71–85. | Sum mary

632. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Лин гво кул ту ро ло шка ана ли за Ис то ка и За па да у срп ском је зи ку / Рај на М. Дра ги -

ће вић // НССУВД. – 43, 3 (2014), 73–92. | Ре зю ме

633. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
О нео ло ги зми ма у срп ском је зи ку / Рај на Дра ги ће вић // Се ми нар срп ског је зи ка, књи -

жев но сти и кул ту ре… – 123–135.

634. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
О пра сло вен ском сло ју лек си ке са вре ме ног срп ског је зи ка / Рај на М. Дра ги ће вић //

Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 59–74. | Sum mary

635. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Раз вој прак тич не и те о риј ске лек си ко гра фи је / Рај на М. Дра ги ће вић // Са вре ме на

срп ска лек си ко гра фи ја… – 9–26.

636. ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Ко ло ка ци је у све тлу се ман тич ких мре жа у срп ском је зи ку / Ја сми на Н. Дра жић //

Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 75–92. | Sum mary

637. ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Лек сич ке и гра ма тич ке ко ло ка ци је у срп ском је зи ку / Ја сми на Дра жић. – Но ви Сад :

Фи ло зоф ски фа кул тет, 2014. – 261.

– ДРОБ ЊАК, Дра га на
Kon cept du še u srp skom, fran cu skom i špan skom je zi ku | Уп. 280.
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638. ДУ ДОК, Ми ро слав

Лек сич ка ак ту е ли за ци ја и ксе но ди скурс / Ми ро слав М. Ду док // Lek si ka, gra ma ti ka,
dis kurs. – 129–140. | Sum mary

– ЂИН ЂИЋ, Ма ри ја

Тур ци зми у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку : се ман тич ко-де ри ва ци о на ана -
ли за | Уп. 530.

639. ЖУ ГИЋ, Рад ми ла

Ми кро то по ни ми ја до њег сли ва Ја бла ни це : се ман тич ко-твор бе ни аспект / Рад ми ла
Жу гић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2014. – 272. – (Мо но гра фи је ; 20)

– ЗА РИ ФО ВИЋ, Мир ја на

Su ze u ne mač koj i srp skoj fra ze o lo gi ji | Уп. 284.

640. ЗА ЦИН ГЕР, Хел мут

(Austro-)Ger man Words in Ser bian / Hel mut Sat zin ger, Da ni je la Ste fa no vić. – Bel gra de :
Na ti o nal Li brary of Ser bia, 2014. – 91.

– ЗВЕ КИЋ ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка

Iz dis kur sa ime no va nja : na zi vi ko zme tič kih pro iz vo da u srp skom i ma đar skom je zi ku |
Уп. 285.

641. ЗЛАТ КО ВИЋ, Би ља на

Звуч на и зна чењ ска сна га ре чи ко је ула зе у са став на зи ва ка фа на у Ср би ји / Би ља на
Злат ко вић // Фи ло ло ги је vs иде о ло ги је. – 91–100. | Sum mary

642. ЗО РИЋ, Ми ле на*

Не ко ли ко ре чи о ста ту су и иден ти фи ка ци ји сла ве ни за ма / Ми ле на С. Зо рић //
ЗбМСКЈ. – 61, 3 (2013), 811–818. | Sum mary

643. ИВА НО ВИЋ, Не над

Лек си ко граф ски ме та је зик у „Реч ни ку СА НУ“ / Не над Б. Ива но вић // Са вре ме на срп -
ска лек си ко гра фи ја… – 195–231.

644. ИВА НО ВИЋ, Не над

Ра чу нар ске тех но ло ги је у срп ској лек си ко гра фи ји : мо гућ но сти и пер спек ти ве / Не -
над Б. Ива но вић // Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја… – 249–277.

– ИВА НО ВИЋ БА РИ ШИЋ, Ми ли на

Хлеб у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба у Вој во ди ни | Уп. 890.

645. ИВИЋ, Мил ка*

Вро или вр ли чо век, вр ла же на у стан дард ном срп ском је зи ку / Мил ка Ивић // Да ни -
ца. – 19 (2011), 315–317.

– ИЛИЋ, Мир ја на

Де но та ци ја и ко но та ци ја при де ва за основ не бо је | Уп. 536.

646. ИЛИЋ, Ма ри ја

По ли се ми ја име ни ца са зна че њем фик тив ног би ћа или би ћа из ма ште / Ма ри ја К.
Илић // Ствар ност и функ ци ја… – 93–99. | Sum mary

647. ЈА КИЋ, Ми ле на

Па ра диг мат ски лек сич ки од но си у срп ским опи сним реч ни ци ма / Ми ле на М. Ја кић
// Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја… – 167–193.
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– ЈА НЕВ, Бо јан

На ро доп си хо ло ги я та на Бъл га ри те и Сър би те през при зма та на обра зни те срав не ния
в лек си кал но се ман тич на та опо зи ция го во ре не–мъл ча ние | Уп. 290.

648. ЈА НИЋ, Алек сан дра

Упо тре ба гла го ла ин си сти ра ти и ка за ти у све тлу су бјек тив не се ман ти ке / Алек сан -
дра А. Ја нић // Ствар ност и функ ци ја… – 101–110. | Sum mary

649. ЈА ШО ВИЋ, Го луб

Ди ја ле кат ска лек си ка у „Стра о ри ма“ Рат ка По по ви ћа / Го луб Ја шо вић. – Ко сов ска
Ми тро ви ца : Град ска би бли о те ка Вук Ка ра џић : Књи жев но дру штво Ко со ва и Ме то хи је,
2014. – 97. – (Би бли о те ка На у ка. По себ на из да ња)

– ЈА ШО ВИЋ, Го луб

О го во ру и име ни ма Угља ра код При шти не | Уп. 891.

650. ЈЕ ЛИЋ, Ма ри јан

Ду блет на обра зо ва ња и хо мо ним ске но ми на ци је код ет ни ка и кте ти ка : од ој ко ни ма
у Вој во ди ни / Ма ри јан Ј. Је лић // НЈ. – 45, 3/4 (2014), 19–37. | Sum mary

– ЈО ВА НО ВИЋ, Иван

Се ман тич ки кон сти ту ен ти лек се ме chèvre (ко за) у фран цу ским по сло ви ца ма и њи хо -
вим срп ским екви ва лен ти ма : при мер мар ги на ли за ци је про то ти пич них осо би на | Уп. 297.

651. ЈО ВА НО ВИЋ, Јо ва на

Ког ни тив но лин гви стич ка ана ли за фра зе о ло ги за ма с ком по нен том гла ва у срп ском
је зи ку / Јо ва на Б. Јо ва но вић // НЈ. – 45, 3/4 (2014), 69–88. | Sum mary

652. ЈО ВА НО ВИЋ, Јо ва на

Пе јо ра ти ви у име но ва њу при пад ни ка не ких дру штве них гру па у срп ском је зи ку / Јо -
ва на Јо ва но вић // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 143–157. | Sum mary

– ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на

О пој му ма тер њи је зик и о срп ском ма тер њем је зи ку | Уп. 741.

653. ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на

Се ман тич ке и функ ци о нал не осо бе но сти ве зни ка што у српском је зи ку / Је ле на Р. Јо -
ва но вић Си мић // НССУВД. – 43, 3 (2014), 93–112. | Sum mary

654. КАР ДОШ, Алек сан дра

Mor fo sin tak sič ka adap ta ci ja no vih an gli ci za ma u srp skom je zi ku : no ve ten den ci je / Alek -
san dra Kar doš // Је зи ци и културe… – 417–428. | Sum mary

– КЕР КЕЗ, Дра га на

Је зич ки кон цепт чу до у ру ском је зи ку : у по ре ђе њу са срп ским | Уп. 300.

655. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Бо жи ца

Ан тро по ни ми у то по ни ми ји Ро ма ни је / Бо жи ца Кне же вић // Је зик, књи жев ност, кул -
ту ра. – 81–96. | Sum mary

656. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ива на

Уско струч ни тер ми ни у те о ло шким ака дем ским ра до ви ма / Ива на Кне же вић // Те о -
лин гви стич ка про у ча ва ња… – 113–127. | Sum mary

657. КОР ДА, Дра га на

Фра зе о ло ги зми с на зи ви ма ди вљих жи во ти ња / Дра га на Кор да // ППЈ. – 45 (2014), 97–
118. | Sum mary
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– КРИ МЕР ГА БО РО ВИЋ, Са ња
Кон цеп ту а ли за ци ја, ка те го ри за ци ја и име но ва ње бо ја у ен гле ском и срп ском је зи ку

у све ту Бер лин–Ке јо вог мо де ла | Уп. 305.
The Se man tics of the Blue Co lo ur Ca te gory in En glish And Ser bian | Уп. 306.

658. КР СТЕВ, Цве та на
Акро ни ми у ауто мат ској об ра ди тек сто ва на срп ском је зи ку / Цве та на Ј. Кр стев //

НССУВД. – 43, 3 (2014), 155–174. | Sum mary

659. КУ ЉА НИН, Са ња*
Лек сич ка фи гу ра тив но-су пер ла тив на ком па ра ци ја у срп ском је зи ку / Са ња М. Ку ља -

нин // РФФ. – 15, 1 (2013), 201–212. | Sum mary

– ЛА ЗИЋ КО ЊИК, Ива на
Кон цеп тос фе ра пој ма кле тве у лир ским усме ним пе сма ма : лин гво кул ту ро ло шки

по глед | Уп. 794.

– ЛА И НО ВИЋ СТО ЈА НО ВИЋ, На де жда
Од нос оп ште лек си ке и тер ми на у гра ђе вин ско-ар хи тек тон ској стру ци на ру ском и

срп ском је зи ку | Уп. 309.

660. ЛА ЛИЋ КР СТИН, Гор да на
Две нај но ви је књи ге Ран ка Бу гар ског : 2. Sar ma ge don u Me so po ta ma ni ji : lek sič ke skri -

va li ce / Ran ko Bu gar ski. – Be o grad : Bi bli o te ka XX vek : Knji ža ra Krug, 2013. – 206. – (Bi bli -
o te ka XX vek ; 209) / Гор да на Ла лић Кр стин // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 252–257. | При каз
| Уп. 669.

661. ЛЕ ВУ ШКИ НА, Ру жи ца
Те о ни ми у са вре ме ном срп ском је зи ку / Ру жи ца Ле ву шки на // Те о лин гви стич ка про -

у ча ва ња… – 167–177. | Ре зю ме

662. LEK SI KA, gra ma ti ka, dis kurs / ur. Mi li voj Ala no vić et al. – No vi Sad : Fi lo zof ski fa kul -
tet, 2014. – 517. – (Zbor nik u čast) | Уп. 712.

663. ЛИ ГО РИО, Ор сат
С.-х. хо бот ни ца / Ор сат Ли го рио // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 7–11. | Sum mary

– МАР ЈА НО ВИЋ, Са ша
Лек си ко граф ска об ра да фра зе ме (па сти) као зре ла кру шка и ње ни ко ре спон ден ти у

фран цу ском је зи ку | Уп. 315.

664. МАР ЈА НО ВИЋ, Са ша
Реч ви ше о од ли ка ма по ред бе них фра зе ма / Са ша Мар ја но вић // ФП. – 41, 2 (2014),

93–104. | Sum mary

– МАР КО ВИЋ, Алек сан дра
Гра ма ти ка у срп ским реч ни ци ма | Уп. 550.

665. МАР КО ВИЋ, Алек сан дра
Кри тич ко ко ри шће ње дру гих реч ни ка у из ра ди „Реч ни ка СА НУ“ / Алек сан дра Мар -

ко вић // НЈ. – 45, 1/2 (2014), 49–61. | Ре зю ме

– МАР КО ВИЋ, Јор да на
Реч ник го во ра ју го и сточ не Ср би је из ме ђу ствар но сти и фик ци је | Уп. 900.

666. МА ТИЋ, Љи ља на
Тер ми но ло ги ја би бли о те кар ства у срп ском је зи ку / Љи ља на Ма тић // ППЈ. – 45

(2014), 119–172. | Sum mary

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)304



667. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња*

Име мо је и тво је / Ми лан Шип ка, Иван Клајн. – Но ви Сад : Про ме теј, 2011. – 192. –
(Лин гви стич ке еди ци је. Еди ци ја По пу лар на лин гви сти ка ; 6) / Са ња Ми ла ди но вић // ЛА.
– 23 (2013), 44–48. | При каз

668. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња*

Ре чи о чо ве ку : но ми на ци ја чо ве ка у срп ском је зи ку / Гор да на Шта сни. – Но ви Сад :
Фи ло зоф ски фа кул тет, 2013. – 207. / Са ња Ми ла ди но вић // ЛА. – 23 (2013), 63–64. | При каз

669. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња*

Sar ma ge don u Me so po ta ma ni ji : lek sič ke skri va li ce / Ran ko Bu gar ski. – Be o grad : Bi bli -
o te ka XX vek : Knji ža ra Krug, 2013. – 206. – (Bi bli o te ka XX vek ; 209) / Са ња Ми ла ди но вић
// ЛА. – 23 (2013), 65–66. | При каз | Уп. 660.

670. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња

Шта се кри је иза ети мо ло ги је / Ми ло рад Те ле бак. – 1. екав ско изд. – Бе о град : Фи -
лип Ви шњић, 2011. – 199. – (Би бли о те ка По себ на из да ња) / Са ња Ми ла ди но вић // ЛА. –
24 (2014), 101–102. | При каз

671. МИ ЛА НОВ, На та ша

Вар ва ри зми као мар ги нал ни лек сич ки слој / На та ша Ми ла нов // Je zik, knji žev nost,
mar gi na li za ci ja. – 443–455. | Sum mary

672. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар*

Те о риј ско-ме то до ло шки оквир „Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка“ у до са да шњим ис -
тра жи ва њи ма / Алек сан дар М. Ми ла но вић // ЗбМСКЈ. – 61, 3 (2013), 787–793. | Sum mary

673. МИ ЛА НО ВИЋ, Све тла на

Фра зе о ло ги зми с ком по нен том око : уни вер зал но и спе ци фич но / Све тла на M. Ми -
ла но вић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 385–394. | Sum mary

– МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја

Ски ни це ди ло с раз бо ја! : ви ше знач ност ди ја ле кат ске лек си ке и ме ха ни зми ње ног
оства ри ва ња | Уп. 905.

674. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на

О ин тер на ци о на ли зму про блем у срп ском је зи ку кроз при зму дис кур са / Бо ја на С.
Ми ло са вље вић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 395–405. | Sum mary

– МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Та ња

Основ на и фи гу ра тив на зна че ња лек се ме ђа во у го во ри ма при зрен ско ти моч ке ди ја -
ле кат ске зо не | Уп. 908.

675. МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Јо ван ка

О јед ној вр сти лек сич ких мар ги на ли за ци ја с аспек та лек си ко ло шке ана ли зе и лек си -
ко граф ске об ра де / Јо ван ка Ми ло ше вић, Ива на Ла зић Ко њик // Je zik, knji žev nost, mar gi na -
li za ci ja. – 401–428. | Sum mary + При лог

676. МИЉ КО ВИЋ, Ва ња

Се ман ти ка гла го ла уни шти ти у све тлу те о ри је мен тал них од но са / Ва ња Миљ ко вић
// Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 139–151. | Sum mary

677. МИ ШИЋ ИЛИЋ, Би ља на

Is The re Li fe in Ser bia wit ho ut An gli cisms? : a Prag ma tic Vi ew / Bi lja na Mi šić Ilić // En -
gle ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 337–355. | Re zi me
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678. МР ШЕ ВИЋ РА ДО ВИЋ, Дра га на
Кад је зе лен – блед / Дра га на Мр ше вић Ра до вић // Се ми нар срп ског је зи ка, књи жев -

но сти и кул ту ре… – 151–156.

679. МР ШЕ ВИЋ РА ДО ВИЋ, Дра га на
Фра зе о ло ги ја и на ци о нал на кул ту ра / Дра га на Мр ше вић Ра до вић. – 2. до пу ње но изд.

– Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2014. – 251. – (Би бли о те ка
Књи жев ност и је зик ; 26)

– МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг
Фра зе о ло ги зми са ком по нен том zemër/ze mra (ср це) у са вре ме ном ал бан ском и њи хо -

ви екви ва лен ти у срп ском и ру мун ском је зи ку | Уп. 319.

– НЕ ДЕЉ КОВ, Љи ља на
Ис пи ти ва ње ру рал не ку ли нар ске лек си ке Вој во ди не : до при нос упо зна ва њу ду хов -

не кул ту ре | Уп. 912.

680. НИ КО ЛИЋ, Ви дан
Два прав ца раз во ја зна че ња ба зе вид у лек си ци и оно ма сти ци срп ско га је зи ка : ет но -

лин гви стич ки аспект / Ви дан Ни ко лић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 63–73. | Sum mary

681. НИ КО ЛИЋ, Мил ка
Лек сич ка и сти ли стич ка ви ше знач ност у са вре ме ним драм ским де ли ма Ре пу бли ке

Срп ске / Мил ка В. Ни ко лић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 109–120. | Sum mary

682. НИ КО ЛИЋ, Ми ро слав
Утвр ђи ва ње од ред ни це у срп ској лек си ко гра фи ји : ,,Те шко ће при утвр ђи ва њу од ред -

ни це у реч ни ци ма срп ског је зи ка“ / Ми ро слав Б. Ни ко лић // Са вре ме на срп ска лек си ко гра -
фи ја… – 61–68.

683. НО ВА КОВ, Пре драг
Neo prav da ni an gli ci zmi u srp skom je zi ku : ele ment lek sič ke mar gi na li za ci je / Pre drag No -

va kov // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 169–181. | Sum mary

684. НО ВОК МЕТ, Сло бо дан
При дев ски суп стан ти ви : на мар ги ни лек сич ког си сте ма срп ског је зи ка / Сло бо дан

Но вок мет // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 387–399. | Sum mary

685. ОБ РА ДО ВИЋ, Ми лан
Na crt za en gle sko-srp ski en ci klo pe dij ski reč nik ame rič kih sa ve znih dr ža va / Mi lan Ob ra -

do vić // Је зи ци и културe… – 369–378. | Sum mary

– ОБ РЕД НА прак са : ре чи ма о хра ни : на ма те ри ја лу из срп ских го во ра Вој во ди не | Уп. 913.

686. ОР ЧИЋ, Ли ди ја
An gli ci zmi u uni ver zi tet skim udž be ni ci ma eko no mi je / Li di ja S. Or čić // Lek si ka, gra ma -

ti ka, dis kurs. – 205–216. | Sum mary

687. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе*
Тер мин по ли тич ка ко рект ност у лек си ко гра фи ји / Ђор ђе Ота ше вић // ЛА. – 23

(2013), 9–16. | Ре зю ме

688. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Ти по ло ги ја реч ни ка срп ског је зи ка 1 : те о риј ски оквир / Ђор ђе Ота ше вић // НЈ. – 45,

1/2 (2014), 29–48. | Ре зю ме

689. ПАВ КО ВИЋ, Ва са
Гра ђа за „Реч ник СА НУ“ / Ва са Б. Пав ко вић // Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја…

– 55–59.
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690. ПА ВЛО ВИЋ, Је ле на
Ви ше знач ност ми кро то по ни ма у ро ма ну „Се мољ зе мља“ Ми ра Вук са но ви ћа / Је ле -

на Па вло вић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 147–159. | Sum mary

691. ПА ВЛО ВИЋ, Је ле на
Кон цепт вла сти у је зич ком огле да лу / Је ле на Па вло вић // Са вре ме на про у ча ва ња је -

зи ка… – 161–171. | Sum mary

– ПА У НО ВИЋ РО ДИЋ, Сте фа на
Кон цепт же не зма ја у срп ском и dra či ce у сло вач ком са вре ме ном је зи ку | Уп. 325.

– ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана
Фра зе о ло шки и ет но кул тур ни аспект Ву ко вих „По сло ви ца“ | Уп. 734.

– ПЕ ЈО ВИЋ, Ан ђел ка
Ви ше знач ност у фра зе о ло ги ји : на при ме ру срп ског и шпан ског је зи ка | Уп. 326.

Ка ко ви ди мо јед ни дру ге : на зи ви на ци о нал но сти и про фе си ја у фра зе о ло ги ји срп ског
и шпан ског је зи ка | Уп. 327.

– ПЕЈ ЧИЋ, Алек сан дар
Ser bian and En glish Ani mal Idi oms : a Dic ti o nary-Ba sed Con tra sti ve Analysis | Уп. 328.

692. ПЕ ТРОВ ЧО БА НОВ, Иван
За сръб ски те мъж ки лич ни име на, мо ти ви ра ни от жен ски / Иван Пе тров Чо ба нов //

Ви ше знач ност у је зи ку. – 255–263. | Sum mary

– ПРО ДА НО ВИЋ, Ма ри ја на
Cross-Cul tu ral Po li te ness : Com pa ri son of En glish and Ser bian Re qu ests | Уп. 334.

– ПР ЋИЋ, Тврт ко
Ka kvi nam en gle sko-srp ski i srp sko-en gle ski reč ni ci naj vi še tre ba ju | Уп. 1037.

693. ПР ЋИЋ, Тврт ко
„No vi reč nik no vi jih an gli ci za ma“ : za što, šta i ka ko / Tvrt ko T. Pr ćić // Lek si ka, gra ma -

ti ka, dis kurs. – 41–58. | Sum mary

– РА ДАН, Ми хај
Ру мун ске лек сич ке по зајм ље ни це и псе у до по зајм ље ни це у ка ра шев ским го во ри ма |

Уп. 916.

694. РА ДИЋ, Са ња*
О ћу та њу у срп ском је зи ку : ког ни ти ви стич ки при ступ / Са ња Ра дић // ППЈ. – 44

(2013), 29–41.

– РА ДИЋ БО ЈА НИЋ, Би ља на
Po li se mi ja lek se ma ho u se u en gle skom i ku ća u srp skom je zi ku | Уп. 338.

– РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на
Хлеб и об ред на прак са у Вој во ди ни : ет но лин гви стич ки оглед | Уп. 919.

695. РА ДО ВИЋ ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Рас по ре ђи ва ње зна че ња ре чи у срп ској лек си ко гра фи ји / Ми ли ца Н. Ра до вић Те шић

// Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја… – 141–153.

696. РА ДО ВИЋ ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Ути цај ди ја хро ног и син хро ног аспек та на ста тус по је ди них зна че ња ви ше знач них

лек се ма у са вре ме ном реч ни ку / Ми ли ца Ра до вић Те шић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 15–
21. | Sum mary
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– РА ДОЈ ЧИЋ, Ру жи ца

Лек се ме во ен ный, во ин ский, во й ско вой, во ин ствен ный и њи хо ви срп ски екви ва лен -
ти | Уп. 341.

– РА МИЋ, Ни ко ла

Ди ја ле кат ска ва ри ра ња у окви ру лек си ке тра ди ци о нал не ма те ри јал не кул ту ре | Уп. 920.

697. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана

О фра зе о ло ги зми ма с ком по нен та ма гла ва, нос, око и ухо / Ана Ран ђе ло вић, Ива на
Ма рин ко вић Ман дић, Јо ва на Јо ва но вић // Је зи ци и културe… – 89–101. | Sum mary

698. РАТ КО ВИЋ, Дра га на

Ре чи те ре чи : од зе мље до не ба / Ја сна Вла јић По по вић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни -
ке, 2013. – 250. / Дра га на Рат ко вић // СЈ. – 19 (2014), 801–805. | При каз | Уп. 718.

699. РЕ ЉИЋ, Ми тра

Асо ци ја тив ни ис ка зи у кон тек сту са пре би ва ња у те лу или у истом ду ху и њи хов ко -
му ни ка циј ски по тен ци јал / Ми тра Ре љић // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 235–254. |
Ре зю ме

– РИ СТИ ВО ЈЕ ВИЋ РАЈ КО ВИЋ, На та ша

Po god ni na zi vi za mu škar ce i že ne : pred log pro u ča va nja kon cep tu a li za ci je ro da | Уп. 343.

700. РИ СТИЋ, Ста на

Ква ли фи ка то ри у срп ској лек си ко гра фи ји : ,,Стил ске ин фор ма ци је у де скрип тив ном
реч ни ку“ / Ста на С. Ри стић // Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја… – 113–130.

701. РИ СТИЋ, Ста на

Кон цепт до ма у ре ли гиј ском дис кур су / Ста на Ри стић // Те о лин гви стич ка про у ча ва -
ња… – 255–275. | Sum mary

702. РИ СТИЋ, Ста на

Кон цепт до мо ви не у по ет ском дис кур су са вре ме них срп ских пе сни ка раз ли чи тих пе -
ри о да / Ста на С. Ри стић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 47–59. | Sum mary

– РИ СТИЋ, Ста на

При де ви са су фик си ма -(а)н, -ни, од име нич ких осно ва : лек си ко граф ско-лек си ко ло -
шки при ступ | Уп. 575.

