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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е

UDC 811.1’37
Изворни научни рад

Aljo ša Mi len ko vić

SCR. KRD(O) ‘HERD’*

Ini tial *k in SCr. krd(o) ‘herd’ < PIE *ḱr̥dh- is a re sult of the PIE de pa la ta li za tion be fo re 
*r̥, whi le BSl. *k which un der li es PSl. *č- in *čer da and *čerdъ is ana lo gi cal, ori gi na ting eit her 
from the ze ro-gra de ro ot *ḱr̥dh- or from the e-gra de ro ot with the s-mo bi le, whe re PIE *ḱ yields 
PIE *k re gu larly.

Key words: In do-Eu ro pean, Bal to-Sla vic, de pa la ta li za tion, ana logy.

Ини ци јал но к у сх. крд(о) < пие. *ḱr̥dh- на ста је пие. де па ла та ли за ци јом па ла то ве-
ла ра ис пред *r̥, док је бсл. *k на ко је се сво ди *č- у псл. *čer da и *čerdъ ана ло шког по ре кла, 
из нул тог пре вој ног сте пе на ко ре на и(ли) из е-сте пе на са мо бил ним *s, где пие. *ḱ да је 
пие. *k по пра ви лу.

Кључ не ре чи: ин до е вроп ски, бал то сло вен ски, де па ла та ли за ци ја, ана ло ги ја.

1. IntroductIon. SCr. kr do ‘herd’ has, with re la ted words, drawn a lot of at ten-
tion from the re se ar chers so far. Still, cer tain qu e sti ons re main unan swe red. In this 
ar tic le, we se ek to ex pla in its ori gin, fo cu sing on its most con tro ver sial pro blem: 
the qu e sti on of the ini tial ve lar stop. The ri se of the plain ve lar in the Bal to-Sla vic 
ro ot un derlyin g SCr. kȑdo is com ple tely re gu lar, whi le it was ex pec ted, tho ugh 
not pho ne mi cally re gu lar in so me BSl. cog na tes, which is go ing to be ela bo ra ted 
in what fol lows.

2. data. The va ri ants fo und in SCr. are kȑdo and kȓdo, be si des kȑd/kȓd (Vuk 
1852: 300, RJA V: 497–498). De ri ved terms in clu de: krdášce ‘lit tle herd’ (RJA V: 
498, RSA X: 473), krdéljak ‘id.’ (RSA X: 473, RMS III: 48), kŕdak ‘id.’ (RSA X: 473, 
RMS III: 48), krdar1 ‘her dsman’ (RJA V: 498, RSA X: 473), krdaš ‘id.’ (RSA X: 
473), krdōvnīk ‘id.’ (RSA X: 474), krdàrica ‘fe ma le her dsman’ (RJA V: 498, RSA X: 
473), krdàšica ‘na me of the she ep’ (RSA X: 473), krdōvnica ‘she ep’ (RSA X: 474) 
kr de lo ‘herd’ (RJA V: 498), krd ni ca2 ‘sow’ (RJA V: 498), kŕditi, pra es 1sg kȓdīm 
‘gat her in a herd’ (RJA V: 498, RSA X: 474), adjec ti ve kȓdskī/kȑdskī (RSA X: 474) 
and adverb krdimicē ‘li ke a herd’ (RSA X: 474). So me of the Sla vic cog na tes are: 

* I owe a gre at debt of gra ti tu de to Pro fes sor Or sat Li go rio, who read the draft of this pa per 
and hel ped me with his use ful com ments. I wo uld al so li ke to thank the anonymo us re vi e wers, who se 
com ments we re highly in flu en tial on the fi nal lo ok of the text, ha ving led to its con si de ra ble ex ten-
si on at so me po ints. I ta ke full re spon si bi lity for what is cla i med in the ar tic le.

1 In RMS (III: 48) one finds kŕdar, which do es not se em to ha ve the cor rect ac cent. 
2 Words kr de lo and krd ni ca are un stres sed in RJA (loc. cit.) and unat te sted in ot her so ur ces.
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Sln. krdéḷọ3 ‘herd’ (PleteršnIk 1894: 460–461; krdȩ‾lo Snoj 2009: 320); Mcd. кр дар 
‘id.’, verb кр ди (ES SJa XI II: 213); Cz. dial. kŕdel’ ‘herd’ (Machek 1968: 291), Kash. 
kar no ‘id.’4 (< PSl. *kъrdьno) and so on. 

They all de scen ded from PSl. *kъrd-, the ze ro-gra de of *kerd- (> *čerd-). 
The full gra de *čerd- is at te sted in SCr. čréda (Vuk 1818: 906), črijè da ‘turn’ (RJA 
II: 78–79), črȇd, črédo ‘id.’ (RJA II: 77), črèdar ‘her dsman’ (RJA II: 77), Čak. črēdȁ 
(No vi), črīdȁ (Vr ga da) ‘flock of she ep’, Sln. čréḍa ‘id.’ (PleteršnIk 1894: 109), 
Rus. че редá ‘se qu en ce’, OPl. czr zo da ‘herd’ (Pl. tr zo da ‘id.’), Cz. třída ‘row’, Slov. 
čri e da ‘herd’ etc. (derkSen 2008: 81–82, ES SJa IV: 60–63, SP II: 150–151).

On the ot her hand, P. Skok was in cli ned to think that the je ka vian word črijè da, 
fo und in RJA, was con struc ted by the aut hors of RJA on the ba sis of the cor re spon ding 
form čréda and unat te sted in SCr. di a lects (ERHSJ I: 337). It is al so cla i med (loc. 
cit.) that čréda (Vuk 1818: 906) is not the ex pec ted Neo-Što ka vian cor re spon den-
ce of Čak. črēdȁ, but a lo an word from Church Sla vo nic. The ot her in di ca tor that 
NŠtok. čréda is in fact a lo an word from Church Sla vo nic is the pre ser va tion of 
the ini tial clu ster čr-. For la te PSl. *čr-, one wo uld ex pect Štok. cr- (IVIć 2001: 23, 
carlton 1991: 330), as in PSl. *čeȓvo >> NŠtok. crévo/crij èvo ‘in te sti ne’ (with 
unex pec ted ac cent, un li ke Čak. črȋvo [jurIšIć 1973: 38]); PSl. *čeȓpъ > NŠtok. 
crȇp/crȉjep ‘ti le’. If so, the only re li a ble di a lec tal at te sta ti ons in Ser bo-Cro a tian 
are the abo ve-men ti o ned Ča ka vian forms.

2.1. The ac cent of the exa mi ned words se ems to be stra ightfor ward (in terms 
of the Pro to-Sla vic and Bal to-Sla vic re con struc tion). A ma jo rity of the Sla vic de-
scen dants po int to the stress pat tern B for both PSl. *čer da̍ and *čer̃dъ, cf. Rus. 
че редá, acc sg че редý; NŠtok. čréda, acc sg črédu (ho we ver, Skok’s ob jec tion on 
this form sho uld be born in mind), Sln. črẹ́da; as well as Cz. třída, Slov. čri e da, 
US črjóda and Kash. strzóda ‘herd’, with pre ser ved pre to nic length, which is 
com ple tely ex pec ted in the stress pat tern B. For Kas hu bian, cf. strzóda ‘herd’ (B) 
vs. str zo da ‘Wed nes day’, the lat ter be ing de ri ved from PSl. *ser da̍, acc sg *seȓdǫ, 
cf. NŠtok. sréda/srijè da, acc sg srȇdu/srȉje du (danIčIć 1925: 4). The length was 
ob vi o usly pre ser ved in Slc. střȯ́u̯dă ‘herd’ (SW: 1113) as well,5 sin ce la te PSl. *o 
yiel ded Slc. ȯu̯ only if long (“in der Lang stu fe”), lorentz 1903: 78, but was re-
flec ted as uo̯ (if stres sed) or o (if un stres sed) “in der Kur zstu fe”, cf. the re fo re the 
dif fe ren ce bet we en střȯ́u̯dă (< PSl. [?] *čer da̍, s.p. B)6 and střùo̯dă ‘Wed nes day’ 
(SW: 1114) < PSl. *ser da̍, s.p. C. Only a few forms be long to the stress pat tern C, 
li ke Čak. črēdȁ, acc sg črȇdu (BelIć 1909: 238) and Pol. tr zo da, which was ob-
ser ved by K. Bo gatyre v (1995: 70). In Po lish, words of the stress pat tern B who se 

3 From a de ri va ti o nal po int of vi ew, Sln. krdé ḷ ‘herd’ (which po ints to s.p. B, see be low the 
di scus sion on the ac cent) se ems qu i te odd, sin ce the -ělь-suf fi xa ti on was a pro duc ti ve mo del of de-
ri ving de ver ba ti ve no mi na ab strac ta in Pro to-Sla vic (VaIllant 1974: 559–560). Ho we ver, Sln. krdé ḷ 
was ne it her no men ab strac tum nor de ver ba ti ve. The re fo re, Va il lant con clu ded that Sln. krdéḷ did not 
be long with ot her *-ělь-de ri va tes (“est à part de la série des ab stra its et sûre ment d’a u tre ori gi ne”; 
1974: 560).

4 Kas hu bian exam ples are ta ken mostly from KSR.
5 Ho we ver, the va ri ant with short stem-vo wel has al so been re cor ded (StankIewIcz 1993: 295). 

This is com pa ra ble with Pl. tr zo da.
6 F. Lo rentz (loc. cit.) con si de red it to be a de scen dant of PSl. *čer da. For de ta i led analysis, 

see the sec tion 5.4.
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un derlyin g forms con ta i ned the diphthongs *ol and *or in the stem ha ve pre ser ved 
the vo wel length from an ear li er sta ge, cf. Pol. bru zda < PSl. *bor zda̍ ‘bur row’ (B). 
Čak. črīdȁ, -ẽ (jurIšIć 1973: 38) is in con clu si ve, as the acc sg form was not re cor-
ded. As for PSl. *čer̃dъ (B), cf. Rus. черëд, gen sg че редá. The word was al so 
at te sted with mo bi le ac cent (s.p. C), cf. Ukr. and Rus. dial. чéред, gen sg чéре да, 
which is ob vi o usly se con dary (IllIč-SVItyč 1963: 127). The mo re ar cha ic pat tern 
(Rus. черëд) is com pa ra ble with Skt. śárdham, both of which are de ri ved from 
the PIE ne u ter noun *ḱérdh-o-m, sin ce PIE stem-stres sed ne u tra yiel ded ma scu li-
ne no uns in Bal to-Sla vic (IllIč-SVItyč 1963: 123–133). Mo re o ver, PIE baryto ne 
ma scu li nes with no laryngeal in the stem all ac qu i red mo bi le ac cent in Sla vic, cf. 
NŠtok. zȗb, gen sg zȗba (C) vs. Gr. γόμφος (IllIč-SVItyč op.cit.; kortlandt 1994: 
10). This is usu ally re fer red to as Il lič-Svityč’s law and it may ser ve as anot her 
in di ca tor that PSl. *čer̃dъ (B) must go back to a ne u ter noun in PIE.

The ir Bal tic (Lit hu a nian) cog na tes al most re gu larly be long to the stress pat tern 
2, which is the ex pec ted co un ter part of the PSl. s.p. B: Lith. (s)ker̃dži us (2), sker̃dis 
(2, but al so 4), derkSen 2015: 238–239; Lith. ker dis is un stres sed loc. cit. The su sta i-
ned to ne in La tvian ķẽrd zis (= Lith. ker dis) do es not cor re spond to the Lit hu a nian 
cir cum flex, sin ce the Bal tic non-acu te vo wels we re re flec ted as the fal ling to ne in 
La tvian, cf. Latv. rùoka = Lith. rankà, gen sg rañkos (olander 2009: 118; derkSen 
1996: 14–15). The said di scre pancy is ea sily ex pla i ned by as su ming a Lith. bor ro wing 
in La tvian (derkSen 2015: 238).7 The Old Prus sian cog na te kērdan is fo und in the 
Third Ca tec hism (PEŽ s.v. kērdan), in which the to ne of a stres sed diphthong is 
in di ca ted with a mac ron or til de-li ke di ac ri tic, as al ready esta blis hed by For tu na tov 
(rInkeVIčIuS 2009: 7; olander 2009: 121–122). In this ca se, the di ac ri tic is pla ced 
on the first part of the diphthong, in di ca ting the fal ling to ne in OPr. kērdan, which 
re gu larly cor re sponds to the cir cum flex in Lit hu a nian (s)ker̃dži us.8

Whi le the ac cent of PSl. *čer da̍, *čer̃dъ was in he ri ted from Bal to-Sla vic, NŠtok. 
krd and kr do do not ap pe ar to be so ar cha ic when it co mes to ac cent. What one 
finds in Neo-Što ka vian is the con cur rent use of two pat terns in both a ma scu li ne 
and a ne u ter noun: kȑd, kȑdo vs. kȓd, kȓdo. As they are de ri ved from PSl. *kъrdъ, 
*kъrdo, the short fal ling ac cent in Neo-Što ka vian co uld only re flect Pro to-Sla vic 
acu te, as if the re has ever been a pat tern *kъr̋dъ/*kъr̋do. If even exi sted in Pro to-
Sla vic, *kъr̋dъ/*kъr̋do co uld not ha ve been in he ri ted from Bal to-Sla vic and In do-
Eu ro pean, sin ce a laryngeal can not be re con struc ted in the PIE ro ot that the word 
is de ri ved from (see be low). On the con trary, the mo bi lity one finds in NŠtok. kȓd, 
kȓdo < PSl. s.p. C (< PIE oxyto na), might be a con se qu en ce of the ze ro-gra de ro ot 
*ḱr̥dh-, in which ca se this pat tern might re pre sent a Bal to-Sla vic in he ri tan ce. The 
de si nen tial stress in the re con struc ted PIE pa ra digm wo uld ac co unt for the fact that 
the noun re ma i ned ne u ter in Sla vic (IllIč-SVItyč loc. cit.; kortlandt1989: 44).9

2.2. It is no ta ble that the afo re men ti o ned forms are In do-Eu ro pean in ori gin, 
sin ce the ir cog na tes ha ve been fo und in most IE lan gu a ges, in clu ding: Lith. (s)ker̃dži us 
‘shep herd’ (→ Pl. skierdź, Rus. ki erd’, Fraenkel 1962: 242), sker̃dis, ker dis (derkSen 

7 “Latv. ķẽrd zis ‘sta ble man at a ma nor’ (pro bably from Lit hu a nian)”, derkSen 2015: 238.
8 As a re ver se ca se, cf. OPr. acc pl geī wans, Lith. gývas (olander 2009: 118).
9 It is stri king that the form with the long fal ling ac cent is the only one at te sted in Vuk’s Dic-

ti o nary.
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2015: 238–239), OPr. kērdan ‘ti me’, Go. haírda ‘herd’, haírdeis ‘shep herd’ (< PGm. 
*hir diyaz < PIE *ḱerdh-yo-s, ie.*ḱerdh-y-o-s, kroonen 2013: 221), Gr. κόρθυς ‘he ap’, 
κορθύνω ‘lift up, ra i se’, as well as (pre su mably) Skt. śardha(s)- ‘tro op, host’, Av. 
sarəδa- ‘kind, na tu re’, OP θard- ‘kind’ (BartholoMae 1904: 1566, IEW II: 579), 
‘year’ (kent 1950: 188). MW cordd ‘tri be, clan’ is de ri ved from PIE *koryo- (Ma-
taSoVIć 2009: 218), hen ce it do es not be long he re, as pre vi o usly sug ge sted in IEW 
(II: 579) and la ter adop ted el sew he re (e.g. ERHSJ I: 337, ESJS II: 111, dronoVa 
2015: 185).

3. theProBleM. On the ba sis of such pho no lo gi cal re sem blan ces, we may 
re con struct PIE *skerdh- : *ḱerdh-.10 The va ri ants fo und in Lit hu a nian (ker̃dži us : 
sker̃dži us, ker dis : sker̃dis) in di ca te the pre sen ce of the s-mo bi le in the PIE ro ot 
*(s)ḱerdh-, whi le the In do-Ira nian words po int to PIE *ḱ- in the va ri ant wit ho ut 
the s-mo bi le. The pro of for PIE *dh is fo und in Skt. dh, Go. d, Gr. θ, and Bal to-
Sla vic, due to the ab sen ce of Win ter’s law, who se tra ce wo uld be the acu te stress in 
Lit hu a nian. As one finds the cir cum flex in Lith. (s)ker̃dži us, it re pre sents a re flex 
of the PIE ro ot with aspi ra ted stop. o-gra de ro ot *ḱordh-, wit ho ut *s-, yiel ded Gr. 
κόρθυς (BeekeS 2010: 753).

BSl. *kerd- (> PSl. *čerd-, Lith. kerdž-) and *kurd- (> PSl. *kъrd > SCr. kr do) 
can not be di rectly tra ced back to the pro po sed PIE *ḱerdh- : *ḱr̥dh-. Sin ce the ex-
pec ted sa tem re fle xes (PSl. *s, Lith. š) ha ve not ari sen, Derk sen con clu des that 
“on the ba sis of Bal to-Sla vic and Got hic we may re con struct *(s)kerdh-eh2” (2008; 
2015: 82; 239).11

Be a ring in mind what the re gu lar Bal to-Sla vic re fle xes of PIE *ḱ, *kw and *k 
are, we may tem po ra rily ex clu de PIE *ḱ from the di scus sion.12 What can be im-
me di a tely ob ser ved is that we are not de a ling with a la bi o ve lar in this ca se eit her, 
cf. Ger ma nic cog na tes, such as Go. haírda and haírdeis. The la bi o ve lar *kw is 
re gu larly re flec ted as Go. ƕ, cf. Go. ƕas ‘who’ < PIE *kwos (OCS kъ-to, Skt. kaḥ, 
LAv. kō), Go. leiƕan ‘lend’ < PIE *le ikw- (Gr. λείπω, Lith. pra es 3 sg liẽka).

On the ot her hand, Skt. ś in śardha(s)-, Av. s in sarəδa- and OP θ in θard- are 
usu ally de ri ved from PI Ir. *ć (< PIE *ḱ). Hen ce, if we as su med *ḱ (not *k) in this 
ro ot, its ex pec ted out co mes wo uld be IIr. *ćardh- (> Skt. śardh-, Av. sarəδ-, OP 
θard-), and Lith. sker̃dži us, whe re the plain ve lar wo uld ha ve ari sen as the re sult 
of the PIE ne u tra li za tion of ve lars af ter *s (*sḱerdh- > *skerdh-, cf. kortlandt 
1989; 1994; 2005: 42; 2; 4). For cen tum lan gu a ges, li ke Got hic and Gre ek, it is not 
re le vant whet her the ini tial ve lar was plain or pa la tal. PSl. *kъrd- (> SCr. kr do) is 
al so pho ne mi cally re gu lar, as will be po in ted out be low. Unex pec ted out co mes 
in clu de PSl. *čerd- and Lith. kerd̃ži us (< BSl. *kerd-), which de scen ded from PIE 
*ḱerdh-, wit ho ut the s-mo bi le, in which the re we re no con di ti ons for the ne u tra li-
za tion of the ve lar se ri es.

3.1. The ot her pho no lo gi cal pro blem re gar ding SCr. kr do is the ori gin of the 
ro ot vo ca lism. So me re se ar chers fa i led to ex pla in the apop ho nic re la tion *kerd- : 
*kъrd- in Pro to-Sla vic and the re fo re con si de red PSl. *kъrd- to be a bor ro wing 

10 Al so BeekeS 2010: 753 (see).
11 This re fers to PSl. *čer da̍. Thus one finds the suf fix *-eh2.
12 As it yiel ded BSl. *ś (> Slav., Latv., OPr. s, Lith. š), cf. MataSoVIć 2008: 86–87.
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from Ger ma nic (see ERHSJ I: 337–338). This vi ew has now been aban do ned, and 
PSl. *kъrd- is be li e ved to ori gi na te from the PIE ze ro-gra de ro ot *ḱr̥dh-, which 
yields PSl. *kъrd- re gu larly (see be low).

Ho we ver, one of the anonymo us re vi e wers drew our at ten tion to the fact that 
the ge o grap hic di stri bu tion of PSl. *kъrd- may be in di ca ti ve of an early bor ro wing 
(pre su mably from Ger ma nic) rat her than of an In do-Eu ro pean in he ri tan ce and 
that, be fo re pro ce e ding to de ri ve PSl. *kъrd- from the PIE ze ro-gra de ro ot *ḱr̥dh-, 
a mo re de ta i led analysis of the said pos si bi lity sho uld be con duc ted.

It is known that the re are two layers of Ger ma nic lo an words in Pro to-Sla vic: 
the ear li er – Got hic (be fo re the end of the fifth cen tury), and the la ter – West Ger-
ma nic, which co in ci des with the pe riod when the Pro to-Slavs spread in to cen tral 
Eu ro pe (Pronk-tIethoFF 2013: 6, 50–76; espe ci ally 72–74). Be si des se man ti cally 
re la ted words, such as Go. haírda and OHG her ta, our at ten tion was drawn to 
PGm. *hur di (kroonen 2013: 258). Go. haúrds ‘(lat ti ce) do or’, a fe mi ni ne i-stem 
noun, wo uld not ha ve been bor ro wed as Pro to-Sla vic *kъrd-, ne it her wo uld OHG 
hurt, hurd ‘hur dle, gra te, ra i ling’. When it co mes to the adap ta tion of Ger ma nic 
fri ca ti ves, they “we re ta ken over as such by Pro to-Slavs only in tho se ca ses whe re 
the Pro to-Sla vic in ven tory pos ses sed a cor re spon ding fri ca ti ve” (Pronk-tIethoFF 
2013: 229). As the pho ne me *x was a part of the Pro to-Sla vic in ven tory, Ger ma nic 
*h was ta ken over as such (see the exam ples in Pronk-tIethoFF loc. cit). Thus, the 
idea abo ut de ri ving PSl. *kъrd- from (pre su mably) OHG hurt/hurd is not sup por ted 
by the esta blis hed pho no lo gi cal prin ci ples of adap ting Ger ma nic lo an words in 
Pro to-Sla vic. Furt her mo re, PSl. *kъrd- was ex pli citly con nec ted with PSl. *čerd- in 
e.g. ES SJa (IV: 61, and XI II: 213,)13 ERHJ (498) and Machek 1968: 291.

4. PreVIouSSolutIonS. In this sec tion, we list and di scuss so me of the most 
re pre sen ta ti ve pre vi o us pro po si ti ons. Be fo re we pro ceed, it sho uld be no ted that 
so me re se ar chers de alt with the pre hi story of the con cer ned ro ot, ma king a con-
nec tion with PIE *(s)ker- ‘cut’14 (toPoroV 1980: 315–323)15 or *ḱer- : *ḱrē- (sic!) 
‘feed, ta ke ca re’ (dronoVa 2015), mostly on the se man tic gro unds. Ho we ver, this 
qu e sti on it self has not drawn our at ten tion, as we in tend to fo cus on the qu e sti on 
of the an la ut ve lar.

4.1. IIr. forms, which might be in di ca ti ve of PIE *ḱ, and BSl. *(s)kerd- do not 
ha ve the com mon ori gin.

This ex pla na ti on was ori gi nally sug ge sted by Mayrho fer (KE WA III: 309–310, 
EWA ia II: 619–620). He at tri bu tes the pho no lo gi cal di scre pancy bet we en the IIr. 
and BSl. forms to the ir dif fe rent ori gin: BSl. *(s)kerd- < PIE *(s)kerdh-, whi le PI Ir. 
*ćardh- and *ćard ha- “sind oh ne ge sic her te idg. Ver stu fe” (EWA ia II: 620). This 
was adop ted in SP (II: 151). The aut hor finds so me se man tic dif fi cul ti es to con nect 
them, which was di smis sed in luBotSky 2001: 50–51. Even if we re con struc ted 

13 Ho we ver, the pos si bi lity of a bor ro wing from Ger ma nic was not com ple tely aban do ned the re.
14 For the ro ot *(s)ker-, see LIV 556–557.
15 Sin ce this so lu tion wo uld imply that the Gut tu ral wec hsel has ne ver ap pe a red in the Bal to-

Sla vic de scen dants of the con cer ned ro ot (owing to the fact that they wo uld ha ve de scen ded from 
PIE *(s)ker- re gu larly), it was adop ted by Lu botsky (2001: 51). As To po rov fa i led to ex pla in IIr. forms, 
Lu botsky pro po sed a new so lu tion (see be low).
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PIE ro ot *ḱerdh- apart from any form with the mo bi le *s-, it wo uld be a pro ble ma tic 
so lu tion in vi ew of the pho no lo gi cal struc tu re of PIE ro ot, due to the fact that it wo uld 
con tain a se qu en ce TVRDh-,16 which wo uld vi o la te the ru les of Pro to-In do-Eu ro pean 
pho no tac tics (rInge 2006: 8; kortlandt 2012: 11). Ho we ver, a ra di cal se qu en ce 
*sTV(R)Dh- is not only pos si ble but abun dantly at te sted (luBotSky 2001: 50).

4.2. *ḱ in PIE ḱerdh- lost its pa la tal fe a tu re in Bal to-Sla vic in or der to be 
dis tinct from the out co me of PIE *ḱr̥d- (> BSl. *śird- > Lith. šird-ìs, Latv. sir̂d-s, 
OCS sьrd-ьce ‘he art’).

This so lu tion was pro po sed by the au tor(s) of the ar tic le čer da in ES SJa (IV: 
62) and is advo ca ted in gluhak 1993: 347. It se ems ad hoc, sin ce it wo uld ac co unt 
for a sin gle ca se. It al so se ems that the as sump tion abo ut Lith. sker̃dži us ha ving 
got its s- from se man ti cally re la ted words, such as sker̃sti ‘sla ug hter’, sérgėti ‘to 
gu ard’, sárgas ‘gu ard’ (Fraenkel 1962: 242; gluhak 1993: 347) is an ad hoc one. 
In IEW (II: 579) one finds only the ro ot *ḱerdh- and Lith. sker̃dži us as one of its 
de scen dants, wit ho ut de a ling with the ori gin of s-.

4.3. Skt. ś-, Av. s- and OP θ- po int to PIE *skerdh- > PI Ir. *sčardh-.
The ex pla na ti on, ori gi nally pro po sed by luBotSky (2001: 50–51), im pli es 

that the con cer ned PIE ro ot, which un der li es SCr. kȑd(o)/kȓd(o), con ta i ned *k, not 
*ḱ, which has pre vi o usly been re con struc ted only on the ba sis of the IIr. forms any-
way. PIE *ske- was most pro bably re flec ted as PI Ir. *sča-, which, if word-ini tial, 
yiel ded Skt. cha-, Av. sa- and OP θa- re gu larly, cf. Skt. cha dayati , Av. sa da i i e i ti, 
OP θa daya- (luBotSky 2001: 30). If so, for PIE *skerdh-, one wo uld ex pect Skt. 
*chardh-, the ab sen ce of which is a re sult of Gras sman’s law, which ope ra ted in 
this word (PI Ir. *sčardh- > Skt. *chardh- > Skt. *cardh- > Skt. śardh-; luBotSky 
2001: 50).17

This pro po si tion se ems to be the most pro ba ble one, sin ce it wo uld even ac-
co unt for *k in BSl. *kerd-. Ne vert he less, it has not ga i ned ge ne ral ac cep tan ce, cf. 
BeekeS 2010: 753, whe re the pa la to ve lar was re con struc ted in the va ri ant wit ho ut 
the s-mo bi le (*ḱerdh-). Be si des that, PI Ir. *sča- re qu i res e-gra de PIE ro ot *skerdh-, 
whi le in the at te sted IIr. forms (Skt. śardha-, Av. sarəδa-, OP θard-) one do es not 
find an unam bi gu o us pro of of PIE *e, sin ce Skt., Av., OP a co uld ha ve ari sen from 
both PIE *e and *o. IIr. a for PIE *o wo uld not ha ve ari sen he re, sin ce the sylla ble 
con ta i ning it was clo sed. The o-gra de ro ot wo uld not be unex pec ted, cf. the abo-
ve-men ti o ned Gre ek de scen dants. If so, the only pos si ble so ur ce of Skt. ś-, Av. 
s- and OP θ- co uld be PIE *ḱ-.

5. ProPoSal. De spi te the fact that the ex pec ted s- for the as su med PIE *ḱ- is 
not fo und in the Pro to-Sla vic de scen dants, de ri ving them from PIE *ḱerdh- sho uld 
not be di smis sed.

5.1. gerManIccognateS. Go. haírda, and haírdeis co uld po int out to both 
PIE *kerdh- and *ḱerdh-, sin ce the re gu lar re flex of PIE *k and *ḱ wo uld be equ ally 
Go. h, cf. Go. ti u han ‘pull’ < PIE *de uk- (Lat. dūcō, Alb. nduk, kroonen 2013: 515), 

16 T = vo i ce less stop, V = vo wel, R = re so nant, Dh = aspi ra ted stop.
17 An ex pla na ti on such as that (PSl. *čer da < PIE *kerdh-eh2-ø, not *ḱerdh-eh2-ø) was ap plied 

in ERHJ (s.v. kr do, 498), but wit ho ut di rect re fe ren ce to luBotSky2001.
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Go. háils ‘who le’ < PIE *koil-o-s (OCS cělъ ‘who le’, derkSen 2008: 75),18 as well 
as Go. haírto, ON hjar ta, OE he or te ‘he art’, < PIE *ḱerd- (OCS srěda ‘mid dle’, Arm. 
sirt), Go. taíhun ‘ten’ < PIE *deḱm̥t (Skt. daśa, Gr. δέκα, Lith. dẽšimt, OCS desętь).

5.2. Indo-euroPeandePalatalIzatIonSoFPalatoVelarS. The sa tem lan gu a ges 
so me ti mes ex hi bit plain ve lars whe re pa la to ve lars are re con struc ted in the ir un-
derlyin g etyma. The se ex cep ti ons are syste ma tic and so me of them we re com mon 
PIE in no va ti ons, whi le the ot hers se em to ha ve ope ra ted wit hin the pre de ces sors 
of the se pa ra te (sa tem) bran ches of the In do-Eu ro pean fa mily, pre su mably af ter 
the bre a kup of the uni tary pro to-lan gu a ge. For the sa ke of ar gu ment, we shall ta ke 
a lo ok at the pre vi o us scho larly tre at ment of the su bject. 

It was Me il let (1894) who first cla i med that PIE *ḱ > *k af ter *s (MeIllet 
1894: 194 ff.). This was adop ted by Kor tlandt (espe ci ally 1989 = 1994, 2005), sin-
ce he be li e ves that “op po si tion bet we en the ve lar se ri es was ne u tra li zed af ter s” 
yet in the PIE pe riod (1994: 2), and the con clu si ons we re si mi lar in VIllanueVa
SVenSSon 2009. In his at tempt to esta blish a re la ti ve chro no logy of the ear li est 
so und chan ges in Bal to-Sla vic, Ma ta so vić (2005: 148) pro po ses two de pa la ta li za-
ti ons in this branch of In do-Eu ro pean, one of which is the afo re men ti o ned obli-
ga tory re a li za tion of PIE *ḱ as *k af ter *s. The aut hor (loc. cit.) be li e ves that its 
re sult is no ta ble in OCS com po und noun la skrъdь ‘de si re’, the se cond part of which 
(-krьdъ) can be tra ced back to PIE *ḱr̥d- ‘he art’. The ot her one oc cur red if a pa-
la to ve lar was suc ce e ded by a re so nant and a back vo wel (MataSoVIć 2005: 148; 
al so kortlandt 1978: 239–241). The exact con di ti ons of this so und law are still 
dis pu ta ble, sin ce the se aut hors di sa gree on whet her the de pa la ta li za tion had ope-
ra ted be fo re all re so nants (kortlandt1978, 2013 pas sim), or be fo re PIE *m, *r 
and *l ex clu si vely (MataSoVIć loc. cit.). So me un qu e sti o na ble exam ples of the 
de ve lop ment in di scus sion are: OCS sve kry ‘mot her-in-law ’ < PIE *sweḱruh2 (Skt. 
śvaśrū ‘id.’, Lat. soc rus ‘id.’, derkSen 2008: 475), PIE *h2eḱm-on-s (?) > PIE 
*h2eḱm-ōn > OCS kamy ‘sto ne’, Lith. ak muõ ‘id.’ (Gr. ἄκμων ‘an vil’).

Still, Bal to-Sla vic da ta be tray one mo re de pa la ta li za tion which, li ke Me il let’s 
ne u tra li za tion of ve lars af ter *s, was a com mon In do-Eu ro pean de ve lop ment. Pa-
la to ve lars yiel ded plain ve lars in front of sylla bic li qu ids (*r̥ and *l̥), which al lows 
us to ex pla in Rus. жëлֳый ‘yel low’, зó ло ֳ о ‘gold’ and зелëный ‘green’ as de-
scen dants of the sa me PIE ro ot *ǵhel-, in dif fe rent apop ho nic gra des (kortlandt 
2013: 13). The re sults of this chan ge ha ve been ob scu red by la ter ana lo gi cal le ve-
ling, as in OCS sьrd-ьce ‘he art’ << PIE *ḱr̥d-, which wo uld be ex pec ted to ha ve 
yiel ded OCS *čьrd-ьce, but the ini tial *s- was ta ken from the full gra de *serd- 
(OCS srěda), whe re the de pa la ta li za tion did not ta ke pla ce (kortlandt 1978; 2013: 
239; 13). Thus, Ma ta so vić’s exam ple of de pa la ta li za tion af ter *s (OCS la skrъdь) 
co uld ea sily be ex pla i ned as an in stan ce of *ḱ > *k be fo re *r̥. It is ad di ti o nally 
qu e sti o na ble whet her the Sla vic com po und it self was in he ri ted from Pro to-In do-
Eu ro pean, na mely whet her it even exi sted when the de pa la ta li za tion af ter *s had 
ope ra ted. Ot her wi se, it wo uld only ex hi bit the pre ser va tion of the ex pec ted BSl. 
out co me of PIE *ḱr̥d-, which was not in flu en ced by the full-gra de ro ot *ḱerd- be ing 

18 On the ot her hand, Me il let (1894: 279) ar gued that Go. háils ex hi bi ted the loss of the la bial 
fe a tu re in front of a ro und vo wel in Ger ma nic. Ho we ver, this has to do with his hypot he sis abo ut 
only two ve lar se ri es in the pro to-lan gu a ge.

13SCR. KRD(O) ‘HERD’



a part of a com po und, un li ke the sim ple noun sьrdьce.19 This kind of de pa la ta li-
za tion was in deed Pro to-In do-Eu ro pean, as its tra ces ha ve been fo und el sew he re, 
e.g. in In do-Ira nian, cf. Skt. ghr̥ṣu- ‘che er ful, happy’ vs. harṣ- ‘to be de lig hted, to 
be ex ci ted’, from PIE *ǵhr̥s- and *ǵhers-, re spec ti vely (kloekhorSt 2011: 268–269). 
The aut hor con si ders it to be a ca se of We i se’s law in San skrit, ac cor ding to which PIE 
*ḱ, *ǵ and *ǵh lost the ir pa la tal fe a tu re be fo re *r, both sylla bic and non-sylla bic (klo-
ekhorSt op. cit.). This is not to be con fu sed with BSl. de pa la ta li za tion be fo re non-
sylla bic *r (and ot her re so nants), which ap pe a red only if the se qu en ce was suc ce e ded 
by a back vo wel, and was pre su mably an ex clu si ve pre-Bal to-Sla vic in no va tion.

5.3. theSolutIon. The Bal to-Sla vic de scen dants of the PIE ro ot *(s)ḱ(e)rdh- are 
de ri ved from one of the fol lo wing ro ot va ri ants:

a) the e-gra de with the s-mo bi le: PIE *sḱerdh- > Lith. sker̃dži us, sker̃dis (for 
Slc. střȯ́u̯dă, Kash. strzóda and Cz. střída, see the next sec tion);

b) the e-gra de wit ho ut the s-mo bi le: PIE *ḱerdh- >> PSl. *čer da and *čerdъ, 
Lith. ker̃dži us, ker dis, OPr. kērdan;

c) the ze ro gra de wit ho ut the s-mo bi le: PIE *ḱr̥dh- > PSl. *kъrd- > SCr. kr do, 
Sln. krdẹ́lọ, Kash. kar no and so on.

Gi ven the ru les of PIE de pa la ta li za ti ons we pre sen ted in the pre vi o us sec tion, 
it is ob vi o us that the ca ses a) and c) pro vi de the ap pro pri a te pho no lo gi cal en vi ron ment 
for de pa la ta li za tion of pa la to ve lars. Thus, PIE *sḱerdh- > PIE *skerdh- ex pec tedly 
and such was the out co me of the ze ro-gra de ro ot *ḱr̥dh- (> *kr̥dh-) which, as far as 
we are con cer ned, un der li es PSl. *kъrd-. Ne vert he less, the shift of *ḱ to *k in PIE 
*ḱerdh-, wit ho ut the s-mo bi le, was not li kely to hap pen. The re fo re, one wo uld ex pect 
BSl. *śerd- (> PSl. *serd-, Lith. *šerd-) as its re gu lar out co me. In stead of that, its 
de scen dants oc cur with an la ut k-, which for ces us to re con struct BSl. *kerd-. We 
be li e ve this *k- to be ana lo gi cal, eit her from the va ri ant with *s- or from the ze ro-
gra de ro ot, whe re it aro se re gu larly. Ac cor dingly, PIE *sḱerdh- > PIE *skerdh- (> Lith. 
sker̃dži us) and PIE *ḱr̥dh- > PIE *kr̥dh-, due to which one finds *k in BSl. *kerd 
(> PSl. *čerd-, Lith. ker ̃dži us), cf. MeIllet 1894: 294–297; kortlandt 1978: 238; 
VIllanueVaSVenSSon 2009: 11.

Nu me ro us exam ples of this ana lo gi cal ex ten si on ha ve al ready been re cog-
ni zed, li ke PSl. *ščirъ (Rus. щирый ‘ge nu i ne’, Pl. szczery20 ‘ho nest, sin ce re’), Go. 
ske irs ‘cle ar, evi dent, plain’, ON skírr ‘cle ar’ (Icel. skír ‘bright, pu re’), but Cz. čirý 
‘pu re’, Slov. číry ‘id.’; PSl. *sьja ti ‘shi ne’, *si nǫ ti ‘flash’ (SCr. sjȁti, sínuti), all from 
the (post)IE ro ot *(s)ḱe(H)i- (VIllanueVaSVenSSon 2009: 7). Ma ta so vić as su mes 
that “In Cro at. si nu ti ‘flash’ we do not ha ve a re flex of PIE skeHy […] but rat her 
of ḱeHy, wit ho ut s-mo bi le” (2005: 148). Vil la nu e va Sven sson sta tes the sa me: 
“Sla vic si nǫ ti, sьja ti must then con ti nue a va ri ant wit ho ut s-mo bi le” (op. cit. 8). 
Con se qu ently, the Sla vic de scen dants of IE *(s)ḱe(H)i- co uld be di vi ded in to three 

19 Cf. al so what was cla i med for OCS la skrъdь in ES SJa XV: 40, s.v. *la skosьrd ъ(-jь). The 
exi sten ce of anot her va ri ant (OCS la sko srъdъ) co uld be im por tant for the di scus sion and sho uld not 
be ne glec ted, as it was cla i med in ES SJa (loc. cit.) that OCS la skrъdь re sul ted from ha plo lo gi cal 
shor te ning of the ear li er *la skosьrd ъ. In ESJS (403–404, s.v. la skrъdь), both op ti ons we re ta ken in to 
con si de ra tion.

20 PSl. *ir/*yr yiel ded Pl. er re gu larly, cf. PSl. *ši rokъjь ‘wi de’ > Pl. sze ro ki, Psl. syrъ ‘che e se’ 
> Pl. ser, PSl. *sekyra ‘axe’ > Pl. si e ki e ra.
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gro ups: 1) Rus. щирый, Pl. szczery (< PSl. *ščirъ-jь) < IE *skei-, 2) SCr. sjȁti, 
sínuti (< PSl. *sьja ti, *si nǫ ti) < IE *ḱei-, whe re *ḱ was pre ser ved, 3) Cz. čirý, Slov. 
číry (< PSl. *čirъ-jь) < IE *kei-, whe re an la ut *k is ana lo gi cal, ori gi na ting from 
the va ri ant with the s-mo bi le, li ke we as su med for BSl. *kerd- << PIE *ḱerdh-.21

Si mi lar de ve lop ment sho uld al so ac co unt for PSl. *cěvь ‘pi pe’ : Lith. šeivà 
‘bob bin’ (kortlandt 1978: 238). The s-mo bi le, which is the key for un der stan ding 
such a pho no lo gi cal re la tion in Bal to-Sla vic, is fo und in OE scīa ‘shin, leg’ (lu-
BotSky 2002: 322–323). For mo re exam ples, see kortlandt 1978 and VIllanueVa
SVenSSon 2009.

5.4. S-MoBIleInSlaVIc? So far we ha ve not tried to ex pla in the ori gin of s- in 
nort hern Lek hi tic forms (Slc. střȯ́u̯ dă and Kash. strzóda)22 and in the Czech va-
ri ant střída. Sin ce all ot her Sla vic cog na tes are de ri ved from the PIE ro ot va ri ant 
wit ho ut the s-mo bi le, the said forms co uld po ten ti ally be the only con fir ma tion 
of the PIE ini tial *s in Sla vic (see al so the di scus sion in SP II: 151). Let us now see 
what the re gu lar re flex of PIE *skerdh-eh2-ø (< PIE *sḱerdh-eh2-ø) in Pro to-Sla vic, 
Kas hu bian/Slo vin cian and Czech wo uld be. As a re sult of the first PSl. pa la ta li-
za tion, *sk wo uld ha ve yiel ded *šč, as in PSl. *ščitъ ‘shi eld’ < PIE *skei-to- (derkSen 
2008: 486), or PSl. *ščenę ‘puppy’ < PIE *sken-n̥23 (derkSen 2008: 88, 486). Thus, 
from IE *skérdh-eh2-ø one wo uld ex pect PSl. *ščer da̍. The de ve lop ment of PSl. 
*šč has split the Sla vic area in two gro ups. Whi le the clu ster was kept un chan ged in 
so me Sla vic lan gu a ges, the ot hers ex hi bit its sim pli fi ca tion to št. Po lish is one of the 
mem bers of the for mer gro up (cf. Pl. szczery < PSl. *ščiry, Pl. szczenię < PSl. *ščenę), 
whe re as Czech be longs to the lat ter gro up (cf. Cz. štít < PSl. *ščitъ, Cz. štěně < PSl. 
*ščenę).

Li ke in Po lish, PSl. *šč re ma i ned un chan ged in Kas hu bian, cf Kash. szczeniã 
< PSl. *ščenę, Kash. szczëri, szczërosc < PSl. *ščiry (< PSl. *ščirъjь), *šči rostь, 
and Slo vin cian, cf. Slc. ščìe̯ńą < PSl. *ščenę (lorentz 1903: 63), or ščirḯ, ščĩrosc 
(SW: 1152) < PSl. *ščiry, *šči rostь; ščũkă (SW: 1154) < PSl. *šču ka ‘pi ke’; ščĩpăc 
(SW: 1150) < PSl. *šči pa ti ‘pinch’.

The re fo re, szcz- wo uld be ex pec ted in the Kas hu bian de scen dant and šč- in 
Slo vin cian. No net he less, si tu a tion gets mo re com pli ca ted he re owing to the fact 
that the li qu id me tat he sis wo uld ha ve ope ra ted in this in stan ce, which wo uld, with 
sub se qu ent Lek hi tic pr zegłos , ha ve gi ven ri se to Lekh. *ščřōda. It wo uld not be 
so dif fi cult to ima gi ne that the ex pec ted *ščřōda was dis si mi la ted to *střōda (> Slc. 
střȯ́u̯ dă, Kash. strzóda). Ho we ver, it se ems that the ini tial clu ster *čř- was re flec-
ted as Slc. stř, cf. Slc. střȯ́u̯nk < PSl *černъkъ, and Slc. střȯu̯nùo̯vï < PSl. *čer novy 
(< PSl. *čer novъjь); lorentz 1903: 78, 139–140,24 and that it is the re fo re un ne ces sary 
to re con struct *ščer da̍ for Pro to-Sla vic.25

21 This is sup por ted by Kor tlandt (1978: 238): “The ne u tra li za tion af ter ini tial *s […] can 
hardly be do ub ted. It ac co unts for such cor re spon den ces as […] Lith. (s)ker̃dži us, OCS črěda, Go. 
haírda”. It is not, ho we ver, ex pli citly cla i med that the plain ve lar is ana lo gi cal in the s-less forms.

22 Cf. al so Pl. dial. str zo da (ES SJa IV: 61)
23 For PIE *-n̥ > BSl. *-in > PSl. -ę, see olander 2010.
24 The ot her pos si ble out co me of *čř in Slo vin cian is tř, cf. Slc. třìe̯vo < PSl. *čer vo; lorentz 

loc. cit. To our know led ge, prin ci ples of the ir di stri bu tion ha ve not been cla ri fied yet.
25 It ap pe ars that R. Derk sen (2008: 81) ta citly agreed with this, sin ce he li sted Slc. střȯ́u̯ dă as 

one of the de scen dants of PSl. *čer da̍.
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Ini tial *čř- yiel ded tř or stř in Czech, which is akin to the Slo vin cian sta te of 
af fa irs, cf. Cz. střep/třep ‘bro ken pi e ce of pot tery’ < PSl. *čerpъ, Cz. střevo/třevo 
‘in te sti ne’ < PSl. *čer vo, Cz. střemcha ‘bird che rry’, OCz. třemcha ‘id.’ < PSl. *čermъxa 
(derkSen 2008: 82–86). Ac cor dingly, Cz. střída, “z nagłosowym s-” (SP II: 150) 
and třída both go back to PSl. *čer da.

Still, the pho no lo gi cal ex pla na ti on we tried to subscri be to do es not se em to 
hold for Kas hu bian, in which, for Lekh. *čř, we fa i led to find strz-, cf. Kash. trzón, 
trzónk < PSl. *černъ, *černъkъ ‘stem’.26 It is, ho we ver, of ut most im por tan ce to emp-
ha si ze that the va ri ant wit ho ut s- was fo und in Kash. (třȯda [sic!]), as well (SP II: 150).

If one hen ce did not ac cept the pho no lo gi cal ex pla na ti on for s- in Kash. strzóda, 
it may still be pos si ble to ac co unt for its ori gin by as su ming a de ri va te from the 
pre fi xed verb *sъ-čer di ti. This ex pla na ti on can not be com ple tely pro ven right, 
tho ugh, as no de scen dants of PSl. *sъčer di ti (which wo uld pre su mably be re flec ted 
as Kash. *strzodzëc [?]) are fo und in Kas hu bian.

Sin ce the evi den ce se ems to be in suf fi ci ent, we wo uld rat her con clu de that 
the re are no Sla vic re fle xes of the In do-Eu ro pean ro ot with *s-.

6. relatIVechronology. If our as sump tion is cor rect, the ro ot un derlyin g 
SCr. krd(o) got its ini tial *k al ready in the IE pe riod, when the de pa la ta li za tion in 
the va ri ant with *r̥ had ta ken pla ce. Be si des the fact that its re sults are fo und out si de 
of Bal to-Sla vic, *ḱ > *k be fo re *r̥ must ha ve been an early in no va tion from the po int 
of vi ew of the well-known BSl. so und de ve lop ments. Ul ti ma tely, it must ha ve ap-
pe a red be fo re BSl. shift of *R̥ to *iR/*uR. Na mely, if the pa la ta li za tion had been 
re ta i ned in this ro ot, it wo uld ha ve prec lu ded the ri se of BSl. *ur from PIE *r̥ 
(SheVeloV 1964: 87). Mo re o ver, if PIE *R̥ was pre ce ded by a ve lar stop, the *u-re-
flex in Bal to-Sla vic ap pe ars mo re fre qu ently than *iR (VaIllant 1950: 171). The 
pro blem has mo re re cently been de alt with by Ma ta so vić (2004), who re ac hed the 
con clu sion that the *u-re flex was in fact ex pec ted af ter ve lars (op. cit. 340).

From BSl. *kurd-, one wo uld ex pect PSl. *kъrd-, which ex pla ins the ab sen ce 
of pa la ta li za tion in SCr. krd(o). If the pa la ta li za tion had ope ra ted, it wo uld ha ve 
yiel ded SCr. *crd(o), cf. SCr. cȓv ‘worm’ < PSl. *čьrvъ, SCr. cȑta ‘li ne’ < PSl. *čьrta.

7. concluSIon. Gi ven the pre sen ted ar gu ments, we pro po se that k in SCr. 
kr do, kr dar, kr da ri ca, krd ni ca, kr di ti, kr de lo, Sln. krdẹ́lọ, Mcd. кр дар, Cz. dial. 
kŕdel’, OCS kъrdělъ (and so on) is a re sult of PIE de pa la ta li za tion of pa la to ve la rs 
be fo re *r̥. In PSl. *čer da and *čerdъ, we are de a ling with an ana lo gi cal plain ve lar. 
It is not re ally dif fi cult to see the mo ti va tion for this le ve ling, sin ce two out of 
three out co mes of the ro ot un der di scus sion re gu larly ac qu i red the ini tial plain 
ve lar. The said ana logy eli mi na ted the al ter na tion bet we en an la ut con so nants in 
a gro up of se man ti cally re la ted words.

Ac cor ding to this vi ew, not all re fle xes in Bal to-Sla vic are pho ne mi cally re gu-
lar, but no ne of them are unex pec ted. Such de ve lop ment was con fir med in kortlandt 
1978 and, mo re re cently, in VIllanueVaSVenSSon 2009, whe re the aut hor emp ha si zes 
the im por tan ce of the s-mo bi le for res ha ping con so nant al ter na ti ons with the de scen-
dants of PIE ve lars in Bal to-Sla vic. Ho we ver, BSl. *(s)k(e)rd - has not been ta ken 
in to ac co unt the re. This so lu tion is al ter na ti ve to the one pre sen ted by Lu botsky (2001).

26 Cf. Rus. чéрен (ES SJa IV: 69) and Sln. črę̑n (PleteršnIk 1894: 110).
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SyMBolS

* unat te sted form
> re gu larly yields
< re gu larly de scen ded from
>> ir re gu larly yields
<< ir re gu larly de scen ded from
→ yields by bor ro wing

aBBreVIatIonS
Alb. Al ba nian
Arm. Ar me nian
Av. Ave stan
BSl. Bal to-Sla vic
Cz. Czech
Čak. Ča ka vian
dial. di a lec tal
Go. Got hic
Gr. Gre ek
Icel. Ice lan dic
IE In do-Eu ro pean
IIr. In do-Ira nian
Kash. Kas hu bian
Lat. La tin
Latv. La tvian
LAv. La te Ave stan
Lekh. Lek hi tic
Lith. Lit hu a nian
Mcd. Ma ce do nian
MW Mid dle Welsh
NŠtok. Neo-Što ka vian
OCS Old Church Sla vo nic
OCz. Old Czech
OE Old En glish
OHG Old High Ger man
ON Old Nor se
OP Old Per sian
OPl. Old Po lish
OPr. Old Prus sian
PGm. Pro to-Ger ma nic
PIE Pro to-In do-Eu ro pean
PI Ir. Pro to-In do-Ira nian
PSl. Pro to-Sla vic
Pl. Po lish
Rus. Rus sian
SCr. Ser bo-Cro a tian
Skt. San skrit
Slav. Sla vic
Slc. Slo vin cian
Sln. Slo ve ne
Slov. Slo vak
Štok. Što ka vian
US Up per Sor bian
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Аљо ша Ми лен ко вић

СХ. КРД(О)

Р е  з и  м е

Сх. крд(о) обич но се из во ди из пие. *ḱr ̥dh-, ва ри јан те ко ре на*sḱеrdh- без мо бил ног *s-, у 
нул том пре во ју. Од су ство са тем ре флек са у овом при ме ру об ја шња ва се де па ла та ли за ци јом 
пред сло го твор ном ли кви дом. Пие. ко рен *ḱеrdh-, на ко ји се сво де псл. *čer da и *čerdъ, не ис пу-
ња ва ни је дан по зна ти услов за гу би так па ла тал но сти, те је за ве лар у овој ко рен ској ва ри јан ти 
нео п ход но прет по ста ви ти да је ана ло шког по ре кла, што би до дат но мо гло би ти пот кре пље но 
чи ње ни цом да је тре ћа ко рен ска ва ри јан та по све до че на у бал то сло вен ском – *skеrd- (< пие. 
*skеrdh-), од ра же на у лит. sker̃dži us, sker̃dis, та ко ђе би ла по пра ви лу из ло же на де па ла та ли за-
ци ји. Ова ква ана ло шка уоп шта ва ња по све до че на су мно гим дру гим при ме ри ма из бал то-
сло вен ског. Ал тер на тив но ре ше ње би мо гла пред ста вља ти те за о не по сто ја њу па ла то ве ла ра 
у овом ко ре ну, пред ло же на на осно ву од ра за у ин до и ран ском.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (при мље но: 21. мар та 2018; 
Фи ло ло шки фа кул тет  при хва ће но: 26. ок то бра 2018)
Ка те дра за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма
(сту дент основ них сту ди ја)
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
aljo sa97mi len ko vic @gmail.co m
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UDC 811.163.41’373.2(497.11)”15”
Изворни научни рад

Вла ди мир По ло мац
Та тја на Ка тић
Ср ђан Ка тић

АН ТРО ПО НИ МИ ЈА ГОР ЊЕГ И СРЕД ЊЕГ ПО НИ ША ВЉА У XVI ВЕ КУ 
(ПРЕ МА ДЕФ ТЕ РУ СО ФИЈ СКОГ САН ЏА КА ИЗ 1571. ГО ДИ НЕ)*

По ред упу ћи ва ња на нај ва жни је ме то до ло шке про бле ме у ве зи са оно ма стич ким 
ис тра жи ва њи ма осман ско-тур ских по пи сних деф те ра, у ра ду се на ма те ри ја лу деф те ра 
Со фиј ског сан џа ка (1571. год.) ис тра жу ју нај ва жни је од ли ке лич них име на Гор њег и 
Сред њег По ни ша вља у XVI ве ку. По себ ност му шког име но сло ва овог под руч ја у од но-
су на су сед не обла сти огле да се у ве ћој за сту пље но сти хри шћан ских име на (око 55%) у 
од но су на сло вен ска (око 45%), у при су ству име на ти па Џу џа, Џо џа, Џу ра, Џо ра, Џур џа, 
за тим ма њој про дук тив но сти осно ва рад- и вук-/влк- (по себ но ове дру ге), као и про дук-
тив ни јој упо тре би су фик са -ке и -чо. По ред лич них име на са фо не ти змом /џ/, у деф те ру 
се на ла зе и дру ге по твр де за ка рак те ри стич не је зич ке од ли ке ове обла сти (при су ство 
во кал ног /л/ и /л/ на кра ју сло га). 

Кључ не ре чи: оно ма сти ка, му шка лич на име на, жен ска лич на име на, Тор лак, Пи-
рот ски ка ди лук, XVI век, осман ски деф те ри.

In ad di tion to in di ca ting the most im por tant met ho do lo gi cal pro blems re la ted to ono-
ma stic re se arch of the Ot to man-Tur kish def ters (cadastral surveys), this pa per re se ar ches the 
cha rac te ri stics of pro per no uns (per so nal na mes) in Gor nje and Sred nje Po ni ša vlje in the 16th 
cen tury, ba sed on the ma te rial of the def ter of the So fi a San jak (1571). The spe cial qu a lity of 
the ma le na mes in this ter ri tory as com pa red to the ne ig hbo ring area is re flec ted in a hig her 
pre sen ce of Chri stian na mes (aro und 55%) as re la ted to Sla vic ones (aro und 45%), in the pre sen ce 
of na mes li ke Džu dža, Džo dža, Džu ra, Džo ra, Džur dža, and in the re du ced pro duc ti ve ness of 
the ro ots rad- and vuk-/vlk- (espe ci ally the lat ter), and the mo re pro duc ti ve use of the suf fi xes 
-ke and -čo. Along with per so nal na mes with the pho ne tism /dž/, the def ter al so con ta ins ot her 
con fir ma ti ons of the cha rac te ri stic fe a tu res of this area (the pre sen ce of the vo wel form /l/ and 
/l/ at the end of a sylla ble).

Keywords: ono ma stics, ma le per so nal na mes, fe ma le per so nal na mes, Tor lak, the ka za 
of Pi rot, 16th cen tury, Ot to man def ters.

1. УвОдНЕНАПОмЕНЕ
1.1. Од из во ри шта ис под вр ха Ком на Ста рој пла ни ни до ушћа у Ју жну 

Мо ра ву, Ни ша ва те че кроз ком по зит ну до ли ну у ко јој се на из ме нич но сме њу ју 
кли су ре и ко тли не. У гор њем и сред њем то ку на ла зе се Го деч ка, Ди ми тров-
град ска, Пи рот ска, Ђур ђе во пољ ска и Бе ло па ла нач ка ко тли на. Њи хо во ши ре 
под руч је у про шло сти би ло је по зна то под јед ним об ла сним на зи вом – Тор лак1. 

* Рад је ура ђен у окви ру на уч них про је ка та Исто ри ја срп ског је зи ка (бр. 178001) и Од 
уни вер зал них цар ста ва ка на ци о нал ним др жа ва ма: дру штве не и по ли тич ке про ме не у Ср би-
ји и на Бал ка ну (бр. 177030), ко је 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 Тор лак је на зив за област, али та ко ђе и ста нов ни ка, крај њег се ве ро за пад ног де ла Ста-
ре пла ни не. На бу гар ској стра ни, Тор лак об у хва та под руч је од Бе ло град чи ка до Бер ко ви це 



О за себ ним пре де о ним це ли на ма или по је ди ним на се љи ма на овом про сто ру 
ура ђе не су број не ан тро по ге о граф ске и ет но граф ске сту ди је2. Да нас рас по-
ла же мо и ве ли ким бро јем сту ди ја у ко ји ма су го во ри Гор њег и Сред њег По-
ни ша вља би ли пред ме том ис тра жи ва ња са аспек та де скрип тив не ди ја лек то-
ло ги је или аре ал не лин гви сти ке3. Оно ма стич ке сту ди је по све ће не овом 
про сто ру углав ном су би ле усме ре не на про у ча ва ње са вре ме не то по ни ми је4, 
док ма ло број не ан тро по но ма стич ке сту ди је до но се узор ке си сте ма лич них 
име на из XIX и XX ве ка5. Сред њо ве ков на ан тро по ни ми ја и то по ни ми ја Гор-
њег и Сред њег По ни ша вља оста ла нам је не до вољ но по зна та бу ду ћи да сред-
њо ве ков ни ћи рил ски спо ме ни ци не до но се мно го по да та ка о овом про сто ру, 
нај ви ше због ње го вог руб ног по ло жа ја, на пе ри фе ри ји или из ван гра ни ца 
срп ске сред њо ве ков не др жа ве. С дру ге стра не, оби ман оно ма стич ки ма те ри-
јал са др жан у оп шир ним осман ско-тур ским ка та стар ским по пи си ма ово га 
кра ја до да нас ни је ни об ја вљен, а ка мо ли ис тра жен6. Сто га се у пред ме ту 
на ше га ра да на ла зи ис тра жи ва ње си сте ма лич них име на Гор њег и Сред њег 
По ни ша вља у XVI ве ку, на ма те ри ја лу по пи сног деф те ра Со фиј ског сан џа ка 
из 1571. го ди не7. При ли ком из бо ра упра во овог по пи сног деф те ра ру ко во ди ли 

(krStIć 2015), док се на срп ској стра ни спу шта до ле ве оба ле Ни ша ве, не об у хва та Лу жни цу, 
али се пру жа до Зне по ља, укљу чу ју ћи слив Јер ме. Ис точ на гра ни ца Тор ла ка иде ли ни јом Бер-
ко ви ца –Гу бе ш–Дра го ман, а за пад на ли ни јом Си њац –Кал на (Кња же вач ка); област Бе ле Па-
лан ке не при па да Тор ла ку (ЖИвКОвИћ 1994: 24).

2 Без пре тен зи ја на би бли о граф ску ис црп ност, ов де упу ћу је мо са мо на зна чај ни је ан тро-
по ге о граф ске и ет но граф ске ра до ве: КОсТИћ 1954; 1970; вИдАНОвИћ-сАЗдА 1955; 1960; ћИРИћ
–ЖИвКОвИћ 1974; ПЕТРОвИћ 1997; ЦвЕТКОвИћ 2001.

3 Пре глед ис тра же но сти да ју ћИРИћ 1999: 32–38; 2006: 13–27.
4 Нај зна чај ни је сту ди је пред ста вља ју: сТОйКОв 1960; ЧОлЕвА-дИмИТРОвА 2002; ЗлАТКОвИћ 

2006; ћИРИћ 1997; 2006.
5 В. Жив ко вић (1994: 52–117) је на осно ву ма тич них књи га цр кве не оп шти не Кру пац 

(1878–1913) и де лом не што ста ри је гра ђе (нат пи си са ста рих над гроб них спо ме ни ка и фраг мен-
ти тур ског по пи са вој нич ких ба шти на из 1606. го ди не (по сред но пре ко ћИРИћ 1979)), са ста вио 
реч ник лич них име на (укуп но 812 име на, 576 му шких и 236 жен ских) ро ђе них до ок то бра 
1878. го ди не. Љ. Ћи рић (1997: 272–322, 326–334) до но си гра ђу са ку пље ну осам де се тих го ди-
на про шло га ве ка из де сет на се ља бе ло па ла нач ке оп шти не: Бе ла Па лан ка, Вр гу ди нац, До лац, 
Мо кли ште, Мо кра, Па јеж, Си њац, Там ња ни ца, Цр ве на Ре ка и Шљи во вик.

6 Ка та стар ски осман ски по пи си (ta pu ta hrir def ter le ri) са ста вља ни су на ни воу сан џа ка, 
ве ли ких вој но-управ них је ди ни ца Осман ског цар ства. Гор ње и Сред ње По ни ша вље је за све 
вре ме осман ске упра ве при па да ло Со фиј ском сан џа ку, од но сно Пи рот ском ка ди лу ку (ka za-i 
Şehirköy), као суд ско-ад ми ни стра тив ној је ди ни ци. У XVI ве ку Пи рот ски ка ди лук об у хва тао 
je пре ко 400 се ла на те ри то ри ји да на шње Ср би је и Бу гар ске. Пру жао се од Ни ша и Кња жев ца 
на за па ду до Ал до ми ро ва ца на ис то ку. По кри вао је по реч је Ни ша ве и ње них при то ка Јер ме и 
Ко рит ни це, као и Зне по ље и око ли ну Бре зни ка (КАТИЧ–АмЕдОсКИ 2010). За ову област са чу-
ва но је де вет оп шир них ка та стар ских по пи са (по пи сних деф те ра): три су не да ти ра на, три 
при па да ју вре ме ну сул та на Су леј ма на I (1520–1566) и Се ли ма II (1566–1574), док су три пре-
ци зно да ти ра на го ди на ма: 1525, 1544. и 1571. Осам по пи са чу ва се у Ар хи ву Пред сед ни штва 
Вла де у Ис тан бу лу, а је дан у Ар хи ву Глав не ди рек ци је та пи ја и ка та стра у Ан ка ри (370nuMaralI 
2001: 25–26; IşIkи др. 2012: 84). Ни је дан од по ме ну тих, из у зет но вред них по пи сних деф те ра 
Со фиј ског сан џа ка, до да нас ни је об ја вљен. Од об ја вље не осман ске гра ђе, ан тро по ни ме са 
под руч ја не ка да шњег Тор ла ка са др же са мо деф тер вој нич ких ба шти на из 1606. го ди не (мИ-
ХАйлОвА–вЕлКОв 1974: 230–244), ко ји бе ле жи 295 ли ца и деф тер Пи рот ског ка ди лу ка из 1581. 
го ди не у ко ме је за ве де но 380 ли ца (КАТИћ–АмЕдОсКИ 2012).

7 Деф тер се чу ва у го ре на ве де ном ис тан бул ском ар хи ву (Başba kanlık Osmanlı Arşivi, 
да ље BOA) у се ри ји Ta pu Ta hrir def ter le ri (да ље td) под бро јем 492.
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смо се сле де ћим раз ло зи ма: а) ру ко пис је да ти ран, па га је мо гу ће по ре ди ти 
са дру гим по пи сним деф те ри ма су сед них обла сти са чи ње ним у исто вре ме 
– Сме де рев ским, Кру ше вач ким и Ћу стен дил ским (уп. BOA, TD 517; BOA, 
TD 567; сОКОлОсКИ–сТОјАНОвсКИ1980–1985), б) за раз ли ку од дру гих да ти-
ра них деф те ра Со фиј ског сан џа ка (из 1525. и 1544. го ди не) деф тер из 1571. 
го ди не има ма ње фи зич ких оште ће ња, а пи сан је и леп шим ру ко пи сом и 
пи саљ ком ко ја не раз ли ва ма сти ло, што омо гу ћа ва пре ци зни ју тран скрип-
ци ју осман ског за пи са, а евен ту ал не гре шке сма њу је на ми ни мум.

1.2. Ис тра жи вач ки кор пус са чи њен је од име на ста нов ни ка 95 на се ља 
са под руч ја Гор њег и Сред њег По ни ша вља (83 на се ља на те ри то ри ји да на-
шње Ср би је и 12 на се ља на те ри то ри ји да на шње Бу гар ске8), укљу чу ју ћи и 
хри шћа не Пи ро та, као и не ко ли ко на се ља се ве ро за пад но од Бе ле Па лан ке. 
Му сли ман ска ан тро по ни ми ја ни је раз ма тра на јер сва три да ти ра на по пи сна 
деф те ра Со фиј ског сан џа ка, из у зев у Пи ро ту и не ко ли ци ни окол них се ла, 
не ре ги стру ју по сто ја ње му сли ман ског ста нов ни штва. Укуп но је упи са но 
око 6800 име на, од то га 126 жен ских (име на удо ви ца). Му шкар ци су нај че-
шће за ве де ни под лич ним име ном и па тро ни мом, а же не (удо ви це) са мо под 
лич ним име ном.

Основ ни циљ ис тра жи ва ња пред ста вља утвр ђи ва ње нај ва жни јих струк-
тур них и се ман тич ких од ли ка за бе ле же них лич них име на. Ре зул та ти ис тра-
жи ва ња по ре ђе ни су са си сте ми ма лич них име на дру гих по пи сних деф те ра 
(пре ма ПЕшИКАН 1982; 1986; ГРКОвИћ 2001; пре ма на шој об ја вље ној гра ђи 
(КАТИћ 2010), али и пре ма на шој нео бја вље ној гра ђи из Сме де рев ског сан-
џа ка и Ни шког ка ди лу ка), као и са си сте ми ма лич них име на сред њо ве ков них 
по ве ља (нај че шће пре ма ГРКОвИћ 1983; 1986) и по ме ни ка (пре ма НОвАКОвИћ 
1875; сТОјАНОвИћ 2013а; 2013б; ПОлОмАЦ 2010; 2015; 2017; 2018; ЦИбРАНсКА-КО-
сТОвА 2015а). С об зи ром на мо гућ ност по ре ђе ња са гра ђом ко ју до но се ЖИвКОвИћ 
1994: 52–117 и ћИРИћ 1997: 272–322, 326–334, по се бан циљ ра да пред ста вља 
утвр ђи ва ње пу те ва исто риј ског раз во ја ан тро по ни ми је XVI –XIX ве ка на 
ово ме под руч ју. По ре ђе ње ан тро по ни миј ских си сте ма у срп ским и бу гар ским 
на се љи ма са обе стра не да на шње др жав не гра ни це пред у зе то је са ци љем 
утвр ђи ва ња струк тур них слич но сти и раз ли ка.

2. ОсмАНсКИПОПИсНИдЕфТЕРИКАООНОмАсТИЧКИИЗвОРИ
2.1. Основ ни ме то до ло шки про блем ис тра жи ва ња пред ста вља чи ње ни-

ца да се ста ро срп ска име на за бе ле же на у по пи сним деф те ри ма не мо гу увек 
пре ци зно и по у зда но про чи та ти, што је усло вље но спе ци фич ном струк ту ром 
арап ског пи сма и ње го вом упо тре бом за ста ро срп ски је зик. На осно ву ра до ва 
М. Пе ши ка на, ко ји се пи та њем упо тре бљи во сти по пи сних деф те ра за оно-
ма стич ка ис тра жи ва ња ба вио у не ко ли ко на вра та (нај де таљ ни је у ПЕшИКАН 
1981: 91–108; као и у ПЕшИКАН 1982: 63–67; 1986: 6–7), као и на осно ву на шег 
ис ку ства у при ре ђи ва њу и ис тра жи ва њу по пи сних деф те ра (уп. са мо КАТИЧ

8 Ис тра жи ва њем су об у хва ће на и се ла са те ри то ри је да на шње Бу гар ске бу ду ћи да су у 
XVI ве ку при па да ла ад ми ни стра тив ној обла сти Пи рот ског ка ди лу ка, као и с об зи ром на до-
бро по зна те струк тур не слич но сти ме ђу ди ја лек ти ма са обе стра не гра ни це (уп. ИвИћ 19852: 
119–120).
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–АмЕдОсКИ 2010; КАТИћ 2010; јОвАНОвИћи др.2017), ов де упу ћу је мо са мо на 
нај ва жни је про бле ме тран скрип ци је лич них име на: а) арап ско пи смо не ма 
од го ва ра ју ће зна ко ве за ста ро срп ске фо не ме /ћ/, /ђ/, /љ/ и /њ/, већ уме сто њих 
ко ри сти ме ко к (кеф, ك) за /ћ/ и /ђ/ и л (лам, ل) и н (нун, ن) за /љ/ и /њ/9; б) за 
озна ча ва ње крај њег во ка ла /а/ и /е/ ко ри сти се исти знак – хе (ه); в) фо не ме 
/б/, /н/, /п/, /т/, /с/ и /ј/ (од но сно ду го /и/) обе ле жа ва ју се истим или вр ло слич-
ним зна ком са мо са раз ли чи тим бро јем и рас по ре дом ди ја кри тич ких та ча ка 
-г) јед ним зна ком са раз ли чи тим бро јем ди ја кри тич ких та ча ;(ب ي ث ت پ ن )
ка озна ча ва ју се и /р/, /з/ и /ж/ (ژ ز ر), за тим /х/, /ц/, /ч/ и /џ/ (ج چ ح), као и /с/ и /ш/ 
 ,/обе ле жа ва се /в/, као и ду ги во ка ли /у/ и /о ,(و вав) д) јед ним зна ком ;(ش س)
а сви крат ки во ка ли обе ле жа ва ју се са мо ди ја кри тич ким зна ци ма (   ). Ка ко 
пи са ри по пи сних деф те ра при ли ком бе ле же ња лич них име на обич но не ко-
ри сте ди ја кри тич ке тач ке ни ти зна ке за обе ле жа ва ње крат ких во ка ла10, при-
ли ком тран скрип ци је лич них име на до ла зи до број них про бле ма, од ко јих се 
не ки мо гу ре ши ти осла ња њем на ди ја ле кат ске од ли ке под руч ја на ко га се 
по пис од но си или на по твр де по све до че не у дру гим из во ри ма из пред тур ског 
и тур ског пе ри о да, ћи рил ским и ла тин ским. Осла ња њем на ди ја ле кат ске 
по дат ке, фо но ло шки и мор фо ло шки ха би тус лич них име на из по пи сних 
деф те ра уме сто по твр де за исто риј ски раз вој та ко не рет ко мо же пред ста-
вља ти са мо про јек ци ју са вре ме ног ди ја ле кат ског ста ња на про шлост. 

2.2. На ве де ни ме то до ло шки про бле ми од ра зи ли су се и у на шем ис тра-
жи ва њу та ко што су нам огра ни чи ли из во ђе ње за кљу ча ка у не ко ли ко бит них 
сег ме на та ана ли зе лич них име на.

Бу ду ћи да се за озна ча ва ње крај њих во ка ла /а/ и /е/ ко ри сти знак хе (ه), 
деф тер не пред ста вља до вољ но по у здан из вор за пи та ње твор бе не струк ту-
ре му шких хи по ко ри сти ка. У ослон цу на ма те ри јал В. Жив ко ви ћа (1994: 57) 
ко ји по ка зу је да се на про сто ру Тор ла ка у XIX ве ку углав ном упо тре бља ва ју 
му шки хи по ко ри сти ци из ве де ни су фик сом -а, док су на про сто ру Зне по ља 
уо би ча је не ва ри јан те са су фик сом -е, а на ис то ку са -о, ова кве смо при ме ре 
углав ном тран скри бо ва ли са су фик сом -а: Ма ла, То ша, Цо на, итд. Из у зе так 
пред ста вља ју лич на име на Да не и Пе не, ко ја у овом об ли ку бе ле жи В. Жив-
ко вић (1994: 71, 95–96) у XIX ве ку, као и име Ра де ко је се ја вља са мо у се ли ма 
на за пад ном ру бу (се ла Го леш у Бу гар ској и Ра деј на у бли зи ни Ди ми тров-
гра да) или из ван Тор ла ка (се ла Кли су ри ца (Кли су ра) и Ти хо ло вац (Те ло вац) 
код Бе ле Па лан ке). Осман ски пи сар је је ди но код му шког хи по ко ри сти ка 
Ми ле/Ми ла на пра вио раз ли ку при пи са њу за вр шног во ка ла – по ред зна ка хе 
.ко ји се на кра ју ре чи увек из го ва ра као а ,(ا) ко ри сти и знак елиф ,(ه)

За там ње но оста је и пи та ње евен ту ал ног при су ства су фик са -оја у лич ним 
име ни ма ти па Бо го ја, Ви до ја, за бе ле же ним на про сто ру Гор њег и Сред њег 
По ни ша вља у XIX и XX ве ку (уп. ЖИвКОвИћ 1994: 63; ћИРИћ 1997: 331). По-
што су ова ква име на у на шем деф те ру углав ном бе ле же на у се ли ма за пад но 

9 По не кад пи са ри ко ри сте лам и нун у ком би на ци ји са је том (ي) – лј (لی) од но сно нј (نی), 
да би озна чи ли /љ/ и /њ/, ме ђу тим, у овом деф те ру то ни је слу чај.

10 У на шем по пи су су, из у зет но, не ка име на на пи са на са ди ја кри тич ким тач ка ма, ве ро-
ват но за то што су пи са ру зву ча ла не у о би ча је но (Ма ле ша, Ни на) или да би се раз ли ко ва ла од 
знат но фре квент ни јих име на (Не ша, Не шо, Не на пре ма фре квент ном Пе ша, Пе шо, Пе ја).
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од Пи ро та, у око ли ни Бе ле Па лан ке11, прет по ста ви ли смо да је ве ро ват ни је 
чи та ње са су фик сом -оје: Бра но је, Бра то је, итд.

Лич на име на у ко ји ма се пре за вр шног хе на ла зи ме ко кеф (كه) тран скри-
бо ва на су са су фик сом -ке: Мил ке, Рај ке, Кој ке, Стај ке, итд., док су она са 
твр дим каф и хе (قه) тран скри бо ва на са су фик сом -ка: Мил ка, Јој ка, Прој ка, 
итд. Су фикс -ко се у на шем деф те ру уо би ча је но бе ле жи ком би на ци јом 
каф+вав (قو). Ње го во бе ле же ње по мо ћу ком би на ци је кеф+вав (كو) мо гло би 
упу ћи ва ти на па ла тал ни из го вор стсрп. /к/, што би зна чи ло да су пи са ри на 
те ре ну мо гли чу ти и Не дељ ко (ندلقو) и Не дељ ћо (ندلكو)12. Ка ко не мо же мо би ти 
си гур ни да су се по пи си ва чи на те ре ну увек до след но при др жа ва ли прин ци-
па „бе ле жи ка ко чу јеш”13, у ра ду смо се опре де ли ли за до след но тран скри бо-
ва ње су фик сом -ко.

Бу ду ћи да арап ска гра фи ја не по зна је по себ не гра фе ме за сло вен ске фо-
не ме /љ/ и /л/, већ их обе обе ле жа ва гра фе мом лам ( ل), пи та ње фо нет ске ди-
фе рен ци ја ци је лич них име на ти па Ва сиљ/Ва сил оста ло је из ван раз ма тра ња. 
По што су узор ком об у хва ће на углав ном се ла на те ри то ри ји да на шње Ср би је 
у ова квим слу ча је ви ма увек је тран скри бо ва но Ва сиљ (а не Ва сил), Не дељ ко 
(а не Не дел ко), итд.

Из ван раз ма тра ња оста је и пи та ње из го во ра лич них име на Пе тар/Пе тьр 
и Ди ми тар/Дми тар на ис тра жи ва ном про сто ру бу ду ћи да се ова име на у на-
шем деф те ру, као и у дру гим осман ским деф те ри ма, ре дов но бе ле же у фор ми 
ти пи зи ра них за пи са Пе тре и Ди ми тре.

Јед но знач но чи та ње од ре ђе ног бро ја за пи са ни је би ло мо гу ће чак ни по-
ре ђе њем са ста њем дру гих сред њо ве ков них ан тро по ни миј ских осно ва, као 
ни са рас по ло жи вим узор ци ма лич них име на из XIX и XX ве ка. Уну тар ове 
гру пе за пи са из два ја ју се нај пре они чи је раз ли чи то чи та ње не ути че бит но 
на на шу ана ли зу бу ду ћи да су у пи та њу лич на име на уну тар осно ва исто га по-
ре кла: та ко се не мо гу по у зда но раз ли ко ва ти име на са сло вен ским осно ва ма 
брај-/брат-: Бра ја/Бра на, Бра јо/Бра но, Бра ној/Бра тој, Бра но је/Бра то је, бој-/
ној-: Бо ја/Но ја, деј-/ден-: Деј ко/Ден ко, стај-/стан-: Ста ја/Ста на, Стај ке/
Стан ке, Стај че/Стан че, Ста јо/Ста но, Стај ча/Стан ча, Стај чо/Стан чо, као 
ни име на са сло вен ским су фик си ма -оје/-ота: Дра го је/Дра го та; исти се 
про блем огле да и у ма ло број ним осно ва ма лич них име на хри шћан ског по ре-
кла: јан-/пај-: Јан ке/Пај ке, јан-/пан-: Јан ча/Пан ча, Јан чо/Пан чо, мат-/ман-: 
Ма то/Ма но, пај-/пан-/јан-/јањ-: Па ја/Па на/Ја на/Ја ња или Па јо/Па но/Ја но, 
џуџ-/џоџ-: Џу џа/Џо џа. Мо гућ ност раз ли чи тог чи та ња јед ног бро ја за пи са 
оне мо гу ћа ва нам утвр ђи ва ње пре ци зног од но са сло вен ских, хри шћан ских 
и оста лих име на: та ко се не мо гу по у зда но раз ли ко ва ти име на са осно вом 
бој-/јој-: Бој ке/Јој ке, бош-/тош-: Бо шко/То шко, брај-/бран-/трај-: Брај ко/

11 На ве де на име на за бе ле же на су у 31 се лу, од ко јих се њих 19 на ла зи за пад но од Пи ро та.
12 Уп. Не дељ ћо у ћИРИћ 1997: 277.
13 На чи ни за пи си ва ња име на углав ном ни су би ли стан дар ди зо ва ни, нпр. лич но име 

Иг њат бе ле же но је у об ли ци ма Ик над, Ик нат, Иг над, а Дра ган као Дра ган и Ди ра ган. С дру-
ге стра не, не мо же мо ре ћи да се по пи си ва чи ни су тру ди ли да што вер ни је за пи шу об лик 
име на, па су та ко ме ђу број ним но си те љи ма име на Џу ра, Џо ра, Џур ка, Џу ро, и сл. уо чи ли 
рет ке по је дин це ко ји су се пред ста ви ли као Ђу ра и Ђур ђо и раз ли чи то их за пи са ли: уп. Џу ра 
.(كوره) и Ђу ра (جوره)
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Бран ко/Трај ко, даб-/дај-/дан-: Да ба/Да ја/Да не, Да бо/Да јо/Да но, неш-/пеш-: 
Не ша/Пе ша, Не шо/Пе шо, пеј-/нен-/неј-/пен-: Пе ја/Не на/Не ја/Пе не, Пе јо/Не но/
Не јо/Пе но, Пеј ча/Нен ча/Неј ча/Пен ча, Пеј чо/Нен чо/Неј чо/Пен чо, пеј-/пет-/
ник-/неј-/нен-: Пеј ко/Пет ко/Ни ко/Неј ко/Нен ко или цон-/џун-: Цо на/Џу на. С 
об зи ром на то да се у срп ским по ме ни ци ма XVI ве ка лич на име на Пе јо, Пе ја 
и Пеј ко (хи брид не тво ре ни це од осно ве име на хри шћан ског по ре кла и сло вен-
ског су фик са) бе ле же у ве ли ком бро ју при ме ра (ПОлОмАЦ 2015: 343; 2017: 114), 
мо же се прет по ста ви ти да се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва на ла зе и у на шем 
деф те ру иза ве о ма фре квент них за пи са Пе јо/Не но/Не јо/Пе но (x338), за тим 
Пе ја/Не на/Не ја/Пе не (x204), као и Пеј ко/Пет ко/Ни ко/Неј ко/Нен ко (x152)14.

3. КАРАКТЕРИсТИКЕАНТРОПОНИмИјЕ
3.1. Спе ци фич но сти арап ске гра фи је ко је су усло ви ле раз ли чи те мо гућ-

но сти чи та ња за пи са лич них име на (уп. прет ход ну тач ку) оте жа ва ју нам 
пре ци зно де фи ни са ње ис тра жи вач ког кор пу са (укуп ног бро ја раз ли чи тих 
лич них име на), као и пре ци зне ста ти стич ке од но се уну тар ње га. Ис кљу чу-
ју ћи из екс церп ци је об ли ке при свој них при де ва од лич них име на, иден ти фи-
ко ва ли смо укуп но око 510 по себ них му шких име на са око 6350 по твр да и 73 
женскa име на са 125 по твр да. Број по себ них му шких име на сва ка ко је био 
и не што ве ћи бу ду ћи да смо за пи се ко ји су се мо гли чи та ти на ви ше на чи на 
за по тре бе ста ти стич ке ана ли зе по сма тра ли као јед но име. 

3.2. Уну тар ова ко де фи ни са ног кор пу са му шких име на, сло вен ска име-
на ис ти чу се ве ћом ра зно вр сно шћу у од но су на хри шћан ска (око 60% сло-
вен ских пре ма 30% хри шћан ских му шких име на ра чу на ју ћи по је ди нач на 
име на), док се хри шћан ска име на ис ти чу ве ћом за сту пље но шћу (око 55% 
хри шћан ских пре ма 45% сло вен ских му шких име на ра чу на ју ћи уку пан број 
по твр да). Ова кви од но си му шких име на сло вен ског и хри шћан ског по ре кла 
на чел но од го ва ра ју ста њу за бе ле же ном на знат но ма њем узор ку у до сад ис-
пи та ним срп ским по ме ни ци ма XVI ве ка15. По ре ђе ње са до сад ана ли зи ра ним 
деф те ри ма XV и XVI ве ка из срп ских ју жних кра је ва упу ћу је на не што дру-
га чи је ре зул та те. Про цен ту ал ни од нос сло вен ских и хри шћан ских му шких 
име на ва ри рао је за ви сно од обла сти, али у XV ве ку удео хри шћан ских име на 
у укуп ном кор пу су ни је пре ла зио тре ћи ну. Та ко се у на се љи ма по пи са ним 
1455. го ди не у окви ру обла сти Бран ко ви ћа (од но сно у обла сти Ву чи трн ског 
сан џа ка) бе ле жи око 23% хри шћан ских име на (пре ма ГРКОвИћ 2001: 619), док 
се у обла сти Ме то хи је пре ма по пи су из 1485. го ди не овај број пе ње до 30% 
у обла сти Де ча на (Ска дар ски сан џак), од но сно 31% у обла сти Ал ти на (уп. 
јОвАНОвИћи др.2012: 282–283). С дру ге стра не, удео хри шћан ских име на у 
обла сти Пла ва и По ли мља знат но је ни жи и из но си око 19% укуп ног бро ја 

14 Иа ко се лич но име Ни ко ла у раз ли чи тим сред њо ве ков ним из во ри ма на ла зи увек ме ђу 
нај фре квент ни јим му шким име ни ма, од ње га из ве де ни хи по ко ри сти ци ни су ни та ко ра зно-
вр сни ни та ко фре квент ни као што је слу чај са хи по ко ри сти ци ма од хри шћан ског име на 
Пе тар.

15 Удео хри шћан ских име на у По ме ни ку не по зна тог ма на сти ра Ли пљан ске епи ско пи је, 
Де чан ском по ме ни ку и Во дич нич ком по ме ни ку из но си око 57% укуп ног бро ја по твр да (уп. 
ПОлОмАЦ 2010: 228–229; 2015: 344; 2017: 113).
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по твр да (уп. јОвАНОвИћи др.2012: 282–283). Вре ме ном хри шћан ска име на 
сти чу ве ћу по пу лар ност, па се та ко, за не што ма ње од ве ка, у По ли мљу, од-
но сно у обла сти Би хо ра, про це нат њи хо вих но си ла ца по пео на 22% (уп. 
КАТИћ 2010: 429–549). У око ли ни Но вог Па за ра, од но сно у на хи ји Тр го ви ште 
у При зрен ском сан џа ку, ре ги стро ва но је 1571. го ди не 27% по ре ских об ве-
зни ка ко ји су но си ли име на пре у зе та из хри шћан ског ка лен да ра, док их је у 
на хи ји При зрен би ло око 57% (уп. КАТИћ 2010: 34–156, 275–419).

Ви сок про це нат хри шћан ских име на у ис тра жи ва ним срп ским по ме ни-
ци ма XVI ве ка до во ди ли смо у ве зи са со ци јал ним ста ту сом њи хо вих но си ла-
ца (вла сте о ски ста леж и ста нов ни ци град ских и при вред них цен та ра) (уп. 
ПОлОмАЦ 2010: 229; 2015: 344; 2017: 114). Ви со ка фре квен ци ја хри шћан ских 
име на у на шем деф те ру ве ро ват но је усло вље на по вољ ним ге о граф ским по ло-
жа јем По ни ша вља и раз ви је ном мре жом са о бра ћај них ве за, при че му по себ но 
тре ба ис та ћи зна чај је зич ких кон та ка та дуж нај ва жни је европ ске са о бра ћај ни-
це Ви зан тиј ског, ка сни је Осман ског цар ства (Ца ри град ски друм – via mi li ta ris).

Ве ћу за сту пље ност име на хри шћан ског по ре кла до бро илу стру је и спи сак 
де сет нај фре квент ни јих име на у деф те ру, у ко ме се из у зев сло вен ског име на 
Сто јан (x382) (нај фре квент ни је у це лом кор пу су), сре ћу са мо име на хри шћан-
ског по ре кла: Ни ко ла (x241), Јо ван (x220), Пе тре (184), Јо ва (157), Ди ми тре 
(154), То дор (151), Или ја (144), као и већ по ме ну ти за пи си Пе јо/Не но/Не јо/Пе но 
(x338), Пе ја/Не на/Не ја/Пе не (x204) и Пеј ко/Пет ко/Ни ко/Неј ко/Нен ко (x152), 
за ко је смо прет по ста ви ли да у нај ве ћем бро ју при ме ра од ра жа ва ју име на 
Пе јо, Пе ја и Пеј ко.

3.3. Ме ђу хри шћан ским име ни ма из два ја ју се нај пре би блиј ска или ка лен-
дар ска име на по зна та и из дру гих сред њо ве ков них из во ра: Аврам (x7), Да вид 
(x9), Да нил (x1), Ја ков (x13), Ла зар (x16), Ма теј (x16), Ма те ја (x1), То ма (x3); 
Ан дре ја (x9), Ва сиљ (x4), Да мјан (x27), Ди ми тре (x154), Ди ми триј (x24), Иван 
(x4), Иг њат (x17), Или ја (x144), Јо ван (x220), Ко ста дин (x9), Ку зма (x19), Ку-
зман (x1), Лу ка (x5), Мар ко (x69), Мар тин (x1), Ме но јил (x1), Ме ној ло (x1), 
Ми тре (x1), Ми ха јил (x128), Ни ки та (x2), Ни ко ла (x241), Павьл (x12), Па вле (x15), 
Па вло (x16), Пе тре (x184), Си ме он (x2), Сте пан (x84), То дор (x151), Фи лип 
(x5), Ха ри тон (x1)16. По ред име на Ди ми тре (x154) и Пе тре (x184) ко ја смо 
већ ко мен та ри са ли (в. т. 2.2), по себ но ис ти ца ње за слу жу ју име на за бе ле же на 
у раз ли чи тим ва ри јан та ма: Ма теј (x16) и Ма те ја (x1), Ку зма (x19) и Ку зман 
(x1), Ме но јил (x1) и Ме ној ло (x1) (ве ро ват но ов де иде и до са да не за бе ле же но 
име Ме нол (x1)), Павьл (x12), Па вле (x15) и Па вло (x16) (ово по след ње бе ле жи 
се и у дру гим осман ским деф те ри ма, као и у реч ни ку ко сов ско-ме то хиј ског 
ди ја лек та Г. Еле зо ви ћа, уп. ГРКОвИћ 1977: 153), као и лич но име Ми тре (x1) 
за бе ле же но са мо у бу гар ском се лу Го деч (ово име бе ле жи се и у Ко ка љан ском 
по ме ни ку из XVI ве ка у се ли ма око Со фи је, уп. ЦИбРАНсКА-КОсТОвА 2015а: 
56, као и у са вре ме ном име но сло ву у ју го за пад ним кра је ви ма Бу гар ске, уп. 
ИлЧЕв 2012: 453).

16 Иа ко арап ска гра фи ја упу ћу је на Ха ри дон, ов де смо прет по ста ви ли чи та ње Ха ри тон, 
у ослон цу на дру ге по твр де из ГРКОвИћ 1977: 203, као и у ослон цу на чи ње ни цу да се лич на 
име на ти па Рат ко, Млат ко, Ба ја зит, Мах мут у деф те ри ма ре дов но пи шу као Рад ко, Млад ко, 
Ба ја зид, Мах муд.
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У ве зи са лич ним име ном Павьл (x12) (арап ска гра фи ја پاول, ћи ри лич ка 
тран сли те ра ци ја П-А-В-Л) по треб но је на по ме ну ти да је по лу гла сник ре кон-
стру и сан у ослон цу на са вре ме но ди ја ле кат ско ста ње и по твр де овог име на 
на про сто ру Тор ла ка у XIX ве ку (уп. ЖИвКОвИћ 1984: 95). На чи та ње по лу-
гла сни ка у овом при ме ру мо же упу ћи ва ти и чи ње ни ца да је ова кав за пис 
по твр ђен и у деф те ру Сме де рев ског сан џа ка (BOA, TD 517) са мо у се ли ма у 
око ли ни Ни ша, на за пад ној гра ни ци Тор ла ка, као и чи ње ни ца да за бе ле же на 
гра ђа лич них име на из на шег деф те ра не са др жи по у зда не по твр де за пи са-
ње /а/ на ме сту не ка да шњег по лу гла сни ка. Са мо у јед ном при ме ру (арап ска 
гра фи ја ازدراواچ, ћи ри лич на тран сли те ра ци ја И-З-Д-Р-А-В-А-Ц) пи сар бе ле жи 
/а/ на ме сту не ка да шњег по лу гла сни ка (лич но име Здра вац). Бу ду ћи да се 
исто име бе ле жи и као ازدرافچ (ћи ри лич ка тран сли те ра ци ја И-З-Д-Р-А-Ф-Ц), 
на ве де ни за пи си не пред ста вља ју си гур ну под ло гу за за кљу чи ва ње о ста њу 
по лу гла сни ка, већ пре упу ћу ју на не стан дар ди зо ва ност гра фи је при ли ком 
за пи си ва ња име на. И у овом за пи су смо пре ма са вре ме ном ди ја ле кат ском 
ста њу прет по ста ви ли лич но име Здравьц.

О укло пље но сти хри шћан ских име на у тра ди ци о нал ни сло вен ски име-
но слов све до чи ве ли ки број хи брид них тво ре ни ца од осно ва име на хри шћан-
ског по ре кла и сло вен ских су фик са. По ред већ по ме ну тих Пе ја, Пе јо и Пеј чо 
(в. т. 2.2), ви со ком фре квен ци јом из два ја ју се сле де ће осно ве: јов- (< Јо ван), кој- 
(< Кон стан тин, Ко зма, итд.), лал- (< Ла зар): Јо ва (x157), Јов ша (x9), Јо ви ца 
(x7), Јо вул (x1), Јо во (x1), Јо вех на (x1), Јоф ка (x24), Јоф ко (54); Ко ја (x38), Кој ке 
(x10), Ко јо (x29), Кој ча (x1); Ла ла (x56), Ла ли ша (x2), Лал ка (x6), Лал ко (x12), 
Ла ло (x18), Лал ча (x4). Ме ђу на ве де ним име ни ма по се бан ко мен тар за слу жу-
ју фре квент на име на Јоф ка (x24) и Јоф ко (54) у ко ји ма се ве ро ват но огле да 
гла сов ни про цес обе зву ча ва ња /в/ ис пред бе звуч ног су гла сни ка. Овој се по-
ја ви не мо же са си гур но шћу од ре ди ти ди ја ле кат ско ис хо ди ште у По ни ша вљу 
XVI ве ка бу ду ћи да се она да нас не ре ги стру је на овом те ре ну (уп. ћИРИћ 
1999), али се бе ле жи у дру гим го во ри ма при зрен ско-ти моч ке зо не (уп. по-
твр де за При зрен (из ме ђу оста лих и име на Јоф че, Јоф че ту) у РЕмЕТИћ 1996: 
401, 445; за шар пла нин ску жу пу Го ра в. млАдЕНОвИћ 2001: 175, 233; за ју жно-
ко сов ско се ло Гат ње в. млАдЕНОвИћ 2013: 100; за го вор Гор ње Пчи ње уп. 
јУРИшИћ 2009: 84). Бу ду ћи да је про ме на /в/ у /ф/ ис пред бе звуч ног су гла сни ка 
за бе ле же на и у дру гим срп ским пе ри фер ним го во ри ма у ко ји ма је би ло кон-
так та са тур ским и ал бан ским је зи ком (уп. са мо го вор Мр ко ви ћа у вУјОвИћ 
1969: 109), мо гу ће је да се у овим при ме ри ма огле да и ути цај је зи ка за пи си ва ча.

Ви со ку фре квен ци ју у на шем деф те ру по ка зу ју и хи брид не тво ре ни це 
од осно ва хри шћан ских име на Ђур ђе и Ђор ђе: Џу џа/Џо џа (x97), Џу ра/Џо ра 
(x66), Џур џа (x9), Џур џо (x6), Џур ка (x7), Џур ко (x7), Џу ро (x3), Џу џо (x1), али 
и Ђу ра (x2) и Ђур ђо (x1). Лич на име на са фо не ти змом /џ/ не дво сми сле но 
упу ћу ју на то да је про цес отврд ња ва ња су гла сни ка /ћ/ и /ђ/ на про сто ру Гор-
њег и Сред њег По ни ша вља био при су тан још у XVI ве ку17. На исти про цес 
упу ћу ју и лич на име на Џе ро (x1) и Џу ша (x3), ве ро ват но хи брид не тво ре ни це 
од осно ва лич них име на Ђе ра сим (Ђе ро) и Ђу ни си је (Ђу ша). Да је упо тре ба 

17 По ја ва је за бе ле же на у XVI ве ку и у Ко ка љан ском по ме ни ку на те ри то ри ји гра да Со-
фи је (уп. ЦИбРАНсКА-КОсТОвА 2015: 46). 
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ових лич них име на би ла ка рак те ри стич на са мо за про стор Гор њег и Сред њег 
По ни ша вља мо же се за кљу чи ти и на осно ву по да та ка из деф те ра су сед них 
обла сти Сме де рев ског (BOA, TD 517), Кру ше вач ког (BOA, TD 567) и Ћу стен-
дил ског сан џа ка (сОКОлОсКИ–сТОјАНОвсКИ1980–1985), у ко ји ма се је ди но бе-
ле же име на са фо не ти змом /ђ/. При су ство лич них име на са фо не ти змом /џ/ 
на про сто ру Гор њег и Сред њег По ни ша вља по твр ђе но је и у XIX ве ку (уп. 
млАдЕНОвИћ 1976: 205; ЖИвКОвИћ 1994: 108–109), као и у са вре ме но до ба (уп. 
ћИРИћ 1999: 78). У ве зи са фо нет ским ли ком на ве де них име на по себ но се 
по ста вља пи та ње при су ства ма ло број них по твр да за лич на име на са фо не-
ти змом /ђ/ у на шем деф те ру: Ђу ра (x2) и Ђур ђо (x1). Но си о ци ових име на 
ре ги стро ва ни су са мо у се ли ма са по себ ним ста ту сом улак чи ја (уз га ји ва ча 
ко ња за др жав ну по шту) (се ло До бро дол и Ве ли ки Ца ри брод, да нас Ди ми-
тров град) и вој ну ка (по лу вој нич ки ред за ду жен за ло кал ну без бед ност и уз гој 
ко ња за цар ску ко њу шни цу) (се ло Ра деј на). Бу ду ћи да су не по сред но по про-
гла ше њу спе ци јал ног ста ту са ова на се ља има ла ве ли ки при лив до се ље ни ка 
(пре се ла ца, ка ко их бе ле же осман ски по пи си)18, нај ве ро ват ни је је да су но-
си о ци лич них име на са фо не ти змом /ђ/ би ли до шља ци по ре клом из су сед них 
за пад них кра је ва19.

По ред име на То ша (x26), у ре ла тив но ве ли ком бро ју при ме ра бе ле же се 
и име на Ди мја (x34) и Ди мјо (x14), ве ро ват но у ве зи са Ди мјан и Ди ми јан ко ји 
су за бе ле же ни са мо у Кру шев ском по ме ни ку (уп. НОвАКОвИћ 1875: 59–60), а 
ода тле и у ГРКОвИћ 1977: 75–76, где се прет по ста вља да она пред ста вља ју 
ва ри јан те лич ног име на Да мјан.

Ме ђу оста лим лич ним име ни ма, за бе ле же ним у ма њем бро ју при ме ра, 
на во ди мо нај пре она чи је су осно ве по твр ђе не у ви ше раз ли чи тих име на: од 
осно ве хри шћан ског име на Иван из ве де ни су: Иван ко (x2), Ив ко (x3), Ив ча 
(x1); од осно ве име на Или ја: Илин (x1), Илин ко (x1), Или ша (x3), Ил ка (x1), 
Ил ча (x1); од осно ве име на Ја ни ћи је: Јан ко (x5), Јан кул (x1), Ја нул (x1); од 
осно ве име на Ми ха и ло: Ми хал (x1), Мих на (x7), Мих но (x5), Мих чо (x1); од 
осно ве име на Пе тар: Пе триј (x24), Пе три ја (x1), Пе тро (x1). На во ди мо и 
оста ла ни ско фре квент на име на чи је су осно ве за бе ле же не са мо у јед ном или 
два лич на име на: Ва са (x1), Да ша (x1), Ди ми три ка (x1), Ди ми трил ко (x1), 
Дим ча (x1), Ђе на (x1), Мар кил (x1), Ма тич (x1), Ми та (x2), Ми то (x4), Ни кој 
(x1), Ни ша (x3), Пав ко (x1), Пан та (x1), Пе јо тин (x1), Пеј чин (x1), Пе ра (x6), 
Пе рас (x1), Сил ко (x1), Со ја (x8), Со јо (x1), Сте па (x5), Сте по (x1), Ти на (x1), 
То да (x1), Трич ко (x1), Ћи ро (x1), Чу бра (x2). Ме ђу на ве де ним име ни ма по-
се бан ко мен тар зах те ва ју рет ка име на (Сил ко (x1) за бе ле же но и у Де чан ским 

18 Ову тврд њу до бро илу стру ју по да ци о ста нов ни штву се ла Ка ло ти на, Дра го ман и Го јин 
Дол ко је се у од но су на по пис из 1530. го ди не (КАТИЧ–АмЕдОсКИ 2010: 167, 170, 181) удво стру-
чи ло на кон до би ја ња дер бенд ског од но сно ћу при џиј ског ста ту са пре 1544. го ди не (BOA, TD 
236: 270, 418, 439). У Дра го ма ну је та да уз 23 од 37 по ре ских об ве зни ка упи са на од ред ни ца 
„пре се лац” (BOA, TD 236: 439). Уп. и по дат ке о ста нов ни штву се ла Ба че во ко је се у од но су на 
1544. го ди ну (BOA, TD 236: 315) утро стру чи ло на кон до би ја ња ћу при џиј ских по вла сти ца пре 
1571. го ди не (BOA, TD 492: 408).

19 Пре сел ци су, бу ду ћи мо бил ни, а не ве за ни за зе мљу јер се у су прот ном не би мо гли 
до се ли ти у но во о сно ва не дер бен де, нај ве ро ват ни је при па да ли оном де лу срп ског ста нов ни-
штва ко је је има ло вла шки ста тус и ко је је тра ди ци о нал но ре гру то ва но у ре до ве вој ну ка, 
дер бен џи ја, ки ри џи ја и дру гих.
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хри со ву ља ма, уп. ГРКОвИћ 1983: 204), као и у на шим из во ри ма до сад не за бе-
ле же на лич на име на: Ди ми три ка (x1), Ди ми трил ко (x1), Мар кил (x1), Ма тич 
(x1) (уп. са вре ме но пре зи ме Ма ти че вић), Ни кој (x1) (ГРКОвИћ 1977: 146 по-
зна је Ни ко је), Пе рас (x1) (уп. са вре ме но пре зи ме Пе ра со вић), Со ја (x8), Со јо 
(x1) (ГРКОвИћ 1977: 182 по зна је Со јан, Со јат и Сој ко; по след ња два на осно-
ву Кру шев ског по ме ни ка, уп. НОвАКОвИћ 1875: 102).

3.4. Удео сло же них име на у кор пу су му шких сло вен ских лич них име на 
из но си око 15% (би ло по бро ју по себ них име на или по бро ју укуп них по твр-
да), што у на че лу од го ва ра ста њу за бе ле же ном у до са да ис тра жи ва ним 
срп ским по ме ни ци ма XVI ве ка (уп. ПОлОмАЦ 2017: 114). Нај фре квент ни ја 
сло же на сло вен ска име на су Ра до слав (x135), Бог дан (x46), Ра до мир (x26), 
Ста ни слав (x25), Ста ни мир (x21), Да би жив (x20), До бро слав (x14), Јар мил 
(x12), док су оста ла име на за бе ле же на ма ло број ним по твр да ма. У дру гом де лу 
сло же них име на до ми ни ра осно ва слав-: Бе ри слав (x3), Бо го слав (x6), Бра-
то слав (x2), Ве ли слав (x2), Вла ди слав (x5), До бро слав (x14), Дра го слав (x3), 
Ја ро слав (x6), Кра ји слав (x5), Пр во слав (x1), Пр ви слав (x2), При би слав (x1), 
Ра до слав (x135), Ста ни слав (x25), Хра ни слав (x1), за ко јом до ла зе и осно ве 
мир- и вој-: Го сти мир (x1), Де си мир (x1), До бра мир (x1), До бро мир (x2), Дој-
мир (x1), Дра го мир (x4), Рад мир (x1), Ра до мир (x26), Ста ни мир (x21), Та то-
мир (x3), Ти хо мир (x3); Бра ни вој (x1), Де си вој (x1), До бра вој (x1), Ра ди вој (x1). 
Осно ва сав- за бе ле же на је са мо у два ма при ме ри ма: Вла ди сав (x4), Ра до сав 
(x2), а осно ва мил- са мо у јед ном: Јар мил (x12). Ме ђу на ве де ним сло же ним 
име ни ма од две осно ве по себ но ис ти ца ње за слу жу ју име на са спој ним во-
ка лом а: До бра мир (x1), До бра вој (x1), не за бе ле же на у ГРКОвИћ 1977. У ка те-
го ри ји сло же них сло вен ских име на по себ но сто је Бог дан (x46), Бо жи дар (x1) 
(пре ве де на име на са грч ког), као и Да би жив (x20), сло же но име од ви ше 
осно ва. И у овом ру ко пи су сло же на име на од пре фик са и осно ве до ла зе у 
изо ло ва ним при ме ри ма: по ред име на Пре мил (x1) ко је је за бе ле же но и у 
деф те ру Обла сти Бран ко ви ћа (ГРКОвИћ 2001: 729), ов де бе ле жи мо и до са да 
не по твр ђе на име на Не ми ра (x1)20 и Умор (x1).

3.5. Нај про дук тив ни ја осно ва за из во ђе ње сло вен ских име на је рад-: 
Рад (x1), Ра да шин (x1), Ра де (x3), Ра дич (x13), Ра до (x1), Ра дој (x139), Ра до јин 
(x2), Ра дул (x41), Ра ду син (x2), Рат ко (x3), Ра ја (x2), Ра јан (x7), Ра јил (x1), 
Ра јич (x1), Рај ке (x48), Рај ко (x24), Ра јо (x5), Рај ча (x6), Рај чин (x3), Рај чо (x6), 
Ра ле (x2), Ра ли ка (x1), Ра лин (x1), Ра ли ца (x1), Рал ка (x14), Рал ко (x7), Ра ло 
(x2), Рал чин (x1), Ра ша (x12), Ра шо (x1). Бро јем из ве де них име на за овом осно-
вом од мах до ла зе мил- и драг-/драж-/драј-/драљ-/драл-: Ми лад (x1), Ми ла дин 
(x1), Ми ла ча (x1), Ми ле (x8), Ми ла (x6), Ми лен ко (x1), Ми лич (x1), Мил ка (x19), 
Мил ке (x3), Мил ко (x92), Ми ло (x3), Ми лој (x1), Ми лош (x8), Ми лу тин (x3), 
Мил ча (x7), Мил чо (x16); Дра ган (x25), Дра ги ја (x4), Драг на (x2), Дра го (x2), 
Дра го ил (x2), Дра гој (x11), Дра го ман (x3), Дра гош (x1), Дра гул (x4), Дра гу тин 
(x1), Дра гу шин (x1), Дра жман (x1), Дра жо (x1), Дра ја (x14), Дра јил (x4), Дра-
јин (x2), Дра ји ца (x1), Драј ке (x5), Драј ко (x5), Дра јо (x1), Драј ча (x1), Драј чо 
(x1), Дра ља (x1); Драл ка (x1).

20 RJA VII: 908 до но си по твр ду за жен ско име Не ми ра у Спли ту у XII ве ку.
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У гру пи сред ње про дук тив них осно ва (нај ма ње пет за бе ле жних раз ли-
чи тих име на) на ла зи мо бел-: Бе ла (x3), Бе ли на (x1), Бе ло (x1), Бел ча (x1), Бел чо 
(x2); брат-/брај-: Бра те љин (x1), Бра ти јан (x2), Бра ту лин (x1); Бра јан (x5), 
Бра ји ла (x1), Бра ји ша (x1), Брај ке (x1), Брај чо (x3); бож-: Бо жа (x4), Бо же та 
(x18), Бо жић (x12), Бо жо (x1), Бо жул (x1); бој-: Бо јил (x1), Бо јин (x2), Бо јиц 
(x1), Бој ко (x2), Бо јо (x40), Бој чин (x1); влад-/влај-: Влад (x1), Вла да (x1), Вла до 
(x1), Вла ја (x7), Влај ке (x2), Влај ко (x2), Вла јо (x3); вој-: Во јих на (x1), Во ја (x14), 
Во јин (x12), Во ји на (x2), Вој ке (x4), Вој ко (x2), Вој но (x1), Во јо (x9), Вој чо (x3); 
вук-/вул-/влч-/вуј-: Ву ка шин (x2), Ву лин (x1), Влко (x19), Влча (x2), Влчин (x2), 
Влчо (x10), Влча (x3), Ву јич (x1); до бр-: До бра (x13), До брет ко (x1), До бриј (x1), 
До брил (x3), До брин (x12), До бро (x1), До број (x5), дој-: До ја (x10), Дој ке (x28), 
Дој ко (x3), До јо (x6), Дој ча (x5), Дој чин (x6); крај-: Кра ја (x5), Крај ке (x1), 
Кра јо (x13), Крај че (x1), Крај чо (x2); мал-: Ма ла (x11), Ма лен ка (x1), Ма ле ша 
(x5), Мал ка (x1), Мал ко (x4), Ма ло (x3), Ма ло је (x1), Ма лош (x1), Мал чо (x3); 
прој-: Про ја (x3), Прој ка (x1), Прој ке (x5), Прој ко (x1), Про јо (x2); стај-/стан-: 
Ста ја/Ста на (x16), Стај ке/Стан ке (x43), Стај ко/Стан ко (x53), Ста јо/Ста но 
(x12), Стај ча/Стан ча (x3), Стај чо/Стан чо (x5); стан-: Ста нил (x3), Ста ни ша 
(x4), Ста но је (x2), Ста нул (x1), Ста ну ла (x1); стој-: Сто ја (x27), Сто јан (x382), 
Стој ке (x48), Стој ко (x10), Сто јо (x13), Стој ча (x3), Стој чо (x5); хран-: Хра на 
(x10), Хран ко (x1), Хра но (x6), Хран ча (x2), Хран чо (x2).

На осно ву по ре ђе ња са ста њем тур ских деф те ра су сед них обла сти из 
XV и XVI ве ка мо же се за кљу чи ти ка ко су име на са осно ва ма рад- и вук- би ла 
знат но при сут ни ја за пад но и ју го за пад но од По ни ша вља, на ро чи то у кра је-
ви ма у ко ји ма је жи ве ло сто чар ско ста нов ни штво са вла шким ста ту сом. Та ко 
је у XV и XVI ве ку на про сто ру Ко со ва, По ли мља и Ра шке утвр ђе но – до-
ду ше на осно ву ви ше стру ко бо га ти јег имен ског фон да – сто ти нак име на 
из ве де них из осно ве рад- и пре ко пе де сет име на из ве де них из осно ве вук- (уп. 
ГРКОвИћ 2001: 627, 630–631; КАТИћ 2010: 583–589). У Сме де рев ском сан џа ку 
је, су де ћи пре ма деф те ру из 1516. го ди не (BOA, TD 1007), осно ва рад- би ла још 
про дук тив ни ја – утвр ђе но је око сто два де сет име на, док је осно ва вук- тво-
ри ла пе де се так име на21. На исти за кљу чак упу ћу ју, по себ но у ве зи са осно вом 
вук-, и по да ци из срп ских по ме ни ка XVI ве ка (уп. ПОлОмАЦ 2010: 231–232; 
2015: 345; 2017: 115; сТОјАНОвИћ 2013а). С дру ге стра не, као и у слу ча ју хри-
шћан ских лич них име на са по чет ним фо не ти змом /ђ/ (Ђу ра, Ђур ђо) (в. т. 3.3), 
и лич на име на на ста ла од осно ва рад- и вук- че шће су бе ле же на у се ли ма са 
по себ ним ста ту сом у ко ји ма је за бе ле жен зна тан број до се ље ни ка по ре клом 
из кра је ва за пад но од Тор ла ка. На овај на чин мо же се об ја сни ти и при су ство 
осно ве вук- са из вр ше ном про ме ном во кал ног /л/ у /у/, по ред при ме ра са чу-
ва њем во кал ног /л/ у па тро ни му Влчин (x3). По се бан ко мен тар зах те ва ју 
лич на име на Влко (x19), Влча (x2), Влчин (x2), Влчо (x10), Влча (x3) бу ду ћи да 
их пи сар ре дов но бе ле жи као Вул ко, Вул ча, Вул чин, Вул чо, Вул ча. С об зи ром 
на са вре ме но ди ја ле кат ско ста ње, за тим од су ство по твр да ово га ти па у деф-
те ри ма Сме де рев ског, Кру ше вач ког, При зрен ског и Ву чи трн ског сан џа ка, 
као и већ по ка за но од су ство стан дар ди за ци је гра фи је при ли ком за пи си ва ња 

21 На исти за кљу чак упу ћу је и гра ђа из по пи са Сме де рев ског (BOA, TD 517) и Кру ше вач-
ког сан џа ка (BOA, TD 567) из 1571. го ди не.
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име на (по себ но уме та ње ети мо ло шки нео прав да них во ка ла), прет по ста ви ли 
смо да се иза на ве де них за пи са на ла зе об ли ци са во кал ним /л/. У ве зи са овим 
пи та њем илу стра тив ни су и при ме ри раз ли чи тог бе ле же ња во кал ног /л/ у 
то по ни ми ма, нпр. Вул кан, Вул чи До, Вул ко ви ја у на шем деф те ру, али Влкан и 
Влко ви ја у деф те ру Со фиј ског сан џа ка из 1525. го ди не (пре ма BOA, TD 130: 
146, 398).

Од оста лих про дук тив них осно ва по себ но ис ти ца ње за слу жу је осно ва 
драг-/драж-/драј-/драљ-/драл-, знат но фре квент ни ја не го у срп ским по ме-
ни ци ма XVI ве ка, као и осно ва стој- ре а ли зо ва на у нај у че ста ли јем лич ном 
име ну Сто јан (x382). 

По ре ђе ње сло вен ских му шких име на у на шем деф те ру са ста њем ан тро-
по ни миј ских из во ра XVI ве ка из око ли не Со фи је ука зу ју на ве ли ку по ду дар-
ност ме ђу про дук тив ним и фре квент ним осно ва ма. Пре ма ис тра жи ва њи ма 
Х. Ган де ва (1972: 235) и М. Ци бран ске-Ко сто ве (2015б: 6) у око ли ни Со фи је 
у XVI ве ку ме ђу му шким име ни ма сло вен ског по ре кла нај че шће до ла зе осно-
ве рад-, драг-, стан-, до бр- и брат-.

Оста ле осно ве сло вен ских из ве де ни ца по твр ђе не су ма њим бро јем лич них 
име на: беж-: Бе жан (x1), бор-: Бо рив (x3), Бор ко (x1), вел-/вељ-: Ве ли ка (x1), 
Ве ља (x7), Ве љо (x11), Ве љан (x2), вес-: Ве са (x1), вид-: Ви дач (x1), вит-: Ви тан 
(x5), вић-: Ви ћа (x1), виц-: Ви цо (x1), гој-: Го ја (x1), двор-: Дво ран (x6), Дво ра-
тин (x13), деј-: Де јан (x21), Де јо (x1), ден-: Ден чо (x1), дес-: Де со (x1), Де сул (x1), 
дуд-: Ду да (x18), душ-: Ду ша (x4), Ду шка (x3), Ду шко (x7), Ду шман (x3), жив-: 
Жив ко (x16), жод-: Жо да (x1), здрав-: Здравьц (x2), зор-: Зо рин (x1), јар-: Јар ка 
(x5), Јар ко (x2), кос-: Ко са (x1), Ко со је (x1), крас-: Кра са (x1), крач-: Кра ча (x1), 
крњ-: Кр ња (x1), лил-: Ли ло (x1), мин-: Мин ча (x1), мир-: Мир ко (x7), Ми ро (x1), 
Мир ча (x3), Мир чо (x6), млад-: Мла ден (x26), мом-: Мом чил (x10), мрк-: Мрк ша 
(x1), нин-: Ни на (x7), Ни но (x2), Нин ча (x1), нег-: Не гул (x5), не дељ-: Не дељ ко 
(x64), неш-: Не шул (x3), Не шу ра (x2), нов-: Но вак (x37), ок-: Окан (x1), прв-: 
Пр ве ља (x1), преб-: Пре бо је (x1), преј-: Пре ја (x1), приб-: При би на (x2), рус-: 
Ру син (x1), Ру ска (x1), свет-: Свет ко (x1), слад-: Сла до (x1), смољ-: Смо љан 
(x2), срд-: Ср дан (x1), срет-: Срет ко (x1), стал-: Ста ла (x15), Стал ка (x12), 
Стал ко (x7), стол-: Стол ча (x1), стрез-: Стре за (x3), тврд-: Твр та (x3), теш-: 
Те ши ман (x1), Те ши на (x1), тик-: Ти ка (x5), хрњ-: Хр ња (x1), хрс-: Хр са (x1), Хр со 
(x1), цвет-: Цвет ко (x36), цок-: Цо ка (x1), цол-: Цо ла (x1), цон-: Цон ко (x2), 
шиш-: Ши шман (x1). 