Срп ске лек си ко граф ске ин сти ту ци је : Бе о град ска лек си ко граф ска шко ла : ,,Пр ва лек -
си ко граф ска шко ла у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ“ | Уп. 1256.

– РО ДИЋ, Со ња

Se kun dar na mor fo lo ška i se man tič ka adap ta ci ja an gli ci za ma u ko mu ni ka ci ji na Fej sbu ku
o ri ja li ti pro gra mi ma | Уп. 576.

– РУ ПАР, Јо ва на

Con cep tu a li za tion of Mo ney and Re la ted Con cepts in Idi oms in Ser bian and En glish | Уп. 344.

– РУ СКО ВА ЂЕР МА НО ВИЋ, Све тла

Срп ске и бу гар ске из ре ке са лек се ма ма ма чак/мач ка/ма че, од но сно мач ка/кот ка/ко -
те и њи хо ва лек си ко граф ска об ра да | Уп. 345.

703. СА ВИЋ, Вик тор

Ка из во ри ма ре чи : збор ник ра до ва / Па вле Ивић и др. ; прир. Мар та Бје ле тић. – Бе -
о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2013. – 260. / Вик тор Д. Са вић // ЈФ. – 70 (2014),
339–349. | При каз
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704. СА ВИЋ, Ма ри ја
Псе у до ан гли ци зми у срп ском је зи ку / Ма ри ја Са вић // Је зи ци и културe… – 467–477.

| Sum mary

– СА ВО ВА, Дим ка
Бо је у срп ским и бу гар ским за го нет ка ма | Уп. 346.

705. СА ВРЕ МЕ НА срп ска лек си ко гра фи ја у те о ри ји и прак си : ко лек тив на мо но гра -
фи ја / ур. Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду,
2014. – 291.

706. СИ ЛА ШКИ, На де жда
An gli ci zmi kao si no ni mi u srp skom je zi ku / Mi ra M. Mi lić. – No vi Sad : Fi lo zof ski fa kul -

tet, 2013. – 294 [1 CD-ROM]. – (Edi ci ja E-di ser ta ci ja ; 4) / На де жда Си ла шки // ЗбМСФЛ. –
57, 1 (2014), 291–294. | При каз

707. СИ ЛА ШКИ, На де жда
Зо о се ми ја и се ман тич ка де ро га ци ја у срп ском је зи ку / На де жда Р. Си ла шки // Ви ше -

знач ност у је зи ку. – 173–182. | Sum mary

– СИ ЛА ШКИ, На де жда
Me tonymy in Ex pres si ons Per ta i ning to Hand/ru ka in En glish and Ser bian | Уп. 348.

708. СПА ЈИЋ, Све тла на*
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) / Све тла на М. Спа јић // ЛА. – 23 (2013), 68. | При каз

709. СПА СИЋ, Је ле на
Во си јан ска ан то ни ми ја : ви ше знач ност ан тро по ни ма / Је ле на Љ. Спа сић // Ви ше -

знач ност у је зи ку. – 135–145. | Sum mary

710. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ане та
О по ли се ми ји лек се ма ко је озна ча ва ју де ло ве људ ског те ла / Ане та А. Спа со је вић //

НЈ. – 45, 3/4 (2014), 51–67. | Ре зю ме

711. СТА НИЋ, Да ни је ла
Кон цеп ту а ли за ци ја бо ја кроз ка те го ри ју то пло те / Да ни је ла С. Ста нић // Је зик, књи -

жев ност, кул ту ра. – 7–15. | Sum mary

– СТАН КО ВИЋ, Се ле на
Фран цу ске по зајм ље ни це у го во ри ма ју го и сточ не Ср би је | Уп. 923.

712. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња
Вре дан при лог лек сич ким, гра ма тич ким и дис курс ним ис тра жи ва њи ма : Lek si ka, gra -

ma ti ka, dis kurs / ur. Mi li voj Ala no vić et al. – No vi Sad : Fi lo zof ski fa kul tet, 2014. – 517. –
(Zbor nik u čast) / Стра хи ња Сте па нов // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 299–310. | При каз | Уп. 662.

713. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
О ан ке ти отво ре ног ти па као из во ру за опис кон цеп та рад / Ма ри ја Сте фа но вић // Је -

зи ци и културe… – 115–123. | Ре зю ме

714. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
Цр ква у асо ци ја тив ном си сте му срп ског је зи ка / Ма ри ја Сте фа но вић // Те о лин гви -

стич ка про у ча ва ња… – 285–294. | Ре зю ме

715. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
О ар ха и зми ма у са вре ме ним срп ским реч ни ци ма / Ра да Р. Сти јо вић // ЗбМСКЈ. – 62,

2 (2014), 405–412. | Sum mary

Библиографија 309



– СТИ ЈО ВИЋ, Ра да

О лек си ци Си но до вог пре во да „Но вог за ве та“ у од но су на лек си ку Ву ко вог пре во да
| Уп. 111.

716. СТО ЈА НО ВИЋ, Ми ли ца

Оп сце на лек си ка као мар ги нал ни лек сич ки слој / Ми ли ца Сто ја но вић // Je zik, knji žev -
nost, mar gi na li za ci ja. – 457–469. | Sum mary

– СТО КИН, Ма ја

При лог про у ча ва њу се ман тич ког по ља ри ту ал на хра на у бо жић ним оби ча ји ма ста -
ро се де ла ца Но вог Са да | Уп. 925.

717. СТО ШИЋ, Је ле на*

Лек си ко граф ска об ра да пар ти ци па у „Реч ни ку сла ве но срп ског је зи ка“ : про бле ми,
мо гућ но сти и пред лог ре ше ња / Је ле на М. Сто шић // ЗбМСКЈ. – 61, 3 (2013), 819 – 825. |
Sum mary

718. ТА НА СИЋ ЛА ЗИЋ, Ти ја на

Ре чи те ре чи : од зе мље до не ба / Ја сна Вла јић По по вић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни -
ке, 2013. – 250. / Ти ја на Та на сић Ла зић // ЛА. – 25 (2014), 62–65. | При каз | Уп. 698.

– ТЕ ШИЋ, Ана

На зи ви ро ман ског по ре кла за оде ћу, обу ћу и на кит у го во ру Спи ча | Уп. 926.

719. ТО МИЋ, Бо ја на

Ка те го ри је бро ја и број но сти у на зи ви ма за је ла у срп ском је зи ку / Бо ја на Н. То мић
// НЈ. – 45, 3/4 (2014), 39–49. | Sum mary

720. ТО МИЋ, Бо ја на

О фа ми ли јар ној лек си ци у срп ском је зи ку / Бо ја на То мић // Je zik, knji žev nost, mar gi -
na li za ci ja. – 429–441. | Sum mary

– ТО МИЋ ДАР ЖИ РОЛ, Бо сиљ ка

По ред бе на ана ли за срп ских и фран цу ских по сло ви ца пре ма кон цеп ту сво је – ту ђе :
па ре ми ја са оно ма стич ким ком по нен та ма | Уп. 358.

721. ТРАЈ КО ВИЋ, Та тја на

Реч нич ка од ред ни ца из ме ђу фик тив не и ствар не се ман ти ке / Та тја на Г. Трај ко вић //
Ствар ност и функ ци ја… – 251–259. | Sum mary

722. УТВИЋ, Ми лош

Ли сте уче ста ло сти кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка / Ми лош В. Утвић // НССУВД.
– 43, 3 (2014), 241–262. | Sum mary

– УХЛА РИ КО ВА, Ја сна

Delimitatíva a adverzatíva v slo venských a srbských frazémach | Уп. 359.

Slo venské a srbské frazémy s lexémou zub | Уп. 360.

723. ХАЈ ДУ, До ри јан

Sop stve na dis fe mi za ci ja : o raz lo zi ma za upo tre bu uvre dlji vih ter mi na za sop stve nu gru -
pu / Do ri jan Haj du // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 159–167. | Sum mary

724. ХА ЛАС, Ана

Iden ti fi ka ci ja i di fe ren ci ja ci ja zna če nja gla go la ka za ti u srp skim jed no je zič kim reč ni ci ma
/ Ana Ha las // Је зи ци и културe… – 355–368. | Sum mary
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725. ЦВЕТ КО ВИЋ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ, Ире на*

Ма кро струк ту ра „Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка“ / Ире на Р. Цвет ко вић Те о фи ло вић
// ЗбМСКЈ. – 61, 3 (2013), 795–801. | Sum mary

– ЦВИ ЈО ВИЋ, Дра га на

О стил ској и зна чењ ској вред но сти ан тро по ло шке лек си ке у збир ци при по ве да ка „Ба -
шта сље зо ве бо је“ Бран ка Ћо пи ћа | Уп. 833.

– ЦУ КУТ, Сла ђа на*

О жар го ни зми ма у го во ру Де рве нте | Уп. 929.

– ЧА РА ПИЋ, Дра га на

Ne ar-Synonymy Analysis of the De scrip ti ve Adjec ti ves Be a u ti ful in En glish and lep, -a, -
o in Ser bian in Con trast | Уп. 363.

– ШАЈ ТИ НАЦ, Људ ми ла

Сви њо кољ : ме сни ва тро мет, зо ром ра но | Уп. 930.

726. ШКА ЉИЋ, Аб ду лах

Tur ci zmi u na šem je zi ku / Ab du lah Ška ljić. – Be o grad : Ind Me dia Pu blis hing, 2014. – 607.

727. ШТА СНИ, Гор да на

Ан гли ци зми у по зо ри шној тер ми но ло ги ји / Гор да на Р. Шта сни // НССУВД. – 43, 1
(2014), 343–357. | Sum mary

– ШТА СНИ, Гор да на

Лич на име на по Ву ку | Уп. 1009.

728. ШТА СНИ, Гор да на

Но ми на ци је бо га у „Мо ли тва ма на је зе ру“ Све тог Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа / Гор да -
на Шта сни // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 295–320. | Ре зю ме

729. ШТА СНИ, Гор да на*

Се ман тич ке ре а ли за ци је лек се ме око/очи у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ / Гор да на
Шта сни // An dri će va ću pri ja. – 893–906. | Sum mary

730. ШТА СНИ, Гор да на

Се ман тич ко-де ри ва ци о ни по тен ци јал и лек сич ка спо ји вост лек се ме ко ле но / Гор да -
на Р. Шта сни // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 93–109. | Sum mary

731. ШТР БАЦ, Гор да на

Име нич ки ан гли ци зми на -инг у срп ском је зи ку / Гор да на Штр бац, Гор да на Шта сни
// ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 101–113. | Sum mary

732. ШТР БАЦ, Гор да на

Кон цеп ту а ли за ци ја љут ње у срп ској фра зе о ло ги ји / Гор да на Р. Штр бац // Lek si ka,
gra ma ti ka, dis kurs. – 111–128. | Sum mary

733. ШТР БАЦ, Гор да на

О нео прав да ним ан гли ци зми ма у срп ском је зи ку / Гор да на Р. Штр бац // НССУВД. –
43, 1 (2014), 359–369. | Sum mary

ђ) Па ре ми о ло ги ја

– ВЛА ХО ВИЋ, Љу би ца

Pro ver bes français à con struc tion com pa ra ti ve et les équ i va lents en ser be | Уп. 273.
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– ВОЛ КО ВА, Ека те ри на

Пре во ђе ње фра зе о ло ги за ма и по сло ви ца са срп ског на ру ски је зик : на ма те ри ја лу те -
ле ви зиј ске се ри је „Ин сти тут“ | Уп. 82.

– ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Кон цепт бо га у срп ским на род ним по сло ви ца ма | Уп. 631.

– ЈО ВА НО ВИЋ, Иван

Се ман тич ки кон сти ту ен ти лек се ме chèvre (ко за) у фран цу ским по сло ви ца ма и њи хо -
вим срп ским екви ва лен ти ма : при мер мар ги на ли за ци је про то ти пич них осо би на | Уп. 297.

734. ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана

Фра зе о ло шки и ет но кул тур ни аспект Ву ко вих „По сло ви ца“ / Ана Б. Пе ја но вић // СЈ.
– 19 (2014), 325–334. | Ре зю ме

– СА ВО ВА, Дим ка

Бо је у срп ским и бу гар ским за го нет ка ма | Уп. 346.

– ТО МИЋ ДАР ЖИ РОЛ, Бо сиљ ка

По ред бе на ана ли за срп ских и фран цу ских по сло ви ца пре ма кон цеп ту сво је – ту ђе :
па ре ми ја са оно ма стич ким ком по нен та ма | Уп. 358.

е) Нор ма ти ви сти ка

735. БО ЈО ВИЋ, Ива на

За што се ка же? / Ми лан Шип ка. – 7. изд. – Но ви Сад : Про ме теј, 2013. – 294. – (Лин -
гви стич ке еди ци је. Еди ци ја По пу лар на лин гви сти ка ; 3) / Ива на Бо јо вић // ЛА. – 24 (2014),
99–100. | При каз

736. ВУ КИЋ, Ма ја

Нор ма тив на пра ви ла и пре по ру ке ‘на па пи ру’ и у ре ал но сти / Ма ја Д. Ву кић // Ствар -
ност и функ ци ја… – 45–53. | Sum mary

737. ДА МЈА НОВ СКИ, Не ла

Svoj stva hi brid nog srp sko-en gle skog je zi ka me đu srp skom di ja spo rom u Ka na di : na crt za is -
tra ži va nje / Ne la Da mja nov ski // En gle ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 103–113. | Sum mary

738. ДРА ГИН, Гор да на

Кон ку рент ски од нос стан дард ног је зич ког из ра за и ди ја лек та у го во ру уче ни ка
основ не шко ле у Жа бљу / Гор да на С. Дра гин // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 343–352. |
Sum mary

739. ЂО РИЋ ФРАН ЦУ СКИ, Би ља на

Евро ин те гра ци ја или дез ин те гра ци ја срп ског је зи ка на пу ту Ср би је ка Европ ској уни -
ји : „Euro Voc → Еуро воц → Евро вок → Евро реч ник“ / Би ља на Ђ. Ђо рић Фран цу ски //
Срп ски је зик, књи жев ност и кул ту ра у про це су евро ин те гра ци ја. – 231–243. | Sum mary

740. ЈЕВ ТО ВИЋ, Зо ран

Срп ски књи же вни је зик, ћи ри ли ца и пра во пис да нас : Не бри га о је зи ку и по ли тич -
ко оп ште ње / Ра до мир Жи во тић. – Бе о град : Ја сен, 2013. – 256. / Зо ран Јев то вић // СЈ. – 19
(2014), 783–786. | При каз | Уп. 743, 747.

741. ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на

О пој му ма тер њи је зик и о срп ском ма тер њем је зи ку / Је ле на Р. Јо ва но вић Си мић //
КњЈ. – 61, 1/2 (2014), 13–27. | Sum mary
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742. ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на

Срп ски књи жев ни је зик и гло ба ли за циј ски про це си : про ме не у лек сич кој струк ту -
ри / Је ле на Р. Јо ва но вић Си мић // Срп ски је зик, књи жев ност и кул ту ра у про це су евро ин -
те гра ци ја. – 245–259. | Sum mary

743. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Не бри га о је зи ку и по ли ти чко оп ште ње / Ра до мир Жи во тић. – Бе о град : Ја сен, 2013.
– 256. / Ми лош Ко ва че вић // Pre vo di lac. – 33, 1/2 (2014), 81–84. | При каз | Уп. 740, 747.

744. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Са кр њим срп ским је зи ком у Европ ску уни ју / Ми лош М. Ко ва че вић // Срп ски је зик,
књи жев ност и кул ту ра у про це су евро ин те гра ци ја. – 13–27. | Sum mary

745. ЛОМ ПАР, Ве сна

Је зич ке гла во лом ке / Ве сна Лом пар. – Бе о град : Klett, 2014. – 102.

746. ЛОМ ПАР, Ве сна

Ка да се упо тре бља ва иона ко, и кад и ина че у са вре ме ном срп ском је зи ку / Ве сна Лом -
пар // Се ми нар срп ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре… – 147–150.

747. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња

Не бри га о је зи ку и по ли ти чко оп ште ње / Ра до мир Жи во тић. – Бе о град : Ја сен, 2013.
– 256. / Са ња Ми ла ди но вић // ЛА. – 25 (2014), 75–77. | При каз | Уп. 740, 743.

748. МИ ЛА НО ВИЋ, Све тла на

Је зич ки са вет ник / Ра да Сти јо вић. – Бе о град : Чи го ја штам па, 2012. – 225. / Све тла -
на Ми ла но вић // НЈ. – 45, 1/2 (2014), 99–103. | При каз | Уп. 749.

749. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на

Је зич ки са вет ник / Ра да Сти јо вић. – Бе о град : Чи го ја штам па, 2012. – 225. / Ма ри на
Ни ко лић // ЛА. – 25 (2014), 95–96. | При каз | Уп. 748.

750. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то

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 / Ма то Пи жу -
ри ца // Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик… – 61–65. | Ре зю ме

751. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то

Срп ски је зик два ве ка по сле Ву ко ве „Пи сме ни це“ / Ма то Пи жу ри ца // Срп ски је зик
у огле да лу Срп ске књи жев не за дру ге. – 213–223. | Sum mary

– ПИ ПЕР, Пре драг

Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка | Уп. 569.

752. ТЕ ЛЕ БАК, Ми ло рад

Је зич ки од го нет ник / Ми ло рад Те ле бак. – Но ви Сад : Про ме теј, 2014. – 399. – (Лин -
гви стич ке еди ци је. Еди ци ја Је зич ки са вет ни ци ; књ. 5)

ж) Сти ли сти ка

– АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан*

Ге о граф ски тер ми ни у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ | Уп. 603.

753. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

Мо дер на кле тва : из ме ђу на сле ђа и но ва тор ства / Ми ли вој Б. Ала но вић // Lek si ka,
gra ma ti ka, dis kurs. – 407–420. | Sum mary
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754. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Но ва чи та ња Ан дри ће ве „Ћу при је“ : An dri će va ću pri ja = An drićs Brücke / ur. Bran ko

To šo vić. – Graz : In sti tut für Sla wi stik der Karl Fran zens Universität ; Ba nja Lu ka : Na rod na i
uni ver zi tet ska bi bli o te ka Re pu bli ke Srp ske ; Be o grad : Be o grad ska knji ga : Svet knji ge, 2013.
– 1042. – (An drić Ini ti a ti ve ; 6) / Ми ли вој Ала но вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 265–273. |
При каз | Уп. 756.

– АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој*
Од но сне ре че ни це у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ | Уп. 515.

755. АЛЕК СИЋ, Ире на
The Prag ma tics of Ser bian Te le vi sion Com mer cial / Ire na Alek sić // Са вре ме на про у ча -

ва ња је зи ка… – 195–202. | Ре зи ме

756. AN DRI ĆE VA ću pri ja* = An drićs Brücke / ur. Bran ko To šo vić. – Graz : In sti tut für Sla -
wi stik der Karl Fran zens Universität ; Ba nja Lu ka : Na rod na i uni ver zi tet ska bi bli o te ka Re pu -
bli ke Srp ske ; Be o grad : Be o grad ska knji ga : Svet knji ge, 2013. – 1042. – (An drić Ini ti a ti ve ; 6)
| Уп. 754.

– АН ТО НИЋ, Ива на*
Адвер би јал на тем по рал на де тер ми на ци ја у Ан дри ће вом ро ма ну „На Дри ни ћу при -

ја“ | Уп. 517.

– АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да*
Де тер ми на то ри ла ко и те шко у Ан дри ће вом ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ | Уп. 606.

757. АЋИ МО ВИЋ, Сла ђа на
Se man tič ko-prag ma tič ki i stil ski aspek ti u ro ma ni ma ne kih mo der nih srp skih autor ki mla -

đe ge ne ra ci je / Sla đa na Aći mo vić // Је зи ци и културe… – 381–392. | Sum mary

758. АШИЋ, Ти ја на
Пре кљу чи ва ње и ме ша ње ко до ва у сва ко днев ном раз го во ру у срп ском је зи ку и ње -

го ве син так сич ке, се ман тич ке и праг ма тич ке им пли ка ци је : ко му ни ка ци ја на дру штве ној
мре жи Феј сбук / Ти ја на В. Ашић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 85–97. | Sum mary

– АШИЋ, Ти ја на
Раз ли чи та зна че ња по тен ци ја ла (кон ди ци о на ла) у ро ма ни ма Ме ше Се ли мо ви ћа „Твр -

ђа ва“ и „Дер виш и смрт“ и њи хо вим пре вод ним екви ва лен ти ма на фран цу ски је зик | Уп. 78.

759. БА БИЋ, Жељ ка
Ком по зи ци о нал ност у ен гле ским и срп ским је зич ким је ди ни ца ма / Жељ ка Ба бић //

Ви ше знач ност у је зи ку. – 357–367. | Sum mary

760. БА БИЋ, Ми лан ка
Лин гво сти ли сти ка Ми ло ша Ко ва че ви ћа и Ко ло Срп ске књи жев не за дру ге / Ми лан -

ка Ј. Ба бић // Срп ски је зик у огле да лу Срп ске књи жев не за дру ге. – 181–196. | Sum mary

761. БИ БЕР ЏИЋ, Ти ја на
Лин гво сти ли стич ка ана ли за пе сме ,,Ве че на шко љу“ Алек се Шан ти ћа / Ти ја на Би бер -

џић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 367–376. | Sum mary

– БЈЕ ЛИ ЦА АН ДО НОВ, Ма ја
Why Do We Co ok up Sto ri es, Spi ce Them up, and Ser ve Them with Re lish : So me Ob ser -

va ti ons abo ut Me tap hors | Уп. 266.

762. БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Сав ка
Дис курс на ре флек сив ност у ака дем ским тек сто ви ма : кон тра стив ни при ступ / Сав ка

Н. Бла го је вић // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 439–456. | Sum mary
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– БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Сав ка

Kon fe ren cij ski sa že ci auto ra sa an glo fo nog i srp skog go vor nog pod ruč ja : kon tra stiv na
ana li za | Уп. 267.

– ВА ЛИЋ НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ду брав ка

Me dia Con structs and Ima ges bet we en Ser bia and Ko so vo Di sco ur se Analysis Ba sed on
Co ve ra ge by the On li ne Edi ti ons of Le a ding New spa pers | Уп. 270.

– ВА СИ ЛИ ЈЕ ВИЋ, Дра га на

Аудио-ви зу ел ни еле мен ти срп ске и ру ске по ли тич ке ре кла ме | Уп. 271.

763. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на

Ви ше знач ност у ре клам ном дис кур су / Дра га на Д. Вељ ко вић Стан ко вић // Ви ше знач -
ност у је зи ку. – 161–172. | Sum mary

764. ВЕ ЉО ВИЋ, Бо ја на*

Сло бод ни не у прав ни го вор у ро ма ну „Дру га књи га се о ба“ Ми ло ша Цр њан ског / Бо -
ја на М. Ве љо вић // РФФ. – 15, 1 (2013), 433–458. | Sum mary

765. ВУ ЈО ВИЋ, Ма ри ја

Mar gi na li za ci ja že na u štam pi / Ma ri ja Vu jo vić, Ne ven Ob ra do vić, Mar ta Mi tro vić // Je -
zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 107–117. | Sum mary

– ВУК Сте фа но вић Ка ра џић и Иво Ан дрић или Ан дрић на Ву ко вом пу ту | Уп. 989.

766. ВУЧ КО ВИЋ, Бра ни сла ва

Су бје зич ко ‘свр га ва ње’ у ре по ва њу на срп ском је зи ку и ме диј ска мар ги на ли за ци ја /
Бра ни сла ва Вуч ко вић // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 59–70. | Sum mary

767. ГРУ ЈИЋ, Та тја на

Ме та фо рич ка кон цеп ту а ли за ци ја до ме на дру штве не ор га ни за ци је и чо ве ка по мо ћу
из вор ног до ме на ма ши не / Та тја на Гру јић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 199–214. | Sum mary

768. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Вла ди мир

Је зич ко стил ска ана ли за од лом ка „Се о ба“ Ми ло ша Цр њан ског / Вла ди мир С. Ди ми -
три је вић // КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 371–383. | Sum mary

769. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Ма ја

Са вр шен ство књи жев но-је зич ког (не)ре да : Књи жев ност за де цу и мла де : по е ти ка и
ту ма че ња / Ви о ле та Јо ва но вић, Или ја на Чу ту ра. – Ја го ди на : Фа кул тет пе да го шких на у ка
Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, 2013. – 185. / Ма ја Ди ми три је вић // СЈ. – 19 (2014), 795–799.
| При каз

– ДИМ КО ВИЋ ТЕ ЛЕ БА КО ВИЋ, Гор да на

Vi še znač nost me ta fo rič kih je di ni ca u sa vre me nom en gle skom i srp skom je zi ku u sa o bra -
ćaj nom in že njer stvu | Уп. 278.

– ДО ДИГ, Ми ла на

Гла гол ска вре ме на и њи хо ви сти ли стич ки ефек ти у ро ма ну Сла ви це Га ро ње ,,Под
ме се че вим лу ком“ | Уп. 526.

– ЂА ПА ИВЕ ТИЋ, Вукосaва

Офи ци јел на ди пло мат ска пре пи ска на ру ском је зи ку у по ре ђе њу са срп ским | Уп. 281.

770. ЂУ КИЋ, Са ша

Ста тус аген циј ског на чи на из ра жа ва ња уну тар ПФС-а са вре ме ног срп ског је зи ка /
Са ша Ђу кић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 309–315. | Sum mary
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771. ЂУ РО ВИЋ, Та тја на

The Te ac her–Stu dent Me tap hor in Ser bian EU Ac ces sion Di sco ur se : a Ca se of Cog ni ti ve
Mar gi na li za tion / Ta tja na Đu ro vić, Na de žda Si la ški // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 47–
57. | Sum mary

– ЖИ ВА НО ВИЋ, Ду ња

Кон цеп ту а ли за ци ја је зи ка по мо ћу ме та фо ре про вод ни ка у срп ском је зи ку у по ре ђе -
њу са ен гле ским | Уп. 283.

772. ЖИВ КО ВИЋ, Бран ка

Ева лу а ци ја у дис кур су уни вер зи тет ских пре да ва ња : ева лу тив ни при де ви и ам пли -
фи ка то ри / Бран ка Жив ко вић // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 247–269. | Sum mary

– ЖИВ КО ВИЋ, На та ли ја

Ор то граф ско-фо но ло шка адап та ци ја име нич ких ан гли ци за ма у ,,Ро ма ну о Лон до ну“
Ми ло ша Цр њан ског | Уп. 494.

773. ЗЕ ЧЕ ВИЋ, Сне жа на

Кул тур но-иде о ло шка моћ је зи ка у ре клам ним огла си ма у ча со пи си ма на ме ње ним
же на ма / Сне жа на М. Зе че вић // Фи ло ло ги је vs иде о ло ги је. – 113–130. | Sum mary

– ИВА НИ ШЕ ВИЋ, Да рин ка*

Вре мен ске ре че ни це са зна че њем си мул та но сти у „Сје ћа њи ма“ Ме ше Се ли мо ви ћа |
Уп. 535.

774. ЈА НИЋ, Алек сан дра

Упо тре ба ен гле ских ре чи у срп ском је зи ку : иде о ло шка пер спек ти ва на при ме ру два
но вин ска члан ка / Алек сан дра А. Ја нић // Фи ло ло ги је vs иде о ло ги је. – 67–78. | Sum mary

775. ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Мар ко

Ети мо ло шка ме та фо ра у ад ми ни стра тив ном дис кур су / Мар ко М. Ја ни ћи је вић // Lek -
si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 497–504. | Sum mary

– ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Мар ко

Ме та фо рич ке осно ве срп ског и ен гле ског устав но прав ног је зи ка | Уп. 293.

776. ЈА ЊИЋ, Ма ри на

Је зич ки кон фликт у „Све ту ком пју те ра“ / Ма ри на С. Ја њић // НССУВД. – 43, 1 (2014),
149–162. | Sum mary

777. ЈА ЊИЋ, Ма ри на

Мар ги на ли за ци ја го вор не ети ке ци је на елек трон ским ме ди ји ма : хо но ри фи ци и уч -
ти во обра ћа ње / Ма ри на Ја њић, Или ја на Чу ту ра // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 31–
46. | Sum mary

778. ЈА ЊИЋ, Ма ри на

Од дво сми сле но сти до праг ма тич ке пла у збил но сти : на при ме ру имли ка тур не ана ли -
зе но вин ских на сло ва / Ма ри на Ја њић, Сав ка Бла го је вић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 369–
379. | Sum mary

779. ЈА ЊИЋ, Ма ри на

Ствар ност и фик ци ја у он лајн ко му ни ка ци ји / Ма ри на С. Ја њић // Ствар ност и функ -
ци ја… – 111–117. | Sum mary

780. ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ ЛЕ КО ВИЋ, Гор да на

По зи ци о но не у сло вље на по на вља ња у тек сту Ми ло ша Цр њан ског / Гор да на Ја њу -
ше вић Ле ко вић // НЈ. – 45, 1/2 (2014), 73–91. | Sum mary
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781. ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ ЛЕ КО ВИЋ, Гор да на
Син так сич ке фи гу ре у је зи ку Ми ло ша Цр њан ског : је зич ко-стил ска ана ли за / Гор да -

на С. Ја њу ше вић Ле ко вић // КњЈ. – 61, 1/2 (2014), 43–55. | Sum mary

782. ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ ЛЕ КО ВИЋ, Гор да на
Stra ni je zi ci i su ma tra i zam Mi lo ša Cr njan skog / Gor da na Ja nju še vić Le ko vić // Phi lo lo gia.

– 12 (2014), 51–64. | Sum mary

783. ЈАР МАК, Ве ро ни ка
Стилiстичнi особливостi пре те ри та ль них форм дiєслова в су ча сно му серб сь ко му про -

зо во му дискурсi / Веронiка Яр мак // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 20–32. | Ре зю ме

– ЈА ШО ВИЋ, Го луб
Ди ја ле кат ска лек си ка у „Стра о ри ма“ Рат ка По по ви ћа | Уп. 649.

784. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран
Mar gi na li za ci ja eti ke u je zi ku me di ja : ma ni pu la ci ja ver sus eti ka / Zo ran Jo va no vić, Iva -

na Sto ja no vić Pre le vić // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 95–105. | Sum mary

785. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
По ет ски дис курс срп ских пи са ца у све тлу но ве на уч не еми гра ци је : Срп ски пи сци у

озрач ју сти ли сти ке / Ми лош Ко ва че вић. – Бе о град : Фи лип Ви шњић ; Гац ко : Срп ско кул -
тур но и про свјет но дру штво Про свје та, 2013. – 364. – (Би бли о те ка Ал ба трос ; 15) / Је ле -
на Јо ва но вић // СЈ. – 19 (2014), 751–758. | При каз | Уп. 811.

786. ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на
Де се ман ти за ци ја је зи ка у по ли тич ком дис кур су : по ступ ци мар ги на ли за ци је бит них

чи ње ни ца и пре у сме ре ња сми сла / Је ле на Јо ва но вић Си мић // Je zik, knji žev nost, mar gi na -
li za ci ja. – 85–93. | Zu sam men fa sung

787. ЈО ВА НО ВИЋ СИ МИЋ, Је ле на
Па ра ле ли зам и слич не фи гу ре у је зи ку пра знич них по ру ка па три јар ха Па вла / Је ле -

на Јо ва но вић Си мић // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 87–94. | Zu sam men fas sung

– ЈО ВО ВИЋ, Пре драг
Кул тур но-праг ма тич ко кон тра сти ра ње ита ли јан ског и срп ског је зи ка на осно ву при -

мје не стра те ги ја уч ти во сти у по ли тич ком дис кур су | Уп. 298.

Кул тур но-праг ма тич ко кон тра сти ра ње ита ли јан ског и срп ског је зи ка на при мје ру ре -
а ли за ци је го вор них чи но ва у по ли тич ком дис кур су | Уп. 299.

788. ЈО ЦИЋ, Мир ја на
Ko mu ni ka ci ja pu tem ra di ja i te le vi zi je : kon tek stu al ni okvir / Mir ja na M. Jo cić // Lek si ka,

gra ma ti ka, dis kurs. – 421–437. | Sum mary

789. КЛЕ УТ, Ма ри ја
Ју на ци го во ре : ко му ни ка тив ни гла го ли у срп ским еп ским на род ним пе сма ма / Ма -

ри ја Н. Кле ут // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 371–389. | Sum mary

– КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ива на
Уско струч ни тер ми ни у те о ло шким ака дем ским ра до ви ма | Уп. 656.

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Ан дри ћев је зик и стил – вр ху нац Ву ко вог сти ла и је зи ка | Уп. 994.

790. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Дво знач но (не)огла ша ва ње де мо кра ти је у ро ма ну Го ра на Пе тро ви ћа „Ис под та ва ни -

це ко ја се љу спа“ / Ми лош Ко ва че вић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 23–34. | Sum mary
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791. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Срп ски је зик и функ ци о нал на пи сме ност на уни вер зи те ту / Ми лош М. Ко ва че вић //

Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик… – 67–81. | Sum mary

– КОН СТАН ТИ НИ, Да ри ја
Rap por ti tra lo slo ve no ed il ser bo-cro a to nel la Re pub bli ca So ci a li sta Fe de ra le di Ju go sla -

via | Уп. 27.

– КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја
Ки ри ло ме то ди јев ске тра ди ци је и са вре ме но бо го слу жбе но ства ра ла штво Ру ске и

Срп ске пра во слав не цр кве : по во дом 1150 го ди на од слу же ња пр ве Ли тур ги је на сло вен -
ском је зи ку | Уп. 397.

Цр кве но сло вен ски еле мен ти у пра во слав ном со ци о лек ту ру ског и срп ског је зи ка |
Уп. 31.

792. КО ЧО ВИЋ, Ми ли ца
Идeoлoш ки aспeкт и у рeклaмaмa прoизвoдa зa нeгу и лeпoту жeнa / Mилицa М.

Кoчoвић // Фи ло ло ги је vs иде о ло ги је. – 101–112. | Sum mary

793. КУ ЈУН ЏИЋ, Ма ја
Upo tre ba pa si va u vi so ko škol skim no vi na ma iz ugla so ci o lin gvi sti ke / Ma ja R. Ku jun džić

// Је зик, књи жев ност, кул ту ра. – 375–388. | Sum mary

794. ЛА ЗИЋ КО ЊИК, Ива на
Кон цеп тос фе ра пој ма кле тве у лир ским усме ним пе сма ма : лин гво кул ту ро ло шки

по глед / Ива на В. Ла зић Ко њик // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 391–406. | Sum mary

795. ЛЕ ПО ЈЕ ВИЋ, Је ле на*
Ис пи ти ва ње прин ци па еко но ми је у је зи ку на при ме ри ма суп стан ти ва та / Је ле на Б.

Ле по је вић // РФФ. – 15, 1 (2013), 357–368. | Ре зю ме

– МА НОЈ ЛО ВИЋ, Ни на*
Бес пре дло шке и пред ло шко-па де жне име нич ке син таг ме у за ко но дав но-прав ном

функ ци о нал ном сти лу на при ме ру ста ту та Уни вер зи те та у Кра гу јев цу | Уп. 549.

796. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Је зик ме ди ци не из ме ђу не ра зу ме ва ња и ви ше знач но сти / Јор да на Мар ко вић // Ви -

ше знач ност у је зи ку. – 45–52. | Ре зю ме

797. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло*
Об лич ка хо мо ни ми ја, вер си фи ка ци ја и ти по ло ги ја Ње го ше вог спје ва „Лу ча ми кро -

ко зма“ : по све ће но двје ста го ди шњи ци ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша : 1811. или
1813–1851. / Рад ми ло Н. Ма ро је вић // ЗбМСКЈ. – 61, 3 (2013), 681–703. | Ре зю ме

798. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
Су бје кат ско-об је кат ска ин вер зи ја и по е ти ка там них мје ста : ту ма че ње два ју сти хо ва

„Гор ског вијен ца“ : по ру га ни ол тар ја зи че ством / на ми лост ће окре ну ти не бе са! [2359–
2360] / Рад ми ло Ма ро је вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 49–68. | Ре зю ме

799. МА ТИЋ, То ми слав
Сло же не кон струк ци је са ин де кли на бил ном пре по зи тив ном ком по нен том стра ног

по ре кла : при ме на пра во пи сних ре ше ња на кор пу су спорт ског но вин ског ис ка за / То ми -
слав Ма тић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 79–86. | Sum mary

800. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња
Лин гви стич ки и сти ли стич ки аспек ти про у ча ва ња ре че ни це / Је ле на Јо ва но вић. – Бе -

о град : Ја сен : Фи ло ло шки фа кул тет : На уч но дру штво за не го ва ње и про у ча ва ње срп ског
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је зи ка, 2013. – 317. – (Ма ла лин гви стич ка би бли о те ка ; 5, 7) / Са ња Ми ла ди но вић // ЛА.
– 24 (2014), 81–82. | При каз

801. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Сти ли стич ки аспект по зајм ље ни ца у „Ме мо а ри ма“ Ја ко ва Иг ња то ви ћа / Алек сан дар

М. Ми ла но вић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 193–203. | Sum mary

802. МИ ЛА ШИН, Го ран
О ти по ви ма и функ ци ја ма пре но ше ња ту ђег го во ра у днев ним но ви на ма у Ре пу бли -

ци Ср би ји / Го ран Ми ла шин // Је зик, књи жев ност, кул ту ра. – 26–39. | Sum mary

– МИ ЛА ШИ НО ВИЋ, Ми ли ца
Пер фе кат у срп ском је зи ку и ње го ви пре вод ни екви ва лен ти у фран цу ској вер зи ји де -

ла ,,Ра ни ја ди“ Да ни ла Ки ша | Уп. 100.

803. МИ ЛЕН КО ВИЋ, Бран ка
Ви ше знач ност у пи са њу за ака дем ске по тре бе / Бран ка Л. Ми лен ко вић // Ви ше знач -

ност у је зи ку. – 399–410. | Sum mary

804. МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Ива на
Žen ska štam pa u Sr bi ji : zah te vi ko ji se po sta vlja ju pred sa vre me nu že nu / Iva na Mi lo va -

no vić // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 119–132. | Sum mary

805. МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Со ња*
Sa vre me na srp ska po e zi ja u lin gvi sti č kom klju ču : Је зик срп ских пе сни ка / Алек сан дар

Ми ла но вић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2010. – 235. – (Би бли о те ка Ту ма че ње књи жев -
но сти ; 21) / So nja M. Mi lo va no vić // РФФ. – 15, 1 (2013), 571–578. | При каз

806. МИ ЛО ВА НО ВИЋ, Со ња
Стил ско-се ман тич ке од ли ке пе сме ,,Је фи ми ја“ Ми ла на Ра ки ћа / Со ња Ми ло ва но вић

// Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 357–365. | Sum mary

807. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на
Ого ва ра ње као го вор ни жа нр сва ко днев не ко му ни ка ци је / Бо ја на Ми ло са вље вић. –

Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2014. – 350. – (Мо но гра фи ја ; 19) | Уп. 819.

808. МИ МО ВИЋ, Ми ли ца
Ме та фо ре у не фор мал ном го во ру сту дент ске по пу ла ци је / Ми ли ца Ми мо вић, Сне жа -

на Зе че вић // Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 211–221. | Sum mary

– МИ ШИЋ, Би ља на*
Де ми ну ти ви и хи по ко ри сти ци у „Ба шти сље зо ве бо је“ Бран ка Ћо пи ћа : ана ли за њи -

хо вих гра ма тич ких и сти ли стич ких осо би на у на ста ви | Уп. 557.

809. МИ ШИЋ ИЛИЋ, Би ља на
Pi sa ne iz ja ve o mi si ji/ci lje vi ma vi so ko škol skih usta no va kao spe ci fi čan vid aka dem skog

dis kur sa / Bi lja na Mi šić Ilić // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 457–474. | Sum mary

810. МИ ШКО ВИЋ ЛУ КО ВИЋ, Мир ја на
До слов но и фи гу ра тив но зна че ње : праг ма тич ке пер спек ти ве / Мир ја на М. Ми шко -

вић Лу ко вић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 345–355. | Sum mary

– НЕ НЕ ЗИЋ, Со ња
О јед ној син так сич кој фи гу ри у ро ма ну „Ни шчи“ Ви до са ва Сте ва но ви ћа | Уп. 559.

– НИ КО ЛИЋ, Мил ка
Лек сич ка и сти ли стич ка ви ше знач ност у са вре ме ним драм ским де ли ма Ре пу бли ке

Срп ске | Уп. 681.
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811. НИ КО ЛИЋ, Мил ка*
Не про ла зна ак ту ел ност лин гво сти ли стич ких ис тра жи ва ња : Срп ски пи сци у озрач -

ју сти ли сти ке / Ми лош Ко ва че вић. – Бе о град : Фи лип Ви шњић ; Гац ко : Срп ско кул тур но
и про свјет но дру штво Про свје та, 2013. – 364. – (Би бли о те ка Ал ба трос ; 15) / Мил ка В.
Ни ко лић // РФФ. – 15, 1 (2013), 533–538. | При каз | Уп. 785.

– НИ КО ЛИЋ, Мил ка
Од ли ке на уч ног функ ци о нал ног сти ла у уџ бе ни ци ма на пре ла ску из раз ред не у пред -

мет ну на ста ву | Уп. 867.

812. НИ КО ЛИЋ, Мил ка
Пре ди кат ске твор бе но-на чин ске кон струк ци је у са вре ме ној срп ској про зи / Мил ка

В. Ни ко лић // СЈ. – 19 (2014), 537–552. | Sum mary

– НИН КО ВИЋ, Са ња
Ne ga ti ve Emo ti o nen in de utschen Phra se o lo gi smen und ihre ser bischen Äqu i va len te | Уп. 321.

– ПА ВЛО ВИЋ, Је ле на
Ви ше знач ност ми кро то по ни ма у ро ма ну „Се мољ зе мља“ Ми ра Вук са но ви ћа | Уп. 690.

– ПА НИЋ КАВ ГИЋ, Ол га
Agre e ing with the In ter lo cu tor as an Exam ple of Dis pre fer red Ver bal Be ha vi o ur in Di a lo -

gu es from Se lec ted Ame ri can and Ser bian Films | Уп. 323.

813. ПА НИЋ ЦЕ РОВ СКИ, На та ли ја
Вер бал но и не вер бал но пред ста вља ње дру гих у ме ди ји ма / На та ли ја Па нић Це ров -

ски, Бор ко Ко ва че вић // Је зи ци Бал ка на… – 267–283. | Sum mary

– ПА ПАЗ, Мла ден*
Raz li ke u upo tre bi mo dal nih gla go la u uput stvi ma za upo tre bu li je ko va u srp skom i nje -

mač kom je zi ku | Уп. 324.

814. ПРО ДА НО ВИЋ СТАН КИЋ, Ди а на
En gle ski kao odo ma će ni stra ni je zik u hu mo ri stič kom dis kur su na pri me ru di ja lo ga iz fil -

mo va i te le vi zij skih se ri ja na srp skom je zi ku / Di a na Pro da no vić Stan kić // Је зи ци и културe…
– 429–437. | Sum mary

– ПРО ДА НО ВИЋ СТАН КИЋ, Ди а на
Hu mo ro us Ef fects Cre a ted by The Non-Ob ser van ce Of Gri ce’s Co o pe ra ti ve Prin ci ple in

En glish and Ser bian : a Ca se Study | Уп. 336.

– РА ДО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Се ми о тич ка сред ства у функ ци ји ре кла ме на Ин тер не ту у Ру си ји и Ср би ји : на при -

ме ру ба на ка и бан кар ских услу га | Уп. 339.

– РИ СТИЋ, Ста на
Кон цепт до мо ви не у по ет ском дис кур су са вре ме них срп ских пе сни ка раз ли чи тих пе -

ри о да | Уп. 702.

– РО СИЋ, Ти о дор
Лин гво сти ли стич ка ана ли за у школ ској ин тер пре та ци ји пе снич ког тек ста | Уп. 874.

815. СЕ ЛИМ СКИ, Лу двиг
Хър ват ско сръб ски за ем ки в ези ка на акад. Лю бо мир Ми ле тич / Лю двиг Се лим ски //

СЈ. – 19 (2014), 487–496. | Ре зю ме

816. СИ МИЋ, Ра до је
О па стир ској ре чи па три јар ха Па вла / Ра до је Си мић // Те о лин гви стич ка про у ча ва -

ња… – 277–284. | Zu sam men fas sung

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)320



817. СИ МИЋ, Ра до је

О фра зи са ли нгви стич ког гле ди шта / Ра до је Д. Си мић, Је ле на Р. Јо ва но вић Си мић //
КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 191–203. | Sum mary

818. СИ НА ДИ НО ВИЋ, Дан ка

При ла го ђе ност го во ра ле ка ра ши рој по пу ла ци ји / Дан ка Си на ди но вић // Са вре ме на
про у ча ва ња је зи ка… – 339–347. | Sum mary

819. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ, Све тла на

Ого ва ра ње као го вор ни жа нр сва ко днев не ко му ни ка ци је / Бо ја на Ми ло са вље вић. –
Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2014. – 350. – (Мо но гра фи ја ; 19) / Све тла на М.
Сли јеп че вић // НЈ. – 45, 3/4 (2014), 121–1. | При каз | Уп. 807.

820. СПА ЈИЋ, Све тла на*

Лин гви сти ка и сти ли сти ка но вин ског уме ћа : је зич ке и стил ске осо би не но ви нар ства
/ Је ле на Јо ва но вић. – Бе о град : Ја сен, 2010. – 402. / Све тла на М. Спа јић // ЛА. – 23 (2013),
61–62. | При каз

821. СПА СИЋ, Је ле на

Екс пла на тив ност у но вин ском из ве шта ју / Је ле на Љ. Спа сић // Са вре ме на про у ча ва -
ња је зи ка… – 299–308. | Sum mary

822. СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, Де јан

Pro zo dij ska is tak nu tost po en te u mi kro i ma kro struk tu ri vi ca / De jan M. Sre do je vić // Lek -
si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 251–276. | Sum mary

823. СТА НОЈ ЧИЋ, Слав ко

Циљ ност ку му ла ци је лек сич ких по зајм ље ни ца у пи са ном дис кур су / Слав ко Ж. Ста -
ној чић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 213–221. | Sum mary

824. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

Но вин ски ко мен тар и ар гу мен та ци ја : од нос се ман ти ке и струк ту ре тек ста / Стра хи -
ња Сте па нов // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 127–143. | Sum mary

825. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

Po li tič ki go vor u ogle da lu prag ma tič kih i kog ni tiv nih te o ri ja / Stra hi nja R. Ste pa nov //
Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 475–496. | Sum mary

– СТИ ЈО ВИЋ, Ра да

О лек си ци Си но до вог пре во да „Но вог за ве та“ у од но су на лек си ку Ву ко вог пре во да
| Уп. 111.

826. СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј

Сте ре о тип но сть на уч но го тек ста : на ма те ри а ле серб ско го язы ка / Ан дрей Сто я но вич.
– Бел град : Ме жду на род ная ас со ци а ция Стил, 2014. – 170.

– СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца

Име но ва ње ли ко ва у „Гор ском ви јен цу“ : лин гво кул ту ро ло шки аспект : име на од
осно ве вук- | Уп. 590.

– СТОЈ КО ВИЋ, Алек сан дра

Фо нет ски и мор фо ло шки ди ја лек ти зми у ро ма ну „Ђа вол ска сне ва чи на“ Ђу ре Ђу ка -
но ва | Уп. 924.

827. ТА НА СИЋ, Сре то*

Ври је ме у про зи Бран ка Ћо пи ћа : па де жне кон струк ци је / Сре то З. Та на сић // РФФ.
– 15, 1 (2013), 87–100. | Ре зю ме
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828. ТА СИЋ, Ми лош
Me to ni mi ja : od mar gi na li zo va nog tro pa do cen tra li zo va nog poj mov nog me ha ni zma / Ta -

sić Mi loš, Du šan Sta men ko vić // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 251–262. | Sum mary

829. ТО ДО РО ВИЋ, Сте фан
Је зич ко-иде о ло шка при ча о мр тви ма : лин гво кул ту ро ло шке ка рак те ри сти ке но вин -

ских чи ту ља / Сте фан Д. То до ро вић // Фи ло ло ги је vs иде о ло ги је. – 79–90. | Sum mary

830. ТО ДО РО ВИЋ, Сте фан
Фра зе о ло шке пе ри фра зе у срп ском спорт ском но ви нар ству / Сте фан То до ро вић //

Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 317–327. | Zu sam men fas sung

831. ТО МИЋ, Јо ва на
Лин гво сти ли стич ка ана ли за пе сме ,,Под не“ Јо ва на Ду чи ћа / Јо ва на То мић // Са вре -

ме на про у ча ва ња је зи ка… – 349–356. | Sum mary

– ЋЕ ВРИЗ НИ ШИЋ, Ве ра*
Син так сич ко-сти ли стич ке oдлике епа на леп сич ких ку му ла ци ја | Уп. 595.

– ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на
Iden tity Con struc tion thro ugh Di scur si ve Prac ti ces and Co de-Switching in Auto bi o grap -

hic Fic tion Nar ra ti ves by Ro sa Nissán and Gor da na Ku ić | Уп. 362.

832. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис
О тек сту ал ном по на вља њу је зич ког са др жа ја / Бо рис Ф. Хле бец // СЈ. – 19 (2014),

85–103. | Sum mary

833. ЦВИ ЈО ВИЋ, Дра га на
О стил ској и зна чењ ској вред но сти ан тро по ло шке лек си ке у збир ци при по ве да ка „Ба -

шта сље зо ве бо је“ Бран ка Ћо пи ћа / Дра га на Цви јо вић // Ок то их. – 5 (2014), 37−44. | Sum mary

834. ЧАН ЧАР, Ива на*
Де вер ба тив не и де а дјек тив не име ни це у функ ци ји но ми на ли за ци о ног сред ства у ро -

ма ну „Упо тре ба чо ве ка“ / Ива на Чан чар // ППЈ. – 44 (2013), 103–122.