Ме ђу на ве де ним при ме ри ма по се бан ко мен тар нај пре зах те ва ју до са да 
не за бе ле же на лич на име на: Бо рив (x3), ве ро ват но од Бо ри вој (уп. Ста нив од 
Ста ни вој у ГРКОвИћ 1977: 185); Дво ран (x6) и Дво ра тин (x13) (уп. Дво ре и Двор-
ко у ГРКОвИћ 1977: 73, као и жен ска име на Двор ка у При зрен ском и Двор на у 
При зрен ском и Кру шев ском по ме ни ку, пре ма НОвАКОвИћ 1875: 59); Кра ча (x1) 
(уп. Кра чун и Крач у ГРКОвИћ 1977: 114); Не шу ра (x2) (ве ро ват но од осно ве неш- 
и су фик са -ура); Пре бо је (x1) (уко ли ко је за пис по у здан, мо же се по ми шља ти на 
то да пред ста вља од раз ме ша ња фор ма на та пре- и при-, уп. о овој по ја ви у са-
вре ме ним го во ри ма По ни ша вља у ћИРИћ 1999: 48). По себ но ис ти ца ње та ко ђе 
за слу жу ју лич на име на Хр са (x1), Хр со (x1) (ве ро ват но од сло вен ског бо жан ства, 
уп. ГРКОвИћ 1986: 190), Цо ка (x1), Цо ла (x1) и Цон ко (x2) бу ду ћи да од ли ку ју 
име но слов ово га под руч ја и у XIX ве ку (уп. ЖИвКОвИћ 1994: 107–108).
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3.6. Као што је већ по ме ну то (в. т. 2.2), гра ђа из деф те ра не омо гу ћа ва 
по у зда но из во ђе ње за кљу ча ка о од но су му шких хи по ко ри стич ких су фик са -а 
и -е. Осим на чел ног за кључ ка да су оба су фик са при сут на на ис тра жи ва ном 
про сто ру, у ве зи са струк ту ром хи по ко ри стич ких обра зо ва ња мо же се до да ти 
и сле де ће: нај пре, нај ста ри ји тип хи по ко ри стич ких обра зо ва ња (из ве де ни це 
су фик сом -ø) по твр ђен је са мо у изо ло ва ним при ме ри ма Влад (x1) и Рад (x1); 
да ље, из ве де ни це хи по ко ри стич ким су фикс -о пред ста вља ју ве о ма про дук-
тив ну ка те го ри ју, ка ко од основa сло вен ских име на: Бе ло (x1), Бо жо (x1), Бо јо 
(x40), Ве љо (x11), Ви цо (x1), Вла до (x1), Вла јо (x3), Во јо (x9), Де јо (x1), Де со (x1), 
До бро (x1), До бро (x6), Дра го (x2), Дра жо (x1), Дра јо (x1), Кра јо (x3), Ли ло 
(x1), Ма ло (x3), Ми ло (x3), Ми ро (x1), Ни но (x2), Про јо (x2), Ра до (x1), Ра јо (x5), 
Ра ло (x2), Ра шо (x1), Сла до (x1), Сто јо (x13), Хра но (x6), Хр со (x1)22; и на кра-
ју, у це ли ни кор пу са из ве де них име на, ка ко од осно ва сло вен ског та ко и од 
осно ва хри шћан ског по ре кла, хи по ко ри стич ка обра зо ва ња из ве де на су фик-
си ма -а, -е и -о пред ста вља ју из у зет но про дук тив ну ка те го ри ју.

Као и у срп ским по ме ни ци ма XVI ве ка (уп. ПОлОмАЦ 2010: 232; 2015: 
344; 2017: 115), и у на шем деф те ру ви со ком про дук тив но шћу из два ја се су фикс 
-ко: Бој ко (x2), Бор ко (x1), Влај ко (x2), Вој ко (x2), Влко (x19), Деј ко/Ден ко (x3), 
Дој ко (x3), Драј ко (x5), Ду шко (x7), Жив ко (x16), Јар ко (x2), Мал ко (x4), Мил ко 
(x92), Мир ко (x4), Не дељ ко (x64), Прој ко (x1), Рат ко (x3), Рај ко (x24), Рал ко 
(x7), Свет ко (x1), Срет ко (x1), Стај ко/Стан ко (x53), Стал ко (x7), Стој ко (x10), 
Хран ко (x1), Цвет ко (x36), Цон ко (x2)23. По ред ве ли ког бро ја лич них име на 
из ве де них су фик сом -ча (што је по твр ђе но и у ГРКОвИћ 2001: 624): Бел ча (x1), 
Влча (x2), Дој ча (x5), Драј ча (x1), Мил ча (x7), Мин ча (x1), Мир ча (x3), Нин ча 
(x1), Рај ча (x6), Стај ча/Стан ча (x3), Стој ча (x3), Стол ча (x1), Хран ча (x2)24, 
у од но су на Област Бран ко ви ћа ви со ком про дук тив но шћу из два ја се су фикс 
-чо: Бел чо (x2), Брај чо (x3), Вој чо (x3), Влчо (x10), Ден чо (x1), Драј чо (x1), Крај чо 
(x2), Мал чо (x3), Мил чо (x16), Мир чо (x6), Рај чо (x6), Стај чо/Стан чо (x5), 
Стој чо (x5), Хран чо (x2).

Од оста лих про дук тив них су фик са по себ ну па жњу за слу жу ју су фик си 
-ка и -ке: Драл ка (x1), Ду шка (x3), Јар ка (x5), Мал ка (x1), Мил ка (x19), Прој ка 
(x1), Рал ка (x14), Ру ска (x1), Стал ка (x12); Брај ке (x1), Влај ке (x2), Вој ке (x4), 
Дој ке (x28), Драј ке (x5), Крај ке (x1), Мил ке (x3), Прој ке (x5), Рај ке (x48), Стај ке/
Стан ке (x43), Стој ке (x48)25. И док је пр ви су фикс по твр ђен као ре ла тив но 
про дук ти ван и у деф те ри ма су сед них обла сти (уп. са мо ГРКОвИћ 2001: 623), 
су фикс -ке или ни је по твр ђен (за се ла Сме де рев ског сан џа ка уп. BOA, TD 517; 
за се ла Кру ше вач ког сан џа ка уп. BOA, TD 567; за При зрен ски сан џак уп. КАТИћ 

22 Од осно ва лич них име на хри шћан ског по ре кла из ве де на су сле де ћа име на: Јо во (x1), 
Јо ко (x1), Ко јо (x29), Ла ло (x18), Ми то (x4), Ми хо (x6), Се но (x3), Сте по (x1), Џе ро (x1), Џу ро 
(x3), Џу џо (x1).

23 Су фикс -ко фре квен тан је и у из во ђе њу од осно ва име на хри шћан ског по ре кла: Иван ко 
(x2), Ив ко (x3), Јан ко (x5), Јоф ко (x54), Лал ко (x12), Пав ко (x1), Сил ко (x1), Трич ко (x1), Џур ко 
(x7).

24 Овим су фик сом су из во ђе на и лич на име на од осно ва име на хри шћан ског по ре кла: 
Дим ча (x1), Ив ча (x1), Ил ча (x1), Јан ча/Пан ча (x5), Кој ча (x1), Лал ча (x4).

25 Оба су фик са, за бе ле же на и у бу гар ском де лу Тор ла ка, фре квент на су и у из во ђе њу 
лич них име на од не сло вен ских осно ва: Ил ка (x1), Јој ка (1), Јоф ка (x24), Лал ка (6), Џур ка (x7); 
Јан ке/Пај ке (x4), Кој ке (x10), Дан ке (x2), Мој ке (x1). 
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2010: 583–589) или је за бе ле жен у ма ло број ним при ме ри ма (у Обла сти Бран-
ко ви ћа са мо у име ну Рај ке, уп. ГРКОвИћ 2001: 623; иста по твр да и у Скоп ској 
Цр ној Го ри у Во дич нич ком по ме ни ку, уп. ПОлОмАЦ 2015: 345; у Пчињ ском 
по ме ни ку Влај ке, Дој ке, Ду шке, Нен ке и Рај ке, уп. НОвАКОвИћ 1895: 15–16; у 
обла сти Мел ни ка (не што ви ше у се лу Ца па ре ву) у Ћу стен дил ском сан џа ку, 
уп. сОКОлОсКИ–сТОјАНОвсКИ1980–1985:63–64).

По ред тра ди ци о нал но про дук тив них су фик са -ан и -ин: Бе жан (x1), Бра-
јан (x5), Ве љан (x2), Ви тан (x5), Дво ран (x6), Де јан (x21), Дра ган (x25), Окан 
(x1), Ра јан (x7), Смо љан (x2), Ср дан (x1), Сто јан (x382); Бо јин (x2), Во јин (x12), 
Ву лин (x1), До брин (x12), Дра јин (x2), Зо рин (x1), Ра лин (x1), Ру син (x1), у од-
но су на по дат ке ко је нам пру жа ју срп ски по ме ни ци XVI ве ка (уп. ПОлОмАЦ 
2015: 344–345; 2017: 115) и деф те ри су сед них обла сти (уп. ГРКОвИћ 2001: 624) 
чи ни се да је на под руч ју По ни ша вља у XVI ве ку су фикс -ул та ко ђе ишао у 
ред про дук тив ни јих: Бо жул (x1), Де сул (x1), Дра гул (x4), Не гул (x5), Не шул (x3), 
Ра дул (x41), Ста нул (x1), та ко ђе и у при ме ри ма Јан кул (x1), Ја нул (x1), Јо вул 
(x1), од осно ва име на хри шћан ског по ре кла.

Не ко ли ко тра ди ци о нал но про дук тив них су фик са у сред њо ве ков ним 
из во ри ма (уп. са мо ГРКОвИћ 2001: 622–624) ов де је за бе ле же но ма њим бро јем 
по твр да: -оје: Бра то је/Бра но је (x15), Ко со је (x1), Ма ло је (x1), Пре бо је (x1), 
Ста но је (x2), -чин: Бој чин (x1), Влчин (x2), Дој чин (x6), Рај чин (x3), Рал чин 
(x1), од осно ве хри шћан ског име на Пеј чин (x1), -ина: Бе ли на (x1), Во ји на (x2), 
При би на (x2), Те ши на (x1), -иша: Бра ји ша (x1), Ста ни ша (x4), -ош: Дра гош 
(x1), Ма лош (x1), Ми лош (x8). У гру пи сред ње про дук тив них су фик са на ла зи-
мо и -ој: Бра тој/Бра ној (x10), До број (x5), Дра гој (x11), Ми лој (x1), Ра дој (x139), 
-ил: До брил (x3), Дра јил (x4), Мом чил (x10), Ра јил (x1), Ста нил (x3), -ич: Ву јич 
(x1), Ми лич (x1), Ра дич (x13), Ра јич (x1), -ман: Дра жман (x1), Ду шман (x3), 
Ши шман (x1).

Оста ли су фик си за бе ле же ни су у изо ло ва ним при ме ри ма: -ад: Ми лад 
(x1), -адин: Ми ла дин (x1), -ак: Но вак (x37), -атин: Дво ра тин (x13), -ач: Ви дач (x1), 
-ача: Ми ла ча (x1), -ьц: Здравьц (x2), -ашин: Ра да шин (x1), Ву ка шин (2x), -еља: 
Пр ве ља (x1), -ељин: Бра те љин (x1), -ен: Мла ден (x26), -ен ка: Ма лен ка (x1), 
-ен ко: Ми лен ко (x1), -ета: Бо же та (x18), -ет ко: До брет ко (x1), -еша: Ма ле ша 
(x5), -иј: До бриј (x1), -ија: Дра ги ја (x4), -ијан: Бра ти јан (x2), -ика: Ве ли ка (x1), 
Ра ли ка (x1), -ила: Бра ји ла (x1), -иман: Те ши ман (x1), -их на: Во јих на (x1), -иц: 
Бо јиц (x1), -ица: Дра ји ца (x1), Ра ли ца (x1), -ић: Бо жић (x12), -на: Драг на (x2), 
-ојин: Ра до јин (x2), -оман: Дра го ман (x3), -ула: Ста ну ла (x1), -улин: Бра ту лин 
(x1), -ура: Не шу ра (x2), -усин: Ра ду син (x2), -утин: Дра гу тин (x1), Ми лу тин 
(x3), -ушин: Дра гу шин (x1), -ша: Мрк ша (x1).

3.7. Ме ђу ма ло број ним са мо твор ним му шким име ни ма по ме ну ће мо 
нај пре она пар ти цип ског по ре кла: Обре тен (x4) (ЖИвКОвИћ 1984: 93 бе ле жи 
Об ре тин), као и ви со ко фре квент но Про дан (x96). Оста ла са мо твор на име на 
до ла зе у изо ло ва ним при ме ри ма: Вук (x1), Ка мен (x1), као и лич но име Злат 
(x1), у овом об ли ку не за бе ле же но у ГРКОвИћ 1977, али с дру ге стра не, по твр-
ђе но у бу гар ском име но сло ву (уп. ИлЧЕв 2012: 284). 

3.8. У ка те го ри ји оста лих му шких лич них име на из два ја мо нај пре нај-
фре квент ни је лич но име Јар мен (x29), за ко је смо у прет ход ним ра до ви ма 
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(уп. ПОлОмАЦ 2017: 119; 2018) пре у зи ма ли ту ма че ње М. Гр ко вић (1977: 103, 
259, 261) по ко ме је ово име мо ти ви са но ет но ни мом (ва ри јан та од Јер мен, Јер-
ме нин, Јер мен ка). Ов де нам је па жњу при ву као по да так да се об ли ци Јер мен, 
Јер ме нин, Јер мен ка у реч ни ку М. Гр ко вић бе ле же са мо на осно ву по твр да 
из деф те ра Обла сти Бран ко ви ћа (уп. и ГРКОвИћ 2001: 713), док се у срп ским 
по ме ни ци ма XVI ве ка бе ле же са мо об ли ци Јар мен, Јар мен ка (уп. НОвАКОвИћ 
1875: 115; ГРКОвИћ 1977: 103, 259, 261; ПОлОмАЦ 2017: 119, 2018). Уви дом у за-
пис на фак си ми лу (стра на 126v) (уп. hadžIBegIćи др. 1972) прет по ста ви ли 
смо да је гра фи ју یرمنقه (Ј-Р-М-Н-К-А) осно ва ни је чи та ти као Јар мен ка, с 
об зи ром на по ка за не по твр де из сред њо ве ков них ћи рил ских спо ме ни ка, али 
и с об зи ром на чи ње ни цу да се о зна чај ни јем јер мен ском при су ству на Бал-
ка ну мо же го во ри ти тек од XVII ве ка. Бу ду ћи да кле да је фо не ти зам Јер мен, 
Јер мен ка ви ше не го спо ран, у слу ча ју лич ног име на Јар мен, Јар мен ка ов де 
из но си мо прет по став ку да мо же би ти мо ти ви сан пре ма фи то ни му јар мен 
(уп. RJA IV: 472; РСА НУ 8: 585).

Стра ног по ре кла су сле де ћа му шка име на за бе ле же на у изо ло ва ним при-
ме ри ма: Ку ман (x1) и Фру зин (x1) (мо ти ви са ни ет но ни мом), за тим Бо сиљ (x1) 
(мо ти ви са но фи то ни мом), Мур џо (x1) (за бе ле же но у са вре ме ном бу гар ском 
име но сло ву, уп. ИлЧЕв 2012: 465), Хре ља (x2) (ве ро ват но грч ког по ре кла, уп. 
ГРКОвИћ 2001: 743), као и ро ман ско Оли вер (x2), у дру гим сред њо ве ков ним 
из во ри ма ве о ма фре квент но (уп. са мо ГРКОвИћ 2001: 726), док се у на шем 
деф те ру бе ле жи са мо у бе ло па ла нач ком се лу То по ни ца и Си ће ву, ис точ но 
од Ни ша.

Сле де ћу под гру пу чи не лич на име на ко ја мо гу би ти раз ли чи тог по ре кла: 
а) из ве де на од осно ва лич них име на сло вен ског или хри шћан ског по ре кла: 
Влас (x1), Вла са (x6), Вла со (x3) (ве ро ват ни је од хри шћан ског име на Вла си је, 
али мо гу ће и од сло вен ског Вла сти мир), Дан ке (x2), Дан ко (x1), Дан ча (x4), 
Дан чо (x8), Дан чул (x2) (од сло вен ског Бог дан или хри шћан ског Да нил, Да ни ло), 
Ми ја (x9), Ми јо (x14), Ми ша (x1), Мој ке (x1), Мо ца (x10), Ман ко (x1), Ман ча 
(x2), Ман чо (x3), Се на (x3), Се но (x3), Се на дин (x11), Се на дин ко (x1) (пре ма 
Гр ко вић 1977: 178–179 Се на и Се но мо гу би ти хи по ко ри сти ци од хри шћан ског 
име на Ар се ни је, док Се на дин и Се на дин ко мо гу би ти и ва ри јан те име на Си-
на дин; с дру ге стра не, А. Ло ма (усме на су ге сти ја) сма тра да при ли ком утвр-
ђи ва ња по ре кла ових лич них име на тре ба по ћи од пр во бит ног Син-, што би 
мо гло би ти од *synъ `fil li us̀ , као у стсрп. *Драгьсинь, пре ма по све до че ном па-
тро ни ми ку Драгьси никь), Ста ди ја (x1) (уп. Ста до је у ГРКОвИћ 1977: 184 ко је 
се мо же до ве сти у ве зу са Ста ни мир, Ста ни слав и сл. или са лат. Sta ti us), б) 
пре ве де на са грч ког или од осно ве хри шћан ског име на: Кр ста (x35), Кр сто 
(x10), Кр ца (x2), в) хри шћан ског, сло вен ског или ро ман ског по ре кла: Ду ка 
(x11) (уп. ГРКОвИћ 1977: 85; 2001: 708), г) хри шћан ског или илир ског по ре кла: 
Ду мо (x1) (уп. ГРКОвИћ 1986: 96). По себ но сто ји лич но име Ва ни слав (x2), од 
осно ве ко ја мо же би ти раз ли чи тог по ре кла (Ван ђел, Иван и сл.) и сло вен ског 
-слав. 

У по след њој под гру пи на ла зе се име на не до вољ но ја сног по ре кла, нај-
че шће пр ви пут за бе ле же на: Ву крин (x1), Го рам (x1), Грм/Гр ма (x1), Ди вран 
(x1), Ди вра тин (x1), Дрељ ко (x1), Жи вер (x1), Јех на (x1), Јех но (x1) (ГРКОвИћ 
2001: 713 бе ле жи Је хи на не по зна тог по ре кла; мо гу ће је да је ово име у ве зи 
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са је хи на „бу љи на, со ва, со ву ља га”), Смрк (x1), Ри лат (x1), То хољ (x2) (уп. 
пре зи ме на То хољ и То хо ље вић, као и то по ни ме То хо ље, То хо љи и То хољ ска 
пла ни на, RJA XVI II: 428), Хрус (x1) (ГРКОвИћ 1977: 205 бе ле жи Хру сан, од не по-
твр ђе ног Хри сант), али и име на не по зна тог по ре кла по твр ђе на у дру гим из-
во ри ма: Да мир (x2)26, Мур то (x1)27, Хи нат (x1) (уп. ГРКОвИћ 1977: 72, 142, 203).

3.9. Из ло же ни пре глед му шких лич них име на мо же мо до пу ни ти са не-
ко ли ко име на по твр ђе них у на шем деф те ру са мо по сред но на осно ву па тро-
ни ма: Бр за (x1), Ви тог (x1) (не ја сно), Гальц (x1), Гла ви на (x1), Ка ле ја (x1), 
Ка тил (x1), Ко пил (x1), Ла да (x2), Мал ча (x1), Су бо та (x1), То на (x3), Ха ла па 
(x1)28. По себ но ис ти ца ње за слу жу ју Ка ле ја (x1) и То на (x3) бу ду ћи да су по-
твр ђе на у име но сло ву Тор ла ка и у XIX ве ку (уп. ЖИвКОвИћ 1984: 84, 105).

3.10. Ве ли чи на и тип узор ка си сте ма жен ских лич них име на (удо ви це) 
у деф те ру не по де сни су за из во ђе ње круп ни јих за кљу ча ка. Сто га је на ша 
ана ли за огра ни че на са мо на пред ста вља ње за бе ле же не гра ђе уз евен ту ал но 
на во ђе ње ва жни јих на по ме на уз по је ди нач на име на. 

Ме ђу за бе ле же ним жен ским име ни ма сло вен ског по ре кла нај че шће 
до ла зи осно ва рад-: Ра до сла ва (x2), Ра до са ва (x1), Ра до слав ка (x1), Ра да (x1), 
Ра ди ца (x1), Рај ка (x3), Рал ка (x1), за тим осно ве драг-/драј-: Дра га на (x2), 
Дра ја (x1), Драј ка (x2) и стој-: Сто ја на (x5), Сто ји ца (x1), Стој ка (x2), као 
и осно ве душ-: Ду шка (x1), Ду ши ца (x1), мил-: Ми ла (x5), Ми ли ца (x1) и мом-: 
Мо ма (x1), Мо ми на (x1). Оста ле осно ве по твр ђе не су са мо по јед ним за бе ле-
же ним име ном: бож-: Бо жа на (x1), бој-: Бо ја (x1), вел-: Ве ла (x1), вој-: Вој ка 
(x1), ден-: Де на (x2), дој-: Дој ка (x6), до бр-: До бра (x6), ко сов-: Ко со ва (x1), 
млад-: Мла де на (x1), не дељ-: Не дељ ка (x1), неј-: Не ја (x1), нен-: Не на (x1), приб-: 
При би на (x1). Нај про дук тив ни је осно ве жен ских име на сло вен ског по ре кла 
из на шег деф те ра за бе ле же не су и у срп ским по ме ни ци ма XVI ве ка (уп. ПО-
лОмАЦ 2010: 236; 2018). На исти за кљу чак упу ћу је и пре глед сло вен ских жен-
ских име на пре ма про дук тив ним су фик си ма. Нај че шће се бе ле же су фик си 
-а и -ка: Бо ја (x1), Ве ла (x1), Де на (x2), Дра ја (x1), До бра (x6), Ко со ва (x1), Мо ма 
(x1), Не ја (x1), Не на (x1), Ра да (x1), Ста на (x3); Вој ка (x1), Дој ка (x6), Драј ка 
(x1), Ду шка (x1), Не дељ ка (x1), Рај ка (x3), Рал ка (x1), Стан ка (x4), Стој ка 
(x2), за тим -ана и -ица: Бо жа на (x1), Дра га на (x2), Сто ја на (x5); Ду ши ца (x1), 
Ми ли ца (x1), Ра ди ца (x1), Сто ји ца (x1). У ка те го ри ји сло вен ских са мо тво ре-
них жен ских име на оче ки ва но до ла зе фи то ним ски и зо о ним ски мо ти ви са на 
име на: Ви шња (x2), Ја гли ка (x1), Пе ру ни ка (x1), Ко шу та (x1), као и дру га име-
на раз ли чи те мо ти ва ци је: Ве сна (x2) (сло вен ска бо ги ња про ле ћа), Див на (x1) 
(при дев узет за лич но име), као и рет ко лич но име Грив на (x1) (пре ма на зи ву 
на ки та, уп. ГРКОвИћ 1977: 238; уп. и му шко име Грив но у Врд нич ком по ме-
ни ку (НОвАКОвИћ 1875: 56), као и грив ни це би сер не „огр ли це од би сер них 

26 На сло вен ско по ре кло ово га име на мо же упу ћи ва ти ста ро че шко Damír (SVoBoda 1964: 
81) (пре ма усме ној су ге сти ји проф. А. Ло ме).

27 По твр де ово га име на у тре ска вач ким по ве ља ма ца ра Ду ша на оспо ра ва ју прет по став ку 
М. Гр ко вић (1977: 142) да је Мур та му сли ман ско име ко је су хри шћа ни узи ма ли као за штит но 
(пре ма усме ној су ге сти ји проф. А. Ло ме).

28 Лич но име Ха ла па за бе ле же но је и у ГРКОвИћ 1986: 185. Мо жда у ве зи са пољ. chałapa 
„усна ду пља, уста, њу шка” (уп. ЕРСЈ I: 97) (пре ма су ге сти ји проф. А. Ло ме).
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пер ли” ко је се по ми њу 1436. го ди не у ду бро вач ком де по зи ту Је ле не, кће ри 
кне за Ла за ра и удо ви це Сан да ља Хра ни ћа, пре ма сТОјАНОвИћ 1929: 39129).

Нај ве ћи број жен ских хри шћан ских име на при па да гру пи хи брид них 
тво ре ни ца из ве де них про дук тив ним су фик сом -а, од осно ве жен ског име на 
хри шћан ског по ре кла: Га ла (x1), Ја на (x1), Је ла (x1), Јо ва (x1), Маг да (x1), Ми-
тра (x1), или од му шких име на хри шћан ског по ре кла: Ди ми тра (x2), Јо ва на 
(x3), Пе тра (x1), То до ра (x2), Чу бра (x3). У ка те го ри ји хи брид них тво ре ни ца 
про дук тив но шћу се из два ја још са мо су фикс -ица: Га ли ца (x2), Ја ни ца (x1), 
Ми ха ли ца/Ми ха љи ца (x1), док су оста ли су фик си за бе ле же ни у по је ди нач ним 
име ни ма: -ка: Јел ка (x5), -ика: Ма ри ка (x1), -уша: Пе тру ша (x1). Из ван ка те-
го ри је хи брид них тво ре ни ца бе ле же се са мо лич на име на Ири на (x1) и Је ли на 
(x1).

У ка те го ри ји оста лих жен ских име на бе ле жи се је ди но име Јар ма (x4) 
(хи по ко ри стик од Јар мен ка) (уп. го ре т. 3.8), до са да не за бе ле же но у на шим 
из во ри ма, по твр ђе но у бу гар ским из во ри ма у око ли ни Со фи је у XVII ве ку 
(уп. ЦИбРАНсКА-КОсТОвА 2015б). По ред ово га лич ног име на, у це ли ни кор пу са 
за бе ле же них лич них име на но ве по твр де пред ста вља ју и сло вен ска име на 
Ко со ва (x1) и Рал ка (x1) (пре ма му шком име ну Рал ко, уп. ГРКОвИћ 1977: 169), 
као и хри шћан ско име Ми ха ли ца (x1) (уп. му шко име Ми ха лиц у RJA VI: 647).

4. ЗАКљУЧНЕНАПОмЕНЕ.На осно ву про ве де ног ис тра жи ва ња мо гу се из-
дво ји ти нај ва жни је од ли ке ко ји ма се си стем лич них име на на про сто ру Гор њег 
и Сред њег По ни ша вља раз ли ку је од име но сло ва су сед них обла сти: а) ве ћа 
за сту пље ност му шких име на хри шћан ског по ре кла (при бли жно 55% хри шћан-
ских пре ма 45% сло вен ских име на), што се до во ди у ве зу са ге о граф ским 
по ло жа јем, отво ре но шћу под руч ја и до брим са о бра ћај ним ве за ма (Ца ри-
град ски друм – via mi li ta ris, нај ва жни ја европ ска са о бра ћај ни ца Ви зан тиј ског 
и Осман ског цар ства), б) при су ство му шких лич них име на Џу џа, Џо џа, Џу-
ра, Џо ра, Џур џа, Џур џо, Џур ка, Џур ко, Џу ро, Џу џо, Џе ро, Џу ша, у ко ји ма се 
огле да про цес отврд ња ва ња су гла сни ка /ђ/, ка рак те ри сти чан и за са вре ме не 
го во ре По ни ша вља, в) сма њи ва ње про дук тив но сти осно ве рад-, и по себ но 
осно ве вук-/влк-, којe се че шће бе ле же у се ли ма са ве ли ким бро јем до се ље ни-
ка из кра је ва за пад но од ово га под руч ја, г) по ред про дук тив не упо тре бе му-
шких хи по ко ри стич ких су фик са -а, -е и -о, по себ ну про дук тив ност по ка зу ју 
су фик си -ке (Брај ке, Влај ке, Вој ке, Дој ке, Драј ке, Крај ке, Мил ке, Прој ке, Рај ке, 
Стај ке/Стан ке, Стој ке) и -чо (Бел чо, Брај чо, Вој чо, Влчо, Ден чо, Драј чо, 
Крај чо, Мал чо, Мил чо, Мир чо, Рај чо, Стај чо/Стан чо, Стој чо, Хран чо). 

По ред по ме ну тог отврд ња ва ња кон со нан та /ђ/ у лич ним име ни ма ти па 
Џу ра, на са вре ме не го во ре Гор њег и Сред њег По ни ша вља упу ћу ју и при ме-
ри са во кал ним /л/ у осно ви влк-, а ве ро ват но и при ме ри до след ног пи са ња 
со нан та /л/ у фре квент ном име ну Мил ко (фо не ти зам мио- бе ле жи се у срп ским 
по ме ни ци ма, уп. НОвАКОвИћ 1875: 81, као и у деф те ри ма, уп. ПЕшИКАН 1982: 
53–55). С дру ге стра не, ма ло број на гра ђа ко ја би мо гла да бу де ре ле вант на за 
про це ну ста ња из го вор ног по лу гла сни ка у деф те ру ни је би ла упо тре бљи ва 
због не стан дар ди зо ва ног бе ле же ња во ка ла. 

29 На овим по да ци ма нај ср дач ни је се за хва љу је мо проф. А. Ло ми.
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По ре ђе њем лич них име на из на шег деф те ра са гра ђом ко ју до но си ЖИв-
КОвИћ 1984 мо же се пра ти ти кон ти ну и тет у раз во ју име но сло ва од XVI –XIX 
ве ка (лич на име на са фо не ти змом /џ/ ти па Џу ра, про дук тив ност су фик са -а 
у из во ђе њу хи по ко ри сти ка), али и раз во је тен ден ци је ко је су на сту пи ле на кон 
XVI ве ка (сма њи ва ње про дук тив но сти су фик са -ке, по ве ћа ње уде ла грч ких 
име на на кон на се ља ва ња Цин ца ра у XVI II ве ку). По ре ђе ње име но сло ва се ла 
са обе стра не да на шње срп ско-бу гар ске гра ни це на чел но по твр ђу је до са да-
шња са зна ња о обла сти Гор њег и Сред њег По ни ша вља као је дин стве ној лин-
гво ге о граф ској зо ни.
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THE AN THRO PONYMS  OF GOR NJE AND SRED NJE PO NI ŠA VLJE  
IN THE 16TH CEN TURY

(AC COR DING TO THE DEF TER OF THE SO FI A SAN JAK OF 1571)

S u m  m a r y

In ad di tion to in di ca ting the most im por tant met ho do lo gi cal pro blems re la ted to ono ma stic 
re se arch of the Ot to man-Tur kish def ters (cadastral surveys), this pa per re se ar ches the cha rac te ri stics 
of pro per no uns (per so nal na mes) in Gor nje and Sred nje Po ni ša vlje in the 16th cen tury, ba sed on the 
ma te rial of the def ter of the So fi a San jak (1571). The analysis was car ried out on a cor pus of so me 
6800 per so nal na mes of ci ti zens in 95 set tle ments in Gor nje and Sred nje Po ni ša vlje (83 set tle ments 
in the ter ri tory of Ser bia and 12 set tle ments of to day’s Bul ga ria). On the ba sis of this re se arch, the 
most im por tant fe a tu res can be po in ted out whe re the system of ma le na mes in this area dif fer from 
the na mes of ne ig hbo ring ones: a) the gre a ter pre sen ce of Chri stian na mes (aro und 55% of Chri stian 
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na mes aga inst 45% of Sla vic ones), which is re la ted to the ge o grap hi cal po si tion, the open ness of the 
area, and the good tran spor ta tion con nec ti ons (the Con stan ti no ple road – the Via Mi li ta ris, the most 
im por tant Eu ro pean road of the Byzan ti ne and Ot to man Em pi res); b) the pre sen ce of the ma le na mes 
Džu dža, Džo dža, Džu ra, Džo ra, Džur dža, Džur džo, Džur ka, Džur ko, Džu ro, Džu džo, Dže ro, Džu ša 
which re flect the pro cess of esta blis hing the con so nant /dž/ which was al so cha rac te ri stic of the spe ech 
of Po ni ša vlje; c) the re du ced pro duc ti vity of the ro ot rad-, and espe ci ally of the ro ots vuk-/vlk-, which 
is mo re of ten no ted in the vil la ges with a lar ge num ber of im mi grants from the are as west of this 
ter ri tory; d) be si des the pro duc ti ve use of the hypo co ri stic suf fi xes -a, -e, and -o, the re is spe cial 
pro duc ti vity in the suf fi xes -ke (Braj ke, Vlaj ke, Voj ke, Doj ke, Draj ke, Kraj ke, Mil ke, Proj ke, Raj ke, 
Staj ke/Stan ke, Stoj ke) and -čo (Bel čo, Braj čo, Voj čo, Vlčo, Den čo, Draj čo, Kraj čo, Mal čo, Mil čo, 
Mir čo, Raj čo, Staj čo/Stan čo, Stoj čo, Hran čo). Along with the al ready men ti o ned esta blis he ment of the 
con so nant /dž/ in per so nal na mes li ke Džu ra, ot her exam ples with the vo wel /l/ in the ro ot vlk- in di ca te 
the con tem po rary use of lan gu a ge in Gor nje and Sred nje Po ni ša vlje, and pro bably exam ples of the 
con si stent wri ting of the so nant /l/ in the fre qu ent na me Mil ko. On the ot her hand, the small amo unt 
of ma te rial which co uld be re le vant for eva lu a ting the sta te of the jer was not use a ble be ca u se of the 
non-stan dar di zed no ting of vo wels in the def ter. By com pa ring the per so nal na mes from our def ter 
with the na me re gi ster of Tor laks in the 19th cen tury, one can fol low the con ti nu ity in the de ve lop ment 
of na mes from the 16th to the 19th cen tury (per so nal na mes with the pho ne tism /dž/ li ke Džu ra, the 
pro duc ti vity of the suf fix -a in the pro duc tion of hypo co ri stics), but al so the de ve lop ment of ten den ci es 
which ca me abo ut af ter the 16th cen tury (the re du ced pro duc ti vity of the suf fix -ke, the in cre a se of 
the ro le of Gre ek na mes af ter the in flux of the Cin cars in the 18th cen tury). The com pa ri son of na mes 
in the vil la ges on both si des of to day’s Ser bian-Bul ga rian bor der ge ne rally con firms our cur rent 
know led ge abo ut the area of Gor nje and Sred nje Po ni ša vlje as a uni que lin gu i stic zo ne.
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Сте фан Ми ло са вље вић

КОН ГРУ ЕН ЦИ ЈА ГЛА ГОЛ СКОГ ПРЕ ДИ КА ТА СА СУ БЈЕ КАТ СКИМ 
СИН ТАГ МА МА КОН СТИ ТУ И СА НИМ ОСНОВ НИМ БРО ЈЕМ*

У ра ду раз ма тра мо кон гру ен ци ју гла гол ског пре ди ка та са су бјек том ис ка за ним 
пар ти тив ном син таг мом чи ји је цен тар основ ни број у срп ском је зи ку. Об у хва ће ни су 
при ме ри са не у трал ним ре до сле дом су бјек та и пре ди ка та (са гла го лом у пре зен ту и 
пе р фек ту ак ти ва), огра ни че ни на слу ча је ве кад је цен тар син таг ме број од пет до де сет, 
а у функ ци ји пар ти тив не до пу не име ни ца или име нич ка син таг ма. По себ на па жња по-
све ће на је ути ца ју од ре ђе но сти/спе ци фич но сти су бјек та и гла гол ског об ли ка (раз ли ку је 
/ не раз ли ку је род) на тип кон гру ен ци је. Ре зул та ти су сле де ћи: гра ма тич ка кон гру ен ци ја 
је за сту пље ни ја од се ман тич ке код гла го ла у пер фек ту и код оних при ме ра са пре зен том 
у ко ји ма је су бје кат нео д ре ђен; се ман тич ка кон гру ен ци ја за сту пље ни ја је кад је гла гол 
у пре зен ту а су бје кат од ре ђен/спе ци фи чан. 

Кључ не ре чи: се ман тич ка кон гру ен ци ја, гра ма тич ка кон гру ен ци ја, гла гол ски пре-
ди кат, пар ти тив на син таг ма чи ји је цен тар основ ни број, од ре ђе ност/спе ци фич ност.

This pa per de als with ver bal pre di ca te agre e ment with su bject in the form of par ti ti ve 
phra se the head of which is a car di nal nu me ral ( fi ve to ten) in Ser bian. Only exam ples with 
no mi nal phra ses (ex clu ding pro no uns) as par ti ti ve com ple ments are exa mi ned, in cla u ses with 
ne u tral su bject-pre di ca te word or der, whe reby pre di ca tes are in the pre sent and past ten ses 
(ac ti ve vo i ce). The in flu en ce of de fi ni te/spe ci fic ef fects of the cla u sal su bject as well as the 
verb form (whet her it is mar ked for gen der) on agre e ment type is con si de red in gre a ter de tail. 
The re sults show that gram ma ti cal agre e ment is mo re fre qu ent with verbs in the past ten se, 
and with verbs in pre sent ten se if the su bject is in de fi ni te. Se man tic agre e ment is mo re fre qu ent 
with pre di ca tes in the pre sent ten se if the su bject is de fi ni te/spe ci fic.

Keywords: se man tic agre e ment, gram ma ti cal agre e ment, ver bal pre di ca te, par ti ti ve 
phra se with car di nal nu me ral as its head, de fi ni te ness/spe ci fi city.

1. УвОд.Овај рад је по све ћен кон гру ен ци ји гла гол ског пре ди ка та са 
су бјек том ис ка за ним пар ти тив ном син таг мом чи ји је цен тар основ ни број 
(ССОБ1) у са вре ме ном срп ском је зи ку, и то са не у трал ним ре до сле дом су-
бјек та и пре ди ка та (ис ка за ног пре све га пре зен том и пер фек том ак ти ва). 
Раз ма тра мо при ме ре са основ ним бро је ви ма од пет до де сет и пар ти тив ном 
до пу ном ис ка за ном име ни цом или име нич ком син таг мом. По што се у ли-
те ра ту ри ГК на во ди као че шћа2, глав но пи та ње ра да је сте ко ји чи ни о ци 

* Рад је про ис те као из ма стер ра да Кон гру ен ци ја пре ди ка та са су бјек том ис ка за ним 
пар ти тив ном број ном син таг мом чи ји је цен тар основ ни број у са вре ме ном срп ском је зи ку, 
ко ји је у сеп тем бру 2017. од бра њен на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ко-
ми си ју су чи ни ли др Бал ша Стип че вић (мен тор) и др Ду шка Кли ко вац, ко ји ма се за хва љу јем 
на по мо ћи и су ге сти ја ма (раз у ме се, све гре шке мо ја су од го вор ност).

1 Скра ће ни ца ССОБ сто ји за из раз „су бје кат ска син таг ма са основ ним бро јем”, ко ји на гла-
ша ва и функ ци ју син таг ме (су бје кат) и тип бро ја ко ји је њен цен тар (основ ни број). Скра ће-
ни ца ма СК и ГК обе ле жа ва мо се ман тич ку одн. гра ма тич ку кон гру ен ци ју. 

2 Бур зан (1999: 140) по ми ње да је СК са бро је ви ма уоп ште за сту пље на у 20% слу ча је ва, 
а Кор бет (2004: 215) да се та ква кон гру ен ци ја са основ ним бро је ви ма ја вља у 7% слу ча је ва. 



мо гу до при не ти да се ја ви СК. На ро чи то раз ма тра мо ва жност гла гол ског 
об ли ка (раз ли ку је / не раз ли ку је род) и од ре ђе но сти/спе ци фич но сти су бјек-
та за из бор кон гру ен ци је.

1.1. сТАТУсУГРАмАТИКАмА/ПРИРУЧНИЦИмА. Пред ста ви ће мо украт ко ста-
тус кон гру ен ци је пре ди ка та са ССОБ у срп ским/срп ско хр ват ским/хр ват ским/
бо шњач ким гра ма ти ка ма/при руч ни ци ма. Оба ти па кон гру ен ци је на во де 
Но ва ко вић (1894: 265–266), Ма ре тић (19633: 438–439), Бе лић (1923/2000: 
282–284), Сте ва но вић (19894: 145–146), Бра бец et al. (19542: 206–207), Ми но вић 
(1987: 71), Си мић (20012: 22), Ста ној чић и По по вић (200811: 305), Мра зо вић и 
Ву ка ди но вић (20092: 770). Из у зев гра ма ти ка бЕлИћ 1923/2000; MInoVIć 1987; 
сИмИћ 20012 и сТАНОјЧИћ–ПОПОвИћ 200811, у оста ли ма се на во ди да је ГК 
обич ни ја/че шћа. Ја хић et al. (2000: 375) на во де са мо ГК. Ба рић et al. (19972: 426) 
и Ка ти чић (20023: 84) на во де сла га ње са број ним име ни ца ма ти па сто ти на 
и апрок си ма ти ви ма ти па де се так као јед нин ско сред њег ро да, али не по ми њу 
сла га ње с основ ним бро је ви ма, као што то не чи не ни Си лић и Прањ ко вић 
(2005: 296–299). Пи пер et al. (2005: 88) и Пи пер и Клајн (2013: 275) кон ста ту ју 
да не про мен љи ви број у са ста ву су бје кат ског из ра за тра жи да пре ди кат бу де 
у 3. ли цу (и сред њем ро ду). 

1.2. ЧИНИОЦИКОјИУТИЧУНАИЗбОРТИПАКОНГРУЕНЦИјЕ. Чи ни о це ко ји ути чу 
на из бор ти па кон гру ен ци је пре ди ка та са ССОБ мо же мо услов но по де ли ти 
на фор мал не (ти чу се фор ме у нај ши рем сми слу) и се ман тич ко-праг ма тич ке 
(ти чу се зна че ња). 

У фор мал не чи ни о це спа да ли би гла гол ски об лик, ме ђу соб ни ре до след 
и уда ље ност су бјек та и пре ди ка та, не ки мор фо фо но ло шко-ди стри бу ци о ни 
чи ни о ци и син так сич ки кон текст. Пред ста ви ће мо их у нај кра ћем.3 У ли те-
ра ту ри се на во ди да је СК че шћа/при хва тљи ви ја ако је пре ди кат ис ка зан 
про стим г л а  г о л  с к и м  о б  л и  к о м  (тј. оним ко ји не раз ли ку је род) (бУР-
ЗАН 1999: 141; Belaj–tanackoVIćFaletar 2014: 87–88, 155). Та ко ђе, ве ћа је ве-
ро ват но ћа да се СК ја ви при (не у трал ном) р е  д о  с л е  д у  с у  б ј е  к а т  – п р е -
д и  к а т  (corBett 1983: 136; 2004: 214; 2006: 180; 2010: 13). Ако су су бје кат и 
пре ди кат у не по сред ној б л и  з и  н и, че шће ће се ја ви ти СК, а ако су у д а -
љ е  н и  ј и  – ГК (јУНКОвИћ 1957: 11; бУРЗАН 1999: 140–141).4 Мир ко вић и Мак-
до налд (2013) раз ма тра ли су ути цај м о р  ф о  ф о  н о  л о  ш к и х  ф а к  т о  р а . 
У њи хо вом ис тра жи ва њу сла га ње са кван ти фи ко ва ним су бјек ти ма у ко ји ма је 
име ни ца у ге ни ти ву мно жи не син кре тич на са но ми на ти вом јед ни не (же на : 
не ко ли ко же на пре ма де чак : не ко ли ко де ча ка) би ло је че шће у јед ни ни (за то 
што се уз но ми на тив, као фор мал но јед нак об лик, бар у пи са ном ме ди ју, 
ја вља јед ни на, уп. же на до ла зи и не ко ли ко же на до ла зи). Нај зад, Јун ко вић 
(1957: 10–11) за па жа да на из бор ти па кон гру ен ци је ути че с и н  т а к  с и ч  к и 

3 По што смо се огра ни чи ли на гла гол ски пре ди кат, не пред ста вља мо сам т и п  п р е -
д и  к а  т а  као чи ни лац (о то ме в. јУНКОвИћ 1957; corBett1983, 2010; сТЕфАНОвИћ 2013; мИлО-
сАвљЕвИћ 2017). 

4 Сте ва но вић (19894: 143), Пи пер et al. (2005: 87) и Сте фа но вић (2013: 249) из но се слич на 
за па жа ња ка да је реч о сла га њу пре ди ка та са па у кал ним син таг ма ма.
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к о н  т е к с т , као у пр. Оних пет на пу ште них же на пла ка ле су као удо ви це, 
где по ред бе на кон струк ци ја као удо ви це на ла же да пре ди кат бу де у мно жи ни. 

Го то во сви с е  м а н  т и ч  к о - п р а г  м а  т и ч  к и  ч и  н и  о  ц и  из ли те ра-
ту ре у ко ју смо има ли увид ти чу се и н  д и  в и  д у  а  л и  з о  в а  н о  с т и  (in di-
vi du a tion) ре фе ре на та, ко ја под ра зу ме ва сте пен опа жа ња ре фе ре на та син таг ме 
као раз ли чи тих ен ти те та одн. као не из ди фе рен ци ра не це ли не (MIrkoVIć–
Macdonald2013: 279–280; roBBlee 1993). Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је СК че шћа 
(или про це ње на као бо ља) са ин ди ви ду а ли зо ва ни јим су бјек ти ма не го са 
ма ње ин ди ви ду а ли зо ва ним. А н и  м а т  н о с т,  а г е н  т и в  н о с т  и  в е  л и -
ч и  н а  б р о  ј а  (одн. де но ти ра ног ску па ен ти те та) у ли те ра ту ри се на во де 
као фак то ри ко ји ути чу на кон гру ен ци ју са ССОБ упра во за то што ме ња ју 
сте пен ин ди ви ду а ли зо ва но сти ре фе ре на та ССОБ. Што је број ма њи, а су бје кат 
ани мат ни ји и аген тив ни ји, то је скуп ин ди ви ду а ли зо ва ни ји, па је ве ћа мо-
гућ ност да се СК ја ви (или про це ни као бо ља).5 Не ка ис тра жи ва ња су ге ри шу 
да аген тив ност, за раз ли ку од ани мат но сти, не ути че на кон гру ен ци ју 
(BaMyacI et al. 2014, за тур ски је зик). СК се фа во ри зу је и упо тре бом ре ци-
проч них гла го ла, бу ду ћи да се њи ма де но ти ра уза јам ни од нос ре фе ре на та 
ССОБ (сТЕфАНОвИћ 2013: 247–248).6

У ли те ра ту ри се по ми ње – са свим уз гред – и о д  р е  ђ е  н о с т / с п е  ц и -
ф и ч  н о с т  су бјек та као ути цај ни фак тор. Пре ма Сте фа но ви ћу (2013: 246), 
ако је су бје кат од ре ђен, при род но де тер ми ни сан, већ по знат, или ако се за 
ис ка зи ва ње по зна то сти упо тре би оп шта за ме ни ца сав – ја вља се СК. Уз то, 
Кор бет (2006: 200–201) из ве шта ва да по сто је је зи ци у ко ји ма се од ре ђе ни ји/
спе ци фич ни ји су бјек ти по ве зу ју са СК. Иа ко је овом фак то ру по све ће но ма ло 
па жње у ли те ра ту ри, он се, су де ћи по на шој гра ђи, ис по ста вља јед ним од 
нај ва жни јих чи ни ла ца за кон гру ен ци ју.7

5 За ве ли чи ну бро ја в. corBett 2004: 214–216; 2010: 8–9; Belaj–tanackoVIćFaletar 2014: 
87–88, 155; MIrkoVIć–Macdonald2013; за ани мат ност в. сТЕфАНОвИћ 2013: 251; corBett 1983: 
136 и да ље; 2004: 214; 2006: 190 и да ље; 2010: 12 и да ље; за аген тив ност в. corBett 2006: 
191–193; roBBlee 1993. Ар се ни је вић и Ми тић (2016а) раз ма тра ју ути цај ани мат но сти и аген-
тив но сти на кон гру ен ци ју пре ди ка та са ко ор ди ни са ним су бјек ти ма, пред ста вља ју ћи при том 
и пре глед при сту па по све ће них зна ча ју ових фак то ра при кон гру ен ци ји и са дру гим ти по ви ма 
су бјек та (в. стр. 51–56).

6 Ин ди ви ду а ли зо ва ност о ко јој ов де го во ри мо не тре ба из јед на ча ва ти са ди стри бу тив-
ном ин тер пре та ци јом су бјек та, ни ти не из ди фе рен ци ра ност це ли не са ко лек тив но шћу (у 
сми слу опо зи ци је ди стри бу тив но/ко лек тив но, chaMPollIon 2016). Ре ци мо, у при ме ру Сто 
сли ка ви си на зи ду су бје кат је ди стри бу ти ван, јер си ту а ци ја ко ја ва жи за цео скуп ујед но ва жи 
и за сва ки члан ску па, али се њи ме озна ча ва при лич но хо мо ген, не из ди фе рен ци ран скуп (ве-
ли ки број, не а ни мат ни, не а ген тив ни ре фе рен ти). У је ди ном на ма по зна том ис тра жи ва њу на 
ма те ри ја лу срп ског је зи ка ко је раз ма тра од нос ко лек тив не/ди стри бу тив не ин те р пре та ци је и 
кон гру ен ци је са бро је ви ма за кљу чу је се да не ма ко ре ла ци је из ме ђу кон гру ен ци је пре ди ка та 
и ко лек тив не/ди стри бу тив не ин тер пре та ци је су бјек та (BoSnIć 2016).

7 Не ки ра до ви са мо кон ста ту ју по сто ја ње оба ју на чи на кон гру ен ци је, без да љих об ја-
шњења (нпр. BaBIć 1985а: 71–73). За фор мал ни је усме ре не при сту пе ко ји раз ма тра ју кон гру-
ен ци ју са раз ли чи тим ти по ви ма ну ме рич ких кон струк ци ја в., из ме ђу оста лог, FrankS 1994; 
šarIć 2014. Кор бе то ва би бли о гра фи ја о кон гру ен ци ји у сла ви стич ком све ту до ступ на је на сл. 
адре си: https: //www.sur rey.ac.uk/LIS /SMG /pro jects/agre e ment/agre e ment_bib_uni co de.htm #Sla-
vo nic (21.08.2017).
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1.3.ТЕОРИјсКИОКвИР.Под о д  р е  ђ е  н о  ш ћ у  (de fi ni te ness)8 под ра зу ме-
ва ће мо, с јед не стра не, п о  з н а  т о с т  ( fa mi li a rity), одн. не што ши ре – п р е -
п о  з н а  т љ и  в о с т  (iden ti fi a bi lity). Овај по јам под ра зу ме ва да су са го вор ни-
ку по зна ти ре фе рен ти из ра за (јер су прет ход но уве де ни у дис курс), или је у 
ста њу да их иден ти фи ку је у не по сред ној го вор ној си ту а ци ји. С дру ге стра-
не, под од ре ђе но шћу под ра зу ме ва мо и ј е  д и н  с т в е  н о с т  (uni qu e ness), при 
че му су ре фе рен ти из ра за је дин стве ни би ло у „уни вер зу му”, би ло у за са-
го вор ни ке ре ле вант ном дис ку р сном/кул ту ро ло шком до ме ну. Ши ри по јам 
од је дин стве но сти је сте и н  к л у  з и в  н о с т  (in clu si ve ness), ко јим се об у хва-
та ју и при ме ри са мно жи ном и гра див ним име ни ца ма – да озна чи да се од-
ре ђе ни из раз од но си на укуп ност ен ти те та или ма се ко ја за до во ља ва опис 
да тог из ра за у од го ва ра ју ћем кон тек сту (при ме ре на во ди мо у т. 2.1). 

И ка те го ри ји с п е  ц и  ф и ч  н о  с т и  (spe ci fi city) при ла зи се раз ли чи то 
(пре глед при сту па да је нпр. Фон Хој зин гер (2002)). Ми ће мо под спе ци фич-
но шћу под ра зу ме ва ти епи сте мич ку спе ци фич ност (уп. Von He u sin ger 2002: 
19–20), тј. спе ци фич ним ће мо сма тра ти из ра зе за чи је је ре фе рен те из кон-
тек ста ја сно да их го вор ник мо же пре по зна ти фи зич ки или ког ни тив но (при-
ме ре в. у т. 2.1). Оста ле из ра зе сма тра ће мо не спе ци фич ним.9 

1.4.мЕТОдОлОГИјА. Ово ис тра жи ва ње је кор пу сно за сно ва но. При ме ри 
су екс цер пи ра ни из Кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка (ЕК)10; иа ко при па-
да ју свим функ ци о нал ним сти ло ви ма, струк ту ра кор пу са је та ква да их је 
нај ви ше из пу бли ци стич ког. Пре тра жи ва ни су са мо при ме ри у ко ји ма је број 
за пи сан сло ви ма и раз мо тре но је њих око 1.000. Ка да је реч о уда ље но сти 
ССОБ и пре ди ка та, узи ма ни су при ме ри са нај ви ше две ре чи из ме ђу ССОБ и 
пре ди ка та (у пр. са пер фек том то се од но си би ло на по моћ ни гла гол би ло на 
пар ти цип). У фре квен циј ску ана ли зу ушли су при ме ри са ССОБ ко ја са др жи 
нај ви ше је дан атри бут ле во од бро ја, нај ви ше је дан кон гру ент ни атри бут 
де сно од бро ја и је дан па де жни атри бут (ко ји се са сто ји од нај ви ше две ре чи, 
не ра чу на ју ћи пред ло ге).11 

8 У при сту пу од ре ђе но сти сле ди мо Ла јон са (lyonS 1999); због огра ни че ног про сто ра, 
при ступ из ла же мо до не кле по јед но ста вље но. О од ре ђе но сти в., из ме ђу оста лог, и VonheuSInger 
2002. За си ту а ци ју у срп ском в. нпр. ПИПЕР et al. 2005: 915–947.

9 У ова квом при сту пу тре ба раз ли ко ва ти не спе ци фич не од не ре фе рен ци јал них из ра за. 
У овим по то њим (уп. Би ло ко јих шест љу ди мо же то да ура ди), су бје кат се не од но си на кон-
крет не ре фе рен те у мо гу ћем све ту (и њих не раз ма тра мо у овом ра ду). Под не спе ци фич ним 
из ра зи ма пак под ра зу ме ва мо оне ко ји су ре фе рен ци јал ни (у сми слу да упу ћу ју на кон крет не 
ре фе рен те, нпр. (Не ких) пет љу ди је до шло), али епи сте мич ки не до ступ ни го вор ни ку.

10 Кор пус је до сту пан на сле де ћој адре си: http://kor pus.matf.bg.ac.rs/.
11 У ана ли зу ни су ушли при ме ри у ко ји ма се број фо ку си ра пар ти ку лом (Са мо пет уче-

ни ка је до шло), или је кон траст но ис так нут (Пет љу ди је до шло, а се дам оти шло), ни ти они 
у ко ји ма је цен тар син таг ме реч про це нат или од сто. Ни су укљу че ни ни при ме ри где син-
так сич ки кон текст ја сно на ла же из бор кон гру ен ци је, ни ти они са из ра же ном оп што шћу и 
без лич но шћу (што је чест слу чај у пу бли ци стич ком сти лу, в. нпр. klIkoVac 2008), ко ји се у 
истом (слич ном) об ли ку ја вља ју че сто (ти па Пет осо ба по ги ну ло је да нас) – бу ду ћи да је у 
њи ма ГК, ко ја под ра зу ме ва упо тре бу 3. л. јд. (ср. р.), тј. не у трал ног об ли ка, прак тич но је ди ни 
мо гу ћи из бор.
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2. АНАлИЗАИдИсКУсИјА. У овом по гла вљу нај пре ће мо пред ста ви ти при-
ме ре из гра ђе раз вр ста не у од го ва ра ју ће гру пе, те њи хо ву фре квен ци ју (на сто-
је ћи при том да бро јем при ме ра за СК одн. ГК бар при бли жно од сли ка мо њи-
хо ву за сту пље ност уну тар раз ма тра них гру па), а за тим ће мо ди ску то ва ти о 
до би је ним ре зул та ти ма.

2.1. АНАлИЗАКОРПУсА. Нај ве ћу гру пу са од ре ђе ном ССОБ чи не они при-
ме ри у ко ји ма се од ре ђе ност екс пли цит но мар ки ра не ком при дев ском реч ју 
рас по ре ђе ном ле во од бро ја (Та бе ла 1) – а то мо гу би ти по ка зне за ме ни це (3, 
12–13, 16–17), при свој не за ме ни це (1, 4, 7, 15), оп шта за ме ни ца сав, ко ја упу-
ћу је на ис црп ност (9–10, 18), ред ни бро је ви и при де ви ко ји упу ћу ју на део 
не ког ску па (5–6, 8, 11, 14), ре стрик тив но упо тре бљен при дев (2)12. У овој 
гру пи СК је при бли жно дво стру ко за сту пље ни ја не го ГК у при ме ри ма са 
пре зен том (60 од 91 – 66%), док је у при ме ри ма са пер фек том од нос обр нут 
– СК је за сту пље на у тре ћи ни при ме ра (29 од 86 – 34%).

Та бе ла 1

П
ре

 зе
нт

СК

(1) По по врат ку у зе мљу из ја вио је ... да мо јих се дам по моћ ни ка мо ра ју да оду ...
(2) Ја сна Ма тић ре кла је ... да пред ло же них пет чла но ва има ју ве ли ко ис ку ство ...
(3) Упра во ових шест еки па за слу же но чи не гор њи део та бе ле ...
(4) Бран ков мост ... ње го вих шест тра ка мо гу да под не су и ви ше од то га.
(5) Пр вих шест књи га се од но се на пла ни ме три ју.
(6) Оста лих пет то пла на у гра ду и да ље гре ју на ма зут ...

ГК
(7) Ње них пет се ста ра жи ви у Пи ро ту, а брат је на шко ло ва њу.
(8) Пр вих де сет ба на ка др жи чак 67,5 од сто укуп не бан кар ске су ме ...
(9) Свих шест ма на сти ра на ла зи се на са мој оба ли Ве ли ке Мо ра ве ...

П
ер

 ф
е к

ат

СК
(10) Свих пет игра ча Хај ду ка су са вла да ли гол ма на Про леа ...
(11) Оста лих пет на ших пред став ни ка ни су оства ри ли зна чај ни је ре зул та те.
(12) Тих де сет та ча ка ле жа ле су, ка ко му се учи ни ло, на јед ном кру гу.

ГК

(13) Ових шест про фе со ра се ја ви ло до бро вољ но ... 
(14) Оста лих шест чла но ва нам је вр ло бр зо ста ви ло до зна ња да ...
(15) ... пре ко Ми нас Мор гу ла, где је ње го вих Де вет слу гу бо ра ви ло ...
(16) Ових пет пред у зе ћа оства ри ло је тре ћи ну укуп ног при хо да ...
(17) Оних осам ста но ва ин ве сти то ру је при па ло још пре не го што је ...
(18) Свих пет кра ље вач ких ко тлар ни ца пре шло је на гре ја ње ма зу том ...

ССОБ мо же би ти од ре ђе на и ка да то ни је екс пли ци ра но упо тре бом не-
ке при дев ске ре чи ле во од бро ја. То је слу чај са при ме ри ма у ко ји ма ССОБ 
озна ча ва не ки дис курс но и/или кул ту ро ло шки од ре ђен из раз (де сет Бож јих 
за по ве сти; пет стал них чла ни ца УН и сл.), или ка да је прет ход но уве ден у 
дис курс, због че га је у Та бе ли 2, ко јом илу стру је мо ову гру пу, за та кве при-
ме ре на ве ден ши ри кон текст. И у овој гру пи СК је за сту пље ни ја у при ме-
ри ма са пре зен том (18 од 30 – 60%), док се у при ме ри ма са пер фек том опет 
ја вља при бли жно у тре ћи ни при ме ра (10 од 27 – 37%).

12 Исп. и MarušIč–žaucer 2013 за ова кву упо тре бу при де ва.
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Та бе ла 2
П

ре
 зе

нт

СК

(19) Де сет Бож јих за по ве сти пред ста вља ју на ју ни вер зал ни ји и увек ак ту е лан 
мо рал ни ко декс.

(20) Бе о град ин си сти ра на то ме да план ге не рал ног се кре та ра УН Бан Ки-Му на 
у шест та ча ка ... Шест та ча ка ре гу ли шу по ло жај Ср ба у сре ди на ма на Ко со ву 
где су ве ћи на ...

(21) Је дан, два, три, че ти ри, пет – пре бро ја Мон те Кри сто. – Пет ми ли о на! ...  
За и ста, са мо се у Фран цу ској мо гу ви де ти та кве ства ри: пет ко ма да хар ти је 
вре де пет ми ли о на.

ГК

(22) Бо ни фа ци је бе ше звер што до ла зи с мо ра, се дам ње них гла ва пред ста вља 
за па да ње у се дам смрт них гре хо ва, де сет ро го ва кр ше ње де сет за по ве сти ...

(23) ... три ша то ра ис пред Скуп шти не оп шти не Тр сте ник ра за пе ло је де вет по ро-
ди ца из Бог да ња. Де вет по ро ди ца тра жи да се у пот пу но сти по шту је спи-
сак за до де лу ку ћа ...

П
ер

 ф
е к

ат

СК

(24) ... у дру ги круг пла си ра ле су се ре пре зен та ци је САД, Три ни да да и То ба га, 
Хон ду ра са, Мек си ка, Ко ста ри ке и Сал ва до ра ... Шест по ме ну тих ре пре зен-
та ци ја осво ји ле су пр ва два ме ста ...

(25) Авај, пет стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти од ба ци ле су Да ле ров зах тев ... 

ГК

(26) Пет оп шти на овог де ла Ср би је већ се снаб де ва во дом са Рза ва ... ка да је пет 
по ме ну тих оп шти на од лу чи ло да се удру жи у град њи „Сврач ко ва”. 

(27) ... у се дам си вих про зо ра, у ко ји ма су се, над бу на ром град ског дво ри шта ... 
Се дам су мор них про зо ра је осва ну ло као се дам рас ко шних сли ка.

(28) Са вет за са рад њу зе ма ља овог за ли ва – Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти, Са у-
диј ска Ара би ја, Оман, Ка тар, Ба хре ин, Ку вајт – шест арап ских др жа ва ре ги-
о на ба ви ло се тер ми но ло шким пре тен зи ја ма ...

При ме ре са су пер ла ти вом иза бро ја (Та бе ла 3) из дво ји ли смо у за себ ну 
гру пу, јер се њи ма озна ча ва од ре ђен али нереферeнцијалан из раз (у пр. (29) 
опис из ра за шест нај бо љих игра ча мо гу за до во љи ти разл. ре фе рен ти у разл. 
при ли ка ма13), или ма кар не спе ци фи чан (у пр. шест нај бо љих игра чи ца (34) 
ја сно је да су у пи та њу кон крет не игра чи це – али се не зна, или ни је ре ле-
вант но, о ко јим игра чи ца ма је реч).14 СК је у овим при ме ри ма за сту пље на 
са 36% у пре зен ту (4 од 11), одн. 38% у пер фек ту (3 од 8). Мо гу ће је да се у 
при ме ри ма са пре зен том СК ја вља не што ре ђе упра во сто га што је реч о 
од ре ђе ним али не спе ци фич ним из ра зи ма (ма да ов де има мо вр ло ма ли број 
при ме ра).

13 Ово је очи глед ни је у при ме ри ма са од ред ба ма уче ста ло сти, по пут сле де ћег: Сва ке 
го ди не шест нај бо љих игра ча до би ју сти пен ди је – где је ја сно да не мо ра сва ке го ди не би ти 
реч о истим игра чи ма.

14 Дру гим ре чи ма, у при ме ри ма са су пер ла ти вом ССОБ је (углав ном) од ре ђе на de dic to, 
а не de re (уп. lyonS1999: 171–172 за ову ди стинк ци ју).
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Та бе ла 3
П

ре
 зе

нт СК (29) Шест нај бо љих игра ча до би ја ју јед но го ди шње сти пен ди је за уса вр ша ва ње ...
(30) Шест нај не у спе шни јих ти мо ва кон ку ри шу за ис па да ње из Пр ве ди ви зи је ...

ГК
(31) Ре зул та ти та два де ла се са би ра ју и осам нај бо љих так ми чар ки ула зи у фи на ле.
(32) У САД – шест нај ве ћих кор по ра ци ја при па да стран ци ма ...
(33) ... де сет нај ве ћих ба на ка по ак ти ви за у зи ма ско ро 70 од сто тр жи шта ...

П
ер

 ф
е к

ат СК (34) Шест нај бо љих игра чи ца су се пла си ра ле за бор бу од пр вог до ше стог ме ста ...
(35) Шест нај ве ћих син ди ка та на ја ви ли су за су тра но ви ге не рал ни штрајк ...

ГК
(36) ... а за уз врат је осам њи ма нај ми ли јих до би ло нео п ход ни ор ган.
(37) Она ка же да је пет нај ве ћих ком па ни ја до би ло по зив да ле ти из Ср би је ...
(38) ... због че га је осам нај бо љих еки па на ја ви ло да ће осно ва ти так ми че ње ...

Та бе лом 4 илу стро ва ни су при ме ри из гру пе спе ци фич ност. Два су 
основ на ти па ових при ме ра: ког ни тив на до ступ ност ре фе ре на та – ка да се 
они екс пли ци ра ју у де сном кон тек сту (39, 42, 45), и опа жај на до ступ ност 
ре фе ре на та – ка да је ја сно да го вор ник (при по ве дач, или не ки лик) све до чи 
до га ђа ји ма (40, 41, 43, 44, 46, 47). И ов де је СК за сту пље ни ја са пре зен том (8 
од 13 – 62%), док је у при ме ри ма са пер фек том ма ње за сту пље на не го у гру-
па ма са од ре ђе ном ССОБ – 20% (7 од 35), али је тај про це нат сва ка ко ве ћи 
не го у при ме ри ма са нео д ре ђе ном ССОБ, ко је ће мо уско ро раз мо три ти. 

Та бе ла 4

П
ре

 зе
нт СК

(39) Се дам ка пи ја пре ки да ју ли ни ју: Лад гејт, Њу гејт, Ол дер сгејт, Криплгејт, 
Мур гејт, Би шоп сгејт, Алд гејт.

(40) На јед ном то ви ше ни смо ми већ де сет де ча ка окре ћу ча мац уз све жу во ду ле та.
(41) ... ви де ли смо ка ко пет по ли ца ја ца би ју чо ве ка ко ји ле жи.

ГК (42) Чак и 1789. го ди не, пет дру шта ва по сто ји на вр ху хи је рар хи је: кра ље ви 
дво ра ни, фе у дал на ари сто кра ти ја, вла сте ли ни, гра до ви и цр ква.

П
ер

 ф
е к

ат

СК

(43) Из и шав ши у дво ри ште, Гри го ри је спа зи ка ко се с оне стра не До на на ске лу 
ува ли цр на гру два љу ди. Осам ко ња су ву кли не што, чуо се го вор, ви ка на 
ко ње...

(44) Док је ха ша шин на ста вио да ма не ври ше, Ленг дон ба ци још је дан по глед 
пре ма до ле. БЛА ГИ БО ЖЕ! Пет жи го ва су ле жа ли у одељ ци ма дуж иви ца 
ков че га.

ГК

(45) Шест зе ма ља је де ле ги ра ло ода бра не спе ци јал це и оба ве штај це за ову ак ци ју: 
САД, Бри та ни ја, Шпа ни ја, Ита ли ја, Хо лан ди ја и Грч ка. 

(46) Ви део је ка ко се шест ко ња ни ка окре та ло по пи рин ча ном по љу ...
(47) „Осам ми ли та на та је спа ва ло у дво ри шту ку ће ...”, из ја вио је је дан од оче ви-

да ца.

Нај зад, у Та бе ли 5 да је мо при ме ре са нео д ре ђе ном/не спе ци фич ном 
ССОБ. У ова квим при ме ри ма че сто је бит ни ји де но та тив ни аспект ССОБ од 
њи хо вог ре фе рен ци јал ног ста ту са. На при мер, ка да је реч о љу ди ма, бит ни-
ја је њи хо ва при пад ност од ре ђе ној дру штве ној гру пи – ва жно је што се го-
во ри нпр. о из вр шним ди рек то ри ма, же на ма, црн ки ња ма, цр ним де ча ци ма 
итд. (иа ко се и они, на рав но, од но се на кон крет не ре фе рен те у све ту). Ово 
је гру па у ко јој је СК да ле ко нај ма ње за сту пље на – у при ме ри ма са пре зен-
том 18% (17 од 96), а у они ма са пер фек том 6% (16 од 252). 

49КОН ГРУ ЕН ЦИ ЈА ГЛА ГОЛ СКОГ ПРЕ ДИ КА ТА СА СУ БЈЕ КАТ СКИМ СИН ТАГ МА МА...



Та бе ла 5
П

ре
 зе

нт

СК (48) Осам из вр шних ди рек то ра има ју основ ну за ра ду ... 

ГК

(49) У че ти ко ња ни ка По ли циј ске упра ве ... осам же на обез бе ђу је јав ни ред и мир.
(50) Пет Хр ва та пу ту је у све мир.
(51) Осам црн ки ња пре ла зи у пра во сла вље.
(52) Де вет при по ве да ка чи ни пе ти део књи ге.

П
ер

 ф
е к

ат

СК (53) Пет на о ру жа них му шка ра ца узе ли су из ави о на бра зил ске компанијe VASP  
бан кар ску по шиљ ку ...

ГК

(54) Не ко ли ко ме се ци ка сни је шест цр них ђа ка је пре ту кло јед ног бе лог вр шња ка.
(55) Пет ма ло лет ни ка де мо ли ра ло је шест ку ћа рат них стра дал ни ка ...
(56)  ... на ју го за па ду Шпа ни је, се дам би ко ва је про би ло за штит ну огра ду ...
(57) Де сет ави о на раз би ја ло је обла ке да ки ша не по ква ри ...
(58)  Осам ром ских ба ра ка из го ре ло је у по жа ру у 67. бло ку на Но вом Бе о гра ду.

Из ло же не ре зул та те мо же мо ре зи ми ра ти Та бе лом 6. Они су ге ри шу да 
је СК за сту пље ни ја (1) он да ка да је су бје кат од ре ђен/спе ци фи чан не го ка да 
је нео д ре ђен; (2) у при ме ри ма са пре зен том (одн. гла гол ским об ли ци ма ко ји 
не раз ли ку ју род) у од но су на оне са пер фек том (одн. гла гол ским об ли ци ма 
ко ји раз ли ку ју род)15.

Та бе ла 6

Раз ма тра на гру па СК пре зент СК пер фе ка т
О дре ђе ност (са атри бу том ле во од бро ја) 66% (N=91) 34% (N=86)
Од ре ђе ност (без атри бу та ле во од бро ја) 60% (N=30) 37% (N=27)
Од ре ђе ност (са су перл. иза бро ја) 36% (N=11) 38% (N=8)
Спе ци фич ност 62% (N=13) 20% (N=35)
Нео д ре ђе ност 18% (N=96) 6% (N=252)
N = број при ме ра 

2.2. дИсКУсИјА. Са да ће мо се по све ти ти мо гу ћим раз ло зи ма ути ца ја 
од ре ђе но сти/спе ци фич но сти и ка те го ри је ро да на из бор ти па кон гру ен ци је. 
По гле дај мо, за по че так, не ке слу ча је ве у ко ји ма је кон гру ен ци ја (у нај ши рем 
сми слу) по ве за на са од ре ђе но шћу/спе ци фич но шћу. Смољ ска (1997: 453), 
про у ча ва ју ћи де ик тич ко сла га ње у срп ском, об ја шња ва ГК у (59) нео д ре ђе-
но шћу, а СК у (60) од ре ђе но шћу ре фе ре на та.
(59) Има ла је љуп кост не ког де вој че та кад га осве тле...
(60) По ред те кне ги ње…се де ло је де вој че... Рјеп нин се се ћао ка ко је при шао де вој-

че ту и ка ко је по чео да је те ши.

Та ко ђе, у мно гим је зи ци ма удва ја ње објек та вр ши се са мо са за ме нич ким 
и од ре ђе ним/спе ци фич ним име нич ким објек ти ма, што је је дан од Ла јон со-
вих (1999) ар гу ме на та да су од ре ђе ност и ли це део исте ка те го ри је (па би се 

15 Ови ре зул та ти су до дат но пот кре пље ни чи ње ни цом да се у 13 од 14 (93%) при ме ра са 
гла го лом у ао ри сту ја вља СК. Ре кли би смо да се ово мо же оче ки ва ти, јер је упо тре ба ао ри ста 
ге не рал но по ве зи ва са од ре ђе но шћу/спе ци фич ноп ћу, бу ду ћи да ао рист, ка ко се че сто ис ти че 
у ли те ра ту ри (уп. нпр. сТАНОјЧИћ–ПОПОвИћ 200811: 394), им пли ци ра до жи вље ност – тј. да 
го вор ник/на ра тор из не по сред не бли зи не по сма тра до га ђај о ко ме ао ри стом из ве шта ва. 
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о 3. ли цу го во ри ло код за ме нич ких и од ре ђе них име нич ких из ра за). У при лог 
Ла јон со вом ста ву иду и не ка фак та из срп ског је зи ка, ко је на во ди Стан ко вић 
(2016: 112–113), ука зу ју ћи да у син таг ма ма са бро је ви ма и за ме ни ца ма сла-
га ња у ли цу има са мо ка да се за ме ни це на ђу ис пред бро ја (уп. (62) са (61)), 
чи ме се мар ки ра од ре ђе на/спе ци фич на ин тер пре та ци ја.16

(61) Дво ји ца нас / дво је нас *иде мо / иде на пе ца ње.
(62) Нас дво ји ца / нас дво је *иде / иде мо на пе ца ње.

Ако од ре ђе ност/спе ци фич ност у при ме ри ма са лич ним за ме ни ца ма 
узро ку је дру га чи ју кон гру ен ци ју, оче ки ва ли би смо да се и сла га ње у при-
ме ри ма са од ре ђе ном/спе ци фич ном ССОБ ме ња. За то не би би ло слу чај но 
што је СК че шћа од ГК код сла га ња гла го ла у пре зен ту са од ре ђе ним/спе-
ци фич ним су бјек ти ма (ти па Мо јих пет дру го ва до ла зе).17 По што та да има мо 
две кон гру ент не ка те го ри је – број и ли це, при че му ССОБ озна ча ва мно жи ну 
а праг ма тич ки је од ре ђе на (па је 3. ли ца), гла гол до би ја на ста вак за 3. ли це 
мно жи не.18 Реч је о тен ден ци ји, а не ап со лут ном пра ви лу, с об зи ром на зна-
тан број при ме ра са ГК и ка да је су бје кат од ре ђен/спе ци фи чан.19 

При кон гру ен ци ји гла го ла у пер фек ту са ССОБ СК је ма ње за сту пље на 
од ГК20, али опет за сту пље ни ја код од ре ђе них/спе ци фич них су бје ка та. За од-
го во ром би ве ро ват но тре ба ло тра га ти по ла зе ћи од од но са ка те го ри ја бро ја 
и ро да. На и ме, мо гло би се ре ћи да је број се ман тич ки мо ти ви са ни ја ка те-
го ри ја од ро да, јер (се ман тич ки) мо же мо го во ри ти о мно жи ни за би ло ко ји 
скуп ен ти те та ко ји је ве ћи од је дан (без об зи ра на оста ле осо би не, по пут 

16 До слич них за па жа ња дошлa je мно го ра ни је Ивић (1973), али ци ти ра мо пр вен стве но 
Стан ко ви ћа јер он ове при ме ре до во ди у ве зу са Ла јон со вим ста во ви ма, што је за нас ов де 
ре ле вант но.

17 Ла јонс (1999: 316) на по ми ње да, за раз ли ку од удва ја ња објек та, од ре ђе ност углав ном 
не ма ути ца ја на сла га ње пре ди ка та са су бјек том; Кор бет (2006: 200–201), ме ђу тим, на во ди 
не ке је зи ке у ко ји ма од ре ђе ност/спе ци фич ност ути чу на кон гру ен ци ју. 

18 Мо гло би нам се ов де за ме ри ти опа ском да ли це не игра уло гу, бу ду ћи да је у сва ком 
слу ча ју пре ди кат у 3. л., а раз ли ку је се са мо број. Ми ће мо оста ти при ста но ви шту да је уло га 
ли ца ва жна, и то из сле де ћих раз ло га. У срп ском као флек тив ном је зи ку на став ци ко ди ра ју 
ви ше ин фор ма ци ја, па је та ко и ин фор ма ци ја о бро ју и ли цу ко ди ра на у истом на став ку. У 
слу ча ју јед нин ског сла га ња са број ном син таг мом, пре ди кат не до би ја обе леж је ли ца од су-
бјек та, већ му се до де љу је ина че не у трал ни об лик – до каз су без лич не ре че ни це по пут Гр ми, 
То пло је и сл. С дру ге стра не, ка да се пре ди кат се ман тич ки сла же са су бјек том, он обе леж је 
ли ца „до би ја” од ње га (су бјек та). Уп. и Ла јон со во (1999: 316–317) пр о бле ма ти зо ва ње сла га ња 
пре ди ка та у „ли цу” са нео д ре ђе ним су бјек ти ма.

19 Ово би се, по тен ци јал но, мо гло об ја сни ти ана ло ги јом пре ма при ме ри ма са нео д ре ђе-
ним су бјек ти ма, са ко ји ма је ГК убе дљи во за сту пље ни ја. Та ко ђе, 3. ли це, ко је се не мо ра од-
но си ти на људ ско би ће, ма ње je ис так ну то у од но су на 1. и 2, тј. го вор ни ка и са го вор ни ка (уп. 
haSPelMath 2013).

20 За Бе ла ја и Та нац ко ви ћа Фа ле та ра (2014) СК са пер фек том уоп ште ни је при хва тљи ва, 
а са пре зен том са мо до не кле (?Пет пти ца сје де на гра ни, али *Пет пти ца сје ди ле су на гра ни). 
Ау то ри овај увид до во де у ве зу са при ро дом зна че ња бро је ва од пет на ви ше у од но су на па у-
кал не бро је ве. Док кон струк ци је с па у кал ним бро је ви ма озна ча ва ју мно жи ну у пра вом сми слу 
ре чи – „ko li či nu po je di nač nih en ti te ta in di vi du a li zo va ne re fe ren ci je kon kre ti zi ra nih ne kom ime ni-
com”, кон струк ци је с бро је ви ма ве ћи ма од че ти ри „ne zna če mno ži nu po je di nač nih pred me ta, 
već pri mar no ozna ča va ju ve li či nu sku pa” (стр. 86), а „ve ća ko li či na ime nič kih re fe re na ta, osim što 
sma nju je mo guć nost nji ho ve in di vi du a li zi ra ne kon cep tu a li za ci je, ta ko đer sma nju je mo guć nost nji-
ho va raz li ko va nja pre ma ro du te je ne u tral ni sred nji rod ta da je di ni iz bor” (стр. 87). 
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ани мат но сти или ро да), док је род „гра ма тич ки ја” ка те го ри ја21, јер се нпр. 
код не а ни мат них су бје ка та не мо же го во ри ти о се ман тич кој ве зи по ро ду. У 
том сми слу род мо же фа во ри зо ва ти по ја ву ГК (одн. ин хи би ра ти по ја ву СК).22 
То што је и у овом слу ча ју за сту пље ни ја СК ка да је су бје кат од ре ђен не го 
ка да је нео д ре ђен, мо жда је по сле ди ца су бјек тив не ис так ну то сти (про ми-
нент но сти) у дис кур су од ре ђе них су бје ка та о ко јој го во ри Ла јонс (1999: 215): 
као што су људ ски ре фе рен ти у људ ској пер цеп ци ји ге не рал но ис так ну ти ји 
од не људ ских, та ко су и од ре ђе ни ре фе рен ти ис так ну ти ји од нео д ре ђе них, 
јер су, по де фи ни ци ји, по зна ти. А за ис так ну ти је ре фе рен те мо же мо ре ћи и 
да су ин ди ви ду а ли зо ва ни ји, чи ме се по ве ћа ва мо гућ ност за по ја ву СК. 

Ако ве ли чи ну бро ја оста ви мо по стра ни (јер смо се огра ни чи ли на ма ле 
бро је ве), оста је нам да раз мо три мо од нос из ме ђу од ре ђе но сти/спе ци фич но-
сти, ани мат но сти и аген тив но сти – јер се по то ње две ка те го ри је, али не и 
од ре ђе ност, углав ном до во де у ве зу са ин ди ви ду а ли зо ва но шћу. Та ко, на при-
мер, Ро бли (1993), раз ма тра ју ћи кон гру ен ци ју са кван ти фи ко ва ним син таг ма-
ма у ру ском, на во ди при ме ре ко ји по ка зу ју да што је су бје кат аген тив ни ји23, 
то је по ја ва СК че шћа. На са свим су прот ном кра ју ска ле аген тив но сти на ла зе 
се син таг ме у ко ји ма су бје кат озна ча ва не ку вре мен ску је ди ни цу, а пре ди кат 
про ток вре ме на – мо же мо их илу стро ва ти и при ме ри ма из на ше гра ђе, уп. 
(63) – ко ји се у ова квом об ли ку ја вља ју вр ло че сто, фор ми ра ју ћи уста ље не 
из ра зе, и уз ко је се ис кљу чи во ја вља ГК (у на шем кор пу су се у свих два де сетак 
та квих при ме ра ја вља ГК). У та квим при ме ри ма, ве ли Ро бли (1993: 429–431), 
су бје кат ска број на син таг ма озна ча ва ен ти те те ко ји су пот пу но истог ква-
ли те та – ње ни ре фе рен ти чи не хо мо ген скуп, ли шен би ло ка кве ин ди ви ду-
а ли за ци је – функ ци о нал но екви ва лен тан збир ним име ни ца ма, ко је (у ру ском) 
та ко ђе ско ро ис кљу чи во зах те ва ју сла га ње у јед ни ни (тј. ГК).24

(63) а. Се дам са ти је про шло. // б. Де сет го ди на је про шло од та да.

По гле дај мо, ипак, при мер (64) из на ше гра ђе. У ње му су бје кат та ко ђе 
упу ћу је на вре мен ски из раз, а гла гол про ћи се ја вља као пре ди кат. Ме ђу тим, 
сам су бје кат ски из раз је „оне о би чен” при пи са ном ква ли фи ка ци јом при де вом 
бес кра јан, а гла гол у ао ри сту им пли ци ра до жи вље ност – сти че мо ути сак да 
се лик-при по ве дач на не ки на чин „рас те гао” за јед но са бес крај них осам да на, 
што је пра ће но и из бо ром СК, ко ја им пли ци ра ин ди ви ду а ли зо ва ност, те 
на гла ша ва сва ки по је ди нач ни сег мент, тј. дан. 

21 У при лог ово ме мо жда иде и чи ње ни ца да се сре ћу слу ча је ви где се по моћ ни гла гол 
сла же се ман тич ки (тј. у мно жи ни), а пар ти цип гра ма тич ки (као у при ме ри ма ти па Го спо да 
су до шла).

22 О зна ча ју ро да за кон гру ен ци ју в. arSenIjeVIć–MItIć 2016b, где се раз ма тра мо гућ ност 
да су род и број не за ви сни при ли ком сла га ња, тј. да се у не ким слу ча је ви ма са ко ор ди ни са ним 
су бјек ти ма пре ди кат раз ли чи то сла же са су бје кат ским из ра зом по бро ју одн. ро ду. И на ша 
гра ђа бе ле жи не ке за ни мљи ве при ме ре у овом сми слу, уп.: Шест сле де ћих по гла вља би ли су 
по све ће ни исма и ли ти ма – где су кон гру ент не ре чи у мно жи ни му шког ро да иа ко је име ни ца 
у окви ру ССОБ сред њег ро да. Ова те ма за слу жу је по себ ну па жњу. 

23 Нај ти пич ни ји аген си је су љу ди ко ји све сно и вољ но вр ше рад њу над не ким ста тич ним 
објек том, про у зро ку ју ћи про ме ну ње го вог ме ста или ста ња (нпр. Пет рад ни ка гу ра ју ко ли ца).

24 Уз ова кве из ра зе, ка ко нас из ве шта ва Сте фа но вић (2013: 248), упо тре бља ва се ГК чак и 
при кон гру ен ци ји са па у кал ним син таг ма ма (уп. Два/три/че ти ри ми ну та/да на је про шло) – са 
ко ји ма се ГК на чел но не ја вља (не мо же Два чо ве ка је до шло, већ Два чо ве ка су до шла / до шли).
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(64) Осам бес крај них да на про ђо ше са та пе та ри ма и рад ни ци ма.

За бе ле жи ли смо и сле де ће при ме ре:
(65)  Па ипак су он да тих пр вих шест не де ља пред ста вља ле ве ли ку ко ли чи ну вре-

ме на, по го то ву пр ве три – ка ко се то Хан су Ка стор пу бар сад чи ни ло ...
(66)  Ер но тон оста де око де сет ми ну та код Ан ри ја, тих де сет ми ну та из гле да ли су 

Сен-Ма ли ну као веч ност.

У њи ма су бје кат та ко ђе озна ча ва вре мен ску је ди ни цу, прем да ни је реч 
о уста ље ним при ме ри ма ти па (64), ко ји ма се озна ча ва про ток вре ме на. Кон-
цеп ту а ли за то ри до га ђа ја у овим при ме ри ма (Ханс Ка сторп одн. Сен-Ма лин) 
пред ста вље ни су ка ко „из ну тра” до жи вља ва ју вре ме озна че но су бје кат ском 
син таг мом – одн. про жи вља ва ју сва ки сег мент то га вре ме на. Ти сег мен ти, 
сто га, ни су ви ше хо мо ге ни – што је у пр. (65) екс пли ци ра но и де сним кон тек-
стом, где се ис ти че да су пр ве три не де ље дру га чи јег ква ли те та (одн. да су 
на ро чи то оне пред ста вља ле ве ли ку ко ли чи ну вре ме на). Ова ква до жи вље ност 
и „де хо мо ге ни за ци ја” вре мен ских је ди ни ца отва ра ју вра та упо тре би СК. А 
мо гли би смо ре ћи и су прот но: упра во упо тре бом СК бли же се до ча ра ва до-
жи вље ност и не јед нак ква ли тет вре мен ских сег ме на та, бу ду ћи да је ГК 
без лич ни ја и оп шти ја. У на ве де ним при ме ри ма су бје кат не озна ча ва би ће, 
већ вре мен ски из раз, да кле – не а ни мат но, и то ап стракт но. Нај зад, пре ди кат 
не де но ти ра рад њу, већ ста ње. СК, ипак, зву чи са свим при род но у њи ма. 

До сад раз мо тре но нас до во ди до мо гућ но сти да кон цеп ту а ли за ци ја ре-
фе ре на та као ин ди ви ду а ли зо ва них (па и хе те ро ге них) ни је – или ма кар ни је 
пре суд но – за ви сна од ани мат но сти и аген тив но сти, већ од од ре ђе но сти/
спе ци фич но сти. Ову тврд њу мо же мо пот кре пи ти и сле де ћим чи ње ни ца ма. 
Ако у нај ве ћим гру па ма са од ре ђе ним су бјек ти ма из на шег кор пу са – а то 
су оне у ко ји ма се ја вља при дев ска реч ле во од бро ја – из дво ји мо са мо оне у 
ко ји ма се ја вља ју не а ни мат ни не а ген тив ни су бјек ти (уп. 67), за раз ли ку од 
оних ко ји има ју ма кар при ме се аген тив но сти (уп. 68), до би ће мо сле де ће по-
дат ке: СК је за сту пље на са 65% (20/31) у пре зен ту, одн. 32% (6/19) у пер фек ту. 
Ови про цен ти су вр ло бли ски они ма ко ји сто је за све при ме ре узе те за јед но 
(66% у пре зен ту, одн. 34% у пер фек ту, уп. Та бе лу 6). 
(67) а. Пр вих пет књи га од но се се на пла ни ме три ју.

б. Оних осам ста но ва ин ве сти то ру је при па ло ...
(68) а. Тих шест та ча ка вра ћа Ср би ју ...

б. Про те клих пет тр го вач ких да на обе ле жи ли су ...

3. ЗАКљУЧАК. У ра ду је раз ма тра на кон гру ен ци ја гла гол ског пре ди ка та 
са су бјек том ис ка за ним син таг мом чи ји је цен тар основ ни број у срп ском 
је зи ку (ССОБ). Раз ма тра ни су при ме ри у ко ји ма ССОБ прет хо ди пре ди ка ту 
ис ка за ном пре зен том и пер фек том ак ти ва, при че му се као цен тар ја вља број 
од пет до де сет, а као пар ти тив на до пу на име ни ца или име нич ка син таг ма. 
Иа ко су под свим усло ви ма за бе ле же на оба ти па кон гру ен ци је, за сту пље ност 
јед ног или дру гог ти па за ви си од раз ли чи тих чи ни ла ца. Из на шег раз ма тра ња 
мо же мо за кљу чи ти сле де ће. Гра ма тич ка кон гру ен ци ја (ГК) за сту пље ни ја је 
од се ман тич ке (СК) код гла го ла у пер фек ту и у јед ном де лу при ме ра са гла го-
лом у пре зен ту – у они ма у ко ји ма је су бје кат нео д ре ђен. СК је за сту пље ни ја 
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ка да је гла гол у пре зен ту а су бје кат од ре ђен/спе ци фи чан. И са пер фек том 
СК се че шће ја вља у при ме ри ма са од ре ђе ним/спе ци фич ним су бјек том не го у 
они ма са нео д ре ђе ним. Да кле, СК је нај ма ње за сту пље на кад се гла гол ски об лик 
ко ји раз ли ку је род сла же са нео д ре ђе ним су бјек том, а нај ви ше кад се гла гол-
ски об лик ко ји не раз ли ку је род сла же са од ре ђе ним/спе ци фич ним су бјек том.
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Ste fan Mi lo sa vlje vić

VER BAL PRE DI CA TE AGRE E MENT WITH SU BJECT IN THE FORM 
OF PHRA SE WITH A CAR DI NAL NU ME RAL AS ITS HEAD 

S u m  m a r y

This cor pus ba sed re se arch de als with se man tic and gram ma ti cal ver bal pre di ca te agre e ment 
with su bjects in the form of a par ti ti ve phra se in Ser bian – with car di nal nu me rals ( fi ve to ten) as the 
head of the phra se, the verb in the pre sent and past ten ses, and a ne u tral su bject-pre di ca te word or der. 
Firstly, the pre vi o us stu di es of the to pic are in tro du ced, then our met ho do logy as well as the o re ti cal 
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bac kgro und is pre sen ted. The re sults are gi ven he re. Gram ma ti cal agre e ment is mo re fre qu ent with 
verbs in the past ten se, and with verbs in the pre sent ten se if su bject is in de fi ni te. Se man tic agre e-
ment is mo re fre qu ent with pre di ca tes in the pre sent ten se if the su bject is de fi ni te/spe ci fic. Wit hin 
exam ples con ta i ning pre di ca tes with a par ti ci ple (i.e. the past ten se), se man tic agre e ment is mo re 
fre qu ent with de fi ni te/spe ci fic su bjects thаn with in de fi ni te ones. The pa per emp ha si zes the im por-
tan ce of re la ti ons bet we en a) de fi ni te ness/spe ci fi city and per son, and b) num ber and gen der for 
cho i ce of agre e ment type. Mo re spe ci fi cally, we ar gue that the re sults pre sen ted are in li ne with 
Lyons’s (1999) cla im that de fi ni te ness/spe ci fi city and per son are part of the sa me ca te gory, ta king 
in to ac co unt the fact that se man tic agre e ment is mo re fre qu ent with de fi ni te (/spe ci fic) su bjects, 
which are con si de red to be the third per son, un li ke in de fi ni tes ones. Al so, de fi ni te/spe ci fic su bjects 
are con si de red to be mo re pro mi nent (hen ce mo re in di vi du a ted), which con se qu ently in cre a ses the 
pos si bi lity for pre di ca tes to agree se man ti cally. As far as the ca te gory of gen der is con cer ned, we 
as su me pre di ca tes ex pres sing it (i.e. tho se with par ti ci ples) to be mo re com pa ti ble with gram ma ti cal 
agre e ment than pre di ca tes that ex press only num ber (and per son) (i.e. tho se in pre sent ten se), be ca u se 
the ca te gory of num ber is mo re se man ti cally mo ti va ted than the ca te gory of gen der, which can be 
se man ti cally mo ti va ted only with ani ma te su bjects (whe re as num ber do es not de pend on ani macy). 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (При мље но: 30. мар та 2018;
Фи ло ло шки фа кул тет  при хва ће но: 26. ок то бра 2018)
(сту дент док тор ских сту ди ја)
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
mi lo sav ka93@hot mail.com
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TWO TYPES OF LEFT DISLOCATION IN SERBIAN*

Two types of a preposing structure termed Left Dislocation in the literature have been 
identified in Serbian, namely Hanging Topic Left Dislocation and Contrastive Left Dislocation 
on the basis of syntactic, prosodic and discourse evidence. The aim of the paper is to specify 
the syntactic properties of this structure with remarks on prosody, laying out the fundamental 
diagnostics of differentiating between its variants found in Serbian and pointing to the areas 
regarding this phenomenon which require research. Our research relied on examples from the 
literature, questionnaires and a corpus composed of the transcripts of 53 broadcasts of the 
radio program Peščanik available online.

Keywords: Hanging Topic Left Dislocation, Contrastive Left Dislocation, resumptive 
pronoun, contrastive stress, case connectivity.

Два типа структуре за померање реченичног елемента у предње поље, која је у 
литератури названа лева дислокација, идентификована су у српском језику: лева дисло-
кација одвојене теме и контрастна лева дислокација, на основу синтаксичких, прозодијских 
и дискурсних података. Циљ рада је да одреди синтаксичке одлике с напоменама веза-
ним за прозодију, при чему се дају основни дијагностички тестови за разликовање ва-
ријанти ове структуре које су пронађенe у српском језику и указује се на поља даљег 
истраживања у вези с овим феноменом. Наше истраживање се ослања на примере из 
литературе, упитнике и корпус сачињен од транскрипата 53 радио емисије Пешчаник 
који су доступни на интернету.

Кључне речи: лева дислокација одвојене теме, контрастна лева дислокација, ре-
зумптивна заменица, контрастни акценат, слагање у падежу.

1. IntroductIon.The paper considers the syntactic properties of a preposing 
or detachment structure in Serbian generally termed left dislocation (henceforth 
LD) in the literature, which is exemplified in (2) below (cf. MIškeljIn2017 for 
discourse properties of LD in Serbian). In this case, the object ‘John’ is preposed 
and established as the topic of the utterance leaving behind a co-referential re-
sumptive pronoun (henceforth RP)1 in its canonical position, whereby the verb 

* The paper is largely based on my thesis written under the guidance of prof. dr Sabina Halupka-
-Rešetar, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, and defended in September 2016.

1 A resumptive pronoun (RP) is obligatorily (antecedent) bound by a left-dislocated element 
and cannot freely choose a contextually salient referent as a ‘regular’ pronoun in (ii). The RP occurs 
in structures which would otherwise have a gap, i.e. be analyzed as derived by movement such as 
wh-movement, relative clauses and dislocations. The variable position in a relative clause or question 
in English is defined by the presence of a gap, as in (i), whereas there is no possibility of alternating 
with a gap in (ii) (MccloSkey 2006: 94‒95):

(i) There are guests that everyone wants to invite _. 
(ii) Most people think that they have a right to a decent job. 
The RP can also be a weak or clitic pronoun (e.g. in Italian, Serbian), an inflection marker on 

prepositions (e.g. in Semitic and Celtic languages (cf. Borer 1984; MccloSkey 2002, respectively)), 
or an epithet (a definite DP usually attributing a negative meaning to the dislocated phrase) (cf. aoun
–choueIrI 2000, inter alia). 



carries sentential stress. This utterance has the same propositional meaningas the 
utterance in (1) with canonical, SVO, word order (PoPoVIć 1997: 16). The preposed 
constituent and the RP are in italics.2

(1) Marija ne podnosi Jovana.
Maria.NOM can’t stand John.ACC
‘Maria can’t stand John.’

(2) Jovana, Marija ne podnosi njega.3
John.ACC Maria.NOM can’t stand him
‘John, Maria can’t stand him.’

Another pattern of (2) or LD is found in Serbian, as exemplified in (3) below, 
where the RP is fronted and stressed, and case matching between the preposed 
constituent and the RP seems to be optional (as suggested by our respondents and 
the corpus). Intonational prominence is indicated by capitals.
(3) Jovan/ Jovana, NJEGA Marija ne podnosi.

John.NOM/ John.ACC, him.ACC Maria.NOM can’t stand
’John, Maria can’t stand him.’

Although they convey the same propositional meaning, the structures in (1), 
(2) and (3) are not felicitous in the same contexts because, informally speaking, 
the packaging or structuring of information in an utterance requires it to be used 
in a certain kind of context and it is encoded by the component of language com-
monly referred to as information structure. 

The paper focuses on syntactic evidence with remarks on prosody4 that two 
types of LD should be identified in Serbian. The syntactic data presented in the 
following sections are relevant to accounting for the manner in which the construc-
tions in question are generated, i.e. whether they are derived by movement or 
base-generation of the dislocated element in its surface position, and also raise 
other questions to be investigated in the future given in the corresponding section 
of the paper.5 By analyzing the preceding discourse an observation is made on 
the case matching optionality between the dislocated constituent and the corre-
sponding RP in the variant of LD exemplified in (3). The corpus was composed 
of the transcripts of 53 broadcasts of the radio program Peščanik available online 
(air dates: from December 2005 to December 2017). 62 examples of LD were 
found (25 examples of the first and 37 of the second type). In order to avoid 

There is ‘true’, ‘syntactic’ or ‘productive’ resumption (in Irish, Hebrew and Arabic) referring 
to RPs in A’ (non-argument)-dependency structures where no grammatical principle disallows a gap. 
The presence of an RP to ‘amnesty’ a violation of an island (a constraint dependency) or found in 
long-distance dependencies has been termed ‘intrusive’ resumption’ (SellS 1984) or ‘processor’ 
resumption (aSudeh2011). 

2 Cf. alexIadou 2006 for an overview of different types of LD across languages. 
3 For the purpose of introductory simplicity the variant of LD containing the full pronoun 

‘njega’ (him) is used though the clitic pronoun ‘ga’ (him) is used much more frequently instead, as 
it will be explained shortly. 

4 Using prosodic means in Serbian can make a word prominent in any position of the sentence. 
The paper will not be considering the prosodic components such as sentence accent or intonation.

5 Due to the lack of space the lengthy (generative) proposal will not be presented here. Cf. 
http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8190/Disertacija9405.pdf?sequence= 
1&isAllowed=y
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limitations imposed by relying exclusively on the corpus, a source of language 
data were also elicited examples in the form of questionnaires. The questionnaires 
tested the acceptability of the given sentences simply on the basis of the native 
language competence of our respondents. (cf. Sgall et al. 1973, inter alia). We had 
a group of 34 native speakers of Serbian, aged 24 to 60, holding academic degrees 
in various fields of study, including Serbian, English (and other foreign) language 
teaching. The questionnaires combined two types of questions: (a) closed ques-
tions, i.e. questions which are clearly targeted and the answer is ‘yes’ or ‘no’ (with 
respect to acceptability in a given context), and (b) a form of ranking questions, 
where respondents were expected to judge the degree of acceptability of pairs of 
examples, on condition they find them both acceptable in a given context. The 
collected data were subjected to descriptive statistics computation such as percent-
ages.

2. htld&cldInSerBIan.Two patterns of LD have been found in Serbian, 
as mentioned in Miškeljin (2017: 61), example (15) is presented here in (4) below:
(4) a) Jovan, Marija mu veruje.

John.NOM, Maria.NOM him.CL.DAT trusts
‘John, Maria trusts him.’

b) Jovan/ Jovanu, NJEMU Marija veruje.
John.NOM/ John.DAT, him.DAT Maria trusts
‘John, Maria trusts him.’

In (4a), there is no case matching between the left-dislocated constituent and 
the RP, the left-dislocated constituent is in the default or nominative case and 
resumed by a co-referent weak or clitic pronoun. In (4b), the RP is a strong or full 
pronoun carrying a special accent termed a contrastive accent, occupying the left 
edge of the clause and binding the gap (_) within the clause. Case connectivity 
between the dislocated constituent and the RP is optional (confirmed by the re-
spondents and the corpus which is addressed in section 2.3).6

The type of LD illustrated in (4a) was termed Hanging Topic Left Dislocation 
(henceforth HTLD) like a similar phenomenon found in the literature, e.g. in Czech 
(cf. Sturgeon 2008) and German (cf. grohMann2000; 2003). The kind of LD 
exemplified in (4b) was termed Contrastive Left Dislocation (henceforth CLD). 
These two types of LD in Serbian are distinguished on the basis of their syntactic 
properties, prosody and discourse functions. (cf. MIškeljIn 2017 for pragmatic 
effects of LD in Serbian).

Consider the following examples of HTLD. The examples which are judged 
degraded by native speakers are marked with a question mark. The asterisk means 
the examples are considered ungrammatical or unacceptable by the respondents.

6 As one of the (anonimous) reviewers pointed out, the form of the left-dislocated topic depends 
on the topic of the previous utterance, so the following is possible:

(i) Jesi li se čula sa Jovanom? – Sa Jovanom,  NJEMU se  više nikada 
neću obratiti!
Have REFL.CL talked to/with John? – With John.INSTR.,  him.DAT REFL.CL never again 
won’t speak to!
‘Have you talked with/to John? – John, I will never speak to him again!’
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(5) a) *Jovanu/ Jovan, Marija mu ne veruje.
John.DAT/ John.NOM, Maria him.CL.DAT not believes

a’) ?*Jovanu/ Jovan, Marija ne veruje njemu.
John.DAT/ John.NOM, Maria not believes him.DAT
‘John, Maria does not believe him.’

b) *Jovana/ Jovan, Marija ga nervira.
John.ACC/ John.NOM, Maria him.CL.ACC annoys

b’) ?*Jovana/ Jovan, Marija nervira njega.
John.ACC/ John.NOM, Maria annoys him.ACC
‘John, Maria annoys him.’

c) ?S Jovanom/ Jovan, Marija ide s njim u bioskop veceras (s njim).
With John/ John.NOM, Maria goes with him to cinema tonight (with him).
‘John, Maria is going with him to the cinema tonight.’

d) ?O Jovanu/ Jovan,  Marija o njemu razmišlja (o njemu).
About John/ John.NOM Maria  about him thinks (about him)
‘John, Maria is thinking about him.’

e) ?Od Jovana/ Jovan,  Marija  od njega puno  očekuje (od njega).
Of John/ John.NOM, Maria of him a lot  expects (of him)
‘John, Maria expects a lot of him.’

In (5a-a’) and (5b-b’), the respondents preferred the clitic variant. The full 
pronoun induces (contrastive) focus reading (new information reading). The judg-
ments regarding (5c), (5d) and (5e), with the RPs in instrumental, locative and 
genitive case, respectively, are somewhat less definite with the majority of re-
spondents finding both options acceptable but preferring the default case variant. 
The absence of clitic pronouns in (5c-e) follows from the fact that prepositions are 
proclitics, i.e. they are attached to the word immediately following them forming 
an accentual unit with it. Therefore, the pronoun has to take its full or strong form. 
Clitics in Serbian exhibit the so-called second position effect (2P), i.e. they are 
required to occur in the second position in their intonational phrase.7 As shown 
by (5a) and (5b), clitics are always found in the third position in the sentence, 
implying that there is one more IP formed by the LD element, the clitic remaining 
in the second position in its IP. The left-dislocated element is also set off by an 
intonational break. This raises the questions whether an LD element belongs to 

7 Clitics attach or encliticize to an element providing a host for the clitic, either the first syn-
tactic constituent/phrase (1P), or the first phonological word (1W), as illustrated in (i) and (ii), re-
spectively. The clitic is in boldface.

(i) Lep poklon  je  dobila  od Jovana. (1P)
Nice present.ACC AUX.CL got-she from John
‘A nice present she got from John.’

(ii) Lep je poklon  dobila  od Jovana. (1W)
Nice AUX.CL present.ACC got-she from John
‘A nice present she got from John.’
There are exceptions to this phonological restriction in the case of appositives, parenthicals, 

and heavy constituents which form their own IPs, thus clitics cannot attach to them (cf. MarkoVIć
–MIlIćeV 2016).
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the sentence phonologically and syntactically and how it establishes co-reference 
and, in some cases, agreement with the RP (in the case of the other type of LD).

As noted in Miškeljin (2017), there are examples of HTLD in our corpus 
exhibiting the demonstrative pronoun ‘to’ (that) which is not at the left edge of the 
clause, as illustrated below:
(6) Kontejner,  pa  mogli bi  da nam  daju to, od toga se dobiju stanovi.8

A container, well could-they that us.GEN give that, from that are made flats
‘A container, well they could give us that, flats are made of that.’
The left-dislocated constituent can be resumed by an epithet phrase, a defi-

nite DP often containing a demonstrative and having affective, typically negative 
meaning such as anger, irony and the like (aoun–choueIrI 2000), example (17) 
from Miškeljin (2017) is repeated here in (7):
(7) Jovan, Marija voli tog lažova.

’John, Maria loves that liar.’

HTLD can co-occur with TOP in the same sentence, preceding fronting or 
topicalization (TOP), the fact indicating that the dislocated element is maybe 
outside the clause boundary:9

(8) a) U vezi sa JovanomLD, autoTOP mu je Marija  poklonila
As for John, car.ACC him.CL.DAT AUX.CL Maria.NOM gave.

b) *AutoTOP u vezi s JovanomLD mu je Marija poklonila.
‘As for John, a car Maria gave him.’ 

The second type of LD found in Serbian was termed Contrastive Left Dis-
location (CLD). The RP is always a strong or full pronoun or often the demonstra-
tive pronoun ‘to’ (that) when other phrasal category than NP is dislocated, marked 
by a special, contrastive accent, occupying the left-most clause position and bind-
ing the clause-internal gap. ‘Contrastive’ is understood here in the (pragmatic) 
sense of Titov (2013) as evoking (contextually not semantically salient) alternatives 
at the moment of utterance. Case matching between the dislocated element and 
the RP is optional. The nature of this agreement should be investigated. Charac-
terizing prosodic constituents in Serbian and investigating their relation to infor-
mation structure also requires further research. 

CLD also allows resuming by an epithet phrase, as illustrated below in (9), 
example 17 from Miškeljin (2017):
(9) Jovana, tog lažova Marija voli.

John.ACC, that liar Maria.NOM loves 

As argued in Miškeljin (2017: 62), the diagnostic of the type of LD in (9) and 
(10) (example 19 from MIškeljIn2017) is their pragmatic effect. Unlike in the case 
of HTLD (7), in the case of CLD, the demonstrative contained in the epithet phrase 
is marked by contrastive stress and gives rise to alternatives in the discourse, i.e. 
there are more liars other than John that Maria could have loved. Consider pos-
sible continuations:

8 https://pescanik.net/san-o-vodi/.
9 In the case of CLD, it could be argued that the RP occupies the topicalized position.
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(10) a) HTLD: Jovan, Marija voli tog LAŽOVA. (#A Marko, ovog lažova ne podnosi) 
b) CLD: Jovana, TOG lažova Marija voli. (A Marko, ovog lažova ne podnosi)

’John, Maria loves that liar. And Marco, she can’t stand this liar.’ 

As argued in Miškeljin (2017), example (20) repeated here in (11) is ambigu-
ous between HTLD and CLD with respect to its pragmatic effects. The interpre-
tation depends on whether the RP is contrastively stressed or not, i.e. whether it 
raises alternatives in the discourse or not: 
(11) Jovan, on je dobar drug. (Svi ga vole; or Marko, nije.)

John.NOM, he is good friend. (‘Everyone loves him.’ or ‘Marco is not.’)
‘John, he is a good friend.’

CLD allows for a wider range of phrasal categories to be left-dislocated than 
HTLD, such as clauses, adverbial phrases, prepositional phrases, and infinitival 
verbal complements, whereas HTLD is restricted to nominal expressions. These 
findings should be considered by future research, the fact is still unaccounted for 
in the literature. Consider the following examples of CLD:
(12) a) LD of the subject adverbial clause of conditioning/CP:

Ako bude  sunčano, to  će  biti dobro za maraton.
If  is  sunny, it  will  be  good  for marathon
‘If it is sunny, it will be good for the marathon.’

b) LD of the direct object and subject proposition/CP, respectively:
Da će Jovan pobediti, (u) to niko ne veruje/ to je malo verovatno.
That will John win, (in) that no one not believes/ that is hardly likely.
‘That John will win, no one believes that/ that is hardly likely.’

c) LD of the adverbial phrase/AP:
Brzo,  tako je  ispio  pivo.
Quickly, this way AUX.CL drank up-he beer
‘Quickly he drank up the beer.’

d) LD of the adjectival phrase/AP:
Modra, takva je bila njegova ruka.
Livid,  like that AUX.CL was his  arm
‘Livid his arm was like.’ 

e) LD of the PP: 
U lokalni bar, tamo uglavnom izlazimo.
To local bar, there mostly  go out-we
‘To the local bar we mostly go.’ 

f) LD of the infinitival VP:
Da igra,  to dobro zna.
To dance, that well knows
‘To dance he knows well.’

Let us now consider the following syntactic phenomena: long distance de-
pendencies, island sensitivity (2.1), and embedding (2.2).10

10 Reconstruction data are inconclusive and due to the lack of space are omitted from this 
section. Until a deeper understanding of this phenomenon is arrived at, it should not be considered 
conclusive evidence. For a more detailed description of the Serbian database, cf. http://www.cris.
uns.ac.rs/publicTheses2016.jsf.
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2.1. htld&cldInSerBIan:longdIStancedePendencIeSandISland
SenSItIVIty.In the case of topicalization or fronting (TOP) in Serbian there is a 
possibility of long distance A’ (non-argument)-dependencies associated with a 
gap within an embedded clause, t being the trace of the moved element in its base-
generated position, the index denoting co-reference:11

(13) Jovanui mislim da su mi rekli da je 
John.DAT think-I that AUX.CL me.CL.DAT told that AUX.CL
Marija (ti) poklonila auto.
Maria.NOM gave car
‘John I think I was told that Maria gave a car.’

TOP is subject to the island constraints subsumed under subjacency, viz. Co-
ordinate Structure Constraint, Wh-island Constraint, Sentential Subject Constraint, 
Subject Condition, and Complex NP Constraint which is illustrated in (14) below:12

(14) *Jovana smo čuli glasine da Marija voli t.
John.ACC AUX.CL heard-we rumours that Maria.NOM loves
‘*John we heard rumours that Maria loves.’

The sentence in (14) is derivationally ‘saved’ by inserting an RP in the position 
of the gap, which has been termed the island amnesty function of HTLD. Let us 
now illustrate all the above mentioned constraints:
(15) a) Complex NP Constraint:

Jovan,  čuli smo  glasine  da ga Marija voli/?
Jovan.NOM heard-we AUX.CL  rumours that him.CL.ACC  Maria.NOM loves
čuli  smo  glasine da njega Marija  voli (njega).
heard-we AUX.CL rumours that him.ACC Maria.NOM loves him.ACC
‘John, we heard the rumours that Maria loves him.’
b) Coordinate Structure Constraint:
?Marija, Jovan voli  Anu  i  nju./? Jovan  voli nju i Anu.
Maria.ACC John.NOM loves Anna and her John.NOM loves her  and Anna
‘*Maria, John loves Anna and her.’ 
c) Wh-island constraint:
Jovan,  pitam  se  ko  ga voli/ ? pitam se
John.NOM wonder-I REFL.CL who him.CL.ACC loves / wonder-I REFL.CL
ko njega  voli  (njega).
who  him.ACC loves him.ACC
‘John, I wonder who loves him.’
d) Sentential Subject Constraint:
?Jovan, da  ga Marija  voli Anu je
John.NOM that him.CL.ACC Maria.NOM loves Anna.ACC AUX.CL
iznenadilo/? da njega Marija  (njega)  voli (njega)
surprised/ that him.ACC Maria.NOM him.ACC loves him.ACC
‘*John, that him Maria loves surprised Anna.’

11 Like in the case of wh-movement, the trace is subject to Strong Crossover Effect, i.e. it can-
not be bound by a pronoun, as illustrated below:

(i) *Whoi do you think hei loves ti?
(ii) *Himi Johni doesn’t trust ti.
12 Which is also the case with wh-movement in Serbian.
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e) Subject Condition:13

?Jovan,  neosnovane glasine o njemu nerviraju Mariju.
John.NOM, unfounded rumours about him annoy Maria.ACC
‘John, unfounded rumours about him annoy Anna.’

Unlike HTLD, CLD in Serbian exhibits island effects since the RP moves to 
the left edge of the clause. According to Goodluck – Stojanović (1996), Serbo-
Croatian shows both weak and strong island effects under resumption.14

(16) a) Complex NP Constraint:
*Jovana,  njega smo čuli  glasine da  Marija  voli.
John.ACC him.ACC AUX.CL heard-we rumours that Maria.NOM loves
‘*John, him we heard the rumours that Maria loves.’ 
b) Wh-constraint:
*Jovana, njega se  pitam  ko  voli.
John.ACC him.ACC REFL.CL wonder-I who loves
‘*John, him I wonder who loves.’
c) Sentential Subject Constraint:
*Jovana,  njega da  Marija  voli Anu je  iznenadilo.
John.ACC him.ACC that Maria.NOM loves Anna.ACC AUX.CL surprised 
‘*John, him that Maria loves surprised Anna.’
d) Subject Condition:
?Jovan, o  njemu neosnovane  glasine nerviraju  Mariju.
John.NOM about him  unfounded  rumours  annoy  Maria.ACC
‘*John, about him unfounded rumours annoy Maria.’

The long distance dependency data suggest that CLD is generated by means 
of some form of syntactic movement whereas HTLD seems to be a structure 
base-generated in its surface position, the mechanism of which are to be ac-
counted for.

Let us now consider the phenomenon of embedding.
2.2.htld&cldInSerBIan:eMBeddIng.HTLD is possible in root inter-

rogatives.
(17) a) U vezi s knjigama, kome ih je Jovan

As for books to whom them.CL.ACC AUX.CL John.NOM
dao?/kome je njih Jovan dao?/?kome
gave?/to whom AUX.CL them.ACC John.NOM gave/to whom
je Jovan dao njih?
AUX.CL John.NOM gave them.ACC
‘As for the books, who did John give them to?’