835. ЧОР БО ЛО КО ВИЋ, Са ша*
Би се мич ност у школ ским лап су си ма и до сет ка ма уче ни ка и на став ни ка / Са ша С.

Чор бо ло ко вић // РФФ. – 15, 1 (2013), 397–408. | Sum mary

836. ЧУ ДО МИ РО ВИЋ, Јо ван
Мо би ли за ци ја пу бли ке : из ве шта ва ње днев них но ви на у Ср би ји о на сту пи ма фуд бал -

ске ре пре зен та ци је / Јо ван Чу до ми ро вић // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 145–159. | Sum mary

837. ЧУ ТУ РА, Или ја на
Ви ше знач ност тек сто ва за ко на и под за кон ских ака та у сфе ри по љо при вре де и ру -

рал ног раз во ја / Или ја на Р. Чу ту ра, Је ле на М. Сте ва но вић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 121–
133. | Sum mary

838. ЧУ ТУ РА, Или ја на
Цен тар и пе ри фе ри ја у ју би лар ном Ко лу / Или ја на Р. Чу ту ра // Срп ски је зик у огле -

да лу Срп ске књи жев не за дру ге. – 139–157. | Sum mary

839. ШЕ ХО ВИЋ, Аме ла
Tvor be ne i lek sič ke za ni mlji vo sti u „Ot ku pu si ro ve ko že“ Ab du la ha Si dra na / Ame la Še -

ho vić // СЈ. – 19 (2014), 701–708. | Résumé

– ШТА СНИ, Гор да на
Но ми на ци је бо га у „Мо ли тва ма на је зе ру“ Све тог Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа | Уп. 728.
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Се ман тич ке ре а ли за ци је лек се ме око/очи у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ | Уп. 729.

– ШТР БАЦ, Гор да на*

Пре ди ка тив ни атри бут у ро ма ну „На Дри ни ћу при ја“ И. Ан дри ћа | Уп. 602.

840. ШЋЕ ПА НО ВИЋ, Ми ха и ло

Срп ска књи жев на за дру га од Ву ко вог нор ма тив ног сти ли стич ког при сту па до лин -
гво сти ли сти ке тек ста / Ми ха и ло М. Шће па но вић // Срп ски је зик у огле да лу Срп ске књи -
жев не за дру ге. – 197–212. | Sum mary

з) Ме три ка

– БОГ ДА НО ВИЋ, Ма ри ја на

До при нос Лу ке Ми ло ва но ва раз во ју ак це нат ске и ме трич ке те о ри је код Ср ба | Уп. 493.

– ПЕ ТРО ВИЋ, Ми ле на

Уло га ак цен та у срп ској со ло пе сми | Уп. 499.

841. ПО СПИ ШИЛ, Иво

Стих и је зик / Ми ро слав Ж. Чар кић. – Бе о град : Ме ђу на род но удру же ње Стил : Ин -
сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2013. – 642. / Иво По спи шил // Сла ви сти ка. – 18 (2014),
637–641. | При каз

и) Ме то ди ка на ста ве срп ског књи жев ног је зи ка

842. АН ТИЋ, Алек сан дра

Усва ја ње ак це нат ске нор ме срп ског је зи ка то ком основ ног обра зо ва ња пу тем лек -
сич ко-си ла бич ког мо де ла / Алек сан дра А. Ан тић // Са вре ме но из у ча ва ње срп ског… – 357–
367. | Sum mary

843. ASO CI JA CI JE u na sta vi srp skog je zi ka i knji žev no sti : pri ruč nik za na stav ni ke / Ve -
sna Lom par, Je li ca Ži va no vić, Na ta ša Klja jić, Ma ri ja Mar ko vić, Bi lja na Ni kić, Sa ša Čor bo lo ko -
vić. – Be o grad : Klett, 2014. – 127.

– БА БИЋ, Би ља на

Gre ške u tvor bi pre zent skih ob li ka na po čet nim ni vo i ma uče nja srp skog je zi ka kao stra nog
| Уп. 125.

844. БАР ЈА МО ВИЋ, Ми ља на

При мер раз гра на тог мо де ла про гра ма за уче ње при де ва у срп ском је зи ку уз по моћ ра -
чу на ра / Ми ља на Бар ја мо вић // Је зи ци Бал ка на… – 135–153. | Sum mary

– БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра

На у чи мо срп ски 1 = Let‘s le arn Ser bian 1 | Уп. 131.

845. БОГ ДА НО ВИЋ, Ма ри ја на

На ста ва ма тер њег је зи ка на те ме љи ма праг ма ти ке : Ко му ни ка тив ни при ступ у на -
ста ви срп ског је зи ка / Дра га на Вељ ко вић Стан ко вић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик
и књи жев ност Ср би је, 2013. – 213. – (Би бли о те ка Књи жев ност и је зик ; 46) / Ма ри ја на Р.
Бог да но вић // КњЈ. – 61, 1/2 (2014), 153–157. | При каз

846. БОГ ДА НО ВИЋ, Ма ри ја на

О ро ду и бро ју име ни ца у основно школ ској и сред њо школ ској на ста ви / Ма ри ја на Р.
Бог да но вић // КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 353–369. | Sum mary
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847. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Срп ски је зик у обра зо ва њу у Вој во ди ни : у по ре ђе њу са слу жбе ном упо тре бом је зи -
ка на ци о нал них ма њи на / Жар ко С. Бoшњаковић // Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик…
– 183–195. | Ре зю ме

– БР БО РИЋ, Вељ ко

Књи га ко ја тра је : уџ бе ник „Срп ски за стран це“ Бо же Ћо ри ћа | Уп. 138.

848. БР БО РИЋ, Вељ ко

Ме сто пра во пи са у на став ном про це су / Вељ ко Ж. Бр бо рић // Збор ник Ин сти ту та за
срп ски је зик… – 83–95. | Sum mary

849. ГО ЛИ ЈА НИН ЕЛЕЗ, Са ња

Срп ски је зик и књи жев ност у са вре ме ној стра те ги ји раз во ја обра зо ва ња : срп ски је -
зик и књи жев ност у са вре ме ној на ста ви : ода бра не књи жев не ин тер пре та ци је / Са ња Го -
ли ја нин Елез. – Сом бор : Пе да го шки фа кул тет, 2014. – 225. – (Би бли о те ка Уџ бе ни ци и
при руч ни ци ; 182)

850. ДУ КИЋ, Љи ља на

Би бли о те ка као ак тив ни чи ни лац у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти / Љи ља -
на С. Ду кић // Са вре ме но из у ча ва ње срп ског… – 401–405. | Sum mary

851. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ча слав

Књи жев ност и гра ма ти ка : при руч ник за дру ги раз ред гим на зи ја и сред њих струч них
шко ла / Ча слав Ђор ђе вић, Оли ве ра Ра ду ло вић, Мир ја на Гр ди нић. – Но ви Сад : Вен цло вић,
2014. – 394.

852. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ча слав

Књи жев ност и гра ма ти ка : при руч ник за пр ви раз ред гим на зи ја и сред њих струч них
шко ла / Ча слав Ђор ђе вић, Оли ве ра Ра ду ло вић, Мир ја на Гр ди нић. – 2. ко ри го ва но изд. –
Но ви Сад : Вен цло вић, 2014. – 392.

853. КЉА ЈИЋ, На та ша

Уло га школ ске би бли о те ке у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти / На та ша П. Кља -
јић // КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 299–314. | Sum mary

854. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ма ра

Учи тељ у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти / Ма ра Кне же вић. – Сом бор : Пе -
да го шки фа кул тет, 2014. – 183. – (Би бли о те ка Уџ бе ни ци и при руч ни ци ; 180)

855. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош

Срп ски је зик и кул ту ра из ра жа ва ња : за сед ми раз ред основ не шко ле / Ми лош Ко ва -
че вић, Бран ко Са вић. – 12. адап ти ра но изд. – Ис точ но Са ра је во : За вод за уџ бе ни ке и на -
став на сред ства, 2014. – 173.

856. ЛОМ ПАР, Ве сна

При ме на је зич ких ига ра у на ста ви гра ма ти ке срп ског је зи ка / Ве сна Ј. Лом пар, Ми -
на М. Пе јић // КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 329–341. | Sum mary

857. МА НОЈ ЛО ВИЋ, Ма ре ла

Срп ски је зик : за дру ги раз ред основ не шко ле : при руч ник за учи те ље / Ма ре ла Ма -
ној ло вић, Сне жа на Ба бу но вић. – Бе о град : Edu ka, 2014. – 529.

858. МА РИН КО ВИЋ, Си ме он

Ци ље ви обра зо ва ња за XXI век и ста ње у на ста ви срп ског је зи ка / Си ме он Ма рин -
ко вић // Са вре ме но из у ча ва ње срп ског… – 433–442. | Sum mary
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859. МИ КЕ ТИЋ, Са ња

Ста тус срп ског је зи ка на сту диј ским гру па ма за фран цу ски је зик и књи жев ност у Ре -
пу бли ци Ср би ји / Са ња Ми ке тић, Ста ни слав Стан ко вић // Је зик, књи жев ност, кул ту ра. –
97–114. | Résumé

860. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња*

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. – (Еди ци ја Пој мов ник ; 1) / Са ња Ми ла ди но вић // ЛА. – 23
(2013), 74–75. | При каз

861. МИ ЊО ВИЋ, Ду ши ца

Спре ми се да го во риш / Ми о драг Па вло вић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и
књи жев ност, 2014. – 324. – (Би бли о те ка Књи жев ност и је зик ; 46) / Ду ши ца М. Ми њо вић
// КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 419–424. | При каз | Уп. 869.

– МИ ШИЋ, Би ља на*

Де ми ну ти ви и хи по ко ри сти ци у „Ба шти сље зо ве бо је“ Бран ка Ћо пи ћа : ана ли за њи -
хо вих гра ма тич ких и сти ли стич ких осо би на у на ста ви | Уп. 557.

862. МР КАЉ, Зо на

На став на те о ри ја и прак са 2 : срп ски је зик и књи жев ност у ста ри јим раз ре ди ма
основ не шко ле / Зо на Мр каљ. – 6. изд. – Бе о град : Klett, 2014. – 232.

863. МР КАЉ, Зо на

На став на те о ри ја и прак са 3 : 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, 2014. – 264.

864. 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. – 4. изд. – Бе о град : Klett, 2014. – 244.

865. МР КАЉ, Зо на

Стан дар ди уче нич ких по стиг ну ћа за крај оба ве зног обра зо ва ња у обла сти срп ски је -
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Пр ву ло вић. – Бе о град : Edu ka, 2014. – 531.
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ко ла И. Ра мић // СЈ. – 19 (2014), 585–594. | Sum mary

921. РА МИЋ, Ни ко ла

О твор бе ним ди ја лек ти зми ма / Ни ко ла И. Ра мић // Ви ше знач ност у је зи ку. – 53–61.
| Sum mary

922. СИ ЛЕО, Ва лен ти на

Ита ли ја ни зми и ро ман ски ути ца ји у го во ру Бо ке Ко тор ске / Ва лен ти на Си лео // Вук
Сте фа но вић Ка ра џић… – 198–212.

923. СТАН КО ВИЋ, Се ле на

Фран цу ске по зајм ље ни це у го во ри ма ју го и сточ не Ср би је / Се ле на Стан ко вић // Је зик,
књи жев ност, кул ту ра. – 303–315. | Résumé

– СТЕ ВА НО ВИЋ, Бо шко

Реч ник цр но трав ских ре чи и из ра за | Уп. 1043.

– СТЕ ПА НО ВИЋ, Жељ ко

Гла го ли од осно ва *bьr- (*ber) и *bir у срп ским и сло ве нач ким ди ја лек ти ма | Уп. 378.

– СТИ ЈО ВИЋ, Ра да

Реч ник Ва со је ви ћа | Уп. 1045.

924. СТОЈ КО ВИЋ, Алек сан дра

Фо нет ски и мор фо ло шки ди ја лек ти зми у ро ма ну „Ђа вол ска сне ва чи на“ Ђу ре Ђу ка -
но ва / Алек сан дра Стој ко вић // ППЈ. – 45 (2014), 187–201. | Sum mary

925. СТО КИН, Ма ја

При лог про у ча ва њу се ман тич ког по ља ри ту ал на хра на у бо жић ним оби ча ји ма ста -
ро се де ла ца Но вог Са да / Ма ја Сто кин // Об ред на прак са… – 115–128. | Sum mary

926. ТЕ ШИЋ, Ана

На зи ви ро ман ског по ре кла за оде ћу, обу ћу и на кит у го во ру Спи ча / Ана Те шић //
Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 117–125. | Résumé

927. ТРАЈ КО ВИЋ, Та тја на

Пу те ви и до ме ти ди ја ле кат ске лек си ко гра фи је : збор ник ра до ва / прир. Јор да на Мар -
ко вић. – Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2013. – 420. – (Би бли о те ка На уч ни ску по ви) / Та тја -
на Г. Трај ко вић // ЛА. – 25 (2014), 51–56. | При каз | Уп. 898.
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– ТРО ШИЋ, Дра ги ша
Реч ник го во ра тр сте нич ког кра ја : ар ха и зми, ло ка ли зми, ва р вари зми и др. | Уп. 1047.

928. ЋИР КО ВИЋ, Све тла на*
Го вор ју жно ко сов ског се ла Гат ње / Ра ди во је Мла де но вић. – Бе о град : Ин сти тут за

срп ски је зик СА НУ, 2013. – 470. – (Мо но гра фи је ; 18) / Све тла на Ћир ко вић // ЛА. – 23
(2013), 38–40. | При каз

– ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Ра то мир
Реч ник ужич ког го во ра | Уп. 1051.

929. ЦУ КУТ, Сла ђа на*
О жар го ни зми ма у го во ру Де рве нте / Сла ђа на Цу кут // ППЈ. – 44 (2013), 43–58.

930. ШАЈ ТИ НАЦ, Људ ми ла
Сви њо кољ : ме сни ва тро мет, зо ром ра но / Људ ми ла Шај ти нац // Об ред на прак са… –

149–158. | Sum mary

VII. Исто ри ја срп ског је зи ка

а) Оп ште

931. БО ЈО ВИЋ, Дра ги ша
Ми сао ста рих срп ских пи са ца о све ште ном је зи ку и бо жан ској ре чи / Дра ги ша Бо јо -

вић // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 357–367. | Ре зи ме

932. ИВИЋ, Па вле
Пре глед исто ри је срп ског је зи ка / Па вле Ивић ; прир. Алек сан дар Мла де 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, 2014. – 348.
– (Це ло куп на де ла Па вла Иви ћа ; 8)

933. ЈЕ ЛИЋ, Во ји слав*
Ре тор ски при руч ник Јо ва на Ра ји ћа : При руч ник из ре то ри ке Јо ва на Ра ји ћа / ур. Не -

над Ри сто вић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2013. – 322. / Во ји слав Је лић // ЗбМСКЈ. –
61, 3 (2013), 841–843. | При каз

– КИ РИ ЛО МЕ ТО ДИ ЈЕВ СКО пре да ње, је зик и ми си ја Цр кве у 21. ве ку | Уп. 459.

– МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Иви ће ва син те за раз во ја ти по ва књи жев них је зи ка код Ср ба | Уп. 474.

934. РА ДИЋ, Пр во слав
Из пе ри о ди за ци је ори јен тал них ути ца ја у срп ском је зи ку / Пр во слав Ра дић // СЈ. – 19

(2014), 199–217. | Sum mary

935. СУ БО ТИН ГО ЛУ БО ВИЋ, Та тја на
Је зик и пи сме ност = Lan gu a ge and Li te racy / Та тја на Су бо тин Го лу бо вић, Ду ши ца Гр бић,

Ви о ле та Јо ви чи нац Пе тро вић. – Кра гу је вац : На род на би бли о те ка Вук Ка ра џић, 2014. – 121.

– ТУ РИ ЛОВ, Ана то лиј
Ис сле до ва ния по сла вян ско му и серб ско му сре дне ве ко вью | Уп. 383.

б) Тек сто ви ста ри и но ви, из да ња; њи хо ва кри ти ка, по ре кло

936. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Не ми све до ци про шло сти Сен тан дре је : Са бор но гро бље у Сен тан дре ји : про шлост

и нат пи си / прир. На та ша Ву ло вић и др. – Бе о град : Слу жбе ни гла сник : Срп ска ака де ми ја
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на у ка и умет но сти, Оде ље ње дру штве них на у ка : Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу -
дим ске : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2012. – 540. / Иси до ра Г. Бје ла ко вић // ЗбМСКЈ.
– 62, 2 (2014), 590–593. | При каз

937. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на

О „Ми ро сла вље вом је ван ђе љу“ / Гор да на Јо ва но вић // Се ми нар срп ског је зи ка, књи -
жев но сти и кул ту ре… – 5–13.

938. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на

„Ска за ни је из ја вље но о пи сме нех“ : по вест о сло ви ма и „Сло ве са в крат це“ Кон стан -
ти на Фи ло со фа (Кон стан ти на Ко сте неч ког) / Гор да на Јо ва но вић // Ки ри ло ме то ди јев ско…
– 175–199.

939. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на

Тра гом је зич ке про шло сти : Спо ме ни ци срп ско сло вен ске пи сме но сти : је зик и тек -
сто ло ги ја / На та ша Дра гин. – Но ви Сад : Ти ски цвет, 2013. – 285. / Ма ри на Ф. Ку ре ше вић
// ЗбМСКЈ. – 62, 2 (2014), 580–585. | При каз | Уп. 941.

940. ЛА ЗИЋ, Ми ро слав

При лог по зна ва њу штам пар ства Ди ми три ја Љу ба ви ћа : из да ња „Апо сто ла“ из 1547.
го ди не у све тлу при ме ра ка из би бли о те ке ма на сти ра Хи лан да ра / Ми ро слав Ла зић // АП.
– 36 (2014), 93–113. | Sum mary

941. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Вре дан при лог про у ча ва њу срп ске ре дак циј ске пи сме но сти : Спо ме ни ци срп ско сло -
вен ске пи сме но сти : је зик и тек сто ло ги ја / На та ша Дра гин. – Но ви Сад : Ти ски цвет, 2013.
– 285. / Сло бо дан Па вло вић // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 289–293. | При каз | Уп. 939.

942. ПУ ЗО ВИЋ, Љи ља на

Син ђе ли ја вла ди ке Мој си ја Пут ни ка из да та пан че вач ком про то пре зви те ру Ан дре ју
Ар се ни је ви ћу / Љи ља на Пу зо вић // АП. – 36 (2014), 147–163. | Sum mary

943. РАН КО ВИЋ, Зо ран

Бо го слу жбе но на сле ђе уче ни ка Све те бра ће у „Брат ко во ме ми не ју“ / Зо ран Ран ко -
вић // Ки ри ло ме то ди јев ско… – 255–267.

944. СА ВИЋ, Вик тор

Ли тур гиј ски еле мен ти у по ве љи де спо ти це Је ле не ма на сти ру Хи лан да ру из 1504. го -
ди не / Вик тор Са вић // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 473–490. | Sum mary

945. СА ВИЋ, Вик тор

Од ло мак срп ског па ри меј ни ка из Мо скве : тек сто ло шка ана ли за и из да ње тек сто ва /
Вик тор Д. Са вић // ЗбМСКЈ. – 62, 2 (2014), 363–404. | Sum mary

946. СТА НОЈ ЛО ВИЋ, Јо ва на

Атри бу ци ја ру ко пи сних фраг ме на та из за о став шти не Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа / Јо ва -
на Ста ној ло вић // АП. – 36 (2014), 49–70. | Sum mary

947. СТА НОЈ ЛО ВИЋ, Јо ва на

Рад Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа на са ку пља њу и про у ча ва њу срп ског ру ко пи сног на сле -
ђа / Јо ва на Ста ној ло вић // АП. – 36 (2014), 167–192. | Sum mary

948. ЦВЕТ КО ВИЋ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ, Ире на

Кљу чић у мо је Зе мље о пи са ни је : 1804. / Па вле Со ла рић ; прир. Иси до ра Бје ла ко вић.
– Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2013. – 187. – (Еди ци ја Је зич ка ба шти на) / Ире на Р. Цвет ко -
вић Те о фи ло вић // ЗбМСКЈ. – 62, 2 (2014), 588–590. | При каз
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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

949. БА ТА ЈИЋ СРЕ ТЕ НО ВИЋ, Оли ве ра
Док пи шеш ти ве зи да би се лак ше чи та ло / Оли ве ра Ба та јић Сре те но вић // Да ни ца.

– 22 (2014), 391–411.

– БЕ ГО ВИЋ, Ка та ри на
Ма ли увод у ди ја хро ниј ску се ман ти ку : ко рен *jarъ- (јар, ја ра, ја рост) : зна че ње

тран спо зи ци је кроз вре ме | Уп. 368.

950. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Сло же но-су фик сал на твор ба ге о граф ских име нич ких тер ми на код Ср ба у 18. и 19. ве -

ку / Иси до ра Г. Бје ла ко вић // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 235–250. | Sum mary

951. БО ЈА НИН, Ста но је
Је зик прет ње у сред њо ве ков ним по кај нич ким књи га ма / Ста но је Бо ја нин // Те о лин -

гви стич ка про у ча ва ња… – 333–356. | Sum mary

952. ВУ ЛО ВИЋ, На та ша
По ред бе не фра зе о ло шке је ди ни це с ком по нен том Пи лат у срп ском је зи ку / На та ша

Ву ло вић // НЈ. – 45, 1/2 (2014), 63–72. | Ре зю ме

953. ВУЧ КО ВИЋ, Сне жа на
Ино ва ци о ни про це си у исто ри ји твор бе ног си сте ма срп ског је зи ка : до при нос пред -

став ни ка сти ла Пле те ни је сло вес : на при ме ри ма из „По хвал ног сло ва све том кне зу Ла -
за ру“ Ан до ни ја Ра фа и ла / Сне жа на П. Вуч ко вић // НССУВД. – 43, 1 (2014), 205–212. |
Sum mary

954. ВУЧ КО ВИЋ, Сне жа на
При лог срп ској исто риј ској лек си ко ло ги ји : из срп ских прав них спо ме ни ка сред њег

ве ка / Сне жа на П. Вуч ко вић // НССУВД. – 43, 3 (2014), 61–71. | Sum mary

– ГА ЗДИЋ, Је ле на*
Ло ка тив с пред ло гом по у зна че њу про стор них од но са и ње го ва кон ку рент на сред ства

у је зи ку пи са ца од 18. до 20. ви је ка | Уп. 525.

955. ГР КО ВИЋ МЕЈ ЏОР, Ја сми на
При лог исто ри ји лек сич ко-се ман тич ке гру пе -грѣх- / Ја сми на Гр ко вић Меј џор // Те -

о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 369–388. | Sum mary

956. ГР КО ВИЋ МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Узро ци и ме ха ни зми син так сич ких про ме на у срп ском је зи ку / Сло бо дан Па вло 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, 2013. –
370. – (Би бли о те ка Књи жев ност, је зик, кул ту ра) / Ја сми на М. Гр ко вић Меј џор // ЈФ. – 70
(2014), 350–359. | При каз

957. ДО ДИГ, Алек сан дар*
Ћи ри ли ца : срп ска ка ли граф ска ба шти на / Алек сан дар До диг // Да ни ца. – 20 (2012),

447–456.

958. ЂА ЛО ВИЋ, Ба трић*
Сла ве ни зми у по е зи ји Лу ки ја на Му шиц ког / Ба трић Ђа ло вић // ППЈ. – 44 (2013), 1–27.

959. ЗА ГРЕ БИН, Вја че слав
Беж ње га и ш њим в сла вян ских сре дне ве ко вых ру ко пи сях / Вя че слав М. За гре бин

// АП. – 36 (2014), 41–48. | Ре зи ме
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960. ЈА ЦА НО ВИЋ, Дра ган*
Ћи ри ли ца у до ли ни Мла ве / Дра ган Ја ца но вић // Да ни ца. – 20 (2012), 457–465.

961. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
Би блиј ске па ра фра зе у „Го рич ком збор ни ку“ / Гор да на Јо ва но вић // Те о лин гви стич -

ка про у ча ва ња… – 389–400. | Sum mary

962. ЈО ВИЋ, На де жда
О гра ђе њу гла гол ских на чи на у не ким ру ко пи си ма срп ске ре дак ци је из XVI ве ка и у

го во ри ма ју го и сточ не Ср би је / На де жда Д. Јо вић // Ствар ност и функ ци ја… – 119–131. |
Sum mary

963. КАР КИ ДИС, Ја нис
Old Da ti ve or New Lo ca ti ve? : The Syntax of the Pre po si tion po in De ča ni 88, fol. 1R –

81R. / Yan nis Kar ki dis // АП. – 36 (2014), 21–39. | Ре зи ме

964. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на
Дис курс не и кон тек сту ал не осно ве упо тре бе но ми нал них сред ста ва у „Срп ској Алек -

сан дри ди“ / Ма ри на Ф. Ку ре ше вић // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. – 327–342. | Ре зю ме

965. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на
При лог по зна ва њу са крал ног сти ла срп ско сло вен ског је зи ка : ап со лут ни да тив / Ма -

ри на Ку ре ше вић // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 401–417. | Ре зю ме

966. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на
Хи по так тич ке струк ту ре у Срп ској Алек сан дри ди : функ ци о нал но стил ски аспек ти /

Ма ри на Ку ре ше вић. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2014. – 287.

967. МА ТИЋ, То ми слав
О син так сич кој струк ту ри „По ве ље Ку ли на ба на“ / То ми слав М. Ма тић // СЈ. – 19

(2014), 709–725. | Sum mary

968. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Жа нр као ре сурс за ис тра жи ва ње исто ри је срп ских књи жев них је зи ка у 18–19. ве ку

/ Алек сан дар М. Ми ла но вић // НССУВД. – 43, 3 (2014), 175–180. | Sum mary

969. НИ КИ ТО ВИЋ, Зо ри ца
Сло же ни це у ори ги нал ним срп ско сло вен ским дје ли ма са крал ног ка рак те ра / Зо ри ца

Ни ки то вић. – Ба ња Лу ка : Фи ло ло шки фа кул тет, 2014. – 323.

970. НИ КИ ТО ВИЋ, Зо ри ца
Те о ло шке и по е то ло шке осно ве се ман тич ког по ља ра до ва ња у ду ху све том / Зо ри ца

Ни ки то вић // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 419–437. | Ре зю ме

971. НО ВА КОВ, Дра га на
Не ке ди ја ле кат ске осо би не у че ти ри ста ра срп ска по ме ни ка / Дра га на Но ва ков // АП.

– 36 (2014), 83–92. | Ре зю ме

972. НО ВА КОВ, Дра га на
Не ко ли ко на по ме на о пра во пи су и је зи ку „По ме ни ка ма на сти ра Кру ше до ла“ :

XVI/XVII век / Дра га на С. Но ва ков // Са вре ме но из у ча ва ње срп ског… – 75–90. | Sum mary

973. НО ВА КОВ, Драг ана
О су фик си ма -аш, -ица, -ота, -ош, -ул у „Де чан ском По ме ни ку“ (1595–1938) / Дра -

га на С. Но ва ков // СЈ. – 19 (2014), 693–700. | Ре зю ме

974. ПА ВЛО ВИЋ, Је ле на*
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. – (Би бли о те ка Про фил. Мо но гра фи је ; 1) / Је ле на Па вло вић // ЛА.
– 23 (2013), 24–29. | При каз
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975. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Са став не на по ред но сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку XII–XV ве ка / Сло бо дан Па -
вло вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 7–29. | Sum mary

976. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Су прот не на по ред но сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку XII–XV ве ка / Сло бо дан Ј.
Па вло вић // ЈФ. – 70 (2014), 111–136. | Ре зю ме

977. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана

О лек си ци у ,,Ис ку сном по дру ма ру“ За ха ри ја Ор фе ли на / Ана Ран ђе ло вић // Са вре -
ме на про у ча ва ња је зи ка… – 127–138. | Ре зю ме

978. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана

Твор бе на струк ту ра име ни ца у по е зи ји Јо ва на До ше но ви ћа / Ана З. Ран ђе ло вић //
НЈ. – 45, 3/4 (2014), 89–104. | Ре зю ме

979. РАН КО ВИЋ, Зо ран

Гра фиј ска и ор то гра фиј ско-фо нет ска обе леж ја уре да ба и пра во пи са Ми тро по ли је бе -
о град ске / Зо ран Ран ко вић // Те о лин гви стич ка про у ча ва ња… – 465–472. | Sum mary

980. СА ВИЋ, Вик тор

По нос [и досада] у „Ду ша но вом за ко ни ку“ : тра гом не ких из гу бље них зна че ња / Вик -
тор Са вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 31–47. | Sum mary

981. СА МАР ЏИЋ, Би ља на*

Ор то граф ске од ли ке књи га Го ра ждан ске штам па ри је : оби ље жа ва ње по лу гла снич -
ког зна ка, во ка ла у, о и је ри, удво је них сло ва, во кал ног р и во кал ног л, се квен це шт, гла -
сов не ври јед но сти ћ и ђ и пи та ње упо тре бе сло ва ς / Би ља на С. Са мар џић // РФФ. – 15, 1
(2013), 113–122. | Sum mary

982. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца*

Лич но име Сте фан / Је ли ца Сто ја но вић // Да ни ца. – 21 (2013), 333–346.

983. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца

Пра во пи сне од ли ке „Го рич ког збор ни ка“ / Је ли ца Сто ја но вић // Те о лин гви стич ка
про у ча ва ња… – 503–522. | Ре зю ме

– СТО ШИЋ, Је ле на

По во дом пи та ња о хр ват ској ћи ри лич ној ба шти ни | Уп. 454.

984. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца

Нај ста ри ји срп ски ћи рил ски нат пи си : XI–XV век : гра фи ја, ор то гра фи ја и је зик /
Бран ки ца Чи го ја. – Бе о град : Чи го ја штам па, 2014. – 275. – (Би бли о те ка Ор то граф ; 3)

985. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца

Ста ра срп ска ћи ри ли ца у по ме ни ци ма у по ре ђе њу са слов ним ни зом у ру ко пи сном
бу ква ру Ки при ја на Ра ча ни на из 1717. го ди не / Бран ки ца Чи го ја // Ки ри ло ме то ди јев ско…
– 210–233.

986. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца

Упо тре ба ћи ри ли це код фра ње вач ких пи са ца од Ма ти је Див ко ви ћа до Сти па на Мар -
ко ви ца Мар ги ти ћа / Бран ки ца Чи го ја // КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 237–248. | Sum mary

987. ША ФЕР, Ма ри на

Вре мен ски адвер би ја ли у дра ма ма Ма ри на Др жи ћа / Ма ри на Ша фер // ППЈ. – 45
(2014), 27–58. | Sum mary
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г) Исто ри ја срп ског књи жев ног је зи ка

988. БР БО РИЋ, Вељ ко
Ђу ро Јак шић и Вук Ка ра џић као са рад ни ци / Вељ ко Ж. Бр бо рић // Да ни ца. – 22

(2014), 88–104.

989. ВУК Сте фа но вић Ка ра џић и Иво Ан дрић или Ан дрић на Ву ко вом пу ту : збор ник
ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног у Хер цег Но вом 12. и 13. ок то бра 2012. / ур. Ста ни сла -
ва Ан дрић. – Хер цег Но ви : Про свје та, 2014. – 235. – (Би бли о те ка Збор ни ци ра до ва)

990. ВУК СА НО ВИЋ, Ми ро
Иво Ан дрић о Ву ко вом „Срп ском рјеч ни ку“ / Ми ро Вук са но вић // Вук Сте фа но вић

Ка ра џић… – 59–69. | Sum mary

– ИВА НО ВА, Цен ка
Иде я та за общ южно сла вян ски кни жо вен език през 19. век : фик ция и/или ре ал ност

| Уп. 450.

991. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
Је зик ве сма по ле зан / Алек сан дар Ми ла но вић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик

и књи жев ност Ср би је, 2013. – 284. – (Би бли о те ка Књи жев ност и је зик ; 45) / Гор да на Јо -
ва но вић // ПКЈИФ. – 80 (2014), 253–257. | При каз | Уп. 998, 1004.

992. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран
Вук Ка ра џић из ме ђу кри ти ке и па не ги ри ке / Зо ран Р. Јо ва но вић // Pre vo di lac. – 33, 3/4

(2014), 7–33.

– ЈО ВА НО ВИЋ, Ми о драг
Фи нал не во кал ске гру пе и по крет ни во ка ли у Ву ко вој „Пи сме ни ци“ и Ње го ше вом

„Гор ском ви јен цу“ | Уп. 495.

993. КА РА ЏИЋ, Вук Сте фа но вић
О је зи ку и књи жев но сти. Том 3, св. 2 / Вук Стеф. Ка ра џић ; ур. Ми о драг Ма тиц ки, Бо -

шко Су вај џић. – Бе о град : Ву ко ва за ду жби на : Про све та, 2014. – 357. – (Са бра на де ла ; 14, 2)

994. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Ан дри ћев је зик и стил – вр ху нац Ву ко вог сти ла и је зи ка / Ми лош Ко ва че вић // Вук

Сте фа но вић Ка ра џић… – 100–118. | Ре зи ме, Sum mary

995. КОВ ЧЕ ЖИЋ за исто ри ју, је зик и оби ча је Ср ба сва три за ко на / ур. Вук Сте фа но -
вић Ка ра џић ; при ре ди ла и по го вор на пи са ла На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић. – Фо то тип ско
изд. – Бе о град : Ву ко ва за ду жби на, 2014. – 154. – (Фо то тип ска из да ња Ву ко ве за ду жби не)

996. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
Лин гви сти ка и по е ти ка у тек сто ло ги ји „Ма ле про сто на род не сла ве но срп ске пје сна -

ри це“: гра ма тич ка ре кон струк ци ја и гра ма тич ка иден ти фи ка ци ја / Рад ми ло Н. Ма ро је вић
// ЗбМСКЈ. – 62, 3 (2014), 665–690. | Ре зю ме

– МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло*
Об лич ка хо мо ни ми ја, вер си фи ка ци ја и ти по ло ги ја Ње го ше вог спје ва „Лу ча ми кро -

ко зма“ : по све ће но двје ста го ди шњи ци ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша : 1811. или
1813–1851. | Уп. 797.

997. МА ТО ВИЋ, Ве се лин
Вук Ка ра џић у но вим цр но гор ским уџ бе ни ци ма за је зик и књи жев ност / Ве се лин

Ма то вић // Вук Сте фа но вић Ка ра џић… – 86–99. | Ре зи ме

998. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња
Је зик ве сма по ле зан / Алек сан дар Ми ла но вић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик

и књи жев ност Ср би је, 2013. – 284. – (Би бли о те ка Књи жев ност и је зик ; 45) / Са ња Ми ла -
ди но вић // ЛА. – 24 (2014), 88. | При каз | Уп. 991, 1004.

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)336



– МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Жа нр као ре сурс за ис тра жи ва ње исто ри је срп ских књи жев них је зи ка у 18–19. ве ку

| Уп. 968.

999. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Зна чај Ву ко ве „Пи сме ни це“ (1814) / Алек сан дар Ми ла но вић // Се ми нар срп ског је -

зи ка, књи жев но сти и кул ту ре… – 137–145.

1000. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Је зик Јо ва на Су бо ти ћа / Алек сан дар М. Ми ла но вић. – Бе о град : Чи го ја штам па : Фи -

ло ло шки фа кул тет, 2014. – 414.

1001. ОКУ КА, Ми лош
До при нос Ву ко вој по бје ди у ре фор ми је зи ка и пра во пи са : „Ла за ри це или Бој на Ко -

со ву“ Јок си ма Но ви ћа Ото ча ни на из 1847. го ди не / Ми лош Оку ка // СЈ. – 19 (2014), 577–
584. | Zu sam men fas sung

1002. ОКУ КА, Ми лош
У вр тло гу ма ти це : до при но си кра ји шких пи са ца раз во ју срп ског књи жев ног је зи ка

у пр вој по ло ви ни 19. сто ље ћа / Ми лош Оку ка. – За греб : СКД Про свје та, 2014. – 471.

1003. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Два Пе тра Пе тро ви ћа и Ву ко ва ре фор ма срп ског књи жев ног је зи ка / Бра ни слав М.

Осто јић // СЈ. – 19 (2014), 35–43. | Sum mary

1004. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана
Де ло ве сма по ле зно : Је зик ве сма по ле зан / Алек сан дар Ми ла но вић. – Бе о град : Дру -

штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2013. – 284. – (Би бли о те ка Књи жев ност и је -
зик ; 45) / Ана Ран ђе ло вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 258–265. | При каз | Уп. 991, 998.

1005. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана
Мар ги на ли за ци ја у је зич ко слов ној тер ми но ло ги ји код Ср ба у 19. ве ку / Ана Ран ђе -

ло вић // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 471–486. | Sum mary

1006. СИ МИЋ, Ра до је
Зна чај Ву ко ва бо рав ка у Ду бров ни ку и Цр ној Го ри за прав це ње го вих ре фор ми срп -

ског књи жев ног је зи ка / Ра до је Си мић // Вук Сте фа но вић Ка ра џић… – 48–58.

1007. СИ МИЋ, Ра до је
О упо тре би ло кал ног аку за ти ва, одн. ло ка ти ва и ин стру мен та ла у Ву ко вом је зи ку /

Ра до је Си мић, Је ле на Јо ва но вић Си мић // НЈ. – 45, 1/2 (2014), 3–16. | Ре зю ме

1008. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Ву ков прин цип оп ће не пра вил но сти у ре фор ми срп ског је зи ка / Је ли ца Сто ја но вић

// Вук Сте фа но вић Ка ра џић… – 7–23.

1009. ШТА СНИ, Гор да на
Лич на име на по Ву ку / Гор да на Р. Шта сни // КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 249–264. | Sum mary

VI II. Реч ни ци ста ри и но ви срп ског је зи ка
од но сно срп ског и ког стра ног је зи ка

– АН ДО НОВ СКИ, Је ле на
Уло га ди ги тал ног кор пу са из би бли о тек ар ства и ин фор ма ти ке у раз во ју реч ни ка срп -

ског је зи ка | Уп. 605.
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– АТА НА СО ВА ПЕТ КО ВА, Гер га на
Сръб ски мъж ки лич ни име на, обра зу ва ни от рим ско ро до во име | Уп. 607.

– БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра*
Пред лог ма кро струк ту ре „Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка“ | Уп. 610.

1010. БЈЕ ЛИ ЦА, Не вен ка
En gle sko-srp ski srp sko-en gle ski reč nik : sa gra ma ti kom i ma lim ra ču nar skim reč ni kom /

Ne ven ka Bje li ca. – 2. izd. – Be o grad : Mar so, 2014. – 746.

1011. БО ШКО ВИЋ, Ра до слав
Ру ско-срп ски срп ско-ру ски реч ник / Ра до слав Бо шко вић. – 3. изд. – Бе о град : Ја сен,

2014. – 1576. – (Би бли о те ка Реч ник)

1012. ВУ ЛО ВИЋ, На та ша
Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка. Књ. 19, Оцат–пе то гла сник. –

Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2014. – CXVI, 800. / На та ша Ву ло вић // Pre vo -
di lac. – 33, 3/4 (2014), 85–88. | При каз | Уп. 1014, 1039.

1013. ГОР ТАН ПРЕМК, Да рин ка
Yeni Türkçe-Sirpça sözlük / prir. Ma ri ja Đin đić. – An ka ra : Türk Dil Ku ru mu, 2014. –

1527. – (Atatürk Kültür, Dil ve Ta rih Yüksek Ku ru mu Türk Dil Ku ru mu Yayin la ri ; 1122) / Да -
рин ка Гор тан Премк // НЈ. – 45, 1/2 (2014), 93–97. | При каз

1014. ЂИН ЂИЋ, Ма ри ја
Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка. Књ. 19, Оцат–пе то гла сник /

ур. Да рин ка Гор тан Премк и др. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2014. – CXVI,
800. / Ма ри ја С. Ђин ђић // НЈ. – 45, 3/4 (2014), 115–119. | При каз | Уп. 1012, 1039.

1015. ЂУ РИЋ, Ми лош
Glo sar ša hov skih ter mi na / Mi loš D. Đu rić // Pre vo di lac. – 33, 1/2 (2014), 135–145.

1016. ЂУ РИЋ, Ми лош
Ma šin ska ter mi no lo gi ja : srp sko-en gle ski / Mi loš D. Đu rić, Na da Kr nja ić Ce kić // Pre vo -

di lac. – 33, 3/4 (2014), 135–156.

1017. ЗДРАВ КО ВИЋ, Љи ља на
Ne mač ko-srp ski srp sko-ne mač ki reč nik : sa gra ma ti kom / Lji lja na Zdrav ko vić. – 3. izd. –

Be o grad : Mar so, 2014. – 806.

1018. ЗЕ ЧЕ ВИЋ, Сло бо дан
Ne mač ko-srp ski srp sko-ne mač ki reč nik / Slo bo dan Ze če vić. – 4. izd. – Be o grad : Ја сен,

2014. – 1167. – (Bi bli o te ka Reč nik)

1019. 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. / Мом -

чи ло Зла та но вић. – Вра ње : Учи тељ ски фа кул тет, 2014. – 809.

1020. ЗЛАТ КО ВИЋ, Дра го љуб
Реч ник пи рот ског го во ра. Том 1, А–Њ / Дра го љуб Злат ко вић. – Бе о град : Слу жбе ни

гла сник, 2014. – 570. – (Би бли о те ка Le xis. Еди ци ја Реч ни ци и ен ци кло пе ди је)

1021. ЗЛАТ КО ВИЋ, Дра го љуб
Реч ник пи рот ског го во ра. Том 2, О–Ш / Дра го љуб Злат ко вић. – Бе о град : Слу жбе ни

гла сник, 2015. – 600. – (Би бли о те ка Le xis. Еди ци ја Реч ни ци и ен ци кло пе ди је)

1022. ЈА МА СА КИ ВУ КЕ ЛИЋ, Хи ро ши
Ја пан ско-срп ски срп ско-ја пан ски реч ник : са крат ком гра ма ти ком ја пан ског је зи ка /

Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић. – 3. до пу ње но изд. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2014. – 445.
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1023. ЈЕ ВРЕ МО ВИЋ, Ве сна

Reč nik sta ti stič kih ter mi na / Ve sna Je vre mo vić. – No vi Sad : Uni ver zi tet, Uni ver zi tet ski
cen tar za pri me nje nu sta ti sti ku, 2013 (2014). – 318.

1024. ЈО ВА НО ВИЋ, Сло бо дан

Fran cu sko-srp ski reč nik / Slo bo dan A. Jo va no vić ; red. Sa ša Mar ja no vić, Je le na Mi ja to vić.
– No vo, pre ra đe no i do pu nje no izd. – Be o grad : Слу жбе ни гла сник, 2014. – 587. – (Bi bli o te -
ka Le xis. Edi ci ja Reč ni ci i en ci klo pe di je)

1025. КА МА РА, Жо а на

Por tu gal sko-srp ski, srp sko-por tu gal ski reč nik = Por tu gu ês-sérvio, sérvio-por tu gu ês
dicionário / Jo a na Cаmara, Mla den Ći rić. – Ze mun : JRJ, 2014 – 601.

1026. КЛАЈН, Иван

Ita li jan sko-srp ski reč nik / Ivan Klajn. – Be o grad : Za vod za udž be ni ke, 2014. – 1251.

1027. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ма ри ја

En gle sko-srp ski srp sko-en gle ski reč nik / Ma ri ja Kne že vić, Dra gan Dža ko vić. – 4. izd. –
Be o grad : Ја сен, 2014. – 1213. – (Bi bli o te ka Reč nik)

1028. МАР КО ВИЋ, Јор да на

Реч ник за плањ ског го во ра / Ви до је Цве та но вић. – Га џин Хан : На род на би бли о те ка
Бран ко Миљ ко вић, 2013. – 249. / Јор да на Мар ко вић // Ет но-кул ту ро ло шки… – 18 (2014),
128–130. | При каз

1029. МАР ТИ НОВ, Зла то је

Espe ran ta-ser ba vor ta ro = Espe rant sko-srp ski reč nik / Di mi tri je Di so Ja ni čić. – Be o grad :
Orion art, 2013. – 682. – (Reč ni ci ; 3) / Zla to je Mar ti nov // Pre vo di lac. – 33, 1/2 (2014), 79–80.
| При каз

1030. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Са ња*

Обрат ни асо ци ја тив ни реч ник срп ско га је зи ка. Део 2, Од ре ак ци је ка сти му лу су / Рај -
на Дра ги ће вић, Пре драг Пи пер, Ма ри ја Сте фа но вић. – Бе о град : Бе о град ска књи га : Слу -
жбе ни гла сник, 2011. – 720. – (Би бли о те ка Свет је зи ка) / Са ња Ми ла ди но вић // ЛА. – 23
(2013), 56–58. | При каз

– МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар*

Те о риј ско-ме то до ло шки оквир „Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка“ у до са да шњим ис -
тра жи ва њи ма | Уп. 672.

1031. МИ ЛО ЈЕ ВИЋ, Пре драг

Реч ник ска ред них ре чи и из ра за у срп ском је зи ку / Пре драг Ми ло је вић. – 2. до пу ње -
но изд. – Мла де но вац : Дру штво за афир ма ци ју кул ту ре Пре синг, 2014. – 254.

1032. НИ КО ЛИЋ, Во ји слав

Špan sko-srp ski srp sko-špan ski reč nik / Vo ji slav Ni ko lić, Te o do ra Ni ko lić. – 3. izd. – Be -
o grad : Ja sen, 2014. – 1431. – (Bi bli o te ka Reč nik)

1033. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Reč nik tur ci za ma / Đor đe Ota še vić. – 3. izd. – Be o grad : Al ma, 2014. – 213. – (Bi bli o te -
ka Reč ni ci ; 56)

1034. 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. 6, Брод–бу бу љи ца /
Ђор ђе Ота ше вић, Са ња Ми ла ди но вић, Све тла на М. Спа јић. – Бе о град : Ал ма, 2014. – 289.
– (Би бли о те ка Реч ни ци ; 52)
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1035. 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. 7, Бу гар ска–бу ши -

ли ца / Ђор ђе Ота ше вић, Са ња Ми ла ди но вић, Све тла на М. Спа јић. – Бе о град : Ал ма, 2014.
– 289. – (Би бли о те ка Реч ни ци ; 53)

1036. ПО ПО ВИЋ, Ђор ђе
Reč nik tur ci za ma / Đor đe Po po vić. – Be o grad : Par te non : Srp ska knji žev na za dru ga, 2014.

– 320.

1037. ПР ЋИЋ, Тврт ко
Ka kvi nam en gle sko-srp ski i srp sko-en gle ski reč ni ci naj vi še tre ba ju / Tvrt ko Pr ćić // En -

gle ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 419–442. | Sum mary

1038. РА И ЧЕ ВИЋ, Ву чи на
Срп ско-ру ски реч ник / Ра до слав Бо шко вић. – Бе о град : Ја сен, 2013. – 1070. / Ву чи -

на Ра и че вић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 636–637. | При каз

1039. РЕЧ НИК срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка. Књ. 19, Оцат–пе то -
гла сник / ур. Да рин ка Гор тан Премк и др. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ,
2014. – CXVI, 800. | Уп. 1012, 1014.

1040. 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 : Bo ok, 2014. – 962.

1041. СПА ЈИЋ, Све тла на
Reč nik srp skog žar go na : i žar go nu srod nih re či i iz ra za / Bo ri voj Ger zić. – Be o grad : B.

Ger zić, 2012. – 397. / Све тла на М. Спа јић // ЛА. – 24 (2014), 75–77. | При каз

1042. СР ДИЋ, Сми ља
Жи вот ре чи у кон тек сту : Srp sko-ne mač ki reč nik va lent no sti gla go la = Wör ter buch zur

Ver bva lenz Ser bisch-De utsch / Mi lo je Đor đe vić, Ul rich En gel. – München : O. Sa gner, 2013. –
780. – (Sa gners sla vi stische Sam mlung ; 34) / Сми ља Ср дић // СЈ. – 19 (2014), 747–750. |
При каз

– СТАН КО ВИЋ ШО ШО, На та ша
Ма ли реч ник књи жев них тер ми на за основ ну шко лу | Уп. 876.

1043. СТЕ ВА НО ВИЋ, Бо шко
Реч ник цр но трав ских ре чи и из ра за / Бо шко Д. Сте ва но вић. – Бе о град : Удру же ње

Цр но тра ва ца, 2014. – 153.

1044. СТЕ ПА НОВ, Да ни је ла
Nor ve ško-srp ski, srp sko-nor ve ški reč nik / Da ni je la Ste pa nov. – Ze mun : JRJ, 2014. – 576.

1045. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Реч ник Ва со је ви ћа / Ра да Сти јо вић. – Бе о град : Чи го ја штам па, 2014. – 657.

– СУ БО ТИЋ, Љи ља на*
„Реч ник сла ве но срп ског је зи ка“ : ре тро спек ти ва про јек та | Уп. 1265.

1046. ТО МИЋ, Или ја
Реч ник је вреј ско га би блиј ско га је зи ка / Или ја То мић. – Бе о град : Пра во слав ни бо го -

слов ски фа кул тет, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња, 2014. – 542.