13 More than half of the respondents find (d) and (e) acceptable.
14 Strong islands are relative clauses, subjects and adjuncts (involve the crossing of two barri-

ers (CPs (complementizer phrase))), whereas weak islands are wh-island, negative island, and the 
sentential complement of nouns (involve the crossing one barrier). Both disallow extraction of ad-
juncts, while only weak islands allow extraction of arguments. 
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b) Ovakvo  ponašanje, može li15 to Marija tolerisati?/ može li
This kind  behaviour.ACC can it Maria.NOM tolerate/ can 
Marija to tolerisati?/ ?može li Marija tolerisati to?
Maria.NOM it tolerate/ can Maria.NOM tolerate it
‘This kind of behaviour, can Maria tolerate it?’

Embedded LD is not generally possible, as illustrated in (18) below, whereas 
it is considered degraded in the embedded context propositional attitude verbs, as 
illustrated in (19): 
(18) *Upozorila sam vas da uputstvo, (njega) pažljivo

warned-I AUX.CL you that instruction.ACC, (him.ACC) carefully 
ga/ njega pročitate/  (njega) pažljivo pročitate.
him.CL.ACC him.ACC read (him.ACC) carefully read
‘*I have warned you that the instruction, you carefully read it.’ 

(19) ?Verujem da Jovan, on je zaljubljen u Mariju.
Believe-I that John.NOM, he is in love with Maria.ACC
‘I believe that John, he is in love with Maria.’ 

The embedding data suggest where the left dislocated element should be 
attached which is the clausal CP16 not IP.17 Given this assumption, it is expected 
that recursive LD projections or multiple dislocations are allowed. Indeed, in the 
case of HTLD more than one DP can be left-dislocated, each resumed by a co-
referential pronoun in its canonical position in the clause, as illustrated in (20):18

(20) ?Što se tiče Jovana, Marije i auta, poklonila mu ga je.
As for  John Maria and car, gave-she him.CL.DAT him.CL.ACC AUX
‘As for John, Maria and the car, she gave it to him.’
As for CLD, the dislocation of a co-ordinated NP is possible, as illustrated in (20):

(21) Mariji, Ani i Jovanu, njima je  nastavnik dao  nagradu.
Maria.DAT Anna.DAT and John.DAT, them  AUX teacher  gave  reward
‘Maria, Anna and John, the teacher gave them the reward.’

As argued by Anagnostopoulou (1997: 167), embedded LD is permitted in 
CP-recursion contexts, such as the ones of the so-called ‘bridge verbs’ such as 
‘say’ and ‘think’, exemplified in (22), otherwise examples in (23) should be gram-
matical, i.e. LD should be able to attach to an IP. English examples from the lit-
erature are given with their Serbian equivalents in this case:
(22) a) I said that my father, he was tight as a hoot-owl.

b) Rekao sam da (je) moj otac, on je ćutao kao zaliven.
(23) a) *I acknowledged that my father, he was tight as a hoot-owl.

b) *Priznao sam da je moj otac, on je ćutao kao zaliven.

15 The particle ‘li’ belongs to the group of complementizers (conversational particles) such as 
‘da’, ‘da li’, ‘dok’, ‘kad’, ‘iako’, etc. It occurs in interrogative utterances without question words (such 
as in the example above), among others (cf. MrazoVIć–VukadInoVIć2009: 495).

16 CP is taken to be a complementizer phrase marking an embedded sentence of a complement 
type, the highest level grammatical construction (cryStal2008).

17 IP is inflection phrase, subsuming the grammatical properties of the tense, person and 
number of a predicate, on a par with the lexical categories of N, V, A and P (cryStal 2008).

18 Almost half of the respondents find this unacceptable.
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As for CLD in Serbian, we assume that it is also attached to a CP since it cannot 
co-occur with HTLD.19

What is left to be addressed is this case agreement optionality in the case of 
CLD in Serbian as exemplified in (3). We believe that the answers are to be 
searched for in the corpus, i.e. we should analyze the preceding context in the 
discourse (a coherent multi-utterance dialogue or monologue).

2.3.caSeMatchIngoPtIonalIty*corPuSeVIdence.Since in the corpus of 53 broad-
casts of the radio program Peščanik only four examples of the case of case matching option-
ality were found, they are all given below in (24), (25), (26) and (27). Though much more 
examples need to be considered in order to arrive at some valid conclusions, it may take some 
time to gather them considering how infrequent they are, so we will briefly present our 
observations, some patterns or tendencies that should be further investigated since they seem 
to be inconclusive on the basis of this corpus. Consider the following examples. In (24) and 
(25) there was no case agreement between the dislocated constituent and the RP:

(24) Beko (NOM), njega (ACC) pogodilo, da nije došao za 15 minuta u Urgentni i da 
tamo neko ga nijenije znao šta radi, on bi umro.20

‘Beko, he was hit, if he hadn’t arrived in 15 minutes at the ER and if there he had 
been no one to admit him or no one who knew what to do, he would have been dead.’

(25) A onaj koji me tužio zbog Bele knjige (NOM), njemu (DAT) je dosije čist.21

‘And the one who sued me because of the White Book, his file is clean.’

By analyzing the prior context, it has been noticed that in (24) the referent 
denoted by the dislocated element has not been explicitly mentioned before, where-
as in (25), the referent has been mentioned but quite distant in the previous dis-
course. Now consider the cases of case agreement between the dislocated element 
and the RP given in (26) and (27) below:
(26) A s druge strane, Romima (DAT) koji su u ozbiljnom problemu, koji nemaju pristup 

struji, vodi, osnovnim infrastrukturnim servisima koji su neophodni za adekvatno 
stanovanje – dakle, ni sami ti objekti u kojima žive nisu adekvatni – njima (DAT) 
se ne pruža nikakva alternativa osim iseljenja i smeštaja u kontejnere, odnosno u 
geta koja su nastala u Beogradu.22

‘On the other hand, Romanies who have a serious problem, who have no 
access to electricity, water, basic infrastructure facilities required for adequate 
housing – so, the object themselves they live in are not adequate either – they are 
not given any alternative except for evicting and placing in containers, that is 
ghettos which have been established in Belgrade.’
(27) Ove mangupe (ACC) koji su to snimali, njih (ACC) treba goniti jer je to krivično 

delo proizvodnje i rasturanja pornografskog materijala.23

19 This assumption also naturally follows from the proposal. In brief and simplified, the RP 
is topicalized (based on subjacency effects presented in (15) and what licenses topicalization is a 
feature on a highset projection of C.

20 https://pescanik.net/forsiranje-budzeta/
21 http://forum.b92.net/topic/29897-transkript-emisije-pescanik-30062006/
22 https://pescanik.net/san-o-vodi/
23 http://pescanik.net/emisija-26-04-2013/
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‘These thugs who were recording that, they should be prosecuted because it 
is a criminal offense of producing and distributing a pornographic material.’

In (26), the referent of the dislocated element has been explicitly mentioned 
in the previous context several times and in the discourse stretch immediately 
preceding the dislocation. However, in (27) the referent of the dislocate has not 
been explicitly mentioned in the prior discourse but the discourse is about the 
product of the action of the referent. As pointed out, much more examples are 
required to test these predictions and reveal prevailing tendencies.24

3. concludIngSuMMary.In summary, the paper has made the following 
contributions. Two types of left dislocation have been identified in Serbian, name-
ly HTLD and CLD, on the basis of their syntactic properties with remarks on 
prosody, laying out the fundamental diagnostics of differentiating between them. 
The syntactic data suggests that CLD is generated by some form of syntactic 
movement whereas HTLD is base generated in its surface position. Both CLD and 
HTLD attach to a CP. CLD allows for a wider range of phrasal categories to be 
left-dislocated than HTLD whereas HTLD is restricted to nominal expressions, 
which remains to be accounted for by future research. The RP in the case of CLD 
is marked by a special, contrastive accent and always occurs at the left edge of the 
clause. This suggests that characterizing prosodic constituents in Serbian and 
exploring their relation to information structure should be further investigated. 
In both cases, the left dislocated element is set off by an intonational break, which 
raises questions whether an LD element belongs to the sentence phonologically 
and syntactically and how it establishes co-reference and, in the case of CLD, 
agreement with the RP. Relaying on a corpusan observation has beenmade regard-
ing case matching optionality in the case of CLD, which needs to be tested on a 
much greater number of corpus examples. The nature of this agreement should 
also be analyzed in the future. Finally, a proposal should be formulated (within 
generative or some other theory) to account for all the presented data.
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Ивана Мишкељин

ДВА ТИПА ЛЕВЕ ДИСЛОКАЦИЈЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Р е з и м е

Лева дислокација (енг. left dislocation) је општи назив у литератури о информацијској 
структури реченице који означава структуру за померање реченичног елемента у предње 
поље којим се обележава тема исказа. Два типа леве дислокације су идентификована у српском 
језику: лева дислокација одвојене теме (енг. hanging topic left dislocation) и контрастна лева 
дислокација (енг. contrastive left dislocation), на основу синтаксичких, прозодијских и дискурс-
них података. На основу синтаксичких одлика с напоменама везаним за прозодију дају се 
основни дијагностички тестови за разликовање варијанти ове структуре које су пронађене у 
српском језику. Разматрају се граматичке категорије које се могу дислоцирати у предње поље, 
положај и тип резумптивне заменице (енг. resumptive pronoun), присуство посебног, контра-
стивног акцента, слагање у падежу између лево дислоцираног конституента и резумптивне 
заменице, зависности велике удаљености (енг. long distance dependencies), подложност при-
суству острва – конфигурације које онемогућују екстракцију (енг. island sensitivity), и рече-
нично уметање (енг. embedding). У случају контрастне леве дислокације запажа се могућа 
тенденција када је у питању слагање у падежу између лево дислоцираног конституента и 
резумптивне заменице на основу анализе претходног контекста, што је потребно даље истра-
жити. Подаци указују да се контрастна лева дислокације генерише неким обликом синтак-
сичког померања док лева дислокација одвојене теме настаје генерисањем лево дислоцираног 
конституента у месту реализације. У оба случаја лево дислоцирани конституент се налази у 
позицији придруженој комплементизаторовој пројекцији (енг. CP projection). 
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Пр во слав Ра дић

БЕ ЛЕ ШКЕ О ЈУ ГО И СТОЧ НИМ СР БИ ЈАН СКИМ ГО ВО РИ МА 
И ЈОШ ПО НЕ ЧЕ МУ

Со ци о лин гви стич ко и кул ту ро ло шко гле ди ште

При лог пред ста вља осврт на ју го и сточ не ср би јан ске го во ре, ко ји већ ду же вре ме 
и с раз ли чи тих аспе ка та (лин гви стич ког, бал ка ни стич ког, ет но ло шког) при вла че па жњу 
на уч не и ши ре јав но сти. У по след ње вре ме у нас је све ви ше ин те ре са за со ци о лин гви-
стич ки и уоп ште кул ту ро ло шки при ступ овој обла сти и ње ном ста нов ни штву. При лог 
у дру штве но по ве сном све тлу тра га за ме стом и уло гом ју го и сточ них го во ра у срп ској 
кул ту ри, укљу чу ју ћи и пи та ње од но са књи жев ног је зи ка пре ма овим го во ри ма. 

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ју го и сточ ни го во ри Ср би је, стан дар ди за ци ја, со ци о-
лин гви сти ка.

This pa per de als with the spe ec hes of So ut he a stern Ser bia which ha ve at trac ted at ten tion 
for a long ti me now from va ri o us aspects (lin gu i stic, Bal kan stu di es, et hno lo gi cal) in the sci-
en ti fic and wi der com mu nity. In re cent ti mes, the re is ever gre a ter in te rest he re abo ut the 
so ci o lin gu i stic and ge ne ral cul tu ro lo gi cal ap pro ach to this ter ri tory and its in ha bi tants. In a 
so cial-hi sto ri cal light, the pa per se ar ches for the pla ce and ro le of so ut he a stern spe ec hes in 
Ser b cul tu re, in clu ding al so the qu e sti on of the re la ti on ship bet we en the li te rary lan gu a ge and 
the se spe ec hes. 

Keywords: Ser b lan gu a ge, spe ec hes of So ut he a stern Ser bia, stan dar di za tion, sociolin-
guistics.

Ју го и сточ ни ср би јан ски го во ри, ко ји се сво јом глав ни ном у срп ској 
ди ја лек то ло ги ји под во де под при зрен ско -ти моч ки ди ја ле кат, већ ду го при-
вла че па жњу струч ња ка раз ли чи тих усме ре ња, лин гви ста, бал ка но ло га, 
ет но ло га и др. У по след ње вре ме ови го во ри по ста ју пред мет и со ци о лин гви-
стич ких те и ши рих, кул ту ро ло шких ис тра жи ва ња, а не дав но се по ја ви ла и 
мо но гра фи ја Та ње Пе тро вић,1 ко ја упра во с тих гле ди шта при сту па овим 
го во ри ма. Реч је о књи зи Sr bi ja i njen jug. „Ju žnjač ki di ja lek ti” iz me đu je zi ka, 
kul tu re i po li ti ke (Fa bri ka knji ga, Be o grad 2015), ко ју је фи нан сиј ски по мо гао 
Znan stve no ra zi sko val ni cen ter SA ZU из Љу бља не и ко ја пред ста вља на ста вак 
ау то ро вог ба вље ња со ци о лин гви стич ким и слич ним те ма ма.2 Књи га је до бар 

1 На по чет ку сво је на уч не ка ри је ре ау тор се усме рио ка со ци о лин гви стич ким ис тра-
жи ва њи ма срп ских на се ља у Бе лој Кра ји ни (Сло ве ни ја) и у Љу бља ни од бра нио ди сер та ци ју 
Sr bi u Be loj Kra ji ni: Je zič ka ide o lo gi ja i pro ces za me ne je zi ka (2005). Под слич ним на сло вом 
(Sr bi u Be loj Kra ji ni. Je zič ka ide o lo gi ja u pro ce su za me ne je zi ka, Be o grad 2009), по ја ви ла се на 
срп ском је зи ку мо но гра фи ја чи ји су из да ва чи Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на-
у ка и умет но сти и Znan stve no ra zi sko val ni cen ter Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti.

2 По ред по гла вља Je zik (9–64) и Kul tu ra (67–95), књи га укљу чу је и по гла вље Po li ti ka 
(99–120). У тој ши ро кој па ле ти со ци о ло шких и по ли тич ких те ма, где су лин гви стич ка пи та ња, 
у ства ри, би ла тек ау то ро во по ла зи ште, на шли су ме ста и број ни до га ђа ји и ак те ри до ско ра-
шњих и са да шњих на ших вре ме на, по ли ти ча ри, књи жев ни ци, пе ва чи, за ба вља чи и др.



по вод да се кроз не ке од те ма ко је она об ра ђу је освр нем на је дан број лин гви-
стич ких, али и со ци о лин гви стич ких и кул ту ро ло шких пи та ња ко ја се ти чу 
ср би јан ског ју го и сто ка. Сво јом те ма ти ком књи га под се ћа да по сто ји по тре-
ба да се срп ски лин гви сти, као и струч ња ци дру гих усме ре ња, те мељ ни је 
укљу че у раз ма тра ње ра зно род не про бле ма ти ке ве за не за ову ср би јан ску 
област.

1. ОмЕсТУИЗНАЧАјУдИјАлЕКТОлОГИјЕИјУГОИсТОЧНИХГОвОРАсРбИјЕУњОј.
сАвРЕмЕНАдИјАлЕКТОлОГИјАИЗмЕђУНАЦИОНАлНОГИГлОбАлИЗАЦИјсКОГ. Ди ја-
лек то ло ги ја као лин гви стич ко опи си ва ње на род них го во ра, тј. ре ги о нал них 
ва ри је те та јед ног је зи ка, има у ср би сти ци већ дво ве ков ну тра ди ци ју са со лид-
ним умре же њем у низ дру гих на у ка и на уч них ди сци пли на (нпр. ет но ло ги-
ју, исто ри ју, фол кло ри сти ку). На ди ја хро ном пла ну по зна ва ње ди ја ле ка та 
омо гу ћа ва уста но вље ње хро но ло шке осе у раз во ју јед ног је зи ка, да кле ње-
го ву пе ри о ди за ци ју, и ни је чу до што се њом у срп ском је зи ку ба вио упра во 
глав ни ов да шњи ди ја лек то лог и исто ри чар је зи ка пр ве по ло ви не про шлог 
сто ле ћа, А. Бе лић. Увид у са вре ме ну ди ја ле кат ску рас про стра ње ност, укљу-
чу ју ћи и са зна ња о при ро ди и до ме ту ста рих исе ље нич ких го во ра, до при-
но си ре кон струк ци ји срп ске ди ја лек то ло шке кар те, ра чу на ју ћи и кар ту из 
вре ме на пре ве ли ких бал кан ских ми гра ци ја. Ти ме се, из ме ђу оста лог, ба вио 
П. Ивић, нај ве ћи срп ски ди ја лек то лог дру ге по ло ви не про шлог сто ле ћа.3 
Ди ја лек то ло шки по да ци ука зу ју и на ста ре кон ти ну и ра не сло вен ске ет нич-
ке ве зе (нпр. на цр но гор ско -ју жно ср би јан ском, као и цр но го р ско-ма ке дон-
ском прав цу) у пе ри о ду на кон оп се жних до се ља ва ња Сло ве на на Бал кан у 
VI и VII сто ле ћу, ко је су тек у по то њим вре ме ни ма ми гра ци ја ма не сло вен ског 
ста нов ни штва пре ки ну те (Д. Пе тро вић, М. Пе ши кан; О. Ј. На сте ва, Б. Ко-
не ски, Б. Ви до е ски). Ти по да ци у исто вре ме ука зу ју на удео ста ро бал кан ских 
(не сло вен ских) суп стра та у про це си ма ју жно сло вен ске је зич ке и ди ја ле кат-
ске ди фе рен ци ја ци је (нпр. на ре ла ци ји: ис точ но- / за пад но ју жно сло вен ска 
је зич ка гру па, В. Вејк). Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња ука зу ју, да ље, на сна жне 
про це се бал ка ни за ци је на срп ском је зич ком про сто ру, пре све га на ње го вој 
пе ри фе ри ји (нпр. у при зрен ско -ти моч ком ди ја лек ту, у срп ским го вор ним 
оа за ма у Ру му ни ји). Она да ју зна ча јан до при нос бал ка ни сти ци као ре ла тив но 
мла дој лин гви стич кој ди сци пли ни, у ко јој је и ме ђу свет ским бал ка но ло зи ма 
зна чај но ме сто да то упра во ју го и сточ ним ср би јан ским го во ри ма (Х. Ша лер, 
Г. А. Ци хун). 

На дру гој стра ни, на по све прак тич ном и ди дак тич ком пла ну, ди ја лек-
то ло шка зна ња ста вље на су да нас у слу жбу са вла ђи ва ња књи жев но је зич ке 
нор ме и без њих се не мо же за ми сли ти школ ски обра зов ни про цес и, на 
при мер, по сло ви око из ра де са вре ме них школ ских гра ма ти ка срп ског књи-
жев ног је зи ка. Да кле, ди ја лек то ло шка на у ка има сво је ме сто у ср би сти ци и 

3 Мно га од тих и та квих круп них пи та ња, ко ја су зна чај на и за сла ви сти ку у це ли ни, 
ни су пре ста ла би ти ак ту ал на до да нас. Та ква су пи та ња ве за на за пре по зна ва ње од ре ђе них 
исто риј ско -фо но ло шких по ја ва, као што је, нпр., пи та ње тзв. не за ме ње ног ја та, при ро де ста-
рог по лу гла са, ме та то ниј ског нео а ку та и др., што је под ра зу ме ва ло раз ра ду ме то до ло ги је 
свој стве не упра во ди ја лек то ло шкој на у ци. На тим за да ци ма ра ди ле су и ра де ге не ра ци је срп-
ских, и не са мо срп ских, ди ја лек то ло га.
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дру гим на у ка ма, и она и на ди ја хро ном и на син хро ном пла ну још мно го 
то га мо же и тре ба да ка же о срп ском је зи ку, ње го вом те ри то ри јал ном до ме-
ту, ње го вој уну тар њој ди фе рен ци ја ци ји, па и са мим го вор ни ци ма срп ског 
је зи ка (исп. ИвИћ 1986: 103–105). То се од но си и на ју го и сточ не ср би јан ске 
го во ре, на ко је скре ћу па жњу већ кла си ци срп ске фи ло ло ги је (в. 2), го во ре о 
ко ји ма су ура ђе ни вред ни мо но граф ски опи си, по чев од са мог по чет ка ХХ 
сто ле ћа.4 

Ме ђу тим, ова ква лин гви стич ка ви ђе ња ди ја лек то ло ги је, мо жда пре 
све га за то што је мно го то га у њој по ве за но с про сто ром и вре ме ном у ко ме 
оп ста ја ва је дан на род и ње гов је зик (рас про стра ње ност го вор них ти по ва, 
ми гра ци о ни пу те ви, ди ја ле кат ска и је зич ка ре кон струк ци ја и др.), те и ње-
го вим иден ти тет ским (као и на ци о нал ним) обе леж ји ма,5 – као да гу бе 
ак ту ал ност пред но ви јим те ма ма и иза зо ви ма, а по не кад су и на ме ти кри-
ти ка ко је сти жу из за пад них цен та ра и од та мо шњих на уч ни ка. Уо ста лом, 
у њи хо вом ба вље њу на у ком по о дав но је ис ка за на те жња да се са вре ме на 
линг ви сти ка из ме сти из иден ти тет ских и на ци о нал них пи та ња и пре у сме ри 
на не ка дру га пи та ња, на рав но, уко ли ко се не ра ди о њи хо вом ан га жма ну 
на на ци о нал но -лин гви стич ком ин же ње рин гу, про јек то ва ном за по ли тич ке 
и ге о стра те шке по тре бе. Тај та лас по ја ча ног лин гви стич ког не у тра ли са ња 
на ци о нал них пи та ња, од но сно пи та ња ко ја се мо гу ти ца ти и на ци о нал ног,6 
као да по след њих де це ни ја за по се да и ср би сти ку, пре по ру чу ју ћи ис тра жи-
ва ња на те ма ма са свим дру га чи јег про фи ла и свр хе. Из ди ја лек то ло ги ји 
бли ског до ме на ов де се нај пре пре по ру чу ју те ме ве за не за „ди ја ле кат ске 
сту ди је град ских го во ра”, ко је при па да ју јед ној вр сти со ци јал не лин гви сти-
ке (обич но на зи ва не ур ба ном / со ци јал ном ди ја лек то ло ги јом), док се пре ма 
са мој ди ја лек то ло ги ји и ње ним ме то да ма че сто за у зи ма не га ти ван став, 
по не кад и уз еле мен те ни по да шта ва ју ћег и ба на ли зу ју ћег, че га ни су по ште-
ђе ни ни ди ја лек то ло зи и њи хо ви ре зул та ти.7 Мо же мо прет по ста ви ти да 
део раз ло га за ова кав од нос пре ма ди ја лек то ло шкој на у ци ле жи у то ме што 
је она упу ће на пре те жно на ста нов ни штво ру рал них кра је ва, ко је по пра ви лу 

4 Исп. нпр. обим ну мо но гра фи ју А. Бе ли ћа, Ди ја лек ти ис точ не и ју жне Ср би је (Бе о град, 
СКА, 1905), об ја вље ну у пр вом то му еди ци је Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка. За ла га њем 
пре све га на ших ко ле га из ју го и сточ них кра је ва, до да нас је из ове обла сти об ја вљен низ ди ја-
лек то ло шких мо но гра фи ја, али и број ни ди ја лек то ло шки реч ни ци, чи ме се дру ге ди ја ле кат ске 
обла сти не мо гу по хва ли ти.

5 У тој тзв. спо ља шњој је зич кој по ве сти „на ла зе сво је ме сто ди ја ле кат ска гра на ња, 
це па ња и збли жа ва ња у ко ји ма се, ја сни је не го у би ло че му дру гом, огле да и кон ден зу је суд-
би на на ро да као ет ни ку ма” (ИвИћ 1986: 5 – курз. П.Р.). 

6 Исп. у тек сту Т. Пе тро вић из ра зе „има ги на ци ја на ци о нал ног”, „на ци о нал на има ги-
на ци ја” (PetroVIć 2015: 29, 112, 113), у ве зи с чим је и ау то ро ва пре о се тљи вост на тер ми не 
„срп ски ду хов ни про стор”, „ду хов на ри зни ца” на ро да, „на род ни дух”, „на ци о нал ни дух”, 
„(из вор на) на род на кул ту ра”, „тра ди ци о нал на кул ту ра”, „на ци о нал но би ће”, „на ци о нал на 
на у ка” и др.

7 Оту да по не где у ова квој ли те ра ту ри и из ра зи ко ји го во ре о „па сто рал ној тра ди ци ји” 
у ди ја лек то ло ги ји, о ди ја лек то ло ги ји као „спа си тељ ској лин гви сти ци” и др. При то ме се по-
не кад иро нич но го во ри и о на вод но глав ној бри зи ди ја лек то ло га да му ис пи та ник има што 
ви ше (здра вих) зу ба, а ста во ви са мих ди ја лек то ло га о овим пи та њи ма (исп. нпр. ИвИћ 1986: 
98–99) се угла вом за не ма ру ју. То под ри ва на уч ну при ро ду ових тек сто ва, па и про фе си о нал-
ност њи хо вих ау то ра.
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бо ље чу ва сво ју лин гви стич ку, али и ет нич ку (на ци о нал ну) и кон фе си о нал-
ну по себ ност (исп. greenBerg 2004: 144). Уо ста лом, срп ски на род и да ље у 
ве ли ком про цен ту на се ља ва ру рал не кра је ве, а чи ње ни ца да се ло гу би бит-
ку пред про це си ма ур ба ни за ци је мо гла би да нас, на при мер, ди ја лек то ло-
шким (исп. фус. 3), али и ет но ло шким и фол кло ри стич ким ис тра жи ва њи ма 
обез бе ди ти до дат ни про стор у срп ској са вре ме ној на у ци, да ни су упра во ове 
ди сци пли не на ме ти са вре ме не за пад њач ке иде о ло ги је.

Прет по ста вљам да у том све тлу Т. Пе тро вић же ли да под ву че ка ко су 
у Ср би ји сту ди је о град ским го во ри ма (што оста је фак тич ки не до ста так ов да-
шње на у ке) „osta le [...] sve do da nas, me đu tim, ve o ma ret ke” (PetroVIć 2015: 46), 
те на ла зи за по треб но да се, по не кад чи ни се и с до зом лич не но те, у чи је се 
по бу де ов де не мо же ула зи ти, освр не на срп ску (тач ни је углав ном ср би јан-
ску) ди ја лек то ло ги ју по след њих де це ни ја и ње не во де ће ау то ри те те (П. Иви-
ћа, А. Пе ца, С. Ми ло ра до вић, П. Л. То ме, Р. Сти јо вић и др.), од ко јих не ки 
ви ше ни су ме ђу жи ви ма. Ау то ру су за то из од ре ђе них раз ло га по слу жи ли 
го во ри ко ји ни су ушли у осно ви цу срп ског књи жев ног је зи ка – при зрен ско-
-ти моч ки и ко сов ско -ре сав ски, ко је он убра ја у „ју жњач ке”, од но сно ве зу је 
за „југ Ср би је”, ка ко сто ји и у на сло ву књи ге, иа ко се у књи зи, за пра во, че шће 
го во ри о „ју го и сто ку” Ср би је (12, 21, 42, 62, 111 и др.) или „ју жној и ис точ-
ној” Ср би ји (70, 111, 112 и др.).8 Углав ном за у зи ма ју ћи не га ти ван став пре ма 
Иви ће ву ра ду у обла сти ди ја лек то ло ги је, ау тор ће по ку ша ти да се за илу-
стра ци ју за о ста ло сти ов да шње ди ја лек то ло ги је осло ни на мно ге Иви ће ве 
ста во ве, укљу чу ју ћи и оне ко ји се ти чу оп ште по зна тих ди ја лек то ло шких 
прин ци па ра да с ис пи та ни ци ма при ли ком ис тра жи ва ња њи хо во га го во ра. 
По зна то је, на и ме, да су за ову вр сту ис тра жи ва ња по жељ ни што ком пакт ни ји 
дијалекaт ски ти по ви и ста ри ји ис пи та ни ци (исп. фус. 7),9 ако је мо гу ће не-
пи сме не осо бе, до ми нант но ве за не за сво ју ло кал ну сре ди ну. При то ме су за 
ис тра жи ва ња ове вр сте по себ но по год не же не -и спи та ни ци, као бо љи чу ва ри 
је зи ка, оби ча ја и тра ди ци је у це ли ни, што је ин те лек ту ал ном све ту по зна то 
од ан ти ке. Не у ви ђав но је, ме ђу тим, ка да ау тор овај ме то до ло шки обра зац 
„из вор ног го вор ни ка” ко ри сти у (днев но)по ли тич ке свр хе, стре пе ћи над 
пра ви ма (се о ских) же на и бри ну ћи за њи хо ву дру штве ну еман ци па ци ју у 
Ср би ји. Шта ви ше, окре ну тост пре ма ова квом ис пи та ни ку у срп ским ди ја-
лек то ло шким ис тра жи ва њи ма ау тор ви ди „kao prak su ko ja ima da le ko se žne 
ide o loš ke po sle di ce” (44), иа ко је по све ја сно да је тек оно што ау тор и ње го ва 
шко ла ова квим при сту пом ну де – део круп ног иде о ло шког бре ме на (в. 3).

8 Југ Ср би је се не мо же под ве сти под „ју жњач ки” срп ски ди ја ле кат (ма кар ау тор ово 
„ју жњач ки” ста вљао под на вод ни ке), јер се у окви ру ге о граф ске рас про стра ње но сти срп ског 
је зи ка тер мин ју жни / ју жњач ки (нпр. ди ја ле кат) нај пре мо же ве зи ва ти за област Хер це го ви не 
и Ц. Го ре. На дру гој стра ни, ако већ ау тор ова пи та ња по сма тра у окви ри ма Ср би је, те шко је 
и при зрен ско -ти моч ки и ко сов ско -ре сав ски под јед на ко свр ста ти и у југ и у ју го и сток Ср би је. 
По ред то га што ау тор из не ког раз ло га ов де ни је укљу чио Ко со во и Ме то хи ју, оста је не ја сан 
и ге о граф ски ста тус зет ско -ра шког ди ја лек та, тј. оног ње го вог де ла ко ји за хва та Ср би ју. Чи ни 
се да је ау то ру би ло нај ва жни је да ову те му по сва ку це ну мо де лу је кроз ге о граф ску опо зи-
ци ју се вер –југ / цен тар –пе ри фе ри ја, што је тре ба ло да по слу жи за при мер па ра диг мат ског 
кул ту ро ло шког обра сца „на пред но – на зад но”, и као увод у ње го ву кри тич ку ана ли зу. 

9 Уо ста лом, и сам је ау тор у јед ном свом ис тра жи ва њу – и то со ци о лин гви стич ком (!) 
– за ис пи та ни ке ко ри стио „naj češ će [...] naj sta ri je čla no ve za jed ni ce” (PetroVIć 2009: 165).
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У ис тра жи вач ком жа ру ау то ро ви кри тич ки то но ви, по не кад и у окви ру 
емо тив них де о ни ца, гу бе, та ко, ака дем ски ни во, што сма њу је упо треб ну вред-
ност књи ге. Ау тор, на при мер, бе ле жи да од Иви ће ве тврд ње да је за го вор ни-
ка при зрен ско -ти моч ке обла сти ко ји те жи са вла ђи ва њу стан дар да „̒ cilj ni si stem 
da le ko slo že ni ji od po la znogʼ i da ʻje da le ko te že usvo ji ti di stink ci ju ko je ne ma u 
ma ter njem go vo ruʼ ne go ʻna pu sti ti po sto je ću di stink ci juʼ [...] do kva li fi ka ci ja ko je 
se mo gu upo re di ti sa ra si zmom, a ko ji ma su iz lo že ni stu den ti srp skog je zi ka ko ji su 
iz vor ni go vor ni ci go vo ra ju žne i is toč ne Sr bi je od stra ne svo jih pro fe so ra [...], ni je 
dug put” (PetroVIć 2015: 15 – курз. П.Р.). Ау тор је, ве ро ват но из пре ке по тре бе 
да бу де кри ти чан пре ма Иви ћу и ње го ву де лу, и Иви ће ву мо но гра фи ју О го-
во ру Га ли пољ ских Ср ба (1957), ко ја об ра ђу је је дан ста ри исе ље нич ки срп ски 
го вор, по ку шао угу ра ти у ср би јан ске „ју жњач ке ди ја лек те” (34–35). По Иви-
ћу, овај го вор от кри ва да су Га ли пољ ци до се ље ни из ја го дин ског кра ја (XVI–
X VII ст.), да кле из цен трал не Ср би је, иа ко по ред ове у на у ци има и дру гих 
прет по став ки, ко је ово ста нов ни штво ма хом ве зу ју за још се вер ни је и се ве-
ро за пад ни је ср би јан ске обла сти (Р. Си мић, Р. Трич ко вић).10

Но, већ на пла ну основ не ди ја лек то ло шке тер ми но ло ги је ау тор чи ни 
од ре ђе не про пу сте. Он ну ди ком би на ци ју ижи ве ле ср бо кро а ти стич ке иде-
о ло ги је у окви ру ко је се тзв. што кав ски ди ја лек ти „de le na no voš to kav ske, 
sta roš to kav ske i sred nješ to kav ske, od no sno na mla đe i sta ri je što kav ske di ja lek te” 
(PetroVIć 2015: 13) – иа ко не по ја шња ва при ро ду од но са из ме ђу тер ми на 
„срп ски је зик” и „што кав ски ди ја лек ти”, ко ји ма опе ри ше. Шта ви ше, он не 
по ја шња ва чи та о ци ма ни за што се осла ња на при ступ ко ји ср би јан ску ју го-
и сточ ну „пе ри фе ри ју” под во ди под „сред ње што кав ске” (13), а не, на при мер, 
под „ста ро што кав ске” ди ја лек те, свр ста ва ју ћи је, да кле, са да у не ку вр сту 
„сре ди шта / сре ди не” с р п  с к о г  ди ја ле кат ског ком плек са и ру ше ћи кул ту-
ро ло шку опо зи ци ју (цен тар –пе ри фе ри ја, се вер –југ) на ко јој по чи ва и сам 
ње гов рад.

2. дИјАлЕКАТУдРУшТвЕНОПОвЕсНОммИљЕУ:дИјАлЕКАТсКИКОНТИНУУмИ
ИЗмЕђУдРЖАвНИХ(ИКУлТУРНИХ)ЦЕНТАРАИњИХОвИХПЕРИфЕРИјА. С об зи ром на 
то да је зик, али и на у ка ко ја се њи ме ба ви, не по сто је из ван дру штве но по-
ве сних окви ра, осни ва ње и раз вој срп ске ди ја лек то ло ги је не мо гу се ва ља но 
раз у ме ти без ува жа ва ња ка ко со ци јал ног ми љеа ко ји је обе ле жа вао срп ски 
на род, та ко дру штве но по ли тич ких и иде о ло шких стре мље ња ње го ве ели те. 
Ин те рес за на род не го во ре за сни ван је у вре ме тзв. бу ђе ња срп ске на ци о-
нал не све сти у XVI II и XIX сто ле ћу, те у вре ме те жњи срп ског на ро да за 
ства ра њем и про фи ли са њем мо дер не срп ске др жа ве, у че му Ср би ни су ни-
ка кав из у зе так ме ђу бал кан ским и европ ским на ро ди ма. То је, ме ђу тим, 
вре ме ка да је срп ско ста нов ни штво го то во ис кљу чи во се о ско, ка ко уо ча ва 
и В. Ка ра џић,11 и ка да је со ци јал на, је зич ка (па и на ци о нал на) опо зи ци ја се ло 

10 Ве ро ват но је из истих раз ло га Т. Пе тро вић има ла по тре бу да и мо ју мо но гра фи ју о 
ко па о нич ком го во ру по ве же с ју го и сто ком (/ ју гом и ис то ком) Ср би је и та ко је укљу чи у сво-
ју сту ди ју (PetroVIć 2015: 112).

11 То тре ба има ти у ви ду ка да се у кри ти ко ва њу са вре ме не срп ске ди ја лек то ло ги је по-
ла зи од ста ва да њен при ступ „по ти че још од Ву ка Ка ра џи ћа, ко ји је из два јао го во ре се ла као 
ʻчи сти јеʼ” (ИлИћ 2016: 519). Иа ко је у овој вр сти со ци о лин гви стич ке ли те ра ту ре та кав при ступ 
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– град мно го оштри ја не го у по то њим вре ме ни ма, у вре ме ни ма у ко ји ма се 
со ци јал но клат но по ме ра ло у ко рист ур ба ни за ци је, но с кул ту ро ло шком 
пу ко ти ном ко ја ће оста ти бу ду ћим по ко ле њи ма. Осло бо ди лач ки ра то ви кра јем 
XVI II и по чет ком XIX сто ле ћа за по че ли су ма хом у цен трал ним и за пад ним 
кра је ви ма Бе о град ског па ша лу ка Ото ман ске им пе ри је (Ко чи на кра ји на с 
уста нич ким цен тром у Ја го ди ни, а на ро чи то Пр ви и Дру ги срп ски уста нак 
с глав ним сре ди шти ма у за пад ној Ср би ји),12 и њи ма је при пао сло бо дар ски 
стег ко јем ће се у по то њим вре ме ни ма на да ти не са мо дру ги де ло ви срп ског 
на ро да, оста ли у Ото ман ском или Ау стро у гар ском цар ству (Ко со во, Ме то-
хи ја, југ Ср би је, Ма ке до ни ја, Вој во ди на, Бо сна, Хер це го ви на, Сла во ни ја, 
Дал ма ци ја и др.), не го и дру ги ју жно сло вен ски на ро ди (Хр ва ти, Сло вен ци 
и др.). Та дру штве но по ве сна „пред ност” у ко јој су се на шли ови де ло ви срп-
ства13 мо ра ла је за по сле ди цу оста ви ти не ку вр сту кул ту ро ло шке не рав но-
те же, по себ но у ме ђу соб ном од но су из ме ђу по је ди них ср би јан ских кра је ва 
(де ло ва још за ду го Бе о град ског па ша лу ка), јер су се та ко не ке срп ске ет нич-
ке те ри то ри је на шле пред опа сно шћу да кул ту ро ло шки поч ну за о ста ја ти за 
цен трал ним обла сти ма, што су на ро чи то мо гли осе ти ти доц ни је осло бо ђе-
ни кра је ви (југ Ср би је, Ко со во, Ме то хи ја и др.). Но, „пе ри фер ност” је сло жен 
и ви ше зна чан по јам, па ће се вре ме ном на не кој вр сти кул тур не пе ри фе ри је 
на ћи и са ма ер ска област с крај њег за па да Ср би је, у ко јој, на при мер, пре стиж 
ека ви це из сре ди шних кул тур них цен та ра (Кра гу је вац, Бе о град, али и Но ви 
Сад, Ниш) и да нас ути че на ре ла тив но ра но на пу шта ње до ма ће ије ка ви це 
код обра зо ва ног ста нов ни штва и на ус по ста вља ње јед не вр сте кул ту ро ло шке 
опо зи ци је ру рал но и „за о ста ло” (ије ка ви ца) : ур ба но и „на пред но” (ека ви-
ца).14 На дру гој стра ни, по чет ком XIX сто ле ћа срп ски ин те лек ту ал ци из 
Вој во ди не, са се ве ро и сточ не пе ри фе ри је срп ства (а за пра во из ван гра ни ца 
та да шње Ср би је, из Ау стро у гар ске), ука зу ју на по тре бу очу ва ња (пре све га 
њи хо ве) екав ске књи жев но је зич ке тра ди ци је у срп ском књи жев ном је зи ку. 
У кул ту ро ло шком сми слу, на при мер, они Бо сну и Хер це го ви ну ви де као 
пе ри фе ри ју, па и не срп ску (/ не до вољ ну срп ску) област, за о ста лу под Тур-
ци ма. Ка ра џи ћев опо нент Б. Штип ка ло вић, не при хва та ју ћи ије ка ви цу за 

да нас уо би ча јен, не тре ба смет ну ти с ума ни чи ње ни цу да је ова ква кул тур но и сто риј ска ма-
три ца би ла од ли ка „ау тен тич но европ ског ду хов ног мо де ла” (бУГАРсКИ 2009: 17).

12 Пре па да срп ске др жа ве под Тур ке срп ске др жав не фор ма ци је за хва та ле су исто вре-
ме но или на из ме нич но раз ли чи те бал кан ске обла сти, Бо сну, Зе ту, Хум, Ра шку, Ко смет, По-
мо ра вље, сев. Ал ба ни ју, Ма ке до ни ју итд., а срп ски др жав ни и кул тур ни цен три су се углав ном 
по ме ра ли пре ма се ве ру (Ска дар, При зрен, При леп, Ско пље, Кру ше вац, Сме де ре во, Бе о град, 
Срем итд.).

13 Уо ста лом, В. Ка ра џић је, као Под ри њац, уче ство вао у обе ма „ре во лу ци ја ма” – и по-
ли тич кој (као уста ник) и кул тур ној (као ре фор ма тор). Ве ро ват но у тим ре ла ци ја ма тре ба 
раз у ме ти Но ва ко ви ћев став да је срп ска др жа ва на ста ла у пре де ли ма Ма чве, Шу ма ди је и 
По мо ра вља, „баш он де, где се нај леп ше и нај чи сти је го во ри срп ски ис точ ни го вор” (НОвАКОвИћ 
1888: 317 – курз. П.Р.). Но, ни је спор но да је у та квим усло ви ма ср би јан ска др жа ва у по је ди ним 
пе ри о ди ма по ка зи ва ла не до вољ но по зна ва ња обла сти на ју гу и ју го и сто ку (и ван сво јих гра-
ни ца, али и у окви ру њих), па и сво је вр сни не мар и не смо тре ност, о че му на ви ше ме ста кри-
тич ки пи ше већ С. ГОПЧЕвИћ (1890: 7, 24, 45 и др.).

14 Та кве по ја ве одав но су за бе ле же не и ме ђу срп ским ста нов ни штвом с оне стра не Дри не 
(сКЕРлИћ 1977: 553), а ни је их те шко та мо ни да нас пре по зна ти. (За слич но ста ње код Ср ба из 
Ба ра ње в. мИлОРАдОвИћ2000:666).
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срп ски књи жев ни је зик, ис ти че по ма ло по дру гљи во (1821) да ије кав ским 
на реч јем „Хер це гов ци и бо сан ски Тур ци [муслимани] по крч ма ма бе се де” 
(сКЕРлИћ 1977: 536). У том сми слу ни за пад на Ср би ја ни је мно го бо ље ста-
ја ла, те де се так го ди на ка сни је П. Ста ма то вић од би ја да при хва ти мо гућ ност 
да „сла вен ство ва ни је из обла сти Ја дра у Тур ској” по ста не срп ски књи жев ни 
је зик (сКЕРлИћ 1925: 259). Не ке дру ге, опет, срп ске пе ри фе ри је, на при мер на 
ју гу цр но гор ска, има ле су у ово ме дру га чи ји ста тус.

Да кле, мо гло би се оче ки ва ти да го то во сва ка је зич ка (и(ли) др жав на) 
„пе ри фер ност”, на ро чи то ако ни је оства ри ла свој сна жни ји дру штве но по-
ве сни пре стиж,15 но си од ре ђе не по сле ди це по пер цеп ци ју да то га го во ра. То 
Т. Пе тро вић, по себ но у слу ча ју по је ди них ср би јан ских „пе ри фе ри ја”, бит но 
дру га чи је вред ну је, што, чи ни се, не про ла зи без тра го ва сво је вр сног ло кал-
па три о ти зма ау то ро вог. Шта ви ше, ка да на при ме ру ју го и сточ не Ср би је пи-
ше о тзв. хе ге мо ниј ском од но су цен тра пре ма пе ри фе ри ји, ау тор ис ти че да 
тај од нос ов де „pod ra zu me va i zah te va je zič ku asi mi la ci ju” (PetroVIć 2015: 12 
– курз. П.Р.),16 при че му ау то ру као обра зац за то слу жи и сам до ла зак овог 
ста нов ни штва у Бе о град. Пре се ље њем у Бе о град, Вра њан ци, Ни ше вља ни и 
Пи ро ћан ци, по ау то ру, не по ста ју би ди ја лек тал ни, јер су, на при мер, са вла-
да ли (и) бе о град ски (из)го вор,17 – не го „аси ми ло ва ни”, као да се та ко не 
„аси ми лу ју” и Су бо ти ча ни, Ужи ча ни, Ја го дин ци, Под го ри ча ни, Фо ча ци и 
Кни ња ни ко ји по ста ну ста нов ни ци Бе о гра да. Ако оста нак Вра ња на ца, Ни-
ше вља на и Пи ро ћа на ца у Бе о гра ду под ра зу ме ва њи хо ву „је зич ку аси ми ла-
ци ју”, он да је аси ми ла ци ја и њи хо во уче ње срп ског књи жев ног је зи ка и 
шко ло ва ње уоп ште; то је, за тим, уче шће у дру штве ном жи во ту, кул тур ним 
зби ва њи ма и др. – да кле, и сам жи вот у Ср би ји. За што је ау то ров фо кус то-
ли ко, и на тај на чин, из о штрен на овај део Ср би је? Сти че се ути сак да се 
упо тре бом тер ми на „је зич ка аси ми ла ци ја” ов де уне ко ли ко под ра зу ме ва 
не срп ска (/ не до вољ но срп ска) је зич ка при ро да го во ра ју го и сточ не Ср би је,18 
што ни је у са гла сју ни са срп ском лин гви стич ком на у ком, ни са са мим осе-
ћа њем глав ни не та мо шњег ста нов ни штва. На дру гој стра ни, та кав би при-
ступ мо гао би ти у са гла сју са ста ром ве ли ко бу гар ском иде о ло ги јом, и ње ним 
стал но ожи вља ва ним из дан ци ма, ко ја ове го во ре (до ли ни је За је чар – Ста лаћ 
– Про ку пље – Вра ње), те ве ро ват но и та мо шњи жи ваљ, сма тра из вор но бу-
гар ским (исп. БДА, I–I II). Мо жда би мо гао би ти у са деј ству с по ли тич ким 

15 Овај обич но у исто вре ме и лин гви стич ки „пре стиж” по не кад је у су ко бу с иза бра ном 
ди ја ле кат ском осно ви цом за књи жев ни је зик. Бе о град као глав ни град тај „пре стиж” оства-
ру је, иа ко се на ла зи на пе ри фе ри ји те осно ви це, али га у дру гим је зич ким ми ље и ма оства ру-
ју и гра до ви ко ји те ри то ри јал но и ни су део књи жев но је зич ке осно ви це (нпр. у слу ча ју Со фи-
је или Ско пља). 

16 За ни мљи во је да је у ау то ро вој књи зи по све ће ној Ср би ма у Бе лој Кра ји ни (Сло ве ни-
ја), ко ји не ста ју по убр за ном по ступ ку, тер мин аси ми ла ци ја вр ло рет ко у упо тре би, па и та да 
уз упо тре бу мар ке ра тзв. по ли тич ке ко рект но сти, или мо жда и не ке вр сте (ау то)цен зу ре. Та ко, 
ау тор на јед ном ме сту пи ше и о про це су „do bro volj ne asi mi la ci je lo kal ne srp ske za jed ni ce” (Pe-
troVIć 2009: 55). Про цес гру бог по ти ски ва ња и га ше ња срп ског је зи ка на сло ве нач ком те ре ну 
ау тор под во ди под тзв. „за ме ну је зи ка” („lan gu a ge shift”).

17 Упра во на при ме ру јед не бе о град ске епи зо де (PetroVIć 2015: 12) ау тор по ка зу је ви сок 
сте пен би ди ја лек тал не ком пе тен ци је овог ста нов ни штва, а не њи хо ву „аси ми ла ци ју”.

18 Има ви ше та квих ме ста у књи зи ко ја би се на тај на чин мо гла раз у ме ти (в. да ље).
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за го ва ра чи ма ства ра ња још јед не на ци је и ње ног књи жев ног је зи ка на ср би-
јан ско -бу гар ско -ма ке дон ској раз ме ђи, за пра во (по но во) на срп ском ет нич ком 
те ре ну, – као ка квом „ком про ми сном” ре ше њу. Ве ро ват но се упра во у том 
све тлу мо же по сма тра ти и сво је вре ме но ин си сти ра ње по је ди них лин гви-
стич ких кру го ва за из два ја њем тзв. тор лач ког ди ја лек та из та да шњег „срп-
ско хр ват ског” је зич ког про сто ра, за пра во из ис точ ног де ла „што ка ви це” 
(ис точ них срп ских го во ра),19 што ау тор на не ко рек тан на чин и по ма ло еу фо-
рич но те жи да пред ста ви као про блем „adekvatnе klasifikacijе go vo ra ju žne i 
is toč ne Sr bi je”, ко ји се про вла чи – „kroz go to vo či ta vu isto ri ju srp ske di ja lek to-
lo gi je” (PetroVIć 2015: 111).

Ови ме смо се до та кли још јед не ва жне кул ту ро ло шке (и ди ја лек то ло-
шке) те ме, упра во по осно ви то га што су се ју го и сточ ни ср би јан ски ди ја лек ти 
на шли у спе ци фич ној си ту а ци ји бу ду ћи не по сред но осло ње ни на су сед не, но 
је зич ки бли ске ју жно сло вен ске обла сти, бу гар ску и ма ке дон ску. То је у вре ме 
на ци о нал ног кон сти ту и са ња ових на ро да иза зи ва ло спо ро ве ме ђу лин гви сти-
ма све три стра не, ко ји су у ве ћи ни енер гич но до ка зи ва ли при пад ност су-
сед них по гра нич них обла сти свом је зи ку. Т. Пе тро вић сма тра по треб ним да 
под се ти на то да В. Ка ра џић у Срп ском рјеч ни ку (1852) под од ред ни цом Тор лак 
бе ле жи „čo vjek ko ji ni ti go vo ri či sto Srp ski ni [ti] Bu gar ski” (PetroVIć 2015: 112), 
су ге ри шу ћи ти ме ваљ да да је већ Ка ра џић ве зао суд би ну овог де ла ста нов-
ни штва за срп ску на ци о нал ну и кул тур ну пе ри фе ри ју, те и по ста вио осно ву 
за хе ге мо ниј ски од нос цен тра пре ма пе ри фе ри ји. Ко ри сно је, ме ђу тим, под-
се ти ти да је већ Ка ра џић, иа ко уо ча ва ју ћи и тзв. пре ла зне ди ја ле кат ске ти-
по ве на овој тро ме ђи, и у за пад ној Бу гар ској и де ло ви ма Ма ке до ни је, пре-
по зна вао до ми нант не је зич ке осо би не ко је би се мо ра ле сма тра ти срп ским 
ре пре зен тан ти ма. У јед ном ње го вом пи сму П. Ј. Ша фа ри ку из 1827. го ди не 
сто ји: „Сад ћу не што да Вас опо ме нем. Не мој те Ви Ср бе бу га ри ти. Не са мо 
што Ље сков ча ни и При штин ци ни је су Бу га ри, не го и са ми Ви дин ци и Ћи-
пров ча ни [зап. Бугарска] и Пи ро ћа ни по је зи ку су бли же к Ср би ма, не го к 
Бу га ри ма (прем да не го во ре чи сто ни јед ним је зи ком) [. Н]едајте се Ви пре-
ва ри ти ко је ка квим Бу гар ским ћиф та ма, ко је су, као сва ки чо век, ра ди свој 
род умло жи ти” (пре ма сТОјАНЧЕвИћ 1975: 17).20 Ова кав Ка ра џи ћев став на-
ла зио је го то во у кон ти ну и те ту кон крет не по твр де у ка сни јим ди ја ле кат ским 
оцр та ва њи ма срп ског је зич ког про сто ра на овом де лу Бал ка на (ме ђу Ср би ма: 
С. Но ва ко вић, А. Бе лић, П. Ивић и др.). Да кле, тај „срп ски” ди ја ле кат ски кон-
ти ну ум ко ји се на ис то ку про сти ре до ли ни је Ви дин – Ћу стен дил – Кра то во 
– Ско пље – Те то во (исп. IVIć 1973: 27) пре по знао је у об ри си ма већ Ка ра џић, 
а ни је спор но да се кон ти ну у ми дру гог ре да (мар ки ра ни дру гим на ци о нал но-
-је зич ким ре пре зен тан ти ма) про сти ру на да ље пре ма цен трал ним бу гар ским 
го во ри ма, на јед ној, и цен трал ним ма ке дон ским го во ри ма, на дру гој стра ни. 

19 Сва ка ко је упра во из тих раз ло га М. Бу ди мир сво је вре ме но кри ти ко вао по ку шај јед-
ног бро ја лин гви ста „да ис кон стру и шу че твр ти срп ско хр ват ски ди ја ле кат” (бУдИмИР 1969: 
165), но си ту а ци ја је мно го ја сни ја ако се зна да се по чет ком овог сто ле ћа „тор лач ки” на шао 
на Уне ско вој ли сти „угро же них је зи ка”.

20 Ко ли ко је Ша фа рик у ово ме и слич ним по сло ви ма око Ср ба био при стра стан не мо-
же мо зна ти, иа ко нам Скер лић пре но си по да так да се Ша фа рик ни је до бро осе ћао ме ђу срп ским 
„вар ва ри ма” и „по лу тур ци ма” (сКЕРлИћ 1925: 141).
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По Т. Пе тро вић у срп ским ди ја лек то ло шким кла си фи ка ци ја ма ве за ним за 
ову тро ме ђу, ипак је „na de lu [...] smeš ta nje u okvirе na ci o nal nog je zi ka di ja le-
ka ta ko ji sa su sed nim go vo ri ma pred sta vlja ju di ja le kat ski kon ti nu um” (PetroVIć 
2015: 112), али би ау тор мо рао зна ти да је и П. Ивић, нај бо љи по зна ва лац 
ју жно сло вен ских ди ја ле кат ских кон ти ну у ма, ко ји је пи сао ди ја лек то ло шке 
од ред ни це и јед не по зна те европ ске и свет ске ен ци кло пе ди је (в. IVIć), ме ђу 
овим кон ти ну у ми ма ја сно оме ђио оне ко ји би има ли би ти ре пре зен тан ти 
срп ског у од но су на бу гар ски и ма ке дон ски је зик.21 Уо ста лом, ако се за тре-
ну так из ме сти мо на за пад ни је те ре не, ко ји су ау то ру по мно го че му бли жи, 
мо же мо се ла ти ти још очи ти јег, пра вог школ ског при ме ра сме шта ња у окви-
ре раз ли чи тих на ци о нал них је зи ка ди ја ле ка та не по сред но ве за них у истом 
је зич ком кон ти ну у му, и то пр во га ре да. Тзв. кај кав ско-сло ве нач ки кон ти ну-
ум („кај кав ско -сло ве нач ка ево лу тив на за јед ни ца”, ИвИћ 1986: 32, исп. IVIć 
1973: 32) сме штен је у окви ре два на ци о нал на је зи ка и њи хо ва ди ја си сте ма, 
– „хр ват ског” и „сло ве нач ког”, што би на уч ним ис тра жи ва чи ма и на да ље 
мо гла би ти по уч на со ци о лин гви стич ка те ма.

С тим у ве зи, ау тор кон ста ту је и по сто ја ње раз ли чи тих ци ви ли за циј-
ских од но са код Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца пре ма ди ја лек ти ма као кул тур ним 
до бри ма, при че му Ср бе у од но су на Хр ва те и Сло вен це вр ло ни ско вред ну-
је. То је те ма ко ја тра жи и ши ра и објек тив ни ја ис тра жи ва ња. Ипак, ка да је 
о ста њу ме ђу Ср би ма реч, не тре ба пре ви де ти дав на шње по сто ја ње све сти 
о кул тур ној вред но сти ди ја лек та ме ђу фи ло ло зи ма и кул тур ним рад ни ци ма. 
Већ С. Но ва ко вић, на при мер, ука зу је на опа сност да део го во ра ко ји се не 
на ђе у књи жев но је зич кој осно ви ци бу де у кул тур ном сми слу за по ста вљен, 
али да су ти ди ја лек ти дра го це ни за „из у ча ва ње ет но граф ско -лин гви стич ких 
осо би на на род них”, „за по зна ње пре дел них осо би на на род но га је зи ка”, – па 
и као мо гу ћи ре сурс у сна же њу књи жев ног је зи ка (НОвАКОвИћ 1888: 323, в. 
3). Чи ње ни ца је и то да, на при мер, књи жев но у мет нич ко ства ра ла штво на 
ди ја лек ту у ме ђу вре ме ну све ви ше на ла зи ме ста у срп ској кул ту ри, што се 
де лом очи та ва и из тек ста Т. Пе тро вић. Но, не узи ма ју ћи са да за при мер Сло-
вен це (исп. фус. 16), освр ну ћу се на ау то ро во на во ђе ње при ме ра из Хр ват ске, 
где су „kaj kav ski i ča kav ski fe sti va li po pu lar ni du gi niz go di na, na ro či to od še zde-
se tih go di na 20. ve ka, i po ne gde su po sta li do ga đa ji od na ci o nal nog zna ča ja” (Pe-
troVIć 2015: 113).22 Ср би сти, по зна ва о ци лин гви стич ких и со ци о лин гви стич ких 

21 Упра во во де ћи ра чу на о ди ја ле кат ским кон ти ну у ми ма, Ивић, као и низ ње го вих 
прет ход ни ка, срп ске је зич ке осо би не пре по зна је и у ши рој обла сти Ма ке до ни је. У јед ном од 
сво јих ра до ва он ис ти че да је „ве ћи на ма ке дон ских го во ра по свом гла сов ном ин вен та ру го-
то во јед на ка с глав ни ном срп ских го во ра, а из ра зи то раз ли чи та од нај ве ћег де ла бу гар ских 
ди ја ле ка та” (ИвИћ 1986: 47), на шта ука зу ју и по је ди ни хр ват ски ау то ри (нпр. BrozoVIć 1970: 
69). Уо ста лом, за ова кво је зич ко ста ње на ма ке дон ском те ре ну не мо же се ре ћи да је би ло у 
не са гла сју с ет нич ким (исп. РАдИћ 2003а), као што су та ква по кла па ња у ду жем пе ри о ду од-
ли ко ва ла и де ло ве за пад них бу гар ских обла сти (в. 4).

22 Ау тор, до ду ше, за па жа не ке кул ту ро ло шке по ма ке у ју жној Ср би ји, али уз кон ста та-
ци ју да је ма ло ве ро ват но „da će ova kva kul tur na pro mo ci ja di ja le ka ta ima ti ši ri od jek ili do bi ti 
sta tus fe sti va la od na ci o nal nog zna ča ja” (113). Ни је ја сно по ко јој осно ви ау тор ис ка зу је сум њу 
у да љи раз вој ова квих кул тур них ма ни фе ста ци ја у нас, ако до да нас по сто ји већ со лид на 
књи жев на про дук ци ја ко јој је циљ не го ва ње ди ја ле кат ске ре чи (исп. за ју го и сток Ср би је кра-
так пре глед у КРсТИћ 2011).
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де ша ва ња на овим про сто ри ма по след њих сто ле ћа, зна ју да се ова кав од нос 
пре ма „кај ка ви ци” и „ча ка ви ци” у Хр ва та не мо же ла ко упа ри ти с од но сом 
Ср ба пре ма ср би јан ском ју го и сто ку. Дру штве но по ве сна си ту а ци ја код Хр ва-
та у XIX сто ле ћу и њи хо ва дру штве но по ли тич ка стра те ги ја до не ла им је ци-
ља ни от клон од њи ма има нент ног на ци о нал ног је зи ка пре ђа шњих сто ле ћа 
– „ча кав ског”, че му се за тим при дру жи ла „кај ка ви ца” са За гре бом као но вим 
по ли тич ким и кул тур ним цен тром Хр ва та. И на јед ном и на дру гом „ди ја-
лек ту” Хр ва ти су у про шло сти има ли бо га ту књи жев ну про дук ци ју и из-
гра ђи ва ли и до гра ђи ва ли свој кул тур ни иден ти тет, због че га, с пра вом, овим 
фе сти ва ли ма и да ју „на ци о нал ни зна чај”. „Што ка ви ца”, за пра во ј е  з и к 
ко јим се сто ле ћи ма од ли ко вао упра во срп ски на род на Бал ка ну, ни је мо гла 
би ти ре пре зен тант хр ват ског иден ти те та.23 Она је пре све га би ла не ка вр ста 
ну жног зла за ко јим су Хр ва ти по се гли у окви ру тзв. илир ског по кре та (нај-
пре као де ла ау стриј ске по ли тич ке кон цеп ци је) с по чет ка XIX сто ле ћа, ка ко 
би мо гли от по че ти са за о кру жи ва њем ио ле ре ле вант не др жав но -на ци о нал-
не те ри то ри је и ње ног пу чан ства, че му се та ко имао при бро ја ти и Ду бров ник. 
У срп ској на у ци се ис ти че да је овај хр ват ски акт био „му дар по тез ко ји је 
огром но раз ма као гра ни це кул тур ног и по ли тич ког зра че ња За гре ба и отво-
рио пут на фор ми ра њу мо дер не хр ват ске на ци је” (ИвИћ – КАшИћ 1981: 360 
– курз. П. Р.).24 И упра во при мер ко ји ау тор на во ди из Хр ват ске по ка зу је сву 
сна гу та мо шње но стал гич не кон цеп ци је о „ча кав ци ма”, па и „кај кав ци ма”, 
као „пра вим / чи стим” Хр ва ти ма и ње ну ре ви та ли за ци ју, ве ро ват но не слу-
чај но, од ше зде се тих го ди на ХХ сто ле ћа, да кле од по че та ка рас па да СФР 
Ју го сла ви је и но вих не во ља у ко је је за пао срп ски на род, по себ но у Хр ват-
ској.25 Што се ср би сти ке ти че, за њу је ов де је ди но ва жно да упра во овај 
при мер по твр ђу је све вре ме ност Ка ра џи ће ва (и не са мо ње го ва) уче ња о „што-
ка ви ци” као срп ском је зи ку, те „ча ка ви ци” и „кај ка ви ци” као хр ват ском 
(од но сно хр ват ско -сло ве нач ком). А ау тор те жи да кроз оп ту жу ју ћи „dis kurs 
o ʼpra vim / či stim Sr bi maʼ i ʼpra vom / či stom srp skom je zi kuʼ” (PetroVIć 2015: 
113, исп. 4) за штит нич ки са гле да по ло жај ју го и сточ них ср би јан ских го во ра 
у срп ском кул тур ном ми љеу, оп ту жу ју ћи срп ску ели ту пре ђа шњих и са да-
шњих вре ме на за дис кри ми ни шу ћи од нос пре ма овим го во ри ма, те ис ти чу ћи 
још као по зи ти ван при мер од нос пре ма ди ја лек ти ма у Хр ват ској.

23 О то ме се и по сле Ка ра џи ћа на исти на чин из ја шња ва ју го то во сви вр сни по зна ва о ци 
срп ског је зи ка ко ји су се ма ње или ви ше успе ва ли од у пре ти раз ли чи тим по ли тич ким при ти-
сци ма сво га вре ме на (ме ђу Ср би ма: С. Но ва ко вић, Љ. Сто ја но вић, М. Мо ско вље вић, П. Ивић, 
Д. Пе тро вић, укљу чу ју ћи низ ау то ра мла ђе ге не ра ци је). Д. Пе тро вић у ви ше сво јих ра до ва 
ука зу је на гру бе на ср та је ју го сло вен ске ко му ни стич ке вла сти у ци љу на уч ног про фи ли са ња 
„за јед нич ког” срп ско -хр ват ског ди ја си сте ма, од но сно „срп ско хр ват ског” је зи ка (исп. ПЕТРОвИћ 
2012). 

24 Оту да би нај пре „што ка ви ца” у Хр ва та из објек тив них, по ве сних раз ло га за слу жи-
ва ла да бу де сла вље на и ве ли ча на, и она би то мо жда и би ла да се (и) ме ђу Хр ва ти ма не сма тра 
срп ским је зи ком. Гра ди шћан ски Хр ва ти, нпр., за свој књи жев ни је зик не при хва та ју „што ка-
ви цу”, сма тра ју ћи је не хр ват ским иди о мом (исп. BenčIć 1998: 260).

25 Ве ро ват но су због то га по је ди ни Ср би из Хр ват ске сво ју ло јал ност хр ват ској др жа ви 
мо ра ли по твр ђи ва ти ба вље њем „ча кав ском” је зич ком ба шти ном. Но, ни мла ди ср би јан ски 
лин гви сти ни су би ли бо ље сре ће у по је ди ним пе ри о ди ма ју го сло вен ства, на ро чи то на кон 
Дру гог свет ског ра та (исп. фус. 23).
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3. сРПсКОјУГОслОвЕНсКАЕлИТАИњЕНАлИНГвИсТИЧКАИдЕОлОГИјА.ОКУлТУ
ЗАПАдНИХГОвОРАУ„сРб(ОКРОАТ)ИсТИЦИ”. Кул ту ро ло шки по ло жај ју го и сточ них 
ср би јан ских го во ра у са вре ме ном срп ском је зи ку и срп ској кул ту ри уоп ште 
пи та ње је ко јем Т. Пе тро вић с пра вом по све ћу је пу но про сто ра. Ово пи та ње 
је, ме ђу тим, сло же ни је не го што из гле да на пр ви по глед и зах те ва ви ше сло јан 
при ступ у ко јем по ве сни про це си, ме ђу њи ма и они ко ји се ти чу ста ња у фи-
ло ло ги ји XIX и XX сто ле ћа, има ју кључ но ме сто. За раз ли ку од тра ди ци о нал-
но бри жно пра ће ног раз гра ни ча ва ња срп ског је зи ка на ис точ ним гра ни ца ма, 
пре све га у од но су на бу гар ски је зик, иде ја о ства ра њу књи жев но је зич ке и 
по ли тич ке за јед ни це на ју жно сло вен ском за па ду, из ме ђу Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца, гу ра ла је у за пе ћак пи та ње срп ских је зич ких и ет нич ких гра ни ца на 
за па ду, и то у нај о се тљи ви јим пе ри о ди ма но ви је срп ске по ве сти. Уда ља ва ју ћи 
се од Ка ра џи ће ва ет нич ког и лин гви стич ког ви ђе ња за пад но ју жно сло вен ских 
обла сти (исп. фус. 23),26 ју го сло вен ска иде ја, ба шти не ћи еле мен те илир ског 
по кре та, за сно ва ће се на мо де лу на вод но при род ног срп ско -хр ват ско(-сло ве-
нач ко)г кул тур ног, је зич ког, по ли тич ког, па и ра сног је дин ства. По чет ком ХХ 
сто ле ћа ср би јан ски ин те лек ту ал ци ко ји су се на шли на пр вим ли ни ја ма ју го-
сло вен ства у име но ва њу свог је зи ка и на ци је го то во не из о став но, као са став-
ни део из ра за, при кљу чу ју тер мин „хр ват ски”, с те жњом да се уз овај из раз, 
ко ли ко је мо гу ће, ве же и тер мин „сло ве нач ки”. У ра до ви ма бе о град ског књи-
жев ног кри ти ча ра то га вре ме на Ј. Скер ли ћа, уо би ча је ни су из ра зи „срп ско -хр-
ват ски ди ја лек ти”, „срп  ско -хр ват ски књи жев ни је зик”, „срп ско -хр ват ска књи-
жев ност”, као и „срп  ско -хр ват ски на род”, „срп ско -хр ват ска на род на осо бе ност” 
(исп. „Ср бо -Хр ва ти и Сло  вен ци”) итд. Слич но је у тер ми но ло ги ји бе о град ског 
лин гви сте А. Бе ли ћа, у вре ме ну већ од ма клог срп ско -хр ват ско -сло ве нач ког 
по ли  тич ког су жи во та у окви ру за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве. У ње го вој 
сту ди ји Што кав ски ди ја ле кат (1929) ја вља ју се, та ко, „срп ско хр ват ски је зик”, 
„срп  ско хр ват ска књи жев ност”, „срп ско хр ват ска на се ља” (исп. „срп ско хр  ват ска 
и сло ве нач  ка за јед ни ца”) (бЕлИћ 2000а: 271–274). На фи ло ло шком пла ну, основ-
на по тка за иде ју по ли тич ког за јед ни штва тра же на је у оним срп ским го во ри ма 
ко ји ће но си ти по тен ци јал ве зи ва ња са за пад ном „бра ћом рим ско га за ко на”, 
тј. ка то ли ци ма срп ског је зи ка, – али и Хр ва ти ма (исп. фус. 26). Си ту а ци ју је 
код Ср ба под гре ва ла и под сти ца ла спрем ност за пад не стра не да при хва ти 
срп ски књи жев ни је зик за свој, ма кар га не на зи ва ла (увек) срп ским, а же љу 
да уче ству ју у том књи жев но је зич ком је дин ству са Ср би ма и Хр ва ти ма ис ка-
зи ва ли су у по ду жем пе ри о ду и Сло вен ци, чак кроз спрем ност да при хва те и 
ћи ри лич ко пи смо (сКЕРлИћ 1925: 144, 164).27 Ра зу мљи во је он да што се у Уста-
ву Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1921) као зва нич ни је зик овог „тро-
и ме ног на ро да” на шао „срп ско -хр ват ско -сло ве нач ки”.

26 Су прот но Ка ра џи ће вом (и не са мо ње го вом) при сту пу, под „на шом бра ћом рим    ско га 
за ко на” се, осим „што ка ва ца -ка то ли ка”, по том по чи њу све че шће под ра зу ме ва ти и „ча   кав ци” 
и „кај   кав ци” (исп. сКЕРлИћ 1964: 342), – они ко ји ни су го вор ни ци срп ског је зи ка.

27 То је вре ме ка да сло ве нач ки књи жев ник С. Враз за сту па иде ју да Сло вен ци тре ба да 
има ју за јед нич ки књи жев ни је зик са Ср би ма и Хр ва ти ма. Сло ве нац У. Јар ник пи ше да се „у 
по чет ку хр ват ско га илир ства чи та ло [...] го то во у сва ком углу ʼцр не шко леʼ (за гре бач ке ка то-
лич ке се ми на ри је) срп ски, а на по се спи си Ву ка Ка ра џи ћа, До си ти ја Об ра до ви ћа и Ра ји ће ва 
по вјест” (сКЕРлИћ 1925: 163–164).
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За пад ни срп ски го во ри (тзв. но во што кав ски) по диг ну ти су из тих раз-
ло га у иде о ло ги ји ју го сло вен ске кул ту ре на ни во кул та и не ке вр сте иде о-
ло шке ико не, чи ме су се у кул ту ро ло шком сми слу по че ле за по ста вља ти 
ис точ не срп ске обла сти, на ро чи то ди ја лек ти ко ји ни су ула зи ли у осно ви цу 
књи жев ног је зи ка. А они су при па да ли ши ро ким про сто ри ма цен трал не 
Ср би је, за тим ње ним ју го и сточ ним кра је ви ма, Ко со ву, Ме то хи ји, (се вер ној) 
Ма ке до ни ји, али и ју го и сточ ним де ло ви ма Цр не Го ре и Ра шкој обла сти. 
Шта ви ше, на не ке од њих се с нај ви ших ин те лек ту ал них ме ста, од стра не 
фи ло ло га и лин гви ста, ука зи ва ло као на не што за о ста ло и на зад но, не што што 
те шко хва та ко рак с дру гим кра је ви ма, а ни је ис кљу че но да је и еко ном ски 
фак тор био у са гла сју с та квим ста њем. Иа ко су дра ме С. Срем ца, по себ но 
оне ју жни јег ко ло ри та, би ле из у зет но по пу лар не у ср би јан ској ме тро по ли, 
Скер лић, на при мер, у сво јим при ка зи ма пи ше да је Сре мац „пре те рао са 
уно ше њем ди ја лек та у сво је ни шке при по вет ке”. То је, на ста вља он, „онај 
ори ги на лан и сме шан је зик ко јим Кал ча при ча сво је ʼлов џиј скеʼ ла жи. То је 
онај ар ха ич ни ди ја ле кат са ко јим се у Шу ма ди ји (на се ље ној ма хом Хер це гов-
ци ма) увек зби ја ла ша ла” (сКЕРлИћ 1935: 156). Вред но је па жње да је у про-
це си ма стан дар ди за ци је срп ског је зи ка књи жев но је зич ка нор ма на од ре ђе ним 
је зич ким ни во и ма на чел но до зво ља ва ла уче шће осо би на из го вор них обла-
сти из ван ди ја ле кат ске осно ви це књи жев ног је зи ка.28 „На рав но, – пи ше у 
ве зи с тим Бе лић не по сред но на кон Дру гог свет ског ра та (1946) – сва ки 
прет став ник ма ко јег ди ја лек та на ше зе мље има пра ва, др же ћи се оп ште 
пра вил но сти на шег књи жев ног је зи ка, да из не се не ку реч, из раз или син-
так сич ну осо би ну сво га кра ја у сво ме де лу ако ми сли да се њо ме бо ље и из-
ра зи ти је обе ле жа ва ка кав по јам” (бЕлИћ 2000б: 575). Ме ђу тим, он до да је и 
сле де ће: „Али ди ја лек ти зми у об ли ци ма, у из го во ру и у ак цен ту ру ше основ-
не сту бо ве пра вил но сти књи жев ног је зи ка. Ка ко нас они не при јат но ди ра ју 
на сце ни, на јав ним ме сти ма, у шко ла ма! Наш је је зик нео бич но зву чан и 
хар мо ни чан. Че ти ри из ван ред на ак цен та ње го ва да ју му нео бич ну ме ло дич-
ност и рит ми ку, са чим се мо же ме ри ти ма ло је зи ка у све ту. Он је упра во 
украс на ше кул ту ре” (575). Ова квим при сту пом је, ипак, у окви ри ма „на ше 
кул ту ре” ис так ну та раз ли ка из ме ђу кул ту ро ло шких вред но сти „су ко бље-
них” стра на. Она се са да с нај ви шег ака дем ског ме ста по ку ша ла ка но ни са ти 
и пре ма оно ме че га у је зи ку не ма – пре ма естет ским вред но сти ма по се би.

Ра зу мљи во је што се с ин те лек ту ал ног (← по ли тич ког) вр ха ова ква 
иде о ло ги зо ва на и ква зи е стет ска лин гви стич ка ма три ца ла ко пре но си ла у 
дру ге по ре дру штве ног жи во та, на чи јој је ме ти нај пре имао би ти обра зов ни 
си стем Ср би је и ге не ра ци је та да шњих и бу ду ћих уче ни ка. Та ко ће де чи ји 
пе сник Ми ло сав Б. Мир ко вић, Алек сан дров ча нин ро дом (да кле упра во из 
обла сти ко ју Т. Пе тро вић свр ста ва у југ / ју го и сток Ср би је), у сво јој пе сми 
Жу па пред ста ви ти ср би јан ског ђа ка ко ји се ста ра да по шту је књи жев ни је зик 
са ве ту ју ћи сво је ро ди те ље да не ка жу ди ја ле кат ски за шан кем, са ку мем 
Стан кем, не го „срп ски чи сто”: за шан ком, са ку мом Стан ком; да не ка жу с 

28 Већ Но ва ко вић ис ти че да су ови го во ри „ве чи ти из вор и руд ник за мно ге и мно ге 
сит ни це, у ко ји ма књи жев ни је зик мо же осе ти ти по тре бу ра ди сво га раз вит ка или по пу ња ња” 
(НОвАКОвИћ 1888: 323).
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чет ке, не го „срп ски” чет ком и др. На ве де ни ди ја ле кат ски об ли ци, очи то из 
пе сни ко вог за ви чај ног го во ра, ко сов ско -ре сав ског су ти па (за шан кем, са 
ку мем Стан кем), о че му уо ста лом го во ри и сам на зив пе сме, а у њи ма се 
пре по зна је на нос при зрен ско -ју жно мо рав ских је зич ких цр та (с чет ке). Мир-
ко ви ћев при ступ, ко ји је по ло ви ну ср би јан ских го во ра, ра чу на ју ћи и ње гов 
за ви чај ни, про гла сио фак тич ки „не до вољ но срп ским”, до но си  о је, да кле, 
ви ше ште  те не го ко ри сти мла дим Жу пља ни ма, а с тим и срп ском кул тур ном 
иден ти те ту у це ли ни (РАдИћ 2008: 137). Ова кав при ступ срп ских на уч них и 
кул тур них по сле ни ка пре лио се по инер ци ји и у ово сто ле ће, ипак, у све 
ма њем бро ју при ме ра и без ве ћих од је ка. Је дан од Бе ли ће вих на след ни ка по 
во ка ци ји и „ср бо кро а ти стич ком” иде о ло шком усме ре њу, бе о град ски уни-
вер зи тет ски про фе сор С. Ву ко ма но вић, Хер це го вац ро дом, исто ри чар је зи ка 
и ди ја лек то лог, спо ре ћи се са за го вор ни ци ма из ме шта ња ди ја ле кат ске осно-
ви це срп ског књи жев ног је зи ка пре ма ис то ку (исп. 4), на ла зи за по треб но да 
за свој глав ни ар гу мент ис так не упра во струк тур ну и дру гу раз ли чи тост 
при зрен ско -ти моч ких го во ра у од но су на за пад ни ди ја ле кат ски ком плекс. 
По ау то ру, на и ме, ју го и сточ ни го во ри су не по доб ни да уче ству ју у књи жев-
ном је зи ку, они има ју „са мо је дан вр ло кра так ак це нат, два па де жа, па де жна 
име нич ка об ли ка, и из ра зи то ар ха и чан и друк чи ји, не при ро дан, из го вор мно-
гих сва ко днев них ре чи”29 (вУКОмАНОвИћ 2006: 10 – курз. П.Р.). Овај го то во 
па ра диг мат ски кул ту ро ло шки мо дел про шлих вре ме на, чи је ре ци ди ве бе ле-
жи мо до да на шњих да на, по ка зу је да се упра во из пе ра про мо терâ и за штит-
никâ „ср бо хр ват ства” (↔ ју го сло вен ства) ме ђу Ср би ма ука зи ва ло на не по-
доб ност ис точ них го во ра (че сто и са мо по осно ви њи хо ве по ја ча не је зич ке 
бал ка ни за ци је),30 а до кра ја ин си сти ра ло на култ ном од но су пре ма за пад ним 
го во ри ма као сто же ри ма „брат ства и је дин ства”. То се нај зад го то во све ло 
на гро теск ну гло ри фи ка ци ју „бла го гла сних” го во ра, оних са што ду жим 
ак цен ти ма, што ве ћим бро јем па де жних об ли ка и што „при род ни јим” из го-
во ром ре чи, шта год то зна чи ло.

Ви ди мо да ова кав при ступ, у ства ри, ни је мно го од ма као од не ка да шњег 
тра га ња за што „чи сти јим” иди о мом31 ко ји тре ба да се уко тви у књи жев ном 
је зи ку, с том раз ли ком што се по јам је зич ке „чи сто те” ов де ја вио у иде о ло шком 
ру ху но вог по ли тич ког тре нут ка. Иде о ло зи и при ста ли це ју го сло вен ства као 

29 Сле де при ме ри ре чи с очу ва ним му клим во ка лом и во кал ним л, са члан ском мор фе мом, 
ана ли тич ком ком па ра ци јом и др.

30 У окви ру бал ка ни стич ких је зич ких про це са ис точ ни срп ски го во ри сво је број не осо-
би не де ле са су сед ним је зи ци ма, пре све га бу гар ским и ма ке дон ским, што је у про шло сти 
по је ди не „ср бо кро а ти сте” за пад не про ве ни јен ци је под сти ца ло на то да нај зад и са му ека ви цу 
у срп ским („срп ско хр ват ским”) го во ри ма про гла се бу га ри змом (исп. MedInI 1920: 64).

31 По ред од но са из ме ђу пој мо ва „цен трал но” и „пе ри фер но”, и по јам „чи стог” („не ис-
ква ре ног”) и „не чи стог” („ис ква ре ног”) ме њао се у срп ској фи ло ло ги ји по раз ли чи тим кри-
те ри ји ма, укљу чу ју ћи раз ли чи та ло ци ра ња „чи стих” и „не чи стих” ди ја ле кат ских и ет нич ких 
обла сти. По „чи сто ти” се та ко из два ја ло „ју жно на реч је” (у ве ћи ни Хер це го ви на), по себ но 
на су прот Вој во ди ни (В. Ка ра џић), за тим Ма чва, Шу ма ди ја и По мо ра вље (С. Но ва ко вић). Код 
по је ди них фи ло ло га (М. С. Ми ло је вић) и при зрен ско-де бар ска област, као и област од Ва со-
је ви ћа до Ко со ва (в. РАдИћ 2008: 131–132, исп. фус. 12), из два ја ле су се по сво јој „чи сто ти”, а 
по С. Гоп че ви ћу (1890: 23), на ју го и сточ ном прав цу и Ни ше вља ни го во ре „чи сто срп ски”. На 
по след ња ви ђе ња су мо жда ути ца ла срп ско -бу гар ска спо ре ња око је зич ке гра ни це (в. 2).
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да су се на до ве за ли на фи ло ло шко -ро ман ти чар ску нит ста ри јих вре ме на, 
али не ви ше у ко рист тра га ња за из вор ним, еп ским и сло бо дар ским, већ за 
оним што ће иде о ло шки мо ћи да из гра ди но вог, на пред ног чо ве ка, ин ду стри-
ја ли зо ва ног и ур ба ни зо ва ног, гра ђа ни на ко ји ће уче ство ва ти у но вој, ју го-
сло вен ској, по нај пре со ци ја ли стич кој кул ту ри, оли че ној у је зич ком стан дар ду 
(чвр стој срп ско -хр ват ској коп чи, исп. фус. 23), не по врат но уда ље ном од ло-
кал ног и ди ја ле кат ског, за о ста лог и ар ха ич ног, те сва ка ко и на ци о нал ног и 
на ци о на ли стич ког. Та ко ће Д. Бар јак та ре вић у мор фо ло шким осо би на ма Вра-
ња, „под све сна жни јим им пул сом шко ле и са вре ме не про из вод ње”,32 пре по-
зна ти ино ва ци је ко је се при бли жа ва ју об ли ци ма „про гре сив них што кав ских 
го во ра” (бАРјАКТАРЕвИћ 1977: 402 – курз. П.Р.), а та „про гре сив ност”, и на овом 
и на мно гим дру гим пла но ви ма, мно го се ви ше од но си ла на ју го сло вен ске 
ре пу бли ке за пад но од Дри не не го на Ср би ју. За то су у та квом иде о ло ги зо ва-
ном кон тек сту и ди ја лек ти зми са за па да оста вља ли дру га чи ју пер цеп ци ју од 
оних с ис то ка, што се као вр ста ре ци ди ва про вла чи до да нас. О то ме упра во 
све до чи јед на ре че ни ца (ко ја је од стра не Т. Пе тро вић оста ла не за па же на) из 
ши рег тек ста пре не се ног с ин тер нет -фо ру ма, ко ја го во ри о то ме ка ко се јед на 
Вра њан ка жа ли да је њен го вор у јав но сти не га тив но мар ки ран, док „ka da 
do đe ne ko sa ika vi com ili ne ko iz Za gre ba ili Cr no go rac ili bi lo ko, ko ni je iz Sr bi je, 
on da je di ja lekt sim pa ti čan i ta ko cool” (PetroVIć 2015: 110 – курз. П.Р.).

4. ПИТАњЕлИНГвИсТИЧКЕНОРмЕ(ПОКОЗНАКОјИПУТ)мЕђУсРбИмА:ИЗмЕђУ
ИсТОЧНИХИЗАПАдНИХГОвОРА. По че так ства ра ња књи жев но је зич ке нор ме у 
Ср ба обе ле жен је број ним не сла га њи ма, што је де лом на ста вље но и у по то њим 
вре ме ни ма, ка ко у де та љи ма та ко у круп ни јим пи та њи ма. Та ко се и те ма 
осно ви це књи жев ног је зи ка по вре ме но вра ћа ла ме ђу срп ске фи ло ло ге. Рас пад 
СФР Ју го сла ви је кра јем про шлог сто ле ћа и де тро ни са ње ње не ма ње -ви ше 
офи ци јал не књи жев но је зич ке нор ме („срп ско хр ват ског / хр ват ско срп ског 
књи жев ног је зи ка”), у скла ду с из ме ње ним по ли тич ким и со ци о лин гви стич-
ким усло ви ма (по ред „хр ват ског”, рад на ства ра њу „бо шњач ког” / „бо сан ског” 
и „цр но гор ског” књи жев ног је зи ка), под сти ца ли су и код Ср ба про ми шља ња 
о не што дру га чи јим при сту пи ма књи жев но је зич кој нор ми. Но, док су јед ни 
упо зо ра ва ли на уда ља ва ње нор ме од Ка ра џи ће ва је зи ка и ука зи ва ли на сво-
је вр сно „иш ча ше ње осно ви це стан дард ног је зи ка” у Ср би ји (бРбОРИћ 2000: 
165), код дру гих су се ја ви ле ви ше или ма ње уме ре не иде је о по тре би под-
на вља ња срп ске нор ме упра во у прав цу сло бод ни јег укљу чи ва ња ср би јан ског 
лин гви стич ког ам би јен та. Јер, по нов но оса мо ста ље ње ср би јан ске др жа ве 
чи ни ло се у по је ди ним до ма ћим кру го ви ма (што ни је про ла зи ло ни без ути-
ца ја са стра не) као при ли ка да се ње на је зич ка нор ма при ла го ди но вим по-
ли тич ким усло ви ма, уз од ре ђе но из ме шта ње књи жев но је зич ке ди ја ле кат ске 
осно ви це пре ма ис точ ни јим го во ри ма. Та ко, Т. Пе тро вић на нор ма ти ви стич-
ком пла ну пре по зна је „про бле ме” у функ ци о ни са њу срп ске је зич ке нор ме, 
сма тра ју ћи да је она да нас за ста ре ла и пре ва зи ђе на. За че тво ро ак це нат ски 

32 Пој мом „са вре ме не про из вод ње” прав да ће се и на да ље мно ги дру штве но по ве сни и 
по ли тич ки про це си, па ће се та ко и да на шња по ја ча на аси ми ла ци ја Ср ба у Сло ве ни ји ту ма-
чи ти као „po sle di ca in du stri ja li za ci je i mo der ni za ci je” (PetroVIć 2009: 179). 
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си стем и по стак це нат ску ду жи ну ау тор ис ти че да они од ли ку ју „go vor ni ke 
ne kih di ja le ka ta, ali ne i ve ći nu ko ri sni ka srp skog stan dar da” (PetroVIć 2015: 17). 
Ау тор не до но си ста ти стич ке по дат ке о ов де ис ка за ном од но су ве ћи на – ма-
њи на, али сва ка ко под „ко ри сни ци ма срп ског стан дар да” не под ра зу ме ва 
Ср бе ван гра ни ца Ср би је (Хер це го ви на, Бо сна, Цр на Го ра, Дал ма ци ја, Сла-
во ни ја и др.), што је при лич но нов стан дар до ло шки при ступ у ср би сти ци. 
„Dru gi pro blem – по ау то ру – le ži u to me što se ve ći deo di ja le ka ta ko ji ču va ju 
ove ka rak te ri sti ke na la zi iz van te ri to ri je da naš nje Re pu bli ke Sr bi je, u Bo sni i 
Her ce go vi ni i Cr noj Go ri”,33 што је ути ца ло на „for mi ra nje raz li či tih va ri ja ci ja 
dis kur sa o srp skom du hov nom pro sto ru ko ji na di la zi ad mi ni stra tiv ne gra ni ce 
Sr bi je” (17, исп. фус. 6). Ме ђу тим, ау тор пре ви ђа да је срп ски на род ста ри ји 
од срп ске др жа ве, те да је он по сто јао на ши ро ким про сто ри ма Бал ка на и у 
пе ри о ди ма ка да сво је др жа ве ни је имао.34 Ау тор, да кле, сма тра је ди но ис прав-
ним да се је зич ка нор ма гра ди у ад ми ни стра тив ном окви ру (пред у сло ву) 
зва ном др жа ва, и при том та нор ма увек из но ва из гра ђу је (тј. раз гра ђу је) ако 
до ђе до про ме на у др жав ним гра ни ца ма.35 По тој ло ги ци, у но вом „ср би јан-
ском” стан дар ду (ко ји би се тек по тра ди ци ји мо гао зва ти „срп ским”), ви ше 
ни је до бро до шао че тво ро ак це нат ски си стем, по стак це нат ска ду жи на, а иду-
ћи да ље том ли ни јом мо жда ни свих се дам па де жа и још до ста то га, низ 
осо би на ко је би, да кле, за про ме ну, са да мо гле пред ста вља ти јед ну дру гу и 
дру га чи ју „пе ри фе ри ју”.

Ме ђу тим, из о ста ли су кон крет ни ау то ро ви лин гви стич ки пред ло зи у 
ве зи са стан дар ди за ци јом, па чи та о цу оста је да се пи та да ли би та но ва, 
ср би јан ска нор ма тре ба ло да бу де мо жда не ка вр ста ком про ми са из ме ђу 
глав них ср би јан ских ди ја ле ка та (по ли ди ја ле кат ски при ступ),36 али се из 
ау то ро вог „дис кур са” сва ка ко мо же раз у ме ти да би се ије ка ви ца има ла сма-
тра ти не срп ском.37 Ау тор, да кле, пре ви ђа да за пад но од Дри не по сто ји још 
јед на срп ска др жав на тво ре ви на и да је пи та ње оп стан ка срп ског на ро да на 
Бал ка ну ве за но за што чвр шћу ве зу нај ма ње ове две це ли не, што не би тре-
ба ло да бу де у су прот но сти ни с тзв. европ ским вред но сти ма. То је, у не ку 
ру ку ви зи о нар ски, угра ђе но и у ства ра ње књи жев ног је зи ка код Ср ба по ло ви-
ном XIX сто ле ћа, иа ко су они у то вре ме жи ве ли под раз ли чи тим оку па то-
ри ма, не има ју ћи сво је др жа ве. У том сми слу ау тор, не ком се мо же учи ни ти 

33 Ау тор је из не ког раз ло га про пу стио да по ме не Хр ват ску.
34 Да нас из гле да па ра док сал но, али се чи ни да је у не ким од тих пе ри о да срп ски на род 

обез бе ђи вао се би бо љу ет нич ку и ду хов ну ви тал ност не го у по је ди ним вре ме ни ма ка да је 
имао др жа ву, по себ но у за јед ни ци с дру гим ју жно сло вен ским на ро ди ма.

35 Ср би би, исто риј ски гле да но, до да нас по то ме мо ра ли има ти ви ше при лич но ја сно 
оде ли тих те ри то ри јал них нор ми (исп. фус. 12), док не ки дру ги на ро ди ко ји не ма ју сво је др жа ве 
(нпр. Цин ца ри, Гра ди шћан ски Хр ва ти) сво ју нор му не би ни мо гли (/ сме ли) има ти.

36 Из до бро по зна тих раз ло га (в. 2), на тим ком про ми сним, „што кав ско -ча кав ско -кај-
кав ским” ре ше њи ма по ку ша ва се ра ди ти у Хр ват ској, али, на рав но, без мно го успе ха (green-
Berg 2004: 120–122), јер ства ра ње књи жев ног је зи ка под ра зу ме ва чвр сто осла ња ње на ка кав 
ор ган ски је зич ки мо дел.

37 За ни мљи во би би ло у овом кон тек сту раз ма тра ти и пи та ње пи сма. С об зи ром на то 
да ћи ри ли ца, ве ро ват но, још увек има со лид ну за сту пље ност на ју гу Ср би је, мо же се сма тра-
ти да би ау тор мо жда тек на крат ким ста за ма био за њен оста нак, по што је овај ње гов рад о 
„ју жња ци ма” штам пан ла ти ни цом, као и ње го ва књи га чи ји је су и зда вач СА НУ.
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мо жда и с на ме ром да под сти че по де ле, ука зу је на то да се ти ван ср би јан ски 
ди ја лек ти у ва ри ја ци ја ма дис кур са о срп ском ду хов ном про сто ру „hi je rar hij ski 
pret po sta vlja ju oni ma ko ji se go vo re na te ri to ri ji Sr bi je, kao či sti ji, pra vil ni ji, sta ri ji” 
(PetroVIć 2015: 17). Ве ру је мо да је ро ман ти чар ско ви ђе ње је зич ки „чи сти јег”, 
па и „пра вил ни јег” у пер цеп ци ји за пад них го во ра уве ли ко пре ва зи ђе но и у 
на род ним сло је ви ма, али је те шко по ве ро ва ти да се ме ђу њи ма за ове го во ре 
опе ри ше и пој мом „ста ри ји”. Те за да се на за пад ним те ри то ри ја ма на ла зе 
„ста ри ји” срп ски го во ри при лич но је про бле ма тич на и она се ве ро ват но не 
ја вља ни у на ро ду, јер се и ов де срп ска ста ри на нај пре ве зу је за југ и ју го и сток 
(исп. шАРЕ – сТАНКОвИћ 2011: 50),38 за обла сти за ко је се, не слу чај но, по о дав-
но ве зу је ге о граф ски по јам Ста ре Ср би је (исп. по не где и тер мин „ста ро што-
кав ски” за ове го во ре). У сва ком слу ча ју, пре са ђу ју ћи у да на шња вре ме на 
ме ђу Ср би јан це ро ман ти чар ску лин гви стич ку тер ми но ло ги ју о „чи стом” и 
„пра вил ном”, ау тор као да по ла зи од то га да се у срп ском књи жев ном је зи ку 
и ме ђу ње го вим ко ри сни ци ма ни шта ни је де си ло од кад је овај књи жев ни је зик 
на стао. А упра во је срп ски књи жев ни је зик у ме ђу вре ме ну ис ка зао спрем ност 
да се у за ви сно сти од по тре ба ме ња и при ла го ђа ва, укљу чу ју ћи и ње го ву 
отво ре ност пре ма ути ца ји ма из цен трал не и ју жне Ср би је (исп. РАдИћ 2003б: 
129–143).

Дру штве но по ве сни и кул ту ро ло шки про це си уче нас, ме ђу тим, о то ме 
да по сто је мно ги да ле ко сло же ни ји и раз гра на ти ји мо де ли ко ји ма се мо же 
од ли ко ва ти уте ме ље ње јед ног књи жев ног је зи ка, те с тим у ве зи и оку пља ње 
око ње га мно го раз ли чи ти јих, па и ме ђу соб но ја сни је су че ље них ди ја ле ка та. 
Хр ва ти („ча кав ци”) при хва ти ли су за свој књи жев ни је зик је дан при лич но 
дру га чи ји, њи ма уда љен ди ја ле кат ски мо дел, за пра во срп ски је зик („што кав-
ски”); њи ма се при дру жио део „кај ка ва ца” (За греб – Ва ра ждин – Кри жев ци) 
ко ји се тек по ли тич ки ве зао за хр ват ско име, а уз Хр ва те „кај кав це” – са свим 
ло гич но – за при хва та ње срп ског књи жев ног је зи ка из ја шња вао се у од ре ђе-
ним пе ри о ди ма и је дан број Сло ве на ца (в. 3), ко ји су, у ства ри, та ко ђе „кај-
кав ци”. То је, ма ње -ви ше, при ро дан ре зул тат дру штве но по ве сних то ко ва у 
ко ји ма се на родн(ос н)е ма се у да том тре нут ку пре стро ја ва ју и оку пља ју око 
за јед нич ких по тре ба, осе ћа ња и стре мље ња, не кад чак са сво јом при лич но 
раз ли чи том је зич ком и ди ја ле кат ском пр ћи јом, јер, ка ко би хр ват ски фи ло лог 
В. Ја гић ка зао – „Je din stvo du šev no ne pi ta za gra ma ti ku” (пре ма haMM 1951: 
198).39 На дру гој стра ни, по зна то је да је број но срп ско ста нов ни штво из за-
пад не Бу гар ске (бу гар ски део Шо плу ка од Ви ди на и Ло ма, пре ко Бер ко ви це 
и Со фи је до Са мо ко ва и Ћу стен ди ла – је зич ки и кул ту ро ло шки го то во иден-
ти чан са ср би јан ским, в. 2) пред Бер лин ски кон грес уза луд но пот пи си ва ло 
број не мол бе и пе ти ци је европ ским зва нич ни ци ма, ка ко би ова област при-
па ла ма ти ци Кне же ви ни Ср би ји (ГОПЧЕвИћ 1890: 330–336), али у овом слу-
ча ју „је дин ство ду шев но” ни је има ло ни ка кву те жи ну пред по ли тич ким 
про јек ти ма За па да. Но, као да се то исто пра во на је дин ство Ср би ма и да нас 

38 Исп. и ди ску си ју с ин те р нет -фо ру ма ко ју пре но си ау тор, а у ко јој ко мен та тор сма тра 
да су го во ри ју га и ју го и сто ка нај ста ри ји (PetroVIć 2015: 13–14).

39 До ду ше, Ја гић је под „ду хов ним је дин ством” ве ро ват но под ра зу ме вао тек при пад ност 
за јед нич кој ка то лич кој ве ри.
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по ку ша ва оспо ри ти на Бал ка ну, па и у њи хо вој соп стве ној др жа ви Ср би ји 
(исп. фус. 19), ка ко они ма из при зрен ско -ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти, та ко 
они ма из ко сов ско -ре сав ске, ко ји у кул ту ро ло шком и сва ком дру гом про-
фи ли са њу Ср би је и срп ског на ро да сто ле ћи ма уче ству ју.

Још не што. Ни су, на рав но, нео че ки ва ни ни ди со нант ни то но ви из по је-
ди них те ри то ри јал но пе ри фер них обла сти ко ји по ка зу ју не до ста так кул ту-
ро ло шког је дин ства и осе ћа ја за јед ни штва по је ди на ца или де ло ва тог ста-
нов ни штва с дру гим срп ским кра је ви ма. Циљ Т. Пе тро вић био је, из гле да, 
да овом књи гом, на при ме ру ју го и сто ка Ср би је, ту ди со нант ност по себ но 
на гла си, мо жда и по пу ла ри ше. Но, при ме ра из овог те мат ског кру га ко ји се 
ти чу ср би јан ског ју го и сто ка има вр ло раз ли чи тог спек тра. Има оних не га-
тив них ко ји ука зу ју на по ја ве је зич ке дис кри ми на ци је (чак и у школ ском 
си сте му) пре ма при пад ни ци ма ове го вор не зо не, ко је ау тор на ши ро ко опи-
су је,40 оних ко ји се мо гу под ве сти под ши ру па ле ту људ ског не зна ња и при-
ми ти ви зма, – али и оних по зи тив них, ко ји го во ре о ва ља ном и успе шном 
су жи во ту књи жев ног је зи ка и ди ја лек та у раз ли чи тим дру штве ним ми ље-
и ма, од ули це и ка фи ћа до шко ла и уџ бе ни ка. Иа ко на на шем ју го и сто ку, 
као и на дру гим пе ри фе ри ја ма, има љу ди ко ји по раз ли чи тим осно ва ма (нпр. 
ло кал па три о ти зма, лич них ком плек са и др.) ис ка зу ју јед ну вр сту не за до-
вољ ства због ста ту са свог ди ја лек та, сва ка ко и с об зи ром на дис тан цу ко ју он 
има у од но су на књи жев ни је зик, сти че се ути сак да та мо шњи мла ди љу ди 
да нас углав ном ис ка зу ју ви со ку свест о овим пи та њи ма, при лич но до бро 
по зна ју ћи глав не лин гви стич ке па ра ме тре из ове на уч не обла сти и ре ал но 
вред ну ју ћи уло гу ди ја лек та у дру штву (функ ци ја књи жев ног је зи ка и ње гов 
од нос пре ма ди ја лек ту, од нос офи ци јал но – нео фи ци јал но у ко му ни ка ци ји, 
је зич ки пре стиж гра да, по себ но пре сто ни це и др.).41 У то ме сва ка ко има ва-
жан удео ов да шњи на став ни и пе да го шки рад на упо зна ва њу ђа ка и сту де-
на та с књи жев ним је зи ком, ње го вом при ро дом и функ ци јом, о че му све до чи 
и већ со лид на струч на ли те ра ту ра из обла сти ди фе рен ци јал них гра ма ти ка 
и сту ди ја чи ји су ау то ри ов да шњи про фе со ри и лин гви сти (Ј. Ма рин ко вић, 
С. Смиљ ко вић, М. Ја њић и др.).42 По твр да то ме су и го то во тра ди ци о нал ни 
ус пе си ов да шњих ђа ка на оп штин ским и ре пу блич ким так ми че њи ма из по-
зна ва ња гра ма ти ке срп ског књи жев ног је зи ка, што је нај бо ља по твр да да 
књи жев ни је зик мо же би ти сви ма до сту пан и „де те ри то ри ја ли зо ван”.

40 Ова кве по ја ве, на рав но, за слу жу ју осу ду и до бро је што се на њих скре ће па жња, 
ма кар је ау тор ов де из бе гао да пру жи по дроб ни је по дат ке о њи ма, што уве ли ко ума њу је њи-
хо ву до ка зну вред ност. Ову те ма ти ку на ла зи мо у по след ње вре ме и као пред мет ана ли зе у 
јед ном бро ју при ло га (исп. шАРЕ–сТАНКОвИћ 2011).

41 На то ука зу је део мо је фи ло ло шке прак се, укљу чу ју ћи и ре зул та те јед ног бро ја ан ке-
та с овог те ре на у ко је сам имао увид, исп. у ра ду М. јАњИћ (2011: 111–112), или у док тор ској 
ди сер та ци ји Д. сТАНКОвИћ (2018: 253). Ипак, на дру гој стра ни је уне ко ли ко упо зо ра ва ју ће 
за па жа ње да, нпр., део врањ ске сред њо школ ске по пу ла ци је по ка зу је ве ћи сте пен то ле ран ци-
је пре ма ди ја лек ту у јав ном дис кур су, укљу чу ју ћи и њен екс трем ни став „да шко ла не тре ба 
да ис пра вља обе леж ја ло кал ног го во раˮ (сТАНКОвИћ 2018: 254, исп. сУдИмАЦ2018:576).

42 У при сту пу овој те ми про ву ку се по не кад и ис хи тре ни, ло ше фор му ли са ни ста во ви, 
чи ји ау то ри ве ро ват но ни су увек све сни њи хо ве те жи не, као што је тврд ња о срп ском књи жев-
ном је зи ку као не че му што је уче ни ци ма ове обла сти „не по зна то и на мет ну то” (јАњИћ 2016: 372).
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*
Пи та ње пер цеп ци је ср би јан ских ју го и сточ них го во ра је сва ка ко ва жна 

и вред на те ма и у број ним до ме ни ма оста ће и на да ље ак ту ал на у ср би сти ци. 
Она зах те ва ши ро ко по зна ва ње број них и ра зно род них дру штве них обла сти 
и ко ри сно је што се у ова пи та ња укљу чу ју струч ња ци раз ли чи тих про фи ла. 
Што се ти че књи ге Т. Пе тро вић, она је упра во у окви ру ове те ма ти ке су ми-
ра ла по ја ве из мно гих кул ту ро ло шких обла сти са вре ме ног срп ског тре нут ка 
и под ста кла број на пи та ња ко ја се ти чу срп ског на ро да и ње го вог је зи ка, по-
ста вив ши се би, ус пут, и вр ло ви со ке ци ље ве, на шта су, уо ста лом, по је ди ни 
оце њи ва чи ове књи ге већ ука за ли. Књи га нам је из пе ра јед ног до ско ра 
на шег ау то ра, по ред ла тент них еле ме на та ју го но стал гич ног „по гле да уна-
зад”, до не ла и не ку вр сту ду хов не пли ме са вре ме ног За па да, али и ње го во 
ви ђе ње да љих кул ту ро ло шких и с њи ма, ве ро ват но, и по ли тич ких про ме на 
на срп ском ет нич ком пр о сто ру, ово га пу та у Ср би ји, и то у обла сти ма из ван 
ње них по кра ји на. Она нам за то на вре ме от кри ва и шта би нам ва ља ло чи-
ни ти, те би у том сми слу за нас мо гла би ти осве шћу ју ћа и упо зо ра ва ју ћа. У 
то ме је ње на ве ли ка вред ност.
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Pr vo slav Ra dić

NO TES ON THE SO UT HE A STERN SPE EC HES OF SER BIA  
AND OT HER TO PICS

So ci o lin gu i stic and cul tu ral ap pro ach

S u m  m a r y

The spe ec hes of So ut he a stern Ser bia ha ve long at trac ted the at ten tion of ex perts in va ri o us 
are as – lin gu ists, Bal kan stu di es scho lars, et hno lo gists, etc. They ha ve re cently be co me a su bject of 
so ci o lin gu i stic and even wi der, cul tu ral stu di es, which so me ti mes con tain cri ti cal re flec ti ons on the 
ap pro ach to the se spe ec hes in Ser b cul tu re (par ti cu larly be ca u se they are lin gu i sti cally qu i te dis tant 
from the nor thwe stern li ne of di a lects, which has pro vi ded the fo un da tion for the li te rary lan gu a ge). 
Ho we ver, re cent stu di es in suf fi ci ently hig hlight the so cio-hi sto ri cal cir cum stan ces un der which this 
part of Ser bia and the Serbs de ve lo ped, e.g. the dis tan ce from the are as whe re the li be ra tion wars 
we re ini ti a ted in the la te 18th and the early 19th cen tury and whe re the first po li ti cal and cul tu ral in-
sti tu ti ons of the Serbs we re esta blis hed. It is over lo o ked that the idea of Yugo slav dom – which so ught 
the ba sis for unity in tho se Ser b spe ec hes that had the po ten tial of bin ding with the po pu la tion of 
Yugo sla vi a’s we stern are as, in clu ding the Cro ats and Slo ve nes – had an im por tant ro le. On the ot her hand, 
so me stu di es sug gest a non-Ser b cha rac ter of the spe ec hes of So ut he a stern Ser bia, relying on the ir 
‘pe rip he ra lity’ and the ir dis tan ce from the li te rary lan gu a ge. This pa per is mo ti va ted by a num ber of 
re cent stu di es, and espe ci ally a bo ok by T. Pe tro vić (Sr bi ja i njen jug / Ser bia and its So uth, Bel gra de 
2015), which of fers a dis tinct ap pro ach to the se is su es, in many ways pe cu li ar in Ser b lan gu a ge stu di es.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (При мље но: 16. ју ла 2018;
Фи ло ло шки фа кул тет  при хва ће но: 26. ок то бра 2018)
Ка те дра за срп ски је зик 
са ју жно сло вен ским је зи ци ма
Сту дент ски трг 1, 11000 Бе о град, Ср би ја
pr vo sla vr@yahoo.com
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Мир ја на Ми рић

ГРА МА ТИ КА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ФУ ТУ РА ПР ВОГ И ИЗ О СТА ВЉА ЊЕ  
СУ БЈУНК ТИВ НОГ МАР КЕ РА ДА У ЛУ ЖНИЧ КОМ ГО ВО РУ  

ЈУ ЖНОГ ТИ ПА ЗО НЕ I (БУ КО ВИК)*

Рад се ба ви гра ма ти ка ли за ци јом ана ли тич ког фу ту ра пр вог и упо тре бом / из о ста-
вља њем су бјунк тив ног мар ке ра да из фу тур ске кон струк ци је у лу жнич ком го во ру ју жног 
ти па зо не I. Aнализа усме ног го во ра ука зу је на огра ни че но при су ство син те тич ког 
фу ту ра гла го ла би ти, ви сок сте пен гра ма ти ка ли за ци је vel le-фор ме у кон струк ци ји ана-
ли тич ког фу ту ра пр вог, те на из ра же ну тен ден ци ју из о ста вља ња су бјунк тив ног мар ке ра 
да ка да су мар кер бу ду ћег вре ме на и су бјунк тив на кон струк ци ја у кон такт ној по зи ци ји, 
као и ка да је у фу тур ску се квен цу умет ну та ен кли ти ка. До би је ни ре зул та ти по сма тра ју 
се у од но су на дру ге је зи ке / ди ја лек те Бал кан ског је зич ког са ве за, ко је на мор фи син так-
сич ком пла ну од ли ку је из ра жен ана ли ти зам, и од ко јих мно ги ис по ља ва ју тен ден ци ју 
гу бље ња су бјунк тив ног мар ке ра.

Кључ не ре чи: фу тур пр ви, гра ма ти ка ли за ци ја, лу жнич ки го вор, Бал кан ски је зич ки 
са вез, су бјунк тив ни мар кер да.

This pa per de als with the gram ma ti ca li za tion of the de-vo li ti ve fu tu re and the use/omis sion 
of the su bjun cti ve mar ker in the analytic fu tu re con struc tion in the Lu žni ca ver na cu lar. The 
analysis re ve als the li mi ted use of the synthe tic type of fu tu re ten se (in the use of the verb 
bi ti ‘to be’), a high de gree of gram ma ti ca li za tion of the de-vo li ti ve fu tu re, as well as the ten-
dency to omit the su bjun cti ve mar ker da when the fu tu re mar ker and the su bjun cti ve con struc-
tion are in the con tact po si tion or when the fu tu re mar ker is fol lo wed by a cli tic. The re sults 
ob ta i ned are di scus sed from the per spec ti ve of the lan gu a ges/di a lects of the Bal kan Sprachbund, 
which are re por ted to ma ni fest analytism at the morp hosyntac tic le vel, as well as the ten dency 
to omit the su bjun cti ve mar ker. 

Keywords: de-vo li ti ve fu tu re, gram ma ti ca li za tion, Lu žni ca ver na cu lar, Bal kan Sprach bund, 
su bjun cti ve mar ker da.

1. УвОд. Гра ма ти ка ли за ци ја мар ке ра бу ду ћег вре ме на и за ме на ин фи-
ни ти ва фи нит ном ком пле мен та ци јом на во ди се као је дан од цен трал них 
бал ка ни за ма, од но сно као од ли ка ко ју на мор фо син так сич ком ни воу ис по ља-
ва ју мно ги је зи ци / ди ја лек ти Бал кан ског је зич ког са ве за (у да љем тек сту: БЈС).1 

* При лог пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту Је зик, фол клор и ми гра ци је на Бал ка ну 
Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ (бр. 178010), 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. 

За хва љу јем Јо ва ну Чу до ми ро ви ћу на ко мен та ри ма пр ве вер зи је ра да, као и ано ним ним 
ре цен зен ти ма на дра го це ним су ге сти ја ма.

1 У је зи ци ма / ди ја лек ти ма Бал кан ског је зич ког са ве за ја вља се скуп за јед нич ких од ли-
ка на раз ли чи тим ни во и ма је зич ке струк ту ре и лек си ко на, ко ји је на стао као по сле ди ца кон-
вер гент них је зич ких про це са ко ји су се од ви ја ли услед ви ше ве ков ног ин тен зив ног је зич ког 
кон так та го вор ни ка на ис тој те ри то ри ји и из ра же ног мул ти лин гви зи ма, и ни је усло вљен ге-
нет ском или ти по ло шком срод но шћу да тих је зи ка, је зич ким уни вер за ли ја ма или слу чај но шћу 
(joSePh 2001; heIne–kuteVa 2005). У је зи ке БЈС спа да ју бу гар ски, ма ке дон ски, го во ри при-
зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти срп ског је зи ка, ал бан ски, (да ко)ру мун ски, ару мун ски, 
ме гле но-ру мун ски и ис тро-ру мун ски, док се ма ње бал ка ни зо ва ним је зи ци ма БЈС сма тра ју 



У овом ра ду на ве де не бал ка ни зме ана ли зи ра мо на ма те ри ја лу лу жнич ког 
го во ра, ко ји при па да при зрен ско-ти моч кој ди ја ле кат ској обла сти срп ског 
је зи ка. Го во ри ове ди ја ле кат ске обла сти у ли те ра ту ри се сма тра ју „ви со ко-
бал ка ни зо ва ним срп ским на род ним го во ри ма” (мИлОРАдОвИћ 2015: 269). 
Ивић (2009: 152) на во ди да су при зрен ско-ти моч ки ди ја лек ти до жи ве ли две 
вр сте ино ва ци ја ко је су ве за не за сук це сив не вре мен ске сло је ве: ста ри ји слој 
чи не што кав ске ино ва ци је, док но ви ји слој чи не бал ка ни зми ко ји ове го во ре 
по ве зу ју са бу гар ским и ма ке дон ским је зи ком. Срп ски ди ја лек ти се, пре ма 
Иви ћу, мо гу кла си фи ко ва ти на бал ка ни зи ра не и не бал ка ни зи ра не (ИвИћ 
1998: 115), а што кав ска област у це ли ни пред ста вља под руч је „по ступ ног 
пре ла за из ме ђу на сле ђе ног сло вен ског ста ња у де кли на ци ји и бал ка но сло-
вен ског струк ту рал ног мо де ла” (ИвИћ 2002: 8).2

Осим ана ли тич ке де кли на ци је, у ти пич не бал ка ни зме свр ста ва ју се 
при су ство по лу гла са, пост по зи тив ни од ре ђе ни члан, ана ли тич ки vel le-фу тур 
са гра ма ти ка ли зо ва ним мар ке ром бу ду ћег вре ме на, ана ли тич ки ком па ра тив, 
ре ду пли ка ци ја објек та, гу бље ње ин фи ни ти ва и за ме на фи нит ном до пу ном 
(за де та љан при каз бал ка ни за ма в. joSePh 1999; lIndStedt 2000; MIšeSkato-
MIć 2004a). На ши рем пла ну, основ на од ли ка „бал ка ни зо ва них” је зи ка / ди-
ја ле ка та је сте ви сок сте пен ана ли ти зма.

У на став ку уво да го во ри мо о лу жнич ком го во ру, на во ди мо кра так пре-
глед до са да шњих са зна ња о гра ма ти ка ли за ци ји мар ке ра бу ду ћег вре ме на и 
за ме ни ин фи ни ти ва фи нит ном ком пле мен та ци јом из угла бал кан ске лин-
гви сти ке, а по том раз ма тра мо тен ден ци ју гу бље ња су бјунк тив ног мар ке ра 
из кон струк ци је vel le-фу ту ра у раз ли чи тим бал кан ским је зи ци ма. Оба фе-
но ме на обра зла же мо у кон тек сту ли те ра ту ре о при зрен ско-ти моч кој ди ја-
ле кат ској обла сти, од но сно лу жнич ком го во ру. На кон опи са ме то до ло ги је 
при ку пља ња и ана ли зе гра ђе ко ја је при ме ње на у ра ду, на во ди мо ре зул та те, 
по себ но ана ли зи ра ју ћи сте пен гра ма ти ка ли за ци је vel le-фу ту ра и усло ве под 
ко ји ма се мар кер да у лу жнич ком го во ру из о ста вља.

1.1.лУЖНИЧКИ ГОвОР. Го во ре ју жне и ис точ не Ср би је Бе лић (1905: 
XXXIX) де ли у три гру пе: ти моч ко-лу жнич ки, свр љи шко-за плањ ски и ју-
жно мо рав ски го вор, док се пре ма Иви ћу (2009: 175) при зрен ско-ти моч ка 
ди ја ле кат ска област де ли на пет ди ја ле ка та: при зрен ско-ју жно мо рав ски, 
ти моч ко-лу жнич ки, свр љи шко-за плањ ски, до њо по ло шки и кра тов ски. Ти-
моч ко-лу жнич ки ди ја ле кат Бе лић је по де лио на два под ди ја лек та: ти моч ки 
и лу жнич ки (1905: 91), а Со бо љев де таљ ни је на че ти ри је ди ни це: ти моч ку, 
бе ло па ла нач ку, пи рот ску и лу жнич ку (сОбОљЕв 1995: 208; ИвИћ 2009: 198–199).3 
Лу жни ца за у зи ма ју жну по зи ци ју у окви ру ти моч ко-лу жнич ког ди ја лек та 

но во грч ки, бал кан ски ром ски, бал кан ски тур ски и се фард ски (lIndStedt 2000; сОбОлЕв2003; 
heIne–kuteVa 2005). Сте пен при су ства раз ли чи тих бал ка ни за ма ме ђу је зи ци ма / ди ја лек ти ма 
БЈС ва ри ра (АсЕНОвА 2002; MIšeSkatoMIć 2004a; lIndStedt 2016).