1047. ТРО ШИЋ, Дра ги ша
Реч ник го во ра тр сте нич ког кра ја : ар ха и зми, ло ка ли зми, ва рвари зми и др. / Дра ги ша

Тро шић. – Тр сте ник : На род на би бли о те ка Је фи ми ја, 2014. – 172.
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1048. ТУ НА, Енес

Tur sko-srp ski srp sko-tur ski reč nik / Enes Tu na, Sa ni ta Li si ca, Mer si ha Li si ca, Al ma Br ni -
ća nin. – 3. izd. – Be o grad : Ја сен, 2014. – 703. – (Bi bli o te ka Reč nik)

1049. ЋИ РИ КО ВАЧ КИ, Жељ ко

Šved sko-srp ski, srp sko-šved ski reč nik = Svensk-ser biskt, ser biskt-svensk le xi kon / Želj -
ko Ći ri ko vač ki. – Ze mun : JRJ, 2014. – 783.

1050. ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Зо ран

Дринк ма нов за бав ник : реч ник ре чи и из ра за ко је се ко ри сте че сто, али не баш увек
од ми ља 1 / са ку пио, при ре дио и од за бо ра ва отрг нуо Зо ран Фи ли по вић. – 3. изд. – Су бо -
ти ца : Neo press, 2014. – 181.

– ЦВЕТ КО ВИЋ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ, Ире на*

Ма кро струк ту ра „Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка“ | Уп. 725.

1051. ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Ра то мир

Реч ник ужич ког го во ра / Ра то мир Цви је тић ; ред. Ми ло рад Си мић. – Бе о град : Слу -
жбе ни гла сник ; Ужи це : Учи тељ ски фа кул тет, 2014. – 443. – (Би бли о те ка Le xis. Еди ци ја
Реч ни ци и ен ци кло пе ди је)

1052. ШИП КА, Дан ко

Ве ли ки ен гле ско-срп ски реч ник / Дан ко Шип ка. – Но ви Сад : Про ме теј, 2014. – 2294.
– (Би бли о те ка Реч ни ци ; 6)

IX. Не сло вен ски је зи ци

– АК СИЋ, Ка та ри на

Ен гле ски пред лог over и ње го ви пре вод ни екви ва лен ти у срп ском је зи ку | Уп. 74.

1053. АНА ШКИ НА, Је ле на

The Fun cti o ning Mec ha nism of At tri bu ti ve Me tonymy in En glish Fic ti o nal Di sco ur se /
Ele na Vla di mi rov na Anas hki na, Olim pi a da Fydo rov na Iva no va // FU. – 12, 2 (2014), 67–79. |
Re zi me

– АН ДРИЋ, Еди та

Ljud ske bo je u ma đar skom i srp skom je zi ku | Уп. 263.

Pre vod ro ma na „Na Dri ni ću pri ja“ na ma đar ski je zik | Уп. 75.

Slič no sti i raz li ke u ter mi no lo gi ji krv nog srod stva u ma đar skom i srp skom je zi ku | Уп. 264.

– АШИЋ, Ти ја на

Раз ли чи та зна че ња по тен ци ја ла (кон ди ци о на ла) у ро ма ни ма Ме ше Се ли мо ви ћа „Твр -
ђа ва“ и „Дер виш и смрт“ и њи хо вим пре вод ним екви ва лен ти ма на фран цу ски је зик | Уп. 78.

– БА БИЋ, Жељ ка

Ком по зи ци о нал ност у ен гле ским и срп ским је зич ким је ди ни ца ма | Уп. 265.

1054. БА ЋА НИН, Фу ад

Je zik „Me vlu da“ za vi čaj nog al ha mi ja do pje sni ka Ari fa Sa raj li je / Fuad Ba ća nin // Је зи ци
Бал ка на… – 155–169. | Sum mary

1055. БА ЦИ ЛА, Фло ри на-Ма ри ја

Măr ci re dun dan te ale su per la ti vu lui în li ri ca lui Tra ian Dorz / Flo ri na-Ma ria Bă ci lă // Је -
зи ци и културe… – 693–699. | Sum mary
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1056. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Ан дреј

Gim son’s Pro nun ci a tion of En glish / ed. Alan Crut ten den. – 8th edi tion,. – Lon don ; New
York : Ro u tled ge, 2014. – 381. / An drej Bje la ko vić // Phi lo lo gia. – 12 (2014), 85–89. | При каз
| Уп. 1130.

– БЈЕ ЛИ ЦА АН ДО НОВ, Ма ја

Why Do We Co ok up Sto ri es, Spi ce Them up, and Ser ve Them with Re lish : So me Ob ser -
va ti ons abo ut Me tap hors | Уп. 266.

– БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Сав ка

Kon fe ren cij ski sa že ci auto ra sa an glo fo nog i srp skog go vor nog pod ruč ja : kon tra stiv na
ana li za | Уп. 267.

1057. БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Сав ка

So me Mar gi na li zed Fe a tu res of Aca de mic Wri ting : the Aut hor’s Vo i ce and Gu i dan ce Thro -
ugh the Text / Sav ka Bla go je vić // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 523–533. | Re zi me

1058. БЛА ТЕ ШИЋ, Алек сан дра

Nul ta ime nič ka sin tag ma u elip tič nim struk tu ra ma ita li jan skog je zi ka / Alek san dra Bla te -
šić // ГФФНС. – 39, 2 (2014), 45–60. | Sum mary

1059. БО ЖИЋ, Да ни е ла

Pro fi ling En glish Pho ne tics / Bi lja na Ču bro vić. – 3. re vi sed ed. – Be o grad : Phi lo lo gia,
2014. – 89. / Da ni e la Bo žić // Phi lo lo gia. – 12 (2014), 90–92. | При каз | Уп. 1162.

1060. БО ЈО ВИЋ, Бран ки ца

Fas hion Lan gu a ge and Se man tic Co des / Bran ki ca Bo jo vić // EL LSEE Pro ce e dings. –
375–388.

1061. БРА ДА ШЕ ВИЋ, Са ша

Син так сич ка при ро да ве знич ких од но са у тур ском је зи ку / Са ша Ђ. Бра да ше вић //
АФФ. – 26, 1 (2014), 203–217. | Sum mary

1062. БРО ЋИЋ, Ан дри ја на

On the Ro le of Ver ti ca lity and Si ze in the Con cep tu a li za tion of Self-Re flec ti ve Emo ti ons /
An dri ja na Bro ćić // EL LSEE Pro ce e dings. – 91–103.

1063. БУ ГАР СКИ, Ран ко

En glish Idi oms in The ory And Prac ti ce : a Per so nal Ac co unt / Ran ko Bu gar ski // En gle ski
je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 81–88. | Re zi me

1064. БУ ГАР СКИ, Ран ко

Re flec ting on the Bo un da ri es of En glish / Ran ko Bu gar ski // EL LSEE Pro ce e dings. – 15–21.

– БУ РО ВИЋ, Ка план

Eti mo lo ške stu di je | Уп. 269.

– ВА ЛИЋ НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ду брав ка

Me dia Con structs and Ima ges bet we en Ser bia and Ko so vo Di sco ur se Analysis Ba sed on
Co ve ra ge by the On li ne Edi ti ons of Le a ding New spa pers | Уп. 270.

1065. ВАР ГА, Ме ли та Алек са

Cog ni ti ve Analysis in Po e try Ac ross Lan gu a ges And Cul tu res / Me li ta Alek sa Var ga, Dra -
žen ka Mol nar // En gle ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 31–50. | Re zi me + Ta be le

– ВЕРК МАН, Ана

„Ro ma no ča ći pe“ : He a dli nes From the Mar gi nes | Уп. 13.
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– ВЕ СИЋ ПА ВЛО ВИЋ, Ти ја на
Whe re Do Our Ro ads Run? : Fic ti ve Mo tion in En glish and Ser bian | Уп. 272.

– ВЛА ХО ВИЋ, Љу би ца
Pro ver bes français à con struc tion com pa ra ti ve et les équ i va lents en ser be | Уп. 273.

– ВУ ЈЕ ВИЋ, Ве ра
Но ми нал на елип са у ен гле ском и срп ском је зи ку | Уп. 274.

1066. ВУ ЈИЋ, Је ле на
De con struc ting Con struc ti o nal Idi oms : the Ca se of Com plex Verbs in En glish / Je le na Vu -

jić // EL LSEE Pro ce e dings. – 51–60.

1067. ВУ ЈО ВИЋ, Ана
Фран ко фо ни ја у све ту и код нас / Ана Ву јо вић. – Бе о град : Учи тељ ски фа кул тет, 2014.

– 285. – (Еди ци ја Сту ди је ; 6)

1068. ГА ЗИ ЈЕ ВА, Ин ди ра
Se man tics of Spe ech Gen res of Gre e tings Cards and SMS-Gre e tings Mes sa ges / In di ra

Ga zi e va // EL LSEE Pro ce e dings. – 389–398.

– ГЛУ МАЦ, Див на
Ис ка зи ва ње аген са у па сив ним кон струк ци ја ма у срп ском и ја пан ском је зи ку | Уп. 275.
Ti po vi pa siv nih re če ni ca u ja pan skom je zi ku i ulo ga da ti va u nji ho vom pre vo đe nju na srp -

ski je zik | Уп. 83.

1069. ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ, Вла ди сла ва*
Из у ча ва ња књи жев но сти, ро да и је зи ка у цр но гор ској ан гли сти ци / Вла ди сла ва С.

Гор дић Пет ко вић // ЗбМСКЈ. – 61, 3 (2013), 715–720. | Sum mary

– ГР БО ВИЋ, Ма ја*
Ен гле ски фра зни гла го ли са пар ти ку лом out и њи хо ви пре вод ни екви ва лен ти у срп -

ском | Уп. 84.

– ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на
Хлеб у фран цу ској и срп ској је зич кој тра ди ци ји | Уп. 277.

– ДИМ КО ВИЋ ТЕ ЛЕ БА КО ВИЋ, Гор да на
Vi še znač nost me ta fo rič kih je di ni ca u sa vre me nom en gle skom i srp skom je zi ku u sa o bra -

ćaj nom in že njer stvu | Уп. 278.

1070. ДО БРИЋ, Ни ко ла
The Pre dic ti ve Po wer of the (Mic ro)Con text Re vi si ted : Be ha vi o ral Pro fi ling and Word

Sen se Di sam bi gu a tion / Ni ko la Do brić // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014), 77–100. | Ре зи ме

– ДРА ГИН, Гор да на
Вред но сти и зна чај „Гра ма ти ке ром ског је зи ка“ | Уп. 20.

– ДРА ГИЋ, Љи ља на*
Не фи нит ни об ли ци као пост мо ди фи ка то ри име нич ке фра зе у ен гле ском је зи ку и њи -

ма од го ва ра ју ћи об ли ци у срп ском/хр ват ском је зич ком из ра зу | Уп. 279.

– ДРОБ ЊАК, Дра га на
Kon cept du še u srp skom, fran cu skom i špan skom je zi ku | Уп. 280.

1071. ЂУ РИЋ, Ми лош
Lek si ko lo gi ja ne mač kog je zi ka. 1, Tvor ba re či u sa vre me nom ne mač kom je zi ku / Je le na

Ko stić To mo vić. – Be o grad : Fo kus, 2013. – 196. / Mi loš D. Đu rić, Na da Kr nja ić Ce kić // Pre -
vo di lac. – 33, 1/2 (2014), 71–78. | При каз
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1072. EL LSEE Pro ce e dings : In ter na ti o nal Con fe ren ce En glish Lan gu a ge and Li te ra tu re Stu -
di es : Em bra cing Ed ges, Bel gra de, 2014 / ed. Zo ran Pa u no vić. – Bel gra de : Fa culty of Phi lo logy,
2014. – 689.

1073. EN GLE SKI je zik i an glo fo ne knji žev no sti u te o ri ji i prak si / ur. Tvrt ko Pr ćić, Ma ja
Mar ko vić. – No vi Sad : Fi lo zof ski fa kul tet : Or fe lin iz da va štvo, 2014. – 726. – (Zbor nik u čast
Dra gi nji Per vaz)

1074. EN GLISH Stu di es To day : Pro spects and Per spec ti ves : Se lec ted Pa pers From the Se -
cond In ter na ti o nal Con fe ren ce En glish Lan gu a ge and An glop ho ne Li te ra tu res To day : ELALT
2 / ed. Zo ri ca Đer go vić-Jok si mo vić, Sa bi na Ha lup ka Re še tar. – No vi Sad : Fa culty of Phi lo -
sophy, De part ment of En glish Stu di es, 2014. – 323.

1075. ЖАР КО ВИЋ, Ма ја

Атри бу тив ни при дје ви и се ман тич ки од но си са управ ном ри јеч ју имен ске фра зе /
Ма ја Жар ко вић // Је зик, књи жев ност, кул ту ра. – 52–63. | Sum mary

1076. ЖАР КО ВИЋ, Ма ја

Mor fo lo ška struk tu ra iz ve de nih atri bu tiv nih ime ni ca i se man tič ki od no si sa uprav nom ri -
ječ ju ime nič ke sin tag me u sa vre me nom en gle skom je zi ku / Ma ja M. Žar ko vić // Phi lo lo gia. –
12 (2014), 1–11. | Sum mary

– ЖИ ВА НО ВИЋ, Ду ња

Кон цеп ту а ли за ци ја је зи ка по мо ћу ме та фо ре про вод ни ка у срп ском је зи ку у по ре ђе -
њу са ен гле ским | Уп. 283.

1077. ЖИВ КО ВИЋ, Да ни јел

Te o rij ske osno ve u аnalizi dis kur sa i prag ma ti ci kod fran ko fo nih lin gvi sta / Da ni jel Živ -
ko vić // Је зик, књи жев ност, кул ту ра. – 362–374. | Résumé

1078. ЖИВ КО ВИЋ, Ми лан

Lan gu a ge and Li te ra tu re Synthe sis : the Phe no me non of Dysto pian Lan gu a ge / Mi lan Živ -
ko vić // EL LSEE Pro ce e dings. – 661–672.

– ЗА РИ ФО ВИЋ, Мир ја на

Su ze u ne mač koj i srp skoj fra ze o lo gi ji | Уп. 284.

– ЗВЕ КИЋ ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка

Iz dis kur sa ime no va nja : na zi vi ko zme tič kih pro iz vo da u srp skom i ma đar skom je zi ku |
Уп. 285.

Ma đar ski ekvi va len ti gla gol skih pri lo ga u An dri će vom ro ma nu „Na Dri ni ću pri ja“ | Уп. 93.

– ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на

Aco u stic De scrip tion of En glish and Ser bian Af fri ca tes | Уп. 288.

The Strength of Ar ti cu la tion of the Mem bers of the Vo i ce Con trast in En glish and Ser bian
| Уп. 289.

1079. ЈА МА СА КИ, Ка јо ко

Gra ma ti ka sa vre me nog ja pan skog je zi ka I i II / Ka jo ko Ja ma sa ki. – Be o grad : Za vod za
udž be ni ke, 2014. – 353. | Уп. 1145.

– ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ, Мар ко

Ma na ge rial Pro ces ses in the Con sti tu ti ons in Ser bian and En glish : a Qu an ti ta ti ve (Cri ti -
cal) Analysis | Уп. 292.

Ме та фо рич ке осно ве срп ског и ен гле ског устав но прав ног је зи ка | Уп. 293.
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1080. ЈАН КО ВИЋ, Жељ ка
Un cas se-tê te lin gu i sti que et tra duc to lo gi que : l‘im par fa it nar ra tif français / Želj ka Jan ko -

vić. –Be o grad : Za du žbi na An dre je vić, 2014. – 95. – (Би бли о те ка Ini ti um ; 52)

1081. ЈЕ РО ТИ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца
Мон ди гри ни и ен гле ско-срп ска ме ђу је зич ка пер цеп ци ја / Да ни ца Је ро ти је вић Ти шма
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Sof te ning The Blow – Eup he misms and the Lan gu a ge of Di smis sal in To day’s En glish / Na -

de žda Si la ški // En gle ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 471–482. | Re zi me

1135. СПА ЈИЋ, Све тла на
Ha blar por los co dos : fra ses, pаra un espa ñol co ti di a no / Gor da na Vra nić. – Ma drid : Edel -

sa, 2007. – 127. / Све тла на М. Спа јић // ЛА. – 24 (2014), 68–70. | При каз

1136. СПА СИЋ, Је ле на*
Про у ча ва ње сти ли сти ке у ан гло сак сон ској кул ту ри : Te ac hing Styli stics / Le sley Jef -

fri es, Dan McIntyre. – New York : Ho und mills, Ba sing sto ke, Pal gra ve Mac mil lan, 2011. / Је -
ле на Љ. Спа сић // РФФ. – 15, 1 (2013), 538–543. | При каз

– СПА ХИЋ, Еди на
La ima gen de la mu jer en la fra se o lo gia espa ño la y bo snia : análisis cul tu ral con tra sti vo |

Уп. 349.
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1137. СТА МЕН КО ВИЋ, Ду шан

The Vi sual Lan gu a ge of Co mics : In tro duc tion to the Struc tu re and Cog ni tion of Se qu en -
ti al Ima ges / Neil Cohn. – Lon don : Blo om sbury, 2013 – 221. / Du šan Sta men ko vić // FU. – 12,
1 (2014), 63–65. | При каз

1138. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

Ne ki te o rij ski i prak tič ni aspek ti upo tre ba od re đe nog čla na u fran cu skom je zi ku / Ve ran J.
Sta no je vić // АФФ. – 26, 1 (2014), 173–192. | Résumé

– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

О аори сту опет и с по во дом | Уп. 350.

Трет ман ви ше знач но сти на пла ну тем по рал но сти : пер фе кат у фран цу ском и у срп -
ском је зи ку | Уп. 351.

1139. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

У при лог по ли се мич ком трет ма ну гла гол ских вре ме на у фран цу ском је зи ку / Ве ран
Ста но је вић // Је зи ци и културe… – 727–737. | Résumé

– СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ма ри ја

Ути цај пре фик са на ва лент ност гла го ла у не мач ком и срп ском је зи ку | Уп. 352.

1140. СТЕ ВА НО ВИЋ, Ма ја

Me tap hors of He alth and Il lness in Po pu lar Po li ti cal and Bu si ness Di sco ur se / Ma ja Ste -
va no vić, Smilj ka Ke sić // EL LSEE Pro ce e dings. – 105–113.

– СТЕ ФА НО ВИЋ, Алек сан дар

Кон тра стив на ана ли за ну ме рич ке кван ти фи ка ци је у срп ско ме и фран цу ско ме је зи ку
| Уп. 353.

1141. СТО ЈА НО ВИЋ, Ми ли ца

Art Hi sto ri cal Di sco ur se : on Many Mo re (Than 50) Sha des of Grey / Mi li ca Sto ja no vić //
EL LSEE Pro ce e dings. – 129–139.

– СТО ЈА НО ВИЋ, Ол га

Ка те го ри ја гла гол ског ви да у кон тра сти ра њу срп ског и не мач ког је зи ка у но ви јим
кон тра стив но-лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма | Уп. 354.

1142. СТО ЈИЋ, Све тла на

Bri tish Cul tu re with an Ame ri can Va ri ety of En glish / Sve tla na Sto jić // EL LSEE Pro ce e -
dings. – 185–196.

1143. СТОЈ КА НО ВИЋ, Алек сан дар

Ana li za re vi ta li za ci je he brej skog je zi ka : no vi je zik u obe ća noj ze mlji / Alek san dar Stoj -
ka no vić // Phi lo lo gia. – 12 (2014), 37–50. | Sum mary

1144. СУ МИ ЈО ШИ, Ма ко то

On Ac co unt of as a Cla u se Lin ka ge Mar ker / Ma ka to Su miyos hi // EL LSEE Pro ce e dings.
– 75–88.

1145. ТА НА СИЋ, Сре то

Gra ma ti ka sa vre me nog ja pan skog je zi ka I i II / Ka jo ko Ja ma sa ki. – Be o grad : Za vod za
udž be ni ke, 2014. – 353. / Сре то Та на сић // ЛА. – 24 (2014), 65–67. | При каз | Уп. 1079.

– ТЕ КЕ ШИ НО ВИЋ, Леј ла

O po ste ri or no sti uzro ka u od no su na po slje di cu na pri mje ri ma uzroč nih re če ni ca sa ve zni -
ci ma par ce que, pu i sque, com me i nji ho vih ekvi va le na ta u B/H/S je zi ku | Уп. 356.
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– ТИ ШКЕИ, Вил ма
Pre fik si u ma đar skom i srp skom je zi ku za obe le ža va nje pro stor nih od no sa | Уп. 357.

1146. ТО ДО РО ВИЋ, Ми лан
Word For ma tion in En glish / In go Plag. – Cam brid ge : Uni ver sity Press, 2003. – 240. / Ми -

лан То до ро вић // ЛА. – 24 (2014), 47–54. | При каз

– ТО МИЋ ДАР ЖИ РОЛ, Бо сиљ ка
По ред бе на ана ли за срп ских и фран цу ских по сло ви ца пре ма кон цеп ту сво је – ту ђе :

па ре ми ја са оно ма стич ким ком по нен та ма | Уп. 358.

1147. ТО МО ВИЋ, Не над
Po zajm lje ni ce iz bal kan skih je zi ka u en gle skom / Nenad M. To mo vić // Је зи ци Бал ка -

на… – 35–47. | Sum mary

1148. ТО ШИЋ, Је ле на
Mar gi na li za tion and Do mi nan ce : ‘Pu re En glish‘ Con cept vs. ELF (En glish as a lin gua

fran ca) Con cept / Je le na To šić // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 513–522. | Re zi me

1149. ТО ШИЋ, Ти а на
Ви ше знач ност се кун дар не пре ди ка ци је / Ти а на М. То шић // Ви ше знач ност у је зи ку.

– 389–398. | Sum mary

1150. ТО ШИЋ, Ти а на
De skrip tiv ni pre di ka ti u en gle skom je zi ku iz ugla kon struk ci o ne gra ma ti ke / Ti a na To šić

// Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 343–352. | Sum mary

– ФЕЈ СА, Ми хај ло
Ви ре че нь о во кон струк циї анѓ ли й ско го и ру ско го язи ка | Уп. 361.

1151. ФИ ГАР, Вла ди мир
Emo ti o nal Ap peal of Con cep tual Me tap hors of Con flict in the Po li ti cal Di sco ur se of Daily

New spa pers / Vla di mir Fi gar // FU. – 12, 1 (2014), 43–61. | Re zi me

1152. ФИ ГАР, Вла ди мир
Ima gi ne She Was Whi te : Cog ni ti ve Lin gu i stics Vi ew of the Mar gi na li za tion of Afri can

Ame ri can in Con tem po rary Me dia / Vla di mir Fi gar // Je zik, knji žev nost, mar gi na li za ci ja. – 71–
84. | Re zi me

1153. ФИ ГАР, Вла ди мир
The Im por tan ce of Com pres sion in Me tap ho ri cal Con cep tual In te gra tion Net works : Se -

lec ted Exam ples from the Po li ti cal Di sco ur se of Ser bian Daily New spa pers / Vla di mir Fi gar //
Са вре ме на про у ча ва ња је зи ка… – 223–234. | Ре зи ме

– ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на
Iden tity Con struc tion thro ugh Di scur si ve Prac ti ces and Co de-Switching in Auto bi o grap -

hic Fic tion Nar ra ti ves by Ro sa Nissán and Gor da na Kuić | Уп. 362.

1154. ФИ ЛИ ПО ВИЋ-КО ВА ЧЕ ВИЋ, Со ња
Poj mov ne me ta fo re u re kla ma ma ko je pro mo vi šu ban kar ske uslu ge na en gle skom je zi ku

/ So nja Fi li po vić-Ko va če vić // En gle ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 125–139. | Sum mary

1155. ФИ ЛИ ПО ВИЋ-КО ВА ЧЕ ВИЋ, Со ња
Flo u ting the Ma xim of Qu an tity and Va gu e ness in Adver ti sing / So nja Fi li po vić-Ko va če -

vić // Је зи ци и културe… – 277–286. | Re zi me

1156. ХА ЛАС, Ана
The Tre at ment of Polysemy in ‘The Ox ford Dic ti o nary Of En glish’ / Ana Ha las // En gle -

ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 155–172. | Re zi me
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1157. ХО ДИ, Шан дор

Nyelvstratégia : nem zet stratégia / Hódi Sándor. – Ada : Széchenyi István Stratégiakutató
Társaság, 2014. – 157. – (Stratégi ai füze tek ; 10)

1158. ЦВЕ ТИЋ, Ми ла на

Се ман ти ка ло ка тив них пре фик са у ен гле ском је зи ку / Ми ла на Цве тић // Је зи ци и
културe… – 701–716. | Sum mary

1159. ЦВЕТ КО ВИЋ, Та ња

Vi vid Me tap hor of the Fro zen Lan dsca pe : the Ima ges og the North in En glish-Ca na dian
Li te rary Texts / Ta nja Cvet ko vić // ФП. – 41, 2 (2014), 9–17. | Ре зи ме

– ЧА РА ПИЋ, Дра га на

Ne ar-Synonymy Analysis of the De scrip ti ve Adjec ti ves Be a u ti ful in En glish and lep, -a, -
o in Ser bian in Con trast | Уп. 363.