2 О зна ча ју про у ча ва ња срп ских ди ја ле ка та из угла кон такт не лин гви сти ке, а у ве зи са 
њи хо вим по зи ци о ни ра њем у окви ру Бал кан ског је зич ког са ве за в. Вуч ко вић 2009.

3 За кри те ри јум раз гра ни ча ва ња ти моч ко-лу жнич ког у од но су на свр љи шко-за плањ-
ски и ју жно мо рав ски ди ја ле кат (гла со ви /ч/ и /џ/ у од но су на /ћ/ и /ђ/) в. бЕлИћ 1905 и ИвИћ 
2009, а за кри те ри јум раз гра ни ча ва ња лу жнич ког од ти моч ког го во ра (глас /л/) в. бЕлИћ 1905.
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(ИвИћ 2009: 199), а лу жнич ки под ди ја ле кат за хва та под руч је ши ре од пра ве 
Лу жни це и раз ли ку је се од ти моч ког као ста ри јег под ди ја лек та:

„Овај је го вор на зван ти моч ко лу жнич ким због то га, што се ње го ве цр те у 
лу жнич ко ме кра ју од ли ку ју од оних ко је се на ла зе у ди ја лек ту, у глав но ме, 
се вер но од Ни ша ве. Лу жнич ки под ди ја ле кат, ко ји се на хо ди већ под ути ца јем 
за плањ ско га го во ра, де ли од ти моч ко га, ста ри јег ди ја ле кат ског ти па ове гру-
пе, пру га ко ја се, у глав ним по те зи ма, пру жа ис точ ном па ди ном пла ни не Сто-
ла, иде на се вер пла нин ским лан ци ма не спу шта ју ћи се у до ли не ко је с ју га и 
ис то ка во де ка Пи ро ту, и на тај на чин оста вља цео пи рот ски крај ти моч ко ме 
го во ру.” (бЕлИћ 1905: XLI II).

Осла ња ју ћи се на је зич ке цр те, не и на ге о граф ски по јам, од но сно кул ту-
ро ло шке од ли ке лу жнич ког кра ја, Љу би сав Ћи рић Лу жни цу де ли на зо ну I 
(Лу жни ца), ко ја об у хва та Бу ко вик (ју жни тип) и Пра ву Лу жни цу (се вер ни тип) 
и на зо ну II (лу жнич ко За пла ње) (ћИРИћ 1983: 15, 18).4 На се ља Лу жнич ког За-
пла ња су: Бог да но вац, Бре стов Дол, Ве ли ко Бо њињ це, Грн чар, Дол, За ви дин це, 
Ли но во, Ма ло Бо њињ це, Ме згра ја, Мо дра Сте на, Оста то ви ца, Штр бо вац; 
на се ља Бу ко ви ка су: Алек сан дро вац, Бер дуј, Ва ва, Вал ниш, Вре ло, Гор чин це, 
Дра ги нац, Ду че вац, Ка лу ђе ре во, Кам бе ле вац, Ки је вац, Ле ско ви ца, Љу бе ра ђа, 
Ма су ро вац, Ра ди њин це, Ра до син, Ра ков Дол, Ра лин, Стол, Стре лац, Сту де на, 
Цр ве на Ја бу ка; на се ља Пра ве Лу жни це су: Ба бу шни ца, Бе жи ште, Бра ти ше вац, 
Вој ни ци, Гор ње Кр њи но, Гор њи Стри же вац, До ње Кр њи но, До њи Стри же вац, 
Из вор, Про ва ље ник, Ра до ше вац, Ре сник, Су ра че во, Шљи во вик (ћИРИћ 1983: 15).

1.2.ГРАмАТИКАлИЗАЦИјАмАРКЕРАбУдУћЕГвРЕмЕНА. Гра ма ти ка ли за ци ја 
мар ке ра бу ду ћег вре ме на у кон струк ци ји vel le-фу ту ра је дан је од ва жних 
мор фо син так сич ких бал ка ни за ма ко ји ка рак те ри ше је зи ке / ди ја лек те БЈС 
(joSePh 1999; lIndStedt 2000; АсЕНОвА 2002; MIšeSkatoMIć 2004a), па и го во-
ре при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти (бЕлИћ 1905; сТАНОјЕвИћ 1911; 
бОГдАНОвИћ 1979; 1987; 2007; ТОПОлИњсКА 1994; РЕмЕТИћ1996; млАдЕНОвИћ 
2013).5 У про це су гра ма ти ка ли за ци је, лек сич ки во лун та тив ни гла гол (хте ти) 
по стао је по моћ ни гла гол у функ ци ји мар ке ра бу ду ћег вре ме на, са мо гу ћим 
да љим ре дук ци ја ма у пар ти ку лу или афикс (heIne 2003; hoPPer–traugott 
2003). Та бе ла 1 при ка зу је гра ма ти ка ли зо ва не об ли ке мар ке ра бу ду ћег вре-
ме на и во лун та тив не гла го ле од ко јих су по ста ли, као и су бјунк тив не мар-
ке ре и њи хо ву упо тре бу, о че му ће би ти ре чи у одељ ку 1.3. 6

4 По де ла зо не I на ју жни и се вер ни тип из вр ше на је на осно ву сле де ћих ка рак те ри сти ка 
при сут них у се вер ном ти пу: на ста вак -је за но ми на тив мно жи не име ни ца му шког ро да, об ли ци 
ни, ни је = ми; ви је = ви; ђи, ђу = их, је, ју; то ва, ту ва = тој, туј (то, ту) (ћИРИћ 1983: 15, 18).

5 Осим vel le-фу ту ра, ко ји се гра ди од гла го ла хте ти, у је зи ци ма БЈС по сто ји и ha beo-фу-
тур, ко ји се обра зу је од гла го ла има ти (в. АсЕНОвА 2002; сОбОлЕв 2003; MItkoVSka– BužaroVSka 
2014, из ме ђу оста лих).

6 Тер ми но ло шка на по ме на: у бал кан ској лин гви сти ци фи нит на до пу на ко јом је за ме њен 
ин фи ни тив озна ча ва се раз ли чи тим тер ми ни ма: су бјунк тив, кон јунк тив, да-кон струк ци ја, 
кон струк ци ја (да) + пре зент. У овом ра ду упо тре бља ва мо тер мин су бјунк тив на кон струк ци ја 
(да) + пре зент, пре ма тер ми ну su bjun cti vus pra e sen tis (уп. ТОПОлИњсКА 2008: 56; ГАјдОвА 2014: 
65). О су бјунк тив ним кон струк ци ја ма в. ТОПОлИњсКА 2014. Прем да је у срп ској ди ја лек то ло шкој 
ли те ра ту ри уо би ча је ни ји тер мин ве зник, мар кер ко јим се уво ди фи нит на до пу на у ра ду на зи-
ва мо су бјунк тив ним мар ке ром (в. и ТОПОлИњсКА 1994; BužaroVSka 2004).
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Та бе ла 1. Гра ма ти ка ли за ци ја мар ке ра бу ду ћег вре ме на и упо тре ба / из о ста вља ње су бјунк-
тив ног мар ке ра у кон струк ци ји фу ту ра пр вог у је зи ци ма / ди ја лек ти ма БЈС.7

Ана ли тич ки фу тур: 

мар кер бу ду ћег вре ме на + 
[(су бјунк тив ни мар кер) + 

фи нит на допуна]субјункти вна да-кон струк ци ја 

мар кер бу ду ћег 
вре ме на 

су бјунк-
тив ни 
мар ке р

у по тре ба / 
из о ста вља ње 
су бјунк тив-
ног маркера

новогрчки tha < the lo na –
joSePh2001;АсЕНОвА2002;

joSePh–PaPPaS2002;сОбОлЕв2003;
leluda-VoSS2005

бу гар ски ще < *xot ěti да (+) > –
АсЕНОвА2002;сОбОлЕв2003;
MIšeSkatoMIć2004б;heIne–
kuteVa2005;млАдЕНОвА2010

ма ке дон ски ќе8 < *xot ěti да – thau-knudSen1998;сОбОлЕв2003;
MIšeSkatoMIć2004б

при зрен ско-
-ти моч ки 
ди ја лек ти 

ће / че < *xot ěti да (+)

бЕлИћ 1905; ТОПОлИњсКА 1994; 
РЕмЕТИћ1996; млАдЕНОвИћ 2003;
бОГдАНОвИћ 2007; мИРИћ2017;

мИРИћ2018

ал бан ски do < du a tё (+) > – thau-knudSen1998;АсЕНОвА2002;
сОбОлЕв2003;joSePh2016

ру мун ски о < a vrea să + АсЕНОвА2002;d’hulStetal.20049

арумунски va10 < a vre a s(i) (+)
АсЕНОвА2002;сОбОлЕв2003;

d’hulStetal.2004;Bara–kahl–
SoBoleV2005

бал кан ски 
ромски ka < kam(el) te –

Boretzky1999;FrIЕdMan2000;
2014;MatraS2004;РУсАКОв2005;

elšík–MatraS2006
* Озна ке: + (оба ве зна упо тре ба мар ке ра), – (пот пу но из о ста вља ње мар ке ра), (+) (фа кул та-
тив на упо тре ба мар ке ра), (+) > – (тен ден ци ја ка из о ста вља њу).

Ка да је реч о при зрен ско-ти моч кој ди ја ле кат ској обла сти, То по лињ ска 
на осно ву про мен љи во сти мар ке ра бу ду ћег вре ме на и при су ства / од су ства 
су бјунк тив ног да де фи ни ше сле де ће мо де ле гра ђе ња фу ту ра пр вог: ја ћу / 
хо ћу / не ћу да пи шем; ја ћу / хо ћу / не ћу пи шем; ја ће да пи шем; ја ће пи шем 
(ТОПОлИњсКА 1994: 151). Ћи рић из два ја не ко ли ко на чи на гра ђе ња фу ту ра 
пр вог у лу жнич ком го во ру: а) по ја ва об ли ка ци као суп сти ту ен та ен кли тич ке 
фор ме по моћ ног гла го ла, обра зо ва ног пре ко аси ми ла ци је и ре дук ци је: чу (чь) 
си (се) > ч си (се) > ц си (с) > ци (на при мер, ми ци иде мо < ми че си иде мо); 
б) ен кли тич ки об ли ци пре зен та по моћ ног гла го ла хте ти и кон струк ци је да 

7 За раз вој фу ту ра и/или да-кон струк ци ја из ди ја хро не пер спек ти ве в. и ГРКОвИћ-мЕј-
џОР 2012; јАЧЕвА-УлЧАР 2014.

8 Ре а ли зо ва но и као ќа, за, жа (ГАјдОвА 2008: 212), од но сно že (мАКАРЦЕв 2013: 515).
9 У ис тој сту ди ји на во де се и дру ги на чи ни гра ђе ња бу ду ћег вре ме на у ру мун ском је зи ку.
10 Ре а ли зо ва но као мар кер бу ду ћег вре ме на u у охрид ском ару мун ском (мАРКОвИќ 2007: 

154–155).
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+ пре зент (на при мер, че да лег ну, чу да свр нем); в) че шће без ве зни ка да (чу 
ора тим, чу си идем); г) нај че шћи су об ли ци са ен кли ти ком че за сва ли ца и 
пре зен том од го ва ра ју ћег гла го ла, не кад и са ве зни ком да (на при мер, че идеш, 
че га те ра мо) (ћИРИћ 1983: 84–85).11

Гра ма ти ка ли за ци ја мар ке ра бу ду ћег вре ме на у го во ри ма при зрен ско-ти-
моч ке ди ја ле кат ске обла сти по не кад из о ста је у 1. ли цу јед ни не. Раз ли чи ти 
ау то ри ука зу ју на фа кул та тив ну упо тре бу об ли ка ће и ћу (ћИРИћ 1983; ТОПО-
лИњсКА 1994; ћИРКОвИћ 2013), а Со бо љев на во ди сле де ћу аре ал ну ди стри бу-
ци ју об ли ка фу тур ске ен кли ти ке у 1.л.јд.: чу – Ти мок, Бе ла Па лан ка, Лу жни ца, 
че – Ви сок, За бр ђе, Бу рел, чу / че – Пи рот (сОбОљЕв 1995: 205). Со бо љев ка-
сни је ука зу је и на ва ри ја ци ју об ли ка чу и че у ти моч ком го во ру (SoBoleV 1998: 
Кар та 129), а Ми рић ис ти че да је у ти моч ком го во ру мар кер бу ду ћег вре ме на 
у 1.л.јд. ре а ли зо ван као чу / ћу у 35 при ме ра, а као че / ће у 5 при ме ра, што по-
ка зу је ве ћу за сту пље ност флек тив ног об ли ка (мИРИћ 2017: 142). У лу жнич ком 
го во ру Ћи рић на во ди оба об ли ка у 1.л.јд. (чу и че) (ћИРИћ 1983: 84–85).

1.3.УПОТРЕбА/ИЗОсТАвљАњЕсУбјУНКТИвНОГмАРКЕРАда. Ре дук ци ја ин фи-
ни ти ва и ње го ва суп сти ту ци ја фи нит ном ком пле мен та ци јом је дан је од ти-
пич них мор фо син так сич ких бал ка ни за ма (FrIedMan1988; joSePh 2016).12 
Сте пен ре а ли за ци је фи нит не ком пле мен та ци је ва ри ра ме ђу је зи ци ма БЈС: 
ин фи нит не до пу не не по сто је у ма ке дон ском, бу гар ском,13 ару мун ском, 
но во грч ком и бал кан ском ром ском, док се у да ко ру мун ском и оба ди ја лек та 
ал бан ског ин фи нит не до пу не и да ље упо тре бља ва ју (aMMann–Vanderauwe-
ra 2004: 302–304; joSePh 2016: 266; MatraS–tenSer 2016: 348). Ка да је реч о го-
во ри ма при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти, у ли те ра ту ри се та ко ђе 
ука зу је на од су ство ин фи ни ти ва и до след ну за ме ну су бјунк тив ном кон струк-
ци јом (да) + пре зент (бЕлИћ 1905; сОбОлЕв 2003; ИвИћ 2009; мИРИћ2017).14

По зи ва ју ћи се на Санд фел да (SandFeld 1930), по је ди ни ау то ри на во де 
да се гу бље ње ин фи ни ти ва мо же по сма тра ти као цр та ка рак те ри стич на за 
бал кан ске је зи ке, ко ја по ти че из грч ког је зи ка, где је ин фи ни тив пр ви иш-
че зао (бЕлИћ 1905: 646–647; бУЖАРОвсКА– мИТКОвсКА 2014: 22–23), те да су 

11 На при су ство ана ли тич ког фу ту ра и/или гра ма ти ка ли за ци ју мар ке ра бу ду ћег вре ме на 
ука зу је се и у ра до ви ма за сно ва ним на гра ђи из ди ја ле ка та срп ског је зи ка ван при зрен ско-ти-
моч ке ди ја ле кат ске обла сти (уп. ИвИћ 1990; ИвИћ–бОшњАКОвИћ–дРАГИН 1997; РАдИћ 2004; 
мИлОРАдОвИћ 2007; 2015; бОшњАКОвИћ 2015). Про дор бал кан ских цр та у не ке ко сов ско-ре са в ске 
ди ја лек те, као по гра нич не са при зрен ско-ти моч ким ди ја лек ти ма, по себ но ис ти че Со фи ја 
Ми ло ра до вић, и то на пла ну ана ли тич ке де кли на ци је (мИлОРАдОвИћ 2003).

12 По јам фи нит не ком пле мен та ци је у ли те ра ту ри се пр вен стве но од но си на до пу не 
мо дал ним гла го ли ма, ма да сма тра мо да се мо же при ме ни ти и на фи нит ну ком пле мен та ци ју 
у обра зо ва њу ана ли тич ког фу ту ра пр вог, бу ду ћи да је у је зи ци ма / ди ја лек ти ма БЈС ин фи ни-
тив за ме њен фи нит ном до пу ном – су бјунк тив ном кон струк ци јом (да) + пре зент. 

13 Тре ба, ипак, на по ме ну ти да су у бу гар ском ин фи нит ни об ли ци рет ко при сут ни са мо у 
стан дард ном је зи ку (joSePh 2016: 266), а Асе но ва на во ди и при ме ре упо тре бе (скра ће ног) об ли-
ка ин фи ни ти ва (АсЕНОвА 2002: 143–144). Со бо љев на во ди да се у го во ру бу гар ског се ла Ге ла 
бу ду ће вре ме гра ди од мар ке ра бу ду ћег вре ме на и су бјунк ти ва без су бјунк тив ног мар ке ра или 
ин фи ни ти ва, као и од ин фи ни ти ва пра ће ног мар ке ром бу ду ћег вре ме на (сОбОлЕв 2003: 58–59).

14 Ди стинк тив на су бјунк тив на мор фо ло ги ја гла го ла у до пу ни ја вља се у ал бан ском, 
бал кан ским ро ман ским је зи ци ма и не ким ром ским ди ја лек ти ма на Бал ка ну, док у но во грч ком 
и бал кан ским сло вен ски им је зи ци ма / ди ја лек ти ма по себ них об ли ка не ма, већ се упо тре бља ва 
пре зент ска мор фо ло ги ја (kraPoVa 2001; FrIedMan 2014).

93ГРА МА ТИ КА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ФУ ТУ РА ПР ВОГ И ИЗ О СТА ВЉА ЊЕ СУ БЈУНК ТИВ НОГ МАР КЕ РА ДА



се да-кон струк ци је по ја ви ле у ста ро сло вен ском је зи ку као функ ци о нал на 
за ме на за ин фи ни тив (бУЖАРОвсКА– мИТКОвсКА 2014: 22–23).

У по гле ду фи нит не ком пле мен та ци је, по сма тра но из функ ци о нал но-
се ман тич ког угла, по сто је два ти па до пу на: ин ди ка тив не и мо дал не/су бјунк-
тив не до пу не, а раз ли ка се те ме љи на кон цеп ти ма су бје кат ске (аген тив не) 
кон тро ле и фак тив но сти (kraPoVa 2001; todoroVIć 2012; joSePh 2016; MatraS
–tenSer 2016). У ве ћи ни је зи ка / ди ја ле ка та БЈС ова два ти па до пу на уво де 
се два ма раз ли чи тим ма р ке ри ма: а) ин ди ка тив ним ма р ке ром – oti, pos, pu у 
грч ком, че, що у бу гар ском, де ка, оти у ма ке дон ском, që, se у ал бан ском, că 
у ру мун ском, kaj у ром ском; б) во лун та тив но-мо дал ним ма р ке ром – na у 
грч ком, да у бу гар ском и ма ке дон ском, të у ал бан ском, să у ру мун ском, te у 
ром ском (SandFeld 1930: 175–176; kraPoVa 2001: 122; АсЕНОвА 2002: 149; aM-
Mann–Vanderauwera 2004: 300; MIšeSkatoMIć 2004б: 531; joSePh 2016: 267; 
MatraS–tenSer 2016: 343).15 Ме ђу тим, у срп ском је зи ку и ње го вим ди ја лек-
ти ма, ин ди ка тив не и су бјунк тив не до пу не уво де се истом реч ју – мар ке ром 
да. Ка да у ра ду го во ри мо о из о ста вља њу мар ке ра да, ми сли мо на су бјунк-
тив не до пу не у окви ру фу ту ра пр вог.

У не ким је зи ци ма / ди ја лек ти ма БЈС су бјунк тив ни мар кер је ре а ли зо-
ван, у не ки ма ни је (в. Та бе лу 1): оба ве зно се упо тре бља ва у ру мун ском, 
фа кул та тив но упо тре бља ва / из о ста вља у ару мун ском и не ким го во ри ма 
при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти, по ка зу је тен ден ци ју ка из о ста-
вља њу у бу гар ском и ал бан ском, а ни ка да се не упо тре бља ва у ма ке дон ском, 
но во грч ком и бал кан ском ром ском.

У ли те ра ту ри о го во ри ма при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти ука-
зу је се на фа кул та тив но из о ста вља ње су бјунк тив ног мар ке ра да из кон струк-
ци је фу ту ра пр вог. Бе лић кон ста ту је „из ба ци ва ње да у буд. вре ме ну и уз не ке 
гла го ле – што, у оста лом, ни је још пот пу но из вр ше но – уз ко је је ста јао ин фи-
ни тив. То је по ву кло за со бом и гу бље ње ин фи ни ти ва, бо ље, ге не ра ли са ње, 
по сле тих гла го ла, и у буд. вре ме ну сад. вре ме на м. ин фи ни ти ва” (бЕлИћ 1905: 
475). Ка да је реч о из о ста вља њу да, Бе лић ис ти че да „све за да се про пу шта у 
оним слу ча је ви ма, у ко ји ма би се, да ови ди ја лек ти зна ју за ин фи ни тив, он 
упо тре био као до пу на” (1905: 636). Пре све га, на во ди бу ду ће вре ме. Фе но мен 
из о ста вља ња мар ке ра да об у хва ћен је и пи та њем „ка да се и у ко јој ме ри по-
ја вљу је фу тур ски об лик без да” у син так сич ком упит ни ку за го во ре ко сов-
ско-ре сав ске и при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти (РАКИћ-мИлОјКОвИћ 
1995: 557). Фа кул та тив на упо тре ба мар ке ра да ре ги стр о ва на је на ма те ри ја лу 
го во ра при зрен ско-ти моч ке и ко сов ско-ре сав ске ди ја ле кат ске обла сти (ћИР-
КОвИћ 2013: 314), а спо ми ње се и у го во ру по је ди них на се ља ти моч ког го во ра: 

15 Ди стинк ци ја из ме ђу два ти па мар ке ра уоч љи ва је и у тер ми но ло шким раз гра ни че-
њи ма на син так сич ком ни воу: ин ди ка тив ни мар ке ри ана ли зи ра ју се као ком пле мен ти за то ри 
(енгл. com ple men ti zers) (joSePh 2016; kraPoVa 2001), док се мо дал ни / су бјунк тив ни мар ке ри 
озна ча ва ју те р ми ни ма „мар ке ри ком пле мен та ци је” (енгл. com ple men ta tion mar kers) (joSePh 
2016), су бјунк тив не па р ти ку ле (kraPoVa 2001), пар ти ку ле (АсЕНОвА 2002), ден тал ни мо дал ни 
суб ор ди на то ри (енгл. den tal mo dal sub or di na tors – DMS) (FrIedMan 1984; 2014). По је ди ни ау-
то ри оба мар ке ра тре ти ра ју као ком пле мен ти за то ре (уп. ProgoVac 1993; 1995; MIšeSkatoMIć 
2004б). За ди стинк ци ју re a lis vs. ire a lis/mo dal com ple men ti zers в. aMMann–Vanderauwera 
2004. На по тре бу да се кла си фи ка ци ја ком пле мен ти за то ра ре ви ди ра не дав но је ука за ла и 
Кра по ва, те ме ље ћи ана ли зу на гра ђи из бу гар ског и срп ског је зи ка (kraPoVa 2018: 339).
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Ка ме ни ца (сОбОлЕв 2003: 58–59), Но во Ко ри то (РИсТИћ2018:143), За гра ђе 
(сИКИмИћ2018: 155), као и на узор ку го во ра ве ћег бро ја на се ља ти моч ког го-
во ра, у ко ме се да у не знат но ве ћој ме ри из о ста вља не го упо тре бља ва (мИРИћ 
2018: 211). Ми ше ска То мић та ко ђе на во ди да је из о ста вља ње да у ју го и сточ ним 
срп ским ди ја лек ти ма фа кул та тив но (MIšeSkatoMIć 2004б: 521). У лу жнич ком 
го во ру, Ћи рић кон ста ту је да се ин фи ни тив не упо тре бља ва, већ га је за ме ни-
ла кон струк ци ја да + пре зент, ка ко у фу ту ру, та ко и уз мо дал не гла го ле, а 
на во ди и фа кул та тив ну упо тре бу мар ке ра да (ћИРИћ 1983: 84).

Ка да је реч о усло ви ма под ко ји ма се мар кер да из о ста вља у го во ри ма 
при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти, ука зу је се на ве ћу ве ро ват но ћу 
из о ста вља ња мар ке ра да ако мар кер бу ду ћег вре ме на и фи нит на до пу на ни-
су у кон такт ној по зи ци ји (млАдЕНОвИћ 2013: 352; мИРИћ 2018: 209, 211), а 
по себ но ако је из ме ђу њих упо тре бље на не ка ен кли ти ка (ТОПОлИњсКА 1994: 
152), пре све га ен кли тич ки об лик за ме ни це или реч се из ре флек сив ног гла-
го ла (мИРИћ 2018: 209). У син так сич ком упит ни ку за го во ре ко сов ско-ре-
сав ске и при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти мо гу ће из о ста вља ње 
мар ке ра да ис пи ту је се „у си ту а ци ји на го ми ла ва ња је зич ких сред ста ва”, као 
и „у ве за ма у ко ји ма се на ла зи не ки об лик ре флек сив них гла го ла” (РАКИћ-мИ-
лОјКОвИћ 1995: 530).

У ли те ра ту ри се сре ће не ко ли ко обра зло же ња раз ло га ко ји су усло ви ли 
из о ста вља ње мар ке ра да. Бе лић на во ди:

„Та кав се про цес мо гао из вр ши ти и да об ли ци 3. sing. и pl. у глаг. хте ти и 
ни су би ли јед на ки, јер је об лик 3. sing. ће мо гао по ста ти, за то што се уз ње га 
упо тре бља вао и лич ни глаг. об лик, за и ста не ка вр ста гла гол ске спо не, ко ја се 
по сле мо гла пре но си ти и у дру га ли ца. Да је то та ко, ви ди се из то га, што се 
то исто из вр ши ло и са сви ма дру гим гла го ли ма ко ји има ју слич ну слу жбу 
(мо ћи, иска ти и сл.)” (бЕлИћ 1905: 636–637).

Из угла фор мал не син так се, Ми ше ска То мић на во ди да је гу бље ње су-
бјунк тив ног мар ке ра по сле ди ца гра ма ти ка ли за ци је: 

„[...] the chan ge from fi ni te to non fi ni te mo dal cli tics re la tes to the loss of the su-
bjun cti ve mood com ple men ti zer. As the φ-fe a tu res of the mo dal cli tics we re lost 
and T/AgrS re ap pe a red to the left of the le xi cal verb, the su bjun cti ve mood com ple-
men ti zer be ca me su per flu o us and di sap pe a red.” (MIšeSkatoMIć 2004б: 541).

2. ПРЕдмЕТИЦИљИсТРАЖИвАњА. Циљ ис тра жи ва ња је да ис пи та сте пен 
гра ма ти ка ли за ци је фу ту ра пр вог у лу жнич ком го во ру из угла мор фо син-
так сич ких од ли ка је зи ка / ди ја ле ка та Бал кан ског је зич ког са ве за, те да се 
ре зул та ти ис тра жи ва ња упо ре де са по да ци ма до ступ ним за дру ге је зи ке / 
ди ја лек те БЈС, а пре вас ход но са ре зул та ти ма сту ди ја ра ђе них на ма те ри ја лу 
го во ра при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти. У ана ли зи гра ђе усред-
сре ди ће мо се на сле де ће фе но ме не: ре дук ци ју ин фи ни ти ва, гра ма ти ка ли за-
ци ју vellе-фу ту ра и упо тре бу / из о ста вља ње су бјунк тив ног мар ке ра да из 
кон струк ци је фу ту ра пр вог. На осно ву ста ња опи са ног у ли те ра ту ри, у лу-
жнич ком го во ру мо же се оче ки ва ти гра ма ти ка ли за ци ја мар ке ра бу ду ћег 
вре ме на у кон струк ци ји фу ту ра пр вог, као и фа кул та тив на упо тре ба / из о-
ста вља ње су бјунк тив ног мар ке ра да. 
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До са да шња аре ал на ис тра жи ва ња (уп. SoBoleV 1998; сОбОлЕв 2003, из-
ме ђу оста лих) пру жа ју дра го це не ин фор ма ци је о аре ал ној ди стри бу ци ји 
об ли ка фу ту ра пр вог, али углав ном не на во де по дат ке о уче ста ло сти. Ана-
ли за на ра ти ва или спон та ног усме ног го во ра омо гу ћа ва да се са гле да ди-
стри бу ци ја об ли ка фу ту ра пр вог, од но сно сте пен гра ма ти ка ли за ци је мар ке-
ра бу ду ћег вре ме на, као и да се при су ство / од су ство од ре ђе них об ли ка 
кван ти та тив но из ра зи.

3. УЗОРАК. Гра ђу за рад чи не тран скрип ти ау дио и ви део ма те ри ја ла ко-
ји је при ку пљен то ком ју ла 2018. го ди не у окви ру про јек та до ку мен та ци је 
лу жнич ког го во ра, ко ји је још увек у то ку.16 Ма те ри јал је по хра њен у Ди-
ги тал ном ар хи ву Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ (ДА БИ). Иа ко је број 
на се ља об у хва ће них про јек том ве ћи, за по тре бе овог ра да ана ли зи ра ни су 
тран скрип ти раз го во ра ко је је ау тор ка ра да во ди ла са са го во р ни ци ма из 
сле де ћа 4 на се ља лу жнич ког го во ра: Гор чин ци, Стре лац, Ду че вац и Стол, а 
ко ја при па да ју оп шти ни Ба бу шни ца (Ма па 1)17. Из бор на се ља за по тре бе 
овог ра да из вр шен је та ко да сва на се ља при па да ју истом ти пу: пре ма Ћи-
ри ћу, по ме ну та че ти ри на се ља спа да ју у ју жни тип зо не I (део Лу жни це 
ко ји се на зи ва Бу ко вик) (ћИРИћ 1983: 15, 18).18

Ма па 1. На се ља лу жнич ких го во ра об у хва ће на ана ли зом.

16 Осим за по тре бе про јек та Је зик, фол клор и ми гра ци је на Бал ка ну (бр. 178010), до ку-
мен та ци ја лу жнич ког го во ра пред ста вља део ис тра жи вач ких ак тив но сти пла ни ра них у окви-
ру ме ђу на род ног про јек та (Dis-)en tan gling Tra di ti ons on the Cen tral Bal kans: Per for man ce and 
Pe r cep tion (Tra Ce Ba) (ERA.net RUS Plus и 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).

17 Ма па је на ста ла ко ри шће њем сер ви са Go o gle My Maps.
18 Из ску па по ме ну тих на се ља, Бе лић је ма те ри јал за сво ју ди ја лек то ло шку ана ли зу 

екс цер пи рао из се ла Гор чин ци (бЕлИћ 1905: XLI‒XLII).
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За по тре бе ра да ода бра ни су раз го во ри во ђе ни са 10 са го во р ни ка ста-
ри јег до ба (5 му шка ра ца и 5 же на) ко ји су ро ђе ни у на ве де ним на се љи ма или 
су се у њих пре се ли ли из на се ља ко ја та ко ђе при па да ју ју жном ти пу зо не I 
(де та ље о са го вор ни ци ма на во ди мо у Та бе ли 2). Се лек ци ја са го вор ни ка из-
вр ше на је та ко да су са го вор ни ци ро ђе ни и/или жи ве у на се љи ма ко ја при-
па да ју истом го вор ном ти пу, при па да ју ис тој уз ра сној ка те го ри ји и го во ре 
ди ја лек том.19 Са го вор ни ци су ода бра ни пре ма лин гви стич ким кри те ри ју-
ми ма пред ло же ним у по сто је ћој ли те ра ту ри (бЕлИћ 1905; ћИРИћ 1983; сОбОљЕв 
1995; ИвИћ 2009; вУКОвИћ–сАмАРџИћ2018), од ко јих нам је би ло пре суд но 
при су ство ка рак те ри сти ка на мор фо син так сич ком ни воу, ко је спа да ју и у 
бал ка ни зме: по јед но ста вље ни па де жни си стем – од су ство дру гих па де жних 
об ли ка из у зев но ми на ти ва и оп штег па де жа; гра ђе ње ком па ра ти ва при де ва 
по мо ћу пре фик са по-; при су ство пост по зи тив ног од ре ђе ног чла на, од су ство 
ин фи ни ти ва и до след на за ме на фи нит ном кон струк ци јом (да) + пре зент; 
фре квент на упо тре ба им пер фек та и ао ри ста.20 Ва жно је на по ме ну ти да су 
на ве де не од ли ке у раз ли чи тој ме ри при сут не код раз ли чи тих са го вор ни ка, 
те да су не ке од осо би на ста бил ни је у го во ру од дру гих.21

Та бе ла 2. По да ци о са го вор ни ци ма.

са го вор ник пол ме сто 
ста но ва ња 

ме сто 
ро ђе ња у зраст тра ја ње 

сним ка 
у ку пан број ана ли-
зи ра них при ме ра 

САГ1 м Гор чин ци Гор чин ци 78 го ди на 1:09:27 45
СА Г2 м Гор чин ци Гор чин ци 85 го ди на 1:11:2722 27
САГ3 ж Гор чин ци Дра ги нац 89 го ди на 1:55:16 54
СА Г4 м Стре лац Стре лац 67 го ди на 1:40:21 41
СА Г5 м Стре лац Стре лац 71 го ди на 34:0623 5
САГ 6 ж Стре лац Ра лин 84 го ди не 8
СА Г7 ж Стре лац Стре лац 78 го ди на 1:24:02 26
СА Г8 ж Ду че вац Стол 78 го ди на 1:49:10 144
СА Г9 ж Ду че вац Стре лац 82 го ди не 1:36:24 59
СА Г10 м Стол Стол 92 го ди не 49:38 10

19 У ши рем ску пу сни мље них са го вор ни ка по сто ји зна чај на ва ри ја ци ја: не ки са го во р-
ни ци ис кљу чи во ко ри сте ва ри је тет ко ји од го ва ра лу жнич ком го во ру, док се дру ги у раз го во-
ру са ис тра жи ва чем слу же са мо ва ри је те том ко ји је бли зак стан дард ном срп ском је зи ку, те 
ни су укљу че ни у ана ли зу. При ме ће на је и про ме на ва ри је те та у раз го во ру са ис тра жи ва чем 
(пре ла зак на ва ри је тет бли зак стан дард ном је зи ку), а од да тих са го вор ни ка узе ти су у об зир 
они сег мен ти раз го во ра ко ји са др же при ме ре ре ле вант не за ана ли зу (фу тур и пу ни по тврд ни 
/ од рич ни об лик гла го ла хте ти).

20 У ли те ра ту ри се на фо нет ско-фо но ло шком ни воу као ди ја ле кат ски ре ле вант не на во-
де и сле де ће ка рак те ри сти ке: екс пи ра тор ни ак це нат, од су ство гла са /х/, при су ство во кал ног 
/л/, при су ство по лу гла са /ь/.

21 Бу ду ћи да ме ђу ода бра ним са го во р ни ци ма има и му шка ра ца и же на, да је ве ћи на њих 
за вр ши ла основ ну, а не ки чак и сред њу шко лу, те да су сви му шки са го вор ни ци не ко вре ме 
ра ди ли ван под руч ја лу жнич ког го во ра (пе чал ба), ди ску та бил но је да ли су са го во р ни ци у 
тра ди ци о нал ном сми слу – ди ја ле кат ски ре ле вант ни. Та ко ђе, са го во р ни ци су у ве ли кој ме ри 
из ло же ни стан да рд ном је зи ку кроз ме ди је, те се ути цај стан да рд ног је зи ка на њи хов го вор не 
мо же за не ма ри ти. За кри тич ки при каз ме то до ло ги је по сто је ћих ди ја лек то ло шких ис тра жи-
ва ња из угла „ау тен тич но сти” в. ИлИћ 2016.

22 У раз го во ру са са го вор ни ком САГ2 уче ство вао је и са го вор ник САГ1.
23 Са го вор ни ци САГ5 И САГ6 су за јед но сни мље ни.

97ГРА МА ТИ КА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ФУ ТУ РА ПР ВОГ И ИЗ О СТА ВЉА ЊЕ СУ БЈУНК ТИВ НОГ МАР КЕ РА ДА



За по тре бе овог ра да ана ли зи ра но је око 12 са ти ау дио ма те ри ја ла, прем-
да ко ли чи на сни мље ног ма те ри ја ла и број екс цер пи ра них при ме ра ва ри ра 
у за ви сно сти од са го вор ни ка (Та бе ла 2).24 Тран скрип ти при ме ра ана ли зи ра-
них у ра ду да ти су у При ло гу.25 Тран скрип ци ја је по лу ор то граф ска, те је 
из го во ре ни са др жај вер но за бе ле жен, без нор ма тив не ко рек ци је не стан дард-
них об ли ка, из о ста вље них гла со ва или по гре ша ка ка рак те ри стич них за 
го вор ни је зик (уп. и вУКОвИћ–сАмАРџИћ2018).

Гра ђу за рад чи не ис кљу чи во спон та но про ду ко ва ни ис ка зи, док при ме ри 
не про дук тив ног по на вља ња ни су узе ти у об зир (за ка те го ри је не про дук тив-
ног по на вља ња в. мИРИћ 2017). Је дан део те ма раз го во ра са са го вор ни ци ма 
усме рен је на тра ди циј ску кул ту ру, оби ча је и жи вот у про шло сти, док се 
је дан део пи та ња ис тра жи ва ча од но сио на ме те о ро ло ги ју и пред ви ђа ња вре-
мен ских при ли ка ка ко би се ели ци ти рао ве ћи број при ме ра упо тре бе фу ту ра 
пр вог. При ме ри са фу ту ром че шће се сре ћу у спон та ном раз го во ру са са го-
вор ни ци ма, као и у ци та ти ма. По сто је ћи зна чај ни (син так сич ки) упит ни ци 
не ука зу ју на из бор те ма ко ји ма би се ели ци ти ра ла упо тре ба фу ту ра пр вог 
(уп. РАКИћ-мИлОјКОвИћ 1995: 557; сОбОлЕв 2003: 58), већ об у хва та ју оп шта 
те о риј ска пи та ња ко ја се ти чу фор ми из ра жа ва ња бу ду ћег вре ме на.

4. РЕЗУлТАТИ. Ана ли зом су об у хва ће ни при ме ри упо тре бе фу ту ра пр вог, 
али и по тврд ног / од рич ног об ли ка гла го ла хте ти са или без до пу не, са ци љем 
да се про ве ри да ли се гла гол хте ти гра ма ти ка ли зу је и ван кон струк ци је 
фу ту ра пр вог. Ана ли зи ра но је 419 при ме ра, од ко јих је 257 при ме ра упо тре-
бе фу ту ра пр вог. У Та бе ли 3 на во ди мо ти по ве екс цер пи ра них кон струк ци ја, 
при ме ре ко ји их илу стру ју, као и уку пан број ана ли зи ра них при ме ра.

Та бе ла 3. Ти по ви ана ли зи ра них кон струк ци ја.

Тип кон струк ци је Илу стра тив ни при ме р У ку пан број при ме ра 

фу тур пр ви син те тич ки би ће ки ша (САГ4) 6
ана ли тич ки ће ти до не сем сто ли цу (САГ1) 251

ен кли тич ки об ли ци пре зен та 
гла го ла хте ти без до пу не ка кво ће мо (САГ8) 38

пун по твр дан об лик пре зен та 
гла го ла хте ти с до пу ном 
(хте ти + (да) + пре зент)

оче  он пр ви да прој де (САГ3) 15

пун по твр дан об лик пре зен та 
гла го ла хте ти без до пу не мо же те кад год оће те (САГ9) 29

од ри чан об лик пре зен та гла го ла 
хте ти с до пу ном 

(не хте ти + (да) + пре зент)
не ће ови ја да ме узи ма (САГ6) 43

од ри чан об лик пре зен та гла го ла 
хте ти без до пу не не че ме ни јед но (САГ2) 37

24 Ни смо ана ли зи ра ли при ме ре ко је због бу ке или ло шег ква ли те та сним ка ни је би ло 
мо гу ће тран скри бо ва ти.

25 Тран скрип ци ју је ура ди ла ау тор ка ра да, ко ја је од го вор на за све по тен ци јал не гре шке. Озна-
ке ко ри шће не у тран скрип ци ји: ИСТ – ис тра жи вач ко ји во ди ин тер вју, САГ – са го вор ник (уз ред ни 
број са го вор ни ка), # – крат ка па у за, ### – ду жа па у за, [...] – из о ста вљен не ре ле ван тан део тран скрип-
та, [реч или део речи] – ау то ко рек ци ја ис тра жи ва ча или са го вор ни ка ко ја сле ди на кон угла сте 
за гра де. Не ра зу мљив го вор обе ле жен је озна ка ма: *део ре чи, *реч, *** (не ра зу мљив део ис ка за).
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4.1.фУТУРПРвИ. Из гра ђе је екс цер пи ра но укуп но 257 при ме ра упо тре бе 
фу ту ра пр вог. У го во ру два са го вор ни ка за бе ле же но је 6 при ме ра упо тре бе 
син те тич ког фу ту ра, као у при ме ру (1).
(1) син те тич ки фу тур (N=6)

Ка жу, кад је млад Ме сец, ако је та нак и *пре би ће су ша, ако је спу штен сто мак 
– би ће ки ша, ки шо ви то. (САГ1)

Упо тре ба син те тич ког фу ту ра ни је ка рак те ри стич на за го во ре при зрен-
ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти (уп. бЕлИћ 1905; ћИРИћ1983; сОбОљЕв 
1995; ИвИћ 2009), ни ти за ди ја лек те / је зи ке Бал кан ског је зич ког са ве за (уп. 
joSePh1999; АсЕНОвА 2002; сОбОлЕв 2003). Бу ду ћи да је у на шој гра ђи син те-
тич ки фу тур огра ни чен на упо тре бу гла го ла би ти у опи су ме те о ро ло шких 
при ли ка, упо тре бљен ис кљу чи во у 3. ли цу јед ни не (би ће), не мо же се сма-
тра ти про дук тив ним и ве ро ват но је по сле ди ца ути ца ја ме ди ја.26

У оста лим при ме ри ма (N=251), сре ће се до след на упо тре ба ана ли тич-
ког фу ту ра у кон струк ци ји: ен кли тич ки об лик пре зен та по моћ ног гла го ла 
хте ти (ћу / ћеш / ће) + (да) + пре зент, као у при ме ри ма (2) – (9).
(2) 1.л.јд., флек ти ван об лик (N=40):

Све ти Јо ван Би љо бер. Бе ре мо би ље сва ка кво. Па се иде у мо ру зу, па се иде у 
жи то, па се иде у ба шту, па се иде сву де ре дом ти ја дан да се на зр не. Где ћу 
идем? Оно све ура сло. (САГ9)

(3) 1.л.јд., гра ма ти ка ли зо ван об лик (N=13):
И ово # сад ће је дан оби чај да ти ис при чам. (САГ6)

(4) 2.л.јд., флек ти ван об лик (N=1):
До бро, то ћеш по сле да ис при чаш, са ми да за вр ши мо. (САГ1)

(5) 2.л.јд., гра ма ти ка ли зо ван об лик (N=18):
Би ло је: ако се сна ђеш – ће пре жи виш. Ако се не сна ђеш, тр пиш. Не ма. А исто 
то је у ин фла ци ју би ло мно го гад но. (САГ4)

(6) 3.л.јд. (N=99):
Она им из не ла ра ћи ју и # је дан пил знаш те ка, а она им из не ла као љу ту ра-
ћи ју [мла] ма ло бо љу, па он ис пил пе-шес и, *** а ба ба та ре кла: Си не, не мој, 
то ва та је ра ћи ја је мло го љу тач ка. Не не знам ка ко. Ау, [ка] ка же, ба бо, па што 
ми не ка за по на пред, ја си ју пи јем као ме ку, ка же, ка кој сла бу. Што ми *не 
ре че, ка же. Он па као не зна је. Што ми не ре че, кае, ја ју сад пи јем као ме ку. 
Те ка [ћ] ће се на пи је. (САГ5)

(7) 1.л.мн., гра ма ти ка ли зо ван об лик (N=35):
А што смо па у ре ку оти шли? До до ли це. Че да до но си мо ### кроз се ло пе ва-
мо. Не ма, су ша че да бу де, ма глу по сти. [...] (ИСТ: Кво сте пе ва ли?) [...] Па 
„до до ли це, до до ли це”, ка кво је би ло ја не знам, си не, са. Го џа, си не, го ди не, 
де ве де се го ди не, чу уте пам стот ку. (САГ3)

(8) 2.л.мн., гра ма ти ка ли зо ван об лик (N=8): 
А ја сам на бра ла цве ће, па сам му до не ла, па ка жем: „Зо ре, еве цве ћен це.” А 
оно га узе па га ту ри при гла ви цу. А ја по че да пла чем, па што при гла ву, ајд 

26 Тре ба на по ме ну ти да на упо тре бу син те тич ког фу ту ра ни су ути ца ла пи та ња ис тра-
жи ва ча о ме те о ро ло шким по ја ва ма, бу ду ћи да су би ла у фор ми ана ли тич ког фу ту ра: „Ка кво 
ће вре ме да бу де?”, а при ме ри у ко ји ма се из ра жа ва ју ме те о ро ло шке по ја ве че сто ни су ни 
ели ци ти ра ни пи та њем ис тра жи ва ча, већ спон та но про ду ко ва ни.
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у ча шу да га ту ри мо. А не, ка же, ви ће ми сви до но си те, па ће ми ста вља те 
ту. (САГ8)

(9) 3.л.мн. (N=37):
Ја за вр шим за го ди ну да на два раз ре да. Кад про ђе тај го ди на, сле де ћи два. 
Али че ме ис пи та ју за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти, али да под не сем мол бу. 
(САГ2)

Ана ли за гра ђе ука зу је на ви сок сте пен гра ма ти ка ли за ци је мар ке ра бу-
ду ћег вре ме на у свим ли ци ма осим у 1. ли цу је ди ни не (Гра фи кон 1). У 1. ли цу 
јед ни не при ме ће на је ва ри ја ци ја об ли ка ћу и ће и фре квент ни ја упо тре ба 
флек тив ног об ли ка ћу (75%), на шта ука зу ју и дру ги ра до ви на ма те ри ја лу 
го во ра при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти (ТОПОлИњсКА 1994; сОбОљЕв 
1995; ћИРКОвИћ 2003; мИРИћ 2017). У 2. ли цу јед ни не ре ги стро ван је је дан 
при мер упо тре бе флек тив ног об ли ка ћеш, док је у оста лим при ме ри ма у 
2.л.јд. мар кер бу ду ћег вре ме на гра ма ти ка ли зо ван (94,7%). Ка да је реч о об ли-
ци ма 3. ли ца је д ни не и мно жи не, је ди ни мо гу ћи об лик је ће, те у 3. ли цу ни не 
по сто ји опо зи ци ја флек ти ван : гра ма ти ка ли зо ван. Кон текст раз го во ра ути цао 
је на чи ње ни цу да при ме ри у 3. ли цу до ми ни ра ју у ана ли зи ра ној гра ђи, чи не ћи 
42% при ме ра, а на ве ћу за сту пље ност ових при ме ра ука зу ју и То по лињ ска 
(1994) и Ми рић (2017). У 1. и 2. ли цу мно жи не у гра ђи се сре ће ис кљу чи во 
гра ма ти ка ли зо ва ни об лик ће, док упо тре бе об ли ка ће мо и ће те не ма.27

Гра фи кон 1. Об ли ци ана ли тич ког фу ту ра пр вог.

27 Код по је ди них са го вор ни ка мар кер бу ду ћег вре ме на ре а ли зо ван је као ћу / ће, код 
дру гих као чу / че, а при ме ће на је и ва ри ја ци ја код истог са го вор ни ка. Ка ко ова ди стинк ци ја 
ни је ре ле вант на за наш рад, у тек сту ра да је уоп шта ва мо као ћу и ће, док је у при ме ри ма об лик 
на ве ден она ко ка ко га је са го вор ник из го во рио. Та ко ђе тре ба на по ме ну ти да је у по је ди ним 
при ме ри ма мар кер бу ду ћег вре ме на ре а ли зо ван и као ћ (уп. Ре ко: Че ис пад не гу жва ов де ћ се 
би ју [...] Нас ни кој не ди ра, али они ћ се сте па ју, па че дој де по ли ци ја. (САГ2); а у јед ном при-
ме ру и као це (уп. Али ја не чу, му шка иду де ца па пе шке, не ма ау то бус, не ма ни шта. Це за ба-
ви мо се, оно мрак. Му шка де ца че ме рас ки ну. (САГ8)).
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4.2.УПОТРЕбАПОТвРдНОГ/ОдРИЧНОГГлАГОлАхтетивАНКОНсТРУКЦИјЕфУ-
ТУРАПРвОГ. За раз ли ку од при ме ра упо тре бе ана ли тич ког фу ту ра пр вог, гра-
ма ти ка ли за ци ја нај че шће из о ста је ка да је гла гол хте ти упо тре бљен у по-
тврд ном / од рич ном об ли ку у дру гим кон струк ци ја ма, што до дат но ука зу је 
на то да се ен кли тич ки об ли ци гла го ла хте ти гра ма ти ка ли зу ју са мо он да 
ка да су упо тре бље ни у функ ци ји мар ке ра бу ду ћег вре ме на.

Ен кли тич ки об ли ци гла го ла хте ти упо тре бље ни ван кон струк ци је 
фу ту ра пр вог, да кле – као по моћ ни гла гол, без до пу не у ви ду су бјунк тив не 
кон струк ци је (да) + пре зент (N=38), у 1. и 2. ли цу јед ни не и 1. ли цу мно жи не 
ни су гра ма ти ка ли зо ва ни (Гра фи кон 2, при ме ри (10) – (14)).28 Прет по ста вља мо 
да је је дан од раз ло га због ког се у овом слу ча ју ен кли тич ки об лик гла го ла 
хте ти не гра ма ти ка ли зу је – то што из о ста је упо тре ба до пу не у ви ду кон-
струк ци је (да) + пре зент, на осно ву ко је би се, уко ли ко су бје кат ни је екс пли-
цит но ис ка зан, је ди но мо гли ре кон стру и са ти ли це и број.

Гра фи кон 2. Ен кли тич ки об ли ци гла го ла хте ти без до пу не.

(10) 1.л.јд., флек ти ван об лик (N=8)
И тај Бу џа по бег не од Гра ди ште ту, од то бр до. Ни су мо гли Бу га ри да га да га 
уби ју тад. По бе го. Сам. А ови дру ги су # по би ве ни. Је дан је *** ба ба му од не-
ла чуо сам ка жу # овај има ла зла то, ду ка ти. И да ла ду ка ти, и Бу га рин ре ко: 
ајд ова мо да те за тре пам, ја ћу увис, а ти бе гај. И та ко су спа се ни ти два чо ве-
ка, а они су по би ли го ре овај на то Гра ди ште. (САГ4)

(11) 2.л.јд., флек ти ван об лик (N=1)
„Ај де, ај де, иди по де да Ни ко ди ју, ку де он, там и ти и и и, не ће те.” И ја пој до 
по ње га. „[псовка] ку де ћеш по ме не?” (САГ8)

(12) 3.л.јд. (N=23)
Не ма, ка кво ће, ти мо раш и Љу би цу да чу ваш. (САГ8)

(13) 1.л.мн., флек ти ван об лик (N=5)
„Ја # очу ко ла ова да уз нем.” „А што?” „Па чу идем у До ли ње.” Па ре ко: „Ако 
на и деш не где на тр ње да”, ја па ла жем, „че про бу шиш гу ме.” Не че, ре че, не че, 

28 У гра ђи ни су ре ги стро ва ни при ме ри у 2. ли цу мно жи не. 
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„ни че па зи мо *овој, не ма по тр ње да иде мо.” Да прој де кроз се ло с гу ме на 
ко ла. Пр ви да бу де. Па ре ко: „То ма ми је рекьл да си не да вам ко ла.” Ма ре че: 
„Че и да деш, ја кад сам дошьл.” И узе и бре! Че иде. „До бро” ре ко, „ако им 
фа ле не што, пос(л)е, ка ко че мо?”, ре ко. (САГ3)

(14) 3.л.мн. (N=1)
Ка ко оче, што че? По му чи ше, по му чи ше. (САГ3)

Ка да је гла гол хте ти упо тре бљен у пу ном (ак цен то ва ном) об ли ку, са 
до пу ном у ви ду кон струк ци је (да) + пре зент (N=15) или без ње (N=29), у 1. 
и 2. ли цу јед ни не и мно жи не овај гла гол углав ном ни је гра ма ти ка ли зо ван 
(Гра фи кон 3, при ме ри (15) – (22)). На и ме, у 2. ли цу јед ни не ре ги стро ва на су 
два при ме ра гра ма ти ка ли зо ва ног об ли ка (оће, оћ) – је дан са до пу ном, дру ги 
без до пу не (при мер (17)), док је је ди ни при мер гра ма ти ка ли за ци је у 1. ли цу 
мно жи не (оће) ре ги стро ван уз упо тре бље ну до пу ну (при мер (20)).

Гра фи кон 3. Пун по твр дан об лик гла го ла хте ти.29

(15) 1.л.јд., флек ти ван об лик (N=4)
а) Ал она не че да ка же во ли ме, јел бо ји се чу да ју ма нем, не чу да при ста нем. 
[...] Али овај очу да ка жем да овај она тај ба ба ме по шту ва ли ***. (САГ2) 
б) Е не ћу те ка, оћу да при чаш. (САГ9)

(16) 2.л.јд., флек ти ван об лик (N=7)
Све се пра и ло руч но. Од ру ке се пра и ло. А сад, сад ко ји оћеш. Куј има па ре 
он ће зи да ру да на праи. Мла ди љу ди. (САГ10)

(17) 2.л.јд., гра ма ти ка ли зо ван об лик (N=2)
А ма ма, ко све кр ва, као ка же: „Ај де, ај де, мо раш, мо раш д’и деш си, ку пи га”. 
Ма не мо гу, бре. Ако оћ ку пи га, ако нећ, ка ко очеш, ма ни ми се. (САГ8)

29 Гра фи кон 3 об је ди њу је упо тре бу пу ног об ли ка гла го ла хте ти са и без до пу не. 
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(18) 3.л.јд. (N=23)
Ја ка да се же ним оно ме па не те, не мам зе мљу. (САГ1: Не ма има ње.) Не мам 
зе мљу, не ма. Ту сам бре ја, на де вет на ес ме ста сам ја пи тао. Не че ме ни јед но, 
ка же: си ро ма. Де вој че оче, ал ма ћа не *да ва. (САГ2)

(19) 1.л.мн., флек ти ван об лик (N=1)
А кад бе о ше де ца ова сит на, она ме *за бе ру: Ба ба, оће мо ли *да зе ми на зе ми? 
(САГ8)

(20) 1.л.мн., гра ма ти ка ли зо ван об лик (N=1)
Оће иде мо од ма пре ма ку ћу на го ре? Ја идем ку да цр кву про ђем па си идем. 
(САГ7)

(21) 2.л.мн., флек ти ван об лик (N=2)
Она одав но то ра бо ти, али сад бо ле сна же на, па мо жда не че. Ре че: „Сад ће ја 
да пи там.” […] А она му ре кла: „Мо же те кад год оће те.” (САГ9)

(22) 3.л.мн. (N=4)
И они са до о де, оће да би ју, оће да крад ну, оће да пљач ка ју. (САГ8)

Ка да је гла гол хте ти упо тре бљен у од рич ном об ли ку, са до пу ном у 
ви ду кон струк ци је (да) + пре зент (N=43) или без ње (N=37), у 1. и 2. ли цу јед-
ни не и 1. ли цу мно жи не овај гла гол углав ном ни је гра ма ти ка ли зо ван, док је 
у 2. ли цу мно жи не са мо флек ти ван (Гра фи кон 4, при ме ри (23) – (31)). На и ме, 
у 1. и 2. ли цу јед ни не ре ги стро ван је по је дан при мер гра ма ти ка ли зо ва ног 
об ли ка (не ће, нећ) – је дан са до пу ном (при мер (24)), дру ги без до пу не (при-
мер (26)), док је је ди ни при мер гра ма ти ка ли за ци је у 1. ли цу мно жи не (не че) 
ре ги стро ван уз упо тре бље ну до пу ну (при мер (29)).30

Гра фи кон 4. Од ри чан об лик гла го ла хте ти.31

30 Со бо љев ис црп но на во ди аре ал ну ди стри бу ци ју и при ме ре од рич ног об ли ка фу ту ра 
у бал кан ским је зи ци ма (сОбОлЕв 2003: 60–67).

31 Гра фи кон 4 об је ди њу је упо тре бу од рич ног об ли ка гла го ла хте ти са и без до пу не.
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(23) 1.л.јд., флек ти ван об лик (N=12)
Сас ком ши ку једьн се до го во рил [...] да га са че ка ће ву ку пи мно го уба ве па-
пу чи и да је и га са че ка да оти де, та мо је на крај би ла јед на ку ћа. [...] Ај де, 
ка же, ти иди на пред, а ја ћу по те бе, са мо да не мој мно го да отр чиш мо жда те 
не кој срет не па # Па ка же, до бро, не чу, али не чу ни бли зу, мо жда ни срет ну па 
да ви де идеш ти по ме не, па и то ва не ва ља. (САГ6)

(24) 1.л.јд., гра ма ти ка ли зо ван об лик (N=1)
Мо ра не ки јаг ње то да га је ку пил [...] А ја да га пи ту јем, ре ко (смех) ај де не ће 
се за мла чу јем. (САГ3)

(25) 2.л.јд., флек ти ван об лик (N=4)
И тач но је знао от при ли ке кад ће бу де ки ша. [...] Ка жем ја: „Су тра идем у др ва”. 
Ре че: „Неш да до ка раш др ва.” „Што бре?” Ре че: „Ки ша че.” (САГ1)

(26) 2.л.јд., гра ма ти ка ли зо ван об лик (N=1)
Ако оћ ку пи га, ако нећ, ка ко очеш, ма ни ми се.” (САГ8)

(27) 3.л.јд. (N=41)
а) И она ка ко сто ји у сва то ви, на при мер, са по двор она гре бе из си то то и вр ља 
пре ко њи *и на крај кад бу де, она га вр љи, овак # на го ре пре ко њу и # да га 
вр љи на кров. Ако пад не на кров, до бро је, че бу де до бро, те ка из ми сле но, ако 
ли не мож да га исвр љи на кров зна чи не је до бра ни не ве ста ни не че да бу де 
до бро. (САГ9)
б) И она пла че при ме не и при Зоранa: Ћу ма нем Љуп чу, не ће д’и ма мо де цу. 
(САГ8)

(28) 1.л.мн., флек ти ван об лик (N=4)
И при ча се да тре бе да се пра зњу је, да има Бог. А ми не ће мо. Не ће мо ли, не 
мо же ли, не знам ка кво је. (САГ7)

(29) 1.л.мн., гра ма ти ка ли зо ван об лик (N=2)
Ме ђу тим, у Гор чин ци се ис по ста ви # да сам ја и је дан Га ла из Штр ба нов ци 
ишли у Су ра че во на пр ви мај и про па ги ра ли да се сла ви Ђур ђев дан, да ми 
не че да сла ви мо де ве ти мај. (САГ1)

(30) 2.л.мн., флек ти ван об лик (N=3)
Па зми ју у по ље ме си мо на # [на њиву] на ле бат, зми ја исто. И ују тру пр во њу 
уз не мо, по ма ло. И ка же мо: „Сад те [јеле] је ли, а ле тос те не ви де ли.” И ја и сад 
си уме сим на ба шка, не ма леб, кој че да је де тол ко леб, ал уме сим зми ју и ују-
тру ка жем: „Уз нем те пр во њу.” „Не ћу.” Ја уз нем и ја не *ви ђал зми је. А они, 
ако оти ду да ко се, ако са мо „зми је, зми је”. Е, па не че те да је де те. (САГ8)

(31) 3.л.мн. (N=12)
А из ед но из дру го, оне па нић ке, три ту ре. Па по три-че ти ри, по три де ца, у 
ед но мо ра че три, по што смо де сет. Све се та ко де ли ло, би ло кво да је јел це. А 
сад де ца то ва не ће ни да је ду, си не. (САГ7)

По да ци о мо гу ћој гра ма ти ка ли за ци ји пу ног по тврд ног и од рич ног об-
ли ка хте ти из о ста ју из по сто је ће ли те ра ту ре. Мо гу се ту ма чи ти као од ли-
ка раз го вор ног је зи ка, на ста ла из по тре бе да се на ве де ни об ли ци скра те у 
спон та ном го во ру, али и као фе но мен на стао по ана ло ги ји са гра ма ти ка ли-
за ци јом мар ке ра бу ду ћег вре ме на. Тре ба на по ме ну ти да се у кон струк ци ји 
са до пу ном: (не) хте ти + (да) + пре зент, ин фор ма ци ја о ли цу и бро ју мо же 
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до би ти из об ли ка гла го ла у пре зен ту (уп. при ме ре (15а), (27а)), прем да гла гол 
(не) хте ти и гла гол упо тре бљен у пре зен ту не мо ра ју има ти исти су бје кат 
(уп. (15б), (27б)). У слу ча је ви ма ка да је гла гол хте ти упо тре бљен без до пу-
не (би ло у по тврд ном, би ло у од рич ном об ли ку, би ло као ен кли ти ка, би ло у 
пу ном об ли ку), мар кер ли ца и бро ја обез бе ђу је се фи нит ном фор мом са мог 
гла го ла хте ти.

4.3.УПОТРЕбА/ИЗОсТАвљАњЕмАРКЕРАда. У по гле ду упо тре бе / из о ста-
вља ња су бјунк тив ног мар ке ра да у кон струк ци ји (да) + пре зент, ре зул та ти 
по ка зу ју да се да у знат но ве ћем бро ју при ме ра из о ста вља не го упо тре бља-
ва: у це ло куп ној ана ли зи ра ној гра ђи (309 при ме ра са до пу ном (да) + пре зент) 
мар кер да упо тре бљен је 92 пу та, а из о ста вљен 217 пу та (Гра фи кон 5).

Гра фи кон 5. Упо тре ба и из о ста вља ње мар ке ра да у це ло куп ној гра ђи.

Ка да је кон струк ци ја (да) + пре зент упо тре бље на као до пу на уз пу не 
по тврд не / од рич не об ли ке гла го ла хте ти, тен ден ци ја из о ста вља ња мар ке ра 
да је сла ба, али не и не по сто је ћа: ре ги стро ва на су 3 при ме ра из о ста вља ња да 
уз пун по твр дан об лик гла го ла хте ти (при мер (32)), у од но су на 12 при ме ра 
упо тре бе да. У сва три при ме ра из о ста вља ња, гла гол хте ти и фи нит на до-
пу на су у кон такт ној по зи ци ји, ко ју бе ле жи мо зна ком Ø. Ре ги стро ва но је и 
6 при ме ра из о ста вља ња да уз од ри чан об лик гла го ла хте ти (при мер (33)), 
у од но су на 37 при ме ра упо тре бе да. У ових шест при ме ра, мар кер да је из-
о ста вљен ка да је из ме ђу од рич ног об ли ка гла го ла хте ти и фи нит не до пу не 
упо тре бље на ен кли ти ка. Из о ста вља ње мар ке ра да ван фу тур ске кон струк ци је 
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ре ги стро ва но је и ра ни је у не ким од мо де ла ко је пред ла же То по лињ ска (1994: 
151), за тим уз гла го ле хте ти, сме ти, уме ти, мо ћи, мо ра ти, иска ти, тре ба-
ти, као и уз гла го ле ко ји зна че по че ти, и уз не мој и не ма (бЕлИћ 1905: 639, 
641–642), а из о ста вља ње уз мо дал не гла го ле на во ди и Ћи рић (1983: 84–85).

Ка да је реч о ана ли тич ком фу ту ру, мар кер да је из о ста вљен у 82,9% 
при ме ра: из о ста вљен је 208 пу та (при мер (34)), а упо тре бљен 43 пу та (при-
мер (35)).
(32) И тој ти оћу Ø ка жем. (САГ9)
(33) А ја да га пи ту јем, ре ко (смех) ај де не ће се за мла чу јем. (САГ3)
(34) Кад иза ђу Вла ши ћи, те га се на да да ће [ско] ско ро да сва не. Ако не ма Вла ши-

ћи, јо ште ра но. [...] Са ће по ла но ћи, да бо ме # ће Ø сва не. (САГ10)
(35) Ај де кво ће да но сиш *ти оно те шко. Не мож ти то да но сиш. (САГ7)

У да љој ана ли зи фо ку си ра ће мо се на усло ве под ко ји ма се мар кер да 
упо тре бља ва / из о ста вља из кон струк ци је фу ту ра пр вог, ка те го ри шу ћи при-
ме ре на осно ву то га да ли су мар кер бу ду ћег вре ме на и су бјунк тив на кон-
струк ци ја (да) + пре зент у кон такт ној по зи ци ји или не, те узи ма ју ћи у об зир 
број еле ме на та угра ђе них у фу тур ску се квен цу, као и то да ли је да ти еле мент 
ен кли ти ка или ак цен то ва на реч (Гра фи кон 6).

Гра фи кон 6. Ди стри бу ци ја при ме ра са упо тре бље ним / из о ста вље ним 
су бјунк тив ним мар ке ром да у кон струк ци ји фу ту ра пр вог.

4.3.1. Кон такт на по зи ци ја. У ову ка те го ри ју спа да ју при ме ри у ко ји ма 
су мар кер бу ду ћег вре ме на и су бјунк тив на кон струк ци ја (да) + пре зент у 
кон такт ној по зи ци ји, од но сно у фу тур ску се квен цу ни је умет нут ни је дан 
дру ги еле мент, као у при ме ри ма у (36).
(36) а. Е са још ма ло ма ло па ће Ø стиг не мо до цр кву. (САГ7)

б. Ко по ло жи, тај че да иде на о(д)су ство. Кој не по ло жи, не ма. (САГ2)
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У овој ка те го ри ји мар кер да се знат но че шће из о ста вља (N=144) не го 
што се ко ри сти (N=21) – из о ста вљен је у 87,2% при ме ра у ко ји ма су мар кер 
бу ду ћег вре ме на и фи нит на до пу на у кон такт ној по зи ци ји, што су ге ри ше да 
упо тре бу мар ке ра да у лу жнич ком го во ру ис тра жи ва них на се ља не мо же мо 
сма тра ти са мо фа кул та тив ном, већ мо же мо го во ри ти о из ра же ној тен ден-
ци ји да се да из о ста ви из кон струк ци је фу ту ра пр вог ка да из ме ђу мар ке ра 
бу ду ћег вре ме на и су бјунк тив не кон струк ци је не ма дру гих је зич ких еле ме-
на та. До би је ни ре зул та ти ни су у скла ду са ре зул та ти ма прет ход них ис тра-
жи ва ња (уп. млАдЕНОвИћ 2013; мИРИћ 2018), ко ја ука зу ју да се да че шће 
из о ста вља ка да мар кер бу ду ћег вре ме на и фи нит на до пу на ни су у кон такт ној 
по зи ци ји. У овом до ме ну по себ но из не на ђу је раз ли ка из ме ђу ре зул та та до би-
је них на ма те ри ја лу лу жнич ког го во ра и по да та ка ко је смо до би ли ана ли зом 
ти моч ког го во ра (мИРИћ 2018), бу ду ћи да је у ти моч ком го во ру мар кер да у 
усло ви ма кон такт не по зи ци је из о ста вљен у 46,9% при ме ра, од но сно у го то-
во под јед на кој ме ри упо тре бљен (N=43) и из о ста вљен (N=38), те се ње го ва 
упо тре ба у ти моч ком го во ру мо же сма тра ти фа кул та тив ном.

4.3.2. Је дан умет ну ти еле мент у фу тур ској се квен ци. У ову ка те го ри ју 
спа да ју при ме ри у ко ји ма мар кер бу ду ћег вре ме на и су бјунк тив на кон струк ци-
ја (да) + пре зент ни су у кон такт ној по зи ци ји, већ је у фу тур ску се квен цу угра ђен 
још је дан је зич ки еле мент – од ре ђе ни тип ен кли ти ке или не ка ак цен то ва на 
реч, као у при ме ри ма (37) (са из о ста вље ним да) и (38) (са упо тре бље ним да).
(37) а. ен кли тич ки об лик лич не за ме ни це у да ти ву или аку за ти ву у функ ци ји пра-

вог или не пра вог објек та (N=40):
Ја сам га узе ла, ре че, ја чу га уте пам. Мо је је, ка же, чу га уби јем. (САГ3)
б. не ак цен то ва но се из ре флек сив ног гла го ла (N=14):
А мој ти муж ту рил слбу на про зор, па че се ка чи да гле да кроз *про зор. (САГ8)
в. не ак цен то ва ни ева лу а тив ни ре флек сив ни да тив си (N=3):
Кад ме по тра жи, ре ко, де да То ма, тад чу си идем ја. (САГ3)

(38) а. ен кли тич ки об лик лич не за ме ни це у да ти ву или аку за ти ву у функ ци ји пра-
вог или не пра вог објек та (N=3):
Од ве деш те ле, па ре, до би јеш при зна ни цу. Сад […] Из ла же те да ће да ти од-
ја ви те ле, он га не од ја ви. (САГ4)
б. не ак цен то ва но се из ре флек сив ног гла го ла (N=1):
Пче ле че да на ба вља ју, па се за мла ћу ју [...] Ма ки, пу но ли ће да се за др жи те? 
(САГ8)
в. ак цен то ва на реч – име ни ца у функ ци ји гра ма тич ког су бјек та (N=2):
Ама што че сви ње да је ду [...] не го не ма ко да ра ди. (САГ2)
г. ак цен то ва на реч – име ни ца у функ ци ји пра вог објек та (N=2):
Куј има па ре он ће зи да ру да на праи. (САГ10)
д. ак цен то ва на реч – за ме ни ца у функ ци ји гра ма тич ког су бјек та (N=4):
Се ди Ки це туј и че по при ча мо, по сле ће ти да при чаш. (САГ1)
ђ. ак цен то ва на реч – при лог упо тре бљен у функ ци ји при ло шке од ред бе (N=4):
Имам ку ћу у Ба бу шни цу до ле сам на пра вил. Али (смех) шта ћу до ле да се дим, 
ов де чу ва мо по јед ну кра ви цу с ба бу. (САГ4)
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У овој ка те го ри ји та ко ђе је фре квент ни је из о ста вља ње мар ке ра да 
(N=57), у од но су на ње го ву упо тре бу (N=16) – мар кер да из о ста вљен је у 78,1% 
при ме ра у ко ји ма је из ме ђу мар ке ра бу ду ћег вре ме на и фи нит не до пу не упо-
тре бље на јед на реч. Ва жно је на гла си ти да је у свим при ме ри ма у ко ји ма је 
мар кер да из о ста вљен – упо тре бљен не ки тип ен кли ти ке (уп. при ме ре (37)), 
те мо же мо го во ри ти о тен ден ци ји да се мар кер да из о ста ви из кон струк ци је 
фу ту ра пр вог ка да је из ме ђу мар ке ра бу ду ћег вре ме на и су бјунк тив не кон-
струк ци је упо тре бље на јед на ен кли ти ка. У гра ђи су ре ги стро ва на и че ти ри 
при ме ра упо тре бе мар ке ра да ка да је у фу тур ску се квен цу угра ђе на ен кли-
ти ка, а по зи ци ја ен кли ти ке је та да увек иза мар ке ра да (уп. при ме ре (38а) и 
(38б)).32 У слу ча ју упо тре бе ак цен то ва не ре чи, мар кер да се ни кад не из о-
ста вља и по зи ци ја ак цен то ва не ре чи је увек из ме ђу мар ке ра бу ду ћег вре ме-
на и мар ке ра да (уп. при ме ре (38в), (38г), (38д), (38ђ)).

4.3.3. Два умет ну та еле мен та или ви ше умет ну тих еле ме на та у фу тур-
ској се квен ци. У ову ка те го ри ју спа да ју при ме ри у ко ји ма мар кер бу ду ћег 
вре ме на и су бјунк тив на кон струк ци ја (да) + пре зент ни су у кон такт ној по-
зи ци ји, већ је у фу тур ску се квен цу угра ђе но два или ви ше еле ме на та, као у 
при ме ри ма (39) (са из о ста вље ним да) и (40) (са упо тре бље ним да).
(39) а. ен кли тич ки об лик лич не за ме ни це у да ти ву или аку за ти ву у функ ци ји пра вог 

или не пра вог објек та + ак цен то ва на реч – име ни ца у функ ци ји гра ма тич ког 
су бјек та (N=5):
Са ће ти ба ба из не се *сто лич ку. (САГ7)
б. ен кли тич ки об лик лич не за ме ни це у да ти ву или аку за ти ву у функ ци ји пра-
вог или не пра вог објек та + не ак цен то ва но се из ре флек сив ног гла го ла (N=2):
Па ре че: „До бро, бре, ђа ци че ти се сме ју, ови мла ди, ка да кад не знаш.” (САГ2)

(40) а. син таг ма (две ак цен то ва не ре чи) у функ ци ји пра вог објек та (N=1):
„Си не, си не ко ће тво ју ма ћу да чу ва?” (САГ3)
б. пред ло шко-па де жна кон струк ци ја (про кли ти ка + ак цен то ва на реч) (N=1):
Па да сед неш, ка же, [на] ја чу на клу пу да се дим при про зор. (САГ8)
в. ак цен то ва ни при лог упо тре бљен у функ ци ји при ло шке од ред бе + син таг ма 
(две ак цен то ва не ре чи) у функ ци ји пра вог објек та (N=1):
Од ре де се три чо ве ка # ко ји че по му зу ов це. Не ки мо жда не је музьл ов це, па 
че ју тре дан мло го мле ко да нам уз(м)е па че узне мно го, го џа. (САГ1)
г. син таг ма (две ак цен то ва не ре чи) у функ ци ји пра вог објек та + ен кли тич ки 
об лик лич не за ме ни це у да ти ву у функ ци ји не пра вог објек та (N=1): 
И ово # сад ће је дан оби чај да ти ис при чам. (САГ6)
д. ак цен то ва ни при лог упо тре бљен у функ ци ји при ло шке од ред бе + ак цен то-
ва на реч – за ме ни ца у функ ци ји гра ма тич ког су бјек та + ен кли тич ки об лик 
лич не за ме ни це у аку за ти ву у функ ци ји пра вог објек та (N=1):

32 Ри ве ро на во ди да се за ме нич ке кли ти ке у стан дард ном бу гар ском, ал бан ском, грч ком 
и ру мун ском рас по ре ђу ју иза мар ке ра бу ду ћег вре ме на или су бјунк тив ног мар ке ра, а ис пред 
фи нит ног гла го ла (rIVero 1994: 68–69), а Асе но ва на во ди сле де ћи ред ре чи у „кон јунк ти ву” 
у бал кан ским је зи ци ма (бу гар ском, ал бан ском, грч ком и ру мун ском): суб ор ди на тив ни мар кер, 
не га ци ја, за ме нич ка ен кли ти ка у функ ци ји не пра вог објек та, за ме нич ка ен кли ти ка у функ-
ци ји пра вог објек та, гла гол (АсЕНОвА 2002: 275–276). Рас по ред ен кли ти ке (иза су бјунк тив ног 
мар ке ра да) до би јен у на шој ана ли зи од го ва ра пред ло же ним мо де ли ма.
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А па пу чи оста ви ла не где где ће ују тру он да их ви ди. (САГ6)
ђ. реч ца + за ме ни ца у функ ци ји пра вог објек та (N=1):
Куј ће па теб да чу ва? (САГ8)

Ана ли за по ка зу је да се у слу ча ју упо тре бе два еле мен та или ви ше еле-
ме на та у фу тур ској се квен ци, мар кер да под јед на ко из о ста вља (N=7) и упо-
тре бља ва (N=6). Мар кер да из о ста вља се ка да је ма кар је дан (у ана ли зи ра ној 
гра ђи – увек пр ви) еле мент угра ђен у фу тур ску се квен цу – ен кли ти ка (уп. 
при ме ре у (39)), а по зи ци ја ен кли ти ке је та да иза мар ке ра да. У слу ча ју упо-
тре бе мар ке ра да при ме ће но је да су у фу тур ску се квен цу угра ђе не две или 
ви ше ак цен то ва них ре чи (уп. при ме ре у (40)).

5. ЗАКљУЧНАРАЗмАТРАњА. Ана ли за гра ђе по ка за ла је да на огра ни че ном 
узор ку на се ља лу жнич ког го во ра ју жног ти па зо не I (Гор чин ци, Стре лац, 
Ду че вац, Стол) до ми ни ра упо тре ба ана ли тич ког фу ту ра пр вог у ко јем је 
мар кер бу ду ћег вре ме на гра ма ти ка ли зо ван у ви со ком сте пе ну. Осим у об ли ку 
1. ли ца јед ни не, у ко ме до ми ни ра упо тре ба флек тив ног об ли ка ћу (75%) у 
од но су на гра ма ти ка ли зо ва но ће (25%), и јед ном при ме ру флек тив ног об ли-
ка ћеш у 2. ли цу јед ни не (5,3%), мар кер бу ду ћег вре ме на до след но је ис ка зан 
пар ти ку лом / кли ти ком ће. Ти ме се по твр ђу ју на ла зи прет ход них ис тра жи-
ва ња ра ђе них на ма те ри ја лу го во ра при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла-
сти (ћИРИћ 1983; ТОПОлИњсКА1994; сОбОлЕв 2003; мИРИћ 2017). До би је ни 
ре зул та ти по ка зу ју и да се ис пи ти ва ни лу жнич ки го вор (Бу ко вик) у по гле ду 
гра ма ти ка ли за ци је мар ке ра бу ду ћег вре ме на не раз ли ку је зна чај но од ста ња 
опи са ног на ма њем бро ју при ме ра, али ве ћем узор ку са го вор ни ка и на се ља 
ти моч ког го во ра (мИРИћ 2017), те се мо же ре ћи да ова два го во ра у до ме ну 
обра зо ва ња ана ли тич ког фу ту ра пр вог чи не кон ти ну и тет.

Ка да је реч о изо ло ва ним при ме ри ма упо тре бе не флек тив ног об ли ка 
по тврд ног и од рич ног об ли ка хте ти ван кон струк ци је фу ту ра пр вог (оће, 
оћ, не ће, нећ), ко ји до са да ни су по себ но ис ти ца ни у ли те ра ту ри, тре ба на-
гла си ти да од су ство ових при ме ра из гра ђе прет ход них ис тра жи ва ња не 
зна чи да их го вор ни ци у спон та ном го во ру не упо тре бља ва ју, већ да се ни су 
на шли у узор ку го во ра ко ји је сни мљен и ана ли зи ран, те у бу ду ћим ис тра-
жи ва њи ма тре ба обра ти ти па жњу и на овај фе но мен и ис пи та ти да ли се ра ди 
о осо би ни ко ја се раз ви ја по ана ло ги ји са гра ма ти ка ли за ци јом бу ду ћег вре-
ме на. На осно ву ма лог бро ја ана ли зи ра них при ме ра ни је мо гу ће ге не ра ли-
зо ва ти за кључ ке, ни ти го во ри ти о пра вој гра ма ти ка ли за ци ји об ли ка гла го ла 
хте ти ван кон струк ци је фу ту ра пр вог. Не по сто је по да ци ко ји би ука за ли 
на раз ли чи те фа зе про це са гра ма ти ка ли за ци је, по себ но не на пр ву фа зу (де-
се ман ти за ци ја) ко ја би зна чи ла гу бље ње зна че ња во лун та тив но сти (heIne 
2003; heIne–kuteVa 2005). На и ме, у на ве де ним при ме ри ма у ко ји ма је гра-
ма ти ка ли зо ван, ви ди мо да гла гол (не) хте ти за др жа ва зна че ње во лун та тив-
но сти, те да се у ве ћи ни при ме ра мо же за ме ни ти гла го лом же ле ти и не 
зах те ва ну жно су бје кат ску (аген тив ну) кон тро лу.

Ана ли за усло ва под ко ји ма се су бјунк тив ни мар кер да из о ста вља из 
кон струк ци је фу ту ра пр вог по ка за ла је да у ис тра жи ва ном лу жнич ком го-
во ру по сто ји ја сна тен ден ци ја да се да из о ста ви: у кон струк ци ји фу ту ра 
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пр вог мар кер да из о ста вљен је у 82,9% ана ли зи ра них при ме ра упо тре бе 
ана ли тич ког фу ту ра пр вог. Ова тен ден ци ја по себ но је из ра же на у си ту а ци-
ји ка да се мар кер бу ду ћег вре ме на и фи нит на до пу на на ла зе у кон такт ној 
по зи ци ји – у на шој гра ђи мар кер да је из о ста вљен у 87,2% та квих при ме ра, 
као и у слу ча ју ка да је у фу тур ску се квен цу умет ну та јед на ен кли ти ка – мар кер 
да је из о ста вљен у 78,1% та квих при ме ра. Упо тре ба мар ке ра да у лу жнич ком 
го во ру фа кул та тив на је ка да су у окви ру фу тур ске се квен це упо тре бље не 
две или ви ше ре чи. Ути цај упо тре бе ен кли ти ке ис пи ти ван је и у прет ход ним 
ра до ви ма (ТОПОлИњсКА 1994; РАКИћ-мИлОјКОвИћ 1995; мИРИћ 2018). Ме ђу тим, 
ис тра жи ва ња у овом до ме ну ука зи ва ла су углав ном на фа кул та тив ну упо-
тре бу су бјунк тив ног мар ке ра да, док у ис тра жи ва ном лу жнич ком го во ру 
по сто ји ја сна тен ден ци ја да се он из о ста ви. Основ на раз ли ка из ме ђу ре зул-
та та до би је них овим ис тра жи ва њем у од но су на прет ход на је сте у то ме да 
се кон такт на по зи ци ја ис ти че као би тан услов за из о ста вља ње мар ке ра да.

У по гле ду гра ма ти ка ли за ци је мар ке ра бу ду ћег вре ме на и у до ме ну из-
о ста вља ња су бјун тив ног мар ке ра да, до би је ни ре зул та ти у скла ду су са 
на ла зи ма до би је ним на ма те ри ја лу дру гих је зи ка / ди ја ле ка та Бал кан ског 
је зич ког са ве за, што су ге ри ше да се лу жнич ки го вор од ли ку је цр та ма ка рак-
те ри стич ним за Бал кан ски је зич ки са вез, те да се ана ли тич ки фу тур у лу-
жнич ком го во ру гра ди по мо де лу: ћу / ће + (да) + пре зент.

С об зи ром на то да се гра ма ти ка ли за ци ја мар ке ра бу ду ћег вре ме на и 
из о ста вља ње су бјунк тив ног мар ке ра да ја вља ју у го во ру сва ког по је ди нач ног 
са го вор ни ка чи ји је узо рак го во ра ана ли зи ран у ра ду (што смо по ку ша ли 
илу стро ва ти и кроз из бор при ме ра), сма тра мо да не у јед на че ни број екс цер-
пи ра них при ме ра из го во ра по је ди нач них са го вор ни ка ни је зна чај но ути цао 
на до би је не кван ти та тив не по дат ке. Же ли мо ипак да на по ме не мо да би ујед-
на че ни ји број при ме ра упо тре бе фу ту ра по са го вор ни ку омо гу ћио од го ва-
ра ју ћу ста ти стич ку об ра ду и ана ли зу ин ди ви ду ал них раз ли ка ме ђу са го вор-
ни ци ма, по себ но има ју ћи на уму ути цај дру штве них фак то ра на ва ри ја ци ју 
ме ђу го вор ни ци ма уну тар ди ја лек та (chaMBerS–trudgIll–SchIllIng-eSteS 
2003). Та ко ђе, ана ли за узор ка из ве ћег бро ја на се ља лу жнич ког го во ра омо-
гу ћи ла би ге не ра ли за ци ју за кљу ча ка на це ло под руч је Лу жни це, те је неоп-
ход на тран скрип ци ја већ при ку пље не гра ђе из дру гих на се ља и до пу на 
гра ђе из на се ља ко ја ни су об у хва ће на те рен ским ис тра жи ва њем. Та ко би се 
мо гла ис пи та ти и про стор но усло вље на ва ри ја бил ност ко ја та ко ђе ути че на 
је зич ку ра зно вр сност (deBuSSer–laPolla 2015).

У ци љу са гле да ва ња раз во ја ди ја ле ка та узро ко ва ног раз ли чи тим дру-
штве ним про ме на ма (бОГдАНОвИћ 2008), у на ред ним ис тра жи ва њи ма мо гли 
би се ана ли зи ра ти и они сег мен ти раз го во ра ко ји ни су ти пич но ди ја ле кат ски 
мар ки ра ни, као и узо рак го во ра са го вор ни ка ко ји го во ре ва ри је те том ко ји је 
бли жи стан дард ном срп ском је зи ку. Ва жно би би ло ис пи та ти и је зич ки узо рак 
го вор ни ка свих ге не ра ци ја, по себ но мла ђе по пу ла ци је, ко ја се тра ди ци о нал но 
из о ста вља из ова квог ти па ис тра жи ва ња усме ре них на кон зер ва тив не је зич ке 
ва ри је те те, бу ду ћи да из број них раз ло га не чу ва ар ха ич не је зич ке цр те.
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ПРИ ЛОГ: ТРАН СКРИ БО ВА НИ ПРИ МЕ РИ
На зив ме ста: Гор чин ци

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Gor čin ci 2 MM 16.7.2018.
САГ1 (10:35): Еее, сад ће га ево га Ки ца че ка же тој. 
САГ1 (10:55): Е еве *овав сад ће ти ја до не сем сто ли цу, и ће до не сем # (ИСТ 

га пре ки да) 
САГ1 (11:38): Се ди Ки це туј и че по при ча мо, по сле ће ти да при чаш. Ми ли ца 

ће на пра(в)и ка ве за мен и за теб, по што оне не ће да пи ју, не ће да пи ју сок, ће ис пи-
је мо ти и ја по ра ки ју и ко лај ра бо та. 

САГ1 (13:40): (САГ2: То је го спод ска ра бо та би ла. Да ви ја при чам ква је би ло 
ра ни је.) САГ1: До бро, то ћеш по сле да ис при чаш, са ми да за вр ши мо.

САГ1 (17:23): Бо ље чу, ре че, да одем не же њен и го то во.
САГ1 (17:49): Ако је мом че има ма ло ви ше имо ви ну, че оти де де вој че за ње га.
САГ1 (18:38): И у то не че д’у ла зи мо куј је крив, куј ни је крив. 
САГ1 (18:48): Му шко мо жда оче по ње го во, ка ко оче он. Па ако неш да слу шаш, 

мож да до би јеш и ша мар. А жен ско мо же ка ко оче, а ње му се мо жда не сви ђа. Очеш 
у ка фић сва ку ве чер, оћеш да из ла зиш. Он мо жда ра ди, ње му се то не сви ђа.

САГ1 (44:44): И на крај кра је ва, кад не ће *де вој да си иду, мом ци уга се ва тру 
и ај де иде мо. 

САГ1 (54:48): Ме ђу тим, у Гор чин ци се ис по ста ви # да сам ја и је дан Га ла из 
Штр ба нов ци ишли у Су ра че во на пр ви мај и про па ги ра ли да се сла ви Ђур ђев дан, 
да ми не че да сла ви мо де ве ти мај.

САГ1 (01:01:35): Имам ја вре ме на кол ко год очеш.
САГ1 (01:06:29): И тач но је знао от при ли ке кад ће бу де ки ша. [...] САГ1 

(01:06:40): Ка жем ја: „Су тра идем у др ва”. Ре че: „Неш да до ка раш др ва.” „Што бре?” 
Ре че: „Ки ша че.”

САГ1 (01:07:14): А он дак # на Ђур ђев дан # исто кад иза ђе # сун це, [какав ће 
дан да] ка кав је дан, [каква] та ква че бу де го ди на или # ле то.

САГ1 (01:08:34): Ка жу: кад је млад Ме сец, ако је та нак и *пре би ће су ша, ако 
је спу стен сто мак – би ће ки ша, ки шо ви то.

САГ1 (01:08:54) То је онај ку ка до ле, што има по млад Ме сец ова ко, па ако је 
овој спу ште но мно го, он дак че бу де ки ша.

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Gor čin ci 3 MM 16.7.2018.
САГ2 (00:44): (КОМ: Че до(ј)де ли Ана?) Па, бо ја ги не што при чу да до ђу. Ал 

ка да че до ђу, не знам. Пи ту ва и ско ро. Па ако не *до џу ско ро, ја чу идем там.
САГ1 (04:22): До бро, че ти си пем дру гу. САГ2: Си пи дру гу да бо ље при чам, 

ина че ја овак.
САГ2 (06:24): Ја за вр шим за го ди ну да на два раз ре да. Кад про ђе тај го ди на, 

сле де ћи два. Али че ме ис пи та ју за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти, али да под не сем 
мол бу.

САГ2 (06:52): Па ре че: „До бро, бре, ђа ци че ти се сме ју, ови мла ди, ка да кад 
не знаш.”

САГ2 (13:34): Ко по ло жи, тај че да иде на о(д)су ство. Кој не по ло жи, не ма. 
САГ2 (14:18): Та мо сам био за вр ши ја све и ај де чу да идем на на тај курс. 
САГ2 (15:12): Са ћу ти при чам, ја тој нај бо ље знам.
САГ2 (17:55): Ја ка да се же ним, оно ме па не те, не мам зе мљу. (САГ1: Не ма 

има ње.) Не мам зе мљу, не ма. Ту сам бре ја, на де вет на ес ме ста сам ја пи тао. Не че 
ме ни јед но, ка же: си ро ма. Де вој че оче, ал ма ћа не *да ва. 
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САГ2 (19:50): Ја не мам, ни оно не ма, па ку де че мо.
САГ2 (23:43): Али тра жим ја де сет иља де па ре, чу пре ка рам свад бу, не мам. 

[...] Ја ви(д)им ста рац, знаш, па на кра ју при хва ти. САГ1: Че да ва. САГ2: Че да ва. 
Али она има бра та, Мла ден бе ше ма ли, њен брат. Али ја # че се до го ва ра мо са же-
ну та мо, она бе ше *де во ћа де вој ка. 

САГ2 (24:29): Ал она не че да ка же во ли ме, јел бо ји се чу да ју ма нем, не чу да 
при ста нем. 

САГ2 (25:36): Али овај очу да ка жем да овај она тај ба ба ме по шту ва ли ***.
САГ2 (26:19): Ма са чу идем да по ла гам бре за још да про ду жим во зач ку до-

зво лу. [...] САГ1 (26:26): Ви диш ли до бро? САГ2: Ви дим. САГ1: Он дак че ти да ду. 
САГ1 (28:33): Ако би има ло за дру га ја би дал за дру зи има ње све да ра ди. САГ2: 

Па оно ко му чу да дем, ови ја сад по рез че тра же, ода кле да им пла чу јем по рез.
САГ1 (28:52): Имаш трак тор, че по о реш мал ко. САГ2: Ма ка да чу орем бре у 

осам де се пет го ди не.
САГ2 (29:00): Ама што че сви ње да је ду [...] не го не ма ко да ра ди.
САГ1 (31:44): И ба чи ја кад се ску пља # ску пи се уве че. Ов це се по му зу све. 

Од ре де се три чо ве ка # ко ји че по му зу ов це. Не ки мо жда не је музьл ов це, па че ју-
тре дан мло го мле ко да нам уз(м)е па че узне мно го го џа. Ће узне го џа мле ко.

САГ1 (40:21): Ал то ко ји ис при ча бре? Че иде код вла ди ку у Ниш, па че иде 
при Па три јар ши ју. # Да у Пи рот у не ку цр кву # се иде де мо ра да се со бу јеш бос # 
да идеш. Па ће д’о ста виш ци пе ле и д’и деш # бос.

САГ2 (44:35): Ал ако ме не ка ба ба при ну ди да иде мо у цр кву да се (вен ча мо). 
САГ1: Има да идеш, Ки цо. САГ2: Па че мо рам.

САГ1 (46:50): Ре че: „Де ца и сто ка код теб, а ја чу овам.” 
САГ2 (50:03): И бе ре мо гро жђе, а зна мо да Кам бе лев ча њи не че да до ђу да чу-

ва ју ту ви но град кад су туј и пар ти за ни и ми.
САГ2 (1:05:32): Са че дој де, ре че, за ци га ре је. Че до ђе. 
САГ1 (01:08:00): А не, ре че, иде мо у ка фић. Ај мо, ре ко, Ђо ко, не мој си луд, 

ку де ће иде мо у ка фић?
САГ1 (01:08:48): Дој деа они: Кво че пи је те? Ми на ру чи мо пи је ње.
САГ1 (01:09:12): Ре ко: Че ис пад не гу жва ов де ћ се би ју [...] Ре ко: Нас ни кој не 

ди ра, али ре ко они ћ се сте па ју, па че дој де по ли ци ја.

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Gor čin ci 1 MM 17.7.2018. 
САГ3 (01:09): Ја те рам де ве де се. (ИСТ: Је сте. Нек сте жи ви и здра ви.) Кој знае 

кол ко че се жи ви?
САГ3 (02:03): Је ди на сре ћа # ко има чер ку *ку де да је, оно че ро ди те ља да 

*на др не и да ви ди. 
САГ3 (02:58): [...] од ве де га за Бе о град, та мо ра де # па [че да] че да дој ду # не 

знам ка да ре че # че да дој ду, мо ра пи је ње ли че прае, не знам, али те ка чу јем ора те. 
(по вре ме но се уба цу је жен ски глас)

САГ3 (09:51): Ко ји че му ђа вол тол ко де ца?
САГ3 (10:13): Јед но де те сам ро ди ла, ко ји ће ми ђа вол сто ти ну?
САГ3 (24:38): Па ко ји че ми ђа вол, ба чи ју ли да чу ва мо?
САГ3 (25:16): Мо ра не ки јаг ње то да га је ку пил [...] А ја да га пи ту јем, ре ко 

(смех) ај де не ће се за мла чу јем. 
САГ3 (34:25): Ја сам га узе ла, ре че, ја чу га уте пам. Мо је је, ка же, чу га уби јем.
САГ3 (35:08): Ја ћу га уби јем, ре че, не ма да од го ва рам. Ја сам га узе ла да је 

мо је и чу га уби јем [...] Ка за да [је] че је уби ва. Они се по чу ди ли ма ка де че је уби је. 
САГ3 (01:02:46): А што смо па у ре ку оти шли? До до ли це. Че да до но си мо ### 

кроз се ло пе ва мо. Не ма, су ша че да бу де, ма глу по сти. Љу ди че да до не су. 
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САГ3 (01:03:14): (ИСТ: Кво сте пе ва ли?) [...] Па „до до ли це, до до ли це”, ка кво 
је би ло ја не знам, си не, са. Го џа, си не, го ди не, де ве де се го ди не, чу уте пам стот ку. 

САГ3(01:03:28): Унук ми дој де, па ка же: „Ма ба бо”, ти ја мла дић, „ма не си ли 
си оти шла?” Па ре ко: „Ја идо, па ме не те, па се вр ну.” (смех) Кад ме по тра жи, ре ко, 
де да То ма, тад чу си идем ја.

САГ3 (01:12:20): Пос(л)е мој дру гар кат ку пи, То ма. Пр ви је ку пил гу ме на ко ла. 
А је дан ов де ка, де вер од чи чу, (е)те га иде. Че д’иде он пр ви да прој де сас тај ко ла 
да га ви де љу ди да је [*њ] да је он ку пил. 

САГ3 (01:12:57): „Ја # очу ко ла ова да уз нем.” „А што?” „Па чу идем у До ли ње.” 
Па ре ко: „Ако на и деш не где на тр ње да”, ја па ла жем, „че про бу шиш гу ме.” Не че, 
ре че, не че, „ни че па зи мо *овој, не ма по тр ње да иде мо.” Да прој де кроз се ло с гу-
ме на ко ла. Пр ви да бу де. Па ре ко: „То ма ми је рекьл да си не да вам ко ла.” Ма ре че: 
„Че и да деш, ја кад сам дошьл.” И узе и бре! Че иде. „До бро” ре ко „Ако им фа ле 
не што, пос(л)е, ка ко че мо, ре ко?”А То ма оде да пе ча ли још, он пр ви ко ла ку пил та-
ква, ал ови ја оче он пр ви да прој де да га ви де ком ши је, с ква ко ла иде.

САГ3 (01:16:33): Она не се ди си до му жа [...] она оти де па сeдне до по па, зна је 
ту че је де ње до бро. 

САГ3 (01:17:17): „Ка кво На да ра бо ти, пле те ли, пре де ли?”. „Ужи ва.” „Ка ко 
ужи ва?” ре ко. „Те ка”, ре че, „она пен зи о нер ка.” Кад он тој ка за, чу идем и ја да ви дим. 

САГ3 (01:17:49): Ја (ка шаљ) # ка кво чу, на пра и ла сам јел це, али, ма че кај, ка ко чу?
САГ3 (01:25:24): А мој То ма на пе чал бу, не мо гу да га до зо вем, ка ко ли чу? Он 

сти же. [...] Па ре ко: он оти де де вој че да до ве де. А што те ка? Он оче онак са сви ра чи, 
па да бу де то исти на. 

САГ3 (01:26:15): Пи ће си до не ла, али не ће да дâ пи је ње. Су тра. 
САГ3 (01:26:49): Син ју оче, али они ју не те [...] Син кад ју оће, ће мо ра. 
САГ3 (01:27:09): А све кр ва та она има ла # док то ра, бра та. „Уз ни др во” ре че „па га 

нај у ри.” А ка ко че га нај у ре кад га син оче [...] Не мош ти да га нај у риш кад га он оче.
САГ3 (01:28:33): Ка ко оче, што че? По му чи ше, по му чи ше. 
САГ3 (01:44:51): А ма ћа ка же кад оти де на гро бље она: „Си не, си не ко ће тво ју 

ма ћу да чу ва?”
САГ3 (01:47:17): Па ста ри, че ме ис ка ру ју. Ћу тим ја. Ја не сам по бе гла. До ве ли 

су ме и и ћу тим.
САГ3 (01:47:37): До ста сте и по жи ви ли, мош се и ра ста ви те *** Не че мо, не че мо, 

мо жда се *ра ста ва мо. Мо жда се че ме ра ста вља ју сас дру гар. Оде он вој ник да је # 
на гра ни цу. Ће иду они и мен по ве до ше. 

САГ3 (01:51:28): Ја са мо Дан ко да ми оче при ста не да они су ре кли ка жу да ће, 
ко се зо ве ше *Пан та леј, не *Пан те леј, не знам кво се зо ве ше ### да ће таг да прае 
пи је ње, да се вен ча ју и тра же ку мо ви. 

САГ3 (01:55:00): Ако тре бе да дој де ***, она че дој де, опет че се вра ти. 

На зив ме ста: Стре лац 

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Stre lac 1 MM 18.7.2018.
САГ4 (04:22): Пут не ма, не мож да се очи сти пут. Не ће да очи сте пут. 
САГ4 (04:52): Па ка ем бре, ми смо по си ро ма шни љу ди та мо, па смо на пра ви ли, 

а ви ов де не ће те да на пра ви те ам бу лан ту и оно.
САГ4 (07:07): Имам ку ћу у Ба бу шни цу до ле сам на пра вил. Али (смех) шта ћу 

до ле да се дим, ов де чу ва мо по јед ну кра ви цу с ба бу. 
САГ4 (14:26): Они тач но зна ли да ће да из би је рат до ле.
САГ4 (16:36): Сле ду је ти су ва хра на. Ти не ћеш да до ђеш да по диг неш кон зер ве, 

не го одеш, ко гле да кон зер ве. 
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САГ4 (28:23): Ра де ло се опа сно. Се ја ло се овьс, рже ни ца. Све то по пла ни ну 
го ре, ни је има ло ди вље сви ње. Мо го си да по се јеш шта оћеш го ре # по пла ни ну. [...] 
А не ма ко ни да га оре. Омла ди на по бе гла. Ста ри љу ди не ма, не моћ ни и та ко то. 
Та ко га ви ка ју (смех).

САГ4 (30:01): (ИСТ: А кво се ра ди, кво се ра бо ти са да?) Па сад ви ше не ма с 
кра ве да се ра ди. Сад, трак тор, а и сла бо се и ра ди. И не и не ра бо ти се са. Сва ки 
ово има. Омла ди на што има. Со ци ја ла има. Не ће да ра ди уоп ште да га [*зо] да га 
ок неш да ко си или не што да ти *по мо бо же све ти то ни јед но не ће да ра ди. Не ма. 
Док ни је би ло со ци ја ла, сва ки је ра део. А сад, не ма имо ви ну, и ако има имо ви ну, 
али не ће да ра ди. Не ће да ра ди [...] Не ће да ра де уоп ште, да га зов неш # ма бо же све-
ти то не ће да пип не.

САГ4 (32:41): Пра зњу је се сва ки пра зник се пра зњу вал. Све ти Јо ван, то је сед-
ми ју ли, на при мер, све ти Јо ван, то се пра зњу је. Ка ки, на род не ће да ра ди [...] Сви 
ти пра зни ци, на род ни је ра бо тил.

САГ4 (34:00): (ИСТ: А шта се ка же ако не ко ра ди, кво че #?) Е па, Бог ће му 
су ди, Бог ће му су ди ако ра ди. Има са # већ и не по шту ју ти пра зни ци. Има не ки 
ра ди, не ки # Го ре шњак не де не се се но, на при мер. Оће да се де си де си ло се на два 
слу ча ја – зде не се но и облак и пад не гром и за па ли га. Два слу ча ја ов де ка ко ја 
пам тим у се ло је би ло то. Та ман се сту рил од се но и кре ну ли, он се окре ну оно дим, 
ћур, се но # за па лил га гром. На два слу ча ја. Ов де. У се ло [...] на Го ре шњак. То је 
два ес ше тог ју ла # сад.

САГ4 (40:41): Ма не мој те тај те док тур пот пре сед ник те, ће те на мр зну, те. И то 
ни сам тео да да пи шем да до ђу да сни ме. Је два су пут на пра ви ли у у кра јем ок том бра 
та мо, кад смо за вр ши ли по љо при вре ду. На му чи ли смо се та ко гад но. Не ће бре да на-
пра ве. Ја идо и сва ђа се не кол ко. До ле *** Ре ко ја ћу ску пим бре с ви ле да ви ис ка ра мо.

САГ4 (41:27): Ов де нећ се вра ти ни ко са мо мо же ко је бу да ла или не нор ма лан. 
Не ма шан се да се вр не [о*] из град да до ђе. Он има у град има јед ном леб да је де, а 
не ће се вр не ов де у се ло. 

САГ4 (43:23): По сле да бу де на бо ље, има знаш ка ква ам бу лан та. Има и стан 
бре да ста ну је, али не ће ни ко.

САГ4 (44:57): Ка же има не где има ло је го ре на пут не ка кав ка мен ли скун. И 
ка же ако поч не да вла жи че бу де ки ша, ако је сув – не ма ки ше, би ће су шно ле то. И 
та ко на род пра вио под не ким ра*** Или # гле да Ме сец: ако је Ме сец са ви јен он овај 
ка же: „Ааа би ће су шно ле то”, ако је раз ве ден, ка же: „Би ће ки ше, би ће ки шна го ди на.”

САГ4 (46:36): Ја ка ем код нас да [*дев] да *де вој ку на при мер у Ба бу шни цу да 
на то ва ри бра шно и оно, има се пре обе си, а не ће с ма га ре то да иде да до не се бра шно. 

САГ4 (55:35): Плек му зи ка сви ра, а кум за ле пио пет хи ља де кад је би ло оно 
пла ва па ра. За ле пи на пла фон, а не ће да от пад не, а он сас те сто за ле пио од по га чу 
и овај плек му зи ка да по па да, док не пад не па ра не ма да пре ки да ју.

САГ4 (56:47): [псовка] што га је орао кад га не мо же ра бо ти. Не ма шан се. И и 
да ти је ду жан, па не ће не што, а ка мо ли ова ко. 

САГ 4 (01:05:33): Па да, бре, спре маш, ме си се ко лач, све мо гу ће ово. *Спре ма, 
до ла зе ти ко где си био код ко га си био тај ти до ла зи и та ко, мис(л)им за сла ву љу ди. 
*** Та ко ре ћи код сва ки [неће ти] не ће ни ко да ти до ђе, код ко га ни си био. Не го [*ко] 
код ко га си бил тај ти до ла зи, код ко га ни си био не ће да до ђе.

САГ4 (01:13:37): (ИСТ: Кво че ра бо ти те да нас?) Че збе ре мо се но, е че бе ре мо се но.
САГ4 (01:14:10): Че пад не ки ша, мо ра бе ре мо се но. 
САГ4 (01:19:27): И је дан # Ра ден ко вић Бу ди мир # од ве же се не ка ко. И ка же: ја 

да ви од ве жем сви ја ћу д’у да рам [*за] на стра жа ра. А они ка жу ма не мој ка же, ће 
да да по би ју це лу фа ми ли ју на го ре оног. И он узме, ће га из во де да га уби ју, с кол ци 
су уби ва ли, ис ко па ли ру пу, ти си ис ко пао ру пу и он те уби ва с ко лац, не ће с ме так. 
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И тај Бу џа по бег не од Гра ди ште ту, од то бр до. Ни су мо гли Бу га ри да га да га уби ју 
тад. По бе го. Сам. А ови дру ги су # по би ве ни. Је дан је *** ба ба му од не ла чуо сам ка жу 
# овај има ла зла то, ду ка ти. И да ла ду ка ти, и Бу га рин ре ко: ајд ова мо да те за тре пам, 
ја ћу увис, а ти бе гај. И та ко су спа се ни ти два чо ве ка, а они су по би ли го ре овај на 
то Гра ди ште.

САГ4 (01:20:35): Ту има бу нар го ре [*Ри] за вре ме Ри мља на је ко пан *** Па 
одав де има љу ди ту њи ву и они, по што је ви си на, има ло она ко не ки ше вар и ће ко пу 
бу нар го ре да про ба ју на то бр до. 

САГ4 (01:24:31): Би ло је: ако се сна ђеш – ће пре жи виш. Ако се не сна ђеш, тр-
пиш. Не ма. А исто то је у ин фла ци ју би ло мно го гад но.

САГ4 (13:55): Он кад се по че ше сва ђу са же ну са сна ју. Ре ко [псовка], [*ће] не ма 
да ру ча мо бре ааа овај ће ме ис те ру овај што на пра ви сва ђу.

САГ4 (01:34:33): Сад на при мер све нат куп ци сад за тел чи на за оно. Ра ни је би ло 
за дру га. И знаш на при мер це ну. Тел ци се пла ћау две ста ди на ра, три ста ди на ра 
кол ко ки ло. Знае се да ти имаш обез бе ђе но ту. Од ве деш те ле, па ре, до би јеш при зна-
ни цу. Сад […] Из ла же те да ће да ти од ја ви те ле, он га не од ја ви.

САГ4 (01:39:53): Сад смо баш око цр кву ма ло ра де ли. Би ло про пао, за пу ште но. 
Би ло ће ра ми да, па те кло уну тра, ово, про па ло. Па смо ку пи ли цреп. Ни ко ни шта. 
Ја про шле го ди не одем код пре сед ни ка. Он ка же: Ако ове го ди не ра ди те, ће да мо 
сто хи ља де. Ни ди нар ни су да ли. 

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Stre lac 3 MM 18.7.2018.
САГ6 (09:13): Ма ре ко што ће овај се љак ов де, пи там јед ну. Ма ни је, ка же, то 

се љак, то је учи тељ. 
САГ5 (21:55): Гле дај, не ка сни ма и ме не то исто и оно и ја ово. Ал ћу га при чам 

се љач ки. 
САГ5 (22:00): Она им из не ла ра ћи ју и # је дан пил знаш те ка, а она им из не ла 

као љу ту ра ћи ју [мла] ма ло бо љу, па он ис пил пе-шес и, *** а ба ба та ре кла: Си не, 
не мој, то ва та је ра ћи ја је мло го љу тач ка. Не не знам ка ко. Ау, [ка] ка же, ба бо, па 
што ми не ка за по на пред ја си ју пи јем као ме ку, ка же, ка кој сла бу. Што ми *не ре-
че ка же. Он па као не зна је. Што ми не ре че, кае, ја ју сад пи јем као ме ку. Те ка [ћ] 
ће се на пи је. А има # од Ла фа има пу но пу но пу но анег до те, раз не од тог Слав ка. 

САГ6 (26:53): И ово # сад ће је дан оби чај да ти ис при чам. И та мо ја сам се за-
ба вља ла с њи ма го ди ну или две мо же, не знам. И спа во је код ме не и све и ни је хтео 
да ме упро па сти. И ја сам ми сли ла ма не ће ови ја да ме узи ма или.

САГ6 (30:20): Сас ком ши ку једьн се до го во рил (САГ5: Е те ка, ко што ја при-
чам) (да ово бу де) да га са че ка ће ву ку пи мно го уба ве па пу чи и да је и га са че ка да 
оти де, та мо је на крај би ла јед на ку ћа. (САГ5: у плев њу) [...] Ај де, ка же, ти иди на-
пред, а ја ћу по те бе, са мо да не мој мно го да отр чиш мо жда те не кој срет не па # Па 
ка же: До бро, не чу, али не чу ни бли зу, мо жда ни срет ну па да ви де идеш ти по ме не, 
па и то ва не ва ља. И он да она си оти де до ма. [...] А па пу чи оста ви ла не где где ће 
ују тру он да их ви ди. 

САГ6 (33:25): Тре ба да ми до не се јед на же на лек. САГ5: Е па ај ће иде мо. (ИСТ: 
Ви, јел вас за др жа вам ја?) Иде мо. Ће иде мо до Ло зу. […] Ај да ви ди мо ка кво ће зна 
да ис при ча да...

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Stre lac 4a MM 18.7.2018.
САГ7 (00:45): (ИСТ: Јел има те си по со сад не ки ил мо же да се # ма ло по при-

ча мо?) Оће иде мо од ма пре ма ку ћу на го ре, ја идем ку да цр кву про ђем па си идем. 
САГ7 (01:23) (ИСТ: А јел иде те сад го ре па да?) Иде мо. (ИСТ: Оће те да вам по 

да вам по мог нем да иде мо за јед но?) Ај де кво ће да но сиш *ти оно те шко. Не мож 
ти то да но сиш. Не си ти на ви кла, ја сам ти у це дил ку ***. 
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САГ7 (01:47): Док је жи ва она не ће да # ка же да до ла зи, са мо по по тре бу. 
САГ7 (03:44): Са ево ме сец да на ле кар не ће да до ла зи. На од мор је. Да ли ће 

има да га не ки за ме ни или не ће то не знам. 
САГ7 (07:17): Док се мо же ова ко слу ша ла ко је. Ал кад се не мо же, ће ре, ка ко ће?
САГ7 (29:13): И при ча се да тре бе да се пра зњу је, да има Бог. А ми не ће мо. 

Не ће мо ли, не мо же ли, не знам ка кво је. 
САГ7 (32:58): (ИСТ: Да си по се ди мо ма ло?) Мхм, мал ко да ода не мо. (ИСТ: 

Мхм. Мо жда мо ште да сед не те ов де?) Ма мо же, што не мо же, са мо ако не ма бра-
би њак. (ИСТ: Не, не, ви ви да сед не те.) Не, не онам ће мо, на она др ва, оне гре де, да. 
(Аха, до бро) Она мо ће [по] по при јат но. 

САГ7 (33:34): Е са још ма ло ма ло па ће стиг не мо до цр кву. 
САГ7 (46:28): Са ће мо ов де си не по ову *тка њи цу па д’иде мо на мос(т). (ИСТ: 

[Шта ћемо] не ће мо пре ко ре ке ова мо, не?) Не, не, ће иде мо го ре ***.
САГ7 (50:26): *Ћу ле, *Ћу ле (ку че ту) Ај де бе жи. Не ће те, си не. Оно је ста ро 

*оно има два ес го ди не. (ИСТ: Јој, сре ћи це јед на). Не ће те, си не. Не ће, оно је мно го 
до бро, са мо *оста рел. 

САГ7 (51:05): Са ће ти ба ба из не се *сто лич ку.

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Stre lac 4b MM 18.7.2018.
САГ7 (07:35): Па узне по сле ако оће за пр жи, па у зеј тин. Има ло и зеј тин, има ло 

и мас. Ако оће са мас, она узне раз ди ре мас, па по дро би пра зи лу чак, па ле по ис пр жи. 
САГ7 (11:05): Ве тар је, не ће ки ша. Мо жда оће, али ми слим да не ће. 
САГ7 (13:16): Имам две тру бе плат на. Ра де ла сам и сад и чу вам, за кво ће ми, 

не знам.
САГ7 (19:40): Ка да оће пре де мо, пле те мо, ал кад [ни не] то ни мр зим, ни ју тром 

не по но си мо, ни уз не мо но же ти ја и пра ви мо те ћул ке и игра мо се.
САГ7 (27:19): А из ед но из дру го, оне па нић ке, три ту ре. Па по три-че ти ри, по 

три де ца, у ед но мо ра че три, по што смо де сет. Све се та ко де ли ло, би ло кво да је 
јел це. А сад де ца то ва не ће ни да је ду, си не.

САГ7 (28:28): Не ве ста та ми *рад у Не мач ку, ме де цин ска се стра, где се ра де 
ле ко ви, ће ре. [Тува че она] ту ва унуч ка та [че да да] ако из ву ће, ако не из ву ће ће 
ви ди мо кво че. 

САГ7 (29:55): Све се та ко чу ва ла де ца. Не ма има ло да га *ј но си та мо ва мо. 
Мај ка си му спре ми то ва. Не ма ка кво сад, ку пу је. Сад де те још се не на шло, оно му 
се спре му пе ле ни це, па бен ки це, па та мо три ста об ла кла, ко је ја не знам да ти ка-
жем, а ова ко ов де. Е ка кво ће да мо же, праи му ко шуљ ћу си си од плат но, *п пле те 
си му је ле че од има ње, пле те му џем пир че од ма ње. 

На зив ме ста: Ду че вац

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Du če vac 1 MM 19.7.2018.
САГ8 (02:50): Му ке су би ле, му ке (сме је се). Па ово пр во био ми пр ви син. Кад 

га ро ди, а ја ни сам по сте љи цу ис те ра ла. И, не ма, го то во, че се мре. И дој де јед на 
ба ба. И ка же да узмеш три зр на па суљ, па да про гу таш, па да узмеш фла шу пра зну, 
па да се на ве деш овак и да ду ваш у фла шу кол ко мож ја ко. И она че пој де. 

САГ8 (03:52): А злву имао по мла ду, она ка же: „А што си на ло жи ла ти, да ли 
ће да ро диш?” [...] И це лу ноћ се ја му чим, не мо гу га ро дим. Он дој де, ре ко: Иди 
онам код ба бу, има мо ку ћу дру гу там. Иди при ба бу там, а ја ћу ов де. И ба ба дој де 
при ме не.

САГ8 (04:16): И све кр ва ми бе ше стра шљи ва. Све кар ка же: Иди бре, му чи се 
до ле. „Нек се му чи и ја сам се му чи ла.” И не че. Он ју на зор ис те ра, ја чу јем кво 

116 МИР ЈА НА МИ РИЋ



при ча ју. И она дој де: „Ја ч’и(д)ем за стри ну.” Има ше стри ну ов де до ле. „Ја не смем 
# при те бе.” Ја сти скам ра ме на, ка ко оће.