1160. ЧЕН ГИЋ, Нер ми на

O funk ci ja ma par ti ci pa u ita li jan skom je zi ku u re kla ma ma / Ner mi na Čen gić // Је зи ци и
културe… – 265–276. | Ri as sun to

1161. ЧИ КА РА, Та тја на

De ik tič ke od li ke epi ste mič kih mo dal nih ope ra to ra kao mar ke ra dis tan ce u en gle skom je -
zi ku / Ta tja na Či ka ra // En gle ski je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 89–101. | Sum mary

1162. ЧУ БРО ВИЋ, Би ља на

Pro fi ling En glish Pho ne tics / Bi lja na Ču bro vić. – 3. re vi sed ed. – Be o grad : Phi lo lo gia,
2014. – 89. | Уп. 1059.

1163. ШИП КА, Дан ко*

Morp ho lo gi cal Typo logy : From Word to Pa ra digm / Gre gory Stump, Rap hael A. Fin kel. –
Cam brid ge : Uni ver sity Press, 2013. – 425. / Дан ко Шип ка // ЛА. – 23 (2013), 19–20. | При каз

– ШО ШТА РИЋ, Ада

Po li mor fem ske lek se me u zna če nju mu zič kih ter mi na u evrop skim je zi ci ma i nji ho vi ekvi -
va len ti u arap skom | Уп. 365.

X. Бал ка но ло ги ја

– БУ РО ВИЋ, Ка план

Eti mo lo ške stu di je | Уп. 269.

– ВЕ ЉО ВИЋ, Жар ко

Ки љан : бал ка но ро ман ски-ста ро вла шки оста так на тлу Цр не Го ре | Уп. 445.

1164. ЈЕ ЗИ ЦИ Бал ка на у ком па ра тив ном и ин тер ди сци пли нар ном кон тек сту / ур.
Алек сан дра Вра неш, Љи ља на Мар ко вић. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет, 2014. – 283. –
(Ср би ја из ме ђу ис то ка и за па да : на у ка, обра зо ва ње, кул ту ра, умет ност ; 4)

– МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је

Пер ла тив ни пред ло зи низ +, уз +, кроз + у го во ри ма ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме -
то хи је у ши рем бал кан ском кон тек сту | Уп. 911.

Рас по ред ен кли ти ка у го ран ском го во ру | Уп. 1107.

– МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг

Зна чај по ја ве пр ве гра ма ти ке на аро мун ском (цин цар ском) је зи ку | Уп. 1110.
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Ју жно сло вен ски и бал кан ски је зи ци или Да ли је за и ста у пи та њу бор ба Да ви да са
Го ли ја том? | Уп. 451.

O sta tu su ar man skog je zi ka da nas na Bal kan skom po lu o str vu | Уп. 1111.

Фра зе о ло ги зми са ком по нен том zemër/ze mra (ср це) у са вре ме ном ал бан ском и њи хо -
ви екви ва лен ти у срп ском и ру мун ском је зи ку | Уп. 319.

1165. ПЛОТ НИ КО ВА, Ана

Кар па ты и Бал ка ны в эт но лин гви че ских ис сле до ва ния XXI ве ка / Ан на Плот ни ко ва
// Ет но-кул ту ро ло шки… – 18 (2014), 15–24. | Sum mary

XI. Би бли о гра фи ја

– БЕ ГО ВИЋ, Ка та ри на

Би о гра фи ја и би бли о гра фи ја проф. др Бо же Ћо ри ћа | Уп. 1180.

1166. БЕ ЛИЋ, На та ша

Би бли о гра фи ја ра до ва об ја вље них у ча со пи су „При ло зи про у ча ва њу је зи ка“ : 21–44
/ На та ша Бе лић // ППЈ. – 45 (2014), 210–238.

1167. БЕ ЛИЋ, На та ша

Bi bli o gra fi ja ra do va prof. dr Ve re Va sić / Na ta ša Be lić // Lek si ka, gra ma ti ka, dis kurs. –
11–28.

1168. БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА за 2011. и 2012. го ди ну : рас пра ва и де ла из ин до е вроп ске фи -
ло ло ги је и оп ште лин гви сти ке ко ја су иза шла у Ср би ји, Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској
/ би бли о гра фи ју уре ди ла и гра ђу из Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске при ку пи ла Ана Го лу бо -
вић ; гра ђу из Цр не Го ре при ку пи ла Ми ра Ча но вић // ЈФ. – 70 (2014), 385–570.

– БОГ ДА НУ Тер зи ћу на дар : по во дом 85-го ди шњи це ро ђе ња | Уп. 1181.

1169. БО ЈО ВИЋ, Ива на

Gra đa za lek si ko lo šku i me ta lek si ko graf sku bi bli o gra fi ju / Đor đe Ota še vić. – Be o grad : Al -
ma, 2014. – 215. – (Bi bli o te ka Bi bli o gra fi je) / Ива на Бо јо вић // ЛА. – 25 (2014), 89–92. | При -
каз | Уп. 1177.

1170. ВУ ЛО ВИЋ, На та ша

Из бор ра до ва о фра зе о ло шким је ди ни ца ма у срп ском је зи ку / На та ша Ву ло вић // Pre -
vo di lac. – 33, 3/4 (2014), 123–134.

1171. ГО ЛУ БО ВИЋ, Ана

Би бли о гра фи ја у ча со пи су „Ју жно сло вен ски фи ло лог“ / Ана Го лу бо вић. – Бе о град :
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2013 (2014). – 228. – (Би бли о те ка Ју жно сло вен ског фи -
ло ло га ; 24)

– ЂОР ЂЕ ВИЋ, Гор да на

Arap ska knji žev nost u pre vo du na srp ski je zik : sta nje i per spek ti ve | Уп. 86.

1172. ЂУ РИЋ, Ми лош

Iz bor ra do va iz op šte lin gvi sti ke / Mi loš D. Đu rić // Pre vo di lac. – 33, 1/2 (2014), 116–134.

1173. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ ПРАВ ДИЋ, Ма ри ја

Гра ђа за би бли о гра фи ју „Је зич ка по ли ти ка на Ко со ву“ / Ма ри ја Не дељ ко вић Прав -
дић // ЛА. – 25 (2014), 118–124.
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1174. НО ВА КОВ, Пре драг

Se lek tiv na bi bli o gra fi ja prof. dr Dra gi nje Per vaz / sa sta vio Pre drag No va kov // En gle ski
je zik i an glo fo ne knji žev no sti… – 15–17.

1175. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Гра ђа за би бли о гра фи ју по ли тич ке ко рект но сти 1 / Ђор ђе Ота ше вић // ЛА. – 24
(2014), 105–110.

1176. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Гра ђа за би бли о гра фи ју по ли тич ке ко рект но сти 2 / Ђор ђе Ота ше вић // ЛА. – 25
(2014), 101–117.

1177. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Gra đa za lek si ko lo šku i me ta lek si ko graf sku bi bli o gra fi ju / Đor đe Ota še vić. – Be o grad : Al -
ma, 2014. – 215. – (Bi bli o te ka Bi bli o gra fi je) | Уп. 1169.

1178. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе*

При ло зи за гра ђу лек си ко ло шке и ме та лек си ко граф ске би бли о гра фи је 8 / Ђор ђе Ота -
ше вић // ЛА. – 23 (2013), 83–93.

XII. Per so na lia (би о гра фи је, ауто би о гра фи је, не кро ло зи и слич но)

– АР НА У ТО ВИЋ, Мар ге ри та

Јо ван Скер лић и про бле ми пре во ди ла штва | Уп. 76.

Јо ван Скер лић као кри ти чар пре во ди ла штва и не ки по гле ди на те о ри ју пре во ђе ња |
Уп. 77.

1179. БА ЈИЋ, Љи ља на

Бран ки ца Чи го ја : 1956–2014. / Љи ља на Ба јић // ФП. – 41, 2 (2014), 163–164.

1180. БЕ ГО ВИЋ, Ка та ри на

Би о гра фи ја и би бли о гра фи ја проф. др Бо же Ћо ри ћа / Ка та ри на Бе го вић // СЈ. – 19
(2014), 5–19.

1181. БОГ ДА НУ Тер зи ћу на дар : по во дом 85-го ди шњи це ро ђе ња / прир. Пе тар Бу њак.
– Бе о град : Сла ви стич ко дру штво Ср би је, 2014. – 77.

1182. БР БО РИЋ, Вељ ко

Осврт на „Књи гу Ђу ре Да ни чи ћа“ / Вељ ко Ж. Бр бо рић // Срп ски је зик у огле да лу
Срп ске књи жев не за дру ге. – 159–180. | Sum mary

1183. БУ ГАР СКИ, Ран ко

Чарлс Фил мор : 9. VI II 1929 – 13. II 2014. / Ран ко Бу гар ски // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014),
215–219.

1184. ИВА НО ВА, Цен ка

Ли ли Ла шко ва : 1943–2013. / Цен ка Ива но ва // СЈ. – 19 (2014), 809–811.

1185. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла ди мир

In me mo ri am : Prof. Mla den Jo va no vić, Ph. D. / Vla di mir Jo va no vić // FU. – 12, 2 (2014), i.

1186. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

Др Мла ден Јо ва но вић : 1936–2014. / З. Јо ва но вић // Pre vo di lac. – 33, 3/4 (2014),
112–114.

Библиографија 355



1187. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја
Ма ри ја Иго рев на Ме жин ски : 1941–2014. / Ксе ни ја Кон ча ре вић // Сла ви сти ка. – 18

(2014), 677–679.

1188. ЛУ КО ВИЋ, Ми лош
Вла ди слав Лу баш : 1932–2014. / Ми лош Лу ко вић // ЗбМСФЛ. – 57, 1 (2014), 220–223.

1189. ЛУ КО ВИЋ, Ми лош
Проф. др Вла ди слав Лу баш : 1932–2014. / Ми лош Д. Лу ко вић // ЈФ. – 70 (2014), 303–307.

1190. МИ ЛЕ ТИЋ, Дра ги ца
Иван ка Гр до вић / Дра ги ца Ми ле тић // Pre vo di lac. – 33, 3/4 (2014), 115–116.

1191. НЕ ГРИ ШО РАЦ, Иван*
Ве ли ка ду ша и пре во ди лач ко-ис тра жи вач ки ерос Са ве Ба би ћа / Иван Не гри шо рац //

ЗбМСКЈ. – 61, 3 (2013), 773–778. | Sum mary

1192. ПИ ПЕР, Пре драг
Проф. др хаб. Вла ди слав Лу баш и срп ска сла ви сти ка / Пре драг Пи пер // Сла ви сти -

ка. – 18 (2014), 673–676.

1193. ПРЕ ДРАГ Пи пер и Иван Клајн : до бит ни ци на гра де Па вле Ивић за 2013. го ди ну
// Сла ви сти ка. – 18 (2014), 657–659.

1194. РА ДИЋ, Пр во слав
Едвард Стан кје вич : 1920–2013. / Пр во слав Ра дић // СЈ. – 19 (2014), 813–815.

1195. РАТ КО ВИЋ, Дра га на
Вла ди слав Лу баш : 1932–2014. / Дра га на Рат ко вић // СЈ. – 19 (2014), 817–820.

1196. СО ФРО НИ ЈЕ ВИЋ, Ми ло рад
Из за о став шти не Са ве Ба би ћа / Ми ло рад Со фро ни је вић // Pre vo di lac. – 33, 3/4 (2014),

117–122.

1197. СР ДИЋ, Сми ља
Dr Zo ran Ži le tić : 1933–2013. / Smi lja Sr dić // Pre vo di lac. – 33, 1/2 (2014), 107–109.

1198. СТАН КО ВИЋ, Ста ни слав
Ми ро слав Ву ки ће вић : 1932–2012. / Ста ни слав Стан ко вић // СЈ. – 19 (2014), 821–827.

1199. СТО ЈА НО ВИЋ, Бран ко*
Ски ца за пор трет Ми ло ша Ко ва че ви ћа као сти ли сти ча ра : срп ски лин гви ста од зна -

ња, угле да и са ве сти / Бран ко Р. Сто ја но вић // РФФ. – 15, 1 (2013), 143–159. | Sum mary

– СУ БО ТИН ГО ЛУ БО ВИЋ, Та тја на
Алек сеј Оле њин и ра ђа ње сло вен ске па ле о гра фи је | Уп. 380.

– ТО ДО РО ВИЋ, Дар ко
Рад ми ла Ша ла бић и Пе тро ни је | Уп. 114.

1200. ЋО РИЋ, Бо жо
Бран ки ца Гво здић Чи го ја : 1956–2014. / Бо жо Б. Ћо рић, Алек сан дар М. Ми ла но вић

// КњЈ. – 61, 3/4 (2014), 435–441.

1201. ЋО СИЋ, Иле а на
Mir ja na Sto lić Sr da nov / Ile a na Ćo sić // Pre vo di lac. – 33, 1/2 (2014), 110–115.

1202. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис
Др На ум Ди ми три је вић : 1930–2014. / Бо рис Хле бец // Pre vo di lac. – 33, 3/4 (2014),

109–112.
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XI II. Ин сти ту ци је, на уч ни ску по ви, ча со пи си, удру же ња

1203. БОГ ДА НО ВИЋ, Ма ри ја на

„На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не“ 42, 1 (2013) / Ма ри ја на Бог да но вић // НЈ.
– 45, 1/2 (2014), 113–119. | При каз

1204. БО ЈО ВИЋ, Дра га

Пред Ву ко вим спо ме ни ком, у по во ду ју би ле ја / Дра га Бо јо вић // Ок то их. – 5 (2014),
173−176.

1205. БОЛ ДОЦ КА ГР БИЋ, Ана ма ри ја

Ma ď arské po hľ ad ni ce a dohárajúce slo venské po city : študijná ce sta med zi Slovákov v
Ma ď ar sku / Annamária Boldocká Grbićová // 50 ro kov… – 84–87.

1206. БУ ЊАК, Пе тар

Сла ви сти ка и гло ба ли за ция : но вые ме то до ло ги че ские вы зо вы : всту пи те ль ное сло -
во к ди скус сии / Пе тр Бу няк // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 105–112. | Ре зи ме

1207. ВА ЛЕН ТО ВА, Ана Мар га ре та

Slo venský štu dentský ča so pis „Traf!“ / An na Mar garéta Valentová // 50 ro kov… – 97–98.

1208. ВУК СА НО ВИЋ, Јо ван

Од је ци на уч ног ску па „Срп ски је зик и ак туел на пи та ња је зич ке по ли ти ке“ / Јо ван
Вук са но вић // ЛА. – 24 (2014), 113–123.

1209. ГА ШПА РОВ СКА, Ма ри ја

Spo mi enky na štu dentské časy / Mária Gašparovská // 50 ro kov… – 79–82.

1210. ГЛОВ ЊА, Ју рај

Uži točné a obo ha cujúce štvor ročné pôsobenie na lektoráte slo venského jazyka a kultúry /
Ju raj Glo vňa // 50 ro kov… – 75–79.

1211. ГО ЛУ БЕ ВА МО НА ШКИ НА, Н. И.

Ме жду на род ный про ект „Эми грант ские сла вян ские язы ки в ино сла вян ском окру же -
нии“ / Н. И. Го лу бе ва Мо на шки на // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 653–654.

1212. ГО ЉАК, Све тла на

Сла вян ская ду хов ная ку ль ту ра : эти мо ло ги че ские и фи ло ло ги че ские ис сле до ва ния :
к 90-ле тию со дня ро жде ния Н. И. Тол сто го (1923–1996) : Wi en, In sti tut für Sla wi stik 11–
13.12.2013. / Све тла на В. Го ляк // ЈФ. – 70 (2014), 285–291. | Уп. 1261.

1213. DIS KUR SI ma njin skih je zi ka, knji žev no sti i kul tu ra u ju go i stoč noj i sred njoj Evro -
pi 2 : zbor nik ra do va / ur. Mi ro slav Du dok. – No vi Sad : Fi lo zof ski fa kul tet, 2014. – 230.

1214. ДОР ЧО ВА, Вла ди ми ра

Stu dentské spo mi enky Vladimíry Dor čo vej na SAS / Vla di mi ra Dorčová // 50 ro kov… –
89–91.

1215. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Лин гви стич ка сла ви сти ка да нас : хро ни ка XV ме ђу на род ног сла ви стич ког кон гре са,
Минск, 20–27. VI II 2013. год. / Рај на М. Дра ги ће вић // ЈФ. – 70 (2014), 267–284.

1216. ДУ ДОК, Да ни јел

Ni ek toré súvi slo sti so vzni kom no vo sad skej vyso ko škol skej slo va ki stiky / Da niel Du dok
// 50 ro kov… – 66–70.
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1217. ЂА ПА ИВЕ ТИЋ, Ву ко са ва
[Тринадцатое] XI II Ме жду на род ное со ве щ а ние ру ко во ди те лей обра зо ва те ль ных уч -

ре жде ний с из у че ни ем рус ско го язы ка : „Обра зо ва ние на рус ском язы ке, ме жду на род ный
опыт и пу ти раз ви тия“ / Ву ко са ва Джа па-Иве тич // РЯ КИ. – 4 (2014), 182–186.

1218. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ве сна
Лек то рат срп ског је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та Ко мен ски у Бра -

ти сла ви / Ве сна Н. Ђор ђе вић // НЈ. – 45, 3/4 (2014), 105–113. | Sum mary

1219. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ве сна
[Четрдесет трећи] 43. ме ђу на род ни на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не / Ве сна

Ђор ђе вић // Pre vo di lac. – 33, 1/2 (2014), 85–90.

1220. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ве сна
[Четрдесет четврти] 44. ме ђу на род ни на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не / Ве -

сна Ђор ђе вић // Pre vo di lac. – 33, 3/4 (2014), 105–108.

1221. ЂУ КА НО ВИЋ, Јо ван
Po la ve ka „In sti tu ta za ne mač ki je zik“ u Man haj mu / Jo van Đu ka no vić // Pre vo di lac. –

33, 1/2 (2014), 91–92.

1222. ЂУ РИЋ, Ми лош
Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја у Бе о гра ду / Ми лош Д. Ђу рић // Pre vo di lac. – 33,

1/2 (2014), 100–107.

1223. ЂУ РИЋ, Ми лош
Osma me đu na rod na kon fe ren ci ja u Ni šu / Mi loš D. Đu rić // Pre vo di lac. – 33, 1/2 (2014),

93–100.

1224. ЈА КУ ШКИ НА, Ека те ри на
Сла вян ские язы ки и ли те ра ту ры в син хор нии и ди а хро нии : Мо сква, 26–28 но я бря

2013 г. / Еке те ри на Яку шки на // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 654–656.

1225. ЈЕ ЗИК, књи жев ност и кул ту ра / гл. ур. Бо ја на Ди ми три је вић. – Ниш : Фи ло зоф -
ски фа кул тет, 2014. – 460. – (На у ка и са вре ме ни уни вер зи тет ; 4)

1226. ЈЕ ЗИ ЦИ и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру 3 / ур. Сне жа на Гу ду рић, Ма ри ја Сте -
фа но вић. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2014. – 756.

1227. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран
[Тридесет девети] 39. ме ђу на род ни бе о град ски пре во ди лач ки су сре ти / З. Ј. // Pre vo -

di lac. – 33, 3/4 (2014), 92–93.

1228. КЕР КЕЗ, Дра га на
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 Је ли ца Сто ја но вић и др. – Под го ри ца : Ма ти ца срп ска, Дру штво чла но -
ва у Цр ној Го ри ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду, 2012. – 565. / Дра га на М. Кер -
кез // ЈФ. – 70 (2014), 326–338. | При каз

1229. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ива на
Од нос је зи ка и ре ли ги је : Те о лин гви сти ка : ме ђу на род ни те мат ски збор ник ра до ва /

гл. ур. Алек сан дар К. Га дом ски, Ксе ни ја Кон ча ре вић. – Бе о град : Уни вер зи тет, Пра во слав -
ни бо го слов ски фа кул тет, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња, 2012. – 496. / Ива на Кне -
же вић // СЈ. – 19 (2014), 767–772. | При каз

1230. КРА ЈИ ШНИК, Ве сна
Лек то ра ти срп ског је зи ка / Ве сна Кра ји шник // Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик…

– 217–226. | Sum mary
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1231. ЛО МЕ НО ВА, Ане та

Ako sa dnes štu du je na Oddelení slo va ki stiky Fi lo zo fic kej fa kulty v No vom Sa de / Ane ta
Lomenová // 50 ro kov… – 99–100.

1232. МАР КО ВИЋ, Бран ки ца

Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Ди је лек ти срп ског је зи ка : ис тра жи ва ња, на ста ва, књи -
жев ност“ 1 : Ле ско вац, 11–12. IV 2014. / Бран ки ца Мар ко вић // ЗбМСФЛ. – 57, 2 (2014),
271–275.

1233. МЕ ДВЕ ДО ВА КО РУ ЊА КО ВА, Зу за на

Príhovor k ju bi leu / Zu za na Medveďová-Koruniaková // 50 ro kov… – 83–84.

1234. МЕ ДЕ НИ ЦА, Лу ка

„Зим няя шко ла“ : се ми нар по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей рус ско го язы -
ка Сер бии / Лу ка Ме де ни ца // РЯ КИ. – 4 (2014), 186–187.

1235. МИ ЈАВ ЦО ВА, Ма ри ја

Dve osobné de sa ť ro čia v práci v na šej vyso ko škol skej slo va ki sti ke / Mária Myjavcová //
50 ro kov… – 59–66.

1236. МИ ЛЕ ТИЋ, Дра ги ца

[Двадесети] XX кон грес ФИТ-а / Дра ги ца Ми ле тић, Ми ло рад Вук че вић // Pre vo di lac.
– 33, 3/4 (2014), 93–101.

1237. МИ РО НО ВА, На де жда

Ме ђу на род на кон фе рен ци ја о ру ском је зи ку и кул ту ри у огле да лу пре во ђе ња / На де -
жда Н. Ми ро но ва, Ла ри са И. Чо вић // Pre vo di lac. – 33, 3/4 (2014), 101–105.

1238. МИ ТИЋ, Ива на*

Ути сци са се ми на ра „Срп ски је зик као не ма тер њи у те о ри ји и прак си“ : одр жан на
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу од 18. до 26. ав гу ста у ор га ни за ци ји ОЕБС-а и Фи ло зоф -
ског фа кул те та у Ни шу / Ива на Ми тић, Је ле на Па вло вић // ЛА. – 23 (2013), 107–109.

1239. МО СНА КО ВА, Ка та ри на

Štu dentský ča so pis „Čar(b)ológ“ / Ka ta ri na Mosnáková // 50 ro kov… – 94–97.

1240. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на

До при нос ја ча њу ру ско-срп ских на уч них ве за : XV Сла ви сти че ские чте ния па мя ти
проф. П. А. Дми три е ва и проф. Г. И. Сафроновa / Ма ри на Ни ко лић // ЗбМСС. – 85 (2014),
263–265.

1241. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

На уч ни скуп „Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња је зич ке по ли ти ке“ / Ђор ђе Р. Ота ше -
вић // ЈФ. – 70 (2014), 292–302.

1242. ПА ВЛО ВИЋ, Је ле на*

Вре ме и про стран ство в кул ту ра та на бъл га ри и сър би = Вре ме и про стор у кул ту ри
Бу га ра и Ср ба : дво је зич ни те мат ски збор ни ци. – Ве ли ко Тр но во ; Ниш ; Вар на, 2013. –
400. / Је ле на Па вло вић // ЛА. – 23 (2013), 49–55. | При каз

1243. ПА ВЛО ВИЋ, Је ле на

„Ју жно сло вен ски фи ло лог“ LXIX (2013) / Је ле на М. Па вло вић // ЛА. – 25 (2014), 66–
74. | При каз

1244. ПА ВЛО ВИЋ, Је ле на*

Ра до ви : збор ник ра до ва на уч ног под млат ка из обла сти на у ке о срп ском је зи ку и срп -
ској књи жев но сти. – Ниш : Уни вер зи тет у Ни шу ; Ti mi ş o ra : Uni ver si ta tea de Vest Din, Ниш,
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2012. – 93. – (Збор ни ци : ма ла се ри ја ; 3) / Је ле на Па вло вић // ЛА. – 23 (2013), 69–70. |
При каз

1245. ПА У НО ВИЋ РО ДИЋ, Сте фа на

Лин гви стич ка сло ва ки сти ка (не са мо) у Пре шо ву : Še sť de si at ro kov aka de mic kej
jazyko ved nej slo va ki stiky v Pre šo ve / ed. Da ni e la Slančová, Mar tin Olo šti ak. – Pre šov :
Filozofická fa kul ta Pre šov skej uni ver zity, 2014. – 227. / Сте фа на Па у но вић Ро дић // ФП. – 41,
2 (2014), 155–157. | При каз

1246. [PÄŤDESIAT] 50 ro kov vyso ko škol skej slo va ki stiky v No vom Sa de : 1961–2011 : 60
ro kov Fi lo zo fic kej fa kulty v No vom Sa de : 1954–2014 = 50 го ди на ви со ко школ ске сло ва ки -
сти ке у Но вом Са ду : 1961–2011 : 60 го ди на Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду : 1954–
2014. / red. Jar mi la Hodoličová, Adam Svetlík, Zu za na Týrová. – Nový Sad : Slovakistická
vojvodinská spo loč nost, 2014. – 184.