САГ8 (05:34): А ма ма, ко све кр ва, као ка же: „Ај де, ај де, мо раш, мо раш д’и деш 
си, ку пи га”. „Ма не мо гу, бре. Ако оћ ку пи га, ако нећ, ка ко очеш, ма ни ми се.”

САГ8 (06:25): И срет нем ма ће ху, по не ла ми кра вај. Срет нем је по пу та њи цу и 
она ме пи та: „Си не, где си по шла?” „Па по шла сам да пе рем.” „Па где ти је све кр-
ва?” „Па, ре ко, ку ћи.” „Ле ле, ле ле, ле ле, ле ле, ти ли ће идеш у ре ку, че пад неш по ред 
***” И до ва ну ми ла во рат из ру ке и оти де, а мен да де кра вај и ја одо ку ћи. 

САГ8 (07:05) (Сна ја: Ја вас на пу штам, идем да чу вам ов це). Ле ле, па ку де ће 
на ки шу?

САГ8 (09:13): Пче ле че да на ба вља ју, па се за мла ћу ју [...] Ма ки, пу но ли ће да 
се за др жи те? Мар ка пи ту јем.

САГ 7 (09:38): Па лег ни па спа вај, ја чу чу вам ов це.
САГ8 (10:36): Дој до уве чер, тем пе ра ту ра го ле ма, оно ни шта не зна је. И он че 

га вод(и), оно не ма ше ни ле ка ри.
САГ8 (11:16): А ја сам на бра ла цве ће, па сам му до не ла, па ка жем: „Зо ре, еве 

цве ћен це.” А оно га узе па га ту ри при гла ви цу. А ја по че да пла чем, па што при гла-
ву, ајд у ча шу да га ту ри мо. А не, ка же, ви ће ми сви до но си те, па ће ми ста вља те ту.

САГ8 (12:32): И ка же оно ме не: Еј, да уз неш ка же па да украд неш од пи ти је те. 
А оно не има ло стру ја, не го би ло # онак # *** Па да сед неш, ка же, [на] ја чу на клу-
пу да се дим при про зор. А ти, ста ви, ме сто да је деш, а ти, ка же, ста ви у ру ку па ми 
до не си, а ја чу ка жем: Ено, он де док се ви де ло, ви ди не, где, не знам где је оно, а ти 
до тр чи да ви диш и че ми да деш.

САГ8 (13:49): „Тет ко, че да до не сем да сни мам, а ти све да ми ис при чаш.”
САГ8 (14:00): А та та ми је бил, ма ћа ми умре, а они на стре ља ње би ли, су де и 

пре жи вил и она се упла ши, мај ка, по ги ну ли вој *** По ги не вој отац, три бра та, 
мај ка и она би ла на са хра ну *или че по би ју сву род би ну њи хо ву Бу га ри. И она дој де 
од са хра ну и ре кла: „Ле ле, Је ре ми јо, че по ги неш и ти.”

САГ8 (16:26): И ка ко че, не ма ства ри тол ко ме пре о бла чи.
САГ8 (17:59): Ре ко: Љу бен це, кол ко че по се диш да ме во диш при ле ка ра? Ре че: 

„Сад че ти ја до не сем лек.”
САГ8 (18:13): За по чел сам ко ла, мо ра да и за вр шим, па че пра ви мо ве рид бу на 

де вој че то, Па ве рид бу че пра вим ја, тре бу ми па ре, а свад бу че при ја ви све кр ва и 
све кар на че трес осам са ти.

САГ8 (19:17): И он на Свет Или ју че дој де са њи.
САГ8 (22:13): Не ма, ка кво ће, ти мо раш и Љу би цу да чу ваш.
САГ8 (24:24): А де те во, три ес го ди не има, и не те ја се же ни. „Да вај му зор да 

се оже ни. Куј ће па теб да чу ва?” [...] „Ће се оже ни са мо де ца да има ју па ће се [рас] 
ра ста ве.”

САГ8 (26:35): И они отр ча ше на го ре. А ће идем и ја да вим кво ра бо те. А мој 
ти муж ту рил слбу на про зор, па че се ка чи да гле да кроз *про зор [...] А ја се *уку-
кал: Ле ле, Ба не бе гај од слбу ту, че пад неш, да се уби јеш, ма ни ју та мо.

САГ8 (27:16): Он пла че, оче да ри па кроз про зор. Да их пре сри та на ста ни цу, 
че иду за Пи рот.  

САГ8 (28:00): Не мож и(д)емо да се ре ги стру је мо. И де те че бу де ван брач но, 
па иде мо оба па га при ја ви мо да је наш.

САГ8 (30:57): Дој до ше ма ма и та та, а ја им ка зу јем: „Иван не че да дој де.” „А 
што не че?” „Па из је ла га не ква жи во ти ња.”

САГ8 (33:44): И са оти де мо у ку ћу и на кво ни на ре де на тој пе ва мо, на све 
зна мо да пе ва мо. И на ку ћу, и на ора ча, и на ко са ча, и на раз бој же не тка ју, и на де ца, 
и на сва шта и ку де ни ка ко од ре де, али јед на пе сма, јед но ја је. (смех) И ми пе ва мо, 
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игра мо. И да ду ни, на збе ре мо јај ца. И са ни ма ло Стол кол ко је се ло на бра мо пу ну 
ве ли ку кор пу, до не со мо, ис ту ри мо јај ца и па још идо мо, зби ра мо, зби ра мо и ће иде мо 
у су сед но се ло у Ва ву. И срет не мо се с вьвске ла за ри це, оне по шле у Стол, а ми смо 
по шле у Ва ву.

САГ8 (45:19): Ај де иди лег ни, ај де иди лег ни, ми ће га чу ва мо. Ај де. И он на 
ле ка ра на ре ди, да га па зи, он ће иде да лег не мал ко. 

САГ8 (47:29): И стал но до о ди и сад ми се ја вља: Ба ба тет ко, не мож да дој де мо, 
са ће иде мо на мо ре па. Али по шла у шко лу. И он не ће. Има си два си на, оба у Аме-
ри ку. И не ће. [...] И она пла че при ме не и при Зоранa: Ћу ма нем Љуп чу, не ће д’има мо 
де цу.

САГ8 (48:54): Ује сен, па зи мус ћу се дим. „Ће те од ве зе мо и ће те вр не мо.” Ма 
не мо гу.

САГ8 (49:48): Ја де те ма леч ко, кво ћу. И она иде, а оста ви де вој чен це то при 
ме не, ја да чу вам. Де те де те че чу ва. А ја, на ре ди ми, нее као са ка ши це и та кви-
она кви, не го скроб да му на пра вим, а она ће иде на на ра бо ту.

САГ8 (50:52): Па да де *Бог три го ди не би ко лек ти ва та па се рас ту ри, не мо же. 
Њи дво ји ца за јед но кам па це ло се ло че бу де за јед но. 

САГ8 (51:53): И ете та ко, та ко су про бле ми мо ји го ле ми. Го ле ми мо ји про бле-
ми. Мо ја исто ри ја ве ли ка. И бра та на цат ми ка же: Тет ко, че до не зем не ка кву*** 
те ка да сни мам, књи гу да на пи шем о те бе, ти мно го зна еш. 

САГ8 (52:56): И ка да да иде мо у Ба бу шни цу, пе шке се ишло. И он, че иду му-
шка де ца. Ај де, ка же, Це не, д’и деш у гим на зи ју. Так се ла ко за вр ша ва ло. За учи те-
љицу сам мо гла да за вр шим, са мо у Ба бу шни цу сам ишла у гим на зи ју и од ма 
учи те љи ца да бу дем. Јел по сле ра та не ма. Али ја не чу, му шка иду де ца па пе шке, 
не ма ау то бус, не ма ни шта. Це за ба ви мо се, оно мрак. Му шка де ца че ме рас ки ну. 
Ма ни, не ћу. Не ћу, де вој че ти ја не ће д’и ду, не ћу ни ја. [...] 

САГ8 (53:37): Ја по бег нем у шу му сьс го ве да и цел дан не ћу д’о дем, док се он 
не оти де.

САГ8 (53:50): По сле ми муж оти де по пе чал бу, па не мал га зда па ре да им да де, 
па им дал њи ву од че ти рес ара, па сас јед ног за јед но ра де ли, па по де ли ли по два ес 
ара. А он ми пи сал пи смо, ка же: Ку пил сам у Бо леч њи ву, че пра ви мо, Гра да че 
пра ви ку ћу, ја ћу пра вим. [...] И про да де и дој де ов де, ов деа ће жи ви мо. 

САГ8 (57:22): А он ка же: А Цве те је мно го до бра, она ће си по ми не са сви. 
САГ8 (58:24): [псовка] За што ми на мо кри тор бе, че се зду ва ју. [...] Не че, слнце 

гре је, ћ се осу ше. Он не зна је шта ће од бес.
САГ8 (59:23): А оти до с ов це. [...] И пу шти ла сам и по ње го во, от куд ја знам 

стр њи ште. Он до тр ча: „Што си пу шти ла по мо је?” *** Ре ко: „Ја не знам ко је је тво-
је, ти обе ле жи и ја чу бра ним.” 

САГ8 (59:59): И он се раз бо ле и ће да мре. 
САГ8 (01:00:10): „Ај де да иде мо да на ми ри мо, по сле ће на цр та мо он де на Бо шка 

кво ра бо ти.”
САГ8 (01:00:27): „Ја не идем, еве Цве та ако оће нек иде, ја не идем.” Ја ка ко ћу, 

оти дем. Ле ле Див но, ка кво ће мо? 
САГ8 (01:00:53): Син му у Не мач ку дошл, че си иде, па си спре ми ли ве че ру, 

па си ве че ру ју, баш и бри га. [...] И она си оти де: че идем при ба та Бо ру на ве че ру. 
[...] А они си до ле го сту ју. Ре ко: са ћу ием да и упла шим, ожи ве ли. (смех) А она се 
сме је, ка же: Па ка ко? Сад ће ви диш. 

САГ8 (01:05:18): Ис пе ва мо им пе сму, и она ни да ва па ре. Не че мо ни шта, не че мо 
ни шта.

САГ8 (01:06:04): Диг нем се и че кам ко ле да ри. А она не че, не че се *ди за. [...] 
„Мо ре, не мој ме уда ра те, не чу се *ди зам и го то во.”
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САГ8 (01:09:04): И са ће ме со. До тьг се по сти ло, све смо по сно је ли. Па ни 
пре те: поп ће ни од се че уши ако бла жи мо. 

САГ8 (01:10:22): А кад бе о ше де ца ова сит на, она ме *за бе ру: Ба ба, оће мо ли 
*да зе ми на зе ми?

САГ8 (01:10:37): Па зми ју у по ље ме си мо на # [на њиву] на ле бат, зми ја исто. 
И ују тру пр во њу уз не мо, по ма ло. И ка же мо: сад те [јеле] је ли, а ле тос те не ви де ли. 
И ја и сад си уме сим на ба шка, не ма леб, кој че да је де тол ко леб, ал уме сим зми ју 
и ују тру ка жем: „Уз нем те пр во њу.” „Не ћу”, ја уз нем и ја не *ви ђал зми је. А они, 
ако оти ду да ко се, ако са мо „зми је, зми је”. Е па не че те да је де те, не че те да је де те. 

САГ8 (01:11:36): „Не мој да пе реш, Ђер ман је. Ће гр ми ле тос, па ће те стра.”
САГ8 (01:13:14): У Стол сам си би ла, де те. И # и ку ку руз смо до не ли да ку ва мо, 

а ољу шти мо га, а ја сви лу збра, па чу но сим на сви њу. 
САГ8 (74:14): Ре ко: па не ће те да пра зну је те.
САГ8 (01:17:59): А де те во па уну ка ми не ће па при ку пр же ну, оће ти кви це. Ти-

кви це, па *уда ри. Па еве ћу му па ко ју ти кви цу.
САГ8 (01:20:14): И ми спре ми мо, збра ше се го сти, пу на со ба, ал он га не ма. 

Ко му сла ви мо, он га не ма. А све кр ва ми, ма ћа: Ко му че сла ви мо, кад га не ма сла-
ва ра? [...] По го дил све кар, ка ко че са?

САГ8 (01:22:46): „Ако по го ди те ка кви смо, че до би је те па ре. Ако не по го ди те, 
не ма ни шта.” [...] „Чу ви пла тим, де цо...”

САГ8 (01:24:42): Вру ћи на, вру ћи на, вру ћи на, кад се го ве да уштр кља ше, она 
во ди го ве да, уштр кља ше, по бе го ше *од, из мак ну ше ли се *из, она кад се ***, че *и 
по те па, че [*с] по па да мо из ко ла де ца све бол на.

САГ8 (01:25:32): И # че иду да ко па ју. Бе о мо ко па ли, али че иду по дру ги пут. 
САГ8 (01:26:25): Оти до мо на ва шар и [...] она му ко ман ду је да ми ку пи за аљи-

ну. А ја не мо гу, му ка ми, му ка. И са мо сам за бра ла: „Не ћу ни шта, ајд си иде мо, ма 
не ћу ни шта ајд си иде мо.”

САГ8 (01:27:44): „Ај де, ај де, иди по де да Ни ко ди ју, ку де он, там и ти и и и, 
не ће те.” И ја пој до по ње га. „[псовка] ку де ћеш по ме не?”

САГ8 (01:28:38): И они са до о де, оће да би ју, оће да крад ну, оће да пљач ка ју. 
САГ8 (01:29:28): А на снау дру гу и на ћер ку *** ће из ла зи зе лен коњ код нас 

па ће ври шти.
САГ8 (01:30:51): Дој де ле кар, дој де све, и ће је ува те из бу нар.
САГ8 (01:31:34): И ле ка ри: Сад че ву из ва ди мо је тру, па че пу шти мо у во ду.
САГ8 (01:33:02): И не мо же, и не мо же, не мо же и [по] по бег не, ће иде пре ко, 

за Бу гар ску, пре ко гра ни цу. 
САГ8 (01:34:15): Су ша ли, ја већ де вој чи ца и та та ће пра ви дру гу ку ћу [...] САГ8 

(01:34:47): И он че пра ви, да де на јед но ме сто за дру жан дом че пра ви шли вар, а они 
му да до ше плац и [на] ку ћу че пра ви.

САГ8 (01:36:00): Е а не ста ну ни др ва на се ден ћу. Ће иде мо у гр о би шта за кр-
ста че. Оно ни бли зу. Ће иде мо за кр ста че. Глу па ва сам би ла, чо ве че, за мла те на. [...] 
И ја *с уле знем, ка жем: „Ме не не је стра, ов де ми је ма ћа, ов де ме је ба ба, ов де су 
ми сви, они ће ме па зе.” [...] Дој дем и та ти при чам: „Ја идо у гр о би шта но ћас да ва ди 
кр ста че.” „Ле ле, не мој, не мој, не мој, не мој, че се са пле теш од не кво ди др во...”

САГ8 (01:38:16): А ја, ка же, идем па се ми слим: да се на ка шљем, ћу ју упла-
шим, да је у *** уз нем, ћу ју упла шим.

САГ8: Ако имаш жи то, че имаш леб. 
САГ8 (01:41:41): У Стол кад сам би ла па пр ви ком ши ја ку пи тран зи стор. Па на 

ње га иде мо да слу ша мо кво че је вре ме. Ока мо ту ја Ро лу, „Ро ле, стри на Ро ле, ка жи 
ни кво че вре ме, сме мо ли да са ди мо, да вр ше мо?”
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САГ8 (01:42:12): Он не ка ко ста вљал на Бьдњу ве чер *ил ка да је ста вљал, пе пел 
# у суд. Па че три го ди шња до ба, [че] на че три ме ста ста ви пе пел, па [ко] ку де се 
овла жи, ће бу де ки ша, ку де је су во, ће бу де су ша. 

САГ8 (01:42:38): Слу шај де да Гру ју кво ће ти ка же [...] На # ка ко се зо ве ше # 
пра зни кат # не је Ве ри ге. # Ако је ве дро, са де те ра но [к укур], овај не мој да са ди те 
ку ку руз, сла на че па да. [...] И ја на де ца ва ка жем, кад је ве дро: не мој да са де те, не-
мој, ће бу де су ша, че бу де сла на, че па да, има све ***. А ти знаш. А че ви ди те. [...] 
Ја про ле тос ка жем, ки шо ви то, облач но, са де те. „Ки ша, не мо же”, *не ће. До бро, 
ка ко оче те. 

САГ8 (01:49:00): Ај де, Мар ко че ми тра жи до ру чак.

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Du če vac 2 MM 19.7.2018.
САГ9 (01:05): *При ча че ни рас ту рау ку ћу да пра ве пут го ре за јед но га Злат ка, 

а ја ре ко: не ка рас ту ре, али ћу да окам Вуч ка да ми да де на # мо ре, на во ду, та мо 
ку де оно. 

САГ9 (10:57): И вр ља мо оре си, на при мер, под шпо рет, под кре вет. Оно они ја 
кре ве ти бе о ше ви со ки, ни је ка ко са. И ују тру ко ји ме те # пр ви ореј ако нај де гле да 
га ка ква ће му је сре ћа за це лу го ди ну. (смех) Ако бу де оре јат он се ра ду је, ако бу де 
до бар, ако бу де ли шупьљ или не кве цр не # сен ке *** уну тра, е он се се ки ра не ће 
му бу де до бро це лу го ди ну.

САГ9 (17:32): И она ка ко сто ји у сва то ви, на при мер, са по двор, она гре бе из 
си то то и вр ља пре ко њи *и на крај кад бу де, она га вр љи, овак # на го ре пре ко њу 
и # да га вр љи на кров. Ако пад не на кров, до бро је, че бу де до бро, те ка из ми сле но, 
ако ли не мож да га исвр љи на кров зна чи не је до бра ни не ве ста ни не че да бу де 
до бро (смех).

САГ9 (21:16): И два три тро ји ца оти деу ве че ром да пи та ју # за тој де вој че. Е 
сад, ко ји оче он од ма се уре че, да ду им дар, на праи се ве се ље, по сле оти ду код мом-
че то, сву ноч ве се ље, чу да, бо го ви, ал не ве ста си оста не. Е ко ји не ће, они им ка жу 
не да ва ју си де вој че ту ва за те бе.

САГ9 (22:28): И оти до ше за њу и ни се сме је мо ка ко ће са [...] И ре ко он са ће 
га не ки ис пре би ја, ће ис пре би ја они ба шту ту. [...] Али она је два че ка ла [...]

САГ9 (28:04): Е кво ће бу де, кво ће ра бо те, па га од не со ше у по друм. 
САГ9 (31:10): Па прој де не кол ко вре ме, ће пра и мо па по вој ни цу као са што 

пра ве ро ђен дан. 
САГ9 (33:27): И дој де ов де и ка же че иде мо у Бо сну.
САГ9 (36:46): Па ре ко она мо же ли те ка кад ти оће да тра жиш ра бо ту, не го 

тра жи, па ра бо ти? [...] И ка кво ће *из на пра ве ја не знам.
САГ9 (37:57): „Ма ри јо, кад год прој дем, се диш на лад њак, ду пе ће ти се смр-

зне.” Али до бре су. Па ру иму, али не ће да се оже не. Ја ка жем […] ви ку пу је те са мо 
ства ри да се обла чи те и што ћ се же ни те. 

САГ9 (40:24) А са не ће да дој де да ме ви ди жи ва ли сам. 
САГ9 (42:17): Ја не ћу, али не мо гу, ср це не ће.
САГ9 (46:10): И ре ко: са ћ(е) дој де јед на Ми ли ца се зо ве. Са ће Ми ли ца да дој де. 

[...] „Зо ре, сад ће дој де јед на же на али не мој да те бу де стра # кво ће она да ра бо ти.” 
Па ре ко: кво ће ра бо ти. [...] Ка кво ће ме упла ши, же на уба ви ло иде. 

САГ9 (53:25): Она ви ди ли ју мал ко, она има да ју тра жи, да ју уби је, па не ка 
је ка ко год оче.

САГ9 (59:49): Ако иде ова ка ма гла од о здо ле па на го ре, кам то го ле ми Стол, таг 
ће бу де ки ша, ако ма гла та иде озгор на дол таг не ма ки ше. 

САГ9 (01:00:35): Па ка да ка ко се по тре ви. Не кад га по тре ве: че бу де леп Бо жић, 
не ка да *ре че че бу де снег, не ка да...
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САГ9 (01:02:45): Ка же: Она ће те от пле че у до ли ну, па че она да дој де, а ти че 
оста неш до ле. И он се упла ши, и ју про да де (ка шаљ). А сил на ко за је би ла. 

САГ9 (01:05:22): „Ба ба Зо ре, ош да ти до ве дем ко зу ту?” Ре ко: „До ве ди ми ју. 
Ћу ти пла тим, до ве ди ми је.”

САГ9 (01:06:40): И бе о ше ни до бре и кра ве те. И се но кол ко смо по на зби ра ли. 
И кра ве ће да иду, до шо ка ми он. 

САГ9 (01:07:38): Не мож да иде де да. Не мо гу да га пу штим, не, ће црк не не где 
по пут.

САГ9 (01:08:17): И ја мо лим Бо га сва ки дан, ал оно не ће.
САГ9 (01:14:38): Све ти Јо ван Би љо бер. Бе ре мо би ље сва ка кво. Па се иде у мо-

ру зу, па се иде у жи то, па се иде у ба шту, па се иде сву де ре дом ти ја дан да се на зр не. 
Где ћу идем? Оно све ура сло. 

САГ9 (01:06:10): Па на ше ов де из Ду чев ци, злве мо ја ро ђе на, и ов де на го ре 
има ло још две-три де вој ке. На ти ја Све ти Јо ван ће иду *** на ва шар. Оно *све да ле ко, 
ал оне ће иду. Па има мо ба бу, за те кла се на све кра ми ма ћа. А она ка же: „Ај де, ај де, 
иде те, [са] знам за кво ће иде те.” А оне: „За кво, па Све ти Јо ван је, па ће иде мо на 
ва шар.”

САГ9 (01:18:00): Мај ка не те ла да иде. Ре кла: „Не, ни ми *тре ба ју, ни ћу да и 
пре би рам.” 

САГ9 (01:20:48): Не мо гу да га слу шам и стра ме кво че му ра бо ти. 
САГ9 (01:24:41): Е не ћу те ка, оћу да при чаш.
САГ9 (01:25:09): Ај де ће иде мо на ули це, па ће по вра ћа мо за јед но.  
САГ9 (01:25:50): И тој ти оћу ка жем.
САГ9 (01:27:12): Оно др ва на ту ра на го ре до вра та, до крај го ре др ва на ту ра на. 

Ре ко: чу идем са д’у ла зим да ви дим да ли су ствар но др ва или ка кво је овој чу до.
САГ9 (01:29:14) Па ре ко, до бро, ја ћу пре се дим. 
САГ9 (06:43): Ре ко, Ба не ај да ме од ве деш, она Мир јан(а) се зо ве, али да ли оче, 

ре ко, она одав но то ра бо ти али сад бо ле сна же на, па мо жда не че. Ре че: „Сад ће ја 
да пи там.” […] А она му ре кла: „Мо же те кад год оће те.” 

САГ9 (01:36:10): Ма ће ру ча мо, ја.

На зив ме ста: Стол

На зив ау дио фај ла у ДА БИ: Stol 1 MM 19.7.2018.
САГ10 (13:59): Ту ра ку пус, кроп мпир, ђу веч, у то. А ми игра мо око њу и „Ма мо, 

да ми ма ло оди ме со.” „Не, не мо же. Не мо же до кле се не уста је, па да се уми јеш, 
па он да ћу ти дам ме со.” Не ма.

САГ10 (20:52): Жен ске се са ку пе и [ће] ће ку пе мо, ја теб, ти мен. Ис ку пе мо се, 
не ма ту. Ба цу во ду и на мен и на теб. 

САГ10 (21:28): (ИСТ: Је су зна ли ста ри ји ка кво че вре ме да бу де?). Па зна ли су. 
(ИСТ: А, ка ко?) Зна ли су. Зна ли су они кад за гр ми # од јед ну стра ну ће бу де ки ша.

САГ10 (21:54): Па зна ли су и он дак. Ни је имао сат у у то вре ме. Сат ни је имао 
да се ори јен ти шеш. По оне зве зде се упра вљао. Иза ђе на # по ве чер *идеш на по ље 
и по гле даш # то се зо ве Вла ши ћи. Вла ши ћи сви. Кад иза ђу Вла ши ћи, те га се на да 
да ће [ско] ско ро да сва не. Ако не ма Вла ши ћи, јо ште ра но. [...] Са ће по ла но ћи, да-
бо ме # ће сва не.

САГ10 (32:20): Све се пра и ло руч но. Од ру ке се пра и ло. А сад, сад ко ји оћеш. 
Куј има па ре он ће зи да ру да на праи. Мла ди љу ди. 

САГ10 (40:59): Али да нас мо ра да да деш. Ов цу мо ра да да ваш. [...] Ако не ћеш, 
мир но, *ћу тек. 

САГ10 (42:21): И Хи тлер је тра жил од Бу га ри на # вој ску, по моћ, кад је ви део 
да ће про па да.
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This pa per exa mi nes the gram ma ti ca li za tion of the de-vo li ti ve fu tu re and the omis sion of the 
su bjun cti ve mar ker da in the analytic fu tu re ten se in the Lu žni ca ver na cu lar (one of the ver na cu lars 
of the so ut he ast Ser bian di a lects which be long to the Bal kan Sprac hbund). The aim of the pa per is 
to qu an ti ta ti vely il lu stra te both fe a tu res in the spe ech sam ples of na ti ve spe a kers and to com pa re 
them with ot her lan gu a ges of the Bal kan Sprac hbund.

The re se arch is con duc ted on ma te rial from the Ser bian Lu žni ca ver na cu lar, ta ken from the 
DA BI da ta ba se (Di gi tal ni ar hiv Bal ka no loš kog in sti tu ta – Di gi tal Ar chi ve of In sti tu te for Bal kan 
Stu di es). The analysis is ba sed on a sam ple of 419 exam ples of the fu tu re ten se and full af fir ma ti ve 
and ne ga ti ve forms of the vo li ti o nal verb hte ti ’want’, ta ken from the spe ech sam ples of 10 na ti ve 
spe a kers from 4 vil la ges. The num ber of analyzed exam ples of the fu tu re ten se is 257.

The re sults in di ca te the li mi ted use of the synthe tic type of the fu tu re ten se (only with the verb 
bi ti ‘to be’ in 3.sg.pres.) and the do mi nan ce of the analytic type of fu tu re ten se. A high de gree of 
gram ma ti ca li za tion of the de-vo li ti ve fu tu re is al so re por ted. It is shown that, along with fu tu re ten-
se mar kers in ot her Bal kan lan gu a ges, the fu tu re ten se mar ker in Lu žni ca is the unin flec ted ten se 
form (će/če) – the par ti cu la ri zed form of the 3rd per son sin gu lar of a vo li ti o nal verb me a ning ‘want’ 
(xot ěti in Bal kan Sla vic) which has tur ned in to а par tic le fol lo wed by a main verb in flec ted for per-
son. Apart from the in flec ted au xi li ary form which is do mi nantly used in the 1st per son sin gu lar form 
(ću), and one exam ple of the in flec ted form in the 2nd per son sin gu lar (ćeš), the Lu žni ca ver na cu lar 
ma ni fests com ple te gram ma ti ca li za tion of the vo li ti o nal verb in the fu tu re ten se. With re gard to the 
loss of the in fi ni ti ve, the analysis exem pli fi ed the com ple te ab sen ce of in fi ni ti ve, both from the fu tu re 
ten se and from the con struc ti ons fol lo wing the full forms of the verb hte ti. The spe a kers used only 
su bjun cti ve da-con struc ti ons. 

Furt her mo re, the ten dency to omit the su bjun cti ve mar ker da has been re por ted and the con-
di ti ons which in flu en ce the omis sion ha ve been in ve sti ga ted. The re se arch shows that the su bjun cti ve 
mar ker da is typi cally omit ted when the fu tu re mar ker and the fi ni te verb are in the con tact po si tion, 
but al so when they are se pa ra ted by a cli tic form (pre do mi nantly the en cli tic pro no mi nal form).

The re sults are di scus sed in com pa ri son to the ot her lan gu a ges/di a lects of the Bal kan Sprach-
bund, which al so ma ni fest the gram ma ti ca li za tion of the fu tu re ten se mar ker: Mo dern Gre ek (tha), 
Bul ga rian (šte), Ma ce do nian (ḱe), Al ba nian (do), Ro ma ni (ka), Aro ma nian (va), and Ser bian Ti mok 
ver na cu lar (će/če), most of which tend to omit the su bjun cti ve mar ker.
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Жељ ко Мар ко вић

СРП СКИ И СЛО ВЕ НАЧ КИ ГЛА ГО ЛИ  
ЗА ИС КА ЗИ ВА ЊЕ ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ОПА ЖА ЊА  

У ОТЕ ЖА НИМ УСЛО ВИ МА

У ра ду су на кон тра стив ном пла ну при ка за на се ман тич ко-син так сич ка свој ства 
гру пе срп ских и сло ве нач ких екс пе ри јен тал них гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је у чи јем је 
се ман тич ком са др жа ју при сут на ди фе рен ци јал на ком по нен та ко јом се упу ћу је на оте-
жа не усло ве опа жа ња, а код не ких од њих и ком по нен та ума ње ног ква ли те та ре а ли зо-
ва ног опа жа ња. Пре ди кат ни оквир ових гла го ла ка рек те ри ше оба ве зно при су ство де сног 
ар гу мен та у се ман тич кој уло зи објек та пер цеп ци је ис ка за ног сло бод ним аку за ти вом.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, сло ве нач ки је зик, се ман ти ка, син так са, гла го ли ви зу-
ел не пе р цеп ци је.

This pa per pre sents a con tra sti ve analysis of the se man tic and syntac tic pro per ti es of a 
gro up of Ser bian and Slo ve nian ex pe ri en ti al vi sual per cep tion verbs with a dif fe ren tial se man-
tic com po nent that po ints to dif fi cult per cep tion con di ti ons. So me of them al so ha ve an ad di-
ti o nal se man tic com po nent of the re du ced qu a lity of the re a li zed pe r cep tion. The pre di ca te 
fra me of all the se verbs is cha rac te ri zed by the obli ga tory pre sen ce of the right ar gu ment in 
the se man tic ro le of the ob ject of pe r cep tion ex pres sed by the free ac cu sa ti ve.

Keywords: Ser bian lan gu a ge, Slo ve nian lan gu a ge, se man tics, syntax, verbs of vi sual 
per cep tion.

1.УвОд. Овај рад за свој пред мет има кон тра стив ни при каз се ман тич ких 
и син так сич ких свој ста ва срп ских гла го ла на зре ти, ра за зна ти, ра за бра ти 
и сло ве нач ких гла го ла za slu ti ti, raz lo či ti, raz bra ti, као и њи хо вих вид ских 
пар ња ка – на зи ра ти, ра за зна ва ти, ра за би ра ти, одн. slu ti ti, raz lo če va ti, raz-
bi ra ti. На ве де ни гла го ли свр ста ва ју се у екс пе ри јен тал ну гру пу гла го ла ви-
зу ел не пер цеп ци је чи ји је цен трал ни пред став ник у срп ском и сло ве нач ком 
је зи ку гла гол ви де ти / vi de ti.1 За ње го во се ман тич ко од ре ђе ње, по ред ин те-
грал не се ме [визуелна перцепција], ре ле вант на су је ди но би нар на обе леж ја 
си ту а ци о не тем по рал не струк ту ре [± стaтично], [± трajнo], [± теличкo] чи ја се 
би нар ност раз ре шу је у за ви сно сти од то га да ли се њи ме ис ка зу је тре нут ни 
или трај ни пер цеп тив ни акт (в. мАРКОвИћ 2007: 483–486). Пер фек тив ни гла-
го ли ко ји су пред мет овог ра да сла жу се с гла го лом ви де ти / vi de ti у оном 
де лу ње го ве си ту а ци о не тем по рал не струк ту ре што но си обе леж ја [– стaтич-
но], [– трajнo], [+ теличкo], а њи хо ви им пер фек тив ни пар ња ци у де лу с обе-
леж ји ма [+ стaтично], [+ трajнo], [– теличкo]. Сви се они у од но су на гла гол 
ви де ти / vi de ti од ли ку ју додатнoм спе ци фи ка ци јом зна че ња, о че му ће би ти 
ре чи у из ла га њу ко је сле ди.

1 На дру гој стра ни су аген тив ни гла го ли ви зу ел не пер цеп ци је с гла го лом гле да ти / 
gle da ti као сво јим цен трал ним пред став ни ком. (О екс пе ри јен тал ним и аген тив ним пер цеп-
тивним гла го ли ма в. оп шир ни је у мАРКОвИћ 2012: 72–76.)



У ана ли зи гла го ла слу жио сам се вла сти тим кор пу сом ма хом па ра ле ли-
зо ва них срп ских и сло ве нач ких бе ле три стич ких тек сто ва, а та ко ђе и елек трон-
ским кор пу си ма срп ског и сло ве нач ког је зи ка, као и при ме ри ма про на ђе ним 
на ин тер не ту.

2.НАЗРЕТИИНАЗИРАТИ. Као и гла гол ви де ти, ка да се њи ме ис ка зу је тре нут-
ни пер цеп тив ни акт, та ко се и гла гол на зре ти по обе леж ји ма сво је си ту а ци о не 
тем по рал не струк ту ре свр ста ва у си ту а ци о ни тип те лич ких до га ђа ја – динa-
мичких тре нут них ситуaциjа кojе ре зул ти ра ју не ком прoменом стaњa (в. 
Vendler 1967: 102–103; SMIth 1991: 58–63; orešnIk 1994: 58–60),2 у слу ча ју 
пер цеп тив них си ту а ци ја про ме ном из ста ња нео па жа ња у ста ње опа жа ња 
не че га. Ме ђу тим, док је гла гол ви де ти по сво јим ин хе рент ним се ман тич ким 
свој стви ма не спе ци фи ко ван у од но су на ква ли тет пер цеп тив ног до жи вља ја, 
гла гол на зре ти са др жи до дат но се ман тич ко обе леж је ко јим се овај ква ли тет 
од ре ђу је не га тив но.

Ума њен ква ли тет пер цеп тив ног до жи вља ја мо же би ти узро ко ван не а-
де кват ним ана том ско-фи зи о ло шким свој стви ма пер ци пи јен то вог ви зу ел ног 
апа ра та (пер ци пи јен то вом крат ко ви до шћу, на при мер) или усло вљен од ре-
ђе ним свој стви ма сре ди не у ко јој се од ви ја пер цеп тив ни акт, као и про стор ним 
ре ла ци ја ма из ме ђу пер ци пи јен та и објек та пер цеп ци је.

Ти пич не си ту а ци је у ко ји ма до ла зе до из ра жа ја усло ви сре ди не у ко јој 
се оства ру је пер цеп тив ни акт ис ка зан гла го лом на зре ти је су оне у ко ји ма 
се опа жа ње од ви ја у усло ви ма сма ње не ви дљи во сти због ма ле ко ли чи не 
све тло сти: 

На ста не мрак, он че ка да му се очи на њ при вик ну, и кад већ на зре пра ме ње ме-
се чи не (...) сед не на руб кре ве та (Ти шма, 290); Око че ти ри са та ују тру, још је 
би ла ноћ. Мо гли смо на зре ти не ко ли ко цр ка ва с гип са ним укра си ма... (К).

Да је обје кат пер цеп ци је не ја сно ви дљив због ма ле ко ли чи не све тло сти, 
че сто се ука зу је упо тре бом адвер би јал них ло ка тив них кон струк ци ја ти па у 
мра ку, у та ми и сл.:

Ба цио сам по глед кроз про зор и у дво ри шту, у мра ку, на зрео три осо бе (И); 
Ра до ван је у ме ђу вре ме ну за спао; да се у то уве ри би ло је до вољ но да за ви ри 
у со бу и да у по лу мра ку на зре ње го ву за ба че ну бле ду гла ву (К); У мо дри ка стим 
сло је ви ма соб ног по лу мра ка на зрео сам је дан кре ве тић (И).

По не кад је, су прот но, оте жа на ви дљи вост објек та пер цеп ци је узро ко-
ва на пре ве ли ком ко ли чи ном све тло сти:

Уко ли ко би ску пио кап ке ка ко би по глед за шти тио од оштрог ин ња па кле но 
сна жне сун че ве све тло сти, мо гао би ви ше на зре ти не го ја сно ви де ти ма лу, у 
бе ло окре че ну ка пе лу (И).

Оте жа на ви дљи вост објек та пер цеп ци је мо же би ти и услед ума ње не 
тран спа рент но сти ме ди ју ма кроз ко ји се про ла ма све тло, нпр. због при су ства 
ма гле, ди ма или пра ши не у ва зду ху – у том слу ча ју ен ти те ти ко ји оте жа ва ју 

2 У ан гло сак сон ској лин гви сти ци за овај си ту а ци о ни тип уо би ча јен је на зив ac hi e ve-
ment. Тер мин те лич ки до га ђај упо тре бља вам по узо ру на Оре шни ка (1994).
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опа жа ње че сто се у ре че ни ци ис ка зу ју у окви ру адвер би јал не пред ло шко- 
-па де жне кон струк ци је кроз + NAcc:

Кроз пра ши ну и дим сам мо гао да на зрем си лу е те ко је су, као по ко ман ди, 
уста ле и за и гра ле смр то но сну игру (И); Во зи ме до Зе му на, ви дим не одва ја 
се код пр вог из ла за с ау то пу та, кроз гу сту ма глу на зрем Ге некс (И). 

Про стор ни фак тор, као узрок оте жа не ви дљи во сти објек та пер цеп ци је, 
из ра жен је у си ту а ци ја ма у ко ји ма су оп тич ки усло ви мо жда и по вољ ни, али 
је ква ли тет пер цеп тив ног до жи вља ја ума њен због ве ли ке уда ље но сти објек та 
пер цеп ци је од пер ци пи јен та (на ту уда ље ност се у ре че ни ци че сто упу ћу је 
упо тре бом адвер би ја ла у да љи ни):

... и са мо је, у да љи ни, мо гао да на зре по не ку кра ву или сви њу ка ко лу та ју ата-
ром чуп ка ју ћи трав ке... (И); Ста рог гра да смо се се ти ли тек ка сни је, кад смо 
га мо гли тек на зре ти у да љи ни, на бр ду из над Ђе ти ње (И).

Про стор не ре ла ци је из ра же не су и у слу ча је ви ма у ко ји ма се из ме ђу 
пер ци пи јен та и објек та пер цеп ци је на ла зи не ки ен ти тет кон цеп ту а ли зо ван 
као по вр ши на ма ле тран спа рент но сти:

... ка да би сте дух ну ли у то па ту ља сто па пер је да би се ма ло раз ма кло, на зре-
ли би сте чу де сне ша ре, по пут оних са ис точ њач ких ћи ли мо ва (К); Во за чи су 
су ви ше за о ку пље ни пу тем пре пу ним кри ви на и ле по том је зе ра, да би по ди гли 
по глед увис и кроз гу сто зе ле ни ло мо жда тек на зре ли ка ме не остат ке Јо вањ ске 
ку ле (И); Чак и кроз за мр зну те про зо ре так си ја мо гао сам, ма да ни сам био ни 
ма ло рас по ло жен, да на зрем сва ки ћо шак сво га гра да (И). 

Као што по след ња два при ме ра по ка зу ју, и ов де је ен ти тет што се на ла-
зи из ме ђу пер ци пи јен та и објек та пер цеп ци је че сто у ре че ни ци ис ка зан као 
са став ни део адвер би јал не пред ло шко-па де жне кон струк ци је кроз + NAcc, 
ка ко је то био слу чај и са ис ка зи ва њем ра ни је на ве де них ен ти те та по пут ма-
гле, ди ма и сл. чи јим је при су ством у ме ди ју му оне мо гу ће но ја сно опа жа ње 
да тог објек та.

Да би те лич ки до га ђај озна чен гла го лом на зре ти био оства рен, пер ци-
пи јент че сто мо ра уло жи ти из ве стан на пор. Сто га се на зре ти че сто сре ће у 
ком би на ци ји с гла го лом по ку ша(ва )ти , од но сно – ако се пер ци пи јен то во 
на сто ја ње да ре а ли зу је же ље ни опа жај да тог објек та при ка зу је као ве о ма 
ин тен зив но – са гла го ли ма на пре за ти се, упи ња ти се и сл.:

По ку ша вам, док се при бли жа ва мо гра ду, да на зрем Ку ћу ја бла но ва (И); По ку-
ша вао сам да на зрем Ми ми но те ло кроз мут ну во ду... (И); ... па на кон то ли ко 
вре ме на (...) се (...) очај нич ки на пре зао да на зре оне чи сте и сне жне обри се у 
пра зном не бу... (Шће па но вић, 52); Ви ка ла сам (...) и упи ња ла се да су зним очи-
ма на зрем по вор ку ка ми ла, ко ња и љу ди што не ста ју у да љи ни (И).

Вид ски пар њак гла го ла на зре ти, гла гол на зи ра ти, има иста обе леж ја 
си ту а ци о не тем по рал не струк ту ре као и гла гол ви де ти ка да се њи ме ис ка-
зу је трај ни пер цеп тив ни акт, што га свр ста ва у си ту а ци о ни тип ста ња – стa-
тичних и хoмoгених ситуaциjа кojе трajу извеснo ду же или крaће вре ме, 
чи ји пoчетaк и крaj ни су и њихoви сaстaвни делoви jер jе пoчетaк прелaзaк 
у стaње, a крaj jе прелaзaк из стaњa (в. Vendler 1967: 103–106; SMIth 1991: 
37–44; orešnIk 1994: 25–50).
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Ти пич не окол но сти у ко ји ма се од ви ја пер цеп тив ни акт ис ка зан гла го-
лом на зи ра ти, а ко је – по ред евен ту ал них не а де кват них ана том ско-фи зи о-
ло шких свој ста ва пер ци пи јен то вог ви зу ел ног апа рат – узро ку ју оте жа ну 
ви дљи вост објек та пер цеп ци је и услед то га њен ума њен ква ли тет, исте су 
оне у ко ји ма се ре а ли зу је и пер цеп ти ви акт ис ка зан гла го лом на зре ти:
пре ма ло или пре ви ше све тло сти:

У мра ку на зи рем ње го ву гла ву са буј ном све тлом ко сом (И); По те рао ме на 
јед но уз ви ше ње, је два сам га на зи рао од сун ца; све око ме не би ло је треп та во-
бе ло, као и ва здух (К);

ума ње на тран спа рент ност ме ди ју ма:
На два де се так јар ди ода тле, кроз дим, на зи рао је при ли ку јед ног од жа ца у све-
мир ском оде лу (К); Ова кву ма глу ни сам за пам тио! Ис пред се бе сам са мо на-
зи рао све тла во зи ла ко је је ишло ис пред ме не (И);

ве ли ка раз да љи на из ме ђу пер ци пи јен та и објек та пер цеп ци је:
Чу дио сам се бр зи ни ко јом од ми чем. Већ сам јед ним по гле дом мо гао об у хва-
ти ти све хо те ле, док сам ку па че је два на зи рао (К); У да љи ни, под на је де ним 
зи ди на ма по ру ше не ло жи о ни це, на зи рем сто ти не шћу ћу ре них из бе гли ца... 
(И);

из ме ђу пер ци пи јен та и објек та пер цеп ци је на ла зи се не ки ени тет ма ле тран-
спа рент но сти:

... кроз вра та од млеч ног ста кла на зи рао сам осо бу ко ја је за ста ла и ти хим гла-
сом (...) го во ри ла с не ким (К); Знао сам, из но вин ских чла на ка, да су из гра ђе не 
упра во ов де, чак сам их по не кад и на зи рао кроз обал ско зе ле ни ло, ше та ју ћи 
се дуж ле ве оба ле Аде Ци ган ли је (К).

Као што се из при ло же них при ме ра ви ди, гла го ли на зре ти и на зи ра ти 
у сво јој пре ди кат ско-ар гу ме нат ској струк ту ри има ју оба ве зан ар гу мент пер-
цеп тив ног објек та ко ди ран у сло бод ном аку за ти ву.3

3.слОвЕНАЧКИГлАГОлИzaslutitiИslutitiКАОПРИблИЖНИЕКвИвАлЕНТИ
сРПсКИХГлАГОлАназретиИназирати. У сло ве нач ком је зи ку не ма ни јед ног 
гла го ла ко ји би по сво јим се ман тич ким свој стви ма пот пу но од го ва рао срп-
ском гла го лу на зре ти или ње го вом вид ском пар ња ку на зи ра ти. Ју ран чич 
у свом срп ско хр ват ско-сло ве нач ком реч ни ку (1986: 636) за ова два гла го ла 
да је опи сни екви ва лент ne ja sno vi de ti, што у осно ви од го ва ра њи хо вој лек-
си ко граф ској де фи ни ци ји у РМС и РСЈ.4

3 То је још јед на раз ли ка у од но су на гла гол ви де ти бу ду ћи да овај мо же ста ја ти без 
пер цеп тив ног објек та, нпр. ка да се њи ме не ис ка зу је ак ту е ли зо ва ни пер цеп тив ни акт, не го 
ви зу ел но опа жа ње као диспозицијa. Та да је гла гол ви де ти обич но мо ди фи ко ван ка квим адвер-
би ја лом ко ји ука зу је на ква ли тет пер цеп тив не спо соб но сти или не ко ње но огра ни че ње, као у 
при ме ри ма: Иа ко је при лич но стар, још увек до бро ви ди; Ло ше ви дим у по след ње вре ме, мо-
ра ћу да но сим на о ча ре; Она ви ди са мо на јед но око (в. о то ме оп шир ни је у ПЕТРОвИћ 1991: 85; 
мАРКОвИћ 2007: 484–485).

4 Ка ко је то ина че прак са у РМС И РСЈ ка да су у пи та њу вид ски па ро ви, об ја шње ње 
зна че ња је за пра во да то је ди но уз пер фек тив ни гла гол на зре ти: ‘не ја сно, не раз го вет но ви де ти, 
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У тек сто ви ма из мог срп ског кор пу са за ко је по сто ји сло ве нач ки пре вод 
гла го ли на зре ти и на зи ра ти по ја вљу ју се са мо на не ко ли ко ме ста. У два 
слу ча ја у сло ве нач ком пре во ду пре ма гла го лу на зре ти на ла зи мо гла гол za-
gle da ti без спе ци фи ка ци је:5

Сто је ћи сад, умо ран и за ди хан, у сам освит да на мо гао је у да љи ни да на зре 
не ку там ну шу му, а још да ље и зу ба те вр хо ве не ке пла ни не (Шће па но вић, 11) 
/ Ko je ta ko stal utru jen in za so pel tik ob no vem svi ta nju, je v da lja vi za gle dal ne-
kak šen te men gozd, še na prej pa tu di zo ba te vr ho ve ne ke go re (Šće pa no vić, 11); ... па 
на кон то ли ко вре ме на (...) се (...) очај нич ки на пре зао да на зре оне чи сте и сне-
жне обри се у пра зном не бу... (Шће па но вић, 52) / ... in čez to li ko ča sa si je (...) 
bre zup no pri za de val, da bi za gle dal či ste in sne žne obri se na pra znem ne bu... (Šće-
pa no vić, 42–43).

На дру гим ме сти ма је као екви ва лент срп ском на зре ти упо тре бљен 
гла гол за слу ти ти, и ње гов им пер фек тив ни пар њак slu ti ti као екви ва лент 
срп ском на зи ра ти:

От кри ла је це ло ра ме и кључ ну кост, а мо гао сам да на зрем се но ви тост не да-
ра (Мар ко вић, 182) / Od kri la je ce lo ra mo in ključ ni co, lah ko pa sem za slu til tu di 
obris pr si (Mar ko vić, 194); На не ко ли ко ме та ра од нас по чи њао је врт, на зи рао 
сам зе ле ни ло кроз за ве су, чи ји се је дан крај бла го њи хао (Мар ко вић, 125) / Ne-
kaj me trov od na ju se je za če njal vrt, sko zi za ve so, ki je bla go pla hu ta la, sem slu til 
ze le ni co (Mar ko vić, 134); Чи ни ми се да на зи рем не ке по кре те (Мар ко вић, 338) 
/ Zde lo se mi je, da sem slu til ne kakšne kret nje (Mar ko vić, 350–351); Уну тра је био 
мрак со бе без про зо ра. (...) Кроз од шкри ну та вра та Мо а на Та ха ман је на зи ра ла 
ду ге, уске ра фо ве, ис пу ње не па ке ти ма ле ко ва... (...) ... ле во је на зи ра ла кон ту-
ре пи са ћег сто ла... (Пе кић, 156) / Zno traj je bi la te ma, saj so ba ni ime la ok na. (...) 
Skoz pri pr ta vra ta je Mo a na Ta ha man slu ti la dol ge, oz ke po li ce, pol ne za vo jev z 
zdra vi li... (...)... na le vi je slu ti la obri se pi sal ne mi ze... (Pe kić, 150–151).

Сло ве нач ки гла го ли slu ti ti и za slu ti ti ни су, ме ђу тим, пот пу ни екви ва-
лен ти срп ских гла го ла на зи ра ти и на зре ти. На ве де ни сло ве нач ки гла го ли 
се у свом основ ном зна че њу од но се на пре мо ни ци ју,6 као у при ме ри ма:

Kjer slu tiš Nem ca ga ni; kjer se ga ne na de jaš, tam je; za to ga pa me ten par ti zan slu ti 
za vsa kim gr mom (Zu pan, 219) / Та мо где ми слиш да има Не ма ца, си гур но их не ма, 
а где им се и не на даш, ту за час ис кр сну; за то их па ме тан пар ти зан слу ти иза 

не ја сно ра за бра ти’ (РМС), ‘не ја сно, не раз го вет но ви де ти, уо чи ти, је два ра за зна ти’ (РСЈ). Оба 
ова реч ни ка гла го лу на зре ти при пи су ју и зна че ње не спе ци фи ко ва но у по гле ду ква ли те та 
пер цеп тив ног до жи вља ја: ‘угле да ти, спа зи ти’ (РМС), ‘на крат ко угле да ти, опа зи ти, спа зи ти’ 
(РСЈ), што не узи мам у об зир бу ду ћи да ми у са вре ме ном срп ском је зи ку ни су по зна ти при ме ри 
упо тре бе гла го ла на зре ти у ова квом зна че њу. (Као ње го ва илу стра ци ја, у РМС је на ве ден 
сле де ћи при мер: Сва ки ње гов чив чи ја знао је да мо ра од мах се ли ти ако му он око ку ће на зре 
свињ че. При мер де лу је при лич но ар ха ич но, а уз то по ти че од пи сца са хр ват ске је зич ке те ри-
то ри је [Мирка Божића].) Мо жда се Ју ран чич упра во био по вео за РМС ка да је у свом реч ни ку 
за на зре ти, по ред ‘ne ja sno vi de ti’, на вео и ‘za gle da ti, opa zi ti’. Ла ле вић (2004: 491) на зре ти и 
на зи ра ти на во ди је ди но у зна че њу спе циф ко ва ном у од но су на ква ли тет оства ре ног пер цеп-
тив ног ак та: „На зре ти зна чи не ја сно ви де ти, за па зи ти као кроз ма глу ко ја се те шко про зи ре 
или што је вид слаб или због та ме, ма гле и сл.; на зи ра ти је не свр ше но.“ 

5 Сло ве нач ки гла гол za gle da ti од го ва ра на шем гла го лу угле да ти.
6 Уп. об ја шње ње основ ног зна че ња гла го ла slu ti ti у ССКЈ (SSKJ): na osno vi ne do loč nih 

raz lo gov ime ti ob ču tek, mi sli ti, da je, ob sta ja, se bo zgo di lo zla sti kaj ne pri jet ne ga.
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сва ког жбу на (Зу пан, 249); Dol go, dol go pot sem za slu til pred se boj (Zu pan, 352) 
/ Пред о се тио сам да пре да мном сто ји дуг, дуг пут (Зу пан, 407).

По то ме се они сла жу са срп ским гла го лом слу ти ти и ње го вим де ри-
ва ти ма, а уко ли ко се упо тре бља ва ју у пер цеп тив ном зна че њу, ко је је код њих 
са мо пе ри фер но, они су – ка ко је то у ССКЈ на зна че но – обич но екс пре сив но 
обо је ни. На су прот то ме, срп ски гла го ли на зи ра ти и на зре ти у свом пер цеп-
тив ном зна че њу не по се ду ју не ку по себ ну цр ту екс пре сив но сти.

По ред то га, slu ti ti и za slu ti ti, као пер цеп тив ни гла го ли, за раз ли ку од на-
зи ра ти и на зре ти, не од но се се ис кљу чи во на ви зу ел ни мо да ли тет,7 што се 
ви ди и из њи хо ве де фи ни ци је у ССКЈ (slu ti ti: ne ja sno, ne do loč no za zna va ti; 
za slu ti ti: ne ja sno, ne do loč no za zna ti), где је као њи хов ge nus pro xi mus на ве ден 
гла гол za zna(va )ti  (‘опа зи ти’ / ‘опа жа ти’) ко ји об у хва та ви ше чул них мо да ли-
те та. (Та ко се за илу стра ци ју пер цеп тив ног зна че ња гла го ла za slu ti ti у ССКЈ 
на во ди и при мер у ко јем се ра ди о ол фак тив ном мо да ли те ту: psi so nas že 
za slu ti li [=za vo ha li]).8

И ка да се ко ри сте као озна ка за ви зу ел ни пер цеп тив ни акт, slu ti ti и za-
slu ti ti ни су у пот пу но сти об у хва ће ни зна чењ ским оп се гом гла го ла vi de ti. 
Оту да и ова кав при мер: 

Ni je gle dal, a ve del je, da ji uha ja iz pod ka pu ce ko sem las na če lo; z le vim oče som 
ga je bolj slu til ka kor vi del (I),

у ко јем се slu ti ti на ла зи у ис тој рав ни оп што сти са гла го лом vi de ti.

7 Исти на, сре ћу се и при ме ри суп стан дард не упо тре бе гла го ла на зи ра ти и на зре ти из-
ван се ман тич ког по ља ви зу ел не пер цеп ци је. Та ко сам на ин тер не ту на и шао на при ме ре у 
ко ји ма се ова два гла го ла од но се на ау ди тив ни мо да ли тет:

У да љи ни на зи рем звук бућ ке; „На ла зи мо се код ги гант ске пе сни це!“ – је два на зи рем глас 
сво је при ја те љи це кроз ур ли ке го ми ле; У том мо мен ту би ло ми је чуд но ка ко при мам 
то ли ко гла сан звук из прав ца се ве ра од тих згра да, а је два сам на зи рао ди рек тан звук из 
ју жног прав ца...; Чак сам се бе по че ла да уве ра вам ка ко, у глу вој ти ши ни, на зи рем звук 
на до ла зе ћег ро ја; Је ди но кад је не ки из во ђач имао со ло „мо ме нат“ не ка ко се на зи рао 
звук; И не ке ства ри су се чу ле мно го гла сни је од не ких дру гих ства ри ко је се уоп ште 
ни су чу ле (нпр. во кал се на пр вих пет пе са ма на зи рао не где у да љи ни); Ис под дис пле ја 
по ста вље ни су ве о ма ква ли тет ни звуч ни ци. Ни су пре ви ше ја ки, али од лич но ре про ду-
ку ју звук, чак се мо гу на зре ти и не ки ни жи то но ви ко је на ве ћи ни пор табл пле је ра јед но-
став но ни је мо гу ће чу ти.
(При ме ри у ко ји ма се ре флек сив ни об лик гла го ла на зи ра ти од но си на ау ди тив ни чул-

ни мо да ли тет ве ро ват но су на ста ли под ути ца јем че сте упо тре бе овог гла го ла у ме та фо рич ком, 
не пер цеп тив ном зна че њу, као у овим при ме ри ма: На зи ре се ком про мис о по слов ни ку Пред-
став нич ког до ма [И]; У са мом на сло ву за кључ ка на зи ре се ин тен ци ја ау то ра да ова ана ли за 
уро ди кон крет ним ак ци ја ма... [И].)

На и шао сам и на је дан при мер у ко јем се гла гол на зре ти од но си на ол фак тив ни мо да ли тет:
Ре зул тат је бо гат, гла дак ста ри малт, бла гог ми ри са ора ха са на го ве шта ји ма су ше ног во ћа 
и крем ли ке ра. Мо же се на зре ти ме де ни ка ран фи лић, ле шник и хра сто ви на.
Ови при ме ри по ка зу ју ка ко се, због за ма гљи ва ња из вор ног зна че ња, се ман тич ки оп сег 

гла го ла на зи ра ти и на зре ти ши ри, те се они по чи њу по ве зи ва ти и са дру гим чул ним мо да-
ли те ти ма, што, опет, до бро илу стру је до ми нант ну по зи ци ју ко ју у чо ве ко вом чул ном си сте му 
за у зи ма чу ло ви да.

8 У овом би при ме ру сло ве нач ком гла го лу za slu ti ti од го ва рао срп ски осе ти ти: пси су 
нас већ осе ти ли [=нањушили].
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На дру гој стра ни гла го ли на зи ра ти и на зре ти стојe у од но су не по сред не 
хи по ни ми је пре ма гла го лу ви де ти. Сто га се на зи ра ти и на зре ти мо гу ста-
ви ти у исту ра ван оп што сти је ди но са оква ли фи ко ва ним ви де ти, па би пре-
вод го ре на ве де ног сло ве нач ког при ме ра из гле дао от при ли ке ова ко: Ни је ју 
гле дао, а знао је да јој ис под ка пе пра мен ко се па да на че ло; ле вим оком га 
је ви ше на зи рао не го ја сно ви део.9

Ка ко сло ве нач ки ети мо ло шки реч ни ци на во де (Bezlaj 1995: 268; Snoj
2003: 672), гла гол slu ti ti и ње го ви де ри ва ти, иа ко се сре ћу у ју жним сло ве нач-
ким ди ја лек ти ма, ни су по зна ти у ста ри јем сло ве нач ком књи жев ном је зи ку, 
а у са вре ме ни је зик су уве де ни по срп ско хр ват ском узо ру. Овај је гла гол 
из ве ден од пра сло вен ског па сив ног пар ти ци па пре те ри та *slutъ са из вор ним 
зна че њем ‘ко ји је чуо’ (Bezlaj 1995: 268; Snoj2003: 672; Skok 1973: 289 [код 
Ско ка је зна че ње пар ти ци па ‘ко ји слуша’]). Та ко се он у сло ве нач ком је зи ку 
– што је за ни мљи во – јед ним де лом свог зна чењ ског спек тра по но во ве зао за 
сфе ру чул не пер цеп ци је, док се у срп ско хр ват ском, ода кле је пре у зет, огра-
ни чио ис кљу чи во на пре мо ни ци ју. Пер цеп тив но зна че ње је овај гла гол у 
сло ве нач ком мо жда раз вио по узо ру на не мач ки гла гол ah nen, ко ји је та ко ђе 
пре вас ход но гла гол пре мо ни ци је (уп. Sie nah men ei ne Kur ve und fu hren nun 
ge gen den Wald, den sie vor sich in der Nacht ahnten [Dürren matt, 27] ‘Ушли су 
у кри ви ну и во зи ли се пре ма шу ми, ко ју су на слу ћи ва ли у но ћи’ [Дирен мат, 
24]), али мо же има ти и пер цеп тив но зна че ње (‘un de u tlich, schwach zu er ken nen’ 
[duden2001: 108]), до ду ше са мо у ин фи ни ти ву с ве зни ком zu (уп.: die Ge stalt 
war in Dun kel he it nur zu ah nen [duden2001: 108–109]). Уп. и из раз me hr zu 
ah nen als zu se hen (duden2001: 109) ко ји и по зна че њу и по струк ту ри има 
пан дан у сло ве нач ком bolj slu ti ti kot/ka kor vi de ti, као у ма ло пре ђа шњем при-
ме ру: ... z le vim oče som ga je bolj slu til ka kor vi del.

4.РАЗАЗНАТИ,РАЗАбРАТИ:razločItI,razBratI. У по гле ду сво је тем по рал не 
и пре ди кат ско-ар гу ме нат ске струк ту ре гла го ли ра за зна ти и ра за бра ти 
сла жу се са гла го лом на зре ти – они су та ко ђе гла го ли те лич ког до га ђа ја у 
чи јем је пре ди кат ном окви ру са др жан ар гу мент у уло зи пер цеп тив ног објек та 
ко ји се у ре че ни ци ис ка зу је сло бод ним аку за ти вом.

Срп ским гла го ли ма ра за зна ти и ра за бра ти екви ва лент ни су сло ве нач ки 
гла го ли raz lo či ti и raz bra ti (овај дру ги је у ССКЈ озна чен као књи шка фор ма).

По ред то га што гла го ли ра за зна ти и ра за бра ти (и њи хо ви сло ве нач ки 
екви ва лен ти) са гла го лом на зре ти де ле исти тип тем по рал не и пре ди кат-
ско-ар гу ме нат ске струк ту ре, и њи ма се, као и гла го лом на зре ти, обич но 
озна ча ва пер цеп тив ни акт ре а ли зо ван у усло ви ма оте же не ви дљи во сти објек-
та пер цеп ци је, а ти усло ви, ка ко смо већ ви де ли, ти пич но укљу чу ју: 
пре ма ло или пре ви ше све тло сти:

... иза шао је на вра та и по гле дао са лон у мра ку. (...) Крај про зо ра, на сто ли ци 
(...) ра за знао је ку ти ју са пле ти вом и игле (И); Чуд но је то, по ми сли Енох, 
ка ко чак и у пот пу ној та ми мо же да ра за бе ре по је ди не при род не обри се... (К); 

9 У јед ном од ра ни је на ве де них при ме ра већ смо има ли гла гол на зре ти ко ји се на сли-
чан на чин по ја вљу је на су прот оква ли фи ко ва ног ви де ти: Уко ли ко би ску пио кап ке (...), мо гао 
би ви ше на зре ти не го ја сно ви де ти ма лу, у бе ло окре че ну ка пе лу (И).
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У пр вом тре ну за сле пи га тај жућ ка сти бле сак; по том му се очи при вик ну ше 
и он ра за зна пла вет ни ло не ба, бес крај но да ле ко од ње га... (К); Na ža lost v te mi 
raz lo či mo obri se ene ga sa me ga vol ka... (KN); Obraz je pri ti snil zra ven in ča kal, da 
bo jo ze ni ce med svo jim kro že njem pre luk nja le te mo in raz bra le obri se v no tra njo sti 
(KN); Osle pljen od ostre ga son ca je ko maj kaj vi del in raz lo čil le sen ce (KF);

ума ње ну тран спа рент ност ме ди ју ма:
За ро нио је не од го во рив ши јој. У за му ће ној во ди ра за брао је ње не но ге на лик 
сме ђим ви ти ца ма не ке мор ске тра ве (И); ... sko zi go sto ko pre no me gle in de žev nih 
ob la kov raz lo čim par me ži ka jo čih zvezd (KN);

ве ли ку уда ље ност објек та пер цеп ци је од пер ци пи јен та:
„Так си!”, ври снем не раз ми шља ју ћи, го то во пре но што сам у да љи ни ра за зна-
ла жу то све тло (И); Та мо да ле ко, пре ма лу ци, ра за брао сам траг пла вет ни ла 
(И); Da leč v da lja vi sem raz lo čil stop ni ce, ki so se spuš ča le do vo de (KF);

при су ство објек та ма ле тран спа рент но сти из ме ђу пер ци пи јен та и објек та 
пер цеп ци је:

Кроз чип ка сту за ве су је ра за знао обри се не ке же не; Sko zi uma za no ste klo je 
raz lo čil znan obraz (KF).

Уз то, ка да се ра ди о пер цеп тив ном ак ту ко ји се ис ка зу је гла го ли ма 
ра за зна ти и ра за бра ти, одн. њи хо вим сло ве нач ким екви ва лен ти ма, опа жа ње 
мо же би ти оте жа но и због при су ства ве ли ке ко ли чи на слич них обје ка та у 
пер цеп тив ном по љу, као у сле де ћем сло ве нач ком при ме ру:

No go met no igriš če, po lo vi ca je ži vo ze le na tra va, dru ga po lo vi ca pa je pre kri ta z 
ob le ka mi (...) med ob le ka mi raz lo čim predvsem na ku pe no ga vic in spod njih hlač 
(KN) / Фуд бал ско игра ли ште, по ло ви на је јар ко зе ле на тра ва, a дру га по ло ви на 
је пре кри ве на ко ма ди ма оде ће (...) ме ђу оде ћом сам пре све га ра за знао / ра за-
брао го ми ле ча ра па и га ћа.

Да се пер цеп тив ни акт ре а ли зу је уз по те шко ће, че сто се ис ти че упо тре-
бом од го ва ра ју ћих на чин ских адвер би ја ла: је два, те шко, уз на пор, не ка ко и 
сл.; ko maj, ko maj da, tež ko, stež ka, s te ža vo, za si lo и сл. (На ро чи то се че сто у 
ту свр ху ко ри сти фа зи фи ка тор је два / ko maj [da].)10 При ме ри:

У пр вом тре нут ку, је два је не што ра за знао у мрач ној уну тра шњо сти (И); Не ка ко 
сам ра за знао мар ка ци је ко је су ишле ка за па ду-ју го за па ду (И); Noč je bi la tem-
nej ša, ko maj sem še raz lo čil obri se ko sta njev (KN); Vo da je bi la ze len ka sto si va (...) 
in le s te ža vo sem raz lo čil ko ral ne skla de ko maj de set me trov pod ma no (KF).

У усло ви ма оте жа ног опа жа ња чул на пред ста ва пер ци пи ра ног објек та 
мо же би ти не ја сна: 

С оне стра не со ко ло ве ста зе, не ја сно на об зор ју, мо гао је да ра за бе ре ли ни ју 
обла ка (И); ... мо гли су не ја сно ра за бра ти Ла за ре во об лич је оба ви је но по во ји-
ма (И); Vsled dež ja in me gle se sko raj nič ni vi de lo. Na tr gu sem ne ja sno raz lo čil 
gru čo lju di (I); Na ekran čku do mo fo na je lah ko Andy ne ja sno raz lo čil ne ko žen sko 
posta vo v de žnem plaš ču s ka pu co... (KF).

10 О фа зи фи ка то ри ма в. РАдОвАНОвИћ 2009: 84.
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Ме ђу тим, за раз ли ку од ре че ни ца са гла го лом на зре ти ко ји ма се не изо-
став но упу ћу је на сла би ји ква ли тет пер цеп тив ног до жи вља ја, у ре че ни ца ма 
са гла го ли ма ра за зна ти, ра за бра ти и њи хо вим сло ве нач ким екви ва лен ти ма 
ква ли тет пер цеп тив ног до жи вља ја че сто је ока рак те ри сан по зи тив но. Сто га 
се уз ове гла го ле по ја вљу ју при ло зи ја сно, пре ци зно, до бро (слов. ja sno, na-
tan ko / na tan čno, do bro) и сл., ко ји са гла го лом на зре ти ни су ком па ти бил ни:

Имао сам увек из ван ре дан вид и слух. Ја сно сам мо гао да ра за бе рем пред ме те 
у да љи ни он да кад дру ги ни су мо гли да ви де ни њи хо ве обри се (И); ...тре ба ло 
је са мо ма ло па жње да их не са мо при ме тиш, не го пре ци зно ра за знаш сва ког 
чо ве ка и сва ки пред мет по на о соб (И); Se daj je še le do bro raz lo čil por ja ve la po lja 
v do li ni in za ena ki mi sle me ni osmo je ni Su hi vrh (KN); ... to ok no še ni ko li ni bi lo 
umi to, za to sem gle dal ka kor sko zi paj čo lan, raz lo čil pa sem na tan ko vse, kar se je 
go di lo pred me noj (KN).11

Још јед на раз ли ка у од но су на гла гол на зре ти огле да се у то ме што се 
ра за зна ти, ра за бра ти и слов. raz lo či ti мо гу од но си ти и на ау ди тив ни и ол фак-
тив ни мо да ли тет, док се на зре ти од но си ис кљу чи во на ви зу ел ни мо да ли тет 
(уко ли ко за не ма ри мо слу ча је ве суп стан дард не упо тре бе овог гла го ла као 
гла го ла ау ди тив не и ол фак тив не пер цеп ци је).12 При ме ри:

... по ку ша вао је да у ти хом и та јан стве ном бру ја њу др ве ћа (...) ра за зна и ухва ти 
ка кав шум или ми рис ко ји би нас од вео на траг оном чо ве ку... (Шће па но вић, 36) 
/ ... je po sku šal v ti hem in skriv nost nem šu me nju dr ves (...) za sle di ti in raz lo či ti 
kak šen šum ali duh, ki naj bi nas od pe ljal na sled člo ve ku... (Šće pa no vić, 30); Ху ча ње 
се ви ше ни је чу ло, и Енох је мо гао ја сно ра за бра ти ту по луп ка ње цр них ка пи... 
(К); ... мо же да осе ти њен ми рис – ми рис але ве па при ке. И то је по след ње што 
још мо же да ја сно ра за бе ре. Тај из не над ни ми рис и сјај (К).13

За слов. raz bra ti ни сам на шао по твр де из до ме на се ман тич ког по ља ол-
фак тив не пер цеп ци је. Овај гла гол се у ме ни до ступ ним при ме ри ма, осим за 
ви зу ел ни, сре ће још са мо као озна ка за ау ди тив ни пер цеп тив ни акт, као у 
сле де ћој ре че ни ци: Sre di šu me nja raz di vja ne vo de je na tan ko raz bral ti he gla-
so ve, ki so pri ha ja li s sa mot ne se no že ti (KN).

Упо тре бом гла го ла ра за зна ти, ра за бра ти, raz lo či ti и raz bra ti по сти же 
се ефе кат ко ји би смо – да се по слу жи мо је зи ком пси хо ло ги је опа жа ња – мо-
гли на зва ти ефек том из два ја ња фи гу ре из по за ди не, што се огле да и у лек-
си ко граф ској де фи ни ци ји гла го ла raz lo či ti у ССКЈ, у ко јој је на зна че но да се 
обје кат опа жа ња опа жа као не што што је из дво је но из ка кве це ли не или 
гру пе (raz lo či ti: vi de ti, sli ša ti kaj kot po sa me znost), као и у Ла ле ви ће вом опи су 

11 У РМС И РСЈ ква ли тет пер цеп тив ног до жи вља ја на ко ји упу ћу ју гла го ли ра за зна ти 
и ра за бра ти оква ли фи ко ван је ис кљу чи во по зи тив но (ра за зна ти: ја сно ви де ти... [РМС, РСЈ]; 
ра за бра ти: до ћи до ја сне чул не пред ста ве о че му... [РМС], до би ти ја сну чул ну пред ста ву о 
не че му... [РСЈ]). То је, ме ђу тим, су ви ше уско од ре ђе ње, ка ко нам по ка зу ју ра ни је на ве де ни 
при ме ри са при ло гом не ја сно као мо ди фи ка то ром пер цеп тив ног гла го ла.

12 О то ме је би ло ре чи у фу сно ти 7.
13 Гла го ли ра за зна ти и ра за бра ти се у РМС и РСЈ, као и raz lo či ti у ССКЈ, по ред ви зу-

ел ног, екс пли цит но до во де у ве зу још је ди но са ау ди тив ним мо да ли те том (ра за зна ти: 1. а. 
ја сно ви де ти, уо чи ти, рас по зна ти; пре по зна ти; б. за па зи ти, иден ти фи ко ва ти слу хом [РМС, 
слич но РСЈ]; ра за бра ти: до ћи до ја сне чул не пред ста ве о че му, рас по зна ти, ра за зна ти [очима, 
слухом] [РМС, слич но РСЈ]; raz lo či ti: vi de ti, sli ša ti kaj kot po sa me znost [SSKJ]). 
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се ман ти ке гла го ла ра за зна ти: „по зна ти не ко га или не што у мно штву слич-
них или раз лич них или би ти спо со бан да се у не ја сној, сла бој осве тље но сти, 
у не ја сно ћи не што тач но од ре ди, одво ји од дру гих” (laleVIć 2004: 676).14 
„По за ди на” се у ре че ни ци че сто по ја вљу је у са ста ву не ког адвер би јал ног 
из ра за ло ка ци о ног зна че ња, нај че шће ис ка за ног пред ло шко-па де жном кон-
струк ци јом у + Nloc / v + Nloc или на + Nloc / na + Nloc (ра за зна ти не што у 
да љи ни, у та ми, у тра ви, у мут ној во ди, на хо ри зон ту, на оба ли...; слов. raz-
lo či ti kaj v da lja vi, v te mi, v tra vi, v mot ni vo di, na ob zor ju, na oba li/bre gu...). 
По себ но се че сто у овој уло зи сре ћу из ра зи ти па у та ми и у да љи ни ко ји су 
уо би ча је ни и уз срп ски гла гол на зре ти.

Ефе кат из два ја ња фи гу ре из по за ди не је по себ но на гла шен у по је ди ним 
сло ве нач ким при ме ри ма с гла го лом raz lo či ti у ко ји ма се „по за ди на” по ја-
вљу је у окви ру абла тив не пред ло шко-па де жне кон струк ци је iz + Ngen:

... po zdra vi lo ga je me gle no ju tro, mr zlo in vla žno. Ko maj je raz lo čil iz me gle vi so ke 
jag ne di ob ce sti... (KN); Iz te me je raz lo čil obri se svo je do ma či je...(KN ).

По не кад се као де сни ар гу мент гла го ла раз ло чи ти по ја вљу је, не обје кат 
пер цеп ци је, не го спа ци јал ни де тер ми на тор, ис ка зан пред ло шко-па де жном 
кон струк ци јом v + Nacc: 

Mož si je mel oči, ki so ves čas gle da le v bliš ča vi co pla me na, da bi raz lo čil v te mo 
(KN).

5.РАЗАЗНАвАТИ,РАЗАбИРАТИ:razločeVatI,razBIratI. Срп ски им пер фек-
тив ни гла го ли ра за зна ва ти и ра за би ра ти и њи хо ви сло ве нач ки екви ва лен ти 
raz lo če va ti и raz bi ra ti по ин хе рент ним свој стви ма сво је тем по рал не струк ту ре 
је су гла го ли ста ња. Као и њи хо ви пер фек тив ни пар ња ци, пред ста вље ни у 
прет ход ном по гла вљу, и ови гла го ли у свом пре ди кат ном окви ру са др же 
ар гу мент пер цеп тив ног објек та ко ји се у ре че ни ци ис ка зу је сло бод ним аку-
за ти вом. 

Ти пич не окол но сти у ко ји ма се оства ру је пер цеп тив ни акт ис ка зан овим 
гла го ли ма исте су оне у ко ји ма се оства ру је и пер цеп тив ни акт ис ка зан њи-
хо вим пер фек тив ним пар ња ци ма, а те су окол но сти – ви де ли смо – обич но 
оне у ко ји ма је опа жа ње из не ког раз ло га у ве ћој или ма њој ме ри оте жа но:

Ше рон је отво ри ла очи. Кроз би љур ну из ма гли цу, ко ја се, окле ва ју ћи, би стри ла, 
ра за зна ва ла је об ли ке пред ме та око се бе... (Пе кић, 381);15 Би ла је да ле ко, али 
сам јој ра за би рао лик по хот но из ло жен на сун цу, од ко јег је за ста јао дах (И); 
Spr va pla va pro ti za pa du ta ko ur no, da ne vi di ze mlje pod se boj. Po ma lem pa po le ga 
ta bur nost in Sa mo rad raz lo ču je pod se boj ze melj sko po vr ši no (KN); ... lo či ti se ni 
da lo dru ge ga ka kor tam pa tam v da lja vi ka ka br le ča luč ca iz ti he hi ši ce kmeč ke ga 
go spo dar ja. Ro jar je ne ko li ko po stal in raz bi ral bleš če če lu či (KN).

И уз ове се гла го ле че сто по ја вљу ју адвер би ја ли ко ји ма се екс пли цит но 
ука зу је на по те шко ће при ли ком оства ри ва ња пер цеп тив ног ак та:

14 Ову цр ту, ме ђу тим, ССКЈ не ис ти че код гла го ла raz bra ti, ни ти Ла ле вић код гла го ла 
ра за бра ти.

15 Пре во ди лац на сло ве нач ки ов де је упо тре био гла гол za zna va ti: Sha ron je za pr la[?] oči. 
Skoz ste kla sto me gli co, ki se je po ča si bi stri la, je za zna va la ob li ke pred me tov okrog se be... (Pe kić, 368).
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У по лу мрач ној про сто ри ји, пу ној ди ма, је два сам ра за зна вао сто ло ве и љу де 
око њих (И); Док тор Ур би но га је је два ра за би рао у ли шћу... (И); Ko je bi lo oto ka 
ko nec, sva se spet znaš la na ši ro ki in va lo vi ti re ki. Njen breg je bil da leč na dru gi 
stra ni, da sva ko maj raz lo če va la ob li ke go zda (KF); Za če la je me ži ka ti in je ko maj da 
raz bi ra la obri se vi so ke ga mo ža (KF);

као и адвер би ја ли ко ји ма се ис ти че да је ква ли тет ре а ли зо ва ног опа жа ња 
до бар:

Сва ки пе даљ ћи ли ма био је ис пу њен мо ти ви ма. (...) Кал је ја сно ра за зна вао 
сва ку по је ди ност док је ужи вао у при зо ру (И); На док са ту су би ли сви про зо-
ри ши ром отво ре ни (...) Сал ко је све ле по ра за би рао. Цр вен ћи лим на по ду и 
не ра зу мљи ве сли ке по ду ва ру (И); Na vzhod ni stra ni ne ba se je po ča si za če nja lo 
svi ta ti, že so lah ko ja sno raz lo če va li tu di od da lje ne pred me te (KN);

или, на про тив, слаб:
Од јед ном ви де све тлост ко ја га за сле пи и у мо мен ту ни шта осим ве ли ке жу те 
мр ље од во шта не све ће, иза ко је је не ја сно ра за зна вао не чи ји лик (И); Le me dlo 
sem še raz lo če val naj bliž jo oko li co sko zi le de no skor jo, ki se mi je de la la prek oči 
(KF).

Упо тре бом по чет но-фа зних гла го ла по че ти / za če ti и по чи ња ти / za če-
nja ti фо кус си ту а ци је ис ка за не гла го ли ма ра за зна ва ти, ра за би ра ти и њи хо вим 
сло ве нач ким екви ва лен ти ма по ме ра се на њен по че так, тј. од си ту а ци о ног 
ти па ста ња – нпр. [Марко ра за зна ва ти х]16 – до би ја се по ме ре ни си ту а ци о ни 
тип те лич ког до га ђа ја – [Марко по че ти [Марко ра за зна ва ти x]]:17

Ка да се при ви као на све тлост све ће по чео је да ра за зна је обри се ли ца ста ри је 
го спо ђе (И); Za če li smo raz lo če va ti plo ski, dol gi čoln, ki je pri ha jal ne sliš no z one 
stra ni. In vi so ko po sta vo ve sla jo če ga v njem (Zu pan, 36);18 Še le po dalj šem, vztraj-
nem str me nju mi uspe, da med zme do li stja, vej in de bel za če njam raz lo če va ti ra hle 
obri se pra vil nih ver ti kal... (KF). 

Дру га чи је по ме ра ње фо ку са аспек ту ал ног зна че ња по сти же се упо тре-
бом при ло га ти па по сте пе но, ма ло-по ма ло, по ла ко (у зна че њу „по сте пе но, 
ма ло-по ма ло” ) / po sto po ma, po ma lem, po ča si, po la go ma. Ови при ло зи у ста-
тив ну кон сте ла ци ју гла го ла ра за зна ва ти и ра за би ра ти, одн. њи хо вих сло-
ве нач ких екви ва ле на та, уно се цр ту ди на мич но сти – њи ма се ука зу је на 
кон ти ну и ра но ква ли та тив но по бољ ша ва ње ви зу ел не пред ста ве објек та пер-
цеп ци је – па се на тај на чин ста ње при ка зу је као не те лич ко до га ђа ње19 (тип 
динaмичких трajних ситуaциjа кojе под ра зу ме ва ју фи зич ку или мен тал ну 
ак тив ност без из ра же ног вр хун ца, одн. ис пу ње ња – њи хов за вр ше так је про-
из во љан, онe на про сто пре ста ну, а пре стан ку не сле ди не ка кав не по сре дан 

16 Где је х – обје кат пер цеп ци је.
17 По ме ре ни си ту а ци о ни тип оства рен упо тре бом по чет но-фа зног гла го ла је те лич ки 

јер озна ча ва про ме ну ста ња (orešnIk 1994: 71): Мар ко је по чео ра за зна ва ти х из ра жа ва, на и ме, 
пре ла зак из [Марко не ра за зна ва ти х] у [Марко ра за зна ва ти х].

18 У срп ском пре во ду Зу па но вог ро ма на овај оде љак је из о ста вљен [?].
19 И овај тер мин упо тре бља вам по узо ру на Оре шни ка (1994). У ан гло сак сон ској лин-

гви сти ци за да ти си ту а ци о ни тип уо би ча јен је на зив ac ti vity.
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ре зул тат или пре ла зак у не ко ста ње – в. Vendler 1967: 98–102; SMIth 1991: 
44–49; orešnIk 1994: 51–54):

Али би та да зеб ња (...) по ста ја ла та ква да бих се про бу дио са лу па њем ср ца. 
Отво рио бих очи, ра за зна вао ма ло-по ма ло у по лу та ми обри се па ри ске со бе... 
(К); Te ma je bi la v so bi; (...) Ka ti ca je bde la; ko je gle da la po so bi, je raz lo če va la 
po la go ma be le po ste lje, raz lo če va la je tu di gla ve, ki so se pre mi ka le na vzgla vju 
(KN).

На кон ти ну и ра но ква ли та тив но по бољ ша ва ње ви зу ел не пред ста ве пер-
ци пи ра ног објек та ука зу је се и уко ли ко се уз на ве де не гла го ле упо тре би 
ком па ра тив кон ти ну и ра не про гре сив но сти, чи ме се опет ме ња њи хов си туа-
ци о ни тип, та ко да се и тим пу тем ста ње при ка зу је као не те лич ко до га ђа ње:

Очи су му се по сте пе но на ви ка ва ле на мрак и све је бо ље ра за зна вао обри се 
ства ри око се бе; Spo mla di 1916 smo na pa ši (...) opa zi li ne ko luč (...) v ob li ki pro-
zor ne ga mla de ni ča (...). Ko li kor bolj se je pri bli že val, to li ko bo lje smo raz lo če va li 
po sta vo (KF).20

Уз гла го ле ти па ра за зна ва ти мо же се упо тре би ти и ком па ра тив кон ти-
ну и ра не ре гре сив но сти, чи ме се ука зу је на кон ти ну и ра но ква ли та тив но 
опа да ње ви зу ел ног до жи вља ва ња, узро ко ва но по сте пе ним по гор ша ва њем 
опа жај них усло ва, као у сле де ћем срп ском при ме ру: 

Об у зе га не ко чуд но осе ћа ње док се пео у мрак гор њег спра та и са сва ким пре-
ђе ним сте пе ни ком све ма ње ра за зна вао ства ри око се бе... (И).21

У сло ве нач ким елек трон ским кор пу си ма на ла зи мо и до ста при ме ра у 
ко ји ма се по ме ра ње си ту а ци о ног ти па оства ру је ком па ра ти вом кон ти ну и-
ра не про гре сив но сти или при ло зи ма ти па po sto po ma у ком би на ци ји са пер-
фек тив ним гла го лом raz lo či ti. (Та квих при ме ра је чак знат но ви ше не го оних 
са ње го вим вид ски пар ња ком raz lo če va ti.) 

По ме ре ни си ту а ци о ни тип ко ји на ста је ком би но ва њем при ло га ти па 
po sto po ma са гла го лом raz lo či ti та ко ђе је до га ђа ње, али са да те лич ко бу ду ћи 
да пер фек тив ни вид – ко ји је у овом слу ча ју мар ки ран – до га ђа ње при ка зу је 
као окон ча но. (Те лич ка до га ђа ња су ди на мич ке трај не си ту а ци је ко је за раз-
ли ку од не те лич ких до га ђа ња имajу прирoдaн зaврш етaк, рез ултaт чиjим се 
oствaрењем зaoкружуjу – в. Ven dler 1967: 98–102; Smith 1991: 49–55; Oreš nik 
1994: 54–56.22 Бу ду ћи да те лич ка до га ђа ња пред ста вља ју трај не си ту а ци је, 

20 Кон цеп ту а ли за ци ја ра за зна ва ња као про це са по сте пе ног по бољ ша ва ња ви ђе ња има 
сво је уте ме ље ње у фи зи о ло шким про це си ма ко ји се од и гра ва ју у пер ци пи јен то вом оп тич ком 
апа ра ту у не а де кват ним усло ви ма опа жа ња. Узми мо, на при мер, да се пер цеп тив ни акт од ви-
ја у усло ви ма не до вољ ног осве тље ња. У мра ку се зе ни ца ши ри ка ко би до ре ти не про пу сти ла 
мак си мал ну ко ли чи ну рас по ло жи вог све тла, што тра је не ко вре ме. Ре цеп то ри ма у ре ти ни 
та ко ђе је по треб но не ко вре ме да се адап ти ра ју на ма лу ко ли чи ни све тло сти. Ка ко се ови про-
це си од ви ја ју, та ко ми, с про то ком вре ме на, пред ме те ко ји нас окру жу ју по сте пе но ви ди мо, 
тј. ра за зна је мо до из ве сне ме ре бо ље не го на по чет ку. (Уста но вље но је да адап та ци ја ока на 
мрак тра је не ких 40 ми ну та, па и ви ше – де таљ ни је о ово ме в. у ognjenoVIć 1988: 174–176, 188.) 

21 О ком па ра ти ву кон ти ну и ра не про гре сив но сти и ком па ра ти ву кон ти ну и ра не ре гре-
сив но сти в. ПИПЕРи др. 2005: 853–854.

22 За овај је си ту а ци о ни тип у ан гло сак сон ској лин гви сти ци уо би ча јен на зив ac com plish-
ment. Тер мин те лич ко до га ђа ње упо тре бља вам опет по узо ру на Оре шни ка (1994).
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код њих је у срп ском и сло ве нач ком је зи ку пер фек тив ни вид мо гућ је ди но 
у мар ки ра ној упо тре би.23) При ме ри:

Ko so se ji oči pri va ja le na te mo, je po sto po ma raz lo či la obris ne če sa v ko tu so be 
(KF); Pro stor, ki sem ga do je mal, se je po ča si vr tel v kro gih. Po la go ma sem raz lo-
čil ko tli ček pod stro pom, ve ri ži co in ro čaj (KF); Šu mar je ve oči se pri va ja jo te mi in 
po ča si raz lo či obris Agir je ve po sta ve, ki sto ji ob ste ni (KN).

На дру гој стра ни, ком па ра тив кон ти ну ра не про гре сив но сти, ис ти чу ћи 
стал но ква ли та тив но по бољ ша ва ње ви зу ел ног до жи вља ва ња, без на зна ке 
не ког вр хун ца, тј. при род ног за вр шет ка тог по бољ ша ва ња, не у тра ли ше деј ство 
пер фек тив ног ви да, па се по ме ре ни си ту а ци о ни тип ко ји на ста је као ре зул-
тат ње го вог ком би но ва ња са гла го лом raz lo či ti мо же ока рак те ри са ти као 
до га ђа ње ко је је не те лич ко – ре зул тат је да кле исти као ка да се ком па ра тив 
кон ти ну и ра не про гре сив но сти ком би ну је са гла го лом raz lo če va ti. При ме ри:

Ko li kor bolj so se bli ža li pold ne vu, bolj je Li za v da lja vi raz lo či la dalj ni rob go ro vja, 
po kri te ga s sne gom in is kre če ga se v več nem le du (KN); Zle zel je na gnoj ni kup, 
nag nil se glo bo ko in po gle dal v sod. Zme rom bolj na tan ko je raz lo čil vse, kar je bi lo 
na dnu (KN).24

У срп ском је зи ку уз пер фек тив не гла го ле ра за зна ти и ра за бра ти мо гу 
се упо тре би ти при ло зи ти па по сте пе но (нпр. Ка да су му се очи на ви кле на 
мрак, по сте пе но је ра за знао обри се ства ри око се бе; Очи му се на вик ну на мрак 
и он по сте пе но ра за зна обри се ства ри око се бе), али не и ком па ра тив кон-
ти ну и ра не про гре сив но сти (*Ка да су му се очи на ви кле на мрак, све бо ље је 
ра за знао обри се ства ри око се бе; *Очи му се на вик ну/на ви ка ва ју на мрак и 
он све бо ље ра за зна обри се ства ри око се бе).

Ина че, су де ћи по рас по ло жи вим при ме ри ма, у са вре ме ном срп ском и 
са вре ме ном сло ве нач ком је зи ку при мет но се ви ше упо тре бља ва ју гла го ли 
ра за зна ти и ра за зна ва ти / raz lo či ti и raz lo če va ti, не го њи хо ви си но ни ми 
ра за бра ти и ра за би ра ти / raz bra ti и raz bi ra ti. Ко ли ко се да за кљу чи ти на 
осно ву пре тра ге по ин тер не ту, вид ски пар ра за бра ти, ра за би ра ти знат но 
се че шће сре ће у хр ват ским тек сто ви ма, не го у срп ским. Ова дис про пор ци ја 
на ро чи то је из ра же на ка да је у пи та њу им пер фек тив ни гла гол ра за би ра ти. 
Та ко, на при мер, у хр ват ском пре во ду јед ног од лом ка из Каф ки ног ро ма на 
Про цес на ла зи мо гла гол ра за би ра ти (пре ма нем. er ken nen) та мо где је у срп-
ском ра за зна ва ти:

Na po kon mu i vid osla bi te ne zna smr ka va li se za i sta oko nje ga ili ga sa mo oči va-
ra ju. Pa ipak, ra za bi re u mra ku sjaj što ne u mor no na di re iz vra ta za ko na (Kaf ka, 148) 
/ Нај зад му и вид по ста је слаб и он не зна да ли се ствар но смр ка ва око ње га 
или га са мо ва ра ју очи. Но са да у по мр чи ни ра за зна је бле сак ко ји не у га си во 
про ди ре кроз вра та за ко на (Каф ка, 198).25

23 О не мар ки ра ној и мар ки ра ној упо тре би гла гол ског ви да у сло ве нач ком – што се мо же 
при ме ни ти и на срп ски – в. orešnIk 1994: 88–97.

24 Уз гла гол raz lo či ti по ја вљу је се и ком па ра тив кон ти ну и ра не ре гре сив но сти: Ved no 
slab še sem raz lo či la dim iz Issyja, bar ve so se mi me ša le pred oč mi (KF).

25 У ори ги на лу: Schließlich wird sein Au gen licht schwach, und er weiß nicht, ob es um ihn 
wir klich dun kler wird oder ob ihn nur die Au gen täuschen. Wohl aber er kennt er jetzt im Dun kel 
ei nen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Ge set zes bricht (Kaf ka, 257).
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6.ЗАКљУЧАК. Срп ски и сло ве нач ки гла го ли ко ји су пред мет овог ра да 
из два ја ју се од гла го ла ви де ти / vi de ti, као цен трал ног пред став ни ка екс пе-
ри јен тал них гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је у да тим је зи ци ма, при су ством 
до дат ног се ман тич ког обе леж ја [отежани усло ви опажања]. Оно је код гла-
го ла на зре ти, на зи ра ти и њи хо вих при бли жних сло ве нач ких екви ва ле на та 
za slu ti ti и slu ti ti да ље спе ци фи ко ва но у обе леж је [умањен ква ли тет ре а ли-
зо ва ног опажања].

Пер фек тив ни чла но ви ов де при ка за не гла гол ске гру пе по свој стви ма 
сво је си ту а ци о не тем по рал не струк ту ре свр ста ва ју се у си ту а ци о ни тип те-
лич ког до га ђа ја и по то ме се сла жу с гла го лом ви де ти / vi de ti као озна ком 
тре нут ног пер цеп тив ног ак та. Њи хо ви се им пер фек тив ни пар ња ци на дру гој 
стра ни свр ста ва ју у си ту а ци о ни тип ста ња, по че му се сла жу с гла го лом ви де ти 
/ vi de ti ка да се њи ме ис ка зу је трај ни пер цеп тив ни акт. Упо тре бом од го ва ра-
ју ћих лек сич ких и син так сич ких сред ста ва ста тив ни си ту а ци о ни тип гла-
го ла ра за зна ва ти, ра за би ра ти и њи хо вих сло ве нач ких екви ва ле на та мо же 
би ти из ме њен у ди на мич ки.

На ни воу пре ди кат ско-ар гу ме нат ске струк ту ре за све ове гла го ле ка-
рак те ри стич но је при су ство де сног ар гу мен та у се ман тич кој уло зи објек та 
пер цеп ци је, ко ди ра ног у сло бод ном аку за ти ву.

Нај ве ћа раз ли ка из ме ђу срп ског и сло ве нач ког у по гле ду ис пи ти ва не 
гла гол ске гру пе огле да се у не по сто ја њу пот пу них сло ве нач ких екви ва ле на та 
срп ским гла го ли ма на зре ти и на зи ра ти. Док ови гла го ли у свом из вор ном, 
не пре не се ном зна че њу, ба рем у стан дард ном је зи ку, озна ча ва ју ис кљу чи во 
ви зу ел ни пер цеп тив ни акт, њи хо ви при бли жни сло ве нач ки екви ва лен ти, 
гла го ли за слу ти ти и слу ти ти, од но се се у свом при мар ном зна че њу на пре-
мо ни ци ју, а ако се упо тре бља ва ју у пер цеп тив ном зна че њу, оно по кри ва и 
дру ге чул не мо да ли те те, не са мо ви зу ел ни. По овом дру гом, од гла го ла на-
зре ти и на зи ра ти из два ја ју се за пра во и оста ли гла го ли да те гру пе, би ло 
срп ски би ло сло ве нач ки, бу ду ћи да ни они, као ни гла го ли за слу ти ти и 
слу ти ти, ни су ве за ни са мо за ви зу ел ни до мен.
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SER BIAN AND SLO VE NE VERBS EX PRES SING VI SUAL PER CEP TION 
IN DIF FI CULT CON DI TI ONS

S u m  m a r y

This pa per of fers a con tra sti ve over vi ew of the se man tic and syntac tic pro per ti es of the Ser bian 
verbs na zre ti, ra za zna ti, ra za bra ti and the Slo ve ne verbs za slu ti ti, raz lo či ti, raz bra ti, along with 
the ir aspectual pa irs – na zi ra ti, ra za zna va ti, ra za bi ra ti, that is, slu ti ti, raz lo če va ti, raz bi ra ti. The 
to pic is abo ut a gro up of ex pe ri en ti al verbs of vi sual per cep tion which, from the verb vi de ti /vi de ti 
– the cen tral ex pe ri en ti al verb of vi sual per cep tion in Ser bian and in Slo ve ne, stand apart be ca u se of 
the pre sen ce of a dif fe ren tial se man tic com po nent in di ca ting dif fi cult per cep tion con di ti ons. So me 
of the se verbs al so ha ve an ad di ti o nal com po nent of a re du ced qu a lity of the re a li zed per cep tion. The 
dif fi cult per cep tion con di ti ons can be re flec ted in ina de qu a te ana to mi cal-physi o lo gi cal pro per ti es 
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Со ња Фи ли по вић-Ко ва че вић

ПОЈ МОВ НЕ МЕ ТА ФО РЕ С ИЗ ВОР НИМ ДО МЕ НОМ  
НЕ ПРО ВИД НО СТИ У ЕН ГЛЕ СКОМ И СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ*

Овај рад из у ча ва ме та фо рич ке кон цеп ту а ли за ци је по мо ћу из вор ног пој мов ног 
до ме на НЕПРОвИдНОсТИу ен гле ском и срп ском је зи ку. Ци ље ви ра да су: 1) де фи ни са ти 
по јам НЕПРОвИдНОсТИ, 2) за бе ле жи ти ап стракт не пој мо ве у ен гле ском и срп ском је зи ку 
ко је из ра жа ва ју ода бра не лек се ме са основ ним сми слом ‘не про вид ност’, и 3) уо чи ти 
слич но сти и/или раз ли чи то сти у кон цеп ту а ли за ци ји у два изучaвана је зи ка. Ре зул та ти 
по ка зу ју да по јам НЕПРОвИдНОсТИима функ ци ју из вор ног до ме на пре ко ко га се из ра жа ва ју 
ап стракт ни ји пој мо ви, и то не га тив ни, као што су мЕНТАлНАсмУшЕНОсТ,бЕЗНАдЕЖНОсТ,
ОбмАНА, и сл. Су штин ски, у овом сми слу ен гле ски и срп ски по ка зу ју ви ше слич но сти 
не го раз ли чи то сти.

Кључ не ре чи: по јам НЕПРОвИдНОсТИ, пој мов на ме та фо ра, пре не се на зна че ња ен гле-
ски, срп ски.

This pa per stu di es me tap ho ri cal con cep tu a li za ti ons uti li zing the so ur ce con cep tual 
do main of oPacItyin En glish and Ser bian. The aims of the pa per are the fol lo wing: 1) to de fi ne 
the con cept of oPacIty,2)to spe cify ab stract con cepts in En glish and Ser bian ex pres sed by the 
cho sen le xe mes with the ba sic sen se ‘opa city, non-tran spa rency’, and 3) to iden tify si mi la ri ti es 
and/or dif fe ren ces in con cep tu a li za ti ons in the two stu died lan gu a ges. The re sults show that 
the con cept of oPacItyfun cti ons as a so ur ce do main thro ugh which ab stract con cepts are ex-
pres sed, all of which are ne ga ti ve, such as MentalconFuSIon,hoPeleSSneSS,deceIt, etc. Ba si-
cally, En glish and Ser bian show mo re si mi la ri ti es than dif fe ren ces in this re spect.

Keywords: con cept oPacIty,con cep tual me tap hor, tran sfer red me a nings, En glish, Ser bian.

1. УвОд. Пред мет из у ча ва ња у овом ра ду је по јам hЕПРОвИдНОсТИу ен гле-
ском и срп ском је зи ку, тј. ап стракт ни пој мо ви ко ји се пу тем ње га ме та фо-
рич ки из ра жа ва ју. Из ра зи ти па foggy (me mo ri es), ha ve your head in the clo uds, 
му ти во да и про да ва ти ма глу че сти су у оба је зи ка, а не зна че ‘ма гло ви те 
успо ме не’, ‘би ти с гла вом у обла ци ма’, ‘онај ко му ти во ду’ и ‘онај ко про да-
је ма глу’, пре ма ре до сле ду на во ђе ња, већ ‘успо ме не ко јих се не ја сно се ћа мо’, 
‘би ти не ре а лан’, ‘сплет ка рош’ и ‘об ма њи ва ти’. Ана ли зи се при сту па кон тра-
стив но из ког ни тив но лин гви стич ке пер спек ти ве. У осно ви ана ли зе је те о-
ри ја пој мов не ме та фо ре (lakoFF–johnSon1980), пре ма ко јој се ап стракт ни 
пој мо ви кон цеп ту а ли зу ју пре ко кон крет ни јих, опи пљи вих пој мо ва, што се 
уо ча ва кроз је зич ки из раз. Уже де фи ни сан пред мет ис тра жи ва ња је сте из у-
ча ва ње при ро де и мо ти ви са но сти ве за из ме ђу кон крет них и ап стракт них до-
ме на зна че ња у окви ру по ли се мич них лек се ма у ен гле ском и срп ском је зи ку 
са основ ним сми слом ‘не про вид ност’. Тер ци јум ком па ра ци о нис, или плат фор-
ма за по ре ђе ње, од но сно за јед нич ко свој ство на осно ву ко га се по ре де екви-
ва лент ни еле мен ти у два је зи ка (krzeSzowSkI 1990: 15), ов де је уте ме љен на 

* Рад је ра ђен у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 178002), 
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пој мов но-се ман тич ком кри те ри ју му, и под ра зу ме ва лек се ме ко је до слов но 
из ра жа ва ју по јам НЕПРОвИдНОсТИу два је зи ка. 

По ла зи се од хи по те зе да по јам НЕПРОвИдНОсТИима функ ци ју из вор ног 
до ме на у ме та фо рич ким пре сли ка ва њи ма, те да се пу тем ње га из ра жа ва ју 
сло же ни ји пој мо ви. Ци ље ви овог ра да су сле де ћи: 1) де фи ни са ти по јам НЕ-
ПРОвИдНОсТИ, 2) уста но ви ти пој мов не ме та фо ре са из вор ним до ме ном НЕПРО-
вИдНОсТу ен гле ском и срп ском је зи ку, и 3) уо чи ти слич но сти и/или раз ли-
чи то сти у кон цеп ту а ли за ци ји у два из у ча ва на је зи ка.

2. ТЕОРИјсКИОКвИР.Те о риј ске по став ке овог ра да за сни ва ју се на прин ци-
пи ма ког ни тив не лин гви сти ке (нпр. lakoFF–johnSon1980; langacker1987; 
Тaylor 1995; SweetSer 1990), ко ја је зик по сма тра као део оп штих ког ни тив них 
спо соб но сти, те та ко и је зич ко зна че ње ви ди као од раз пој мов не струк ту ре, 
тј. ра зно вр сне при ро де и ор га ни за ци је пој мов них пред ста ва. Сто га, у ког-
ни тив ној лин гви сти ци се ман тич ка струк ту ра се из јед на ча ва са пој мов ном 
струк ту ром, тј. зна че ња се на ла зе у пој мо ви ма, а ре чи су сиг на ли за њи хо во 
ак ти ви ра ње. Са мо зна че ње је ен ци кло пе диј ско, тј. је зич ко и не је зич ко, и оно 
ни је да то као „го то во” у ре чи ма, већ се кон стру и ше на осно ву пој мов них 
струк ту ра и ван је зич ког зна ња (о основ ним по сту ла ти ма ког ни тив не се ман-
ти ке ви де ти де таљ ни је код Еван са и Грин (eVanS–green 2006: 156−173). 

Бу ду ћи да је зна че ње на пој мов ном ни воу, ва жно је де фи ни са ти по јам 
и пој мов ни до мен. Пој мов ни до мен је ко хе рен тан си стем пој мо ва по ве за них 
на од ре ђе ни на чин, ко ји слу жи за раз у ме ва ње по је ди нач них лек сич ких пој-
мо ва. Без по зна ва ња до ме на ТЕмПЕРАТУРЕ, не би се раз у ме ли пој мо ви вРУћЕ,
ТОПлО,млАКО и ХлАдНО (langacker1987:lakoFF 1987). Еванс и Грин (eVanS
–green2006: 211) ис ти чу да пој мов ни до мен до во ди у ве зу еле мен те и ен-
ти те те ко ји при па да ју јед ном кон крет ном кул ту ро ло шком сце на ри ју, си ту-
а ци ји или до га ђа ју из људ ског ис ку ства. На при мер, до мен ПУТОвАњА об у-
хва та и по ве зу је пут ни ке, пре во зна сред ства, пут, од ре ди шта, пре пре ке на 
пу ту и сл. У свр хе кон тра стив них ис тра жи ва ња, ва жно је на гла си ти да у раз-
ли чи тим је зи ци ма је дан исти по јам мо же би ти лек си ка ли зо ван дру га чи је, у 
за ви сно сти од спе ци фич но сти сре ди не. На при мер, по јам мАГлЕ, ко ји при па да 
пој мов ном до ме ну вРЕмЕНсКЕПРИлИКЕ у ен гле ском је зи ку, због спе ци фич не 
кли ме, из ра жа ва се с ви ше лек се ма не го тај исти по јам у срп ском је зи ку. У 
ен гле ском је зи ку, то су лек се ме: fog, mist, glo om, ha ze и smog, a у срп ском: 
ма гла, из ма гли ца и смог.

Од су штин ског је зна ча ја ис та ћи и ког ни тив но лин гви стич ки прин цип 
ис ку стве ног ре а ли зма, пре ма ко ме је ког ни ци ја уте ме ље на у на шем су бјек-
тив ном чул ном и те ле сном до жи вља ју ствар но сти (johnSon1987). По сто је 
пре пој мов не сли ков не схе ме, ко је про из ла зе из на ше ин тер ак ци је са спо ља-
шњим све том док се кре ће мо, опа жа мо и ру ку је мо објек ти ма, ко је се по на вља-
ју по од ре ђе ним обра сци ма и на осно ву ко јих но во ис ку ство по ве зу је мо са већ 
по зна тим (Џон сон (johnSon1987)иЛеј коф(lakoFF 1987) на во де низ сли ков-
них схе ма, као што су: ПУТАњА, блИЗИНА и УдАљЕНОсТ,ЦЕНТАР и ПЕРИфЕРИјА, 
дЕО и ЦЕлИНА, ГОРЕ/дОлЕ,НАПРЕд/НАЗАд итд.). Схе ма РАвНОТЕЖЕ, као наш те ле-
сни до жи вљај, на при мер док во зи мо би цикл, ве ли ким де лом струк ту ри ра 
и ап стракт но ис ку ство, те се ка же да је не ко емо ци о нал но не у рав но те жен, 
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или су прот но то ме да је урав но те же на лич ност (КлИКОвАЦ 2004: 20). Леј коф 
и Џон сон (lakoFF−johnSon 1980), Џон сон (johnSon 1987) и Леј коф (lakoFF
1987) до ла зе до за кључ ка да је људ ска ра ци о нал ност уте ме ље на на те ле сном 
ис ку ству, али и да је има ги на тив на, јер се кон крет но про јек ту је у ап стракт не 
до ме не. У ве зи са те мом овог ра да, по јам НЕПРОвИдНОсТИпод ра зу ме ва чи ње-
ни цу да до ла зи мо у кон такт са ма те ри јом или објек ти ма ко ји су мут ни или 
не про зир ни, те кроз њих не ви ди мо (до бро), што на да ље мен тал но ко ри сти мо 
за из ра жа ва ње или по и ма ње од ре ђе них ап стракт них зна че ња, ко ја ће би ти 
кон ста то ва на у овом ра ду. 

За по и ма ње ап стракт ног пре ко кон крет ног по себ но је ва жан ме ха ни зам 
ме та фо рич ког пре сли ка ва ња. Пре ма Леј ко фу и Џон со ну (lakoFF−johnSon 
1980: 3−6) пој мов на ме та фо ра је кљу чан ме ха ни зам за ор га ни за ци ју све у куп-
ног зна ња и раз у ме ва ње све та око нас. Де фи ни ше се као тип пој мов не про јек-
ци је ко ја под ра зу ме ва јед но смер на пре сли ка ва ња из кон крет ни јег из вор ног 
до ме на у ап стракт ни ји циљ ни до мен ра ди лак шег раз у ме ва ња ап стракт ни јих 
пој мо ва, што се пред ста вља у ви ду А ЈЕ Б (lakoFF–johnSon 1980; КлИКОвАЦ
2004: 11−12, 14). На при мер, РАЗУмЕвАњЕјЕвИђЕњЕ (I don’t see your po int. ‘Не 
ви дим тво ју по ен ту.’), вРЕмЕјЕНОвАЦ (I’ve in ve sted a lot of ti me in her. ‘Уло жио 
сам мно го вре ме на у њу.’) (radden–dIrVen 2007: 16), сРЕћАјЕГОРЕ,ТУГАјЕ
дОлЕ (That bo o sted my spi rits. ‘То ми је по ди гло рас по ло же ње.’, I fell in to a de pres-
sion. ‘Пао сам у де пре си ју.’) (lakoFF–johnSon 1980: 15). (Мно ге пој мов не ме та-
фо ре у ен гле ском и срп ском је зи ку за бе ле же не су, на при мер, у: lakoFF–eSPen-
Son–Schwartz1991; КлИКОвАЦ 2003: 215–238; 2004: 297–306; ЦвЕТКОвИћ 2003: 
197−214; фИлИПОвИћ-КОвАЧЕвИћ2013: 325–334;РАсУлИћ2003:239–254; сИлАшКИ
–ђУРОвИћ 2010: 129–139; 2011: 227–245; ђУРОвИћ–сИлАшКИ2018: 25–39).

У ког ни тив ној лин гви сти ци зна че ње се сма тра мо ти ви са ним, иа ко не 
увек пред ви дљи вим. Ов де се пр вен стве но ми сли на зна че ње по ли сем них 
ре чи и иди о ма (укљу чу ју ћи и фра зне гла го ле). Ка ко Ке ве чеш (köVecSeS 2010: 
200−210) и Ча би (cSáBI 2002: 249−254) по ка зу ју, њи хо ва зна че ња вр ло че сто 
мо ти ви шу ког ни тив ни ме ха ни зми као што су пој мов на ме та фо ра и ме то ни-
ми ја. У ве зи са по ли се ми јом, Бруг ман и Леј коф (BrugMann–lakoFF 1988) 
раз ви ја ју ког ни тив ну лек сич ку се ман ти ку, где ре чи пред ста вља ју сло же не 
зра ка сте пој мов не ка те го ри је са ви ше зна че ња, од ко јих је јед но про то ти-
пич но, а оста ла у ма њој или ве ћој ме ри од сту па ју од ње га. Ову те о ри ју по-
јед но ста вљу ју Тај лер и Еванс (tyler–eVanS2003), а по себ но ука зу ју на то 
да про ши ре ња зна че ња ре чи под ра зу ме ва ју и пој мов на по ме ра ња, а ме та фо-
ра и ме то ни ми ја су у том сми слу два нај моћ ни ја ме ха ни зма (taylor2003:
124–147). На при мер, при дев ви сок у ко ло ка ци ја ма ви со ко зва ње, ви со ки чин, 
ви со ка функ ци ја не ма до слов но зна че ње ‘ко ји се на ла зи на ве ли кој ви си ни 
од зе мље или не ке дру ге по вр ши не’1, већ пре не се но ‘ко ји има ве ли ки ранг, 
ис так нут по ло жај у не кој хи је рар хи ји, си сте му’,2 на осно ву ме та фо ре ПО-
вОљАНПОлОЖАјУдРУшТвУјЕГОРЕ (РАсУлИћ 2003: 240−243).

У овом ра ду, при ка за не по став ке ког ни тив не се ман ти ке при ме ње не су 
у ци љу про у ча ва ња при ро де и мо ти ви са но сти ве за из ме ђу кон крет ног пој мов-

1 Зна че ње је да то пре ма РМС.
2 Зна че ње је да то пре ма РМС.
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ног до ме на НЕПРОвИдНОсТИи ап стракт них до ме на зна че ња ко ја се ис по ља ва-
ју у окви ру де фи ни са них по ли се мич них струк ту ра у ен гле ском и срп ском 
је зи ку. 

2.1. ПОјАмНЕПРОвИдНОсТИ. У ме та фо рич ким про це си ма до ла зи до пре-
сли ка ва ња из кон крет ног из вор ног до ме на у ап стак тан, циљ ни до мен. Ке-
ве чеш (köVecSeS 2010: 15−25) из два ја уо би ча је не из вор не и циљ не до ме не. 
Ти пич ни из вор ни до ме ни су: љУдсКОТЕлО,ЗдРАвљЕИбОлЕсТ,ЖИвОТИњЕ,бИљКЕ,
ЗГРАдЕ и ГРАђЕњЕ, мАшИНЕ и АлАТКЕ, ИГРЕ и сПОРТ,НОвАЦ и ПОсАО,КУвАњЕ и 
ХРАНА,ТОПлОТА и ХлАдНОћА,свЕТлОсТ и ТАмА,сИлЕ,КРЕТАњЕ и смЕР. Осим ових, 
из вор ни до ме ни мо гу би ти и ра зни основ ни ен ти те ти, као што су сАдРЖАТЕ-
љИ, сУПсТАНЦЕ,ПРЕдмЕТИ, али и раз ли чи та свој ства обје ка та и суп стан ци, као 
што су об лик, бо ја, ве ли чи на, твр до ћа, про вид ност, оштри на, те жи на, и сл. 
(КлИКОвАЦ 2004: 17). Из вор ни до мен ко ји се ов де из у ча ва ис по ља ва се кроз 
две ма ни фе ста ци је свој ства суп стан це у ан то ни миј ском од но су: ПРОвИдНОсТ/
НЕПРОвИдНОсТ по пут пој мов них до ме на ТОПлОТА/ХлАдНОћАисвЕТлОсТ/ТАмА
(köVecSeS 2010: 18−19).У овом ис тра жи ва њу ана ли зи ра се не га ти ван пол 
до ме на, НЕПРОвИдНОсТ, ко ји се де фи ни ше као ‘свој ство ма те ри је (ва зду ха или 
теч но сти) или објек та због ко га је кроз њу/ње га сма ње на ви дљи вост, услед 
згу сну то сти че сти ца у са мом са ста ву ма те ри је/објек та или не до стат ка све-
тло сти’. Сто га овај по јам исто вре ме но, али ин ди рект но од ра жа ва и чо ве ко ву 
чул но-мо тор ну спо соб ност ви зу ел не пер цеп ци је, ко ја је сма ње на. У ен гле-
ском је зи ку про то ти пич но се из ра жа ва лек се ма ма non-tran spa rent и opa que, 
а у срп ском лек се ма ма не про ви дан и му тан. Ње му су про тан по јам је ПРОвИд-
НОсТ,ко ји се про то тип ски из ра жа ва лек се ма ма tran spa rent и cle ar у ен гле ском 
је зи ку, а про зи ран, про ви дан и би стар у срп ском је зи ку. По јам НЕПРОвИдНО-
сТИу бли ској је ве зи са два пој мов на до ме на: ЧИсТО/ПРљАвОисвЕТлО/ТАмНО,
бу ду ћи да из ра жа ва не мо гућ ност да се до бро ви ди кроз ма те ри ју по ди мен-
зи ји за пр ља но сти, тј. због че сти ца не че га по пут ка пљи ца у ма те ри ји (нпр. 
opa que; му тан), или по ди мен зи ји осве тље но сти, тј. због не до вољ не осве-
тље но сти (нпр. dim; не про ви дан).

3. АНАлИЗА. Ана ли за под ра зу ме ва утвр ђи ва ње пој мов них ме та фо ра са 
из вор ним до ме ном НЕПРОвИдНОсТИу ен гле ском и срп ском је зи ку на осно ву 
ода бра них лек сич ких је ди ни ца чи ји је основ ни сми сао ‘не про вид ност или 
мут ни на’. Тер мин лек сич ка је ди ни ца ко ри сти се пре ма пре ма фИлИПОвИћ-
КОвАЧЕвИћ (2015: 149) и об у хва та лек се ме, као и иди о ме с пој мом НЕПРОвИдНО-
сТИ. По ред ово га, об ја шња ва се мо ти ва ци ја утвр ђе них пој мов них ме та фо ра, 
као и срод ност са дру гим пој мов ним ме та фо ра ма. На ла зи се пред ста вља ју 
кон тра стив но, али и ком па ра тив но, што под ра зу ме ва кон ста то ва ње слич но сти 
и раз ли чи то сти у кон цеп ту а ли за ци ји де фи ни са ног ти па у два је зи ка, тј. две 
кул ту ре. Лек сич ке је ди ни це ко је сиг на ли зи ра ју пој мов не ме та фо ре екс цер-
пи ра не су из јед но је зич них реч ни ка ен гле ског и срп ског је зи ка. За ен гле ски 
је зик кон сул то ва на су сле де ћа елек трон ска из да ња реч ни ка: Col lins En glish 
The sa u rus (CET), Long man Dic ti o nary of Con tem po rary En glish (LDO CE), Ox-
ford En glish Li ving Dic ti o na ri es (OELD) и Word Web (WW). За срп ски је зик 
кон сул то ва ни су Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка 
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(РСА НУ), Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (РСЈ), Реч ник срп ско га 
је зи ка (РМС) и Фра зе о ло шки реч ник срп ског је зи ка (ФРСЈ).

3.1. сТРУКТУРАКОРПУсА. У ана ли зи се по ла зи од ен гле ског је зи ка. Кон-
ста ту ју се лек се ме чи је је до слов но зна че ње су прот но зна че њу лек се ма cle ar 
(прид.) и tran spa rent (прид.) ‘би стар, ја сан, про ви дан’, од но сно лек се ме чи је 
је до слов но зна че ње ‘не про ви дан, му тан’. LDO CE на во ди са мо cloudy (прид.) и 
opa que (прид.), док CET као си но ни ме лек се ме opa que на во ди: cloudy (clo u ded) 
(прид.), dim (прид.), dull (прид.), filmy (прид.), hazy (прид.), lu stress (прид.), 
mud dled (прид.), muddy (прид.), murky (прид.), non-tran spa rent (прид.) и tur bid 
(прид.). OELD као си но ни ме лек се ме opa que на во ди сле де ће: blur red (прид.), 
cloudy (прид.), dirty (прид.), dingy (прид.), filmy (прид.), grimy (прид.), hazy 
(прид.), misty (прид.), muddy (прид.), mud died (прид.), non-tran spa rent (прид.), 
sme a red (прид.) и sme ary (прид.). У ана ли зи ни су узе те у раз ма тра ње оне 
лек се ме ко је има ју до ми нант ну ком по нен ту зна че ња [+ прљаво] (нпр. dirty, 
dingy, grimy, mud died, muddy, sme a red, sme ary), [+ не ја сног облика] (нпр. 
blur red), као ни лек се ме ко је не ма ју пре не се на зна че ња (нпр. filmy, lu stress).

Ко нач но, лек сич ке је ди ни це ода бра не за ана ли зу у ен гле ском је зи ку су 
сле де ће: a) non-tran spa rent (прид.) и opa que (прид.) из ра жа ва ју НЕПРОвИдНОсТ 
ма те ри је или пред ме та у нај оп шти јем сми слу (Out si de, non-tran spa rent sur-
fa ces are clad in cop per. The win dows we re opa que with ste am.), б) cloudy (прид.), 
foggy (прид.), hazy (прид.), misty (прид.) и murky (прид.) из ра жа ва ју НЕПРОвИд-
НОсТ ва зду ха, као ма те ри је, у ве зи са вре мен ским при ли ка ма; ва здух са др жи 
гу сте че сти це или ка пљи це во де, те се кроз ње га не ви ди до бро (A cloudy sky 
ma kes it ex cep ti o nally dark out this mor ning. A dark and foggy night. The sky was 
hazy from ir ri ga tion eva po ra tion. The eve ning was cold and misty. The sky was 
murky and a thin driz zle was fal ling...), в) dim (прид.), dull (прид.) и glo omy 
(прид.) из ра жа ва ју НЕПРОвИдНОсТ ва зду ха због сла бе осве тље но сти (A man 
ho vers in a dim cor ner of the ro om. A dull sky. It was a glo omy ro om with one 
small win dow), г) murky (прид.) и tur bid (прид.) из ра жа ва ју НЕПРОвИдНОсТтеч но-
сти због че сти ца пр љав шти не или мра ка. Ана ли зом су об у хва ће не и лек се ме 
мор фо ло шки срод не на ве де ним лек се ма ма, тј. из ве де ни це или сло же ни це, 
као и иди о ми у ко ји ма су ода бра не лек се ме кључ не ре чи. На при мер: cloud 
the is sue/pic tu re, dim-wit ted, in a fog … 

С дру ге стра не, у срп ском је зи ку ана ли за се спро во ди на лек се ма ма 
ко је су пре вод ни екви ва лен ти ода бра них ен гле ских лек се ма, те из ра жа ва ју 
по јам НЕПРОвИдНОсТИкроз до слов ни сми сао, а то су сле де ће: му тан (прид.) 
(енг. dim, dull, murky, оpa que, tur bid), не ја сан (прид.) (енг. dim), не про ви дан 
(прид.) (енг. non-tran spa rent), обла чан (прид.) (енг. cloudy), ма гло вит/ма глен 
(прид.) (енг. foggy, hazy, misty), су мо ран, тму ран (прид.) (енг. dull, glo omy). У 
об зир су узе те и њи ма мор фо ло шки срод не лек се ме, тј. из ве де ни це или сло-
же ни це, ко јих има ви ше не го у ен гле ском (нпр. му ти ти (гл.), облак (им.), 
ма гла (им.), као и иди о ми са кључ ним лек се ма ма ко је су пред мет ис тра жи-
ва ња (нпр. као кроз ма глу, жи ве ти у обла ци ма, и сл.).

3.2. ПОјмОвНЕмЕТАфОРЕсИЗвОРНИмПОјмОмНЕПРОвИдНОсТИУЕНГлЕсКОм
јЕЗИКУ. У на став ку су за бе ле же не и об ја шње не пој мов не ме та фо ре ко је ис ка-
зу ју пре не се на зна че ња ода бра них ен гле ских лек се ма. Пр ве три ме та фо ре 
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пре ко пој ма НЕПРОвИдНОсТИиз ра жа ва ју раз ли чи те ти по ве сла би је мен тал не 
ак тив но сти.

• ОНОЧЕГАсЕНЕсЕћАмОдОбРОјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

При де ви cloudy, foggy и hazy у пре не се ном сми слу опи су ју успо ме не и 
до га ђа је из про шло сти ко јих се не се ћа мо ја сно: 

It had been so long sin ce she had dan ced that her me mory of it was cloudy; Мy 
memоries оf the event are fоggy; Greg's me mory of the ac ci dent is a lit tle hazy.

Слич но зна че ње из ра жа ва и иди ом са mist (им.):
lost in the mists оf ti me ‘(о чи ње ни ци или тај ни) ко је се ни ко не се ћа, јер је би ло 
дав но’: The pre ci se de ta ils оf what hap pe ned ha ve been lоst in the mists оf ti me.

У осно ви пре не се ног зна че ња на ве де них лек се ма је ме та фо ра ОНОЧЕГА
сЕНЕсЕћАмОдОбРОјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ,или чак пре ци зни је, у мАГлИ,
јер кључ не лек се ме foggy, hazy и misty до слов но зна че ‘ма гло вит’. Срод на је 
и ме та фо ра ПОсТОјАТИјЕбИТИвИдљИв(lakoFF–eSPenSon−Schwartz 1991: 70)
(нпр. Sud denly my he a dac he va nis hed. ‘Гла во бо ља ми је од јед ном не ста ла.’) 
Оно што не ви ди мо, а не ви ди мо кроз не про вид ну ма те ри ју или пред мет, то 
као да и не по сто ји. Бу ду ћи да до га ђа је из про шло сти не ви ди мо (тј. ми их 
се не се ћа мо), они и не по сто је.

• смУшЕНЧОвЕК/УмјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ 

При де ви dim и foggy има ју пре не се ни сми сао ‘ко ји не мо же ја сно да 
раз ми шља; збу њен’; слич но то ме, гла гол be fog зна чи ‘учи ни ти кон фу зним’:

dim recоllectiоn/awa re ness; She was foggy with sle ep; Her brain was befоgged with 
lack оf sle ep.

Иди ом са fog − in a fog та ко ђе по ве зу је сму шен ум са не про вид но шћу: 
‘ста ње у ко ме се чо век осе ћа сму ше но и не мо же ја сно да раз ми шља’:

My mind was in a fоg.

Дру ги аспект сма ње них мен тал них функ ци ја ко ји се из ра жа ва пу тем 
из вор ног пој ма НЕПРОвИдНОсТИ је сте мЕНТАлНАсмУшЕНОсТ, ко ја под ра зу ме ва 
да је чо ве ков ум не са бран и кон фу зан, услед че га не мо же ја сно да раз ми шља 
и раз лу чу је. Чо век са та квим ста њем ума је као у ма гли, што у ен гле ском 
је зи ку по твр ђу ју и са ме лек се ме fog (им.), foggy (прид.) и be fog (гл.). Ова ква 
мо ти ва ци ја по ли се ми је на ве де них лек се ма у ве зи је са кон вен ци он лном ме-
та фо ром РАЗУмЕвАњЕјЕвИђЕњЕ, од но сно ме та фо ром у ан то ни миј ском од но-
су пре ма на ве де ној, а ко ја би мо гла гла си ти НЕдОвОљНОРАЗУмЕвАњЕјЕлОшЕ
вИђЕњЕ.Као под тип овог ме та фо рич ког пре но са мо гла би се сма тра ти и 
ме та фо ра НЕЗНАњЕјЕГлЕдАњЕКРОЗНЕПРОвИдНУмАТЕРИјУ,Ко ја де фи ни ше зна-
че ње при де ва foggy у су пер ла ти ву у окви ру иди о ма nоt ha ve the fоggiest (idea) 
‘не зна ти не што уоп ште’: I dоn't ha ve the fоggiest idea what his ad dress is. На име, 
не зна ње се мо же по сма тра ти и као ва ри ја ци ја мен тал не сму ше но сти.

• НЕИНТЕлИГЕНТАНЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

148 СО ЊА ФИ ЛИ ПО ВИЋ-КО ВА ЧЕ ВИЋ



Тре ћи аспект сла би јих мен тал них спо соб но сти од но си се на ин те ли-
ген ци ју. При де ви dull, dim и dim-wit ted има ју пре не се но зна че ње ‘ко ји ни је 
ин те ли ген тан; ко ји ни је у ста њу да раз ми шља бр зо и ла ко раз у ме’: 

dull: You ’re dul ler than I tho ught; dim: You can be re ally dim so me ti mes!

Бли ска по зна че њу је и име ни ца dim wit ‘глу па ва осо ба’: 
Jo nes and Co ok we re simply li ke a ble dim wits.

У осно ви овог ме та фо рич ног зна че ња пој ма НЕПРОвИдНОсТИје ком би на-
ци ја две кон вен ци о нал не ме та фо ре ге не рич ког ни воа, уз ме то ни миј ске пре-
но се. Јед на од њих је већ по ме ну та ме та фо ра РАЗУмЕвАњЕјЕвИђЕњЕ, јер разу-
ме ва ње је од ли ка ин те ли ген ци је, те сход но то ме и ИНТЕлИГЕНЦИјАјЕдОбРО
вИђЕњЕ. Од но сно, ако се за чо ве ка ка же да је dull, dim, dim-wit ted или dim wit, 
он не ви ди ја сно, те сто га и не раз у ме, а ме то ни миј ским пре но сом РЕЗУлТАТ
УмЕсТОРАдњЕ(köVecSeS−radden 1998: 55) до ла зи се до то га да је не ин те ли-
ген тан. Дру га ва жна ме та фо ра је сте ИНТЕлИГЕНЦИјАјЕИЗвОРсвЕТлОсТИ(lakoFF
–eSPenSon−Schwartz 1991: 137) (нпр. He’s bright.), те ако је не ко dull или 
dim, од но сно „мањ ка му све тло сти”, он да је он и ‘не ин те ли ген тан’. Ин те ре-
сант но је на по ме ну ти да се кон цеп ту а ли за ци ја ин те ли ген ци је кроз пој мов-
ни до мен ПРОвИдНОсТИ/НЕПРОвИдНОсТИпо ве зу је са ди мен зи јом свЕТлО/ТАмНО;
у пи та њу је не про вид ност услед не до стат ка све тло сти. О то ме све до че до-
слов на зна че ња кључ них лек се ма dull ‘ко ји је мра чан, те се не ви ди до бро’; 
dim ‘(о вре ме ну) обла чан и мра чан’. У срп ском је зи ку фор мал ни ко ре спон-
ден ти ових лек се ма је су су мо ран и мра чан, пре ма ре до сле ду на во ђе ња, али 
оне има ју дру га чи је пре не се но зна че ње, о че му ће би ти ре чи у одељ ку 3.3.

• НЕјАсНЕИНфОРмАЦИјЕсУУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

На ве де ни ме та фо рич ки пре нос дру га чи ји је од прет ход них, јер ов де је 
не про ви дан или не ја сан на чин на ко ји је пред ста вљен са др жај ко ји би тре ба-
ло мен тал но об ра ди ти; као та кав, он про у зро ку је сла би је раз у ме ва ње. Да кле, 
не ко дру ги на мер но или не на мер но услед не зна ња са др жај пред ста вља као 
НЕПРОвИдАН,а при ма лац по ру ке га због то га не раз у ме до вољ но до бро. 

При де ви murky и opa que има ју пре не се но зна че ње ‘(по себ но о је зи ку) 
ко ји се те шко раз у ме’: 

The laws on in tel lec tual pro perty are murky; an opa que style of wri ting. 

Слич но зна че ње из ра жа ва и при дев cloudy ‘(о ми сли ма, ста во ви ма, иде-
ја ма и сл.) ко ји ни је ја сан или пре ци зан’: 

an ab surdly cloudy po li ti cal de ba te.

Исто ва жи и за иди ом са име ни цом cloud − cloud the is sue/pic tu re ‘оте-
жа ти раз у ме ва ње про бле ма или те ме уво ђе њем не по треб них иде ја’: 

Unin for med jud gments only cloud the is sue.

На ве де ни при ме ри ука зу ју на то да су од ре ђе не ин фор ма ци је сме ште не 
у не про вид ној ма те ри ји, те по што кроз ту ма те ри ју не ви ди мо до бро, ми их 
и не раз у ме мо до бро. Сто га, у осно ви је опет кон вен ци о нал на ме та фо ра РА-
ЗУмЕвАњЕјЕвИђЕњЕ.
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Сле де ће две ме та фо ре од но се се на не по ште ње, нај оп шти је ре че но.
• сУмњИвЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

Пре ко пој ма НЕПРОвИдНОсТИиз ра жа ва се и сум ња у ве зи са од ре ђе ном 
осо бом. Ова кво пре не се но зна че ње има при дев cloudy, али и име ни це cloud 
и dim у окви ру иди о ма:

cloudy ‘ко ји је под сум њом, осра мо ћен, и сл.’: a gam bler with a cloudy re pu ta tion; 
un der a clоud (оf suspiciоn) ‘ка же се за не ко га о ко ме љу ди има ју ло ше ми шље-
ње за то што ми сле да је учи нио не што ло ше’: He left the cоmpany un der a clоud 
оf suspiciоn; ta ke a dim vi ew оf sоmething ‘не одо бра ва ти не што’: Miss Watsоn 
tооk a dim vi ew оf Pa ul’s behaviоur.

Чо век за ко га се не зна шта ра ди, чи ме се ба ви, те је пред мет сум ње, кон-
цеп ту а ли зу је се као не ко ко је у не про вид ном окру же њу, па се не ви ди до бро. 
Ово зна че ње та ко ђе је у ве зи са две кон вен ци о нал не ме та фо ре: РАЗУмЕвАњЕ
јЕвИђЕњЕ, и лОшЕјЕТАмНО(lakoFF–eSPenSon−Schwartz 1991: 190).

• ТАјНЕРАдњЕсЕОбАвљАјУУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

При де ви murky и non-tran spa rent ме та фо рич ки ква ли фи ку ју рад ње ко је 
се оба вља ју скри ве но од очи ју јав но сти, што је нај че шће и не по ште но: 

murky ‘ко ји под ра зу ме ва тај не, не по ште не и не ле гал не рад ње’: a go vern ment 
mi ni ster with a murky past; non-tran spa rent ‘(о ор га ни за ци ји и ње ним ак тив но-
сти ма) ко ји ни је отво рен за раз ма тра ње у јав но сти’: the grant allоcatiоn prоcess 
re ma ins nоn-tran spa rent and un cle ar.

У осно ви овог зна че ња је пр вен стве но ме та фо ра ОбмАНАјЕНАмЕРНО
блОКИРАњЕПРИЗОРА(lakoFF–eSPenSon−Schwartz 1991: 87), јер основ ни сми сао 
при де ва murky по кри ва ка ко ди мен зи ју за пр ља но сти (murky ‘(о теч но сти) ко ја 
је мрач на и пр ља ва’), та ко и сла бе осве тље но сти (murky ‘ко ји је мра чан, по-
себ но због гу сте ма гле’). Ме ђу тим, ту су ис пре пле та не и ме та фо ре мОРАлНО
јЕЧИсТО(lakoFF–eSPenSon−Schwartz 1991: 186),3 а по ана ло ги ји, НЕмОРАлНО
јЕПРљАвО,тј. НЕмОРАлНОјЕНЕПРОвИдНО,јер оно што се при кри ва нај че шће је 
не по ште но или не мо рал но. 

Две за бе ле же не ме та фо ре од но се се на ста ње без на де жно сти и не при ли ке.
• бЕЗНАдЕЖНЕсИТУАЦИјЕсУУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

При де ви dim и glo omy у пре не се ном сми слу опи су ју пе си ми стич но или 
без на де жно ста ње:

dim ‘(о од ре ђе ној си ту а ци ји) ко ји не да је по во да за на ду или оп ти ми зам’: Their 
pro spects for the fu tu re lo o ked fa irly dim; glo omy ‘ко ји је ис пу њен ме лан хо ли јом 
и без на де жно шћу’: a glo omy pic tu re of an eco nomy sli ding in to re ces sion.

У осно ви овог зна че ња је не ко ли ко кон вен ци о нал них пој мов них ме та-
фо ра, ко је се ме ђу соб но пре пли ћу. То је ме та фо ра НАдАјЕсвЕТлОсТ(lakoFF
–eSPenSon−Schwartz 1991: 152), а по ана ло ги ји лОшИИЗГлЕдИЗАбУдУћНОсТсУ

3 У ен гле ском је зи ку мОРАл се из ра жа ва још кроз две пој мов не ме та фо ре: мОРАлНОјЕПРАвО
(НЕмОРАлНОјЕИсКРИвљЕНО) (lakoFF–eSPenSon−Schwartz 1991: 185) и мОРАлНОјЕГОРЕ(НЕмО-
РАлНОјЕдОлЕ) (lakoFF–eSPenSon−Schwartz 1991: 187).
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ТАмА, при че му је ‘не про вид ност’, као ком по нен та до слов ног зна че ња лек се ма 
dim и glo omy, ска лар на ка те го ри ја у окви ру пој мов ног до ме на свЕТлОсТ/ТАмА, 
а бли же ТАмИ. За сту пље не су и ме та фо ре дОбРОјЕбЕлО и лОшЕјЕЦРНО(lakoFF
–eSPenSon−Schwartz 1991: 190). 

• НАдОлАЗЕћАНЕПРИлИКАјЕНЕПРОвИдНАмАТЕРИјА

Лек се ме cloud (им. и гл.) и murky (прид.), са мо стал но или у скло пу идио-
ма, има ју ова кво зна че ње. Под не при ли ком се под ра зу ме ва не што про бле ма-
тич но за то што је те шко, не при јат но, ту жно или не по зна то, те иза зи ва страх 
и за бри ну тост: 

cloud (им.) ‘не што што узро ку је бри гу, ту гу или не во љу’: the clоud оf ecоnоmic 
recessiоn; а cloud on the ho ri zon ‘не што што на го ве шта ва да ће иза зва ти про-
бле ме или не сре ћу у бу дућ но сти’: The оnly clоud оn the hоrizоn is the physics 
exam in Ju ne; cloud, гл. ‘рас ту жи ти не ко га’: Her hap pi ness was clоuded by ha ving 
tо le a ve her sоn be hind; Еvery clоud has a sil ver li ning (по сло ви ца) ‘Увек има не што 
до бро, чак и у те шкој или ту жној си ту а ци ји’; murky wa ters ‘си ту а ци ја ко ја је 
стра на, не ја сна, не по зна та и по тен ци јал но опа сна’: We ’re star ting tо get intо 
murky wa ters ex plo i ting the se tax lооphоles. 

У осно ви овог пре не се ног зна че ња су срод не кон вен ци о нал не ме та фо ре 
НЕПРИлИКЕсУНЕПРИлИКЕУслЕдлОшЕГвРЕмЕНА(lakoFF–eSPenSon−Schwartz 
1991: 74),ПРОблЕмјЕвОдЕНАмАсА, што се од но си на лек се му murky, јер она 
је ве за на за за му ће ност у до ме ну во де. Ана лог но ово ме, због име ни це cloud 
(‘облак’) го ре кон ста то ва на но ва ме та фо ра мо же се су зи ти: НАдОлАЗЕћАНЕПРИ-
лИКАјЕТАмАНОблАК,бу ду ћи да је ки шни облак та ман, те се кроз ње га не ви ди 
до бро, а по ред то га мо же да до не се не по го ду.Ме та фо ра ко ја са ра ђу је са прет-
ход но на ве де ним је и НАдАјЕсвЕТлОсТ, од но сно су прот но то ме лОшИИЗГлЕдИ
ЗАбУдУћНОсТсУТАмА, бу ду ћи да се не ки од ових из ра за од но се и на при ли ке 
у бу дућ но сти.

Да кле, у ен гле ском је зи ку пре ко пој ма НЕПРОвИдНОсТИиз ра жа ва ју се, 
нај оп шти је ре че но, три гру пе ап стракт ни јих пој мо ва, они ко ји се од но се на 
сла би ју мен тал ну ак тив ност, на тај но ви тост ра ди при кри ва ња не ча сних 
рад њи, и на жи вот не не при ли ке.

3.3. ПОјмОвНЕмЕТАфОРЕсАИЗвОРНИмПОјмОмНЕПРОвИдНОсТИ. У на став ку 
на во ди мо пој мов не ме та фо ре у срп ском је зи ку ко је као из вор ни по јам има ју 
НЕПРОвИдНОсТ,и то кроз пре не се на зна че ња де фи ни са них срп ских лек сич ких 
је ди ни ца. 

Пр ва че ти ри ти па ме та фо ри чих од но са, од но се се на мен тал не функ-
ци је, тј. на спо соб ност пам ће ња и се ћа ња, свест и на чин раз ми шља ња. 

• ОНОЧЕГАсЕНЕсЕћАмОдОбРОјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

Пр ва ме та фо ра од но си се на кон цеп ту а ли за ци ју ре зул та та се ћа ња као 
не че га што је сме ште но у не про вид ну ма те ри ју, а лек се ме ко ји ма се ово зна-
че ње из ра жа ва су при дев ма гло вит и име ни ца ма гла: 

ма гло вит (прид.) ‘му тан, не ја сан, не раз го ве тан, нео д ре ђен’: Од све га до са да-
њег жи во та, оста де са мо ма гло ви то се ћа ње; у ма гли ‘не сре ђе но, по ме те но, 
сме те но, сму ше но (нпр. го во ри ти, се ћа ти се)’: Се ћам је се као у ма гли. 
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Ме та фо ра би се мо гла пред ста ви ти и кон крет ни је, као ОНОЧЕГАсЕНЕ
сЕћАмОдОбРОјЕУмАГлИ.

• смУшЕНЧОвЕК/УмјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

По јам мЕНТАлНЕсмУшЕНОсТИ,под ко јим се под ра зу ме ва сла би ја спо соб-
ност пам ће ња и се ћа ња, из ра жа ва ју при де ви ма гло вит и му тан и њи ма 
срод не лек се ме − ма гла (им.), (за)ма гли ти (гл.):

за ма гли ти (гл.) ‘по мра чи ти ум’: за ма гли ти ра зум; ма гли ти (гл.) ‘за мра чи ва-
ти, му ти ти’: Ви но ма гли па мет; му тан (прид.) ‘ко ји је са осе ћа јем муч ни не, 
гла во бо ље, не ла го дан (о гла ви)’: Кад сва ну дру ги дан, ме ни мут на гла ва, као 
по сле ка кве бо ле сти.

Ме та фо ра је по ве за на са кон вен ци о нал ном ме та фо ромРАЗУмЕвАњЕјЕ
вИђЕњЕ(lakoFF–eSPenSon−Schwartz 1991: 152),4 од но сно ан то ни миј ски, 
НЕРАЗУмЕвАњЕјЕлОшЕвИђЕњЕ, јер ако смо оба ви је ни ма глом или је пред на-
ма не ка мут на ма те ри ја/обје кат, ми кроз то не ви ди мо до бро, те он да не 
мо же мо ја сно да раз у ме мо и ра су ђу је мо, тј. сму ше ни смо (в. под о де љак 3.1).

• ГУбИТИсвЕсТјЕГлЕдАТИКРОЗНЕПРОвИдНУмАТЕРИјУ

Тре ћи вид сла би је мен тал не ак тив но сти из ра жа ва се гла го ли ма ма гли-
ти и му ти ти, а озна ча ва про цес гу бље ња све сти:

ма гли ти (гл.) ‘мра чи ти се, му ти ти се (пред очи ма, у све сти), мрк ну ти’: Пред 
очи ма им ма гли од из ну ре но сти; му ти ти (гл.) ‘иза зи ва ти муч ни ну не све сти-
цу, де ло ва ти на чу ла све сти (о ал ко хол ним пи ћи ма)’: му ти ми се у гла ви (пред 
очи ма). 

Ова ме та фо ра по ве за на је са кон вен ци о нал ном ме та фо ром: ПРЕПРЕКЕУ
свЕсНОсТИсУПРЕПРЕКЕУГлЕдАњУ.5 Ка да гу би мо свест, не ви ди мо ја сно, или 
нам је мут но пред очи ма, те ова ме та фо ра има ме то ни миј ску осно ву.

• ИРАЦИОНАлАНЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

Че твр ти вид мен тал них функ ци ја ко ји се из ра жа ва кроз по јам НЕПРО-
вИдНОсТИје по јам ИРАЦИОНАлНОсТИ, тј. не раз бо ри то раз ми шља ње без пла на, 
ла ко па да ње у за нос без ду бљег про ми шља ња. Лек се ме ма гла (им.) и му тан 
(прид.) и њи ма срод не лек се ме ко је сиг на ли зи ра ју мЕНТАлНУсмУшЕНОсТ и 
ГУбљЕњЕсвЕсТИ, сиг на ли зи ра ју и по јам ИРАЦИОНАлНОсТИ.

за ма гли ти (им.) ‘по му ти ти се, по мра чи ти се (о ра зу му, све сти)’; ма гла (им.) 
‘за не се ња штво, за нос, опи је ност’: жи ве ти у ру жи ча стој ма гли; у ма гли ‘без 
по зна ва ња при ли ка, си ту а ци је и сл., без по треб не оба ве ште но сти (нпр. про-
из во ди ти не што)’; као гу ска у ма гли ‘без ика кве из ве сно сти, на сре ћу; без 
пла на, не при пре мље но, не про ми шље но, на су ми це’; па ла му ма гла на очи 
‘из гу био је па мет, при себ ност, не вла да со бом (нпр. од ја ког уз бу ђе ња и сл.)’; 
му ти ти (гл.) ‘по ста ја ти збр кан, бр ка ти се, сму ћи ва ти се (о ми сли ма); по ста-
ја ти не спо со бан за ја сно ра су ђи ва ње, ре зо но ва ње и сл.; по му ти ти/му ти ти 
(за вр те ти/за о кре ну ти/из вр ну ти/пре вр ну ти) (не ко ме) мо зак ‘за лу де ти, оп чи-

4 Ова ме та фо ра ва жи и у срп ском је зи ку (нпр. Ви дим у че му је про блем.)
5 Ова ме та фо ра ва жи и у срп ском је зи ку (нпр. Цр но ми је пред очи ма.)
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ни ти не ко га (обич но га на во де ћи да се за љу би), пре те ра но за гре ја ти не ко га за 
не ку иде ју, учи ни ти да не ко из гу би спо соб ност да нор мал но раз ми шља’.

У осно ви ове но во кон ста то ва не ме та фо ре је по ме ну та кон вен ци о нал на 
ме та фо ра вИђЕњЕјЕРАЗУмЕвАњЕ, тј. су прот но то ме НЕРАЗУмЕвАњЕјЕлОшЕвИ-
ђЕњЕ,јер онај ко не ви ди пра во ста ње ства ри, по на ша се ира ци о нал но. 

• НЕјАсНЕИНфОРмАЦИјЕсУУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

Ова ме та фо рич ка ка те го ри ја по ка зу је да се кроз по јам НЕПРОвИдНОсТИ
из ра жа ва ју и не ја сно, не пре ци зно пред ста вље не ин фо р ма ци је. Сиг на ли за 
ову ме та фо ру су лек се ме ма гла (им.) и му тан (прид.), као и чи тав низ њи хо вих 
из ве де ни ца:

за ма гли ти (гл.) ‘учи ни ти не ја сним, нео д ре ђе ним, ма гло ви тим’: за ма гли ти 
сми сао де ла; ма гла (им.) ‘не ја сност, нео д ре ђе ност, за му ће ност, збр ка ност’: 
Ма гла ми сте ри је се згу шња ва; ма глен, прид. ‘не ја сан, нео д ре ђен, не ра зу мљив’: 
ма гле но осе ћа ње/ре чи; ма гле но (прил.) ‘не ја сно, не ра зу мљи во, нео д ре ђе но’: 
Имао је ма гле но си ве очи; ма гли част (прид.) ‘по ма ло му тан, нео д ре ђен, не раз-
го ве тан, не ја сан; не ства ран’: ма гли ча ста гра ја/сно ви; ма гло вит (прид.) ‘му тан, 
не ја сан, не раз го ве тан, нео д ре ђен’: ма гло ви то се ћа ње; ма гло ви то (прил.) ‘као 
у ма гли, мут но, не ја сно, не раз го вет но, нео д ре ђе но’: Ма гло ви то осе ћам да све 
што ми слим ни су пра ве ми сли; ма гло ви тост (им.) ‘мут ност, не ја сност, не раз-
го вет ност, нео д ре ђе ност’: Ми сли да је ма гло ви тост вр ли на сти ла; му тан 
(прид.) ‘нео д ре ђен, не ја сан, не пре ци зан; ма гло вит, за го не тан, та јан ствен’: 
мут на фор му ла ци ја, му тан страх; му ти ти (гл.) ‘гу би ти ја сност (об ли ка, 
кон ту ра, и сл.), ме ша ти се’: Му те се ша ре на из гу жва ној хар ти ји.

У не ким слу ча је ви ма, као на при мер ма гла ми сте ри је и мут на фор му-
ла ци ја,6 са ми по да ци су пред ста вље ни за му ће но, те је од го ва ра ју ћа ме та-
фо ра у фор ми НЕјАсНЕИНфОРмАЦИјЕсУНЕПРОвИдНАмАТЕРИјА. 

И ова ме та фо ра има уте ме ље ње у кон вен ци о нал ној ме та фо ри РАЗУмЕ-
вАњЕјЕвИђЕњЕ, јер су не ја сно пред ста вље не ин фор ма ци је оба ви је не не про-
вид ном ма те ри јом, и као та кве су сла бо ви дљи ве, тј. не ра зу мљи ве. 

• бИТИНЕРАсПОлОЖЕНјЕбИТИУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

Ме та фо ра ко јом се пре ко НЕПРОвИдНОсТИиз ра жа ва НЕРАсПОлОЖЕњЕ кроз 
бри гу и не га ти ван став пре ма жи во ту вр ло је за сту пље на у срп ском је зи ку. 
О то ме све до че и број ни при ме ри ко ји нај че шће са др же лек се му му тан 
(прид.) и ње не из ве де ни це, али и гла гол на о бла чи ти се, у чи јој осно ви је 
облак, као и при де ве су мо ран и тму ран, чи ја се основ на зна че ња од но се на 
вре мен ске при ли ке ко је под ра зу ме ва ју облач ност и за мра че ност:

му тан (прид.) ‘ко ји је су мор ног рас по ло же ња, ту ро бан; ко ји од ра жа ва та кво 
рас по ло же ње’: иза ћи му тан на ули цу; мут но че ло; му ти ти (гл.); ‘(обич но песн. 
или књиж.) да ва ти, при да ва ти не че му тму ран, ту ро бан из глед; уоп ште чи ни-
ти су мо р ним, тмур ним; рас ту жи ва ти, жа ло сти ти’: му ти ти ве се ље/ра дост/
рас по ло же ње; гле да ти (по сма тра ти/про ма тра ти и сл.) кроз мут не (там не, 
цр не) на о ча ре (на не што) ‘би ти пе си ми ста, уо ча ва ти, ви де ти углав ном ло ше, 

6 У овом при ме ру при су тан је и ме то ни миј ски пре нос, јер је за пра во му тан сми сао 
фор му ла ци је.
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не га тив не стра не жи во та, не чи је осо би не’; на о бла чи ти се (гл.) ‘по ста ти тму ран, 
на тму рен, без ве се ло сти, ве дри не; на мр шти ти се, на мр го ди ти се, на мра чи ти се’: 
Ка да је чуо ту вест, на о бла чио се; су мо ран (прид.) а) ‘не ве сео, ту жан, се тан: 
су мор ни љу ди’; б) ‘ко ји из ра жа ва, од ра жа ва ту гу, се ту’: Она по ди же су мор не 
очи; в) ‘ко ји сво јим из гле дом, сво јом спо ља шно шћу иза зи ва му чан, те жак, 
жа ло стан ути сак’: су мор на мр твач ка со ба, г) ‘ко ји је ис пу њен те шко ћа ма, 
му чан, ту жан’: Жи вот му по ста де до са дан, су мо ран; тму ран (прид.) а) ‘на тму-
рен, на мр го ђен; ло ше рас по ло жен’: Оно ли це је би ло још тмур ни је; б) ‘су мо ран, 
ту ро бан, ис пу њен те шким ми сли ма’: тмур ни да ни.

У осно ви ме та фо рич ког зна че ња је кон вен ци о нал на ме та фо ра НАдАјЕ
свЕТлОсТ(lakoFF–eSPenSon−Schwartz 1991: 152),7 јер обла ци пре кри ва ју 
сун це, као из вор све тло сти (у слу ча ју на о бла чи ти се); с дру ге стра не, ако је 
из вор све тло сти за му ћен, он да је ма ње свêтло. Ово ме та фо рич ко зна че ње 
пој ма НЕПРОвИдНОсТИ има ис так ну ту ди мен зи ју све тло/там но, тј. ма те ри ја 
ко ја је мут на је за там ње на, као што је слу чај са тмур ним, су мор ним и на о бла-
че ним вре мен ским при ли ка ма. 

• бИТИУмЕТЕЖУјЕбИТИУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

Кроз по јам НЕПРОвИдНОсТИ из ра жа ва се и по јам мЕТЕЖА, тј. збр ке, пре ви-
ра ња, не ми ра или ха о тич ног ста ња. Лек се ме ко је сиг на ли зи ра ју ову ме та фо ру 
су при дев му тан и ње го ве из ве де ни це:

му тан (прид.) ‘ме те жан, не ми ран, не си гу ран’: у мут ним вре ме ни ма; за му ти-
ти/му ти ти (не ко ме) во ду/чор бу ‘ство ри ти не ко ме нео че ки ва не те шко ће, про-
бле ме’; мут но до ба ‘вре ме пре ви ра ња, не пред ви ди вих до га ђа ја’; му тљаг (им.) 
‘бу ни ло, збр ка, збр ка ност, не ја сност’; му тља ви на (им.) ‘ха о тич но, не сре ђе но 
ста ње, не ред, збр ка, не мир но ста ње, ме теж, смут ња.’ 

Ова но во кон ста то ва на ме та фо ра та ко ђе је у ве зи са кон вен ци о нал ном 
ме та фо ром РАЗУмЕвАњЕјЕвИђЕњЕ,јер се кроз мут но не ви ди до бро, те оно што 
је скри ве но у мут ни лу мо же би ти из вор не пред ви дљи вог и ха о тич ног. 

• ОбмАњИвАТИјЕдЕлОвАТИУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

По јам НЕПРОвИдНОсТИслу жи и за из ра жа ва ње пој ма ОбмАНЕ, ко ји об у хва-
та раз ли чи те ви до ве ма ни пу ла ци је, као што је из го ва ра ње из ми шљо ти на, 
из вла че ње соп стве не ко ри сти из не ја сне си ту а ци је, при кри ва ње на ме ра и 
ства ра ње ин три га. Ови пој мо ви лек си ка ли зу ју се кроз лек се ме ма гла (им.), 
му тан (прид.) и њој де ри ва ци о но срод не ре чи − му ти ти (гл.), му ти во да (им.)) 
и не про ви дан (прид.):

про да ва ти ма глу ‘об ма њи ва ти, ва ра ти, да ва ти ла жна обе ћа ња, при ча ти не ко-
ме из ми шљо ти не, не бу ло зе’; ло ви ти (пе ца ти, хва та ти) у мут ној во ди/ло ви ти 
у мут ном/ лов у мут ном ‘ко ри сти ти за се бе не ја сну, не ре гу лар ну, ком пли ко-
ва ну, не сре ђе ну си ту а ци ју’; му тан (прид.) ‘чи је се на ме ре не мо гу про зре ти; 
лу кав, пре пре ден’: му тан тип; му ти во да (им.) ‘сплет кар, сму тљи вац, сму тљи-
ви ца, ин три гант(ки ња)’; му ти ти (гл.) ‘тај но ра ди ти не што не до зво ље но, сум-
њи во, мућ ка ти’; не про ви дан (прид.) ‘у ко ји се не мо же про ник ну ти, не схва тљив, 

7 Ова ме та фо ра ва жи и у срп ском је зи ку (нпр. Че ка нас све тла бу дућ ност. Цр но нам 
се пи ше.)
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не до ку чив; та јан ствен, за го не тан’: Сви су љу ди не про вид ни, те шко је чо ве ка 
до бро су ди ти.

У окви ру ове ме та фо ре мо же се из дво ји ти још јед но кон крет ни је ме та-
фо рич ко пре сли ка ва ње: ПРЕПРЕдЕНЧОвЕКјЕНЕПРОвИдАН.Ове ме та фо ре има ју 
уте ме ље ње у кон вен ци о нал ној ме та фо ри мОРАлНОјЕЧИсТО,8 а сход но то ме 
мо же се за кљу чи ти да је НЕмОРАлНОПРљАвО, јер по јам НЕПРОвИдНОсТИпод ра-
зу ме ва и ди мен зи ју за пр ља но сти ма те ри је че сти ца ма. 

• НЕсТАлИПРЕдмЕТ/ЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ

По јам НЕПРОвИдНОсТИслу жи и за из ра жа ва ње из не над ног не ста ја ња 
пред ме та или осо бе, што сиг на ли зи ра ју сле де ће лек се ме: му тан (прид.), 
ма гла (им.) и ма гли ти (гл.):

ба ци ти (не што) у мут ну Ма ри цу ‘уза луд по тро ши ти/тро ши ти не што; не по-
врат но из гу би ти не што’; мут на во да од не ла ‘не по врат но про па ло, не ста ло, 
из гу бље но’; као у мут ну во ду про па сти ‘не ста ти, из гу би ти се без тра га’; Ма гла! 
‘Бе жи! Од ла зи! Ки дај!’; ма гли ти ‘бе жа ти, ухва ти ти ма глу, од ма гли ти’; не ста ти 
у ма гли ‘не ста ти, из гу би ти се без тра га’; ухва ти ти/хва та ти ма глу ‘по бе ћи 
(бе жа ти), кид ну ти’; по је ла ма гла ‘оти шло у не по врат, про па ло (о нов цу, имо-
ви ни, и сл.)’.

Као што се ви ди из на ве де них при ме ра, оно што је не по врат но или уза-
луд по тро ше но или из гу бље но на ла зи се у не про вид ној, мут ној во ди, или у 
ма гли, док се чо век ко ји од јед ном не ста не без тра га на ла зи у ма гли. И ма гла 
и мут на во да од ра жа ва ју НЕПРОвИдНОсТ. Ов де пред ло же на ме та фо ра уте ме-
ље на је на кон вен ци о нал ној ме та фо ри ге не рич ког ни воа ПОсТОјАТИјЕбИТИ
вИдљИв.9 Ако је не ко или не што у ма гли или у мут ној во ди, ми то не ви ди мо, 
па то и не по сто ји.

3.4. УПОРЕдНААНАлИЗА.Ана ли за пре не се них зна че ња лек се ма и иди о ма 
с пој мом НЕПРОвИдНОсТИкао из вор ним до ме ном у ен гле ском и срп ском је зи ку 
по ка за ла се као плод на област ис тра жи ва ња, ко ја до но си до ста ма те ри ја ла 
за по ре ђе ње два из у ча ва на је зи ка. У Та бе ли 1 пред ста вље не су за бе ле же не 
пој мов не ме та фо ре, а у за гра ди су да те лек се ме ко је их сиг на ли зи ра ју. У 
ле вој ко ло ни су ме та фо ре у ен гле ском је зи ку, а у де сној ме та фо ре у срп ском 
је зи ку; иден тич не ме та фо ре у два је зи ка сто је истом ни воу. 

У срп ском је зи ку има ви ше ме та фо рич ких пре но са са из вор ним пој мом 
НЕПРОвИдНОсТИне го у ен гле ском. Пр во, у оба је зи ка пре ко овог пој ма из ра-
жа ва ју се мен тал не спо соб но сти, и то осла бље не. У оба је зи ка по сто ји ме-
та фо ра ко јом се из ра жа ва про блем са ево ци ра њем си ту а ци ја или до га ђа ја 
из про шло сти: ОНОЧЕГАсЕНЕсЕћАмОдОбРОјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ;у ен гле-
ском је зи ку је сиг на ли зи ра ју лек се ме cloudy, foggy, hazy и mist, а у срп ском 
ма гла и ма гло вит. Дру ги по јам ко ји се ова ко из ра жа ва у оба је зи ка је мЕН-
ТАлНАсмУшЕНОсТ, тј. кон фу зно раз ми шља ње и ира ци о нал ност, ко ја се ис по-
ља ва кроз ен гле ске лек се ме dim, foggy, be fog, fog, од но сно срп ске лек се ме 

8 Ова ме та фо ра ва жи и у срп ском је зи ку (нпр. чи ста са вест; пр љав по сао).
9 Ову ме та фо ру за бе ле жи ли су Леј коф, Еспен сон и Шварц (lakoFF–eSPenSon−Schwartz 

1991: 71), а ва жи и у срп ском је зи ку (нпр. Гла во бо ља је не ста ла).
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за ма гли ти, ма гли ти, ма гла, му тан; да кле, углав ном је у пи та њу по јам мАГлЕ. 
По ред ово га, у до ме ну мен тал ног у ен гле ском је зи ку кон ста то ва на је ме та-
фо ра НЕИНТЕлИГЕНТАНЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ(dim, dim-wit ted, dull), 
и то услед за там ње но сти. У срп ском, с дру ге стра не, кроз по јам НЕПРОвИдНОсТИ 
не од ме ра ва се ин те ли ген ци ја, али се мо же го во ри ти о ИРАЦИОНАлНОсТИ, тј. 
не спо соб но сти до но ше ња ра ци о нал них од лу ка (ИРАЦИОНАлАНЧОвЕКјЕУНЕ-
ПРОвИдНОјмАТЕРИјИ), кроз лек се ме за ма гли ти, ма гла, по му ти ти, му ти ти, 
облак. Осим то га, у срп ском је зи ку ГУбИТАКсвЕсТИ се та ко ђе кон цеп ту а ли-
зу је крoз НЕПРОвИдНОсТ(ГУбИТИсвЕсТјЕГлЕдАТИКРОЗНЕПРОвИдНУмАТЕРИјУ) 
(ма гли ти, му ти ти, му тан). Ово има и ме то ни миј ску осно ву, јер ка да се гу би 
свест до слов це се му ти, мра чи пред очи ма, док се пот пу но не смра чи. Све 
ове по је ди нач не и кон крет ни је ме та фо ре у ве зи са мен тал ном ак тив но шћу 
у ен гле ском и у срп ском је зи ку уте ме ље не су на кон вен ци о нал ној ме та фо ри 
РАЗУмЕвАњЕјЕвИђЕњЕ. 

Ме та фо ра ко ја је за јед нич ка за оба је зи ка је сте НЕјАсНЕИНфОРмАЦИјЕсУ
УНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ, а под њом се под ра зу ме ва да је са др жај ко ји би тре ба ло 
мен тал но об ра ди ти нео д ре ђен и не ја сан, а не да су са ме мен тал не спо соб-
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Та бе ла 1. Пој мов не ме та фо ре с пој мом НЕПРОвИдНОсТИ у ен гле ском и срп ском је зи ку

ЕН ГЛЕ СКИ ЈЕ ЗИК СРП СКИ ЈЕ ЗИ К
ОНОЧЕГАсЕНЕсЕћАмОдОбРОјЕУНЕПРОвИд-
НОјмАТЕРИјИ(cloudy, foggy, hazy, mist)

ОНОЧЕГАсЕНЕсЕћАмОдОбРОјЕУНЕПРОвИдНОјмА-
ТЕРИјИ(ма гло вит, ма гла)

смУшЕНЧОвЕК/УмјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕ-
РИјИ (dim, foggy, be fog, fog)

смУшЕНЧОвЕК/УмјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ 
(за ма гли ти, ма гли ти, ма гла, му тан)

НЕИНТЕлИГЕНТАНЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОј
мАТЕРИјИ(dim, dim-wit ted, dull)

ГУбИТИсвЕсТјЕГлЕдАТИКРОЗНЕПРОвИдНУмАТЕРИјУ
(ма гли ти, му ти ти, му тан)
ИРАЦИОНАлАНЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ
(за ма гли ти, ма гла, по му ти ти, му ти ти, облак)

НЕјАсНЕИНфОРмАЦИјЕсУУНЕПРОвИдНОј
мАТЕРИјИ(cloud, cloudy, murky, opa que)

НЕјАсНЕИНфОРмАЦИјЕсУУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ
(за ма гли ти, ма глен, ма гли част, ма гло вит, му тан, 
му ти ти се)

сУмњИвЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ 
(cloud, dim)
ТАјНЕРАдњЕсЕОбАвљАјУУНЕПРОвИдНОј
мАТЕРИјИ(murky, non-tran spa rent)
бЕЗНАдЕЖНЕсИТУАЦИјЕсУУНЕПРОвИдНОј
мАТЕРИјИ(dim, glo omy)

бИТИНЕРАсПОлОЖЕНјЕбИТИУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ 
(му тан, му ти ти, на о бла чи ти се, су мо ран, тму ран)

НАдОлАЗЕћАНЕПРИлИКА јЕНЕПРОвИдНА
мАТЕРИјА(cloud, murky)

бИТИУмЕТЕЖУјЕбИТИУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ
(му тан, му тљаг, му тља ви на)
ОбмАњИвАТИјЕдЕлОвАТИУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ
(ма гла, му тан, му ти ти, му ти во да, не про ви дан)
пре пре ден чо век је не про ви дан 
НЕсТАлИПРЕдмЕТ/ЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ
(ма гла, ма гли ти, му тан)
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но сти не до вољ но раз ви је не. У ен гле ском је зи ку ово се сиг на ли зи ра лек се-
ма ма cloud, cloudy, murky, opa que, а у срп ском лек се ма ма за ма гли ти, ма глен, 
ма гли част, ма гло вит, му тан, му ти ти се. Још јед на слич ност у кон цеп ту-
а ли за ци ји из ме ђу два је зи ка је сте и ме та фо ра бЕЗНАдЕЖНЕсИТУАЦИјЕсУУ
НЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИу ен гле ском је зи ку,и слич но то ме бИТИНЕРАсПОлОЖЕН
јЕбИТИУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ у срп ском је зи ку. У ен гле ском је зи ку сиг на ли-
зи ра се лек се ма ма dim и glo omy, ко је се од но се на НЕПРОвИдНОсТуслед за мра-
че но сти, док се у срп ском је зи ку из ра жа ва лек се ма ма му тан, му ти ти, на-
о бла чи ти се, су мо ран, тму ран, ко је се од но се на за му ће ност ма те ри је и на 
облач ност, или та му услед облач но сти. 

Пој мов не ме та фо ре са из вор ним до ме ном НЕПРОвИдНОсТИко је су ти пич не 
за ен гле ски је зик, али не и за срп ски има ју ве зе са при кри ве но шћу и за ку ли-
сним рад ња ма (ТАјНЕРАдњЕсЕОбАвљАјУУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ),и љу ди ма 
ко ји се њи ма ба ве(сУмњИвЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ), као и са оче ки-
ва ним не при ли ка ма (НАдОлАЗЕћАНЕПРИлИКАјЕНЕПРОвИдНАмАТЕРИјА).

С дру ге стра не, у срп ском је зи ку за бе ле же не су још че ти ри пој мов не 
ме та фо ре ко је ни су за сту пље не у ен гле ском је зи ку. Пр во, у пи та њу је ме та-
фо ра ИРАЦИОНАлАНЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ,ко ју сиг на ли зи ра ју лек-
се ме за ма гли ти, ма гла, по му ти ти, му ти ти и облак. По ред ове, ту је и ме-
та фо ра бИТИУмЕТЕЖУјЕбИТИУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ, ко ју сиг на ли зи ра ју 
лек се ма му тан и низ ње них из ве де ни ца, а од но си се на ха о тич но ста ње, збр ку 
и не мир. У срп ском је зи ку ве о ма је за сту пље на и ме та фо ра ОбмАњИвАТИјЕ
дЕлОвАТИУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ,и њој срод на ме та фо ра ПРЕПРЕдЕНЧОвЕКјЕ
НЕПРОвИдАН,бу ду ћи да је осо би на пре пре де но сти сред ство за об ма њи ва ње 
дру гих. На кра ју, по след ња ме та фо ра за бе ле же на у срп ском је зи ку је НЕсТАлИ
ПРЕдмЕТ/ЧОвЕКјЕУНЕПРОвИдНОјмАТЕРИјИ,што се из ра жа ва кроз две лек се ме, 
при дев му тан и име ни цу ма гла. 

Ве ћи на но во кон ста то ва них ме та фо ра у оба је зи ка мо ти ви са на је и срод-
на са кон вен ци о нал ним ме та фо ра ма на сле де ћи на чин: ме та фо ре ко је НЕПРО-
вИдНОсТ по ве зу ју са мен тал ним ак тив но сти ма уте ме ље не су у ме та фо ри 
РАЗУмЕвАњЕјЕвИђЕњЕ; ме та фо ре ко је кроз НЕПРОвИдНОсТ из ра жа ва ју тај ност, 
при кри ве ност и об ма њи ва ње уте ме ље не су у ме та фо ра ма НЕмОРАлНОјЕПРљА-
вО и лОшЕјЕЦРНО; ме та фо ре ко је кроз НЕПРОвИдНОсТ из ра жа ва ју без на де жност, 
не рас по ло же ње и на до ла зе ће не при ли ке уте ме ље не су у ме та фо ра ма лОшЕ
јЕЦРНОи НАдАјЕсвЕТлОсТ;ме та фо ра ко ја кроз НЕПРОвИдНОсТ из ра жа ва бе жа ње 
или не ста нак не че га/не ко га уте ме ље на је на ме та фо ри ПОсТОјАњЕјЕвИдљИвОсТ.

4. ЗАКљУЧНАРАЗмАТРАњА.На кра ју, мо же се по твр ди ти по ла зна хи по те за 
да НЕПРОвИдНОсТима функ ци ју кон крет ног из вор ног до ме на пре ко ко га се 
из ра жа ва ју ап стракт ни ји пој мо ви ка ко у ен гле ском та ко и у срп ском је зи ку. 
Та ко ђе, у оба је зи ка пре ко ње га се из ра жа ва ју ис кљу чи во не га тив на зна че ња, 
тј. не га тив ни ап стракт ни пој мо ви, ти па ло ших мен тал них функ ци ја, ло ших 
по сту па ка по пут об ма њи ва ња, по тен ци јал них не при ли ка, без на де жно сти, 
и сл. Ана ли за по ка зу је да кон цеп ту а ли за ци је пу тем пој ма НЕПРОвИдНОсТИ у 
ен гле ском и срп ском је зи ку по ка зу ју ви ше слич но сти не го раз ли ка. Ова кав 
на лаз мо же се об ја сни ти чи ње ни цом да је из вор ни до мен НЕПРОвИдНОсТИ, 
ко ји под ра зу ме ва исто вре ме но осо би ну ма те ри је, али и чул но-са знај ну ди-
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мен зи ју, тј. спо соб ност ви зу ел не пер цеп ци је уни вер за лан, јер је уте ме љен у 
чо ве ко вом ис ку ству. С дру ге стра не, со цио-кул ту ро ло шко окру же ње из вор-
них го вор ни ка ен гле ског и срп ског је зи ка не раз ли ку је се то ли ко да би то 
ре зул ти ра ло круп ним раз ли ка ма у пој мов ним си сте ми ма два је зи ка. Да ља 
ис тра жи ва ња ва ља ло би усме ри ти на из у ча ва ње кон цеп ту ал них и кул ту ро-
ло шких пре кла па ња из ме ђу ова два је зи ка у ве зи са пој мом ко ји сто ји у ан то-
ни миј ском од но су пре ма ов де ис тра жи ва ном пој му, а то је ПРОвИдНОсТ.
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So nja Fi li po vić-Ko va če vić

CON CEP TUAL ME TAP HORS WITH THE SO UR CE DO MAIN OF OPA CITY 
IN EN GLISH AND SER BIAN

S u m  m a r y

This pa per stu di es me tap ho ri cal con cep tu a li za ti ons uti li zing the so ur ce con cep tual do main of 
oPacItyin En glish and Ser bian. Mo re to the po int, the ob ject of the re se arch is studying the na tu re 
and mo ti va tion of con cep tual links bet we en con cre te and ab stract do ma ins of me a ning of polyse mic 
le xe mes the ba sic sen se of which is ‘non-tran spa rency’. In the analysis, a con tra sti ve and cog ni ti ve 
lin gu i stic ap pro ach is un der ta ken, par ti cu larly the the ory of con cep tual me tap hors. The hypot he sis 
is that oPacItyser ves the fun ction of a so ur ce con cep tual do main in me tap ho ri cal map pings whi le 
pro du cing ab stract me a nings. The aims of the pa per are the fol lo wing: 1) to de fi ne the con cept of 
oPacIty,2)to spe cify ab stract con cepts in En glish and Ser bian ex pres sed by the cho sen le xe mes with 
the ba sic sen se of ‘opa city’, and 3) to iden tify si mi la ri ti es and/or dif fe ren ces in con cep tu a li za ti ons 
in the two stu died lan gu a ges. oPacItyis de fi ned as a fe a tu re of mat ter (air or li qu id) or ob jects which 
ma kes it dif fi cult to see tho ugh the mat ter/ob ject due to the pre sen ce of mi ni scu le par tic les of dust 
or wa ter, or due to the lack of light. At the sa me ti me, this con cept re flects the hu man sen sory abi lity 
of vi sual per cep tion. In En glish oPacItyis pro totypi cally sig na led by the le xe mes non-tran spa rent 
and opa que, whe reby in Ser bian by the le xe mes ne pro vi dan and mu tan. The cor pus com pri ses le xi-
cal units the ba sic sen se of which is ‘non-tran spa rency or opa city’. The term le xi cal unit en com pas-
ses key le xe mes and word-for ma ti o nally re la ted word forms (e.g. cloudy (adj.) – cloud (n.), mu tan 
(adj.) – mu ti vo da (n.)) as well as idi oms with the con cept oPacIty(e.g. ha ve your head in the clo uds, 
про да ва ти  ма глу). 

The re sults of the analysis ha ve shown that oPacItyis a so ur ce do main in me tap ho ri cal map-
pings, un derlyin g the tran sfer red me a nings of the de fi ned set of le xe mes in both lan gu a ges. Al so, 
the re are mo re si mi la ri ti es than dif fe ren ces in the con cep tual systems of En glish and Ser bian in this 
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re spect. First, both lan gu a ges uti li ze oPacItyto con cep tu a li ze we a ker men tal abi lity: whatwedon’t
reMeMBerwellISInoPaqueMatterand conFuSedPerSon/BraInISInoPaqueMatter. In En glish, unIn-
tellIgentPerSonISInoPaqueMatter,whe re as in Ser bian, IrratIonalPerSonISInoPaqueMatterand 
loSIngconScIouSneSSISlookIngthroughoPaqueMatter.Furt her mo re, in both lan gu a ges the re is 
the me tap hor unclearInForMatIonISInoPaqueMatter, which me ans that the pre sen ted in for ma tion 
to be men tally pro ces sed is un cle ar. The re are si mi lar me tap ho ric map pings in the two lan gu a ges: 
hoPeleSSSItuatIonSareInoPaqueMatter(in En glish) and notBeIngIntheMoodISBeIngInoPaque
Matter(in Ser bian).On the ot her hand, the re are al so dif fe ren ces, which will be pre sen ted. Me tap-
hors typi cal of En glish are SecretactIonSarePerForMedInoPaqueMatter, SuSPIcIouSPeoPleareIn
oPaqueMatter and uPcoMIngtrouBleISInoPaqueMatter. Me tap hors typi cal of Ser bian are: BeIng
InchaoSISBeIngInoPaqueMatter,deceIVIngPeoPleISactIngInoPaqueMatter,cunnIngPeoPleare
oPaque, and MISSIngoBject/PerSonISInoPaqueMatter. The se me tap hors are ro o ted in con ven ti o nal 
me tap hors such as underStandIngISSeeIng,aMoralISdIrty,BadISBlack,hoPeISlIght and exIStence
ISVISIBIlIty. 

Alt ho ugh the re are dif fe ren ces, si mi la ri ti es can be said to pre vail in that, ge ne rally spe a king, 
in both lan gu a ges the so ur ce con cept oPacItyis used for ex pres sing ne ga ti ve ab stract con cepts, li ke 
de fi ci en ci es in cog ni ti ve abi li ti es, the lack of a po si ti ve at ti tu de to wards li fe, pe o ple, etc. Ge ne rally, 
the two lan gu a ges show mo re si mi la ri ti es than dif fe ren ces in this con cep tual fi eld.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду (При мље но: 30. мар та 2018;
Фи ло зоф ски фа кул тет  при хва ће но: 26. ок то бра 2018)
Од сек за ан гли сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
so njafk20@gmail.com
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Х Р О Н И К А

UDC 81:929 Večerka R.

IN MEMORIAM 
RADOSLAV VEČERKA 
(18. 4. 1928‒15. 12. 2017)*

V prosinci roku 2017 postihla českou a světovou slavistiku velká ztráta. 
Odešla jedna z nejvýznamnějších osobností diachronní lingvistiky současnosti, 
profesor Radoslav Večerka.

Radoslav Večerka se narodil 18. dubna 1928 v Brně a svému rodnému městu 
zůstal věrný po celý svůj život. Díky rodinnému prostředí (jeho otec působil jako 
učitel a později jako knihovník) od mládí miloval knihy, oblíbil si zejména kla-
sickou ruskou literaturu a meziválečnou literaturu českou. To předurčilo jeho 
další životní dráhu. Po gymnaziálním studiu byl přijat na brněnskou filozofickou 
fakultu, na níž absolvoval obory čeština ‒ ruština. Tam se také poprvé setkal se 
staroslověnštinou, o níž konstatoval: „Ne že by hned to první setkání bylo lásky-
plné, naopak já měl ze staroslověnštiny nejprve hrůzu a cítil jsem k ní maximální 
odpor.“ (chroMý‒lehečkoVá 2007: 332). Díky svědomité přípravě zvládl však 
zkoušku u obávaného profesora Josefa Kurze na výbornou a postupně se jeho 
vztah k tomuto jazyku změnil z počátečního odporu v celoživotní lásku. Během 
svého vysokoškolského studia měl to štěstí, že se setkal s řadou vynikajících pe-
dagogů, kteří do značné míry ovlivnili jeho budoucí vědecké zaměření. Vedle již 
zmíněného paleoslovenisty Josefa Kurze si Večerka velmi cenil profesora Adolfa 
Kellnera, dialektologa, díky jehož přednáškám získal důležité vědomosti o struktuře 
a funkcích jazyka, o fonetice a fonologii, o aktuálním větném členění aj. Přínosné 
byly pro Večerku i přednášky Františka Trávníčka, žáka Josefa Zubatého, který 
mu zprostředkoval historický pohled na syntax. Jedním z jeho nejoblíbenějších 
přednášejících byl indoevropeista, světově uznávaný etymolog profesor Václav 
Machek, jehož myšlenkou, „že předmět zkoumání pro vědce nesmí být tabuizován, 
že vědec se nesmí zastavit před ničím a musí věnovat pozornost a svůj analytický um 
čemukoliv“ (chroMý‒lehečkoVá 2007: 334) se řídil celý svůj profesní život. Prof. 
Machkovi vděčil R. Večerka za své umění srozumitelně vysvětlovat i obtížná témata, 
což pak později ocenilo několik generací jeho studentů. Po úspěšném absolutoriu 
filozofické fakulty (doktorát filozofie 1952) nastoupil nejdříve jako asistent slo-
vanského semináře na filozofické fakultě, po dokončení vědecké aspirantury v 
roce 1958 jako odborný asistent a po habilitaci v roce 1963 na základě práce 
Syntax aktivních participií v staroslověnštině (Večerka 1961) se pak v následujícím 
roce stal docentem. V roce 1987 obdržel vědecký titul doktora věd (DrSc.); k jeho 

* Příspěvek byl vypracován v rámci projektu Staroslověnské dědictví v staré češtině, podpo-
rovaného Grantovou agenturou České republiky (č. 18-02702S).



jmenování profesorem, navrženému vědeckou radou brněnské filozofické fakulty 
již koncem šedesátých let, došlo však až se změnou politických poměrů v roce 1990.

Večerkovým hlavním vědeckým zájmem byla sice paleoslovenistika, zejména 
staroslověnská syntax, zabýval se však i písemnictvím, historií, duchovním živo-
tem a reáliemi starých Slovanů. Tento jeho zájem vyústil v publikaci Slovanské 
počátky české knižní vzdělanosti (Večerka1963) a později též ve čtyřsvazkovou 
edici historických pramenů k dějinám Velké Moravy Magnae Moraviae fontes 
historici (MMFh). Vedle staroslověnské syntaxe se Večerka zaměřoval zejména 
na staroslověnskou lexikografii. Spolupracoval na přípravě monumentálního pětisvaz-
kového Slovníku jazyka staroslověnského (SJS), byl jedním z autorů jednosvaz-
kového slovníku Старославянский словарь (по рукописям X‒XI веков) (СтслС), 
působil jako vědecký recenzent a člen redakčního kruhu Etymologického slovníku 
jazyka staroslověnského (ESJS), který vzniká v etymologickém oddělení Ústavu 
pro jazyk český AV ČR v Brně. Příznačný pro Večerkovu vědeckou práci je jeho 
pohled na staroslověnštinu jako na nedílnou součást jazykové reality nejen staré 
Moravy a raně středověkých Čech, ale celého slovanského areálu. Svědčí o tom 
velké množství jeho publikací, za všechny jmenujme například syntetickou práci 
Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků (Večerka 2006), sloužící i jako 
vysokoškolská učebnice. Vrcholem jeho vědeckého díla je bezesporu pětisvazkové 
kompendium Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax (Večerka1989‒2003), 
které bylo s velkým uznáním přijato odbornou veřejností a které jistě dlouho 
nebude překonáno jak co do hloubky analýzy, tak co do rozsahu. Ve své vědecké 
práci se R. Večerka neomezoval pouze na staroslověnštinu, ale zabýval se i jejím 
postavením mezi ostatními slovanskými jazyky, jako příklad je možno zmínit práce 
Jazyky v komparaci I, II (Večerka 2008; Večerka2009). Byl rovněž autorem řady 
vysokoškolských učebnic a skript; jsou to například Postavení ruštiny mezi slo-
vanskými jazyky (Večerka 1957), Základy slovanské filologie a staroslověnštiny 
(Večerka 1966), Spisovný jazyk v dějinách české společnosti (šloSar‒Večerka 
1979), Staroslověnština (Večerka 1984) a mnoho dalších. Všechny se vyznačují 
vysokou vědeckou úrovní a srozumitelným způsobem výkladu, proto většina z 
nich vyšla opakovaně v mnoha vydáních.

Vliv jednoho z jeho učitelů, prof. Václava Machka, se projevil v jeho zájmu 
o etymologii. Společně s indoevropeistou, profesorem brněnské filozofické fakulty 
Adolfem Erhartem napsal publikaci Úvod do etymologie (erhart‒ Večerka 1981), 
která byla dlouho jedinou ucelenou příručkou zevrubně pojednávající o vědní 
disciplíně zabývající se původem slov. O tom, že Večerkův zájem o etymologii 
nebyl záležitostí nahodilou, ale že šlo o zájem trvalý, svědčí jeho dlouholetá spo-
lupráce s brněnským etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český. Jak již 
bylo výše zmíněno, působil prof. Večerka jednak jako vědecký recenzent a člen 
redakčního kruhu ESJS, jednak úzce spolupracoval s pracovníky oddělení i na 
dalších projektech. Výsledkem této spolupráce je opravené a doplněné vydání 
Úvodu do etymologie, které vyšlo v roce 2006 pod názvem K pramenům slov. 
Uvedení do etymologie (Večerka 2006), o němž R. Večerka napsal: „Nenabízíme 
návod, jak etymologii dělat, ale klíč k tomu, jak etymologické práce s větším 
porozuměním a užitkem číst.“ (Večerka 2006: 6). Prof. Večerka se podílel rovněž 
na přípravě souborného vydání díla Václava Machka (SS), byl aktivním a vždy 
vítaným účastníkem etymologických sympozií, které od roku 1999 pořádá brněnské 
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etymologické pracoviště a kterých se pravidelně účastní nejvýznamnější slavisté- 
-etymologové z různých evropských zemí, mimo jiné i ze Srbska.1

Velkou pozornost věnoval R. Večerka dějinám slavistiky a jejím osobnostem. 
Je autorem několika stovek medailonků českých jazykovědců pracujících na poli 
slavistiky. Tyto medailonky vycházely jednak časopisecky, jednak jako samostatné 
knihy (srov. například Večerka 2013).

Odborné zájmy R. Večerky byly mnohem širší, než bylo možné zde uvést, 
jeho rozsáhlé vědecké dílo obsahuje na 600 položek, proto v závěru nekrologu 
zařazujeme odkazy na jeho bibliografii.

Jako hostující profesor přednášel R. Večerka na univerzitách v Německu, Ra-
kousku, Maďarsku a Bulharsku; byl nositelem dvou čestných doktorátů univerzit 
ve Freiburgu im Breisgau a v Sofii, obdržel prestižní badatelskou cenu Humboldtovy 
nadace v Bonnu. Za celoživotní vědeckou a pedagogickou práci se mu dostalo 
ocenění též od Masarykovy univerzity v Brně, od Akademie věd České republiky 
i od města Brna.

V osobě profesora Radoslava Večerky přichází odborná veřejnost o slavistu 
světového formátu, jeho kolegové o člověka širokého rozhledu se zájmy nejen o jazy-
kovědu, ale i o literaturu, divadlo, hudbu, výtvarné umění, žáci pak o oblíbeného 
pedagoga. Všem nám bude chybět.

PŘEHLED SOUPISŮ PRACÍ RADOSLAVA VEČERKY

мИНЧЕвА, Ангелина, Вечерка,Радослав (Večerka, R.) (18. IV. 1928). мИНЧЕвА, Ангелина, Радослав 
вЕЧЕРКА, Петър дИНЕКОв (ред.). Кирило-Методиевска енциклопедия 1. София: Издателство 
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П Р И К А З И

UDC 811.163.41:929 Rešetar M.(049.32)
UDC 094(=163.41)(497.5)”1512”(049.32)

Срп ски мо ли тве ник – Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше та ру
(1512–1942–2012)

(Уред ни ци Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, Вик тор Са вић)
Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти (Оде ље ње је зи ка  

и књи жев но сти) – Фонд Ђор ђе Зе че вић за уна пре ђе ње и за шти ту  
ћи ри лич ког пи сма, 2016, 158+279 стр.*

1. Као ре зул тат из у зет но сту ди о зног ра да ти ма ис тра жи ва ча раз ли чи тог 
про фи ла, под ру ко вод ством уред никâ – ака де ми ка Ја сми не Гр ко вић-Меј џор 
и др Вик то ра Са ви ћа, у из да њу Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (Оде ље-
ња је зи ка и књи жев но сти) и Фон да Ђор ђе Зе че вић за уна пре ђе ње и за шти ту 
ћи ри лич ког пи сма, го ди не 2016. об ја вље на је пу бли ка ци ја под на сло вом Срп-
ски мо ли тве ник – Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше та ру (1512–1942–2012).

2. До бро осми шље на и лук су зно опре мље на, Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше-
та ру кон ци пи ра на је у три ве ли ка по гла вља: (1) Ми лан Ре ше тар, (2) Срп ски 
мо ли тве ник и (3) Пре сни мље на из да ња.

3. мИлАНРЕшЕТАР. На са мом по чет ку ове пу бли ка ци је, на осно ву бри-
жљи во при ку пље них би о граф ских по да та ка о Mилану Ре ше та ру – јед ном 
од нај ве ћих срп ских и ју го сло вен ских фи ло ло га 19. и 20. ве ка, уред ни ци ове 
пу бли ка ци је 

• упо зна ју чи та о ца са ње го вим шко ло ва њем (у Ду бров ни ку код проф. Буд ма-
ни ја, у Бе чу код проф. Ми кло ши ча, и у Гра цу), 

• да ју пре глед ње го вог про фе си о нал ног ра да (као сред њо школ ски про фе сор 
ра дио је у Тр сту, Ко пру, За дру и Спли ту, као про фе сор – на Беч ком уни вер-
зи те ту и на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, да би се на кон пен зи о ни са ња 
пре се лио у Фи рен цу) 

• на во де члан ства у мно го број ним до ма ћим и свет ским углед ним дру штви ма 
и ака де ми ја ма (Ру ска ака де ми ја на у ка, Че шко уче но дру штво, Ака де ми ја на-
у ка у Пра гу, Уче но дру штво у Ла во ву, ЈА ЗУ, СКА и др.) 

за о кру жу ју ћи при чу о Ре ше та ро вом на уч ном са зре ва њу на во ђе њем ње го вих 
лин гви стич ких ста во ва, по гле да, опре де ље ња. 

Пу бли ка ци ја је, као што је већ ре че но, бо га то илу стро ва на ка ко фо то-
гра фи ја ма овог ве ли ка на фи ло ло ги је та ко и на слов ним стра на ма ње го вих 
де ла, ау то гра фи ма, пи сми ма, об ја вље ним члан ци ма. Нај ве ћу им пре си ју, 
ипак, оста вља текст Za hva la Go spa ra dr. Mi la na Re še ta ra, об ја вљен 9. мар та 

* Овај при каз пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског 
је зи ка (178001) Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



1940. г. у ли сту Du brov nik (XXVII/10) и у бе о град ској По ли ти ци (од на ред ног 
да на), у ко јем Ре ше тар за хва љу је Ма ти ци срп ској у Ду бров ни ку на че стит-
ка ма упу ће ним по во дом из бо ра у Срп ску кра љев ску ака де ми ју, де кла ри шу ћи 
се као Ср бин ка то лик иа ко је, ка ко че сто на во ди, при па дао оној стру ји ко ја 
не раз два ја је дан на род због ње го ва два име на. 

Ве о ма ши ро ких ин те ре со ва ња М. Ре ше тар се то ком свог про фе си о нал-
ног ра да успе шно ба вио ка ко је зи ком та ко и исто ри јом књи жев но сти (пре 
све га ду бро вач ке), ка ко син хро ни јом та ко и ди ја хро ни јом, ак цен то ло ги јом, 
ди ја лек то ло ги јом и гра ма то гра фи јом. Уче ство вао је у јав ним рас пра ва ма у 
ве зи са ујед на ча ва њем екав ског и ије кав ског из го во ра у срп ско хр ват ском 
је зи ку. При ре ђи вао је тек сто ве ста рих ду бро вач ких пи са ца, збор ни ка, лек-
ци о на ра, мо ли тве ни ка, али и Ње го ша. Био је исто ри чар свог род ног гра да, 
ар хи ви ста, би бли о фил, ну ми зма ти чар. 

По ред би о граф ских по да та ка у овој пу бли ка ци ји на ве ден је и ис цр пан 
пре глед ода бра них ра до ва М. Ре ше та ра, те Ин декс име на за би бли о гра фи ју, 
да би при ча у пот пу но сти би ла за о кру же на пре гле дом ли те ра ту ре о овом 
ве ли ка ну на ше фи ло ло ги је (чи ји је ау тор Гор да на Ра дој чић-Ко стић).

3.1.  На кон био-би бли о граф ског уво да, у пр вом ве ли ком по гла вљу ове 
пу бли ка ци је фи гу ра проф. Ре ше та ра по сма тра се из пот пу но раз ли чи тих 
пер спек ти ва, чи ме се ње гов лик успе шно при ка зу је у свој сво јој ве ли чи ни 
и за ма ху ис тра жи ва ња. 

3.2. На ве де на син те за на уч ног пор тре та М. Ре ше та ра за по чи ње тек стом 
проф. Ире не Ар сић Од срп ске Ати не до ју го сло вен ске про вин ци је. Кул тур не 
при ли ке у Ду бров ни ку Ре ше та ро вог вре ме на (1860–1942), у ко јем се са гле-
да ва дру штве но-по ли тич ки кон текст Ду бров ни ка дру ге по ло ви не 19. ве ка 
ка ко би се про фе си о нал но опре де ље ње и лич ни по гле ди М. Ре ше та ра (да ти 
у на ред ним тек сто ви ма) ин тер пре ти ра ли у пра вом све тлу. Ау тор ка, на и ме, 
уз си сте ма ти чан пре глед жи во та и ра да оних кул тур них пре га ла ца Ду бров-
ни ка тог вре ме на чи ја ће де ла ути ца ти на ста са ва ње мла дог ин те лек ту ал ног 
кру жо ка гра да под Ср ђем (Ма ти је Ба на, Ме да Пу ци ћа, Ни ка Ве ли ког Пу ци ћа 
и др.), уво ди чи та о ца у при че о на стан ку дру штве но-кул тур ног по кре та сло-
вин ства као „из ми ри те ља две ју на ци о нал но де фи ни са них стру ја” (45) – бу ду ћег 
ју го сло вен ства, о ста ту су и иден ти те ту Ср ба ка то ли ка и њи хо вом су жи во ту 
и ве за но сти за пра во слав не Ср бе Ду бров ни ка, њи хо вим ли сто ви ма, штам-
па ри ји, о осни ва њу Ма ти це срп ске у Ду бров ни ку, о Ми ли ју на шкој афе ри (од 
ка да по чи ње не за у ста вљи ва де гра да ци ја ути ца ја Ср ба ка то ли ка у Кра ље ви-
ни), те о по де ли на ба но ви не. На тај на чин дат је од ли чан пре сек по зи ци је 
срп ског Ду бров ни ка у оној епо си у ко јој је жи вео и Ре ше тар, а ко ји је во дио 
си ла зном пу та њом – од по зи ци је Срп ске Ати не до про вин ци јал ног ју го сло-
вен ског гра да. 

3.3. Сле де ћи текст – При ступ на ака дем ска бе сје да Ми ла на Ре ше та ра 
„Нај ста ри ји ду бро вач ки го вор”, са же ти ис каз ње го вог би га тог на уч ног 
опу са проф. Је ли це Сто ја но вић не пред ста вља са мо пре глед ни рад о са зре-
ва њу и до ме ти ма Ре ше та ро вих ис тра жи ва ња је зи ка ста рог Ду бров ни ка, 
ко је он и на во ди у овој „су бли ма ци ји бо га тог и ду бо ко уте ме ље ног на уч ног 
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опу са”, не го од лич но из ве ден кри тич ки пре глед ево лу ци је ових ис тра жи ва-
ња ко ја, не без раз ло га, Ре ше та ра ква ли фи ку ју као „нај бо љег по зна ва о ца 
ду бро вач ких је зич ких при ли ка”. Ау тор ка, на и ме, по себ но ана ли зи ра сва ки 
сег мент ис тра жи ва ња је зи ка Ду бров ни ка проф. Ре ше та ра – је зик по е зи је, 
про зе и го во ра Ду бров ни ка, ука зу ју ћи на ње го во ар гу мен то ва но од ба ци ва-
ње ра ни јих хи по те за о ча кав ском као на ста ри јем сло вен ском је зич ком сло ју 
Ду бров ни ка, те о до ка зи ма по став ке пре ма ко јој је је кав ска што кав шти на 
по ти сну ла дал мат ски је зик у 15. ве ку. Са свим оправ да но, ау тор ка на гла ша ва 
Ре ше то ро ву ис тан ча ност и у по гле ду при ме не со ци о лин гви стич ке ме то де у 
је зич ким ис тра жи ва њи ма бу ду ћи да је у сво јим ра до ви ма по себ но ис ти цао 
уло гу со ци јал не стра ти фи ка ци је уче сни ка у ко ре спон ден ци ји при ли ком 
упо тре бе и из бо ра је зич ког ко да и сл. 

3.4. Тре ћи рад овог кон ти ну у ма у са гле да вању про фи ла фи ло ло шког 
ко ло са ка кав је био Ре ше тар по све ћен је ње го вим ди ја лек то ло шким ис тра-
жи ва њи ма. Проф. Сло бо дан Ре ме тић, на и ме, у тек сту под на сло вом Ми лан 
Ре ше тар као ди ја лек то лог да је пре глед Ре ше та ро вих ди ја лек то ло шких ис тра-
жи ва ња, ко ја су, из ме ђу оста лог, ба ци ла но во све тло на од нос ча кав шти не и 
што кав шти не. Ау тор на во ди Ре ше та ро ве нај зна чај ни је ди ја лек то ло шке сту-
ди је, али и не спор не за слу ге ко је је имао при ли ком ис тра жи ва ња ге не зе шу-
ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, ба вље ња исто риј ском ди ја лек то ло ги јом и 
сл. Због Ре ше та ро ве озбиљ но сти и крај ње по све ће но сти ра ду, те отво ре но сти 
пре ма ар гу мен тов а ној кри ти ци, Ре ме тић ис ти че ка ко је, за хва љу ју ћи по ле-
ми ци из ме ђу Ре ше та ра и Бе ли ћа, „кон цеп ци ја о кла си фи ка ци ји срп ских и 
хр ват ских ди ја ле ка та уз на пре до ва ла од 1905. до 1910. го ди не ви ше не го у 
це лом ра ни јем и ка сни јем пе ри о ду” по сма тра ју ћи Ре ше та ра као део оног 
трој ства (уз Бе ли ћа и Иви ћа) због ко јег се 20. век сма тра злат ним ве ком срп-
ске ди ја лек то ло ги је.

3.5. Текст проф. Зла те Бо јо вић – Ми лан Ре ше тар као из да вач ду бро вач ких 
пи са ца – оправ да но под вла чи Ре ше та ро ве за слу ге не са мо у по гле ду об ја вљи-
ва ња број них кри тич ких из да ња лек ци о на ра, мо ли тве ни ка, збор ни ка, де ла 
ду бро вач ких пи са ца (Ра њи не, Џо ра и Ма ри на Др жи ћа, Мен че ти ћа, Гун ду ли-
ћа и др.), не го и с об зи ром на ела бо ри ра ње ме то до ло ги је при ре ђи ва ња ста рих 
тек сто ва, утвр ђи ва ња ау тор ства, је зи ка, пред ло жа ка и сл. Том при ли ком 
ау тор ка ис ти че ка ко из на ве де них раз ло га Ре ше та ро ва кри тич ка из да ња 
„пред ста вља ју је дан од нај вред ни јих до при но са фи ло ло шким и књи жев но-
исто риј ским про у ча ва њи ма и ту ма че њи ма ду бро вач ке књи жев но сти” (83). 

3.6. Да ју ћи де таљ не по дат ке о ду бро вач ким мо ли тве ни ци ма и збор ни-
ци ма чи ји је при ре ђи вач био М. Ре ше тар, проф. Гор да на По кра јац у тек сту 
До при нос Ми ла на Ре ше та ра про у ча ва њу ду бро вач ких збор ни ка и мо ли тве-
ни ка на гла ша ва до при нос ко ји је овим по слом до нео Ре ше тар ра све тља ва ју ћи 
про бле ма ти ку ду бро вач ких мо ли тве ни ка и ћи ри лич ко-ка то лич ких и ла ти-
нич ких збор ни ка. Сво јим ис тра жи ва њи ма он је, на и ме, ука зао на то да су 
лек ци о на ри, еван ђе ли ста ри, мо ли тве ни ци, псал ти ри и дру ге вр сте још у 2. 
по ло ви ни 15. ве ка би ли истин ски све до ци умет нич ке књи жев но сти ко ја је у 
то вре ме би ла да ле ко раз ви је ни ја од би ло ко јег дру гог дал ма тин ског цен тра.
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3.7. Из у зет но ве зан за свој род ни град, ми ну ци о зним за па жа њи ма у је-
зич ким ис тра жи ва њи ма и на по ме на ма о ну ми зма ти ци Ре ше тар се по сред но 
при дру жу је и хро ни ча ри ма Ду бров ни ка, а ње го ве ће сит ни је на по ме не че сто 
ка сни је отва ра ти кључ на пи та ња и по ста ви ти осно ву за обим на исто риј ска 
ис тра жи ва ња дру гих ау то ра. Упра во овом аспек ту Ре ше та ро вог ра да проф. 
Не бој ша Пор чић по све ћу је свој текст Ми лан Ре ше тар као исто ри чар Ду бров-
ни ка.

3.8. Не спор ним за слу га ма М. Ре ше та ра за за сни ва ње и раз вој „ње го шо-
ло ги је” по све ћен је сле де ћи текст овог кру га – Ми лан Ре ше тар као ту мач 
и при ре ђи вач Ње го ше вих де ла проф. Алек сан дра Ми ла но ви ћа. Уз на по ме не 
о те о риј ско-ме то до ло шком окви ру при ре ђи ва ња Ње го ше вих тек сто ва, А. 
Ми ла но вић де таљ но ана ли зи ра раз ли чи те аспек те овог про це са – од тек сто-
ло шких, ор то граф ских и ин тер пунк циј ских ин тер вен ци ја до про бле ма тран-
скрип ци је и ак цен то ва ња, као и оних ко ји на ста ју при ли ком утвр ђи ва ња 
ау тор ства не пот пи са них тек сто ва, са ста вља ња гло са ра и сл. По себ ну па жњу 
ау тор обра ћа на ре цеп ци ју Ре ше та ро вих ко мен та ра у из да њи ма, те на опис 
Ње го ше вог је зи ка (гра ма тич ки, лек си ко ло шки и лин гво сти ли стич ки) за о кру-
жу ју ћи при чу чи ње ни цом да је до 1940. го ди не, са де сет из да ња Гор ског ви-
јен ца и дру гим на уч ним ра до ви ма ма њег оби ма Ре ше тар по ста вио осно ву за 
да ља про у ча ва ња Ње го ше вих де ла, као и њи хо вог је зи ка и сти ла.

3.9. Иа ко је ве ћи део жи во та про вео из ван род ног Ду бров ни ка, М. Ре-
ше тар остао је за пам ћен као „је дан од нај у глед ни јих Ду бров ча на 20. ве ка”, 
а чи ње ни ца да је сва ки ње гов успех био жи во пра ћен у ло кал ној штам пи (у 
ча со пи су Срђ, Ду бров ник, Ду бра ва, Гла сник Ду бро вач ког уче ног дру штва, 
Све ти Вла хо и др.) нај бо ље мо же да по све до чи о угле ду ко ји је ужи вао ме ђу 
сво јим су гра ђа ни ма. Упра во ово пред ста вља и цен трал ну те му по след њег 
тек ста у овом про фе си о нал но-би о граф ском пор тре ту Ре ше та ро ве лич но сти 
– Ми лан Ре ше тар у ду бро вач кој штам пи Са ше Не дељ ко ви ћа, чи ме су Ре ше-
та ро во де ло, ње го ва ин те ре со ва ња, ши ри на ду ха и све стра ност при ка за ни 
на нај бо љи на чин.

4. сРПсКИмОлИТвЕНИК. Дру го ве ли ко по гла вље ове пу бли ка ци је по све-
ће но је јед ном од де ла чи је је из да ва ње Ми лан Ре ше тар ини ци рао и ко јем је 
по све тио ве ли ку па жњу у свом ис тра жи вач ком ра ду. Реч је о Срп ском мо-
ли тве ни ку из 1512. го ди не, нај ста ри јој штам па ној ћи ри лич ној књи зи на срп-
ском на род ном је зи ку. 

Иа ко је по зна то да је књи га је шта ма па на у Ве не ци ји у штам па ри ји 
Ђор ђа Ру ско ни ја, за слу ге у ве зи са ре кон струк ци јом исто ри је штам па ња ове 
из у зет но ва жне пу бли ка ци је при па да ју ис кљу чи во М. Ре ше та ру, ко ји га је 
и на звао Срп ским мо ли тве ни ком бу ду ћи да се у пре пи сци из да ва ча Мо ли тве-
ни ка ја сно на во ди же ља да он бу де штам пан на „пи сму и је зи ку срп ском”. 

Сви по да ци у ве зи са са др жа јем, основ ним гра фиј ско-ор то граф ским 
ка рак те ри сти ка ма, је зи ком, исто ри јом об ја вљи ва ња Мо ли тве ни ка, на ру чи-
о ци ма, штам па ри ма, бро јем са чу ва них при ме ра ка, ка сни јим из да њи ма и сл. 
бри жљи во су на ве де ни у увод ном по гла вљу, чи ји су ау то ри уред ни ци ове 
пу бли ка ци је – ака де мик Ј. Гр ко вић-Меј џор и др В. Са вић. 
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4.1. Ка ко би се сте као ја сан увид у из у зет ност и зна чај ко ји Мо ли тве ник 
има у срп ској кул ту ри, фо то тип ско из да ње овог тек ста упот пу ње но је ра до-
ви ма по све ће ним ње го вом из гле ду и илу стра ци ја ма, са др жа ју, гра фиј ским 
од ли ка ма, је зи ку.

4.2. Пр ви текст ци клу са по све ће ног овом де лу – Ли ков ни украс штам-
па ног ћи ри лич ког ди бро вач ког Мо ли тве ни ка из 1512. го ди не проф. Бран ке 
Ива нић – уз по ре ђе ње са слич ним мо ли тве ни ци ма тог вре ме на (ру ко пи сним 
и штам па ним), да је де та љан опис укра са у Срп ском мо ли тве ни ку (др во ре за, 
бор ду ра, при ка за жи во тињ ских и људ ских фи гу ра, укра сних ини ци ја ла, сли-
ка) уз ана ли зу ком по зи ци ја у њи ма (Бла го ве сти, По кло ње ње кра ље ва и сл.).

4.3. Мо ли тве Офич ја све тог кр ста и Слу жбе Све тог ду ха по ста вље не 
су у фо кус ис тра жи ва ња у ра ду проф. Дра га не Ча њић – Слу жба Све тог 
кр ста и слу жба Све тог ду ха у ћи ри лич ком ду бро вач ком Мо ли тве ни ку из 
1512. го ди не. По себ ну па жњу ау тор ка по све ћу је ана ли зи те ме опро ста ко ја 
се про жи ма у оба офич ја, те па ра ле ла ма ко је се мо гу уо чи ти ме ђу мо ли тва ма 
у овом ка то лич ком мо ли тве ни ку и оним у пра во слав ној цр кви.

4.4. По ред то га што пред ста вља пр ву штам па ну књи гу на срп ском је-
зи ку (на је кав ској што кав шти ни), Срп ски мо ли тве ник зна ча јан је и у по гле ду 
гра фич ког си сте ма на ко јем је штам пан. У ње му је, на и ме, учи њен сво је вр-
стан гра фич ки пре се дан бу ду ћи да је оче ки ва ни устав на пу штен и за ме њен 
сти ли зо ва ним бр зо пи сом (ско ро пи сом). Све ре ле вант не по дат ке у ве зи са 
ста во ви ма ра ни јих про у ча ва ла ца гра фи је овог де ла, уз ја сне ар гу мен те да је 
реч о бр зо пи су пре сти ли зо ва ном из че тво ро ли ниј ског ми ну скул ног у дво-
ли ниј ски ма ју скул ни устав ни си тем – до но си нам проф. Ва ња Ста ни шић у 
свом тек сту Ћи ри ли ца ду бро вач ког Мо ли тве ни ка из 1512. го ди не. 

4.5. Ко нач но, ци клус о Срп ском мо ли тве ни ку за о кру жен је тек стом 
проф. Сло бо да на Па вло ви ћа – Фо но ло шки си стем Срп ског мо ли тве ни ка из 
1512. го ди не. Тра гом Ре ше та ро вих ис тра жи ва ња. Осла ња ју ћи се на ра ни ја 
ис тра жи ва ња проф. Ре ше та ра, при ме ном те о риј ско-ме то до ло шких прин ци-
па П. Иви ћа, проф. Па вло вић ана ли зи ра во кал ски и кон со нант ски си стем 
је зи ка Срп ског мо ли тве ни ка. По себ ну па жњу ау тор обра ћа на ика ви зме у 
тек сту (фо но ло шки и ана ло шки усло вље не), на диф тон шки раз вој ја та, на мо-
ноф тон ги за ци ју /уо/ < /о/ < во кал но /l/, на раз ли чи те мор фо но ло шке ал тер-
на ци је и др. На кра ју се за кљу чу је да је реч о си сте му ко ји од го ва ра ста њу 
у ис точ но хер це го вач ком ди ја лек ту 16. ве ка са ре ги о нал ним осо бе но сти ма 
ду бро вач ког го во ра (ве не ци јан ским ад стра том и дал мат ским суп стра том).

5.ПРЕсНИмљЕНАИЗдАњА. У че твр том и по след њем по гла вљу уред ни ци 
ове пу бли ка ци је до но се сним ке ру ко пи са Ре ше та ро ве при ступ не бе се де у 
Срп ској кра љев ској ака де ми ји, Срп ског мо ли тве ни ка (пре ма сним ци ма СКА 
из 1938), те ли сто ва ко ји не до ста ју из да њу из 1512. го ди не, чи ме Спо ме ни ца 
Ми ла ну Ре ше та ру до би ја фор му јед не пот пу не и за о кру же не це ли не. 

6. Од лич но кон ци пи ра на, крај ње си сте ма тич на и ин фор ма тив на, бо га то 
илу стро ва на, са при ло зи ма нај е ми нент ни јих до ма ћих струч ња ка раз ли чи тих 
про фи ла, Срп ски мо ли тве ник. Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше та ру (1512–1942–
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2012) пред ста вља пра ву дра го це ност ме ђу де ли ма слич не струк ту ре, иза 
ко је се, са свим је из ве сно, кри је ве лик труд и за ла га ње да ле ко ве ћег бро ја 
љу ди од оних ко ји се укљу чу ју ме ђу ау то ре при ло га. Овом пу бли ка ци јом не 
обе ле жа ва ју се са мо два ве ли ка ју би ле ја – по ла ми ле ни ју ма од об ја вљи ва ња 
Срп ског мо ли тве ни ка и се дам де сет го ди на од смр ти проф. Ре ше та ра. Њо ме 
се још јед ном по твр ђу је чи ње ни ца да се иза де ла ова квог ква ли те та увек на-
ла зи ја сна са мо свест о зна ча ју ко ји су по је ди ни кул тур ни труд бе ни ци има ли 
у на шој на у ци и кул ту ри, за ду жив ши на ци ју сво јим ра дом, ис трај но шћу и 
зна њем. Проф. Ми лан Ре ше тар је упра во то и био. 

Иси до ра Бје ла ко вић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад

isi do ra.bje la ko vic @gmail.com 

UDC 811.163.41:811.16/.17(082)(049.32) 
UDC 81’362(082)(049.32) 
UDC 012 Piper P.(082)(049.32)

У про сто ру лин гви стич ке сла ви сти ке.
Збор ник на уч них ра до ва по во дом 65 го ди на жи во та ака де ми ка Пре дра га 
Пи пе ра. (Уред ни ци Људ ми ла По по вић, Дој чил Вој во дић, Мо то ки Но ма ћи).

Бе о град: Бе о град ски уни вер зи тет Фи ло ло шки фа кул тет, 2015. 798 стр.

Сам на слов збор ни ка на уч них ра до ва У про сто ру лин гви стич ке сла ви-
сти ке, ко ји су ау то ри по све ти ли сво ме ко ле ги, учи те љу и при ја те љу, ака де-
ми ку Пре дра гу Пи пе ру, от кри ва нај зна чај ни је по ље ин те ре со ва ња ово га 
из у зет ног на уч ни ка, ве о ма по што ва ног и ци ти ра ног у сла ви стич ком све ту 
и знат но ши ре. Та ко је у скла ду са ње го вим основ ним по љем на уч но и стра-
жи вач ког ра да сим бо лич но на сло вљен и увод ни део oвог збор ни ка У по тра зи 
за обе ћа ним про сто ром, чи ји су при ре ђи ва чи ис та кли да у бо га том на уч ном 
опу су Пре дра га Пи пе ра до ми нант но ме сто за у зи ма ње го ва ,,ау тен тич на 
тео ри ја се ман тич ких ло ка ли за ци ја ,ˮ ко ја је, ,,иа ко ни је ког ни ти ви стич ки 
кон ци пи ра на ,ˮ по слу жи ла као ме то до ло шки основ мно гих ког ни ти ви стич-
ко лин гви стич ки ори јен ти са них ис тра жи ва ња (18). Још од пр вих сво јих мо-
но гра фи ја и на уч них при ло га раз ви ја ју ћи ту спе ци фич ну ло ка ли стич ку 
те о ри ју и не пре ста но је про ду бљу ју ћи, Пре драг Пи пер је ,,по ка зао сву оправ-
да ност при ме не пред ло же не ло ка ли стич ке кон цеп ци је као уни вер зал ног 
(,,нат ка те го ри јал ногˮ) лин гви стич ког и је зич ког мо де ла ,ˮ ка ко ис ти чу уред-
ни ци збор ни ка (19). 

Да је до при нос Предрaга Пи и пе ра про у ча ва њу ср би стич ких, сла ви стич-
ких и дру гих оп ште лин гви стич ких те ма за и ста из у зе тан, го во ре пре све га 
би бли о граф ски по да ци о ње го вом на уч ном опу су пред ста вље ни у ис црп ном 
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при ло гу Ане Го лу бо вић: Би бли о гра фи ја ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра (47‒91). 
Они умно го ме све до че о то ме ко ли ко је овај наш ис так ну ти на уч ни пре га лац 
учи нио на уте ме ље њу но вих, са вре ме них те о риј ско-ме то до ло шких при сту па 
у ве ли ком бро ју сво јих мо но гра фи ја и на уч них сту ди ја. А са мо ле ти мич ним 
пре гле дом те мат ски ра зно вр сног са др жа ја ово га ју би лар ног збор ни ка мо же 
се ви де ти у ко јим се све обла сти ма лин гви сти ке, а по себ но сла ви сти ке, огле-
дао ака де мик Пре драг Пи пер. 

Сво је на уч не при ло ге у овом збор ни ку са над на сло вом У про сто ру 
лин гви стич ке сла ви сти ке, на око 800 стра ни ца, об ја ви ло је 45 ау то ра из 20-ак 
свет ских и на ших сла ви стич ких цен та ра. 

О до ме ту ис тра жи ва ња ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра у окви ру ње го ве 
ау тен тич не те о ри је ,,се ман тич ких ло ка ли за ци јаˮ пи ше ака де мик Ми ло рад 
Ра до ва но вић у пр вом при ло гу ово га збор ни ка на сло вив ши га у скла ду са 
основ ним Пи пе ро вим по љем ин те ре со ва ња: Пре драг Пи пер о је зи ку и про-
сто ру (25‒35). Освр нув ши се на нај зна чај ни је ње го ве ра до ве о ре ла ци ји је зик 
и про стор, овај ау тор се по себ но за др жа ва на пој му гра ни це у лин гви сти ци, и 
то на осно ву ов де пре до че ног ис тра жи ва ња Пре дра га Пи пе ра. М. Ра до ва но вић 
за тим осве тља ва до при но се на том по љу и дру гих ис тра жи ва ча, на ро чи то 
Ран ка Бу гар ског, ко ји по сво јим ста во ви ма и обра зло же њи ма је зич ких фе-
но ме на ,,зву чи са свим ког ни ти ви стич ки да насˮ (31). Ко нач но, овај ау тор на 
је дан ње му свој стве ни на чин да је при лог ди ску си ји о овој те ми та ко што 
при ме ри ма ,,про сто ром мо ти ви са них ме та фо раˮ илу стру је све на пред из не-
те по став ке до во де ћи их у ве зу са нај зна чај ни јим ре зул та ти ма у до ме ни ма 
бли ским ис тра жи вач ком ин те ре со ва њу Пре дра га Пи пе ра, као и по је ди них 
ње го вих са вре ме ни ка.

У дру гом при ло гу ово га збор ни ка, Лин гви сти ка је зич ке кул ту ре у ра-
до ви ма Пре дра га Пи пе ра (35‒47), Mарина Ни ко лић осве тља ва Пи пе ров 
ве ли ки до при нос ис тра жи ва њи ма упра во у обла сти је зич ке кул ту ре, при 
че му по себ но ука зу је на ње го во те мељ но про у ча ва ње је зич ке нор ме у срп-
ско ме је зи ку. Као што је по зна то, Пре драг Пи пер, у ко а у тор ству са Ива ном 
Клај ном, из ра дио је пр ву нор ма тив ну гра ма ти ку са вре ме ног срп ско га је зи ка 
2013. го ди не; дру го, до пу ње но из да ње штам па но је 2014. го ди не.

Сво јим ис тра жи ва њем мо ти ва и исто ри ја та до но ше ња По ве ље Са ве та 
Евро пе о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма, Ран ко Бу гар ски у при ло гу 
Сло вен ске зе мље и европ ска по ве ља о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма 
(175‒189) даje из у зе тан до при нос ра све тља ва њу из ви ше угло ва вр ло осе тљи вог 
и ве о ма сло же ног пи та ња по ло жа ја, за шти те и уна пре ђи ва ња ре ги о нал них и 
ма њин ских је зи ка на европ ском тлу. Те жи ште ње го вог из ла га ња је ста вље но 
на прак су сло вен ских зе ма ља, пр вен стве но пост ју го сло вен ских, ме ђу ко ји ма 
и Ср би је. Је дан од ње го вих зна чај них за кљу ча ка је сте да је по ве ља ,,дра го цен 
пу то каз и жи во све до чан ство о за јед нич ком и уза јам но обо га ћу ју ћем на по ру 
европ ских др жа ва да уна пре де ква ли тет жи во та на овом кон ти нен ту и афир-
ми шу не ке од оп штих кул тур них вред но сти на ше епо хе. Исто вре ме но, она 
ну ди је дан од мо гу ћих од го во ра на пре те ће иза зо ве кул тур не и је зич ке гло ба-
ли за ци јеˮ (187). Под се ти мо да је Пре драг Пи пер пр ви де таљ ни је пи сао о по ло-
жа ју срп ског је зи ка у европ ским окви ри ма и ши ре у сво јој мо но гра фи ји Срп ски 
из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка, ко ја је има ла три из да ња (2003, 2004, 2010).
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По је ди ним на уч ним при ло зи ма у овом збор ни ку по кри ве не су и оне 
лингви стич ке обла сти ко је се и код нас од ско ра мно го ви ше про у ча ва ју. Та ко 
у сту ди ји из обла сти те о ло шке лин гви сти ке О ге не зи јед не ин тер пре та ци је 
мо ти ви са но сти је зич ког зна ка у фи ло ло ги ји и те о ло ги ји Pax Sla via Ort ho-
do xa (431‒445) ау тор ка Ксе ни ја Кон ча ре вић ту ма чи кон цеп ци ју при ро де и 
су шти не је зич ког зна ка у име но сла вљу (имясла вие), што је оста ви ло зна ча јан 
траг у ру ској те о ло ги ји и фи ло зо фи ји ре ли ги је. У за ни мљи вој ети мо ло шкој 
сту ди ји Стсрп. стльпь: рус. ди јал. сֳолֲ, столб ‘де о ни ца по љо при вред ног 
зе мљи шта’ (445‒471) ака де мик Алек сан дар Ло ма раз ма тра срп ско-ру ску изо-
гло су стльпь, ступ од но сно сֳолֲ, столб и за кљу чу је да се да то зна че ње мо гло 
раз ви ти или од пра сло вен ске ре чи ,,као ме та фо ре за тра каст ко мад зе мљи шта 
или пре ко гла го ла ob-stъlpi ti у зна че њу ‘оме ђи ти по би је ним ступ ци ма’.

У не ко ли ко ра до ва ово га ју би лар ног збор ни ка из ло же ни су раз ли чи ти 
теоријскo-ме то до ло шки при сту пи де ри ва ци ји и твор би ре чи. Ака де мик Зу-
за на То по лињ ска (Z. Topolińska) у на уч ном при ло гу Derywa cja se matnyczna ja ko 
czynnik dyfe ren cja cji języko wej (745‒753) го во ри о се ман тич кој де ри ва ци ји и 
ње ном ути ца ју на ди фе рен ци ја ци ју по је ди них сло вен ских је зи ка, пре све га 
пољ ског и ма ке дон ског. Ау тор ка Јел ка Ма ти ја ше вић сво је ис тра жи ва ње под 
на сло вом Де ри ва то ло шке те о ри је Ј. А. Зем ске и Ј. С. Ку бр ја ко ве (489‒503) 
по све ћу је уче њу о твор би ре чи две ис так ну те ру ске лин гвист ки ње, осве тља-
ва ју ћи њи хов до при нос раз во ју ове гра не у сла ви сти ци а и ши ре. У ра ду 
Рај не Дра ги ће вић (Пре фик са ци ја у ср би сти ци и сла ви сти ци, 353‒367) пре-
и спи тан је при ступ пре фик са ци ји у сла ви сти ци те је утвр ђе но да је то по се-
бан на чин твор бе ре чи. При ме њу ју ћи те о ри ју се ман тич ких ло ка ли за ци ја, 
Ми ле на Ива но вић у ра ду Сте пе но ва ње у сфе ри гла го ла (399‒415) опи су је 
раз ли чи те под ти по ве сте пе но ва ња гла го ла из дво јив ши при том твор бе но 
мар ки ра не кла се гла го ла. 

Зна чај не син так сич ко-се ман тич ке и праг ма лин гви стич ке те ме, ко је су 
би ле и пред мет про у ча ва ња у мно го број ним сту ди ја ма и мо но гра фи ја ма 
Пре дра га Пи пе ра, об ра ђе не су у овом збор ни ку у ве ли ком бро ју сту ди ја 
стра них и на ших сла ви ста, са син хро ног и /или/ ди ја хро ног пла на, ка ко на ма-
те ри ја ли ма стан дард ног срп ског је зи ка, од но сно ње го вих ди ја ле ка та, та ко и 
дру гих сло вен ских је зи ка – ру ског, пољ ског, че шког, сло вач ког, сло ве нач ког, 
укра јин ског, бу гар ског. 

У ра ду из обла сти исто риј ске син так се, ко јом се код нас већ ду же вре-
ме успе шно ба ви ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор (Суп стан дард не цр те 
као по ка за тељ је зич ке про ме не у то ку, 293‒305), ана ли зи ра ни су узро ци две 
суп стан дард не по ја ве у син так си срп ско га је зи ка: ре ла тив не ре че ни це с ре-
ла ти ви за то ром ко јег ве за ним за ина ни мат ни ан те це дент и пред ло шки ин-
стру мен тал за озна ча ва ње сред ства. Ау тор ка је по ка за ла ка ко се ту ра ди о 
ма ни фе ста ци ји раз во ја тран зи тив но сти, што је ина че бит на ка рак те ри сти ка 
је зи ка но ми на тив но-аку за тив ног ти па.

У при ло гу из син так се ру ског је зи ка Тиֲ субъек ֳ а и мно ֱ о знач носֳь 
ֱлаֱо ла (705‒727) ака де мик Све тла на Тол стој (С. М. Тол стоя) раз ма тра про-
блем ви ше знач но сти гла го ла у за ви сно сти од су бјек та, тј. ње го вих се ман-
тич ких уло га и де но та тив не при ро де. Вик тор Хра ков ский (В. С. Хра ков ский) 
у свом при ло гу Рус ский ֱла ֱ ол: ие рар хия ֱрам ма ֳ и че ских ка ֳ е ֱ о рий и их 
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вза и мо дейсֳвие в ֲас сивных кон сֳрук циях (777‒798) по сма тра ка ко су хи-
је рар хи зо ва на и по ве за на грамaтичка обе леж ја гла го ла у па сив ним кон струк-
ци ја ма. Дој чил Вој во дић ба ви се спе ци фич ним гла гол ским фор ма ма у ра ду 
Eщe раз о сֳа ֳ у се неֱрам ма ֳ и ка ли зо ванных ֱла ֱ ольных форм /кон сֳрук ций 
в со вре ме ном рус ском языке (225‒251). Зна ме ни ти пољ ски лин гвист Mатеј 
Gro hov ski (М. Groc how ski) у ра ду под на сло вом Oszyku ope ra torów me ta-
predyka tywn ych  w języku pol skim (305‒323) по ка зу је ка ко су по зи ци о ни ра ни 
ме та је зич ки опе ра то ри у ре че ни ци пољ ског је зи ке и чи ме је то де тер ми ни са но.

На уч ним при ло гом Přiíslovečné určení srovnání v češtině (597‒609) ау тор-
ке Јар ми ла Па не во ва (Ј. Panevová) и Мариjа Ми ку ло ва (M. Mikulová) да ле су 
те о риј ски до при нос про у ча ва њу по ред бе них кон струк ци ја са зна че њем јед на-
ко сти и раз ли чи то сти на ма те ри ја лу че шког је зи ка. Оне по себ но раз ма тра ју 
кон струк ци је ко је су уве де не ве зни ци ма ja ko ‘как’ и než ‘чем’ као гра ма ти ка-
ли зо ва не елип се у чи ју су струк ту ру укљу че ни чла но ви раз ли чи тог се ман-
тич ког ти па. У ра ду Роль оֲе ра ֳ о ров в ре фе ренֳ но-ро ле вой ֱрам ма ֳ и ке 
– на ма ֳ е ри а ле бол ֱ ар скоֱо языка (535‒549) ау тор ке Ру се ли не Ни цо ло ве 
раз ма тра на је уло га опе ра то ра пре ма гра ма тич ком мо де лу ко ји је по ста вио 
Ван Ва лин, бу ду ћи да се при ме на то га те о риј ског кон струк та по ка за ла успе-
шном при ана ли зи ти по ло шки пот пу но раз ли чи тих је зи ка.

Сво је на уч не при ло ге син так сич ко-се ман тич ким и праг ма лин гви стич-
ким ис тра жи ва њи ма на кор пу су срп ско га је зи ка да ли су и дру ги срп ски 
лин гви сти. Ива на Ан то нић (Вре мен ски од но си на ме ђу ре че нич ном ни воу, 
91‒111) се ба ви ус по ста вља њем вре мен ских ре ла ци ја ме ђу реченицaма ка ко 
у окви ру сло же не, ви ше пре ди кат ске струк ту ре та ко и из ме ђу са мо стал них 
ре че ни ца ко је се по ја вљу ју у ни зу јед не тек сту ал не це ли не. Сре то Та на сић 
упу ћу је на ка рак те ри стич ну по ја ву у срп ском је зи ку: На го ми ла ва ње пред-
ло шко-па де жних кон струк ци ја с вре мен ским зна че њем (695‒705). Сло бо дан 
Па вло вић у ра ду Ре ла ти ви за тор као по ка за тељ про стор них од но са у срп-
ском је зи ку (581‒597) по ка зу је ка ко се сво је вр сним син так сич ким сред ством 
из ра жа ва ју про стор ни од но си. Со фи ја Ми ло ра до вић пре и спи ту је раз ли чи-
те при сту пе па де жи ма у ди ја лек то ло шким ис тра жи ва њи ма срп ско га је зи ка 
(Син так са па де жа у срп ској ди ја лек то ло ги ји – сте пен ис пи та но сти и тео-
риј ско-ме то до ло шки при сту пи, 515‒535). У ра ду Tијане Ашић Spa tial de ic tic 
ex pres si on in Ser bian ov de, ta mo, tu: A new ap pro ach (111‒135) реч је о осо бе ној 
праг ма тич кој уло зи про стор них за ме нич ких при ло га у срп ском је зи ку. 

У ве ли ком бро ју кон тра стив них сту ди ја у ово ме збор ни ку је зич ке по-
ја ве су саглeдане на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма – и син так сич ком, и 
се ман тич ком, и мор фо ло шком, а и ши рем, тек сту ал ном  – ка ко их је ина че 
че сто са гле да вао и ака де мик Пре драг Пи пер у сво јим мо но гра фи ја ма и мно-
го број ним на уч ним ра до ви ма. О то ме по сто ји бо га та би бли о гра фи ја у овом 
збор ни ку (47‒91). 

Ру ско-срп ским па ра ле ла ма ба ве се на ши сла ви сти. Раз ма тра ју ћи зна-
че ња срп ских ве зни ка док, до кле и док не у по ре ђе њу са зна че њи ма ру ских 
ве зни ка по ка, по ка не (Эксֲле ֳ ив ное оֳри ца ние в кон сֳрук циях с союзом 
ֲо ка и еֱо ана ло ֱ ом в серб ском языке как ֲе ре ход ное явле ние ме жду оֳри-
ца ни е ми аф фир ма ֳ ив носֳью, 609‒639), ау тор ка Људ ми ла По по вић до ка-
зу је да не га ци ја уз те ве зни ке ни је екс пле тив на већ је њи хов оба ве зни део 
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те за кљу чу је да кон струк ци је са тим ве зни ци ма чи не пре лаз из ме ђу не ги-
ра них и афир ма тив них. Дра га на Кер кез у свом на уч ном при ло гу Функ ци о-
нал но-се ман тич ка ка те го ри ја оче ки ва но сти /нео че ки ва но сти – мо дал ност 
(на ма те ри ја лу ру ског и срп ског је зи ка) (415‒431)) ука зу је на раз ли ку из ме ђу 
ка те го ри је епи сте мич ке мо дал но сти и се ман тич ко-функ ци о нал не ка те го ри-
је оче ки ва но сти у по ме ну тим је зи ци ма. У ра ду „Огра ђи ва ње” од ту ђег го во-
ра у пу бли ци стич ком сти лу ру ског и срп ског је зи ка (445‒471) Би ља на Ма рић 
да је пре глед сред ста ва за пре но ше ње ту ђег го во ра у ру ском и срп ском пу бли-
ци стич ком сти лу и за кљу чу је да се у оба је зи ка ,,ак ту а ли зу ју слич на је зич-
ка сред стваˮ ко ји ма се пре но си или на го ве шта ва ту ђи го вор а да су мо гу ће 
ва ри ја ци је тих сред ста ва ка ко би се из бе гла по на вља ња, као и ,,сте пе но ва ње 
у дис тан ци ра њу пре ма ту ђим ре чи ма и из ра жа ва њу свог су бјек тив ног ста ва.ˮ  
У при ло гу Про стор на ло ка ли за ци ја не за ме нич ким при ло зи ма са ко ре ном 
-низ- у ру ском и срп ском је зи ку (503‒515) Лу ка Ме де ни ца утвр ђу је по ду дар-
но сти, слич но сти и раз ли ке у обе ле жа ва њу про сто р них од но са у ру ском и 
срп ском је зи ку на осно ву те о ри је се ман тич ких ло ка ли за ци ја.

Сво је при ло ге кон тра сти ра њу и дру гих сло вен ских је зи ка да ли су стра-
ни сла ви сти. У ра ду Ge ni tiv druhého objek tového kom ple men tu. Na materiálu 
češ tiny, ruš tiny, polš tiny a slo vin štiny (661‒671) Kаrolina Skvar ska (К. Skwar ska) 
ука зу је на је зич ке про це се за ме њи ва ња, од но сно по ти ски ва ња ге ни ти ва као 
па де жа дру гог објек та. Alek san dra Der ganc (Še o gla gol skem vi du v im pe ra ti vu 
v slo ven šči ni i ruš či ni, 343‒353) упо ре ђу је гла гол ски вид им пе ра ти ва у сло ве-
нач ком и ру ском је зи ку, док Адри ан Ба рент сен (Наблюде ния о всֳре ча е мо-
сֳи ֲлюсквам ֲ ер фек ֳ а в ֲе ре во дах еван ֱ е лий на славянские языки, 135‒161) 
ис пи ту је на ве ли ком бро ју при ме ра ка ко се пре во ди плу сквам пер фе кат из 
грч ког ори ги на ла на сло вен ске је зи ке и утвр ђу је раз ли ке ме ђу је зи ци ма у 
упо тре би ово га гла гол ског об ли ка. При том овај ау тор при ме ћу је да у је зи-
ци ма где се тај гла гол ски об лик упо тре бља ва рет ко, пре во ди лац по сту па у 
скла ду са сво јим лич ним опре де ље њем. Ау тор ка Ха на То мо ла (H. Tom mo la) 
по ка зу је ка ко je у че шком и сло вач ком је зи ку ире ал ност екс пли ци ра на плу-
сквам пер фек том у при ло гу: The plu per fect, the im per fec ti ve past and re tro-
spec ti ve con di ti o nals (727‒745). Пи та њем мор фо ло шког ста ту са еле мен та бы 
у ру ском и пољ ском је зи ку ба ви се Бјорн Ви мер у кон тра стив ној сту ди ји: 
Ме жду на кло не ни ем и фос си ли за цией: о мно ֱ о ли кой судьбе кли ֳ и ки бы ( ). 
Аndreja Že le у свом ис тра жи ва њу Ved no ak tu al no vpra ša nje be sed nih vrst: 
pri mer pre di ka ti va v slo ven šči ni (367‒381) пре и спи ту је увек ак ту ел ну по де лу 
ре чи на мо ро фо ло шке вр сте, и то на при ме ру пре ди ка ти ва у сло ве нач ком 
је зи ку. Aутор Вик тор Фрид ман (V. А. Friеdman) у ра ду са ин три гант ним 
на сло вом A ci gar is so me ti mes just a ci gar: Bul ga rian and Ma ce do nian QU IPs 
and the ir re la ti ves (767‒777) упо ре ђу је упо тре бу ре ла тив них за ме ни ца у бу гар-
ском је зи ку и њи хо вих ана ло га у ма ке дон ском. Mото ки Но ма ћи (М. No mac hi) 
у свом на уч ном при ло гу Lan gu a ge con tact and struc tu ral chan ges in Ser bian 
and ot her Sla vic lan gu a ges in the Ba nat re gion (549‒565) ана ли зи ра ди вер гент не 
и кон вер гент не тен ден ци је у ди ја лек ти ма срп ског, бу гар ског, сло вач ког и 
че шког је зи ка, ка кве се мо гу уо чи ти на под руч ју ру мун ског и срп ског Ба на та. 
Ро за на Бе на ко (Р. Бе наккьо) утвр ђу је рас про стра ње ност и гра ма ти ка ли зо-
ва ност од ре ђе ног чла на на це лој сло ве нач кој те ри то ри ји (сем у књи жев ном 
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је зи ку), под ути ца јем дру гих је зи ка, од но сно го во ра у су сед ству: Грам ма ֳ и-
ка ли за ция оֲре де лен но ֱ о и нео ֲ ре де лен но ֱ о арֳикля в сло вен ском языко вом 
аре а ле (161‒175). 