1247. ПЕ ТРО ВИЋ, Ср ђан

[Шеста] VI ме ђу на род на лет ња ква ли фи ка ци о на шко ла, Вар на, 18–22. ав густ 2014. /
Ср ђан Пе тро вић // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 656–657.

1248. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

The Ser bian Lan gu a ge as Vi e wed by the East and the West : Synchrony, Di ac hrony and
Typo logy : Sla vic Re se arch Cen ter, Hok ka i do Uni ver sity, Sap po ro, 05. 07. 2014. / Људ ми ла
По по вић // ЗбМСС. – 86 (2014), 255–258.

1249. ПО СПИ ШИЛ, Иво

Ме жду на род ная сла ви сти ка : ор га ни за ция, ком му ни ка ция, струк ту ра, ме то до ло гия /
Ivo Pospíšil // Сла ви сти ка. – 18 (2014), 127–148. | Ре зи ме

1250. ПО СПИ ШИЛ, Иво

Ру си сти ка в де я те ль но сти Чеш ской ас со ци а ции сла ви стов / Иво По спи шил // РЯ КИ.
– 4 (2014), 7–16. | Ре зи ме

1251. РА ДО ВА НО ВИЋ, Је ле на

[Пятьдесят вторая] 52 ян вар ская кон фе рен ция сла ви стов Сер бии / Еле на Ра до ва но -
вич // РЯ КИ. – 4 (2014), 180–182.

1252. РА ДО ВИЋ ТЕ ШИЋ, Ми ли ца

У за ви ча ју Ву ко вих пре да ка / Ми ли ца Ра до вић Те шић // Ок то их. – 5 (2014), 185−188.

1253. РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, Ни ко ла

О збор ни ку ра до ва „На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не“ 42, 3 (2013) / Ни ко ла
Ра до са вље вић // СЈ. – 19 (2014), 759–766. | При каз

1254. РАН ЂЕ ЛО ВИЋ, Ана

„На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не“ 43, 3 (2014) / Ана З. Ран ђе ло вић // НЈ. –
45, 3/4 (2014), 135–139. | При каз

1255. РЕЧ ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра на до де ли на гра де Па вле Ивић // Сла ви сти -
ка. – 18 (2014), 659–660.

1256. РИ СТИЋ, Ста на

Срп ске лек си ко граф ске ин сти ту ци је : Бе о град ска лек си ко граф ска шко ла : ,,Пр ва лек -
си ко граф ска шко ла у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ“ / Ста на С. Ри стић // Са вре ме на
срп ска лек си ко гра фи ја… – 27–54.

1257. СА ВРЕ МЕ НА про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти : збор ник ра до ва са V на уч ног
ску па мла дих фи ло ло га Ср би је одр жа ног 30. мар та 2013. го ди не на Фи ло ло шко-умет нич -
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ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. Књ. 1. / проф. др Ми лош Ко ва че вић, Је ле на Пет ко вић. – Кра -
гу је вац : Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет, 2014. – 510. | Уп. 1262.

1258. СА ВРЕ МЕ НО из у ча ва ње срп ског је зи ка и књи жев но сти и сло вен ских је зи ка
као ма тер њих, ино сло вен ских и стра них : збор ник ра до ва : Се дам на е сти кон грес Са ве -
за сла ви стич ких дру шта ва Ср би је Со ко ба ња, 18. сеп тем бар – 20. сеп тем бар 2009. го ди не
/ ур. Љи ља на Ба јић и др. – Бе о град : Са вез сла ви стич ких дру шта ва Ср би је, 2014. – 547.

1259. САН КО ВИЋ, Ни ко ла
„На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не“ 42, 3 (2013) / Ни ко ла Сан ко вић // НЈ. – 45,

1/2 (2014), 121–127. | При каз

1260. СЕ МИ НАР срп ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре : пре да ва ња 3 / 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, 2014. – 174.

1261. СИ КИ МИЋ, Би ља на*
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

1. Ча со пис Ју жно сло вен ски фи ло лог об ја вљу је ори ги нал не ра -
до ве из обла сти лин гви стич ке те о ри је, сло вен ске фи ло ло ги је, 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,
исто ри је лин гви сти ке и срод них на уч них обла сти, на уч ну кри ти ку,
хро ни ку и би бли о гра фи ју. Ра до ви ко ји су већ об ја вље ни или по ну -
ђе ни за об ја вљи ва ње у не кој дру гој пу бли ка ци ји не мо гу би ти при -
хва ће ни за об ја вљи ва ње у Ју жно сло вен ском фи ло ло гу. Ако је рад
био из ло жен на на уч ном ску пу у ви ду усме ног са оп ште ња (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. Ра до ви се об ја вљу ју на срп ском је зи ку, екав ским или ије кав -
ским књи жев ним из го во ром, ћи ри ли цом. Уко ли ко аутор же ли 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,
не мач ком или фран цу ском је зи ку. 

Ру ко пис тре ба да бу де ис пра ван у по гле ду пра во пи са, гра ма ти ке
и сти ла. У Ју жно сло вен ском фи ло ло гу за ра до ве на срп ском је зи ку
при ме њу је се Пра во пис срп ско га је зи ка Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на
Јер ко ви ћа и Ма та Пи жу ри це (Ма ти ца срп ска: Но ви Сад, 2010). По -
ред пра во пи сних нор ми утвр ђе них тим пра во пи сом ауто ри тре ба
да се у при пре ми ру ко пи са за штам пу при др жа ва ју и сле де ћег:
а) На сло ви по себ них пу бли ка ци ја (мо но гра фи ја, збор ни ка, ча со -

пи са, реч ни ка и сл.) ко ји се по ми њу у ра ду штам па ју се кур зи -
вом на је зи ку и пи сму на ко јем је пу бли ка ци ја ко ја се ци ти ра
об ја вље на, би ло да је реч о ори ги на лу или о пре во ду. 

б) По жељ но је ци ти ра ње пре ма из вор ном тек сту (ори ги на лу) и пи -
сму. Уко ли ко се ци ти ра пре ве де ни рад, тре ба у од го ва ра ју ћој на -
по ме ни на ве сти би бли о граф ске по дат ке о ори ги на лу.



в) Стра на име на пи шу се тран скри бо ва но (при ла го ђе но срп ском
је зи ку) пре ма пра ви ли ма Пра во пи са срп ско га је зи ка, а ка да се
стра но име пр ви пут на ве де, у за гра ди се да је из вор но пи са ње,
осим ако је име ши ро ко по зна то (нпр. Но ам Чом ски), или се из -
вор но пи ше исто као у срп ском (нпр. Фи лип Ф. Фор ту на тов). 

г) У умет ну тим би бли о граф ским скра ће ни ца ма (па рен те за ма)
пре зи ме ауто ра на во ди се у из вор ном об ли ку и пи сму, нпр. (БЕ -
ЛИЋ 1941), (KA RO LAK 2004);

д) Ци та ти из де ла на стра ном је зи ку, у за ви сно сти од функ ци је ко -
ју има ју, мо гу се на во ди ти на из вор ном је зи ку или у пре во ду,
али је по треб но до след но се при др жа ва ти јед ног од на ве де них
на чи на ци ти ра ња. Уко ли ко су на во ди да ти у из вор ном је зи ку,
аутор у фу сно ти мо же да ти њи хов пре вод.

3. Ру ко пис рас пра ве или сту ди је тре ба да има сле де ће еле мен -
те: а) на слов ра да, б) име, сред ње сло во, пре зи ме, на зив уста но ве у
ко јој је аутор за по слен, в) са же так, г) кључ не ре чи, д) текст ра да, ђ)
ли те ра ту ру и из во ре, е) ре зи ме и кључ не ре чи на ру ском и ен гле -
ском је зи ку, ж) при ло ге. Ре до след еле ме на та мо ра се по што ва ти. Ра -
до ви ко ји пред ста вља ју кра ће при ло ге, гра ђу, при ка зе и сл. по ред
основ ног де ла тек ста са др же име ауто ра, афи ли ја ци ју, елек трон ску
адре су ауто ра и на слов. 

4. На слов ра да тре ба да што вер ни је и кон ци зни је од ра жа ва са -
др жај ра да. У ин те ре су је ауто ра да се ко ри сте ре чи при клад не за
ин дек си ра ње и пре тра жи ва ње. Ако та квих ре чи не ма у на сло ву, по -
жељ но је да се на сло ву до да под на слов. На слов (и под на слов) штам -
па ју се на сре ди ни стра ни це, вер зал ним сло ви ма.

5. Име, сред ње сло во и пре зи ме ауто ра у сту ди ја ма и члан ци ма
штам па ју се из над на сло ва уз ле ву мар ги ну, а у при ка зи ма ис под
тек ста уз де сну мар ги ну, кур зи вом. Име на и пре зи ме на до ма ћих
ауто ра увек се на во де у ори ги нал ном об ли ку, не за ви сно од је зи ка
ра да. На зив и се ди ште уста но ве у ко јој је аутор за по слен на во ди се
ис под име на, сред њег сло ва и пре зи ме на ауто ра. На зи ви сло же них
ор га ни за ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи је рар хи ју њи хо ве струк ту ре
(нпр., Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за
срп ску књи жев ност). Ако је ауто ра ви ше, мо ра се на зна чи ти из ко -
је установe потиче сваки од наведених аутора. Функција и звање
аутора се не наводе. Слу жбе на адре са и/или елек трон ска адре са
ауто ра да је се у под бе ле шци, ко ја је зве зди цом ве за на за пре зи ме
ауто ра. Ако је ауто ра ви ше, да је се са мо адре са пр вог ауто ра. На зив
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и број про јек та, од но сно на зив про гра ма у окви ру ко га је чла нак на -
стао, као и на зив ин сти ту ци је ко ја је фи нан си ра ла про је кат или про -
грам на во ди се у по себ ној под бе ле шци, ко ја је две ма зве зди ца ма
ве за на за на зив уста но ве у ко јој је аутор за по слен. Код хро ни ке, при -
ка за и кри ти ке име ауто ра, афи ли ја ци ја и елек трон ска адре са да ју
се по сле тек ста хро ни ке, при ка за или кри ти ке.

6. У са жет ку, ко ји тре ба да бу де на је зи ку на ко ме је на пи сан и
рад, тре ба је згро ви то пред ста ви ти про блем, циљ, ме то до ло ги ју и
ре зул та те на уч ног ис тра жи ва ња. Пре по ру чу је се да са же так има од
100 до 250 ре чи (мо же би ти и кра ћи, ако то од го ва ра оби му и при -
ро ди ра да). Са же так тре ба да се на ла зи ис под на сло ва ра да, без
озна ке Са же так, и то та ко да му је ле ва мар ги на уву че на 1 cm у од -
но су на основ ни текст (тј. јед на ко уву че на као пр ви па сус основ ног
тек ста).

7. Кључ не ре чи су тер ми ни или из ра зи ко ји ма се ука зу је на це -
ло куп ну про бле ма ти ку ис тра жи ва ња, а не мо же их би ти ви ше од
де сет. Пре по руч љи во их је од ре ђи ва ти са ослон цем на струч не тер -
ми но ло шке реч ни ке, а у ин те ре су је ауто ра да уче ста лост кључ них
ре чи (с об зи ром на мо гућ ност лак шег пре тра жи ва ња) бу де што ве -
ћа. Кључ не ре чи да ју се на је зи ку на ко јем је на пи сан са же так.
Кључ не ре чи се на во де ис под са жет ка, са озна ком Кључ не ре чи, и то
та ко да им је ле ва мар ги на урав на та с ле вом мар ги ном са жет ка. 

8. Би бли о граф ска па рен те за, као умет ну та скра ће ни ца у тек сту
ко ја упу ћу је на пот пу ни би бли о граф ски по да так о де лу ко је се ци -
ти ра, на ве ден на кра ју ра да, са сто ји се од отво ре не за гра де,
презименa ауто ра (ма лим вер за лом), го ди не об ја вљи ва ња ра да ко -
ји се ци ти ра, те озна ке стра ни це с ко је је ци тат пре у зет и за тво ре не
за гра де, на при мер:

Ако се ци ти ра ви ше су сед них стра ни ца истог ра да, да ју се ци -
фре ко је се од но се на пр ву и по след њу стра ни цу ко ја се ци ти ра, а
из ме ђу њих ста вља се цр та, на при мер:
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Ако се ци ти ра ви ше не су сед них стра ни ца истог ра да, ци фре ко -
је се од но се на стра ни це у ци ти ра ном ра ду, одва ја ју се за пе том, на
при мер:

Уко ли ко је реч о стра ном ауто ру, пре зи ме jе из ван па рен те зе по -
жељ но тран скри бо ва ти на је зик на ко ме је на пи сан основ ни текст
ра да, на при мер Џ. Мар фи за Ja mes J. Murphy, али у па рен те зи пре -
зи ме тре ба да ва ти пре ма из вор ном об ли ку и пи сму, нпр.

Ка да се у ра ду по ми ње ви ше сту ди ја ко је је је дан аутор пу бли -
ко вао исте го ди не, у тек сту ал ној би бли о граф ској на по ме ни по треб но
је од го ва ра ју ћим азбуч ним сло вом пре ци зи ра ти о ко јој се би бли о -
граф ској од ред ни ци из ко нач ног спи ска ли те ра ту ре ра ди, на при -
мер (МURPHY 1974а: 12).

Уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше ауто ра, у умет ну тој би -
бли о граф ској на по ме ни на во де се пре зи ме на пр ва два ауто ра, док се
пре зи ме на оста лих ауто ра за ме њу ју скра ће ни цом и др.:

Ако је из кон тек ста ја сно ко ји је аутор ци ти ран или па ра фра зи -
ран, у тек сту ал ној би бли о граф ској на по ме ни ни је по треб но на во -
ди ти пре зи ме ауто ра, нпр.

Пре ма Мар фи је вом ис тра жи ва њу (1974: 207), пр ви са чу ва ни трак тат из те обла сти
сро чио је бе не дик ти нац Ал бе рик из Мон те Ка си на у дру гој по ло ви ни XI ве ка. 

Ако се у па рен те зи упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ауто ра,
по дат ке о сва ком сле де ћем ра ду тре ба одво ји ти тач ком и за пе том,
нпр. (БЕ ЛИЋ 1958; СТЕ ВА НО ВИЋ 1968)

9. Под бе ле шке (под но жне на по ме не, фу сно те), обе ле же не арап -
ским ци фра ма (иза пра во пи сног зна ка, без тач ке или за гра де) да ју
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се при дну стра ни це у ко јој се на ла зи део тек ста на ко ји се под бе -
ле шка од но си. Мо гу са др жа ти ма ње ва жне де та ље, до пун ска об ја -
шње ња и сл. Под бе ле шке се не ко ри сте за на во ђе ње би бли о граф -
ских из во ра ци та та или па ра фра за да тих у основ ном тек сту, бу ду ћи
да за то слу же би бли о граф ске па рен те зе, ко је – бу ду ћи по ве за не с
по пи сом ли те ра ту ре и из во ра да тих на кра ју ра да – олак ша ва ју пра -
ће ње ци ти ра но сти у на уч ним ча со пи си ма. 

10. При ло зи ко ји ма је илу стро ва но на уч но из ла га ње (та бе лар ни
и гра фич ки при ка зи, фак си ми ли, сли ке и сл.) обе ле жа ва ју се рим -
ским ци фра ма, при ла жу се на кра ју тек ста ру ко пи са, а њи хо во ме -
сто у тек сту се озна ча ва од го ва ра ју ћом ци фром. 

11. Ци ти ра на ли те ра ту ра да је се у за себ ном одељ ку на сло вље ном
Ци ти ра на ли те ра ту ра. У том одељ ку раз ре ша ва ју се би бли о граф -
ске па рен те зе скра ће но на ве де не у тек сту. Би бли о граф ске је ди ни це
(ре фе рен це) на во де се по азбуч ном или абе цед ном ре ду пре зи ме на
пр вог или је ди ног ауто ра ка ко је оно на ве де но у па рен те зи у тек сту.
Пр во се опи су ју азбуч ним ре дом пре зи ме на пр вог или је ди ног ауто ра
ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим се опи су ју абе цед ним ре дом
пре зи ме на пр вог или је ди ног ауто ра ра до ви об ја вље ни ла ти ни цом.
Ако опис би бли о граф ске је ди ни це об у хва та не ко ли ко ре до ва, сви
ре до ви осим пр вог уву че ни су уде сно за два слов на ме ста (ви се ћи
па ра граф).

Сва ка би бли о граф ска је ди ни ца пред ста вља за се бан па сус ко ји
је ор га ни зо ван на раз ли чи те на чи не у за ви сно сти од вр сте ци ти ра -
ног из во ра. 

У Ју жно сло вен ском фи ло ло гу у би бли о граф ском опи су ци ти ра -
не ли те ра ту ре при ме њу је се MLA на чин би бли о граф ског ци ти ра ња
(Mo dern Lan gu a ge As so ci a tion’s Style - Works ci ted) с том мо ди фи ка -
ци јом што се пре зи ме ауто ра на во ди ма лим вер за лом (От ку ца ју се
пр во ве ли ко сло во оста ла ма ла, осве тли се и иза бе ре Small caps у
ме ни ју For mat оп ци ја Font), а на слов по себ не пу бли ка ци је на во ди
се кур зи вом. 

При ме ри та квог на чи на би бли о граф ског ци ти ра ња: 

Мо но граф ска пу бли ка ци ја:
ПРЕ ЗИ МЕ, име ауто ра и име и пре зи ме дру гог ауто ра. На слов

књи ге. По да так о име ну пре во ди о ца, при ре ђи ва ча, или не -
кој дру гој вр сти аутор ства. По да так о из да њу или бро ју то -
мо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња. (Pa ra graf
у ме ни ју For mat, оп ци ја Han ging, увлачење 0,32)

Упутство за припрему рукописа за штампу 389



Пример:
БЕЛИЋ, Александар. О језичкој природи и језичком развитку:

лингвистичка испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит,
1958.

МИЛЕТИЋ, Светозар. О српском питању. Избор и предговор Че-
домир Попов. Нови Сад: Градска библиотека, 2001.

Фо то тип ско из да ње:
ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, годи-

на првог издања. Место поновљеног, фототипског издања:
издавач, година репринт издања.

Пример:
СОЛАРИЋ, Павле. Поминак књижески. Венеција, 1810. Инђија:

Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 2003.

Се кун дар но аутор ство:
У Ју жно сло свен ском фи ло ло гу збор ни ци на уч них ра до ва се

опи су ју пре ма име ну уред ни ка или при ре ђи ва ча.
ПРЕ ЗИ МЕ, име уред ни ка (или при ре ђи ва ча). На слов де ла. Ме сто

из да ва ња: из да вач, го ди на из да ва ња. 
При мер:
РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад (ур.). Срп ски је зик на кра ју ве ка. Бе о -

град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ – Слу жбе ни гла сник,
1996.

Рукопис:
ПРЕ ЗИ МЕ, име. На слов ру ко пи са (ако по сто ји или ако је у на у ци

до био оп ште при хва ће но име). Ме сто на стан ка: Ин сти ту ци -
ја у ко јој се на ла зи, сиг на ту ра, го ди на на стан ка. 

При мер: 
НИ КО ЛИЋ, Јо ван, Пе сма ри ца. Те ми швар: Ар хив СА НУ у Бе о гра -

ду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.
Ру ко пи си се ци ти ра ју пре ма фо ли ја ци ји (нпр. 2а–3б), а не пре -

ма па ги на ци ји, из у зев у слу ча је ви ма кад је ру ко пис па ги ни ран.

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји:
При лог у ча со пи су:
ПРЕ ЗИ МЕ, име ауто ра. „На слов тек ста у пу бли ка ци ји.“ На слов

ча со пи са број све ске или то ма (го ди на, или пот пун да тум):
стра не на ко ји ма се текст на ла зи.
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При мер:
РИБ НИ КАР, Ја ра. „Но ва ста ра при ча.“ Ле то пис Ма ти це срп ске

књ. 473, св. 3 (март 2004): стр. 265–269.

При лог у но ви на ма:
ПРЕ ЗИ МЕ, име ауто ра. „На слов тек ста.“ На слов но ви на да тум:

број стра на.
При мер:
КЉА КИЋ, Сло бо дан. „Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра.“ По -

ли ти ка 21. 12. 2004: 5.

Монографска публикација до ступ на on- line:
ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. <адреса са ин тер не та>. Да -

тум пре у зи ма ња.
При мер:
VELT MAN, K.H. Aug men ted Bo oks, know led ge and cul tu re.
<http://www.isoc.org/inet2000/cdpro ce e dings/6d/6d.> 02.02.2002.

При лог у се риј ској пу бли ка ци ји до ступ ан on- line:
ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текста.“ Наслов периодичне пу-

бликације . Датум периодичне публикације. Име базе пода-
така. Да тум пре у зи ма ња.

При мер:
TОIT, A. „Te ac hing In fo-pre ne ur ship: stu dents’ per spec ti ve.” ASLIB

Pro ce e dings Fe bru ary 2000. Pro qu est. 21.02.2000.

При лог у ен ци кло пе ди ји до ступ ан on- li ne:
„НА ЗИВ ОД РЕД НИ ЦЕ.“ На слов ен ци кло пе ди је. <адре са са ин тер -

не  та>. Да тум пре у зи ма ња.
При мер:
„WIL DE, Oscar.” Encyclo pe dia Ame ri ca na. <...> 15.12.2008.

12. Из во ри се да ју под на сло вом Из во ри у за себ ном одељ ку по -
сле одељ ка Ци ти ра на ли те ра ту ра на истим прин ци пи ма би бли о -
граф ског опи са ко ји се при ме њу је у одељ ку Ци ти ра на ли те ра ту ра.

13. Ре зи ме не би тре ба ло да пре ла зи 10% ду жи не тек ста, тре ба
да бу де на ру ском и ен гле ском је зи ку. И на слов ра да тре ба пре ве сти на
ен гле ски и ру ски је зик. Уко ли ко аутор ни је у мо гућ но сти да обез бе ди
ко рек тан пре вод, тре ба да на пи ше ре зи ме на је зи ку на ко ме је на пи -
сан и рад, а уред ни штво Ју жно сло вен ског фи ло ло га ће обез бе ди ти
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пре вод. Уко ли ко је рад на пи сан на стра ном је зи ку, ре зи ме мо ра би -
ти на пи сан и на срп ском и на ен гле ском је зи ку. Уко ли ко аутор ни је
у мо гућ но сти да обез бе ди ре зи ме на срп ском је зи ку, тре ба да на пи -
ше ре зи ме на је зи ку на ко јем је на пи сан рад, а уред ни штво ће обез -
бе ди ти пре вод ре зи меа на срп ски је зик. По сле ре зи меа тре ба на је -
зи ку ре зи меа на ве сти кључ не ре чи за да ти рад. 

14. Текст ра да за Ју жно сло вен ски фи ло лог пи ше се елек трон -
ски на стра ни ци А4 фор ма та (21 x 29,5 cm), с мар ги на ма од 2,5 cm,
увла че њем но вог па су са 1,5 cm, и раз ма ком ме ђу ре до ви ма 1,5.
Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, сло ви ма ве ли чи не
12 pt, a са же так, кључ не ре чи, ре зи ме, ци ти ра ну ли те ра ту ру и под -
но жне на по ме не сло ви ма ве ли чи не 10 pt. 

Штампанe ру ко пи се тре ба сла ти до 15. јануара за прву свеску
или до 15. маја за другу свеску на адре су: Уре ђи вач ки од бор Ју жно -
сло вен ског фи ло ло га, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Кнез Ми ха -
и ло ва 36, 11000 Бе о град. По ред штам па не вер зи је ру ко пи са, тре ба
по сла ти и елек трон ску вер зи ју ру ко пи са, иден тич ну штам па ној, у
Word фор ма ту на ком пакт ди ску или на елек трон ску адре су ppi per -
2828@gmail.com или raj nad@yahoo.com с на зна ком да се ра ди о ру -
ко пи су за Ју жно сло вен ски фи ло лог. Штам па на вер зи ја ру ко пи са мо -
же би ти за ме ње на елек трон ском вер зи јом у PDF фор ма ту.

Уређивачки одбор Јужнословенског филолога

Јужнословенски филолог LXXII, св. 1–2 (2016)392



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