Ре зул та ти лек си ко граф ско-лек си ко ло шких ис тра жи ва ња пред ста вље ни 
су у раз ли чи то кон ци пи ра ним на уч ним при ло зи ма не ко ли ко лин гви ста. 
Го во ре ћи Још о об ра ди пред ло га у дeскриптивним реч ни ци ма са вре ме ног 
срп ског је зи ка (287‒293), Да рин ка Гор тан Премк ово га пу та пред ла же уни-
вер зал ни мо дел иден ти фи ка ци је пред ло га у де скрип тив ни ом реч ни ци ма, по 
ко јем се пред лог од ре ђу је пр вен стве но као ре ла ци о на реч. Ана то лиј За гнит ко 
(А. Загнiт ко) у ра ду Си сֳемнісֳ ь ֱра ма ֳ и ної се ман ֳ и ки: лек си ко ֱ рафічни й 
вимір (381‒399) раз ма тра устро је ност реч нич ког члан ка и си сте ма тич ност у 
пред ста вља њу гра ма тич ких зна че ња ре чи. У при ло гу на сло вље ном За ме ни-
це не ко и не што (лек сич ко се ман тич ке и гра ма тич ке ка рак те ри сти ке) 
(637‒661) Ста не Ри стић опи са не су ове две за ме ни це на лек си ко граф ском 
ма те ри ја лу из Реч ни ка СА НУ, а при том ак це нат је ста вљен на мо ди фи ка-
тор ску функ ци ју пре фик са не-, ко ји ути че на ак ту е ли за ци ју или ме ња ње 
зна че ња основ них за ме ни ца ко и што (шта). У ра ду Оֳли чия сло варя раз-
ֱо вор ной лек си ки оֳ общеֱо ֳол ко воֱо сло варя (273‒287) Ма ри на Гло вин ска 
(М. Я. Гло вин ская) го во ри о ре ле вант ним кри те ри ји ма из бо ра но вих ре чи и 
но вих зна че ња ре чи за Реч ник раз го вор не лек си ке. 

Кон цеп ту ал ни при сту пи лек си ко ло ги ји за сту пље ни су у ра до ви ма Ма-
ри је Сте фа но вић и Бо ри са Нор ма на. Го во ре ћи О аспек ти ма кон цеп ту а ли-
за ци је де те та у са вре ме ном ру ском је зи ку (671‒695), на осно ву лек си ко граф-
ског ма те ри ја ла при ку пље ног из раз ли чи тих реч ни ка са вре ме ног ру ског 
је зи ка као и два асо ци ја тив на екс пе ри мен та, Ма ри ја Сте фа но вић до ла зи до 
ин те ре сант ног за па жа ња о уне ко ли ко раз ли чи том пред ста вља њу де те та, 
од но сно деч је ин те ли ген ци је, што је за па же но са мо у пси хо лин гви стич ким 
екс пе ри мен ти ма (умный, ֱе ний, вун дер кинд). Бо рис Нор ман (Б. Ю. Нор ман) у 
ра ду Война людей, война слов, война СМИ (как оֳра жа еֳся в рус ском языке 
во енный кон фликֳ на Укра и не) (565‒581) ана ли зи ра ка ко се у је зи ку ру ских 
ме ди ја од ра жа ва вој ни кон фликт на ју го и сто ку Укра ји не, тач ни је ка ко лек си-
ка слу жи као ин стру мент за ства ра ње две раз ли чи те је зич ке сли ке све та. 

Но ви при ступ мор фо ло шким ка те го ри ја ма срп ског је зи ка пред ста вио 
je Бран ко Тoшовић у ра ду где опи су је пра ви ла за Ge ne ri sa nje mor fo loš kih 
ob li ka i pa ra dig mi ime ni ca muš kog ro da za ži vo u srp skom je zi ku (753‒767) на 
осно ву про гра ма на зва ног Гра лис-Мор фо Ге не ра тор, ко ји је из ра ђен на ре-
цент ном кор пу су, на Уни вер зи те ту ,,Карл Францˮ у Гра цу. Пољ ски из раз 
се бе ау тор ка Mагдалена Да ње ле ви чо ва (М. Da ni e le wic zo wa) сма тра сво је вр-
сним иза зо вом за лин гви сти ку (Pol skie so bie – wyzwa nie rzu co ne ling wiś ci e мк, 
323‒343) и да је сво је ту ма че ње уло ге ово га из ра за у пољ ском је зи ку.

У ме то дич ко-фо нет ском ис тра жи ва њу (Те шко ће у овла да ва њу ин то на-
ци јом ру ског је зи ка у срп ској го вор ној сре ди ни и по ступ ци за њи хо во пре ва-
зи ла же ње, 261‒273) Је ле на Ги нић раз ра ђу је по ступ ке за лак ше овла да ва ње 
ин то на ци јом ру ског је зи ка го вор них пред став ни ка срп ског је зи ка. На по ме-
ни мо да је Пре драг Пи пер об ја вио и ви ше при руч ни ка ру ског је зи ка, те се 
та ко афир ми сао не са мо као вр сни сла ви ста и од ли чан зна лац фо нет ске и 
гра ма тич ке струк ту ре ру ског је зи ка не го и као ме то ди чар и праг ма ти чар. 
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При каз овог збор ни ка за о кру жи ће мо јед ним по све за ни мљи вим ис тра-
жи вач ким по ду хва том Алек сан дре Вра неш. У ра ду Би бли о гра фи ја и „Књи ге 
за на род” бра ће Јо ва но ви ћа (251‒261) ова ау тор ка да је исто ри јат тзв. ,,књи га 
за на родˮ ко је су на ста ја ле у 19. ве ку са ци љем да се за на уч не и дру ге обла-
сти жи во та за ин те ре су је што ши ри круг чи та ла ца и ујед но ути че на фор ми-
ра ње њи хо вог уку са. Ме ђу пр вим из да ва чи ма тих књи га, сем Ма ти це срп ске, 
би ли су и мно ги при ват ни из да ва чи као што су бра ћа Јо ва но вић. Иа ко се 
пр во бит на про све тиљ ско-па три от ска уло га тих књи га ме ња у овом ве ку, 
ау тор ка за па жа да не пре ста је ин те ре со ва ње за ове књи ге у џеп ном фор ма ту 
ко је да нас по ста ју опет по пу лар на и при влач на шти ва, до ступ на сва ко ме.

Ка ко се мо же ви де ти на осно ву овог крат ког, вр ло са же тог при ка за те ма 
из вор них на уч них при ло га еми нент них ау то ра, по што ва ла ца ака де ми ка 
Пре дра га Пи пе ра, овим збор ни ком на шли смо се у про сто ру ње го ве ли гви-
стич ке сла ви сти ке, а још уже лин гви стич ке ру си сти ке и ср би сти ке – у том 
про сто ру ко ји је отва рао Пи пер и у ко јем је ства рао сво ја на уч на као и мно га 
дру га апли ка тив на и ме то дич ко-ди дак тич ка де ла, а у ко јем ће се још ду го 
кре та ти бу ду ћи на уч ни на ра штај. 

Сто га је ва жно по ме ну ти да зна ча јан удео у збор ни ку у част ака де ми ку 
Пре дра гу Пи пе ру има ју и мно ги ње го ви уче ни ци и вер ни след бе ни ци иде ја 
ко је је он ши рио по нај ви ше у сла ви стич ком све ту. Ова ко кон ци пи ра ни Збор ник 
на уч них ра до ва по во дом 65 го ди на жи во та ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра, 
бу ду ћи са чи њен од те мат ски вр ло ра зно вр сних на уч них при ло га, ука зу је у 
ве ли кој ме ри на све стра ност ово га на уч ни ка и уни вер зи тет ског про фе со ра, 
на ши ри ну по ља ње го вих на уч них ин те ре со ва ња, док ра зно ли кост ме то до-
ло шко-те о риј ских при сту па све до чи о то ме ка ко се лин гви стич ка сла ви сти ка 
раз ви ја ла, ко ли ки је њен до мет да нас и у ком прав цу ће ићи њен да љи раз вој, 
а ујед но и о то ме ко ли ко име Пре дра га Пи пе ра за пра во зна чи у сла ви сти ци. 

Овај збор ник је сте сво је вр сни омаж Пре дра гу Пи пе ру, али то је исто-
вре ме но ве о ма вре дан до при нос сла ви стич кој на у ци и лин гви сти ци уоп ште, 
на шој на ци о нал ној кул ту ри као и дру гим, пре све га сло вен ским кул ту ра ма. 

Вла ди сла ва Ру жић 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду 
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку 
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја 

vla slo@ptt.rs 
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UDC 801.73(049.32)

Е. В. Пли сов (ред.). Со вре менный ре ли ֱ и озный дис курс:  
сֳрук ֳ у ра, сֳра ֳ еֱии, ֳран сфор ма ции. Ни жний Нов го род:  

НИУ РАН ХиГС, 2015, 210 стр.*

Књи га ко ју пред ста вља мо у овом при ло гу до би ла је ди пло му ла у ре а та 
на ме ђу на род ном кон кур су „Нај бо ља на уч на књи га из сфе ре ху ма ни тар них 
на у ка – 2017”. Овај кон курс спро во ди Ки ров ска об ла сна на уч на би бли о те ка 
Алек сан дра Ива но ви ча Гер це на. Ра ди се о ко лек тив ној мо но гра фи ји чи ји су 
из да ва чи Ми ни стар ство обра зо ва ња и на у ке Ру ске Фе де ра ци је и Ни же го-
род ски др жав ни лин гви стич ки уни вер зи тет Ни ко ла ја Алек сан дро ви ча До бро-
љу бо ва. Од укуп но 10 ау то ра мо но гра фи је, се дам их је са овог Уни вер зи те та.

Мо но гра фи ја се са сто ји из Уво да (стр. 5–8) и три гла ве. Пр ва гла ва (стр. 
9–114), под на зи вом Ког ни тив ни и хе р ме не у тич ки аспек ти из у ча ва ња ре ли гиј-
ског дис кур са, има  шест де ло ва. Дру га гла ва мо но гра фи је (стр. 115–142) но си 
на зив Стра те ги је и так ти ке у ре ли гиј ском дис кур су и има три де ла. Тре ћа гла-
ва (стр. 143–207) има пет де ло ва и зо ве се Струк тур но-се ман тич ке ка рак те-
ри сти ке ре ли гиј ских тек сто ва. На кра ју су да ти по да ци о ау то ри ма (стр. 208).

У „Уво ду” су те мељ но раз мо тре не пер спек ти ве ис тра жи ва ња од но са 
је зи ка и ре ли ги је у бли жој бу дућ но сти. Ау то ри мо но гра фи је сма тра ју да 
но ви ем пи риј ски по да ци и ком плек сни при сту пи мо гу до ве сти на уч ни ке до 
ин те ре сант них лин гво те о ло шких и на уч но-ме то до ло шких ре зул та та. 

Пр ви део књи ге ти че се хер ме не у тич ке тра ди ци је и кон цеп ци је дис кур са 
у ра до ви ма европ ских ми сли ла ца ХIХ и ХХ ве ка. Ау тор ка овог де ла је Ми ра 
Бо ри сов на Ро та но ва, до цент на Ка те дри фи ло зо фи је, со ци о ло ги је и те о ри је 
со ци јал не ко му ни ка ци је Уни вер зи те та ко ји је из да вач. Она на бра ја раз ли чи те 
при сту пе пре ма раз у ме ва њу као по ја ви и из но си и об ја шња ва ка ко је те као 
раз вој те о ри је раз у ме ва ња. При сту пи ко је је пред ста ви ла и ана ли зи ра ла раз-
ма тра ју про блем раз у ме ва ња са по зи ци ја ана ли зе дис кур са, што има на ро чи ти 
зна чај ка ко за ме ђу соб но раз у ме ва ње раз ли чи тих ли ца, та ко и за раз у ме ва ње 
ко је је у ве зи са сред стви ма ма сов не ко му ни ка ци је. Чи ни се да је у овој по ве-
за но сти пер спек тив на да ља раз ра да дис кур сив ног при сту па пре ма пи та њи ма 
ко му ни ка циј ских про це са и уло ге кул ту ре разу ме ва ња у њи ма. На ме то до ло-
шком пла ну нај ва жни ја те за је сте раз ма тра ње по себ не је ди ни це ана ли зе ин фор-
ма ци о но га дис кур са, ко ји је ин те ре сан тан та ко ђе и за све обла сти са вре ме ног 
дру штва, укљу чу ју ћи и ре ли гиј ске сфе ре (стр. 17). По ја ва дис курс ног при сту-
па у ко му ни ка тив ној про бле ма ти ци у фи ло зо фи ји по чет ка ХХ ве ка по ста ви-
ла је ис тра жи ва ње про бле ма ти ке разу ме ва ња у кон текст но ве ко му ни ка тив не 
си ту а ци је, но вих ци ви ли за циј ских усло ва људ ског по сто ја ња (стр. 18).

Дру ги део пр ве гла ве по све ћен је за пад ној те о ло шкој хер ме не у ти ци и 
ре ли гиј ским ин тен ци ја ма кул ту ре пост мо дер не (стр. 19–45). По ми шље њу 
ау то ра, ше фа Ка те дре бо го сло вља и фи ло зо фи је Ни же го род ске ду хов не се-
ми на ри је, за пад на те о ло ги ја је у озбиљ ној кри зи и по треб на је про ме на ње них 
ме то до ло шких ор га ни за ци о но-си стем ских прин ци па.

* Приказ је написан у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског 
језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика, бр. 178009, који у це лини 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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За те о ри ју те о лин гви сти ке на ро чи то је ин те ре сан тан тре ћи део пр ве гла-
ве мо но гра фи је под на зи вом „Од раз је зич ког са зна ња у ре ли гиј ском дис кур су” 
(стр. 46–53). У ње му је крат ко ана ли зи ра но ста ње про бле ма „је зик и ре ли ги ја” 
у исто риј ској пер спек ти ви и са вре ме ној ре ли гиј ској ко му ни ка ци ји у усло ви ма 
ин тен зив ног раз во ја ме ђу кон фе си о нал них од но са у све ту. Ау тор ка се нај ви ше 
ба ви исто ри јом и са вре ме ним ста њем у не мач кој те о лин гви сти ци, да ју ћи не ке 
дра го це не по дат ке о ње ним до стиг ну ћи ма (46–49). Та ко ђе, ко мен та ри ше по-
је ди не кључ не тер ми не те о лин гви сти ке као што су: те о лект, те о ло шки је зик, 
са крал ни је зик, ква зи ре ли гиј ски је зик, ре ли гиј ски дис курс. Иа ко по ми ње и 
не ке ру ске те о лин гви сте, нај ви ше се по зи ва на не мач ке, што ни је из не на ђу-
ју ће ако се зна да је ау тор ка, На де жда Алек сан дров на Го лу бе ва, док тор гер-
ма ни сти ке. Ина че, она је ау тор још три де ла мо но гра фи је о ко јој је реч. 

Њен ко ле га, Ев ге ни је Вла ди ми ро вич Пли сов, глав ни уред ник мо но гра-
фи је, ко ји има и ви со ко бо го слов ско обра зо ва ње, а ина че је шеф Ка те дре 
те о ри је и прак се не мач ког је зи ка Ни же го род ског др жав ног лин гви стич ког 
уни вер зи те та Н. А. До бро љу бо ва, ау тор је че твр тог де ла пр ве и пр вог де ла 
тре ће гла ве. У пр вом од њих, под на зи вом Кон фе си о на ли за ци ја са вре ме ног 
не мач ког ре ли гиј ског дис кур са (стр. 54–74), он опи су је основ не при сту пе 
из у ча ва њу је зи ка ре ли гиј ске сфе ре и ана ли зи ра је зич ке ма ни фе ста ци је у 
за ви сно сти од ре ли гиј ске и кон фе си о нал не при пад но сти но си ла ца са вре ме ног 
не мач ког је зи ка. Из но си раз ли чи те при сту пе из у ча ва њу пој мо ва ре ли гиј ски 
је зик и ре ли гиј ски текст и до ла зи до за кључ ка да нај пре са ме ове пој мо ве 
тре ба пре ци зи ра ти. По то ње, пак, мо же про и за ћи у окви ри ма да ље са рад ње 
из ме ђу те о ло ги је и лин гви сти ке, ко је ће би ти ко ри сно за обе ове на у ке. Услед 
сло же не ре ли гиј ске си ту а ци је у Не мач кој, из у ча ва ње је зи ка ре ли ги је до ве ло 
је до по ја ве мно штва ра зних тер ми на по ред тер ми на ре ли гиј ски је зик и је зик 
ре ли ги је са ко ји ма нас ау тор упо зна је (стр. 60–64). То су сле де ћи тер ми ни: 
те о лект, те о гло си ја, ре ли ги о лект, кон фе си о лект, је зик кон фе си је, суб кон фе-
си о лект, ет но кон фе си о лект и др. Да ље ау тор опи су је хри шћан ски ре ли ги о-
лект и ње го ве кон фе си о нал не ка рак те ри сти ке (стр. 65–72) на ма те ри ја лу из 
опи сног реч ни ка не мач ког је зи ка. Као ма те ри јал узе те су је зич ке је ди ни це 
– 941 по бро ју – са од го ва ра ју ћим лек си ко граф ским ква ли фи ка ти ви ма.

У пе том де лу пр ве гла ве др Ири на Вла ди ми ров на Бу га јо ва го во ри о 
аспек ти ма из у ча ва ња ка те го ри је са бор но сти у ру ској мен тал но сти и ре ли-
гиј ском дис кур су (стр. 75–88). Нај пре да је пре глед ин тер пре та ци ја пој ма 
са бор ност у раз ли чи тим обла сти ма зна ња, а за тим при ка зу је ка ко се ре пре-
зен ту је иде ја са бор но сти у са вре ме ном ру ском је зи ку на раз ли чи тим је зич-
ким ни во и ма: лек сич ком, твор бе ном и гра ма тич ком. По след ња це ли на овог 
де ла по све ће на је мо ли тви као на чи ну ре пре зен та ци је иде је са бор но сти у 
пра во слав ном дис кур су (стр. 84–86). Ов де ау тор ка, из ме ђу оста лог, да је низ 
при ме ра го вор них чи но ва мо гу ћих при мол би о мо ли тви (за се бе, не ко га или 
не што) као што су: бе ха би тив, ре кве стив, кве си тив, ек зер си тив, оп та тив, 
кон ста тив, про ми сив и пер фор ма тив. Она за кљу чу је да је у да на шњем исто-
риј ском тре нут ку са бор ност ка рак тер на и нео дво ји ва осо би на пра во слав ног 
са зна ња и ру ског на ци о нал ног ка рак те ра. 

По след њи део пр ве гла ве (стр. 89–114) ти че се Би бли је као пре це дент ног 
тек ста, а пре ци зни је: сми са о них тран сфор ма ци ја при дис кур сив ном пре ба-
ци ва њу у ра зна књи жев на де ла на раз ли чи тим је зи ци ма. 
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Дру га гла ва са сто ји се из три де ла у ко ји ма се раз ма тра ју: ког ни тив не 
и лин гви стич ке осно ве пре це дент них по ја ва у ре ли гиј ском дис кур су (стр. 
117–122), од но си ли ца у ре ли гиј ском тек сту на не мач ком је зи ку (стр. 123–130) 
и је зич ка сред ства фа сци на ци је у тек сту са вре ме не хри шћан ске про по ве ди 
(стр. 131–142).

Већ по ми ња на Н. В. Го лу бе ва на по ми ње да је у лин гви сти ци уо би ча је но 
из два ја ње сле де ћих пре це дент них фе но ме на: пре це дент ни текст, пре це дент-
но име, пре це дент на си ту а ци ја и пре це дент ни из раз у ви ду ци та та, афо ри зма, 
фра зе о ло ги зма и сл. Овај спи сак ни је за тво рен и код по је ди них ау то ра по-
сто је и дру ге вр сте пре це дент них по ја ва. Да ље ау тор ка ана ли зи ра ре а ли за-
ци ју кон цеп ци је би блиј ске пре це дент но сти у тек сту ту ма че ња Је ван ђе ља по 
Ма те ју на не мач ком је зи ку. Ово ње но ис тра жи ва ње по ка зу је ког ни тив ну 
при ро ду од но са из ме ђу пре це дент них је ди ни ца и сред ста ва њи хо вог укљу-
чи ва ња у ре ли гиј ски дис курс је зич ке лич но сти. Оно ука зу је на нео п ход ност 
да љег осми шља ва ња на уч не кон цеп ци је о ко ре ла ци ји из ме ђу пре це дент них 
по ја ва и дру гих по ја ва је зич ке пре це дент но сти ко је но се он то ло шки мар ки-
ран сми сао у окви ри ма њи хо ве за јед нич ке па ра диг ме. 

Што се ти че од но са ли ца у ре ли гиј ском тек сту на не мач ком је зи ку, за ово 
ис тра жи ва ње ау тор ка Ири на Вла ди ми ров на Ма тве је ва узе ла је као ма те ри јал 
32 мо ли тве са по пу лар них не мач ких хри шћан ских сај то ва (ge bet buch.co m; 
ze it zu be ten.or g), а та ко ђе и не ко ли ко про по ве ди јед ног беч ког кар ди на ла. Кад 
је у пи та њу од нос ли ца у мо ли тви, она за кљу чу је (стр. 126) да у вир ту ел ном 
све ту мо ли тве „ја” у сво јој пре ди ка тив ној ве зи са „ти” ко јим се име ну је Бог 
– игра ве о ма ва жну кон цеп ту ал ну уло гу: ова пло ћа ва јед ну од цен трал них 
иде ја хри шћан ства – иде ју о бо го и за бра но сти и вред но сти сва ке људ ске ду ше 
по на о соб. Про по вед је дру га вр ста го вор ног чи на и ау тор ка, из ме ђу оста лог, 
об ја шња ва ње ну уни кал ност с тач ке гле ди шта те о ри је ко му ни ка ци је. Она, 
на и ме, под ра зу ме ва, по ред адре сан та (про по вед ни ка) и адре са та (па ро хи ја-
на) – још и „скри ве ног ко му ни кан та” – Бо га ко ји при су ству је исто вре ме но 
кроз при зму су бјек та го во ра и као „скри ве ни на да дре сант” и „скри ве ни 
на да дре сат”. У свој ству зна чај них фак то ра ко ји уна пред од ре ђу ју аси ме-
трич не или си ме трич не од но се из ме ђу адре сан та и адре са та – на ла зе се 
укљу че ност од но сно не у кљу че ност адре са та у го вор ну си ту а ци ју и лич но 
про стран ство „Ја” -су бјек та.

Ме ђу са вре ме ним ко му ни ка тив ним стра те ги ја ма ути ца ја и так ти ка ма 
њи хо ве ре а ли за ци је из два ја се упо тре ба фа сци на ци је као је дан од про дук-
тив них при сту па пре ма оства ри ва њу ефек тив ног, ре ли гиј ски мо ти ви са ног 
ути ца ја на адре са та. У тек сто ви ма хри шћан ских про по ве ди на ен гле ском 
је зи ку ко је са чи ња ва ју ма те ри јал по след њег де ла дру ге гла ве мо но гра фи је 
(стр. 131‒142), ан гли сте Ка ри не Сер ге јев не Вајц, ко ри сте се умет нич ка сред-
ства екс пре сив но сти, емо ци ја ма по ја ча не ме та фо ре, рит мич ност и по ви ше-
на то нал ност, упо тре бља ва ју се на ро чи то иза бра ни де ло ви из раз ли чи тих 
тек сто ва, чи ме се ства ра нео п ход ни кон текст за ду бо ко осми шља ва ње би блиј-
ских исти на. 

Тре ћа гла ва мо но гра фи је за по чи ње де лом о струк тур ним и лек сич ко-
гра ма тич ким ка рак те ри сти ка ма ли тур гиј ских тек сто ва, опет на ма те ри ја лу 
не мач ког је зи ка (стр. 145‒156). Кон крет но, ов де ау тор по сма тра тек сто ве ра зних 
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вр ста јек те ни ја ко ји по сто је у раз ли чи тим пре во ди ма пра во слав ног бо го слу-
же ња. Ин те ре сант но је да је у свим пре во ди ма јек те ни ја са чу ва на струк ту ра 
цр кве но сло вен ског ори ги на ла. 

У дру гом де лу тре ће гла ве на ма те ри ја лу ре ли гиј ског дис кур са ана ли-
зи ра не су син так сич ке кон струк ци је не мач ког је зи ка ко је се под вр га ва ју гра-
ма ти ка ли за ци ји, тј. да је се те о риј ски и фор мал ни опис син так сич ких по сту-
па ка и струк ту ра ко ји ма се ови по ступ ци по сти жу, а ко ји из ра жа ва ју гра ма-
тич ки вид пре це дент но сти. На кра ју овог де ла (стр. 169‒170) ис ти чу се не ки 
бит ни те о риј ски за кључ ци ко ји се ти чу бу ду ћих ис тра жи ва ња на овом по љу 
и њи хо вог уде ла у да љем раз во ју те о ри је дис кур са, кон цеп ту ал них ста во ва 
емо ци о ло ги је, те о ри је је зич ке пре це дент но сти и гра ма то гра фи је. 

Тре ћи део по след ње гла ве са др жи ис тра жи ва ње пре це дент не функ ци-
је во ка ти ва и им пе ра ти ва у ре ли гиј ском дис кур су (стр. 172‒191). Ау тор ка је 
по шла од хи по те зе да гра ма тич ки об ли ци во ка тив и им пе ра тив, ко ји функ-
ци о ни шу у не мач кој ре ли гиј ској ко му ни ка ци ји – има ју та кве ког ни тив не и 
дис кур сив не ка рак те ри сти ке на осно ву ко јих их мо же мо убро ја ти у гра ма тич-
ки пре це дент не је ди ни це. Циљ ис тра жи ва ња је сте из два ја ње та квих је зич ких 
и ког ни тив них осно ва во ка ти ва и им пе ра ти ва ко ји об ја шња ва ју њи хов пре-
це дент ни ка рак тер. Ког ни тив на и лин гви стич ка ана ли за ура ђе на у овом 
де лу мо но гра фи је по ка за ла је да у ре ли гиј ском дис кур су не мач ког је зи ка 
во ка ти ви и им пе ра ти ви по ка зу ју од сту па ња од сво јих за ко ни тих је зич ких 
ка рак те ри сти ка – се ман тич ких и струк тур но-гра ма тич ких – и функ ци о ни шу 
као гра ма тич ке пре це дент не је ди ни це по зна че њу, об ли ку и функ ци ји. Ова 
ана ли за ре ли гиј ских во ка ти ва и им пе ра ти ва по ка за ла је, та ко ђе, да су да те 
је зич ке је ди ни це про дук ти ван ма те ри јал за ис тра жи ва ње у окви ри ма ди ја-
хрониј ске праг ма ти ке, функ ци о нал не ети мо ло ги је, јер по ка зу ју из ме ну сво јих 
гра ма тич ких зна че ња до те ме ре да по не кад пре ла зе у уз ви ке. 

Прет по след њи део мо но гра фи је по све ћен је функ ци о нал ном по тен ци-
ја лу стил ске фи гу ре по на вља ња у са вре ме ној про по ве ди на не мач ком је зи ку 
(стр. 192‒200). Ау тор де ла је сте На де жда Ни ко ла јев на Про ко фје ва, та ко ђе 
гер ма ни ста. Она по ла зи од по став ке да про по вед пред ста вља жа нр ре ли гиј-
ског дис кур са чи ја функ ци о нал но-праг ма тич ка спе ци фич ност од ре ђу је ње-
го ве струк тур но-се ман тич ке и сти ли стич ке ка рак те ри сти ке. Основ на праг-
ма тич ка по став ка про по вед ни ка као ства ра о ца тек сто ва овог жан ра је сте да 
про из ве де по у чан ути цај на слу ша о це. Сто га про по вед под ра зу ме ва ко ри-
шће ње ра зних из ра жај них сред ста ва у ко је спа да и по на вља ње – раз но о бра зно 
ка ко по об ли ци ма, та ко и по функ ци ја ма. 

У по след њем де лу мо но гра фи је ау тор ка Ју ли ја Ни ко ла јев на Зин цо ва 
пред ла же те мат ски прин цип опи са лек си ке с ре ли гиј ском се ман ти ком у 
јед но је зич ним опи сним реч ни ци ма са вре ме ног не мач ког је зи ка (стр. 201‒207). 
Ра ди се о још јед ном у ни зу ова квих пред ло га ко ји већ по сто је у те о лин гви-
сти ци. Ов де се да та лек си ка нај пре де ли на три ве ће те мат ске гру пе ко је 
са чи ња ва ју: 1. Сфе ру по сто ја ња Бо га; 2. Сфе ру по сто ја ња ве ру ју ћег чо ве ка 
и 3. Сфе ру оба вља ња бо го слу же ња. Ове три гру пе ау тор ка на зи ва ми кро по-
љи ма и сва ки од њих да ље де ли на ма ње гру пе и под гру пе, с ци љем да опи ше 
при сту пе и на чи не из у ча ва ња раз ли чи тих гру па лек си ке, а та ко ђе и да си сте-
ма ти зу је пред ста ве о ис тра жи ва ној пред мет ној обла сти. 
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Ова ко лек тив на мо но гра фи ја пред ста вља зна ча јан до при нос ка ко сло-
вен ској и гер ман ској те о лин гви сти ци, та ко и лин гви сти ци уоп ште. Ње ни 
ау то ри отво ри ли су но ва пи та ња, а не ка од њих су и ре ши ли, на ро чи то на 
ма те ри ја лу са вре ме ног не мач ког ре ли гиј ског дис кур са. Мо но гра фи ја мо же 
да по слу жи и као вред на до пу на уџ бе ни ци ма те о лин гви сти ке, а та ко ђе и као 
под сти цај и мо дел за да ља ис тра жи ва ња на овом по љу – ка ко на гра ђи дру гих 
је зи ка, та ко и ком па ра тив на.

Ру жи ца Ле ву шки на

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ 
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја

ru zi ca.ba jic @isj.sa nu.ac .rs 

UDC 81’276.6:27-1(031)(049.32)

Ксе ни ја Кон ча ре вић. Је зик и ре ли ги ја: пој мов ник те о лин гви сти ке.
Бе о град: Ја сен, 2017, стр. 348*

По ста вља ју ћи у фо кус па жње је зик и ре ли ги ју, два древ на фе но ме на у 
ве чи том про жи ма њу, те о лин гви сти ка као ре ла тив но мла да на уч на ди сци-
пли на не са мо да је под ста кла си сте ма ти за ци ју по сто је ћих са зна ња из ове 
те мат ске обла сти, већ је до при не ла и осве тља ва њу да те ин тер ак ци је но вим 
на уч ним ме то да ма и са вре ме ним лин гви стич ким те о ри ја ма. У вре ме ни ма 
и сре ди на ма по ја ча не се ку ла ри за ци је и ин ди фе рент но сти пре ма ре ли ги ји 
зна чај те о лин гви сти ке би ва и би ва ће све ве ћи, јер ње на ми си ја је сте, из ме ђу 
оста лог, и да под се ћа и опо ми ње на уч ну јав ност, а пре ко ње и ши ру за јед-
ни цу, да без сна жног пе ча та ко ји је ho mo re li gi o sus ути снуо у раз ли чи те 
те ко ви не људ ског ро да ни је мо гу ће у пот пу но сти са гле да ти, а још те же разу-
ме ти не са мо чо ве ков ход кроз исто ри ју већ и ње га са мог. То ком по след ње две 
де це ни је и у на шој сре ди ни по ја ча ло се ин те ре со ва ње за ову вр сту ис тра-
жи ва ња, а за хва љу ју ћи пре све га не у мор ном пре га ла штву и ен ту зи ја зму 
Ксе ни је Кон ча ре вић и у Ср ба те о лин гви сти ка по чи ње да уо кви ру је сфе ру 
сво га де ло ва ња, по при ма ју ћи све ја сни је обри се за себ не лин гви стич ке гра-
не. Књи га Је зик и ре ли ги ја: пој мов ник те о лин гви сти ке пред став ља још је дан 
до при нос ау тор ке на том по љу, а у из ве сном сми слу се на до ве зу је на прет-
ход ну мо но гра фи ју По глед у те о лин гви сти ку, пр ву ове вр сте на срп ском 
је зи ку.1 Док је књи га из 2015. го ди не пру жи ла ис цр пан увид у те о лин гви-
стич ку ли те ра ту ру, у дру гој се ак це нат ста вља на сту ди је оп штег ти па, ка ко 
из ре ли ги о ло ги је та ко и из раз ли чи тих бо го слов ских ди сци пли на. И у том 

* Овај при каз је на стао у окви ру про јек та Исто ри ја 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 При каз те књи ге иза шао је сво је вре ме но и на стра ни ца ма овог часoписа: Зо ри ца Ни-
ки то вић. Ксе ни ја Кон ча ре вић. По глед у те о лин гви сти ку. Бе о град: Ја сен, 2015, 364 стр. Збор ник 
Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку LIX/2 (2016): 176–182.
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по гле ду, да кле, оне се ме ђу соб но до пу њу ју и нај бо ље их је ко ри сти ти на по-
ре до.

Пој мов ник је на стао с на ме ром да се на јед ном ме сту пред ста ви „од ре-
ђен, ре пре зен та ти ван број ба зич них тер ми на и тер ми но ло шких син таг ми 
из те о лин гви сти ке” и на тај на чин за ин те ре со ва ним ис тра жи ва чи ма, а нај ви-
ше сту ден ти ма ма стер ских и док тор ских сту ди ја, пру жи осло нац у вла сти-
том ра ду. Из ра да при руч ни ка ко ји за пра во тре ба да по ну ди квин те сен ци ју 
ди сци пли не и олак ша пра ће ње ра зно вр сне ли те ра ту ре по ста ви ла је пред 
ау то ра низ иза зо ва. Пр ви је, на рав но, са ста вља ње ре ги стра од ред ни ца и па-
ра лел но с тим и у спо ста вља ње хи је рар хиј ског од но са ме ђу пој мо ви ма у 
фор мал ној ор га ни за ци ји књи ге. Са ма об ра да из дво је них пој мо ва и те мат ских 
по ља, ра зу мљи во, би ла је глав ни и нај круп ни ји иза зов, тим пре што се ов де 
ра ди о ин тер ди сци пли нар ној обла сти, ко ја се осла ња на не ма ли број лин-
гви стич ких, те о ло шких и ре ли ги о ло шких ди сци пли на. У све му то ме би ло 
је по треб но про на ћи и пра ву ме ру из ме ђу пре све га те о ло шких и лин гви стич-
ких са др жа ја и у је згро ви том и при сту пач ном из ла га њу оста ти до вољ но 
ин фор ма ти ван и ин спи ра ти ван за ис тра жи ва че раз ли чи тих про фи ла, не за-
ви сно од њи хо ве ма тич не обла сти. Ка да се то ме до да чи ње ни ца да се не ки 
пој мо ви, због свог ви ше ди мен зи о нал ног ка рак те ра и/или сло же ног раз во ја 
ко ји су има ли у ре ли гиј ским тра ди ци ја ма из ко јих по ти чу, на про сто опи ру 
са же том и јед но став ном де фи ни са њу ка кво се у на че лу оче ку је од при руч-
ни ка овог ти па, ја сно је да ње го ва из ра да пред ста вља мно го те жи и зах тев-
ни ји за да так не го што би се то на пр ви по глед мо гло прет по ста ви ти.

Из упра во на ве де них раз ло га, књи га ко ја је пред на ма пред ста вља на-
да све сло је ви то, хе те ро ге но и те мат ски раз гра на то шти во. Ор га ни зо ва на у 
107 уа збу че них од ред ни ца, она ну ди ка ко ве ли ке те мат ске бло ко ве (нпр. 
Је зик, па три стич ко по и ма ње; Те о ло шка тер ми но ло ги ја), та ко и це ли не у ко-
ји ма се крат ко де фи ни ше и опи су је са мо је дан по јам (нпр. Во зглас, Ха ри зма). 
По себ но сло же ни пој мо ви, ка кав је на при мер ‘мо ли тва’, због по тре бе да се 
осве тле са раз ли чи тих аспе ка та, по ста ју пред мет ана ли зе у ве ћем бро ју од ред-
ни ца (уп. Мо ли тва, је вреј ска; Ка диш; Мо ли тва у исла му; Мо ли тва, хри шћан-
ска; Мо ли тва у пра во слав ном пре да њу; Мо ли тва, рит мо ме ло диј ски аспек ти; 
Мо ли тва Го спод ња; Мо ли тва Ису со ва; Ке леј но мо ли тве но пра ви ло; Мо ле бан; 
Мо ли тве ник; Гло со ла ли ја). Ста тус од ред ни це по не кад до би ја ју и пој мо ви 
хи је рар хиј ски ни жег ран га у од но су на по себ но об ра ђен над ре ђе ни по јам 
(нпр. Катизма~Псалтир, Сура~Кур’ан). Прет по ста вља мо да су ова ква ре ше ња 
би ла мо ти ви са на, из ме ђу оста лог, и ди дак тич ким ка рак те ром при руч ни ка, 
од но сно на сто ја њем да се омо гу ћи бр же и лак ше усва ја ње од ре ђе них тер-
ми на, али и да се раз у ме ва ње не ких ре ла тив но по зна тих из ра за про ши ри и 
про ду би (нпр. Ве ли ка ме та ни ја, Ду хов но шти во, Ка ти хе за, Псов ка, Чтец). 
Док за по је ди не од ред ни це мо же мо ре ћи да има ју ши ри ин фор ма тив ни ка рак-
тер, ве ћи на њих је кор пу сно и про блем ски ори јен ти са на. С об зи ром на сре ди-
ну ко јој је при руч ник на ме њен, нај ви ше па жње по кло ње но је осве тља ва њу 
пој мо ва у кон тек сту пра во слав не ду хов но сти, што ни је во ди ло за не ма ри ва-
њу оста лих хри шћан ских и не хри шћан ских тра ди ци ја, на ро чи то ка да је реч 
о ва жним пи та њи ма по пут по и ма ња ка но на, от кри ве ња и об ја вље ња, од но-
са пре ма ре чи Бо жи јој, Све том пи сму и мо ли тви. Упо ред на ана ли за ових 
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пој мо ва из угла раз ли чи тих, пре све га тра ди ци о нал них ре ли ги ја да је овој 
књи зи по себ ну вред ност. ‘Са крал но’ као цен трал ни те о лин гви стич ки по јам 
раз ма тра се та ко из пер спек ти ве и је вреј ског и хри шћан ског пре да ња.

По се бан про стор у књи зи, при род но, до би ли су са крал ни спи си ве ли-
ких свет ских ре ли ги ја, бу ду ћи да је реч о ве чи тим и не ис црп ним из во ри ма 
за те о лин гви стич ка про у ча ва ња. Том при ли ком ау тор ка се ба ви исто ри јом 
на стан ка ових тек сто ва, њи хо вом уну тра шњом ор га ни за ци јом, од но сом 
пре ма усме ном пре да њу, на чи ном пре но ше ња, чи та ња и ту ма че ња (в. Све то 
Пи смо, Тал муд, То ра, Ми шна, Ку р’ан, Су на, Су ра, Ки ра ’ет, Ил мул-ху руф, 
Сан скрит). Ши ро ким ана ли тич ким за хва том, ко ји је че сто био пра ћен и 
фи ло ло шком ме то дом, тј. пре во ђе њем и ту ма че њем из вор них из ра за и тер-
ми на, ја сно се пре до ча ва ју слич но сти и раз ли ке ме ђу тра ди ци ја ма ју да и зма, 
хри шћан ства, исла ма, а де ли мич но и по је ди них ис точ њач ких ре ли ги ја у 
њи хо вом од но су пре ма „све тим књи га ма”. По себ ну вред ност у том по гле ду 
има ју и срод не од ред ни це: Агра фа, Апо кри фи, Ау то ри тет све тих спи са, 
Ка нон, Сим во ли и ис по ве да ња ве ре.

Знат на па жња по све ћу је се и од ре ђе ном бро ју цр кве них књи га и жан ро-
ва, ко ји опет сва ки по на о соб мо же би ти пред ме том раз ли чи тих ис тра жи ва-
ња. У од ред ни ца ма Па те рик (отач ник), По ме ник, Про лог, Псал тир, Псал тир 
аки мит ски, Слу жеб ник, Ти пик и Треб ник ука зу је се на са др жај и вр сте ових 
бо го слу жбе них књи га и збор ни ка, као и функ ци ју ко ју има ју у ду хов ном 
по рет ку и жи во ту Цр кве. Ста тус по себ не од ред ни це до би ја ју и ака тист, ен-
ци кли ка, по сла ни ца, про по вед, ка нон (пра зни ку или све то ме), као и крат ки 
хим но граф ски жан ро ви (тро пар, кон дак, сти хи ра), док се ши ри пре глед и 
си сте ма ти за ци ја књи жев них вр ста у сфе ри са кру ма мо же на ћи у по гла вљи-
ма Па три стич ки жан ро ви и Са крал ни жан ро ви. Ли тур ги ја као сло жен 
го вор ни до га ђај, ко ји у се бе укљу чу је лин гви стич ке и екс тра лин гви стич ке 
еле мен те, та ко ђе се те мељ но ана ли зи ра, ка ко с ко му ни ко ло шког та ко и с 
је зич ког ста но ви шта. По ред освр та на уче сни ке про це са ко му ни ка ци је и 
ви до ве ди ја ло га ко ји се ме ђу њи ма оства ру ју, ау тор ка па ра лел но осве тља ва 
раз ли чи те ми стич ке ди мен зи је овог ко му ни ка ти вог чи на, без ко јих је не мо-
гу ће раз у ме ти спе ци фич но сти ли тур гиј ског је зи ка у од но су на сва ко днев ну 
вер бал ну ко му ни ка ци ју.

Иа ко је реч о „над на ци о нал ној и нат кон фе си о нал ној” ди сци пли ни, тео-
лин гви сти ку је, не за ви сно од ње ног син хро ниј ског или ди ја хро ниј ског усме-
ре ња, те шко за ми сли ти без пи са ног на сле ђа ко је ба шти не на ци о нал не фи-
ло ло ги је. Ка ко су у мно гим кул ту ра ма пи са не тра ди ци је за че те упра во у 
сфе ри са кру ма, по себ ну ва жност за њи хо во раз у ме ва ње има ју са крал ни је зи-
ци. У вр ло на дах ну тој и ми ну ци о зној ана ли зи ау тор ка обра зла же сам по јам 
са крал них је зи ка (с по себ ним освр том на тзв. „про роч ке” или „апо стол ске” 
је зи ке), ну ди при ме ре из раз ли чи тих кул тур но-ре ли гиј ских аре а ла, ука зу-
ју ћи ујед но и на осо бе но сти ко ег зи стен ци је ових књи жев них иди о ма са 
жи вим, на род ним је зи ци ма. По ред сан скри та и арап ског, ње но ин те ре со ва ње 
при ву кло је и древ но схва та ње о си риј ском је зи ку као нај ста ри јем је зи ку 
чо ве чан ства, при сут но ина че и у срп ским сред њо ве ков ним из во ри ма, а ко је 
се об ра ђу је у окви ру одељ ка Си ри јан ски је зик (Es-Su r janj je, el-lu ga, al-lug hah 
as suryan iyyah ). По себ на па жња, при род но, по све ће на је и је зи ци ма ко ји су 
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обе ле жи ли сло вен ски и срп ски ду хов ни и кул тур ни про стор: ста ро сло вен-
ски, срп ско сло вен ски и цр кве но сло вен ски. По ред исто ри је про у ча ва ња, том 
при ли ком ак це нат се ма ње ста вљао на струк ту рал на обе леж ја а ви ше на 
исто риј ски раз вој и функ ци о нал ну ра сло је ност. У скло пу ове про бле ма ти ке 
пра те се и то ко ви про до ра срп ског стан дард ног је зи ку у са крал ну сфе ру.

Ка ко су до са да шња ис пи ти ва ња по ка за ла, у струк ту ри је зи ка ни зак 
сте пен за сту пље но сти је ди ни ца ко је пре но се са крал ни са др жај (в. Те о не ма) 
од ли ка је ве ћи не ни воа (фо но ло шки, мор фо ло шки, твор бе ни, син так сич ки), 
с из у зет ком лек сич ког и фра зе о ло шког. Из два ја њем раз ли чи тих те мат ских 
гру па у књи зи се пре до ча ва сва ши ри на и раз у ђе ност лек сич ких и фра зе о-
ло шких те о не ма, с по себ ним освр том на оне би блиј ског по ре кла (Би бли зми). 
Као илу стра ци ја по слу жи ле су срп ске и ру ске фра зе о ло шке је ди ни це, а на 
ис ку ству ове кон фрон та ци о не ана ли зе по ста вља ју се смер ни це и за ши ра 
по ре ђе ња фра зе о ло шких те о не ма у сло вен ским је зи ци ма. Ка да је у пи та њу 
из вор но на род на кон цеп ту а ли за ци ја ду хов ног све та, по себ ну вред ност за 
уо ча ва ње слич но сти и раз ли ка ме ђу кул ту ра ма има ју по сло ви це. Оде љак 
Те о не ме па ре ми о ло шке ау тор ка по све ћу је срп ским на род ним по сло ви ца ма 
као из во ру те о лин гви стич ких про у ча ва ња. На лек сич кој рав ни ина че област 
име но ва ња пред ста вља ве о ма ши ро ко и за ни мљи во ис тра жи вач ко по ље, за 
ко је се у овом при руч ни ку та ко ђе мо гу на ћи ка ко тер ми но ло шка, та ко и ши ра 
те о риј ска уте ме ље ња. По ред оп штег пре гле да оно ма стич ке гра ђе из са крал-
не сфе ре (Аги о ни ми), у за себ ним одељ ци ма ана ли зи ра ју се и по је ди нач ни 
на зи ви ве за ни за Бо га у хри шћан ској тра ди ци ји (Те о ни ми), Бо го ро ди цу (Тео-
то ко ни ми) и све ти те ље (Аги о ан тро по ни ми). Обра зла жу се уз то и цр кве на 
пра ви ла ве за на за да ва ње кр ште ног и мо на шког име на (Име, ка нон ско; Име, 
мо на шко), а чи та лац се упо зна је и с при ро дом бо го слов ских рас пра ва у 
окви ру име но слав ског по кре та, ко ји се ја вио у ру ској те о ло шкој ми сли по-
чет ком про шлог ве ка (Име но сла вље (Оно ма то док си ја)).

По ред де фи ни са ња ре ли гиј ског со ци о лек та у од ред ни ци Ре ли ги о лект, 
у окви ру со ци о лин гви стич ки усме ре ног те мат ског по ља по себ на па жња по-
кло ње на је пи та њу бо го слу жбе ног је зи ка и ње го вој уло зи у па стир ској и ми-
си о нар ској де лат но сти Цр кве (Је зик и ли тур гиј ска об но ва и Је зик и ми си ја 
Цр кве). Ау тор ка, из ме ђу оста лог, обра зла же те о ло шке осно ве по ли лин гви зма, 
ко ји из два ја хри шћан ски свет у од но су на не ке дру ге ре ли гиј ске тра ди ци је, 
ба ви се пи та њем ко ег зи стен ци је, али и кон ку рен ци је два ју или ви ше култ-
них је зи ка уну тар по је ди них хри шћан ских за јед ни ца, упо зна ју ћи чи та о ца и 
са зах те ви ма по кре та за ли тур гиј ску об но ву, ко ји се ја вио ка ко у Ри мо ка то-
лич кој та ко и у Пра во слав ној цр кви то ком XIX и по чет ком XX ве ка. По ред 
ни за иза зо ва ко ји сто је пред са вре ме ним ми си о на ри ма, као у про шло сти 
та ко и да нас је зич ка ба ри је ра пред ста вља јед ну од нај круп ни јих пре пре ка 
успе шне еван ге ли за ци је. Про мо ци ја ло кал них је зи ка у ли тур гиј ске уз ви ше ни 
је иде ал сва ке пра во слав не ми си је, јер ко ли ко год упо тре ба дру гог је зи ка из 
прак тич них раз ло га де ло ва ла оправ да ном, њо ме се, ка ко ис ти че ау тор ка, 
из не ве ра ва иде ја „ова пло ће ња исти не ко ја раз ли ку је Пра во сла вље од дру гих 
хри шћан ских тра ди ци ја и сек ти”. Ка ко све ве ћи број ма сов них ме ди ја у са-
вре ме ном све ту би ва за сту пљен у ко му ни ка ци ји Цр кве, кра так осврт на ову 
про бле ма ти ку та ко ђе на ла зи сво је ме сто на стра ни ца ма књи ге.
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Ка да је реч о сти ли сти ци са кру ма, ана ли за се углав ном од ви ја ла у окви-
ри ма функ ци о нал не сти ли сти ке и те о ри је жан ро ва. По ла зе ћи од по зна те 
ти по ло ги је Бран ка То шо ви ћа, ау тор ка де таљ но пред ста вља са крал ни функ-
ци о нал но стил ски ком плекс, ко ји по ред те о ло шког на уч ног, ад ми ни стра тив но-
-по слов ног, ин фор ма тив но-пу бли ци стич ког укљу чу је та ко ђе и раз го вор ни и 
књи жев но у мет нич ки стил. У окви ру ових сти ло ва и од го ва ра ју ћих под сти-
ло ва на во де се по је ди нач ни жан ро ви са раз гра ни че њем на оне ко ји не ма ју 
екви ва лен та у све тов ном функ ци о нал но стил ском ком плек су и оне ко ји су 
за јед нич ки за оба до ме на. По себ на па жња по кла ња се ком пле мен тар ним и 
срод ним пој мо ви ма те о ло шког го во ра и те о ло шког на уч ног сти ла. Као што 
се те о ло шки го вор сво јом при ро дом из два ја у од но су на дру ге го во ре на у ка, 
али и раз ли чи те го во ре ко ји ма се из ра жа ва ве ра, та ко и те о ло шки на уч ни стил, 
по ред до ди р них, ис по ља ва чи тав низ ди стинк тив них обе леж ја у по ре ђе њу 
с оста лим на уч ним ди сци пли на ма (упо тре ба емо ци о нал но обо је них екс пре-
сив них сред ста ва, ши ри круг ре ци пи је на та итд.). За ову при ли ку по себ но 
би смо из дво ји ли ин тер тек сту ал ност у раз ли чи тим ви до ви ма ње ног ис по ља-
ва ња (ци тат, па ра фра за, алу зи ја и сл.), у ко јој ће исто ри ча ри књи жев но сти 
од мах пре по зна ти и јед но од глав них по е тич ких на че ла сред њо ве ков не књи-
жев но сти. Све то, да кле, по ка зу је да оштра по де ла ме ђу функ ци о нал ним сти-
ло ви ма, али и епо ха ма, ни је мо гу ћа, по го то во ка да ау то ре по ве зу је за јед нич-
ка ду хов на ма три ца, по ко јој у пра во сла вљу „ни шта, па ни те о ло шка ми сао, 
ни је ин ди ви ду ал но, не пред ста вља став по је дин ца или ње го во стре мље ње 
ка ин ди ви ду ал ном уса вр ша ва њу, не го са чи ња ва фе но мен екли си јал не при-
ро де, ко ји има би тиј ну пу но ту и са бор ни из раз у за јед ни ци те ла Цр кве”. Још 
јед на вред ност ове књи ге, ка ко то по ка зу је упра во на ве де ни ци тат, је сте у 
то ме што, по ред оби ља ин фор ма ци ја ко је до но си, на сто ји да осве тли за ову 
ди сци пли ну пре суд не, екс тра лин гви стич ке, у овом слу ча ју ду хов не чи ни-
о це ра зних фе но ме на и та ко ис тра жи ва чи ма раз ли чи тих про фи ла пру жи 
кључ раз у ме ва ња ши ро ког кру га срод них по ја ва. По себ но по гла вље из тог 
раз ло га по све ћу је се и те о ло шкој тер ми но ло ги ји, ко ја се у те о лин гви сти ци 
че сто раз ма тра у окви ру тра дук то ло шке про бле ма ти ке, али и као од раз и 
из раз из во рог раз во ја те о ло шке ми сли у од ре ђе ној сре ди ни. На при ме ру 
тро јич не (три ни тар не) тер ми но ло ги је илу стру ју се пу те ви и ме ха ни зми фор-
ми ра ња ба зич ног бо го слов ског пој мов ни ка о Све тој Тро ји ци, да би се по том 
пред ста ви ле и ета пе раз во ја сло вен ског тер ми но ло шког ре ги стра, ко ји се 
по ред сна жног ослон ца на цр кве но сло вен ско на сле ђе све ви ше раз ви ја и у 
окви ри ма по сто је ћих књи жев но је зич ких нор ми.

Увек ак ту е лан за да так и је дан од зна чај ни јих ци ље ва те о лин гви стич ких 
раз ма тра ња је сте и уна пре ђе ње пре во ди лач ке прак се са крал них тек сто ва. 
У обим ном одељ ку по све ће ном овом про бле му нај пре се из но си кри тич ки 
осврт на раз ли чи те вр сте пре во да, од бу квал ног и уме ре но бу квал ног до 
иди о мат ског и сло бод ног, с на по ме ном да се да нас при ли ком пре во ђе ња 
Све тог пи сма пред ност да је иди о мат ском при сту пу. На ода бра ним при ме ри-
ма из би блиј ских тек сто ва ау тор ка илу стру је про бле ме са ко ји ма се су о ча ва-
ју пре во ди о ци у кон так ту са ге нет ски и ти по ло шки раз ли чи тим је зи ци ма, али 
и епо ха ма и кул ту ра ма уда ље ним у од но су на ста ње ко је ка рак те ри ше из-
вор ник. У на сто ја њу да пре не се ин фор ма ци ју у из вор ном оби му, пре во ди лац 
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тре ба мак си мал но да по шту је ка ко ње ну ди дак тич ку ди мен зи ју, та ко и прин цип 
исто риј ске аде кват но сти. Де ли мич ну по моћ у ра ду мо гу пру жи ти по сто је ћи 
реч ни ци те о ло шке тер ми но ло ги је, те се њи хов по пис мо же на ћи и на стра-
ни ца ма ове књи ге. Бу ду ћи да сва ком пре во ђе њу мо ра прет хо ди ти ег зе ге за, 
тј. раз у ме ва ње и ту ма че ње сми сла Све тог пи сма, овом ва жном про бле му 
по све ћен је ве ћи број од ред ни ца: Би блиј ска хер ме не у ти ка (ер ми нев ти ка), 
Би блиј ски сми сао, Ме то де ту ма че ња Би бли је (хе у ри сти ка), Из но ше ње би-
блиј ског сми сла (про фо ри сти ка). Те о риј ски осло нац у том сми слу пру жа и 
чи тав низ од ред ни ца ко је се из раз ли чи тих угло ва ба ве пој мо ви ма зна ка и 
зна че ња: Але го ри ја, Знак, Се ман ти ка, Се ми о ти ка, Се ми о ло ги ја те о ло шка, 
Сим бол. Ка ко је у те о лин гви сти ци го то во не мо гу ће из дво ји ти те му или про-
блем ко ји не зах те ва ин тер ди сци пли нар ни при ступ, од по себ не по мо ћи ис-
тра жи ва чи ма би ће де фи ни са ње и са гле да ва ње и дру гих пој мо ва у ко ји ма се 
укр шта ју раз ли чи те ди сци пли не по пут лин гви сти ке, те о ри је књи жев но сти, 
кул ту ро ло ги је, фи ло зо фи је, пси хо ло ги је, со ци о ло ги је итд. (в. Је зич ка сли ка 
све та, Кон цепт, Мит, Ма гиј ска функ ци ја је зи ка, Те и зам).

Нај зад, че ти ри од ред ни це по све ће не су са мој те о лин гви сти ци као ди сци-
пли ни. У њи ма се де фи ни ше на уч на област, пред мет, циљ и за да ци про у ча-
ва ња, до но си исто ри јат, с по себ ним освр том на ста ње у сло вен ским зе мља ма 
и на срп ском је зич ком про сто ру (Ср би ја, Цр на Го ра, Ре пу бли ка Срп ска). За 
раз ли ку од Пољ ске, Укра ји не и Ру си је, где је уз раз ли чи те ви до ве ин сти ту-
ци о нал не по др шке те о лин гви сти ка по след њих де це ни ја до жи ве ла нај сна жни-
ји раз вој, у на шој сре ди ни она је још увек у фа зи кон сти ту и са ња. Ме ђу тим, 
жи ва за ин те ре со ва ност на уч не јав но сти, не ма ли број ча со пи са у ко ји ма се 
пу бли ку ју ра до ви овог усме ре ња, као и ин сти ту ци је у окри љу ко јих се оства-
ру ју за сад углав ном по је ди нач ни ре зул та ти по ка зу ју да срп ска сре ди на има 
ре сур се и ка па ци те те за раз вој те о лин гви сти ке у раз ли чи тим прав ци ма и 
прак тич но у свим до ме ни ма ис тра жи ва ња.

По сле овог крат ког пре гле да те мат ских це ли на у књи зи, же ли мо да 
на гла си мо да она до но си и об ра ђу је знат но ви ше пој мо ва не го што се то из 
ње ног Са др жа ја мо же прет по ста ви ти. Та ко, на при мер, у одељ ку Те о ло шка 
тер ми но ло ги ја об ја шња ва ју се пој мо ви ка та фа тич ког и апо фа тич ког бо го сло-
вља, док се под од ред ни цом Са крал ни је зи ци раз ма тра и фе но мен ди гло си је 
у раз ли чи тим дру штве ним за јед ни ца ма, с по себ ним освр том на сло вен ски 
про стор, по де љен у два кул тур на кру га – Sla via La ti na и Sla via Ort ho do xa. 
По ја ви ди гло си је у но вом кон тек сту ау тор ка се вра ћа и у одељ ку Те о ло шки 
на уч ни стил, ка да из но си зна чај но за па жа ње о са вре ме ном ру ском те о ло шком 
из ра зу, у ко ме ау то ри „при ли ком екс пли цит ног оства ри ва ња ин тер тек сту ал-
но сти” вла сти ти текст пи шу ру ским је зи ком, док текст из пи са ног на сле ђа 
пре у зи ма ју у цр кве но сло вен ском или ста ро ру ском ли ку. Под на сло вом Бо го-
слу жбе ни кор пус кри је се за пра во крат ки исто ри јат пре во ђе ња бо го слу жбе-
них тек сто ва на са вре ме ни срп ски је зик, од вре ме на епи ско па бач ког др Ири-
не ја Ћи ри ћа (1884–1955) до на ших да на, док се пре глед по сто је ћих пре во да 
Би бли је на срп ски је зик до но си под од ред ни ца ма Би бли зми и Те о ло шка тер-
мино ло ги ја. Има ју ћи на уму на ве де не али и дру ге њи ма слич не при ме ре, 
чи ни нам се да би из ра да пред мет ног ре ги стра и (евен ту ал но) ре ги стра име на 
би ла од ве ли ке ко ри сти, јер би се та ко са др жи на књи ге осве тли ла у свој ње ној 
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пу ни ни. По ред по сто је ћег упу ћи ва ња на срод не од ред ни це, ти ме би се до-
дат но олак ша ло кре та ње кроз оби ље ма те ри ја ла, а ујед но по јед но ста ви ло и 
про на ла же ње и по ве зи ва ње же ље них пој мо ва. У овој ши ро кој и раз у ђе ној 
ма те ри ји на по вр ши ну би та да иза шли и но ви пој мо ви ко ји ма би се у не ком 
по но вље ном, про ши ре ном и до пу ње ном из да њу ова књи га мо гла обо га ти ти.

На са мом кра ју, са за до вољ ством мо же мо кон ста то ва ти да је, об је ди нив-
ши дар ме то ди ча ра и ис ку ство пре да ва ча са бо га тим зна њи ма из раз ли чи тих 
лин гви стич ких и те о ло шких ди сци пли на, Ксе ни ја Кон ча ре вић на чи ни ла 
још је дан зна ча јан по мак у афир ма ци ји те о лин гви сти ке у на шој сре ди ни. 
Ши ро ким пој мов ним ре ги стром ко ји об ра ђу је при руч ник ће при вла чи ти 
ра зно вр сну пу бли ку, али ће ње го ви нај вер ни ји чи та о ци за си гур но би ти ге не-
ра ци је мла дих ис тра жи ва ча ра зно род них на уч них обла сти ко је ова ди сци-
пли на при вла чи под сво је окри ље. Уз раз ра ђен тер ми но ло шки апа рат, на и ћи 
ће на по у здан из вор раз ли чи тих по да та ка, об ја шње ња, али и те о риј ско-ме-
то до ло шких кон це па та, ко ји ће им омо гу ћи ти не са мо да пра те ра зно вр сну 
ли те ра ту ру већ и да по кре ну вла сти та ис пи ти ва ња. Са дру ге стра не, не са мо 
ко ри сни ци већ и те ме љи тост и ана ли тич ност ко ји ма се од ли ку је учи ни ће ову 
књи гу трај но мла дом и ак ту ел ном, што је ње на не је ди на, али сва ка ко јед на од 
нај ве ћих вр ли на. Је зик и стил ко ји ма је пи са на по ка зу ју ко ли ко још иза зо ва 
сто ји пред са вре ме ном ср би сти ком, по себ но на по љу нор ма ти ви сти ке, сти-
ли сти ке и лек си ко граф ске прак се, ка да се ра ди о ова квој вр сти ли те ра ту ре. 
До би ли смо, да кле, још је дан у сва ком по гле ду дра го цен за лог за бу дућ ност 
ко ји на го ве шта ва, чвр сто ве ру је мо, све тле да не до ма ће те о лин гви сти ке. 

На та ша Дра гин

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

dra gin na ta sa@ff.uns .ac.rs

UDC 811.163.4’27(049.32) 
UDC 81:323.!(049.32) 
UDC 811.163.41’276.2(049.32)

Ran ko Bu gar ski (2018). Go vo ri te li za jed nič ki? 
Ka ko je na sta la i ka ko je pri mlje na De kla ra ci ja o za jed nič kom je zi ku. 
Be o grad: Bi bli o te ka XX vek (Be o grad : Či go ja štam pa), 2018, 206 str.

На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду одр жа на је 10. ма ја 2018. го ди-
не про мо ци ја књи ге Ран ка Бу гар ског (2018) Го во ри те ли за јед нич ки? Ка ко 
је на ста ла и ка ко је при пре мље на Де кла ра ци ја о за јед нич ком је зи ку. У раз-
го во ру су уче ство ва ли ау тор књи ге, уред ник еди ци је Иван Чо ло вић, Ве ра 
Ва сић и Гор да на Ла лић Кр стин.

Књи га проф. Бу гар ског са сто ји се из два де ла – пр вог, по ко јем је и на сло-
вље на, и дру гог, под на сло вом До да так; при каз сле ди струк ту ру књи ге.
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1. ПРвИдЕО са др жи сле де ће де ло ве: Увод на на по ме на (5−7); Про лог: Да 
ли за јед нич ки је зик мо же да до при не се по ми ре њу? (9−14); I Увод о на ци ји, 
на ци о на ли зму и је зи ку (15−27); II По сле ди це ад ми ни стра тив ног рас та ка ња 
срп ско хр ват ског је зи ка (29−43); III Про је кат „Је зи ци и на ци о на ли зми” 
(45−96); IV На ста нак и об ја ва Де кла ра ци је о за јед нич ком је зи ку (97−103); V 
Од је ци Де кла ра ци је (105−132). Ли те ра ту ра (133−134). Ин декс име на (135−139). 
Би бли о граф ска бе ле шка (141).

По вод за пи са ње ове књи ге − књи ге пи та ња и ко мен та ра, про ми шља ња 
и обра зло же них су до ва − би ло је об ја вљи ва ње Де кла ра ци је о за јед нич ком 
је зи ку и ре ак ци је на њу. Од го вор на пи та ње за што је про фе сор Ран ко Бу гар-
ски на пи сао и за што је упра во он и мо гао или, бо ље ре че но, и имао пра во да 
на пи ше ову књи гу те ме љи се на то ме што је он уз Хан ку Вај зо вић, Бо же ну 
Је лу шић и Сње жа ну Кор дић био члан рад не гру пе про јек та „Је зи ци и на цио-
на ли зми”, ко ји је по кре ну ло кул тур но удру же ње Кро ко дил (Књи жев но ре-
ги о нал но оку пља ње ко је от кла ња до са ду и ле тар ги ју) ин спи ри са но књи гом 
Је зик и на ци о на ли зам Сње жа не Кор дић. Од го вор да је упра во он мо гао и да 
се од ње га и оче ки ва ло да на пи ше ову књи гу пот кре пљу је до са да шњи ње гов 
рад у до ме ну со ци о лин гви сти ке, ов де све де но пре до чен на во ђе њем не ко ли ко 
но ви јих на сло ва из ње го ве обим не би бли о гра фи је: Je zik od mi ra do ra ta (1994, 
1995, 1997), Je zik u druš tvu (1996, 2004), Li ca je zi ka: so ci o lin gvi stič ke te me (2001, 
2002), No va li ca je zi ka: so ci o lin gvi stič ke te me (2002, 2009), Je zik i kul tu ra (2005), 
Je zik i iden ti tet (2010), Por tret jed nog je zi ka (2012), Je zi ci u pot kro vlju (2016).

Од ре див ши у „Увод ној на по ме ни” глав ног не га тив ног ју на ка овог де ла 
књи ге − на ци о на ли зам, ко ји је „до вео до лан ца де струк ци је све га што је до 
ра та на овом под руч ју би ло за јед нич ко”, ње му су про тан „глав ни по зи тив ни 
лик је озна чен сре ди шњим пој мом за јед нич ког је зи ка” (стр. 5), ау тор по ста-
вља пи та ње „Да ли за јед нич ки је зик мо же да до при не се по ми ре њу?”, на 
ко је од го вор из во ди из две ком пле мен тар не функ ци је је зи ка – обједињујућe, 
ко ја не ку је зич ку за јед ни цу чи ни дру штве ним ко лек ти вом, и демаркационe, 
ко ја је раз гра ни ча ва од дру гих дру штве них за јед ни ца, об је ди ње них дру гим 
је зи ком. Ту функ ци ју, ка ко ау тор на по ми ње, не оства ру је са мо стан дард ни је зик, 
већ и ре ги о нал ни го во ри, ди ја лек ти, као и жар гон ски ва ри је те ти раз ли чи тих 
дру штве них, ин те ре сних, про фе си о нал них и уз ра сних гру па. Стан дард ни 
је зи ци се раз ли ку ју од дру гих је зич ких ва ри је те та по то ме што „над ра ста ју 
ге о граф ску и со ци јал ну ра сло је ност да тог го вор ног под руч ја, исто вре ме но 
слу же ћи као гра нич ник пре ма су сед ним стан дард ним је зи ци ма” (стр. 9). 
Раз ли ке из ме ђу стан дар ди зо ва них иди о ма на под руч ју че ти ри не за ви сне 
су сед не др жа ве – Бо сне и Хер це го ви не, Ср би је, Хр ват ске и Цр не Го ре – та-
кве су да ни је дан од тих ва ри је те та струк тур но не од сту па од њи хо ве за јед-
нич ке, ди ја си стем ске осно ви це, из че га ну жно про из и ла зи да ме ђу соб на 
ко му ни ка ци ја го вор ни ка тих ва ри је те та ни је оне мо гу ће на; упра во за то се и 
мо же го во ри ти о ʻза јед нич ком је зи куʼ тих го вор ни ка. Та кво по и ма ње за јед-
нич ког је зи ка не им пли ци ра „зва ни чан по вра так за јед нич ком срп ско хрв та-
ском је зи ку” (стр. 13), ни ти ње му те жи, оно са мо омо гу ћа ва да он допринeсе 
„ду го трај ном и му ко трп ном про це су по ми ре ња и ус по ста вља њу нор мал не 
ко му ни ка ци је у свим обла сти ма дру штве ног жи во та на овом про сто ру” (стр. 
12), под усло вом да се на сто ји по ди ћи сте пен је зич ке то ле ран ци је, да се при-
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зна ју и ко ри сте пред но сти ко је он обез бе ђу је, те ре а фир ми ше ује ди њу ју ћа 
функ ци ја је зи ка ко ја је „у прет ход ном раз до бљу по ти сну та у по за ди ну си-
стем ским фа во ри зо ва њем ње го ве де мар ка ци о не функ ци је” (стр. 13).

У пр вом по гла вљу („Увод о на ци ји, на ци о на ли зму и је зи ку”) ау тор пр во 
по ста вља оп шти оквир за раз ма тра ње је зич ког на ци о на ли зма, по ла зе ћи од 
пој мо ва на ци је и на ци о на ли зма у раз ли чи тим је зич ким и кул тур но-дру штве-
ним сре ди на ма, на кон че га на пи та ње шта је то је зич ки на ци о на ли зам да је 
сле де ћи од го вор: „то је на ци о на ли зам из ра жен у је зи ку, ко ји се по пу лар но 
до жи вља ва као глав ни сим бол, нај ва жни је и не за ме њи во обе леж је на ци је, 
га рант ње не по себ но сти, па и са мог оп стан ка” (стр. 20−21). Исто ри о граф ску 
ски цу ста во ва о (на ци о нал ном) је зи ку и ор га ни зо ва ним и, ви ше или ма ње, 
дру штве но при хва ће ним ак тив но сти ма на под руч ју Ју го сла ви је (овом при-
ли ком све де ну на при каз че ти ри стан дар но је зич ка но во што кав ска иди о ма) 
по чи ње од го ди не об ја вљи ва ња Де кла ра ци је о на зи ву и по ло жа ју хр ват ског 
књи жев ног је зи ка (1967), чи ји су се ста во ви у ко нач ни ци од ра зи ли и у зва-
нич ним ре ак ци ја ма на Де кла ра ци ју о за јед нич ком је зи ку. Основ но упо ри ште 
срп ског је зич ког на ци о на ли зма, ка ко ау тор ис ти че, за сни ва ло се на то ме да 
је на срп ско хр ват ском под руч ју по сто јао увек са мо је дан је зик – срп ски, а да 
су сви дру ги ње го ве по ли тич ке ва ри јан те (стр. 23). С об зи ром на то да су на 
срп ском го вор ном под руч ју, за раз ли ку од хр ват ског, из о ста ли ре фор ми стич-
ки за хва ти усме ре ни на ре кон струк ци ју нор ме, ћи ри ли ца се по че ла сма тра ти 
те мељ ним обе леж јем на ци о нал ног иден ти те та, а ста во ви о ње ном ста ту су 
у слу жбе ној и јав ној упо тре би по ка за те љем ње го ве афир ма ци је од но сно не-
га ци је. Стан дар ди за ци ју цр но гор ског је зи ка обе ле жи ли су по сту пак ар ха и-
за ци је лек си ке и огра ни че на ре фо но ло ги за ци ја кон со нант ског си сте ма у скла-
ду са ди ја ле кат ском нор мом, што се од ра зи ло и на ор то граф ска пра ви ла; 
пи та ња о по ре клу цр но гор ског је зи ка у ци љу по твр ђи ва ња на ци о нал ног иден-
ти те та за са му стан дар ди за ци ју прак тич но не ма ју зна ча ја. Стан дар ди за ци ја 
бо сан ског је зи ка го то во у пот пу но сти од ра жа ва оп шту си ту а ци ју у Бо сни и 
Хер це го ви ни, др жав ној за јед ни ци са два ен ти те та (Фе де ра ци ја Бо сне и Хер-
це го ви не, и Ре пу бли ка Срп ска) и Брч ко Ди стрик том као кон до ми ни ју мом, 
са три кон сти ту ив на на ро да, што се по ка зу је и у ста ву пре ма на зи ву је зи ку. 
Је зич ки на ци о на ли зам и у овом слу ча ју од ра жа ва ети нич ки, а ис по ља ва се 
у на гла ша ва њу „ма ње ва жних осо бе но сти у гла сов ној и гра ма тич кој струк-
ту ри и на ро чи то у ори јен тал ном сег мен ту лек си ко на” (стр. 25), те по ста вља њу 
пи та ња о вре ме ну ње го вог на стан ка и од но су са дру га два на ци о нал на стан-
дард на је зи ка.

У по гла вљу „По сле ди це ад ми ни стра тив ног рас та ка ња срп ско хр ват ског 
је зи ка” Бу гар ски ра зло жно пре до ча ва по сле ди це ад ми ни стра тив ног по ри-
ца ња за јед нич ке осно ви це но во ство ре них стан дард них је зи ка, раз дво јив ши 
их пре ма до ме ну де ло ва ња на лин гви стич ке, прав но-по ли тич ке, пе да го шке 
и кул ту ро ло шке. По ла зе ћи од по да та ка у прет ход ном по гла вљу, ау тор у оце-
ни лин гви стич ких по сле ди ца дез ин те гра ци је до та да јед ног, по ли цен трич но 
стан дар ди зо ва ног је зи ка ис ти че: „Јед но чла но име но ва ни на ци о нал ни је зи ци 
мо ра ли су да до ка жу сво ју по себ ност до дат ним са мо стал ним нор ми ра њем, 
ка ко би се уз оби ла ту при ме ну ве штач ких ме ра што ви ше раз ли ко ва ли ме-
ђу соб но, а на ро чи то од срп ског” (стр. 31) – хр ват ски „про го ном ствар них и 
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на вод них ср би за ма, као и ин тер на ци о на ли за ма, ко ји су за ме њи ва ни ар ха-
ич ним и ре ги о нал ним кро а ти зми ма и из ми шља њем ʻно во хр ват скихʼ ре чи”; 
бо сан ски ожи вља ва њем ис точ њач ке ком по нен те; цр но гор ски ди ја лек ти за-
ци јом и фол кло ри за ци јом; док срп ски „ни је ак тив но ме њан (осим до не кле 
у пи сму, фа во ри зо ва њем ћи ри ли це уз по ти ски ва ње ла ти ни це), али се уне ко-
ли ко про ме нио па сив но, са мим оста ја њем у ме сту док су се дру ги уда ља ва-
ли сва ки сво јим пу тем” (стр. 31). Прав но-по ли тич ке по сле ди це ве ро ват но су 
оп се жни је и де ло твор ни је не го што су и са ми за го вор ни ци и ак тив ни уче-
сни ци у стан дар ди за ци ји ових је зи ка мо гли прет по ста ви ти, по чев ши од 
ува жа ва ња пра ва да се суд ски по сту пак об у ста вља ако оп ту же ни сма тра да 
се не во ди на ње го вом ма тер њем је зи ку, до на осно ву прав нич ке ре гу ла ти ве 
иза зва них пе да го шких по сле ди ца – „Је зич ка ато ми за ци ја има нај те же и ду-
го роч но по губ не по сле ди це на под руч ју школ ства, јер се де ца у мно гим 
ет нич ки ме шо ви тим сре ди на ма раз два ја ју пре ма ма тер њем је зи ку, што за пра-
во зна чи пре ма на ци о нал ној при пад но сти” (стр. 34). На ста ва на два је зи ка 
из во ди се у све че ти ри др жа ве, а нај до след ни је у Фе де ра ци ји Бо сне и Хер-
це го ви не, где су већ ви ше од 20 го ди на у 54 основ не и сред ње ʻдви је шко ле 
под јед ним кро вомʼ раз дво је на бо шњач ка и хр ват ска де ца не са мо по је зи ку, 
на став ним про гра ми ма и уџ бе ни ца ма не го и фи зич ки; док су у исто вре ме, 
све до од лу ке Основ ног су да у Сре бре ни ци из 2017. го ди не, де ца бо шњач ких 
по врат ни ка у ло кал ној шко ли у Ко ње вић По љу на ста ву ма тер њег – бо шњач-
ког, а не бо сан ског је зи ка, и на ци о нал не гру пе пред ме та слу ша ла на екав ској 
ва ри јан ти срп ског је зи ка.1 Прав но-по ли тич ке по сле ди це од ра жа ва ју се и на 
ор га ни за ци ју лек то ра та у ино стран ству, на ко ји ма се све ви ше у ци љу раз ре-
ше ња по ли ти зи ра них пи та ња у ве зи с на зи вом је зи ка да ти сту диј ски про гра-
ми име ну ју по мо ћу скра ће ни це Б/Х/С или но ви је Б/Ц/Х/С, што очи глед но 
не сме та над ле жним те ли ма да тих др жав них за јед ни ца да по сред но уче ству-
ју у ор га ни за ци ји на ста ве на њи ма, иа ко се зна да не рет ко иста осо ба из во ди 
на ста ву за све те је зи ке. Кул ту ро ло шке по сле ди це дез ин те гра ци је за јед нич ког 
стан дард ног је зи ка су број не: удва ја се из да ва ње пре ве де них де ла, лек то ри шу 
се тек сто ви на дру гом стан дар ду, умно жа ва ју се ме ђу на род ни би бли о теч ки 
ко до ви, но вом вред но ва њу под вр га ва ју се ста ри ја књи жев на де ла. 

У тре ћем по гла вљу (Про је кат „Је зи ци и на ци о на ли зми”) Бу гар ски да је 
све по треб не по дат ке о ор га ни за ци ји и уче сни ци ма про јек та, ње го вом ци љу 
– „да се, кроз отво ре ни ди ја лог лин гви ста, књи жев ни ка и дру гих ко ји ма је 
је зик део про фе си је, про бле ма ти зу ју на ци о на ли змом оп те ре ће на пи та ња 
иден ти те та је зи ка ко јим се, са ре ги о нал ним ва ри ја ци ја ма, го во ри у Бо сни и 
Хер це го ви ни, Цр ној Го ри, Хр ват ској и Ср би ји” (стр. 45), те по дат ке о че ти ри 
кон фе рен ци је одр жа не то ком 2016. го ди не. Раз у ме ва њу сми сла и ци ље ва 
Де кла ра ци је до при но се ре ла тив но оп шир ни по да ци и ра зло жни ко мен та ри 
ау то ра књи ге о са др жа ји ма и уче сни ци ма кон фе рен ци ја. Бу ду ћи да на ве де ни 
по да ци из ла зе из до ме на при ка за књи ге, схва ће ног у ужем сми слу, ов де ће 

1 Има ју ћи ове по дат ке у ви ду, бо ље се мо же раз у ме ти што је од укуп ног бро ја пот пи сни ка 
Де кла ра ци је о за јед нич ком је зи ку сва ки де ве ти при па дао гру пи сту де на та, уче ни ка и док то ра-
на да – 9048 : 1000 (873 + 70 + 57), што ни је ап со лут но та чан број бу ду ћи да ни су сви пот пи сни-
ци на зна чи ли шта су по за ни ма њу (http://je zi ci na ci o na li zmi.co m, при сту пље но 2. ма ја 2018).
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би ти на ве де ни са мо на сло ви те ма де бат них кру го ва: Го во ри ли сва ки на род 
у Цр ној Го ри сво јим је зи ком? Ка кав је сми сао по ве ћа ва ња је зич ких раз ли ка? 
(Под го ри ца); При је ти ли анар хи ја ако не про пи су је мо ка ко го во ри ти? Шта 
ако Хр ва ти и Ср би има ју за јед нич ки је зик? (Сплит); Ко ко ме кра де је зик? 
Иде о ло ги ја ис прав ног је зи ка (Бе о град); По ли тич ке ма ни пу ла ци је те мом је-
зи ка; Лек то ри као утје ри ва чи на ци о нал но сти (Са ра је во).2

Че твр то по гла вље по све ће но је на стан ку и об ја ви Де кла ра ци је о за јед-
нич ком је зи ку, ко ју је ини ци ра ла гру па мла дих лин гви ста, а бив ших уче ни ка 
ʻдви је шко ле под јед ним кро вомʼ из Бо сне и Хер це го ви не, ко ји су уз по др шку 
Сње жа не Кор дић са чи ни ли њен на црт и упу ти ла га рад ној гру пи про јек та, 
да би на кон то га из ме ње на вер зи ја би ла по сла та ве ћем бро ју спољ них кон сул-
та на та (лин гви ста, књи жев ни ка, пу бли ци ста, пре во ди ла ца, по ли ти ко ло га и 
дру гих). На кон не ко ли ко ме се ци за јед нич ког ра да са чи ње на је фи нал на вер-
зи ја, ко ја је, са 225 ини ци јал них пот пи са при ло же них уз Де кла ра ци ју, јав но 
пред ста вље на 30. мар та 2017. у Са ра је ву на кон фе рен ци ји за но ви на ре; том 
при ли ком су одр жа на и два де бат на кру га − Шта је за јед нич ки је зик и Је зик 
и бу дућ ност. У ово по гла вље укљу чен је и текст Де кла ра ци је.

У пе том по гла вљу („Од је ци Де кла ра ци је”) ау тор пре до ча ва зва нич не и 
по лу зва нич не ре ак ци је на Де кла ра ци ју, ис ти чу ћи да су „крај ње рет ке кри-
тич ке ана ли зе са мог тек ста, од но сно оно га што се у ње му екс пли цит но ка же” 
(стр. 110). Оце не и ко мен та ре др жав них и струч них ин сти ту ци ја, по је ди на ца 
из уже и ши ре стру ке, али и ван ње, об ја вље не у ме ди ји ма Бу гар ски раз вр ста-
ва пре ма нај че шћим тврд ња ма: (1) Де кла ра ци ју је са чи ни ла гру па не струч них 
љу ди, за о би ла зе ћи над ле жне по ли тич ке и струч не ин сти ту ци је; (2) Ова ка ве 
до ку мен те не би сме ли са ста вља ти ни пот пи си ва ти нео вла ште ни по је дин ци 
у име на ци о нал них фи ло ло ги ја или сво јих на ро да; (3) Де кла ра ци ја је при пре-
ма на уз по др шку не ких не вла ди них ор га ни за ци ја сум њи вог кре ди би ли те та 
и ве ро ват но са не ча сним на ме ра ма, па је већ сто га не тре ба узи ма ти озбиљ но; 
(4) Реч је очи глед ној по ли тич кој про во ка ци ји; (5) Де кла ра ци ја је не до ре че на, 
јер не ка же ка кав је и ка ко се зо ве тај на вод ни за јед нич ки је зик; (6) Де кла ра-
ци ја је не по треб на јер от кри ва то плу во ду; (7) Ва ри јан те за јед нич ког је зи ка 
не мо гу би ти рав но прав не, и (8) Не зна се ко ме је Де кла ра ци ја упу ће на и шта 
се од ње за пра во оче ку је.3 У сво јим ко мен та ри ма на ре ак ци је по во дом об ја-
вљи ва ња Де кла ра ци је Бу гар ски по зи ва оне ко ји је оспо ра ва ју да је пр во па-
жљи во про чи та ју, по ка зу ју ћи да су њи хо ве оце не нај че шће у су прот но сти са 
ње ним ци љем, те да је она за њих не рет ко би ла по вод за по на вља ње идео ло шки 
уте ме ље них ста во ва и афир ма ци ју вла сти те бри ге за је зик и на ци о нал ну за-
јед ни цу. Обра зло же но од го ва ра и они ма ко ји оспо ра ва ју пра во по је дин ци ма 
да се не ин сти ту ци о нал но удру жу ју и уче ству ју у рас пра ви о је зич кој по ли-
ти ци, а по го то во да пред ла жу ка ко да се не га тив не по сле ди це до са да ин сти-
ту ци о нал но до не се них од лу ка ума ње, под се ћа ју ћи их по но во да је зик при па да 
ње го вим го вор ни ци ма за ко је је ње го ва ко му ни ка тив на функ ци ја при мар на. 
До бро по зна ва ње про бле ма по ли цен трич не стан дар ди за ци је и ува жа ва ње 

2 Тран скрип ти кон фе рен ци ја мо гу се пре у зе ти са сај та про јек та.
3 На упи те Де кла ра ци ја о за јед нич ком је зи ку, Од је ци Де кла ра ци је мо гу се на ин тер-

не ту на ћи тек сто ви на ко је Бу гар ски упу ћу је, а уз њих и мно ги дру ги.
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ко му ни ка тив них по тре ба го вор ни ка у осно ви су ње го вих од го во ра они ма 
ко ји спо ре рав но прав ност ва ри ја на та за јед нич ког је зи ка за што се за ла же 
Де кла ра ци ја.

У окви ру овог по гла вља је и оде љак са на сло вом „По др шка”, у ко јем је 
уз кра ћи ко мен тар ау тор дао из вод из спи ска пот пи сни ка Де кла ра ци је, ко ји 
укљу чу је углав ном оне ко ји су про фе со нал но ве за ни за је зик (лин гви сти, 
пи сци, књи жев ни исто ри ча ри и кри ти ча ри, но ви на ри, пу бли ци сти, пре во-
ди о ци; укуп но 180), а за тим кра ћи осврт на од је ке Де кла ра ци је у јав но сти. 

Суд о ко мен та ри ма Ран ка Бу гар ског о оце на ма Де кла ра ци је у пот пу ном 
је са гла сју са оп штим су дом о овој књи зи: књи га по твр ђу је не са мо да ау тор 
ве о ма до бро по зна је те о риј ске прин ци пе стан дар ди за ци је је зи ка, као и мо де-
ле по ли цен трич не стан дар ди за ци је, те да сто га и мо же објек тив но про це ни-
ти не са мо по ступ ке у ве зи са стан дар ди за ци јом иди о ма на но во што кав ском 
ди ја си стем ском под руч ју, већ и ре зул та те и по сле ди це при ме ње них мо де ла 
у да тим дру штве но-по ли тич ким кон тек сти ма. Ау то ро ви ар гу мен ти ‘за’ за јед-
нич ки је зик ка ко га по и ма Де кла ра ци ја знат но су убе дљи ви ји од ар гу ме на та 
оних ко ји су ʻпро тивʼ ње.

На кра ју реч-две о сти лу ове књи ге. Књи га је до вољ но ра зу мљи ва чи та-
о ци ма раз ли чи тих про фе си о нал них усме ре ња, ко је су ге стив но фор му ли са ним 
на сло вом по зи ва да и са ми од го во ре на пи та ње да ли го во ре ʻза јед нич кимʼ 
је зи ком, а исто та ко и до вољ но ја сно оба ве зу ју ћа у од но су на струч ња ке да 
се у из бо ру из ме ђу стру ке и по ли тич ког ста ва пред ност мо ра да ти стру ци. 

Ве ра Ва сић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

vva sic021@gmail.com

2. дРУГИдЕО књи ге, на сло вљен „До да так”, са др жи при ло ге о но вим 
сли ве ни ца ма, о оста лим но во за бе ле же ним жар го ни зми ма и на ста вак Се лек-
тив не би бли о гра фи је со ци о лин гви сти ке. Као што је до бро по зна то, ау то ро-
во ду го го ди шње ба вље ње жар го ном и те ма ма ве за ним за ње га, обо га ти ло 
је лин гви стич ку ли те ра ту ру зна чај ним бро јем пу бли ка ци ја и пру жи ло увид 
ка ко у кре а тив не ме ха ни зме твор бе ре чи у срп ском је зи ку, та ко и у оп шти је 
со ци о лин гви стич ке по ја ве ве за не за овај је зич ки ва ри је тет. Ни ова књи га 
Ран ка Бу гар ског ни је у том по гле ду из у зе так те нам до но си пре глед жар гон-
ских но ви на, про пра ћен ди ску си јом и лек си ко граф ски уре ђе ном гра ђом.

Нај ин те ре сант ни је ме ђу њи ма из ви ше аспе ка та сва ка ко су сли ве ни це, 
ре чи на ста ле „сли ва њем две ју ре чи или њи хо вих де ло ва у но ву це ли ну, че сто 
али не и оба ве зно мо ти ви са ном пре кла па њем њи хо вих фор мал них сег ме на-
та, при че му та ко до би је на сли ве ни ца нај че шће и се ман тич ки пред ста вља 
ком би на ци ју де ло ва ко ји су ушли у њен са став” (BugarSkI 2013:17‒18). Та ко 
је, на при мер, реч бру ко мет1 на ста ла сли ва њем ре чи бру ка и ру ко мет да 

1 Ако ни је дру га чи је на зна че но, на ве де ни при ме ри су узе ти из књи ге ко ја је пред мет овог 
при ка за.
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озна чи лош ру ко мет, а ма кла ва је, шта дру го не го ба кла ва с ма ком. Овим 
по ступ ком на ста ју ре чи нео че ки ва ног, али че сто ша љи вог или по спрд ног 
зна че ња: Ли ли хип сте ри (ли ли хип + хип сте ри) ‘фир ма и сајт за про да ју гар-
де ро бе за ма ле хип сте ре’; оси ро ма ше ни бо ра ни јум (оси ро ма ше ни ура ни јум 
+ бо ра ни ја) ‘бо ра ни ја без ме са’; по по влук (по по ви + ло по влук) ‘ло пов ско 
по на ша ње по по ва’; ам стер да ма (Ам стер дам + да ма) ‘ин тер на ци о нал на про-
сти тут ка’; жет ка (же на + тет ка) ‘же ни на тет ка из Ка на де’; Оба ла ло зо ва че 
(Оба ла сло но ва че + ло зо ва ча) ‘Цр на Го ра’; па ор по инт (па у ер по инт + па ор) 
‘се љач ки ура ђе на пре зен та ци ја’ и још мно ге дру ге, укуп но 355.

Ран ко Бу гар ски је не са мо пр ви уо чио и име но вао овај твор бе ни по сту пак 
у срп ском је зи ку, уста но вио и опи сао твор бе не мо де ле и из дво јио те мат ске 
ре ги стре у ко ји ма се нај че шће ја вља, не го од 2001. го ди не, ка да је у ча со пи су 
Је зик да нас иза шао ње гов пр ви чла нак на ову те му (бУГАРсКИ 2001), не у мор-
но при ку пља и бе ле жи сли ве ни це. До пре 30-ак го ди на овај по сту пак је био 
не по знат у срп ском је зи ку, али се, нај ве ро ват ни је под ути ца јем сли ве ни ца 
по зајм ље них из ен гле ског (нпр. смог, мо тел, бранч), по чео ја вља ти и код нас. 
У по чет ку је то би ло тек спо ра дич но али се вр ло бр зо одо ма ћи ло и по че ло је 
ства ра ње сли ве ни ца и са до ма ћим еле мен ти ма као и по ја ва но вих твор бе них 
мо де ла ко ји ни су уве зе ни с по зајм ље ни ца ма из ен гле ског је зи ка. Њи хов број 
пре шао је са да 2000 и ра сте и да ље, чак бр же не го што је оче ки ва но. Оче-
ки ва ни при раст је био око 100 сли ве ни ца го ди шње (BugarSkI 2013: 94), али 
овај нај но ви ји улов, ка ко ау тор од ми ља на зи ва но во при ку пље ну гра ђу, од 
355 сли ве ни ца, ухва ћен је за не пу не две го ди не. Ово го во ри да не са мо ра сте 
уку пан број сли ве ни ца, не го ра сте и сто па ко јом се тај број уве ћа ва.

С фо р мал не стра не, ка рак те ри стич но за овај твор бе ни по сту пак је да 
се мо р фем ске гра ни це углав ном не по шту ју. Твор бе не осно ве су нај че шће 
це ле ре чи од ко јих ен ко дер за др жа ва оно ли ко ко ли ко је оп ти мал но да би до-
би је ни ре зул тат био у скла ду с фо но так тич ким пра ви ли ма, а опет до вољ но 
про зи ран да омо гу ћи успе шну ин тер пре та ци ју од стра не де ко де ра. Је дан од 
нај фре квент ни јих ме ха ни за ма ко ји ма се ово по сти же је сте ко ри шће ње пре кла-
па ња фо р мал них сег ме на та две ју осно ва: ма кла ва (мак + ба кла ва),2 ма му рант 
(ма му ран + ма ту рант); феј сбу кван (феј сбук + бу кван). Ово пре кла па ње нај че-
шће је на ме сту сли ва ња две ју осно ва, али се мо же про сти ра ти (дис кон ти-
ну и ра но) и кроз це лу реч, нпр: еври тро ци ти (еври + ери тро ци ти) ‘ми то за 
спе ци ја ли стич ки пре глед кр ви’, Ер доц кан (Ер до ган + доц кан) ‘тур ски пред-
сед ник ко ји се ка сно из ви нио због оба ра ња ру ског ави о на’; Ма фи је вић (ма фи ја 
+ Ма ти је вић) ‘ре ди го ва но пре зи ме вла сни ка ин ду стри је ме са’. На сто ја ње да 
се ово пре кла па ње по стиг не не рет ко ути че и на сам ода бир осно ва ко је ће 
учесто ва ти у сли ва њу. При ме ра ра ди, у сли ве ни ца ма као што су бру ко мет 
(бру ка + ру ко мет), Ба гро бан ка (ба гра + Агр о бан ка)3 или пе жо а зи ја (пе жо + 
бу р жо а зи ја)4, ен ко дер је за по сти за ње на ме ра ва ног зна че ња мо гао ода бра ти 
би ло ко ји си но ним али је, чи ни се, мо гућ ност да се оства ри фо но ло шко (и 
гра фо ло шко) пре кла па ње ов де пре суд но ути ца ло да се нпр. уме сто лош или 

2 Фо р мал но иден тич ни сег мен ти су под ву че ни.
3 При мер је узет из BugarSkI (2013).
4 При мер је узет из BugarSkI (2013).



слаб упо тре би баш бру ка, уме сто олош или шљам баш ба гра, а уме сто мер-
це дес или ја гу ар баш пе жо.

Као што се из го ре на ве де них при ме ра мо же ви де ти, ра ди се о вр ло кре-
а тив ном твор бе ном по ступ ку чи ји по тен ци јал ни је остао нео т кри вен већ се 
оби ла то ко ри сти у мно гим ре ги стри ма. Као и у ра ни јим тек сто ви ма о сли ве-
ни ца ма, ау тор да је по де лу по те мат ским под руч ји ма, а ов де ће због про стор-
ног огра ни че ња би ти на ве де ни са мо не ки. Мо гућ ност да се но вом реч ју, ко ја 
је при том ско ва на на до се тљив и кре а ти ван на чин, а при вла чи па жњу јер је 
за ње но ту ма че ње по тре бан ве ћи ког ни тив ни на пор не го што је то слу чај с 
ве ћи ном дру гих ре чи, сва ка ко ни је про шла не при ме ће но од стра не по сле-
ни ка ре клам не ин ду стри је. Ре ги стар те ле ви зиј ских, но вин ских и дру гих 
ре клам них огла са је од са ме по ја ве овог твор бе ног по ступ ка био и до да нас остао 
ме ђу нај бо га ти јим из во ри ма сли ве ни ца. Ра ни је ре ги стро ва ним сли ве ни ца ма 
Бу гар ски у овој књи зи до да је Fa iryta stič no (за де тер џент Fa iry), спа со НО Сан 
(за спреј за нос), НЕО гра ни че на при ча (за пост пејд сер вис НЕО), ве гап чи ћи 
(ве ган ски ће вап чи ћи) и дру ге. Омла дин ски жар гон, тра ди ци о нал но нај ди на-
мич ни ји и нај кре а тив ни ји сег мент не ког је зи ка, обо га тио је срп ски лек си кон 
ре чи ма као што су већ по ме ну ти ма му рант, али и за је фр кан ци ја (за је бан-
ци ја + за фр кан ци ја), го спр дар (го спо дар + пр ди), блен та ли тет (блен тав + 
мен та ли тет), итд. Ови по след њи при ме ри илу стру ју још је дан праг ма тич ки 
по тен ци јал сли ве ни ца – њи хо ву ша љи вост. Та ша љи вост, у ком би на ци ји са 
сли ва њем нео че ки ва них осно ва, чи ни их ефект ним је зич ким оруж јем у по-
ли тич ком дис кур су те не чу ди да их вр ло че сто на ла зи мо упра во у об ра чу-
ни ма из ме ђу по ли тич ких не ис то ми шље ни ка или у тек сто ви ма по ли тич ких 
ана ли ти ча ра, но ви на ра и ко лум ни ста. На ве шће мо са мо не ко ли ко при ме ра, 
уз кон те кс туалнa објашњењa преуз етa из књи ге: Пре ми јер сед ник (пре ми јер 
+ пред сед ник) ‘о Алек сан дру Ву чи ћу у две уло ге’; РИК ну ла нам др жа ва (РИК 
(Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја) + рик ну ла) ‘тран спа рент на по сти збор ним 
про те сти ма сту де на та у Но вом Са ду’; чет но кра ти ја (чет нич ка + де мо кра-
ти ја) ‘оце на по сти збор не ко а ли ци је ДС и СРС у бе о град ској оп шти ни Ста ри 
град’, ја па ја то лах (ја па ја + аја то лах) ‘хва ли са ви аја то лах’ и дру ге, ни шта 
ма ње кре а тив не. А да ре фе рен ти ни су са мо ов да шњи по ли ти ча ри све до че и 
Трам по ка лип са, трам пе та ње, Трам пу тин, Чо ко лин да или кра де зе ов ци.

У на ред ном одељ ку Бу гар ски раз вр ста ва при ку пље ну гра ђу по твор бе-
ним мо де ли ма ко је је уста но вио у ра ни јим ра до ви ма. Има их осам и сви су 
за сту пље ни ма да не у под јед на кој ме ри. Нај ве ћи број сли ве ни ца на пра вљен 
је по мо де лу пр ви део пр ве + дру ги део дру ге ре чи: луп сус (лу пи ти + лап сус), 
пол тро не ри јат (пол тро ни + про ле та ри јат), про фе ти тељ (про фе сор + про све-
ти тељ), пун та хи ја (Пун то + пу ста хи ја), итд. Дру ги по за сту пље но сти је сте 
мо дел где се це ла пр ва реч сли ва с дру гим де лом дру ге ре чи: дре ка ни ца (дрек 
+ де ка ни ца), геј ми јер ка (геј + пре ми јер ка), пла зма сти чар ни ца (Пла зма (кекс) 
+ по сла сти чар ни ца), Швер це го вац (шверц + Хер це го вац), итд. Ова два мо-
де ла за јед но по кри ва ју по ло ви ну укуп ног ма те ри ја ла, чи ме се на ста вља 
ра ни ји тренд у про дук тив но сти по је ди них мо де ла. Сле де ћи у ни зу је мо дел 
ко ји је на ро чи то за ни мљив јер је не ли не а ран, тј. „јед на реч или њен део се 
убацу је усред дру ге или се с њом ис пре пли ће, по вре ме но уз мо ди фи ка ци је 
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ко је за ма гљу ју иден ти тет сег ме на та” (стр. 163), нпр. ди слај кси ја (дис лек си ја + 
лајк), им пи чвајз мент (им пич мент + пи чвајз), сај мо др шци (са мо др шци + са-
јам), итд.

На ред ни сег мент чи ни Реч ник у ко јем су абе цед ним ре до сле дом да те 
све за бе ле же не сли ве ни це (њих 355), а за сва ку сли ве ни цу да те су осно ве од 
ко јих је са чи ње на, твор бе ни мо дел ко јем при па да и те мат ско под руч је у ко јем 
је за бе ле же на. Вред ност ова квог лек си ко граф ског устрој ства не тре ба на гла-
ша ва ти – ја сно је да је пре гле дан и од ве ли ке по мо ћи бу ду ћим ис тра жи ва чи-
ма. На кра ју, ту је и ма ли до да так ко ји но си на слов „Не ке дру ге скри ва ли це”, 
а у ко јем се ау тор ба ви кре а тив ним и ду хо ви тим „вер бал ним екс пе ри мен-
ти ма” ко је је за бе ле жио, ко ји су слич ни сли ве ни ца ма по ду ху, али се ипак 
не мо гу у њих свр ста ти. Обич но је, ка ко ка же, „реч о по ступ ку при ко ме се 
ма лим фор мал ним ин тер вен ци ја ма да је но во нео че ки ва но зна че ње по зна тим 
из ре ка ма или син таг ма ма по пу ла ри зо ва ним кроз књи жев на и умет нич ка 
де ла” (стр. 181). Ка ко не би смо ума њи ли ужи так при од го не та њу, не ће мо их 
ов де об ја шња ва ти не го ће мо са мо на ве сти не ко ли ци ну при ме ра а чи та о цу 
пре по ру чи ти да оста ле по гле да у књи зи: Чин и ка зна, Гр лом у ја бу ке, Играч ка 
пљач ка, Ди ши про па ло, Но ви на ри у ни ском шкар ту.

На ред ни оде љак по све ћен је оста лим нај но ви јим жар го ни зми ма. Осим 
сли ве ни ца, Бу гар ски го ди на ма при ку пља и бе ле жи и дру ге жар го ни зме, 
ма хом су фик сал но из ве де не. Од 65 ис тра жи ва них су фиксâ, на ста вља се ра ни је 
уо чен тренд по ра ста бро ја ре чи са су фик сом -ија да, са сле де ћим зна че њи ма: 
‘су срет или дру же ње’ (фи ло ло ги ја да), ‘так ми че ње’ (пе ка ри ја да, шко ба љи ја-
да, зе ља ни ци ја да), ‘фе сти вал, при ред ба, ре ви ја’ (Bull do gi ja da, лон ча ри ја да), 
‘за плет, за вр зла ма’ (Со ро си ја да), ‘по спрд на ка рак те ри за ци ја не ког до га ђа ја 
или по на ша ња’ (опо зи ци ја да, пол тро ни ја да), ‘при ред бе у спо мен на ис так ну те 
лич но сти’ (Шек спи ри ја да). Сле де ћи по про дук тив но сти је су фикс -ак/-њак/-љак, 
за бе ле жен у при ме ри ма као што су се бич њак, естрад њак и тр жњак. Иа ко 
не што ма ње ви тал ни, ту су и дру ги су фик си, као, на при мер, -џи ја (по стер-
џи ја, ко мен тар џи ја, ко ри дор џи ја), -аш (Брег зи таш, тро ци фраш, кри ви наш), 
-уша (феј ку ша, си ли ко ну ша, па пи ру ша) и дру ги.

Ма те ри јал ко ји је Бу гар ски то ком вре ме на при ку пио са др жи пре ко 5900 
ре чи, или, ка ко сам ка же, „је дан ма ло ве ћи ома њи реч ник” (стр. 194). С об зи ром 
на ди на ми чан ка рак тер жар го на и че сто ефе мер ну при ро ду ње го ве лек си ке, 
ве ли ки део жар гон ских нео ло ги за ма ла ко про ђе не при ме ће но и не за бе ле же-
но. У том сми слу, до при нос ау то ро вог ра да на при ку пља њу, кла си фи ко ва њу 
и лек си ко граф ској об ра ди жар гон ских ре чи за и ста је не мер љив. Ви ше де це-
ниј ски лек сич ки фонд са чу ван је од за бо ра ва, а при ку пље на гра ђа све до чи 
о ње го вој ви тал но сти, али и ин вен тив но сти ње го вих го вор ни ка ко ји на кре-
а ти ван на чин ко ри сте рас по ло жи ве твор бе не ме ха ни зме.

На са мом кра ју књи ге ау тор да је на ста вак Се лек тив не би бли о гра фи је 
со ци о лин гви сти ке, за пе ри од 2016‒2017. го ди не, са 68 но вих би бли о граф ских 
је ди ни ца. Ран ко Бу гар ски са ста вља ову би бли о гра фи ју од 1967. го ди не, пр во 
за под руч је це ле СФРЈ, за тим за СРЈ, па СЦГ, те са да са мо са Ср би ју. Под се-
ћа мо да је 2009. го ди не она иза шла као по себ на пу бли ка ци ја за пе ри од 
1967‒2007. (BugarSkI 2009), а по том и 2015. го ди не за пе ри од 1967‒2014. (Bu-
garSkI2015).
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Tvrt ko Pr ćić. Ka sa vre me nim srp skim reč ni ci ma 
No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, 2018, 224 str.

Пред чи та о ци ма је књи га ау то ра Тврт ка Пр ћи ћа Ka sa vre me nim srp skim 
reč ni ci ma у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, ко ја се ба ви срп ском 
лек си ко гра фи јом у кон тек сту са вре ме ног те о риј ског и прак тич ног схва та ња 
ове ди сци пли не. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да по сто је ћи реч ни ци при па да-
ју ери пре де лек трон ске ака дем ске лек си ко гра фи је, да им не до ста ју но ве 
ре чи и да су огра ни че но до ступ ни, об ра ђе на те ма ти ка ве о ма је ак ту ел на, те 
вр ло ко ри сна ши ро кој пу бли ци: лек си ко гра фи ма, сту ден ти ма и сви ма оста-
ли ма ко је за ни ма ју ре чи и њи хо ва об ра да у реч ни ци ма. Не ра чу на ју ћи Пред-
го вор, књи га се са сто ји од осам по гла вља ко ја су си сте мат ски по де ље на на 
уже те мат ске це ли не. На кра ју књи ге пред ста вљен је спи сак ко ри шће не ли-
те ра ту ре од пре ко 300 хро но ло шки но ви јих би бли о граф ских је ди ни ца и 20 
елек трон ских реч ни ка ре но ми ра них бри тан ских и аме рич ких из да ва ча са 
бес плат ним при сту пом, што та ко ђе го во ри у при лог ак ту ел но сти об ра ђе не 
те ме. У на став ку, украт ко је пред ста вљен са др жај књи ге по по гла вљи ма. 

У ПРвОмПОГлАвљУ под на сло вом „Ka kva nam lek si ko gra fi ja tre ba” (стр. 
13−50), ау тор да је кри тич ки осврт на до ма ћу лек си ко гра фи ју у кон тек сту 
са вре ме ног схва та ња ове ди сци пли не, те по де ле ње них де лат но сти на че ти ри 
ком по нен те: прак тич ну, те о риј ску, пе да го шку и обра зов ну. У ве зи са прак-
тич ном лек си ко гра фи јом, ау тор по вла чи ја сну гра ни цу из ме ђу ис тра жи вач-
ких и пре пи си вач ких реч ни ка, бу ду ћи да се пр ви те ме ље на ис тра жи вач ком 
ра ду, док су дру ги ко мер ци јал ни. Ва жна по став ка у ве зи са те о риј ском лек-
си ко гра фи јом је сте да не по сто ји об је ди ње на би бли о гра фи ја лек си ко граф-
ских књи га и чла на ка, услед че га је ова књи га пр ва пу бли ка ци ја ко ја пру жа 
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чи та о цу до бар увид у ста ње лек си ко гра фи је код нас и у све ту то ком по след ње 
две де це ни је. Обра зов ни кур се ви из пред ме та Лек си ко гра фи ја на Уни вер зи-
те ту у Бе о гра ду и Уни вер зи те ту у Но вом Са ду пред ста вља ју скро ман до-
при нос пе да го шкој лек си ко гра фи ји, што се та ко ђе мо же ре ћи за обра зов ну 
лек си ко гра фи ју, по што уку пан број об ја вље них пу бли ка ци ја укљу чу је са мо 
три збор ни ка ра до ва, јед ну ко лек тив ну мо но гра фи ју и пре вод јед ног при руч-
ни ка. У све тлу на ве де ног, те са ци љем да срп ска лек си ко гра фи ја по стиг не 
озбиљ ни ји за мах, ау тор за кљу чу је да је ну жно да она бу де ин сти ту ци о нал но 
ор га ни зо ва на и ди ги тал но ре а ли зо ва на, те бес плат но до ступ на пу тем ин-
тер не та, као и да бу де ускла ђе на са оп штим прин ци пи ма са вре ме не лек си-
ко гра фи је ко ји укљу чу ју: на уч ну за сно ва ност, функ циј ску про фи ли са ност 
реч ни ка (па сив ну, ак тив ну, по сред нич ку и ме та лек сич ку), окре ну тост пре-
ма ко ри сни ци ма, пред у сре тљи вост пре ма ко ри сни ци ма, ин сти ту ци о нал но 
раз ви ја ње реч нич ке кул ту ре и ди ги тал ну ре а ли за ци ју бу ду ћих реч ни ка.

На осно ву кри тич ке ана ли зе срп ске прак тич не лек си ко гра фи је, у на-
став ку је по ну ђен ам би ци о зан план ак тив но сти за ње ну ре фор му, ко ји укљу-
чу је два на ест при о ри те та чи ја се ре а ли за ци ја пред ви ђа у три ета пе. Пр ва би 
тра ја ла нај ду же три го ди не и укљу чи ва ла би че ти ри основ не став ке: (1) 
осни ва ње На ци о нал ног цен тра за лек си ко гра фи ју (НЦЛ) ко ји би об је ди нио 
срп ски је зик, је зи ке на ци о нал них ма њи на и стра не је зи ке ко ји се уче код нас; 
(2) спро во ђе ње ди ги та ли за ци је по сто је ћих је зич ких при руч ни ка; (3) при-
зна ва ње на уч ног ста ту са лек си ко гра фи је, у скла ду са ак ту ел ним ту ма че њем 
у све ту; (4) обез бе ђи ва ње пра вил ног вред но ва ња ре зул та та ори ги нал ног и 
ино ва тив ног лек си ко граф ског ра да у од го ва ра ју ћим ак ти ма Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је; и (5) ор га ни зо ва ње 
струч ног уса вр ша ва ња лек си ко гра фа. Дру га ета па, ко ја би тра ја ла око две 
го ди не, об у хва ти ла би још два кључ на при о ри те та ко ји чи не si ne qua non 
са вре ме не лек си ко гра фи је. По шту ју ћи ре до след на бра ја ња, то су: (6) ства ра ње 
Срп ског на ци о нал ног елек трон ског кор пу са (СНЕК) са нај ма ње 500 ми ли о-
на ре чи, ко ји би се пе ри о дич но до пу ња вао и ко ји би се пре те жно те ме љио на 
ин тер нет ским из во ри ма, по узо ру на елек трон ске кор пу се ен гле ског је зи ка; 
и (7) ства ра ње елек трон ских кор пу са оста лих ма тер њих је зи ка у на шој сре-
ди ни и па ра лел них елек трон ских кор пу са па ро ва је зикâ. Тре ћа ета па тра ја ла 
би око три го ди не и би ла би ре а ли зо ва на кроз сле де ћих пет групâ при о ри те та: 
(8) са ста вља ње ОНлАјН из да ња са вре ме ног оп штег реч ни ка срп ског је зи ка 
ко је би би ло бес плат но до ступ но свим за ин те ре со ва ним ко ри сни ци ма; (9) 
са ста вља ње е-реч ни ка раз лу че них си но ни ма срп ског је зи ка; (10) са ста вља-
ње елек трон ског реч ни ка ко ло ка ци ја срп ског је зи ка по узо ру на ве ћи број 
слич них реч ни ка у ен гле ском је зи ку, а на осно ву ис тра жи ва ња у срп ском 
је зи ку; (11) са ста вља ње дру гих јед но је зич них реч ни ка, тј. до пу ње них из да-
ња реч ни ка нео ло ги за ма, но ви јих ан гли ци за ма и жар го ни за ма, као и са свим 
но вих реч ни ка, нпр. реч ни ка сли ве ни ца и тер ми но ло шких реч ни ка; и (12) 
са ста вља ње дво је зич них реч ни ка, ка ко оп штих та ко и спе ци ја ли зо ва них и 
тер ми но ло шких, укљу чу ју ћи и спе ци фич не реч ни ке ла жних па ро ва, при 
че му ау тор украт ко да је би бли о гра фи ју по сто је ћих реч ни ка овог ти па, као и 
пред лог за раз ми шља ње о но вом тзв. би лин гва ли зо ва ном реч ни ку, тј. јед но-
је зич ном реч ни ку с пре во ди ма. На кра ју увод ног по гла вља, ау тор на гла ша ва 
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по тре бу за раз ви ја њем срп ске реч нич ке кул ту ре ко ја чи ни део оп ште је зич-
ке кул ту ре, и ко ја је у до са да шњем школ ском си сте му при лич но за не ма ре на. 
Оства ри ва ње ово га ци ља те ме љи се не са мо на ре а ли за ци ји на ве де них при-
о ри те та, већ и на до број оба ве ште но сти ко ри сни ка у ве зи са по сто је ћим 
реч ни ци ма, те на из ра ди но вих ди дак тич ких ма те ри ја ла, као и на стал ном 
под сти ца њу њи хо вог ко ри шће ња у прак си, што пред ста вља при о ри те тан 
за да так пред сто је ће ре фор ме школ ског си сте ма.

У дРУГОмПОГлАвљУ под на сло вом „Na crt za sa vre me ni opšti reč nik srp skog 
je zi ka” (стр. 51−69), по ну ђен је про је кат са вре ме ног оп штег реч ни ка срп ског 
је зи ка за сно ва ног на ис прав ном ту ма че њу да прак тич на лек си ко гра фи ја по-
чи ва на те ме љу до брог по зна ва ња лек сич ког си сте ма, што зна чи да су ин ди-
ка то ри зна че ња, по ред уо би ча је них, и ко ло ка циј ска, гра ма тич ка, про зо диј ска, 
се ман тич ка, праг ма тич ка и сти ли стич ка свој ства. По узо ру на нај по зна ти је 
реч ни ке ен гле ског је зи ка у елек трон ском и штам па ном из да њу, Реч ник би 
био за сно ван на СНЕК-у. По ред ти по ло шког обе леж ја да се ра ди о оп штем 
реч ни ку, ко је се ви ди из са мог на сло ва, он је син хро ни, са азбуч но по ре ђа ним 
од ред ни ца ма, се ма зи о ло шки, реч ник са трој ним те о риј ско-ме то до ло шким 
при сту пом (де скрип тив ним, пре скрип тив ним и ме та лек сич ким), реч ник 
чи ју циљ ну пу бли ку чи не из вор ни го вор ни ци срп ског је зи ка и ко ри сни ци 
ко ји ма је то стра ни је зик, реч ник са двој ном функ ци јом (па сив ном и ак тив-
ном), те реч ник ко ји би био при ре ђен као елек трон ско из да ње, а по по тре би 
и као штам па но, по узо ру на но ва из да ња по зна ти јих реч ни ка ен гле ског је зи ка. 
На пла ну ма кро струк ту ре, Реч ник би об у хва тио укуп но 100.000 од ред ни ца 
ко је чи ни оп шта до ма ћа и одо ма ће на стра на лек си ка од сре ди не 20. ве ка, 
ко ја би се пре у зи ма ла из СНЕК-а, на осно ву уче ста ло сти ја вља ња као и уста-
ље но сти у слу ча ју да се ра ди о нео ло ги зми ма. У ве зи са ми кро струк ту ром, 
су штин ска но ви на у од но су на тра ди ци о нал не срп ске реч ни ке је сте уво ђе ње 
но вих еле ме на та реч нич ког члан ка. Пр ва је се ман ти ка с праг ма ти ком, са-
гле да на у три ни воа: де фи ни ци ја ко ја да је по дат ке о де скрип тив ном зна че њу 
од ред ни це, при че му се на пу шта по сто је ћа прак са де фи ни са ња си но ни мом; 
ин ди ка то ри сми сла, ко ји пру жа ју ин фор ма ци је о ни јан са ма у зна че њи ма ре чи 
у окви ру по ли се ми је, и сми са о ни од но си си но ни ми је, ан то ни ми је и хи по ни-
ми је. Дру га је сти ли сти ка ко ја да је ин фор ма ци ју о те ри то ри јал ној, дру штве-
ној и функ ци о нал ној ра сло је но сти лек си ке, као и о лек тал ној и ре ги стар ској 
обе ле же но сти лек си ке. Тре ћа но ви на су при ме ри ко ји илу стру ју спо је ве 
од ред ни це с дру гим ре чи ма. Че твр та су уна кр сна упу ћи ва ња на фор мал но 
и/или са др жин ски по ве за не од ред ни це. По след ња, пе та но ви на су на по ме не 
у ве зи са раз лу че ним си но ни ми ма, лек сич ким и/или гра ма тич ким ко ло ка ци-
ја ма, те не стан да рд ним, не при хва тљи вим упо тре ба ма об ли ка и/или зна че ња. 
С об зи ром на об у хват Реч ни ка и зна чај ну уло гу ин фор ма ти ке, са ста вљач ки 
тим тре ба ло би да бро ји из ме ђу 10 и 15 чла но ва, ме ђу ко ји ма би по ред лек си-
ко гра фа би ли и кор пу сни лин гви сти и ком пју тер ски струч ња ци. На кра ју, 
ау тор по се бан на гла сак ста вља на ну жност спе ци ја ли зо ва не обу ке чла но ва 
ти ма, при пре му пре ци зног упут ства за рад, као и стал ног струч ног уса вр-
ша ва ња са ста вља ча. 

У ТРЕћЕмПОГлАвљУ под на сло вом „Na crt za je dan spe ci ja li zo va ni reč nik 
srp skog je zi ka” (стр. 70−87), ау тор ну ди про је кат Реч ни ка лек сич ких мре жа 
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ко ји би пред ста вљао из да нак Са вре ме ног реч ни ка срп ског је зи ка. Овај спе-
ци ја ли зо ва ни реч ник био би ре фе рен тан из вор по да та ка за три не до вољ но 
лек си ко граф ски опи са на ти па лек сич ких мре жа у срп ском је зи ку – па ра диг-
мат ске (си но ни ми ја, ан то ни ми ја и хи по ни ми ја), син таг мат ске (ко ло ка ци је) 
и тво р бе не (по ро ди це ре чи ко је су на ста ле од од ре ђе не мо тив не осно ве по-
ступ ци ма афик са ци је, ком по зи ци је и кон вер зи је). Ти по ло шки, Реч ник је 
спе ци ја ли зо ва ни, син хро ни, ма њи јед но том ни, јед но је зич ни, азбуч ни, се ма-
зи о ло шки, од но сно реч ник са двој ним те о риј ско-ме то до ло шким при сту пом 
(де скрип тив ним и ме та лек сич ким), двој ном циљ ном пу бли ком (из вор ним 
го вор ни ци ма срп ског је зи ка и ко ри сни ци ма ко ји ма је то стра ни је зик), двој ном 
функ ци јом (па сив ном и ак тив ном) и двој ном из вед бом (при мар но, елек трон ско 
из да ње и се кун дар но, штам па но). На кон то га, пред ста вље на је ма кро струк-
ту ра реч ни ка ко ји би, иде ал но, имао око 7.500 од ред ни ца у ка те го ри ја ма 
име ницâ, гла голâ, при девâ и при логâ ода бра них пре ма уче ста ло сти ја вља ња 
у СНЕК-у. С об зи ром на три вр сте укљу че них лек сич ких мре жа, ти пич на 
од ред ни ца би ла би: основ на, се ман тич ки нео бе ле же на реч у при ка зу ње них 
си но ни ма, при мар ни ко ло кат у при ка зу ње них се кун дар них ко ло ка та и мо тив-
на осно ва у при ка зу ње них тво ре ни ца. Еле мен ти ми кро струк ту ре Реч ни ка 
би ли би по да ци о ра ни је спо ме ну те три лек сич ке мре же, при че му ау тор 
да је ис цр пан опис свих сим бо ла и еле ме на та за сва ку од њих, као и илу стра-
ци ју оп штег обра сца ти по ва, ор га ни за ци је и пре зен та ци је по да та ка. У ве зи са 
си но ни ми ма, ва ља на по ме ну ти да реч нич ки чла нак укљу чу је не са мо уред но 
сло жен си но ним ски низ по сте пе ну бли ско сти са глав ном од ред ни цом, већ 
и ди фе рен ци јал ну де фи ни ци ју за сва ки се ман тич ки обе ле же ни члан ни за, 
као и при мер у пу ној ре че ни ци, чи ме би се у ве ли кој ме ри по пу ни ле пра-
зни не у лек си ко граф ској ко ди фи ка ци ји си но ни ма у по сто је ћим реч ни ци ма. 
Из ра да овог реч ни ка би ла би ор га ни зо ва на у две фа зе. Пр ву фа зу чи ни ло би 
при ку пља ње и об ра да кор пу сно за сно ва них по да та ка. С тим у ве зи, у на став-
ку, ау тор да је по дат ке о нај но ви јој софт вер ској алат ки за ана ли зу кор пу сних 
по да та ка Sketch En gi ne као и о ак ту ел ној ли те ра ту ри ко ја се ба ви ко ло ка ци-
ја ма и си но ни ми ма, при че му на по ми ње да је ма ло алат ки за кор пу сно ис тра-
жи ва ње по ро дицâ ре чи, те чак пред ла же до да ва ње спе ци јал ног мо ду ла у 
про грам ском па ке ту Sketch En gi ne, под на зи вом Word Fa mily (срп. по ро ди ца 
ре чи). Дру га фа за под ра зу ме ва ла би ор га ни зо ва ње и уоб ли ча ва ње по да та ка 
у реч нич ки чла нак, што је та ко ђе про пра ће но ин фор ма ци јом о по сто ја њу 
софт вер ског па ке та TLex Su i te ко ји би мо гао би ти при мен љив у ту свр ху. На 
кра ју, ау тор ис ти че и по тре бу за дру гим спе ци ја ли зо ва ним реч ни ци ма ко-
ји ма се већ ба ви ла те о риј ска лек си ко гра фи ја. То су: реч ни ци нео ло ги за ма, 
ан гли ци за ма и жар го ни за ма, за тим реч ник кул тур но спе ци фич них ре чи, 
реч ни ци лек сич ких по ља, реч ник сли ве ни ца, те сли ков ни реч ник срп ског 
је зи ка и тер ми но ло шки реч ни ци. 

У ЧЕТвРТОмПОГлАвљУ под на сло вом „Ski ce za no ve en gle sko-srp ske reč-
ni ke” (стр. 88−111), ау тор да је кри тич ки осврт на по сто је ће реч ни ке ово га 
ти па, на кон че га ну ди кон цепт пет са вре ме них ен гле ско-срп ских реч ни ка 
ко ји би би ли нај по треб ни ји у на шој сре ди ни, од ко јих су два оп шта и три 
спе ци ја ли зо ва на. При то ме се пла ни ра да сви реч ни ци бу ду ура ђе ни као 
ен гле ско-срп ска из да ња, а тек ка сни је и као срп ско-ен гле ски реч ни ци, бу ду ћи 
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да кул тур не спе ци фич но сти не го во ре у при лог ау то мат ском по ступ ку пре-
тва ра ња срп ских пре во да у од ред ни це. Струк ту ра из ла га ња иста је за све 
реч ни ке и укљу чу је: рад ни на слов, ти по ло шка обе леж ја, циљ ну гру пу ко-
ри сни ка, ко мен тар, ма кро струк ту ру, ми кро струк ту ру са илу стра ци јом тип-
ске од ред ни це и мо гу ће уз о ре са на зи ви ма нај ре пре зен та тив ни јих реч ни ка 
истог ти па у ен гле ском је зи ку, од но сно на зи ви ма реч ни ка ко ји би би ли нај-
ко ри сни ји за са свим но ве ти по ве реч ни ка. Пет реч ни ка од ко јих је сва ки 
пред ста вљен у за себ ном члан ку је су сле де ћи: Са вре ме ни ен гле ско-срп ски 
оп шти реч ник, Реч ник ен гле ског је зи ка с пре во ди ма на срп ски, Ен гле ско-срп-
ски реч ник си но ни ма, Ен гле ско-срп ски реч ник ко ло ка ци ја и Ен гле ско-срп ски 
реч ник кул тур но спе ци фич них ре чи. На кон пред ста вља ња реч ни ка, ау тор се 
ба ви ме то до ло шким и прак тич ним аспек ти ма из ра де реч никâ. У ве зи с ме-
то до ло ги јом, на гла ша ва се ну жност на пу шта ња тра ди ци о нал ног при сту па 
пре во ђе њу ‘реч за реч’ и пре ла же ње на са вре ме ни при ступ ко ји се ру ко во ди 
прин ци пом ‘са др жај за са др жај’. Бу ду ћи да је овај дру ги праг ма тич ки ори јен-
ти сан по што под ра зу ме ва зна че ње у кон крет ном кон тек сту, ау тор пред ла же 
тер мин праг ма тич ки при ступ као нај при клад ни ји на зив овог по ступ ка. Та-
ко ђе, ис ти че се ну жност кор пу сно лин гви стич ког при сту па као је ди ног на-
чи на да се из бег не су бјек тив ност и про из вољ ност. Сто га је ну жно има ти 
за о кру жен и јав но до сту пан СНЕК ко ји би омо гу ћио фор ми ра ње па ра лел ног 
ен гле ско-срп ског и срп ско-ен гле ског кор пу са као ба зу за из ра ду свих по ме-
ну тих реч ни ка. У ве зи са прак тич ним аспек ти ма, пред ност је не дво сми сле-
но на стра ни елек трон ске ре а ли за ци је реч ни ка, би ло у фор ми ОфлАјНили 
ОНлАјН из да ња којe би билo бес плат но доступнo пу тем ин тер не та. На кра ју 
овог по гла вља, ау тор ис ти че ну жност из гра ђи ва ња ис прав ног схва та ња лек-
си ко граф ског ра да као са ве сног, му ко трп ног на уч но-ис тра жи вач ког ра да, 
што та ко ђе зна чи да лек си ко гра фи ја за слу жу је зва нич но при зна ва ње ста ту-
са на уч не ди сци пли не у на шој сре ди ни, у скла ду са нај но ви јим ту ма че њем 
у свет ској ли те ра ту ри. 

У ПЕТОмПОГлАвљУ под на сло вом „En gle sko-srp ski kon tra stiv ni reč nik si no-
ni ma” (стр. 112−141), пред ста вљен је ам би ци о зан про је кат но вог ти па реч ни ка 
у до ма ћој и свет ској лек си ко гра фи ји, ко ји се те ме љи на са вре ме ном ту ма че-
њу си но ни ми је по ко јем она пред ста вља сми са о ни од нос из ме ђу нај ма ње две 
ре чи с истим де скрип тив ним зна че њем. У кон тек сту свет ске лек си ко гра фи је, 
но ви на је оли че на у при де ву ‘кон тра стив ни’ у ње го вом на зи ву, што зна чи да 
се Реч ник те ме љи на ме ђу соб ном кон тра сти ра њу си но ни ма у сва ком је зи ку 
по себ но, те на кон тра сти ра њу си но ни ма у оба је зи ка. У кон тек сту до ма ће 
лек си ко гра фи је, но ви на се огле да у то ме што ће то би ти пр ви реч ник ко ји 
ну ди ва ља но про ми шље не пре во де си но ни ма са ен гле ског је зи ка на срп ски, 
ко ји ће би ти пот кре пље ни не са мо ту ма че њем ни јан си у зна че њу, већ и при-
ме ри ма. За раз ли ку од реч ни ка ко ји су би ли пред мет прет ход них по гла вља 
књи ге у фор ми на цр та, рад на овом Реч ни ку већ је за по чет 2016. го ди не са 
ви со ко обра зо ва ним ау тор ским ти мом на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, при че му је сва ки члан ти ма до био пре ци зна за ду же ња за рад. Ти по-
ло шки по сма тра но, Реч ник је: спе ци ја ли зо ва ни, дво је зич ни, син хро ни, јед-
но том ни ма њег оби ма (око 1.500 глав них од ред ни ца), абе цед ни и оно ма зио-
ло шко-се ма зи о ло шки; за тим, реч ник с двој ним те о риј ско-ме то до ло шким 
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при сту пом (де скрип тив ним и ме та лек сич ким), двој ном циљ ном пу бли ком 
(из вор ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка и стран ци ма), двој ном функ ци јом 
(ак тив ном и па сив ном), те реч ник са по тен ци јал но двој ном из вед бом (при-
мар но, као штам па но из да ње и се кун дар но, као елек трон ско). Са лек си ко-
ло шког аспек та, ау тор га од ре ђу је као ком би но ва ни реч ник че ти ри у јед ном, 
бу ду ћи да укљу чу је: се ман тич ка по ља, лек сич ка по ља, раз лу че не си но ни ме 
и пре ве де не си но ни ме. Са аспек та ко ри сни ка, овај реч ник ну ди ин фор ма ци је 
у ве зи са: пој мо ви ма, ре чи ма, зна че њи ма ре чи, пре во ди ма од ре ђе них зна че-
ња ре чи, ни јан са ма зна че ња ре чи, по на ша њем ре чи у кон тек сту и пој мов ним 
си сте ми ма укљу че них је зи ка. Бу ду ћи да се ра ди о са свим но вом ти пу реч ни-
ка у до ма ћој и свет ској лек си ко гра фи ји, ау тор иде ко рак да ље у на сто ја њу да 
ста ви ре зул та те ис тра жи ва ња на увид ши ре јав но сти, те ну ди и пре во де ових 
се дам ин фор ма ци ја на ен гле ски је зик. У на став ку је пред ста вље на ма кро- и 
ми кро струк ту ра Реч ни ка. Ма кро струк ту ру Реч ни ка чи не три де ла: Во дич 
кроз Реч ник, Ре ги стар ен гле ско-срп ских си но ни ма и реч нич ки део. Ти пич ни 
реч нич ки чла нак са др жи се дам еле ме на та: ин ди ка тор сми сла глав не од ред-
ни це, озна ку вр сте ре чи, глав ну по до дред ни цу (не у трал ну ен гле ску реч), 
по до дред ни цу (ен гле ски си но ним), ди фе рен ци јал ну де фи ни ци ју тј. де фи ни-
ци ју де скрип тив ног зна че ња, кон тек сту ал но аде ква тан пре вод на срп ски 
је зик и при ме ре у ре че нич ном кон тек сту. Овај вр ло зах те ван про је кат са 
те о риј ског и прак тич ног аспек та пре ци зно је де фи ни сан по ета па ма из ра де 
ко је су осми шље не по ступ но по чев ши од утвр ђи ва ња се ман тич ких и лек сич-
ких по ља, те од ре ђи ва ња од ред ни ца и по до дред ни ца и њи хо вог пре во ђе ња, 
до из бо ра при ла го ђе них при ме ра и из ра де ре ги стра и, на кра ју, лек ту ре ру-
ко пи са. Што се из вед бе ти че, Реч ник би био об ја вљен као штам па на или елек-
трон ска књи га у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. На кра ју, 
ау тор ис ти че зна чај струч ног оспо со бља ва ња са ста вљач ког ти ма, те при пре-
му упут ства за са ста вља че, на кон че га ну ди, у из ве сној ме ри, из ме ње но прво-
бит но Упут ство за са ста вља че Ен гле ско-срп ског кон тра стив ног реч ни ка 
си но ни ма, укљу чу ју ћи и пред ло жак ти по гра фи је у реч нич ком члан ку. Ва ља 
ис та ћи да је по ну ђе но упут ство пр ви пи са ни из вор овог ти па у фа зи из ра де 
про јек та реч ни ка, те да мо же по слу жи ти као узор за све бу ду ће реч ни ке 
срп ског је зи ка. 

У шЕсТОмПОГлАвљУ под на сло вом „Reč nik no vi jih an gli ci za ma” (стр. 142–
154), да та је кри тич ка оце на реч ни ка под на зи вом Du yu spe ak an glo srp ski? 
Reč nik no vi jih an gli ci za ma, ау торâ Ве ре Ва сић, Тврт ка Пр ћи ћа и Гор да не 
Неј ге ба у ер, об ја вље ног 2001. го ди не, ко јим по во дом је пр ви пут лан си ран 
тер мин ‘ан гло срп ски’. У скла ду са са вре ме ном лек си ко граф ском прак сом, 
на кон јед не де це ни је, из вр ше на је ана ли за не по сред них и по сред них учи на-
ка реч ни ка. Ко мен та ри шу ћи сте пен оства ре но сти ци ље ва, ау тор ис ти че да 
су оства ре на че ти ри ци ља: де скрип тив ни, де скрип тив но-пре скрип тив ни, 
прескрип тив ни и лек си ко граф ски, док је глав ни, ко му ни ка тив ни циљ са мо 
де ли мич но оства рен, а по след њи, со ци о лин гви стич ки у пот пу но сти нео ства-
рен, бу ду ћи да је Реч ник остао не по знат ши рој пу бли ци, што је ло гич на по-
сле ди ца за пу ште но сти на ше је зич ке кул ту ре и одсуствa реч нич ке кул ту ре. 
Ме ђу тим, су штин ски учи нак Реч ни ка огле да се у чи ње ни ци да је дао ве ли ки 
до при нос на шој лин гви сти ци, ко ји се са гле да ва у три гру пе. У пр ву спа да ју 
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на уч ни ра до ви пр вог ко а у то ра реч ни ка, у ко ји ма су по ну ђе не мно ге те о риј-
ске и тер ми но ло шке ино ва ци је, ме ђу ко ји ма су раз ли ка из ме ђу тер ми на 
‘ан гли ци зам’ и ‘ин гли ши зам’, ти по ло ги ја ан гли ци за ма, ти по ло ги ја ан гли ци-
за ма као си но ни ма у срп ском је зи ку, опис но вог со ци о лин гви стич ког ста ту са 
ен гле ског као одо ма ће ног стра ног је зи ка и пред лог за уста но вља ва ње кон-
такт не је зич ке кул ту ре и кон такт но је зич ке ком пе тен ци је. У дру гу гру пу спа-
да низ ис тра жи ва ња у окви ру пост ди плом ских и док тор ских про је ка та на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, ко је ау тор би бли о граф ски до ку мен-
ту је у на став ку, као и чи ње ни ца да је реч ник под ста као из ра ду дру гих спе-
ци ја ли зо ва них и тер ми но ло шких реч ни ка. На кра ју, у тре ћу гру пу спа да ју 
не за ви сна ис тра жи ва ња дру гих ау то ра. Ов де ау тор по себ но ис ти че чи ње-
ни цу да „ne ma mno go jezikâ ko ji se mo gu po hva li ti ovo li kom ši ri nom i du bi nom 
svo jih is tra ži va nja u ovoj obla sti” (стр. 149). Су ми ра ју ћи мо гу ће не до стат ке лек-
си ко граф ског мо де ла ко ји у овом тре нут ку на вр ша ва ско ро две де це ни је, ау тор 
за кљу чу је да би има ло сми сла сма њи ти број укљу че них по да та ка, те скра-
ће ни ца и сим бо ла, са јед не стра не, од но сно фо р ми ра ти оп се жни ји и ра зно-
вр сни ји кор пус, са дру ге. На кра ју, ау тор се ба ви од го во ром на јед но став но 
пи та ње: „Да ли је вре де ло?” Упр кос не до вољ ним учин ци ма Реч ни ка у прак си, 
чи ње ни ца да се по ја ви ло и дру го из да ње го во ри у при лог то ме да је сте ите-
ка ко вре де ло због зна чај ног до при но са на шој лин гви сти ци, те да је упут но да 
се по бољ ша по сто је ће из да ње, да се до да ју но ви ан гли ци зми, да се до пу не 
зна че ња по сто је ћих ан гли ци за ма но вим ни јан са ма, као и да се ство ре усло ви 
за ве ћу до ступ ност овог реч ни ка у фор ми но вог про ши ре ног из да ња, чи ји 
је на црт пред мет сле де ћег по гла вља. 

У сЕдмОмПОГлАвљУ под на сло вом „No vi reč nik no vi jih an gli ci za ma” (стр. 
155−173), по ну ђен је ам би ци о зно осми шљен на црт но вог из да ња Реч ни ка 
но ви јих ан гли ци за ма ко ји је, у по ре ђе њу са реч ни ци ма истог ти па у дру гим 
је зи ци ма, нај ви ше при ла го ђен ко ри сни ку. У од но су на пр во из да ње, ма кро- 
и ми кро струк ту ра Но вог реч ни ка у из ве сном сте пе ну су ино ви ра не. Пр ва 
но ви на ти че се са мог на сло ва ко ји је кра ћи и гла си Но ви реч ник но ви јих ан гли-
ци за ма, бу ду ћи да део на сло ва по сто је ћег из да ња Do yu spe ak an glo srp ski? 
ви ше не од ра жа ва су шти ну, по што су пред мет Реч ни ка ан гли ци зми ко ји су 
оправ да ни у срп ском је зи ку, те спа да ју у стан да рд ни срп ски је зик а не у ан-
гло срп ски. Дру га струк тур на но ви на од но си се на ма кро струк ту ру Но вог 
реч ни ка. По ред по сто је ћих пет ти по ва од ред ни ца: очи глед них ан гли ци за ма, 
мор фо син так сич ких из ве де ни ца, ста ри јих ан гли ци за ма с до да тим но вим зна-
че њем, се ман тич ких из ве де ни ца и псе у до ан гли ци за ма, ау тор оста вља и мо-
гућ ност укљу чи ва ња скри ве них ан гли ци за ма (нпр. ПАмЕТНИТЕлЕфОН од енг. 
smart pho ne), ко ји би би ли по себ но обе ле же ни. Тре ћа струк тур на но ви на 
ти че се ми кро струк ту ре Но вог реч ни ка. Су штин ска но ви на ти ца ла би се 
зна че ња ко је би са да об у хва та ло три до дат на об ја шње ња за: ан гли ци зме као 
си но ни ме, ан гли ци зме као ла жне па ро ве и ан гли ци зме као уско струч не тер-
ми не ко ји су пре шли у оп шти је зик. У овом из да њу пред ви ђе на је и до пу ње на 
ска ла ин те гри са но сти ан гли ци зма у срп ски је зик ко ја би, уме сто по сто је ће 
три вред но сти, са да об у хва та ла пет: са свим нео прав да не, нео прав да не, услов-
но оправ да не, оправ да не и са свим оправ да не ан гли ци зме. Ова ко оби ман ино-
ва тив ни по ду хват те ме љи се на обим ни јем кор пу су у од но су на прет ход но 
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из да ње, са нај ма ње 10.000 је ди ни ца при ку пље них из ра зно вр сних из во ра, 
ко ји укљу чу ју не са мо штам пу, већ и пре ве де на књи жев на де ла, за тим раз-
ли чи те вр сте из во ра на ин тер не ту, те ле ви зиј ске еми си је, СМС-по ру ке и 
го вор ни је зик. Та кав кор пус био би кон вер то ван у ма шин ски чи тљив об лик 
из ко јег би би ле би ра не од ред ни це за реч ник, ко је се ја вља ју нај ма ње три 
пу та у кор пу су. У скла ду са све ма сов ни јом ди ги та ли за ци јом реч нич ких из-
во ра, Но ви реч ник пла ни ра се у елек трон ској фор ми као е-књи га, при че му 
би елек трон ско из да ње би ло обо га ће но ХИПЕРлИНКОм и бУКмАРКОм. Пр ви би 
био ис ко ри шћен за уна кр сна упу ћи ва ња на не при хва тљи ве пи са не ва ри јан-
те, као и за од ред ни це и по до дред ни це у скло пу де фи ни ци је и си но ним не 
од ред ни це, док би дру ги при ка зи вао је дин стве ни ме ни са уви дом у це ло ви-
ту ма кро струк ту ру Но вог реч ни ка. Та ко ђе, да би се оства ри ла уни вер зал на 
до ступ ност по да ци ма елек трон ског реч ни ка ну жан је по се бан софт вер ко јим 
би ди ги тал ни по да ци би ли уоб ли че ни у ту свр ху. Ме ђу на ве де ним софт вер-
ским алат ка ма, ау тор скре ће па жњу на ко мер ци јал ни про грам ски па кет 
Tshwa ne Lex за из ра ду ОНлАјН и ОфлАјН реч ни ка за плат фор ме Mic ro soft Win dows 
и Mac OS, те на па кет Tlex Su i te ко ји би био ко ри стан за при пре му ди ги тал-
ног Но вог реч ни ка, по што би омо гу ћио и из гра ђи ва ње кор пу са. На кра ју, 
ау тор ну ди још два ино ва тив на пред ло га ко ји се ти чу ин тер ак тив не ко му ни-
ка ци је чи та ла ца ко је за ни ма ју ан гли ци зми у срп ском је зи ку. То су бло го ви 
под на сло вом „Ан гли ци зам не де ље” (по узо ру на слич не ру бри ке Ј. Ћи ри ло ва 
у НИН-у и лек си ко граф ски веб сајт Word Spy) и отва ра ње спе ци јал не стра-
ни це на јед ној од дру штве них мре жа на ко јој би се во ди ле рас пра ве у ве зи 
са ак ту ел ним те ма ма из ове обла сти. Ре а ли за ци јом дру гог пред ло га мо гао 
би се по кре ну ти про је кат ОТвОРЕНОГРЕЧНИКА (енг. open dic ti o nary) као плод 
за јед нич ког ра да лек си ко гра фа и чи та ла ца ко ји би пред ла га ли но ве ан гли ци-
зме у ре че нич ком кон тек сту као по тен ци јал не од ред ни це за Но ви реч ник. У 
за кључ ку, ау тор по себ но ис ти че мо гу ћи до при нос Но вог реч ни ка су зби ја њу 
не кон тр о ли са ног пре у зи ма ња ан гли ци за ма и њи хо ве још не кон тро ли са ни је 
упо тре бе, по на вља ју ћи оп ште при хва ће ни став да њи хо во ко ри шће ње с ме-
ром, зна њем и раз у ме ва њем мо же са мо да по пра ви из ра жај не мо гућ но сти 
срп ског је зи ка. Да би се овај циљ по сти гао, ва ља обра ти ти па жњу на на став-
не пла но ве и про гра ме за ен гле ски и срп ски је зик у ко ји ма би фо кус био на 
не го ва њу кон такт не је зич ке кул ту ре и ен гле ско-срп ске кон такт но је зич ке 
ком пе тен ци је. 

По след ње, ОсмОПОГлАвљЕ, под на сло вом „Ma li en gle sko-srp ski reč nik 
prag ma tič kih ter mi na” (стр. 174−191) мо ти ви са но је ци љем да се до при не се 
зна чај ни јој афир ма ци ји праг ма ти ке код нас, у фор ми ен гле ско-срп ског реч-
ни ка стан да рд них праг ма тич ких тер ми на. У крат ком кри тич ком освр ту на 
на чин пре да ва ња лин гви сти ке на на шим уни вер зи те ти ма, ау тор ис ти че да 
је ак це нат на фор мал ним аспек ти ма, док су са др жин ски аспек ти за не ма ре-
ни, иа ко праг ма ти ка, тј. на уч на ди сци пли на ко ја се ба ви упо тре бом је зич ког 
си сте ма, по сто ји још од 1977. го ди не. Упр кос спо ра дич ним по ку ша ји ма да 
се то ис пра ви, ау тор кон ста ту је да је ин те ре со ва ње за ову област за чу ђу ју ће 
сла бо. Сто га по ну ђе ни Ма ли ен гле ско-срп ски реч ник праг ма тич ких тер ми-
на пред ста вља ва жан до при нос не са мо те р ми но ло шкој лек си ко гра фи ји, већ 
и праг ма ти ци уоп ште. Тер ми ни су пре у зе ти из пи са них струч них из во ра на 
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ен гле ском је зи ку. Реч ник је по де љен на два де ла – ал фа бет ски и те мат ски. 
У ал фа бет ском де лу на ве де ни су сви тер ми ни (укуп но 270), сва ки са упут-
ни цом на је дан од 15 гро здо ва у те мат ском де лу, у скло пу ко јег је да ти тер мин 
об ра ђен. Уну тар гро здо ва, тер ми ни су при ка за ни хи је ра р хиј ски на осно ву 
зна чењ ске по ве за но сти тер ми на, од но сно пре ма под ре ђе но сти (хи по ни ми ји) 
или пре ма су прот но сти (ан то ни ми ји). Уко ли ко по сто ји си но ним ни од нос 
из ме ђу ен гле ских тер ми на, си но ни ми се на во де је дан иза дру гог. На бро ја ни 
еле мен ти од ред ни це ефект но су ти по граф ски ис так ну ти. 

На кра ју овог при ка за, ва ља ис та ћи да је ово пр ва књи га ко ја ну ди ди-
јаг но сти ку ста ња срп ске лек си ко гра фи је пре ци зно кон ста ту ју ћи све ње не 
не до стат ке, с по себ ним ак цен том на ну жно сти фо р ми ра ња СНЕК-а и аде-
кват ног вред но ва ња лек си ко граф ског ра да у слу жбе ним ак ти ма. На осно ву 
то га, по ну ђе ни су кон крет ни пред ло зи за ко ре ни ту ре фор му, ко ји су уте ме-
ље ни на ре ле вант ним из во ри ма у ан гли стич кој и ср би стич кој ли те ра ту ри. 
Ак ту ел ност те ме, ис цр пан при каз ре зул та та де це ниј ског ра да ау то ра и свих 
оних ко је је под ста као на ис тра жи ва ње у овој обла сти, те је згро вит и кре а ти-
ван стил из ла га ња ну де за ни мљив са др жај сви ма они ма ко ји се ба ве те о риј-
ском, прак тич ном и обра зов ном лек си ко гра фи јом.

Ми ра Ми лић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду  
Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи та ња  

Лов ћен ска 16, 21000 Но ви Сад, Србија 
mmilic@uns.ac.rs

UDC 81’1:929 Bugarski R.(082)(049.32)

Ka ta ri na Ra su lić, Iva na Tr bo je vić Mi lo še vić (eds.). Bel gra de En glish Lan gu a ge 
& Li te ra tu re Stu di es. Spe cial is sue in ho no ur of Ran ko Bu gar ski on  

the oc ca sion of his 85th birt hday. Vol. 10. Bel gra de: Fa culty of Phi lo logy,  
2018, pp. 348.*

Нај но ви ји, 10. број ча со пи са Bel gra de En glish Lan gu a ge & Li te ra tu re 
Stu di es пред ста вља спе ци јал но из да ње овог ча со пи са, ко ји је у ства ри збор ник 
ра до ва у част про фе со ру Ран ку Бу гар ском, ис так ну том лин гви сти и ду го-
го ди шњем про фе со ру Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Ово ни је пр ви 
збор ник ове вр сте по све ћен проф. Бу гар ском (в. MIšeSkatoMIć–radoVanoVIć 
2000; klIkoVac–raSulIć 2003; VaSIć 2011) а на стао је по во дом ње го вог 85. 
ро ђен да на, у знак за хвал но сти и по што ва ња пре ма његовим из у зет ним ака-
дем ским ус пе си ма.

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и просто ру (бр. 
178002), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту, на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке 
Ср би је.
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Ка ко се већ у Пред го во ру ис ти че, збор ник са чи ња ва ју ра до ви по по зи ву 
упу ће ном ка ко до ма ћим, та ко и стра ним на уч ни ци ма чи ја се ис тра жи ва ња 
осла ња ју на рад проф. Бу гар ског. Та ко на стао ко лаж при ло га у ве ли кој ме ри 
осли ка ва ши рок ди ја па зон те ма ко ји ма се проф. Бу гар ски ба вио у то ку сво је 
ше сто де це ниј ске на уч не ка ри је ре, као што су оп шта лин гви сти ка, кон тра-
стив на лин гви сти ка, при ме ње на лин гви сти ка, со ци о лин гви сти ка, је зич ка 
по ли ти ка, пла ни ра ње је зи ка, је зик у спре зи са иден ти те том, кул ту ром, на цио-
на ли змом, је зич ка ма ни пу ла ци ја, тер ми но ло ги ја, је зич ка кре а тив ност, итд. 
О им пре сив ној на уч ној ши ри ни Про фе со ра све до че и пр ва два при ло га у 
збор ни ку. Пр ви је ин тер вју у ко ме Бу гар ски на се би свој ствен и ду хо вит 
на чин од го ва ра на пи та ња Ка та ри не Ра су лић о сво јој ака дем ској ка ри је ри, 
о нај зна чај ни јим ути ца ји ма, о ста во ви ма, ра до ви ма и до стиг ну ћи ма али и о 
по ли тич ком ак ти ви зму и о ду го го ди шњем ан га жма ну у Са ве ту Евро пе. Овај 
из у зет но за ни мљив и све о бу хва тан раз го вор за кљу чу је са вет ко ји Про фе сор 
да је бу ду ћим лин гви сти ма, а то је да про на ђу свој угао гле да ња на је зик и да 
ужи ва ју у ис тра жи ва њу је зи ка. Дру ги увод ни при лог, ау то ра Ива на Чо ло ви ћа, 
осни ва ча и уред ни ка Би бли о те ке XX век, го во ри о зна ча ју Ран ка Бу гар ског 
за овог из да ва ча. Јер осим што је укуп но 13 сво јих књи га об ја вио упра во у 
из да њу Би бли о те ке XX век, Бу гар ски је и са брао и уре дио две књи ге ко је су 
та ко ђе об ја вље не у овом из да њу (SaPIr1974; VorF 1979), што до не кле чи ни 
уме сним ша љи ви на зив Би бли о те ка Ран ка Бу гар ског, ка же Чо ло вић. Ау тор 
та ко ђе ис ти че да је Бу гар ски је дан од нај зна чај ни јих и нај и страј ни јих за го вор-
ни ка про све ће ња у Ср би ји и у ре ги о ну, по кре та ко ји не рет ко би ва по ти снут 
од стра не ет но-на ци о на ли стич ке иде о ло ги је, као ра ди кал ног по том ка европ-
ског ро ман ти зма и на ци о на ли зма. Ова кав ста тус Бу гар ски је за слу жио огром-
ним зна њем и ау то ри те том у обла сти је зи ка и ње го ве ве зе са дру гим дру штве-
ним по ја ва ма, као и ве штим и убе дљи вим на чи ном из ла га ња ко јим на сто ји да 
у сво јим де ли ма не са мо еду ку је чи та о це већ и да по би је ду бо ко уко ре ње не 
пред ра су де и сте ре о ти пе, да до ве де у пи та ње ла ич ке ка те го ри за ци је и при-
хва та ње по јед но ста вље них об ја шње ња и кли шеа, ко ји по не кад ре зул ти ра ју 
са мо ко мич ном си ту а ци јом али не рет ко мо гу има ти (и има ју) ве о ма озбиљ не 
по ли тич ке по сле ди це (в. на ро чи то BugarSkI 2005). 

Пре о ста лих 13 при ло га у збор ни ку пред ста вља ју ра до ве мла дих или 
већ афир ми са них на уч ни ка, ма хом не ка да шњих сту де на та проф. Бу гар ског, 
а по ве зу је их те мат ски и по сма та ра ње лин гви сти ке као на у ке о чо ве ку.

У ра ду под на сло вом Lan gu a ge con trasts in tran sla tion: cog ni ti ve and 
prac ti cal con se qu en ces, Лу на Фи ли по вић раз ма тра на ко ји на чин ме ђу је зич ке 
раз ли ке до при но се раз ли чи тој кон цеп ту а ли за ци ји до га ђа ја. Про у ча ва ју ћи 
ког ни тив не до ме не кре та ња и ка у за тив но сти и њи хо ве лек си ка ли за ци је у 
раз ли чи тим је зи ци ма из угла кон тра стив не и ког ни тив не лин гви сти ке, ау тор-
ка за кљу чу је да се при ме ном те о риј ског окви ра При ме ње не ти по ло ги је је зи ка 
(FIlIPoVIć 2008) мо гу из бе ћи гре шке или рaзрешити не до у ми це у пре во ђе њу 
и ме ђу је зич кој ко му ни ка ци ји, због че га сма тра да је нео п ход но екс пли цит но 
под у ча ва ње у обла сти ме ђу је зич ких раз ли ка.

При лог Тврт ка Пр ћи ћа, The ma kings of an ideal ge ne ral-pur po se dic ti o nary: 
The o re ti cal un der pin nings пред ста вља те о риј ске по став ке за из ра ду иде ал ног 
оп штег реч ни ка, на осно ву са вре ме них тен ден ци ја у те о риј ској и прак тич ној 
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лек си ко гра фи ји. Та кав реч ник тре ба да бу де за сно ван на на уч ним ме то да ма 
и прин ци пи ма али исто вре ме но мо ра би ти усме рен ка ко ри сни ци ма и њи-
хо вим ко му ни ка тив ним по тре ба ма ка ко у по гле ду са др жа ја та ко и у по гле ду 
на чи на на ко ји су ин фор ма ци је у ње му ор га ни зо ва не и пре зен то ва не. У ра ду 
се да ље опи су је те о риј ски оквир иде ал ног реч ни ка, с освр том на ци ље ве ко је 
та кав реч ник тре ба да ис пу ња ва, ње го ву ти по ло шку иден ти фи ка ци ју и про-
тот ип ску спе ци фи ка ци ју.

У на ред ном по гла вљу Збор ни ка, On the blur red bo un da ri es bet we en su per-
o r di na te and sub or di na te cla u ses in En glish, Вла дан Па вло вић пре и спи ту је 
оправ да ност тер ми на „су пер о р ди ни ра на кла у за” и „суб ор ди ни ра на кла у за” 
бу ду ћи да се син так сич ки кри те ри јум за ова кво раз гра ни ча ва ње два ју ти па 
кла у за не по кла па ну жно са дис курс ним кри те ри ју мом па се не рет ко ис по-
ста вља да је син так сич ки су пер ор ди ни ра на кла у за дис курс но суб ор ди ни-
ра на и обр ну то. Осла ња ју ћи се на те о риј ски оквир (функ циј ско-)ког ни тив не 
лин гви сти ке, Па вло вић на сто ји да по ка же ка ко је гра ни ца из ме ђу син так се 
и дис кур са (као и из ме ђу лин гви стич ких ка те го ри ја уоп ште) не ја сна, те ка ко 
се и њи хов до при нос укуп ном то ку дис кур са мо же сма тра ти гра ди јент ним.

Чев тр ти при лог, на сло вљен Di scur si ve me tap ho ri cal fra mes: The vi o len ce 
over lan gu a ge fra me in Ser bian and Bri tish new spa per di sco ur se, ба ви се про у-
ча ва њем си сте ма тич них ме та фо рич ких при ка за у дис кур су. Ау тор ка при ло га, 
Ксе ни ја Бо ге тић, уво ди по јам дис курс них ме та фо рич ких окви ра и ис пи ту је 
ње го ву при мен љи вост на кор пу су од по 100 но вин ских тек сто ва о је зи ку на 
срп ском и на ен гле ском. Ана ли за по ка зу је да је глав ни дис курс ни ме та фо рич-
ки оквир у но вин ском дис кур су о је зи ку и у срп ском и у ен гле ском за сно ван 
на кон цеп ту ал ном до ме ну НАсИљА, као и да слич не је зич ке иде о ло ги је вла-
да ју у Ср би ји и Ве ли кој Бри та ни ји. Ме ђу тим, док се у срп ским но ви на ма 
на си ље над је зи ком из јед на ча ва са на си љем над срп ским на ци о нал ним иден-
ти те том, у Бри та ни ји ме та је зик од ра жа ва страх од про па да ња дру штва ко ју 
иза зи ва ју омла ди на, брз тех но ло шки на пре дак и при пад ни ци ни жих дру-
штве них сло је ва.

На кор пу су ин тер вјуа по ли тич ке са др жи не на ен гле ском и срп ском је зи-
ку Ива на Тр бо је вић Ми ло ше вић ис тра жу је је зич ке екс по нен те еви ден ци јал-
но сти у ова два је зи ка. У при ло гу под на сло вом Cor pus evi den ce for evi den ti als 
in En glish and Ser bian po li ti cal in ter vi ews ау тор ка ис пи ту је фре квен ци ју и ди-
стри бу ци ју мар ке ра еви ден ци јал но сти пре ма је зи ку и ме ђу го вор ни ци ма и, 
су прот но оче ки ва њи ма, до ла зи до за кључ ка да го вор ни ци оба је зи ка ко ри сте 
исти ре пер то ар екс по не на та ко ји ма се сиг на ли зи ра ре ла тив на не по у зда ност 
до ка за, исте фор мал не сиг на ле (као што је про ме на гра ма тич ког бро ја), те да 
о из во ру ин фор ма ци је че сто го во ре нео д ре ђе но (упо тре бом па си ва у ен гле-
ском је зи ку, одн. без лич них кон струк ци ја у срп ском).

У сле де ћем при ло гу, ко ји но си на слов Hed ging in di sa gre e ments in US film 
di a lo gu es: A sign of (self-)po li te ness, po li tic be ha vi or and an iden tity mar ker, Ол га 
Па нић Кав гић, из угла је зи чки ис по ље не (са мо)уч ти во сти, ис тра жу је праг ма-
тич ке и со цио-кул тур не аспек те огра ђи ва ња при ли ком не сла га ња са го вор-
ни ком. Кор пус за ову сту ди ју чи ни ло је пет са вре ме них аме рич ких фил мо ва, 
а глав ни за кључ ци ана ли зе филм ских ди ја ло га са пет раз ли чи тих те о риј ских 
ста но ви шта мо гу се су ми ра ти на сле де ћи на чин: ста ри ја и тра ди ци о нал на 
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по де ла на уч ти вост/не уч ти вост (или уч ти вост/са мо уч ти вост) не мо же на од-
го ва ра ју ћи на чин ока рак те ри са ти упо тре бу огра да за убла жа ва ње не сла га ња 
са го вор ни ком. Уме сто то га, ову по ја ву је нај свр сис ход ни је по сма тра ти као 
ди на ми чан по јав ни об лик дру штве но при хва тљи вог вер бал ног по на ша ња.

Ко а у тор ски рад Мо то ки ја Но ма ћи ја (Mo to ki ja No mac hi) и Бо ја на Бе ли ћа, 
под на сло вом 21st cen tury stan dard lan gu a ge ide o logy in Ser bia and Po land ба ви 
се про у ча ва њем иде о ло ги је стан дард ног је зи ка и мо ћи ко ја јој се при пи су је, 
и то кроз при зму два ју је зи ка ко ји не ужи ва ју исти ста тус као стан дард ни 
је зик – бу ње вач ки у Ср би ји и ка шуп ски у Пољ ској. Иа ко је став пре ма стан-
дар ди за ци ји је зи ка у обе ове др жа ве су штин ски афир ма ти ван, овај про цес 
је усме рен пре све га ка ле ги ти ми за ци ји не са мо са мих је зи ка већ и др жа ва, 
на шта ука зу је чи ње ни ца да она не об у хва та ну жно и ма њин ске је зи ке. Та ко се 
бу ње вач ки у Ср би ји и не сма тра је зи ком већ го во ром (BošnjakoVIć–SIkIMIć
2013), док је ка шуп ски у Пољ ској је ди ни ре ги о нал ни је зик. Но, иа ко је ја сно 
да по сто је иза зо ви за иде о ло ги ју стан дард ног је зи ка у обе ове др жа ве, она 
се го то во бес по го вор но при ме њу је.

По ло жај (или тач ни је, не по сто ја ње?) ва ри ја ци о ни стич ке со ци о лон гви-
сти ке у Ср би ји ис тра жу је Ан дреј Бје ла ко вић у на ред ном по гла вљу, на сло вље-
ном Whit her va ri a ti o nist so ci o lin gu i stics in Ser bia? На и ме, ау тор уо ча ва да се 
ју го сло вен ска, а по том и срп ска со ци о лин гви сти ка ма хом ба ви ла ма кро со-
ци о лин гви сти ком и ква ли та тив ном со ци о лин гви сти ком, док кван ти тав них, 
ем пи риј ских сту ди ја ско ро да и не ма. Го то во пот пу ни не до ста так ва ри ја ци-
о ни стич ке со ци о лин гви сти ке и ур ба не ди ја лек то ло ги је у овом окру же њу 
Бје ла ко вић при пи су је иде о ло ги ји („не чи сто ти” ур ба них ди ја ле ка та, је зич ким 
про ме на ма као зна ко ви ма из у ми ра ња је зи ка, итд) као и не у пу ће но сти („без-
бед ној по лу о ба ве ште но сти” , бУГАРсКИ 1986: 44) до ма ћих лин гви ста у ме то-
до ло ги ју ва ри ја ци о ни стич ке лин гви сти ке, а при лог за кљу чу је са ве ти ма о 
на чи ну на ко ји би тре ба ло при сту пи ти по нов ној ана ли зи по сто је ћег ди ја-
лек то ло шког ма те ри ја ла и при ку пља њу но вог.

Текст на сло вљен Con te sting iden tity in the lin gu i stic lan dsca pe of Bel gra de: 
An et hno grap hic ap pro ach, ау то ра Ко ста са Ка на ки са (Co sta sa Ca na ki sa), пред-
ста вља ет но граф ски пре сек је зич ког кра јо ли ка цен тра Бе о гра да. На ро чи та 
па жња по све ћу је се у овом ра ду ве зи из ме ђу ди гра фи је и хе те ро нор ма тив-
но сти са на ци о нал ним и вер ским иден ти те том, као и на чи ну на ко ји се они 
из ра жа ва ју пу тем из бо ра пи сма на јав ним нат пи си ма и гра фи ти ма и про-
тив гра фи ти ма, за бе ле же ним у пе ри о ду из ме ђу 2009. и 2017. го ди не. Пи та ња 
иден ти те та че сто има ју тра јан ути цај на је зич ки кра јо лик, и упра во због 
то га ова кву те му ва ља са гле да ти си сте ма тич но, из ви ше угло ва, што ау тор 
овог при ло га чи ни с аспек та ко ји пред ста вља пре сек со ци о лин гви сти ке, 
ет но гра фи је и се ми о ти ке.

У на ред ном по гла вљу, Ан дри ја на Ани чић ана ли зи ра дис курс ко ји је 
обе ле жио из бор Ане Бр на бић за пре ми јер ку Ср би је. У ра ду под на сло вом 
The com mon lan gu a ge of di sci pli ne: Ne sting pe da gogy and al ter na ti ve su bject 
po si ti ons in po wer in Ser bia ау тор ка ис тра жу је ка ко су дис кур си о европ ским 
вред но сти ма и људ ским пра ви ма до при не ли на стан ку и оп стан ку ге о по ли-
тич ких по де ла на овим про сто ри ма. Про у ча ва ју ћи ди на мич ки од нос из ме ђу 
пе да го ги је усло вља ва ња, хо мо на ци о на ли зма и сек су ал ног гра ђан ства, као 
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ди сци пли ни ра ју ћих дис ку р са Европ ске Уни је, та ко ђе уоч љи вих у ре то ри ци 
про е вроп ске по ли тич ке ели те у Ср би ји, ау тор ка за кљу чу је да се слич но сти 
из ме ђу ова два ре жи ма ди сци пли не об у хва те пој мом „сме шта ње пе да го ги је”, 
као про це са у ко ме ре жи ми ди сци пли не кре ћу од Европ ске Уни је пре ма ју-
го и сточ ној пе ри фе ри ји овог бло ка и ре зул ти ра ју хи је ра р хиј ским би нар ним 
по де ла ма ко је ка рак те ри ше пе да го шки и ин фан ти ли зи ра ју ћи од нос пре ма 
Дру гом.

Ве зом из ме ђу род но осе тљи вог је зи ка, гра ма тич ког ро да и род не рав но-
прав но сти ба ви се Бо бан Ар се ни је вић у ра ду под на сло вом The lan gu a ge of 
Do rian Gray: Why the so cial and cul tu ral tre at ment of gen ders can not be im pro ved 
by ac ting on the ir re flec ti ons in lan gu a ge. По ку шај да се (си лом) уве ду про ме-
не у струк ту ру је зи ка ну жно до во ди до на ру ша ва ња рав но те же у је зи ку, јер 
про ме не се стал но де ша ва ју у ра зним до ме ни ма је зи ка али су оне ре ла тив но 
спо ре и урав но те же не. Ар се ни је вић на во ди раз ло ге због ко јих се не мо же 
оче ки ва ти да се и жен ски и му шки род сва ког пој ма лек си ка ли зу је (у та квом 
си сте му род не би имао гра ма ти ка ли зо ва ну уло гу) и твр ди да лин гви стич ка 
ин тер вен ци ја про па ги ра на као на чин за по сти за ње род не јед на ко сти не мо же 
би ти успе шна, те да је зик не об ли ку је ствар ност већ је од ра жа ва.

По след ња два при ло га у збор ни ку ба ве се је зич ком кре а тив но шћу. У 
по гла вљу ко је но си на слов Lin gu i stic cre a ti vity: A vi ew from the pe rip hery of 
the Ser bian lin gu i stic spa ce, Та ња Пе тро вић ана ли зи ра је зич ке стра те ги је ко је 
се ко ри сте на Феј сбук стра ни ци ле ско вач ке ур ба не хро ни ке Кое има по град 
и у тек сто ви ма вла со ти нач ке хип-хоп гру пе So ut hen tic Crew. Циљ ра да је да 
се по ка же ка ко се по сти же је зич ка кре а тив ност ве штим стра те шким ком би-
но ва њем еле ме на та ло кал ног ди ја лек та са дру гим дис кур си ма, као и да се 
ис тра жи на ко ји на чин је зик го вор ни ка са пе ри фе ри је срп ског је зич ко-кул-
тур ног про сто ра за пра во до во ди у пи та ње иде о ло шке опо зи ци је ур ба но-ру-
рал но и ло кал но-на ци о нал но-гло бал но и ти ме де ста би ли зу је иде о ло шки 
за сно ва ну раз ли ку из ме ђу је зич ког цен тра и пе ри фе ри је. 

На по слет ку, Гор да на Ла лић-Кр стин у фо кус ин те ре со ва ња ста вља упо-
тре бу је зи ка у ци љу игре. У ра ду на сло вље ном Tran sla ting En glish wor dplay 
in to Ser bian: Evi den ce from three dysto pian no vels ау тор ка се на кор пу су три 
дис то пиј ска ро ма на на ен гле ском је зи ку ба ви ком плек сним али и иза зов ним 
те ма ма функ ци је вер бал не игре и ње ног пре во ђе ња, има ју ћи у ви ду фор-
мал ну и се ман тич ку сло же ност ига ра ре чи ма, као и ко му ни ка тив ни ефе кат 
ко ји и њи хов пре вод тре ба да по стиг не. Ана ли за кор пу са ука зу је на то да се 
игре ре чи ма по не кад пре во де од го ва ра ју ћом игром ре чи у циљ ном је зи ку, 
по не кад ни зом ре чи ко ја не пред ста вља игру ре чи ма али вер но пре но си 
праг ма тич ки ефе кат или се ман тич ку са др жи ну игре ре чи ма у из вор ном 
је зи ку, а по вре ме но и пу ким по зајм љи ва њем у циљ ни је зик. Но дис то пиј ски 
ро ман, као књи жев ни жа нр, сва ка ко се по ка зао као плод но тле за про у ча ва ње 
игре ре чи ма бу ду ћи да оби лу је лек сич ким ино ва ци ја ма и ве р бал ним игра ма.

На кра ју овог при ка за, ва ља ис та ћи да ра зно род не те ме ко ји ма се ба ве 
ов де са бра ни ра до ви од ра жа ва ју ши рок ди ја па зон те ма и обла сти ко ји ма се 
проф. Бу гар ски ба вио (и ба ви) у сво јим раз ма тра њи ма је зи ка и лин гви сти ке. 
На уч ни до при нос ра до ва у збор ни ку огле да се у па жљи во ода бра ним и вео-
ма ак ту ел ним лин гви стич ким те ма ма али и у њи хо вој те мељ ној об ра ди, те 
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за кључ ци ма ко ји исто вре ме но пред ста вља ју и по ла зи ште за но ва ис тра жи-
ва ња. На ро чи ту по хва лу, ме ђу тим, за слу жу је и чи ње ни ца да збор ник ко ји 
су уре ди ле Ка та ри на Ра су лић и Ива на Тр бо је вић Ми ло ше вић пред ста вља 
збир ку ра до ва пи са них у част не са мо вр сном лин гви сти већ и из у зет ном 
пе да го гу, чи ји не ка да шњи сту ден ти, ма сте ран ди и док то ран ди, као и не ка-
да шње ко ле ге већ у че твр том на вра ту ис ка зу ју по што ва ње на овај на чин. А 
то се у ака дем ском све ту не де ша ва че сто. 
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Књи га Ма је Мар ко вић From So und to Spe ech. An In tro duc tion to En glish 
Pho ne tics and Pho no logy (Од гла са до го во ра. Увод у фо не ти ку и фо но ло ги ју 
ен гле ског је зи ка), на ме ње на, пре све га, сту ден ти ма ан гли сти ке, као увод у 

* Рад је ура ђен у окви ру про јек та Ди ги тал не ме диј ске тех но ло ги је и дру штве но-обра-
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обла сти фо не ти ке и фо но ло ги је, као и сви ма они ма ко је за ни ма лин гви сти ка, 
на ста ја ла је то ком пе ри о да од две де це ни је (стр. 13), то ком при пре ма на ста ве 
из пред ме та у ко ји ма се об ра ђу ју фо не ти ка и фо но ло ги ја на Од се ку за ан гли-
сти ку, Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, где је ау тор ка 
за по сле на у зва њу ре дов ног про фе со ра. 

Мо но гра фи ја ко ју пред ста вља мо об ја вље на је 2017. го ди не, а из да вач је 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Књи га има 308 стра на, 
са др жи 53 сли ке, 11 та бе ла и 22 ди ја гра ма и по де ље на је у се дам на ест по гла-
вља, ко ји ма прет хо де: Пред го вор (Fo re word (стр. 13)), За хвал ни ца (Ac know led-
ge ments (стр. 15)), Спи сак сим бо ла и скра ће ни ца ко ри шће них у књи зи (List of 
Symbols and Ab bre vi a ti ons Used in the Bo ok (стр. 16–17)) и Увод (In tro duc tion 
Pho ne tics and Pho no logy (стр. 19–20)), a сле ди им Спи сак ли те ра ту ре (Bi blio-
graphy (стр. 293–303)) и Спи сак пој мо ва (In dex (стр. 305–307)). Пр вих де вет 
по гла вља, фор мал но, при па да ју пр вом де лу књи ге Фо не ти ка (Pho ne tics), а 
пре о ста лих осам – дру гом, Фо но ло ги ја (Pho no logy). 

У пр вом по гла вљу, Увод у фо не ти ку и фо но ло ги ју. Го вор ни про цес (Pre-
li mi na ri es to Pho ne tics and Pho no logy. The Spe ech Pro cess) (стр. 23–32), пре 
не го што од ре ди по ље фо нет ских про у ча ва ња, Мар ко ви ће ва украт ко опи су је 
сам про цес го во ра и еле мен те од ко јих се он са сто ји. Ау тор ка опи су је ка ко 
овај про цес за по чи ње у мо згу го вор ни ка, за вр ша ва се у мо згу слу ша о ца, а 
са сто ји се од не ко ли ко ни воа (пси хо ло шког или лин гви стич ког, не у ро ло шког, 
фи зи о ло шког и аку стич ког). У об ја шње њу фе но ме на пер цеп ци је го во ра ау тор-
ка на во ди по де лу Ста дерт-Ке не ди ја (Stud dert-Ken nedy), ко ји раз ли ку је: 1) ау ди-
тив ни, 2) фо нет ски, 3) фо но ло шки и 4) лек сич ки, син так сич ки и се ман тич ки 
ни во.

На по чет ку дру гог по гла вља, Три гра не фо не ти ке. Ме то де и тех ни ке 
фо не ти ке (The Three Bran ches of Pho ne tics. The Pho ne tic Met hods and Tec hni-
qu es) (стр. 33–45), Мар ко ви ће ва пред ста вља ме то де и тех ни ке ко је се ко ри сте 
у ар ти ку ла ци о ној фо не ти ци: ка ко не ин стру мен тал не („ки не сте тич ки осе ћај”, 
фо нет ска тран скрип ци ја (ши ро ка и уска)) та ко и ин стру мен тал не (па ла то гра-
фи ја, ра ди о гра фи ја, ул тра со но гра фи ја, маг нет на ре зо на ца, елек тро ми о гра-
фи ја, елек тро-ае ро ме три ја). Ау тор ка за тим украт ко пред ста вља аку стич ке 
ка рак те ри сти ке го вор них зву ко ва, њи хо ве пер цеп тив не ко ре ла те, као и тех-
ни ке аку стич ке фо не ти ке, да би по гла вље за кљу чи ла на по ме на ма о ау ди тив-
ној фо не ти ци.

Про дук ци ја го во ра (Spe ech Pro duc tion) (стр. 46–56) на зив је тре ћег по-
гла вља, у ко јем ау тор ка пред ста вља го вор не ор га не и об ја шња ва ка ко се 
ва зду шној стру ји обез бе ђу је енер ги ја по треб на за ре а ли за ци ју го вор них 
зву ко ва (плућ на, гло тал на и ве лар на ва зду шна стру ја). По ред то га, Мар ко-
ви ће ва пред ста вља и раз ли чи те на чи не фо на ци је, опи су је ре зо на тор ске шу-
пљи не и њи хо ву уло гу у про це су фор ми ра ња гла со ва.

У че твр том по гла вљу, Фо но ло шки си стем. Фо нем ска ор га ни за ци ја го-
вор ног је зи ка (The Pho no lo gi cal System. The Pho ne mic Or ga ni za tion of Spo ken 
Lan gu a ge) (стр. 57–63), Мар ко ви ће ва об ја шња ва да фо но ло шки си стем де-
фи ни шу ко на чан број је ди ни ца и пра ви ла по ко ји ма се те је ди ни це мо гу 
ком би но ва ти. Иа ко и мно ге жи во ти ње сво јим ре спи ра тор ним и не ким ди-
ге стив ним ор га ни ма мо гу да про из во де зву ко ве, оно по че му је го вор на 
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ко му ни ка ци ја чо ве ка спе ци фич на је сте чи ње ни ца да гла со ви го во ра је су 
је ди ни це фо но ло шког си сте ма ко је са ме не ма ју зна че ње, али уче ству ју у 
гра ђе њу зна чењ ских је ди ни ца ви шег ре да. Фо но ло шки си стем од ли ку ју и 
си ме три ја (раз ли ке на ко ји ма је зик по чи ва упо тре бље не су си ме трич но) и 
ре дун дан ци ја (тј. она свој ства го вор них зву ко ва ко ја се по на вља ју – у ко му-
ни ка ци ји би ва ју на пу ште на). 

Фо не ма и ало фон (The Pho ne me and the Alop ho ne) (стр. 64–72) на зив је 
пе тог по гла вља, у ко јем се де фи ни шу и об ра ђу ју ови пој мо ви. Ко ри сте ћи се 
опи си ма раз ли чи тих ар ти ку ла ци ја ко ји ма је фо не ма /r/ ре а ли зо ва на у ре чи ма 
red, train и thro ugh, ау тор ка до ла зи до де фи ни ци је фо не ме, а за тим, пре ко 
при ме ра гла со ва [] и [], ко ји по сто је и у ен гле ском (у ко јем су ре а ли за ци-
је две ју раз ли чи тих фо не ма) и у срп ском је зи ку (у ко јем су ком би на то рич ке 
ре а ли за ци је јед не исте фо не ме), об ја шња ва ка ко се, за пра во, је зи ци раз ли ку-
ју по ску по ви ма фо не ма ко је их са чи ња ва ју. С об зи ром на то да је овај уџ бе ник 
на ме њен сту ден ти ма ен гле ског је зи ка ко ји ма то ни је ма тер њи је зик, за ни мљи-
ви су ау тор ки ни опи си ко ји ма се оп ште лин гви стич ки пој мо ви раз ли чи то 
ту ма че у два ма је зи ци ма. Та ко ђе, у овом је по гла вљу и по јам ало фо на де таљ-
но об ја шњен уз на во ђе ње број них при ме ра. 

Иа ко је број ди стинк тив них обе леж ја (ДО) ко ја се ја вља ју у је зи ци ма 
све та ко на чан, а она по чи ва ју на тач но од ре ђе ним ар ти ку ла ци о ним и аку стич-
ким свој стви ма, ни су сва ДО за и ста и ре ле вант на у фо но ло шким си сте ми ма 
раз ли чи тих је зи ка све та, а че сто из ме ђу ау торâ не ма са гла сно сти ни по пи-
та њу то га ко ја се од ових обе леж ја сма тра ју до вољ ним за опис истог је зи ка. 
Упра во због то га, на са мом по чет ку ше стог по гла вља, Ди стинк тив на обе-
леж ја. Кон со нан ти (The Dis tin cti ve Fe a tu res. Con so nants) (стр. 73–93), Ма р-
ко ви ће ва на во ди да ће при опи су кон со на на та ен гле ског је зи ка ком би но ва ти 
ску по ве ДО да те у ра до ви ма Чом ског и Ха леа (Chomsky and Hal le), Гим со на 
(Gim son), Ро у ча (Ro ach), Ми ха и ло ви ћа и Хле бе ца. Сви се гла со ви де ле по ти пу 
ар ти ку ла ци је (во ка ли : кон со нан ти), док се кон со нан ти де ле по па ра ме три ма: 
1) на чин ар ти ку ла ци је (оп стру ен ти (пло зи ви, фри ка ти ви, афри ка те), со но-
ран ти (на за ли, ре тро флекс, ла те рал, по лу во ка ли)); 2) ме сто ар ти ку ла ци је 
(ла би јал ни, ден тал ни, ал ве о лар ни, по стал ве о лар ни, па ла то ал ве о лар ни, па-
ла тал ни, ве лар ни, гло тал ни); 3) ар ти ку ла тор, од но си се на до њи, по крет ни 
го вор ни ор ган ко ји је ак ти ван при ли ком ар ти ку ла ци је гла са (ла би јал ни, 
апи кал ни, ла ми нал ни, фрон тал ни (апи ко-ко ро нал ни), фрон тал ни, дор зал ни, 
гло тал ни); 4) звуч ност (звуч ни : бе звуч ни); 5) сна га ар ти ку ла ци је (ја ки (фор-
тис) : сла би (ле нис)); фо но ло шки са став (јед но став ни : сло же ни).

Сед мо по гла вље но си на зив Ди стинк тив на обе леж ја. Во ка ли (The Dis-
tin cti ve Fe a tu res. Vo wels) (стр. 94–111) и де таљ но об ра ђу је ДО сло же ног си сте-
ма во ка ла у ен гле ском је зи ку, ко ји се са сто ји од 12 мо ноф тон га, 8 диф тон га 
и 5 триф тон га. На раз ли ке у ква ли те ту во ка ла ути че по ло жај је зи ка (ње го ва 
ви си на и зад њост), ми шић на ак тив ност уса на и је зи ка, по ло жај је зи ка (да ли 
је је зик ре ла тив но ми ран при ли ком из го во ра (као код јед но став них во ка ла 
– мо ноф тон га) или се кре ће, кли зи из ме ђу раз ли чи тих по ло жа ја (као код сло-
же них во ка ла – диф тон га и триф тон га)). По ред то га, во ка ли се раз ли ку ју и 
по тра ја њу (ду ги : крат ки). Во ка ле Мар ко ви ће ва опи су је дру гим ДО, не оним 
ко ри шће ни ма при опи су кон со на на та: 1) на чин ар ти ку ла ци је/фо но ло шки 
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са став (јед но став ни (мо ноф тон зи) : сло же ни (дфтон зи и триф тон зи)); 2) ви си-
на је зи ка (ви со ки, ви со ки ка сред њем, сред њи, ни ски ка сред њем и ни ски по ло-
жај је зи ка); 3) део је зи ка (пред њи, сре ди шњи или зад њи део је зи ка); 4) на пе тост 
(на пе ти, опу ште ни и сред њи); 5) по ло жај уса на (усне су за о кру же не (у отво-
ре ном или у за тво ре ном по ло жа ју) : усне ни су за о кру же не (у ра ши ре ном или 
у не у трал ном по ло жа ју)) и 6) ду жи на (ду ги : крат ки во ка ли). 

У осмом по гла вљу Ре дун дант на обе леж ја. Ало фон ске ва ри јан те гла-
со ва ен гле ског је зи ка (The Non-Dis tin cti ve Fe a tu res. Al lop ho nic Va ri a tion of the 
En glish So unds) (стр. 112–130), Мар ко ви ће ва, уз мно штво при ме ра, опи су је 
ало фон ске ва ри јан те фо не ма. Ка да су кон со нан ти у пи та њу, ау тор ка на во ди 
да по де ла по ти пу ар ти ку ла ци је ни је до вољ но пре ци зна за по лу во ка ле, те 
као по де лу за ре дун дант но обе леж је пред ла же Пај ко ву (Pi ke) по де лу на кон-
то и де и во ко и де. Ау тор ка за тим на во ди да код не ких ало фон ских ва ри јан ти 
мо же да се про ме ни: на чин ар ти ку ла ци је – на при мер, код апрок си ман та /r/; 
за тим сте пен звуч но сти (код звуч них оп стру е на та и со но ра на та), ко ји он да 
мо гу би ти пот пу но звуч ни, пот пу но бе звуч ни или де ли мич но звуч ни; аспи-
ра ци ја (код бе звуч них пло зи ва), ко ји мо гу би ти пот пу но, де ли мич но, сла бо 
аспи ро ва ни или пак не а спи ро ва ни. По ред то га, ау тор ка на во ди и ове из ме не: 
код пло зи ва по сто је раз ли чи те ало фон ске ва ри јан те у за ви сно сти од ти па 
екс пло зи је (ко ја мо же би ти орал на, на зал на, ла те рал на, а мо же и да из о ста-
не); у спо је ви ма кон со на на та ко ји има ју раз ли чи та ме ста ар ти ку ла ци је пр ви 
кон со нант мо же да по ме ри ме сто ар ти ку ла ци је бли же гла су ко ји до ла зи 
по сле ње га; ало фон ске ва ри јан те на ста ју и ка да је зик за у зме не што дру га-
чи је ме сто то ком ар ти ку ла ци је гла са; пло зи ви /t/ и /d/, у не ким гла сов ним 
окру же њи ма, мо гу да има ју из го вор по пут афри ка та. Код во ка ла по сто ји 
ма ње ало фон ских ва ри јан ти, а оне укљу чу ју: про ме ну фо но ло шког са ста ва 
(огле да се у диф тон ги за ци ји мо ноф тон га и у мо ноф тон ги за ци ји сло же них 
во ка ла); про ме ну ви си не је зи ка; про ме ну ду жи не (тра ја ња); на за ли за ци ју.

Де ве то по гла вље Опис фо не ма ен гле ског је зи ка (The De scrip tion of the 
En glsih Pho ne mes) по по ло жа ју и зна ча ју цен трал но је по гла вље ове мо но гра-
фи је и по све ће но му је нај ви ше про сто ра (стр. 131–191). За сва ку од 44 фо не ме 
опи са на је ти пич на ар ти ку ла ци ја, уо би ча јен на чин гра фиј ског пред ста вља ња 
фо не ме и ре ђе ко ри шће не гра фиј ске ва ри јан те, скуп ДО и скуп по зи ци о них 
ало фо на (раз вр ста них пре ма ре дун дант ним обе леж ји ма). Све опи се пра те 
број ни при ме ри, док је уз опи се во кал ских фо не ма дат и ди ја грам на ко јем 
је озна че но ме сто ар ти ку ла ци је. У овом ве о ма ис црп ном по гла вљу, уз по моћ 
број них при ме ра, ја сно се ви ди ка ко се кон крет не фо нет ске по ја ве на ла зе у 
осно ви сло же них – на пр ви по глед, ап стракт них – фо но ло шких по де ла.

На по чет ку де ла мо но гра фи је по све ће ног фо но ло ги ји, ка ко би чи та о-
ци ма олак ша ла раз у ме ва ње об ја шње ња у ве зи с гла сов ним про ме на ма ко је 
ни су фо но ло шки усло вље не, а вр ше не су дав но у исто ри ји је зи ка, Мар ко ви-
ће ва пред ста вља фа зе раз во ја ен гле ског, у по гла вљу Ве о ма кра так пре глед 
раз во ја ен гле ског је зи ка (A Very Bri ef Over vi ew of the De ve lop ment of En glish) 
(стр. 193–201). За ста ро ен гле ски, сред њо ен гле ски и ра ни мо дер ни ен гле ски 
ау тор ка да је пе ри о ди за ци ју и крат ко на во ди њи хо ве основ не ка рак те ри сти-
ке, а опи си су илу стро ва ни и тек сто ви ма, уз ко је иду пре во ди на са вре ме ном 
ен гле ском је зи ку. Ка да је са вре ме ни ен гле ски у пи та њу, ау тор ка на во ди ко-
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ли ки зна чај Бри тан ци при пи су ју пра вил ном из го во ру, ко ји осо ба мо ра да 
усво ји уко ли ко же ли да на пре ду је у дру штву или про фе си о нал но. Од ре ђе не 
из го вор не ва ри јан те сма тра ју се при хва тљи ви ји ма и леп ши ма од дру гих, 
иа ко ре а ли за ци ја та квих об ли ка ни кад ни је би ла екс пли цит но тра же на и 
зва нич но на мет нут на. Го вор Лон до на, по ли тич ког, кул тур ног и еко ном ског 
цен тра, пр во пу тем при ват них шко ла ко је су се на ла зи ле у ње го вој око ли ни, 
а за тим и пре ко елек трон ских ме ди ја, ра ши рио се као пре сти жан об лик ен-
гле ског је зи ка и у уда ље на го вор на под руч ја. Овај го вор ни ва ри је тет по знат 
је под на зи вом при хва ће ни из го вор (ПР) (Re ce i ved Pro nun c i a tion (RP)).

У је да на е стом по гла вљу Гла сов не про ме не (So und Chan ge) (стр. 202–209) 
ау тор ка са же то го во ри о фо но ло шки не у сло вље ним про ме на ма (што илу-
стру је при ме ри ма у ко ји ма се огле да ве ли ко по ме ра ње во ка ла (Gre at Vo wel 
Shift)) и о фо но ло шки усло вље ним про ме на ма, као и о спо ља шњим и дру гим 
фо но ло шким про ме на ма. 

Основ не раз ли ке из ме ђу бри тан ског и аме рич ког ва ри је те та ен гле ског 
је зи ка пред ста вље не су у два на е стом по гла вљу Бри тан ски и аме рич ки ен гле-
ски (Bri tish and Ame ri can En glish) (стр. 210–217). Мар ко ви ће ва пр во пред ста вља 
раз ли чи те ти по ве стан дард ног бри тан ског ен гле ског: оп шти ПР, кон зер ва-
тив ни ПР и ре ги о нал ни ПР, од но сно, ти по ве аме рич ког из го во ра ко ји се на 
том под руч ју мо гу сма тра ти стан дард ним, а то су: ис точ ни, ју жни и оп шти 
аме рич ки из го вор. Ау тор ка по ре ди бри тан ску и аме рич ку ва ри јан ту и бе ле-
жи раз ли ке у из го во ру кон со на на та, во ка ла и у на гла ша ва њу по је ди них 
ре чи.

О ве за ном го во ру. Фо но ло шки про це си (Aspects of Con nec ted Spe ech. 
Pho no lo gi cal Pro ces ses) (стр. 218–238) на зив је три на е стог по га вља мо но гра-
фи је, у ко јем ау тор ка де таљ но го во ри о из ме на ма фо не ма ко је се ја вља ју као 
по сле ди ца ути ца ја су сед них фо не ма у санд хи ју, спо ља шњем (на гра ни ца ма 
ре чи) и уну тра шњем (на мор фем ским гра ни ца ма уну тар ре чи). Мар ко ви ће-
ва об ја шња ва фе но мен ли је зо на (li a i son), од но сно, по ве зи ва ња, ка да се јед на 
реч за вр ша ва во ка лом, а дру га њи ме по чи ње, те се уме ће /r/, што мо же би ти 
са свим пра вил но (бу ду ћи да су те ре чи не кад и са др жа ле /r/ (ви ди се у пи-
са ном об ли ку ре чи)), као у при ме ри ма far //, али far off / /. Ме ђу тим, 
/r/ мо же би ти уве де но и ана ло ги јом, тзв. умет ну то /r/ (in tru si ve /r/), као у 
при ме ри ма raw /  /, али raw onion /   / (с пре скрип тив ног ста но ви-
шта, ова је по ја ва у не ким при ме ри ма оба ве зна, у не ким ма ње при хва тљи ва, 
а у не ким при ме ри ма суп стан дард на). Слич но то ме, и по лу во ка ли (// и //) 
мо гу да се уме ћу на гра ни ца ма ре чи. На не ки на чин, по ја ва су прот на овој 
је сте ели зи ја, ка да се гу би глас, од но сно гу бе се гла со ви: 1) у уну тра шњо сти 
ре чи, као у ре чи every, ко ја је ра ни је из го ва ра на као /  /, док је да нас 
стан дард ни об лик /  /; 2) на гра ни ци ре чи, као у при ме ри ма с во ка ли ма: 
run along /   / > [    ], као и у при ме ри ма с кон со нан ти ма, где 
гла сов не про ме не – из угла са вре ме ног је зи ка – не мо ра ју би ти уоч љи ве, што 
по ка зу је да на шњи об лик ре чи ice cre am, на стао од об ли ка iced cre am / 
/, у ко јем је до шло до ели зи је //, а ка сни је и до про ме не у пи са њу. У на-
став ку по гла вља ау тор ка го во ри о (про гре сив ним и ре гре сив ним) аси ми ла-
ци ја ма, у ко ји ма се је дан кон со нант ме ња у за ви сно сти од звуч но сти, ме ста 
или на чи на ар ти ку ла ци је су сед ног кон со нан та. 
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О ве за ном го во ру. Гра да ци ја – сла би об ли ци функ ци о нал них ре чи (Aspects 
of Con nec ted Spe ech. Gra da tion – We ak Forms of Fun ction Words) (стр. 239–249) 
на зив је че тр на е стог по гла вља, у ко јем ау тор ка пред ста вља ка ко функ ци о-
нал не (гра ма тич ке) ре чи мо гу би ти из го во ре не на два раз ли чи та на чи на, 
бу ду ћи да има ју сла бе и ја ке об ли ке, у за ви сно сти од то га да ли су (и у ко јем су) 
сте пе ну на гла ше не у ис ка зу. Гра да ци ја, или сла бље ње функ ци о нал них ре чи, 
до во ди до ни за из ме на на фо но ло шком ни воу, ко је се ја вља ју као по сле ди ца 
ели зи је (во калâ и кон со на на та) и(ли) кван ти тет ског и ква ли тет ског сла бље ња 
во ка ла. Ау тор ка да је ве о ма бо гат спи сак нај че шће ко ри шће них функ ци о нал-
них ре чи и ва ри јан те њи хо вог из го во ра у ја ком и сла бом об ли ку.

У пет на е стом по гла вљу, Су пра сег мент на фо но ло ги ја. Слог (Su pra seg-
men tal Pho no logy. The Sylla ble) (стр. 250–261), Мар ко ви ће ва да је кра так пре-
глед фо нет ских и фо но ло шких те о ри ја сло га. Ау тор ка слог пр во са гле да ва из 
фо нет ске пер спек ти ве, из ла жу ћи пулс ну те о ри ју и те о ри ју звон ко сти, а за тим 
фе но ме ну сло га и гра ни це из ме ђу сло го ва при сту па из фо но ло шког угла. У 
на став ку, ау тор ка да је крат ке на по ме не о струк ту ри сло га, а за тим пред ста-
вља струк ту ру сло га у ен гле ском је зи ку, об ја шња ва ју ћи ко је су гла сов не 
ком би на ци је мо гу ће по фо но так тич ким пра ви ли ма. 

Ше сна е сто по гла вље мо но гра фи је на сло вље но је На гла сак ре чи (Word 
Stress) (стр. 262–279). Ау тор ка пр во да је оп ште на по ме не о на гла ску ре чи и 
ње го вим фо нет ским ко ре ла ти ма (гла сно сти, тон ској ви си ни, ду жи ни и ква-
ли те ту (од но си се на раз ли ко ва ње сла бих и ја ких сло го ва)). Ка да је лек сич ки 
ак це нат у пи та њу, у ен гле ском се раз ли ку ју че ти ри сте пе на на гла ше но сти: 
при мар ни на гла сак [  ] (Alaba ma), се кун дар ни на гла сак [  ] ( Alaba ma), тер ци-
јар ни на гла сак (по ко јем се раз ли ку ју сла би и ја ки не на гла ше ни сло го ви), 
док је че твр ти члан, за пра во, на чин из го во ра не на гла ше них сло го ва. Иа ко 
на гла сак у ен гле ском је зи ку мо же би ти на сва ком сло гу, по сто је од ре ђе на 
пра ви ла ко ја, до не кле, од ре ђу ју ме сто на гла ска у про стим ре чи ма, од но сно 
у из ве де ни ца ма и сло же ни ца ма. Ма ли број па ро ва ре чи ко је има ју исти гра-
фиј ски лик и до не кле сли чан из го вор, а при па да ју раз ли чи тим вр ста ма, 
раз ли ку је се по ме сту на гла ска, и то та ко што је код гла го ла на гла сак бли же 
кра ју (као у при ме ру / /), а код име ни це бли же по чет ку ре чи (као у 
при ме ру /  /). Код ви ше сло жних ре чи на ме сто на гла ска ути че и 
струк ту ра сло га, бу ду ћи да од ре ђе ни сло го ви че шће но се на гла сак. У на став-
ку по гла вља ау тор ка де таљ но из ла же ка кво је ме сто на гла ска у из ве де ни ца ма 
и сло же ни ца ма.

У по след њем, се дам на е стом по гла вљу Ри там и ин то на ци ја (Rhythm 
and In to na tion) (стр. 280–291), Мар ко ви ће ва пр во об ја шња ва оп ште ка рак те-
ри сти ке рит ма у ен гле ском је зи ку, а за тим на во ди да су ре чи ор га ни зо ва не 
у рит мич ке гру пе, при че му сва ку од њих чи ни је дан на гла шени слог и ви ше 
не на гла ше них сло го ва. Ен гле ски при па да гру пи је зи ка у ко ји ма се на гла ше ни 
сло го ви рит мич ких гру па ја вља ју у јед на ким вре мен ским ин тер ва ли ма, што 
се обез бе ђу је (оп ци о нал ним) скра ћи ва њем сло го ва ко ји се на ла зе из ме ђу 
њих. У на став ку по гла вља ау тор ка об ја шња ва ин то на ци ју ен гле ског је зи ка, 
из глед и струк ту ру ин то на ци о не фра зе, а из ла га ње за вр ша ва на по ме на ма о 
функ ци ја ма ин то на ци је.
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Књи га Ма је Мар ко вић, пи са на ком пе тент ним је зи ком, а, опет, пит ка за 
чи та ње, сту ден ти ма ан гли сти ке ко ји ма ен гле ски ни је ма тер њи је зик, а ко ји ма 
је при мар но на ме ње на, као и свим дру гим про у ча ва о ци ма лин гви сти ке, де-
таљ но пред ста вља бо гат и за ни мљив свет и оп ште фо не ти ке и фо не ти ке и 
фо но ло ги је ен гле ског је зи ка. Ши ри на те ма об ра ђе них у мо но гра фи ји, број ни 
при ме ри ко ји ма су ау тор ки на из ла га ња пот кре пље на, као и пра те ће ислу стра-
ци је (уре ђе не у је дин стве ном ви зу ел ном ко ду (илу стра ци је Та тја не Вук ми-
ро вић)) по ка зу ју сту ди о зност у ау тор ки ном при сту пу те ми. Не ма сум ње да ће 
ова књи га Ма је Мар ко вић зна чај но до при не ти про уча ва њу фо не ти ке и фо но-
ло ги је ен гле ског је зи ка на на шим про сто ри ма. 

Де јан Сре до је вић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

dsre do je vic@yahoo.com

UDC 811.163.41’36(049.32) 
UDC 811.163.42’36(049.32)

Vir na Kar lić. (Ne)od re đe nost: Sred stva i na či ni iz ra ža va nja u hr vat skom  
i srp skom knji žev nom je zi ku. Fi lo zof ski fa kul tet Sve u či liš ta u Za gre bu:  

FF-press, 2017, 179. str.*

1. Књи га (Не)од ре ђе ност: Сред ства и на чи ни и зра жа ва ња у хр ват ском 
и срп ском књи жев ном је зи ку пред ста вља пре ра ђе но и до пу ње но из да ње 
док тор ске ди сер та ци је ау тор ке Вир не Кар лић. Те за је од бра ње на 2014. го-
ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту Све у чи ли шта у За гре бу, под мен тор ством 
проф. др Иве Прањ ко ви ћа и проф. др Ми ли во ја Ала но ви ћа.

2. У увод ном де лу књи ге пред ста вље ни су пред мет, ци ље ви и ме то де 
ис тра жи ва ња, уз об ја шње ње те мат ске ор га ни за ци је це ли на и по гла вља у 
књи зи. Сту ди ја се ба ви ка те го ри јом (не)од ре ђе но сти, те на чи ни ма и сред стви-
ма ње ног из ра жа ва ња у хр ват ском и срп ском књи жев ном је зи ку, при че му 
је циљ ис тра жи ва ња био по ку шај да се по ну ди те о риј ско-ме то до ло шки и 
пој мов ни апа рат по го дан за ана ли зу да тих је зи ка, те ус по ста вља ње по пи са 
и опи са свих сред ста ва из ра жа ва ња ове ка те го ри је у на ве де ним је зи ци ма.

3. Пр ва те мат ска це ли на но си на зив Ка те го ри ја (не)од ре ђе но сти: де фи-
ни ци ја и те мељ на оби љеж ја, те о риј ског је ка рак те ра и са сто ји се од че ти ри 
по гла вља. Пр во по гла вље (Кра так пре глед ба вље ња ка те го ри јом (не)од ре-

* Овај при каз на стао је у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман-
тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), 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.
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ђе но сти) да је са жет осврт на про у ча ва ње ка те го ри је, уз из два ја ње зна чај них 
ср би ста и кро а ти ста ко ји су се ба ви ли овом те мом ван кон тек ста про у ча ва ња 
при дев ског ви да (Ј. Си лић, И. Прањ ко вић, М. Зни ка, Д. Трен кић, П. Пи пер, 
и др.). Ау тор ка на гла ша ва да се са вре ме ни те о риј ско-ме то до ло шки при сту-
пи овом фе но ме ну мо гу по де ли ти на се ман тич ки, по ко ме се по сма тра од нос 
из ме ђу лек се ма и по ја ва ван је зич ке ства ро сти, и праг ма тич ки, ко ји ис пи ту је 
ван је зич ке фак то ре ко ји има ју ди рек тан ути цај на да ту ка те го ри ју. 

3.1. У дру гом по гла вљу (Глав на оби љеж ја ка те го ри је (не)од ре ђе но сти: 
ко рак пре ма де фи ни ци ји) В. Кар лић ис ти че те шко ће у де фи ни са њу пој ма 
(не)од ре ђе но сти и из о ста нак за до во ља ва ју ћег опи са у ср би стич кој и кро а-
ти стич кој ли те ра ту ри, бу ду ћи да се по сто је ће де фи ни ци је ма хом те ме ље на 
пој му по зна то сти, ко ји је сам по се би не до вољ но раз ја шњен, као и од нос (не)
од ре ђе но сти као се ман тич ко-праг ма тич ког кон цеп та са бли ским пој мо ви ма 
о ко ји ма се рас пра вља у на ред ним пот по гла вљи ма.

3.2. У пот по гла вљу по све ће ном пој му ре фе рен ци јал но сти, овај по јам 
се де фи ни ше као спо соб ност имен ског из ра за да из дво ји не ки ко му ни ка тив-
но ва жан еле мент из кла се пој мо ва ко ју о зна ча ва, при че му ова кви имен ски 
из ра зи мо гу би ти од ре ђе ни и нео д ре ђе ни. Не ре фе рен ци јал ни ма се сма тра ју 
из ра зи ко ји озна ча ва ју кла су пој мо ва или ње на обе леж ја, и они су нео д ре ђе ни. 
Спе ци фи ци ра ност озна ча ва од нос из ме ђу ло ку то ра и ре фе рен та имен ског 
из ра за у ко ме је ло ку то ру у нај ве ћем бро ју слу ча је ва по знат иден ти тет ре фе-
рен та, или је пак све стан ње го вог по сто ја ња у ван је зич кој ствар но сти. Од ре-
ђе ност из ра за углав ном под ра зу ме ва обе леж је спе ци фи ци ра но сти ре фе рен та, 
док ре фе рен ти нео д ре ђе них имен ских из ра за мо гу би ти не спе ци фи ци ра ни 
и спе ци фи ци ра ни. По зна тост је обе леж је ко је под ра зу ме ва да је ре фе рент 
име ни це по знат и ло ку то ру и ко ло ку то ру, док се пре по зна тљи вост сма тра 
ком по нен том по зна то сти ко ја се од но си на ко ло ку то ро ву спо соб ност иден-
ти фи ка ци је ре фе рен та озна че ног имен ским из ра зом, ко ја та ко ђе под ра зу ме ва 
ко ло ку то ро во по сред но за кљу чи ва ње о иден ти те ту ре фе рен та. Бу ду ћи да 
ова два пој ма ни су увек до вољ на за опис свих вр ста имен ских из ра за, ау тор ка 
у на ред ним пот по гла вљи ма раз ма тра још не ке ре ле вант не кон цеп те. Об ја-
шња ва ју ћи мо гућ ност ло ци ра ња ре фе рен та, В. Кар лић се осла ња на Хо кин-
со ву (Haw kins) ло ка циј ску те о ри ју и на во ди да ло ку тор упо тре бом од ре ђе ног 
имен ског из ра за мо же из дво ји ти и пред ста ви ти ње гов ре фе рент ко ло ку то ру; 
на ве сти ко ло ку то ра на ло ци ра ње ре фе рен та у окви ру за јед нич ког ре фе рент ног 
ску па; или ре фе ри ра ти на то та ли тет или збир обје ка та уну тар за јед нич ког 
ре фе рент ног ску па (за јед нич ко зна ње о ре фе рен ту). Обе леж ја је дин стве но-
сти и ин клу зив но сти од но се се на од ре ђе не имен ске из ра зе чи ји је ре фе рент 
си ту а ци о но или тек сту ал но по знат, при че му се је дин стве ност при пи су је 
из ра зи ма ко ји обе ле жа ва ју је дан мо гу ћи ре фе рент, а ин клу зив ност они ма 
ко ји озна ча ва ју мно жи ну или пак збир ре фе ре на та као не де љи ву це ли ну. 
Бро ји вост име ни це ни је оба ве зна да би она мо гла би ти но си лац обе леж ја 
(не)од ре ђе но сти; од ре ђе ност је ин хе рент на вла сти тим име ни ма и име ни ца-
ма са је дин стве ним ре фе рен том, док оста ле не бро ји ве име ни це мо гу би ти 
од ре ђе не или нео д ре ђе не у за ви сно сти од обе леж ја је дин стве но сти, од но сно 
ин клу зив но сти. Ге не рич ност је уне ко ли ко спе ци фич на, бу ду ћи да се имен-
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ским из ра зи ма у ге не рич кој упо тре би име ну ју це ле кла се ен ти те та, а не по-
је ди нач ни ен ти те ти – они пред ста вља ју гра нич ни тип од ре ђе них имен ских 
из ра за, јер но се обе леж је ин клу зив но сти и не мо гућ ност иден ти фи ка ци је 
по је ди нач ног ре фе рен та.

3.3. У по гла вљу Што је то ка те го ри ја (не)од ре ђе но сти, ау тор ка је, 
ко ри сте ћи раз мо тре ни пој мов ни апа рат, об ја сни ла од ре ђе ност као обе леж је 
ко је под ра зу ме ва не по сред ну или по сред ну по зна тост ре фе рен та из ра за свим 
уче сни ци ма го вор ног до га ђа ја, што укљу чу је и ко ло ку то ро ву мо гућ ност 
ло ци ра ња је дин стве ног ре фе рен та или ску па ре фе ре на та у за јед нич ки ре-
фе рент ни скуп, као и ње го ву иден ти фи ка ци ју. Нео д ре ђе ност под ра зу ме ва 
не мо гућ ност пре по зна ва ња ре фе рен та, ко ји не мо ра ну жно би ти члан за јед-
нич ког ре фе рент ног ску па, а уко ли ко је сте, нео д ре ђе ност је по сле ди ца ко-
ло ку то ро ве не мо гућ но сти да иден ти фи ку је спе ци фи ци ра ни ре фе рент уну тар 
да тог ску па.

3.4. На ред но по гла вље (Оби љеж ја (не)од ре ђе но сти као ступ ње ви ти 
кон цеп ти) ба ви се (не)од ре ђе но шћу као ска лар ним фе но ме ном, на су прот 
тра ди ци о нал ном при сту пу по ко ме се од ре ђе ност и нео д ре ђе ност по сма тра-
ју као би нар на обе леж ја. У пр вом де лу по гла вља опи са на је ступ ње ви тост 
мар ке ра (не)од ре ђе но сти с об зи ром на се ман тич ко-праг ма тич ка обе леж ја, а 
у дру гом ступ ње ви тост мар ке ра с об зи ром на дру ге фак то ре (спо знај ну моћ 
уче сни ка го вор ног до га ђа ја, ло ку то ро ву ко му ни ка ци о ну на ме ру, је зич ки и 
ван је зич ки кон текст и сл.).

4. Дру га це ли на књи ге но си на слов При мар на (не)од ре ђе ност и у њој се 
пре и спи ту је при дев ски вид као (је ди ни) при мар ни мар кер ове ка те го ри је у 
хр ват ском и срп ском је зи ку. Пр во по гла вље (Што је то при мар на нео д ре-
ђе ност?) са др жи де фи ни ци ју при мар не (не)од ре ђе но сти − из ра жа ва ње (не)-
о д ре ђе ног ста ту са чла ном, под ко јим се под ра зу ме ва ју сва је зич ка сред ства 
чи ја је глав на, и обич но је ди на, функ ци ја озна ча ва ње (не)од ре ђе но сти име-
ни це. Да та је и крат ка ти по ло ги ја чла но ва, ко ји се с об зи ром на са мо стал ност 
мо гу по де ли ти на са мо стал не (лек сич ке) чла но ве, ве за не (афик сал не) чла но-
ве и ре че нич не кли ти ке. У на ред ном де лу (Ди ја кро ниј ска пер спек ти ва: 
по ри је кло и раз вој ни ци клу си чла но ва) ау тор ка об ја шња ва раз вој нео д ре ђе ног 
чла на из бро ја је дан, ко ји је у хр ват ском и срп ском је зи ку у раз вој ној фа зи 
праг ма тич ког нео д ре ђе ног чла на, што зна чи да се ко ри сти у скло пу спе ци-
фи ци ра них имен ских из ра за (Је дан при ја тељ ре као ми је да је Праг пре кра-
сан), те при ли ком уво ђе ња но вих ин фор ма ци ја у дис курс (А: Ко је на сли као 
ову сли ку? Б: То је де ло јед ног мо јег при ја те ља). Од ре ђе ни члан раз ви ја се 
нај че шће из по ка зних за ме ни ца, сла бље њем или пот пу ним гу бље њем обе-
леж ја по ка зно сти. Ста тус при дев ског ви да у хр ват ском и срп ском је зи ку у 
фа зи је жи вот ног ци клу са у ко ме ду жа, од ре ђе на при дев ска фор ма по чи ње да 
гу би функ ци ју мар ке ра од ре ђе но сти, по ста је пра зан мар кер но ми нал но сти или 
пре у зи ма не ку дру гу функ ци ју, те ње го ва ди стри бу ци ја по ста је сло бод ни ја.

4.1. У тре ћем по гла вљу (При мар на (не)од ре ђе ност у ју жно сла вен ским 
је зи ци ма) об ја шње ни су ре зул та ти ди фе рен ци ра ног раз во ја при мар них мар-
ке ра да те ка те го ри је у ју жно сло вен ским је зи ци ма. У са вре ме ним за пад но ју-

217



жно сло вен ским је зи ци ма уоч љи ва је тен ден ци ја из јед на ча ва ња де кли на ци о них 
обра за ца од ре ђе них и нео д ре ђе них при де ва, што је на ро чи то из ра же но у 
го вор ном је зи ку. У ис точ но ју жно сло вен ским је зи ци ма (бу гар ски и ма ке дон-
ски) ста ри де кли на ци о ни обра сци су се у пот пу но сти из гу би ли и раз вио се 
пост по но ва ни члан као мар кер ка те го ри је (не)о д ре ђе но сти, под ути ца јем 
кон та ка та са је зи ци ма у бал кан ском је зич ком са ве зу.

4.2. У на ред ном одељ ку (Тра ди ци о нал на и су вре ме на ту ма че ња при-
мар не (не)од ре ђе но сти у хр ват ском и срп ском је зи ку) ана ли зи ра на је ср би-
стич ка и кро а ти стич ка ли те ра ту ра о при дев ском ви ду, те се по ка за ло да се 
у тра ди ци о нал ном при сту пу да та ка те го ри ја сма тра при мар ним сред ством 
из ра жа ва ња (не)од ре ђе но сти. Ду ге при дев ске фор ме пред ста вља ју мар ке ре 
од ре ђе но сти, док се крат ке сма тра ју мар ке ри ма нео д ре ђе но сти. Узи ма ју ћи 
у об зир ста па ње при дев ских па ра диг ми, те пре вла да ва ње упо тре бе ду ге 
фор ме при де ва, у ре цент ним сту ди ја ма ипак су све уче ста ли ја ту ма че ња по 
ко ји ма из бор фор ме при де ва не до но си ни ка кве ин фор ма ци је у по гле ду ста-
ту са (не)од ре ђе но сти, не го се по ве зу је са обе леж јем спе ци фи ци ра но сти. Дат 
је и опис мор фо ло шких обе леж ја ду гих и крат ких при дев ских об ли ка, као 
и функ ци о нал них аспе ка та њи хо ве ди стри бу ци је, али бу ду ћи да ду ге фор ме 
ге не рал но по ти ску ју крат ке чак и у књи жев ном је зи ку, ди стри бу ци ја при-
де ва у имен ским син таг ма ма да нас ни је ну жно усло вље на (не)од ре ђе но шћу.

На кра ју по гла вља на ла зи се и рас пра ва о узро ци ма и по сле ди ца ма из-
јед на ча ва ња два ју при дев ских па ра диг ми, при че му раз ли чи ти ау то ри као 
узро ке углав ном на во де гу бље ње зна чењ ске раз ли ке, а ти ме и ко му ни ка тив-
не вред но сти две раз ли чи те фор ме, што за по сле ди цу има оте жа но раз ли-
ко ва ње од ре ђе них и нео д ре ђе них имен ских из ра за са при де вом у функ ци ји 
атри бу та. Отва ра се и пи та ње гу бље ња крат ке при дев ске фор ме на да тој 
по зи ци ји, што се до не кле об ја шња ва упра вља њем пре ма за ме нич ким об ли-
ци ма, уко ли ко су они при сут ни, од но сно ге не рал ном те жњом ка сла га њу 
гра ма тич ких мор фе ма (Оног ле пог чо ве ка сам срео / Ле па чо ве ка сам срео). 

4.3. У по след њем по гла вљу ове це ли не (Ана ли за кор пу са: при дјев ски 
вид у хр ват ском и срп ском књи жев ном је зи ку) при ка за ни су ре зул та ти ана-
ли зе ди стри бу ци је ду гих и крат ких фор ми при де ва на кор пу су гим на зиј ских 
уџ бе ни ка из пред ме та Срп ски је зик и Хр ват ски је зик. За кљу че но је, из ме ђу 
оста лог, да ту ма че ње од ре ђе ног об ли ка при де ва као при мар ног мар ке ра од-
ре ђе но сти од сту па од ствар ног ста ња у да тим је зи ци ма, као и да је по треб но 
пре и спи та ти ста тус нео д ре ђе ног при де ва као мар ке ра нео д ре ђе но сти. У оба 
је зи ка уо чен је про цес по сте пе ног гу бље ња (не)од ре ђе но сти као гра ма тич ке 
ка те го ри је, као и тен ден ци ја за ме не име нич ке па ра диг ме при дев ско-за ме-
нич ком (код при свој них, нео д ре ђе них опи сних при де ва и за ме ни ца).

5. Тре ћи део књи ге но си на зив Се кун дар на (не)од ре ђе ност и у њој се 
по ку ша ва ју утвр ди ти сви се кун дар ни мар ке ри ка те го ри је у два ма је зи ци ма. 
Се кун дар но мар ки ра ни (не)од ре ђе ни имен ски из ра зи су они чи ја (не)од ре-
ђе ност ни је из ра же на са мо стал но (чла ном), већ се ја вља као ефе кат или 
нус по ја ва не ког дру гог обе леж ја. Це ли на је по де ље на на два де ла, а пр ви део 
са сто ји се од се дам по гла вља.
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5.1. У по гла вљу Мо ди фи ци ра ност и (не)од ре ђе ност име ни ца раз ма тра се 
да ли се мо ди фи ка то ри име ни ца мо гу сма тра ти се кун дар ним мар ке ри ма (не)-
о д ре ђе но сти, као што твр де И. Прањ ко вић и М. Зни ка, ко ји ре стрик тив не од но-
сне ре че ни це узи ма ју као мар ке ре од ре ђе но сти, а не ре стрик тив не као мар ке-
ре нео д ре ђе но сти имен ских из ра за из управ не ре че ни це. Ау тор ка на во ди да 
ре стрик тив ни мо ди фи ка то ри не га ран ту ју од ре ђе ност име ни це, већ са мо су жа-
ва ју њен ре фе рент ни скуп. Узи ма ју ћи у об зир ступ ње ви тост оп се га ре фе рент-
них ску по ва и ре стрик тив но сти мо ди фи ка то ра, за кљу чу је се да по сма тра ње 
ре стрик тив них мо ди фи ка то ра као мар ке ра (не)од ре ђе но сти ни је оправ да но.

5.2. У дру гом одељ ку под на зи вом Ин фор ма циј ска струк ту ра ис ка за 
и ка те го ри ја (не)од ре ђе но сти раз ма тра ју се ред ре чи и ре че нич ни на гла сак 
као се кун дар ни мар ке ри (не)од ре ђе но сти. На ро чит ак це нат ста вља се на 
пој мо ве да тог и но вог у ис ка зу, те на про блем њи хо вог по и сто ве ћи ва ња са 
пој мом (не)по зна то сти. Бу ду ћи да ин фор ма ци о на струк ту ра ис ка за по у зда но 
од ра жа ва ста тус (не)о д ре ђе но сти са мо у огра ни че ном бро ју слу ча је ва, при 
че му ни је усло вље на по зна то шћу ре фе рен та, ау тор ка на во ди да је (не)од ре-
ђе ност са мо по сред но по ве за на са ин фор ма ци о ном струк ту ром ис ка за, на 
ме сту пре кла па ња да тог и но вог као ка те го ри ја све сти и ка те го ри ја зна ња. 

5.3. По гла вље Лек сич ко-гра ма тич ки мар ке ри од ре ђе но сти ба ви се по-
ка зним и лич ним за ме ни ца ма као се кун дар ним сред стви ма из ра жа ва ња 
од ре ђе но сти, те се до ла зи до за кључ ка да су име нич ке по ка зне и лич не за-
ме ни це ре чи са ин хе рент ним обе леж јем од ре ђе но сти, док при дев ске по ка зне 
за ме ни це упу ћу ју на по зна тост или пре по зна тљи вост ре фе рен та име ни це 
ко ју де тер ми ни шу. За ме ни це са ква ли фи ка тив ним или кван ти фи ка тив ним 
обе леж јем има ју функ ци ју су жа ва ња ре фе рент ног ску па име ни це и не сиг-
на ли зи ра ју (не)по зна тост ре фе рен та.

5.4. У по гла вљу Лек сич ки и лек сич ко-гра ма тич ки мар ке ри нео д ре ђе но-
сти рас пра вља се нај пре о се ман тич ко-праг ма тич ким обе леж ји ма и функ-
ци ја ма име нич ких нео д ре ђе них и од рич них за ме ни ца, ко је су ин хе рент но 
нео д ре ђе не (због оп ци о нал не спе ци фи ци ра но сти и не ин клу зив но сти ре фе-
рен та, од но сно нул те ре фе рен ци јал но сти). Оп ште за ме ни це има ју гра нич ни 
ста тус (не)од ре ђе но сти (сиг на ли зи ра ју ин клу зив ност и не спе ци фи ци ра ност), 
а нео д ре ђе не и од рич не при дев ске за ме ни це (као и лек се ма је дан) вр ше функ-
ци ју мар ке ра нео д ре ђе но сти, ко ја је свој стве на и раз ли чи тим дру гим мо ди-
фи ка то ри ма (нпр. при де ви ма – из ве сни, до тич ни; кван ти фи ка то ри ма – ма ло, 
мно го, ве ћи на и сл.).

5.5. Оде љак Вла сти та име на и (не)од ре ђе ност ба ви се пре и спи ти ва њем 
од ре ђе ног ста ту са вла сти тих име на, кроз раз ма тра ње њи хо вог од но са са 
ре фе рен ти ма са ста но ви шта раз ли чи тих те о ри ја. У на став ку се рас пра вља 
о је дин стве но сти ре фе рен та вла сти тих име на те пој му њи хо ве иден ти фи ка-
ци је, са крај њим за кључ ком да од ре ђе ност по пра ви лу је сте про то ти пич но 
обе леж је вла сти тих име на.

5.6. По гла вље (Не)о д ре ђе ност и дру ге је зич не ка те го ри је за по чи ње це ли-
ном у ко јој се ис пи ту је од нос (не)од ре ђе но сти и во ка тив но сти, те се за кљу чу је 
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да је од ре ђе ност свој стве на са мо оним во ка тив ним из ра зи ма ко ји вр ше сво ју 
при мар ну функ ци ју (ди рект но осло вља ва ње ко ло ку то ра), ко ји су та ко део 
про то тип но ор га ни зо ва ног ис ка за и мо гу се сма тра ти се кун дар ним ма р ке ри-
ма ка те го ри је. У на ред ном де лу о бја шње но је ка ко из бор пар ти тив ног ге ни ти-
ва (на су прот кон ку рент ној аку за тив ној фор ми) у функ ци ји ди рект ног објек та 
сиг на ли зи ра обе леж је не спе ци фи ци ра но сти ре фе рен та, што под ра зу ме ва и 
ње го ву не по зна тост, те се и ова фор ма мо же сма тра ти се кун дар ним ма р ке ром 
нео д ре ђе но сти. Гла гол ски ви д аутор ка не сма тра ди рект но по ве за ним са по-
сма тра ном ка те го ри јом, бу ду ћи да се њи ме озна ча ва ло ку то ро ва ви зу ра уну-
тра шње вре мен ске струк ту ре си ту а ци је, док по зна тост (на ко јој се про то ти-
пич но за сни ва (не)од ре ђе ност) озна ча ва ко ло ку то ро во ви ђе ње ре фе рен та 
имен ског из ра за. Пре ма В. Кар лић, у мар ке ре нео д ре ђе но сти не спа да ни гра-
ма тич ки број, упр кос то ме што упо тре ба јед нин ског или мо жин ског об ли ка 
у не ким си ту а ци ја ма мо же упу ћи ва ти на ге не рич ност, бу ду ћи да у слу ча ју 
не ге не рич ке упо тре бе ста тус из ра за мо же би ти и од ре ђен и нео д ре ђен (Го луб/
Го лу бо ви ни је/ни су пти це се ли це; Го луб/Го лу бо ви је/су на гра ни). Ау тор ка ди-
ску ту је и о при свој ним за ме ни ца ма, за кљу чу ју ћи да је при свој ним из ра зи ма 
са по зна тим по се со ром и по се су мом чи ја се је дин стве ност ус по ста вља у од но-
су на по се со ра ин хе рент но обе леж је од ре ђе но сти, при че му је број та квих 
име ни ца ре ла тив но ма ли (озна ча ва ју род бин ске од но се, де ло ве те ла и сл.).

5.7. У дру гој це ли ни овог де ла књи ге (Се кун дар ни мар ке ри (не)од ре ђе но-
сти у хр ват ском и срп ском је зи ку – син те за) дат је пре глед ре зул та та прет-
ход но спро ве де не ана ли зе по тен ци јал них се кун дар них мар ке ра (не)од ре ђе но сти 
и при каз њи хо вих се ман тич ко-праг ма тич ких обе леж ја. Ов де се ис пи ту је и 
мо гућ ност дво стру ког мар ки ра ња (не)од ре ђе но сти, те је на ве де но да се она 
мо же оства ри ти (1) ком би но ва њем при мар ног и се кун дар ног мар ке ра; (2) 
ком би но ва њем два се кун дар на мар ке ра; (3) ком би но ва њем се кун дар ног мар-
ке ра (не)од ре ђе но сти и је зич ких сред ста ва ин хе рент но од ре ђе ног или нео д ре-
ђе ног ста ту са. Мар ке ри при то ме мо гу би ти истог пред зна ка, чи ме се ис ти че 
већ ис ка за ни ста тус или се ис по ља ва не ко но во обе леж је ко је тај ста тус не 
ме ња, а су прот ним пред зна ком ме ња се ста тус (не)од ре ђе но сти из ра за (А: 
Ју трос ми је не ко по ку цао на вра та. Б: И шта је тај не ко хтео?).

6. У за вр шном одељ ку (За кључ ци) су ми ра ју се те ме и за кључ ци по це ли-
на ма у књи зи на хр ват ском и, у не што кра ћој вер зи ји, на ен гле ском је зи ку, 
са фи нал ном на по ме ном да упр кос до при но си ма књи ге у ра све тља ва њу 
(не)-о д ре ђе но сти као јед не од нај не ста бил ни јих и нај сла би је опи са них је зич-
ких ка те го ри ја у хр ват ском и срп ском је зи ку, оста ју отво ре на број на пи та ња, 
те ау тор ка сво ју сту ди ју сма тра јед ним од по чет них ко ра ка у опи си ва њу и 
пот пу ном раз у ме ва њу овог је зич ког фе но ме на.

Ми ла Дра гић 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет 

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку 
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

mi la.dra gic@ff.uns .ac.rs
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доц. др вИКТОРсАвИћ,Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Инсти-
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Ча со пис Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу-
је из вор не на уч не ра до ве, на уч ну кри ти ку и при ка зе, хро ни ку и би бли о гра-
фи ју из обла сти фи ло ло шких и лин гви стич ких про у ча ва ња. 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 Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло-
ло ги ју и лин гви сти ку. Ако је рад био из ло жен на на уч ном ску пу у ви ду усме-
ног са оп ште ња, по да так о то ме тре ба да бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни 
при дну пр ве стра ни це члан ка. Рад који је настао делимично на основу 
одбрањене докторске дисертације може обухватати до 30% њеног садржаја 
(не verbatim), уз упућивање на докторску дисертацију.

Је зи ци ра да су срп ски је зик, оста ли сло вен ски је зи ци, ен гле ски, не мач ки 
и фран цу ски. Ра до ви на срп ском об ја вљу ју се ћи ри ли цом и за њих се при ме-
њу је Пра во пис срп ско га је зи ка Мит ра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та 
Пи жу ри це (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2010).

Ау тор је оба ве зан да по шту је на уч не и етич ке прин ци пе и пра ви ла 
при ли ком при пре ме ра да, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма. Пре да јом 
ра да ау тор га ран ту је да су сви по да ци у ра ду тач ни, ка ко они ко ји се ти чу 
са мо га ис тра жи ва ња, та ко и по да ци о ли те ра ту ри ко ја је ко ри шће на, те на-
во ди из ли те ра ту ре. 

У Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу ју се 
ра до ви ко ји има ју јед ног или два ау то ра. 

1.ПРЕдАјАРУКОПИсА
Елек трон ску вер зи ју ру ко пи са у Word и PDF фор ма ту по сла ти на адре-

су: jdju kic @ma ti ca srp ska.org.rs. У елек трон ској вер зи ји не на во ди ти по дат ке 
о ау то ру, већ их да ти у тек сту елек трон ске по ру ке (на зив и се ди ште уста но ве, 
елек трон ска адре са ау то ра). Ако је ау то ра ви ше, за сва ко га на ве сти тра же не 
по дат ке. Вер зи ја ру ко пи са у PDF фор ма ту мо же би ти за ме ње на штам па ном 
вер зи јом ко ју тре ба по сла ти на адре су: Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп-
ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, Ма ти ца срп ска, Ули ца Ма ти це срп ске 1, 21 000 
Но ви Сад, Ср би ја.

Ро ко ви за пре да ју ра до ва су 1. април (за пр ву све ску) и 1. сеп тем бар (за 
дру гу све ску). 

2.ПРОЦЕсРЕЦЕНЗИРАњА

По при је му ра да Уред ни штво, узи ма ју ћи у об зир те му и оп сег ис тра жи-
ва ња, у ро ку од не де љу да на од лу чу је да ли рад од го ва ра про фи лу ча со пи са 
и да ли ће би ти по слат на ре цен зи ра ње. Ра до ве ре цен зи ра ју два ква ли фи ко-
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ва на ре цен зен та. По сту пак ре цен зи ра ња је ано ни ман у оба сме ра. На осно ву 
ре цен зи ја уред ни штво до но си од лу ку да ли се рад: 1) од би ја, 2) при хва та за 
об ја вљи ва ње или 3) при хва та уко ли ко ау тор из вр ши нео п ход не из ме не и 
пре прав ке ра да, у скла ду са при мед ба ма ре цен зе на та. Уко ли ко се две ре цен-
зи је раз ли ку ју, Уред ни штво мо же за тра жи ти и ми шље ње тре ћег ре цен зен та. 
Ре ви ди ра на вер зи ја ра да ша ље се ре цен зе нти ма/ре цен зен ту на по нов ни увид 
и оце ну или је, у слу ча ју ма њих ис прав ки, пре гле да глав ни уред ник (или 
је дан од чла но ва Уред ни штва) и на кон то га Уред ни штво до но си од лу ку о 
об ја вљи ва њу. 

У ро ку од два ме се ца од при је ма ру ко пи са ау тор се оба ве шта ва о то ме 
да ли је рад при хва ћен за об ја вљи ва ње и да је му се рок за евен ту ал ну пре-
ра ду или до пу ну ра да. Рок за об ја вљи ва ње при хва ће них ра до ва је 12 ме се ци 
од пре да је ко нач не вер зи је ру ко пи са. Ау тор је ду жан да у ро ку од 5 да на ура-
ди ко рек ту ру ра да, ка да то бу де од ње га за тра же но. 

3.сТРУКТУРАРАдА
Рад са др жи: име и пре зи ме ау то ра, на слов, са же так и кључ не ре чи на 

срп ском, са же так и кључ не ре чи на ен гле ском, основ ни текст, спи сак ци ти-
ра не ли те ра ту ре, ре зи ме, афи ли ја ци ју и елек трон ску адре су ау то ра. Ду жи-
на ра да тре ба да бу де до јед ног ау тор ског та ба ка. У за ви сно сти од те ма ти ке 
рад мо же, у до го во ру са Уред ни штвом, би ти ду жи.

Оба ве зан ре до след еле ме на та ра да:
а) име и пре зи ме ау то ра: у из вор ним и пре глед ним ра до ви ма из над на-

сло ва уз ле ву мар ги ну, у при ка зи ма и хро ни ка ма ис под тек ста уз де сну мар-
ги ну, ита ли ком; на зив и број про јек та/про гра ма у окви ру ко јег је чла нак 
на стао на во ди се у под бе ле шци, ве за ној зве зди цом за на слов ра да;

б) на слов ра да: ве р за лом, цен три ран;
в) са же так, ко ји украт ко пред ста вља про блем, циљ, ме то де и ре зул та те 

ис тра жи ва ња (до 8 ре до ва): а) на је зи ку основ ног тек ста, без озна ке Са же так; 
и б) на ен гле ском је зи ку; ле ва мар ги на уву че на 1,5 cm у од но су на основ ни 
текст; 

г) Кључ не ре чи (до 5): а) на је зи ку основ ног тек ста; и б) на ен гле ском 
је зи ку; ле ва мар ги на уву че на 1,5 cm у од но су на основ ни текст; 

д) основ ни текст;
ђ) ИЗ ВО РИ; ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА: цен три ра но;
е) ре зи ме (са жет опис са др жи не ра да, тј. про ши ре ни са же так, до 1/10 

оби ма основ ног тек ста): име ау то ра уз ле ву мар ги ну, на слов ра да (вер за лом, 
цен три ра но), ис под на сло ва Р е  з и  м е  (цен три ра но и спа ци о ни ра но), текст 
ре зи меа; уко ли ко је рад на срп ском је зи ку, ре зи ме мо же би ти на ен гле ском, 
не мач ком, ру ском или фран цу ском; уко ли ко је рад на стра ном је зи ку, ре зи ме је 
на срп ском; ако ау тор ни је у мо гућ но сти да обез бе ди ре зи ме на од го ва ра ју ћем 
је зи ку, тре ба да га на пи ше на је зи ку ра да, а Уред ни штво ће обез бе ди ти пре вод; 

ж) на зив и адре са уста но ве у ко јој је ау тор за по слен и елек трон ска адре са 
ау то ра, уз ле ву мар ги ну (у при ка зи ма уз де сну); на зи ви сло же них ор га ни за-
ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи је ра р хи ју њи хо ве струк ту ре, је дан ис под дру гог.

Струк ту ра из вор ног на уч ног ра да мо ра би ти та ква да се у уво ду ја сно 
пред ста ве: на уч ни кон текст про бле ма, уз осврт на ре ле вант не ре зул та те 



225

прет ход них ис тра жи ва ња, кор пус, ме то де и ци ље ви ис тра жи ва ња, те да се, 
на кон ана ли зе ис тра жи ва ног про бле ма, у за кључ ку ја сно пред ста ве ре зул-
та ти. 

Пре глед ни рад, ко ји не са др жи ори ги нал не ре зул та те ис тра жи ва ња, 
тре ба да пру жи це ло вит и кри тич ки при каз од ре ђе ног про бле ма и ре ле вант-
не ли те ра ту ре, но ву син те зу на уч них ин фор ма ци ја, да ука же на слич но сти, 
раз ли ке и не до стат ке у по сто је ћој ли те ра ту ри и др. Пре глед ни рад тре ба да 
са др жи и те о риј ски за сно ван став ау то ра. 

4.фОРмАТ

а) стан дард ни: А4; мар ги не 2,5 cm;
б) фонт: Ti mes New Ro man; дру ге фон то ве упо тре бље не у тек сту по-

сла ти као по се бан фајл; за цр кве но сло вен ски текст ко ри сти ти фонт мОНАХ
(ау то ри га мо гу до би ти обра ћа њем на елек трон ску адре су jdju kic @ma ti ca srp ska.
org.rs); 

в) ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt, a са же так, кључ не ре чи, под но жне 
на по ме не, из во ри, ци ти ра на ли те ра ту ра, ре зи ме, на зив и адре са уста но ве и 
елек трон ска адре са ау то ра 10 pt; 

г) раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
д) на по ме не: у дну стра не (fo ot no tes, а не end no tes), ис кљу чи во ар гу мен-

та тив не; пр ви ред уву чен 1,5 cm у од но су на основ ни текст;
ђ) за на гла ша ва ње се ко ри сти ита лик (не болд); 
е) на сло ви по је ди них сег ме на та ра да да ју се ма лим вер за лом, уву че ни 

за 1,5 cm и ин те гри са ни у по чет не па ра гра фе; по жељ но је да бу ду ну ме ри-
са ни (1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па ра гра фи 1., 2. итд. одва ја ју се од прет ход ног 
па ра гра фа јед ним пра зним ре дом, а па ра гра фи 1.1., 1.2. итд. раз ма ком од 6 pt;

ж) илу стра тив ни при ме ри се да ју из дво је ни из основ ног тек ста; уву че ни 
су за 1,5 cm у од но су на основ ни текст и од ње га одво је ни раз ма ком од 6 pt; 
ве ли чи на фон та 11pt.

5.ЦИТИРАНЕфОРмЕ

а) на сло ви по себ них пу бли ка ци ја ко ји се по ми њу у ра ду штам па ју се 
ита ли ком;

б) ци та ти се да ју под дво стру ким зна ци ма на во да (у ра ду на срп ском 
„…”, у ра до ви ма на дру гим је зи ци ма у скла ду с од го ва ра ју ћим пра во пи сом), 
а ци тат уну тар ци та та под јед но стру ким зна ци ма на во да (‘…’); по жељ но је 
ци ти ра ње пре ма из вор ном тек сту (ори ги на лу); уко ли ко се ци ти ра пре ве де ни 
рад, 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; 
до след но се при др жа ва ти јед ног од на ве де них на чи на ци ти ра ња; 

в) кра ћи ци та ти (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста, ду жи ци та ти се из два-
ја ју из основ ног тек ста (уву че ни), са из во ром ци та та да тим на кра ју;

г) при мер се на во ди ита ли ком, а ње гов пре вод под јед но стру ким зна-
ци ма на во да (‘…’).

6.ЦИТИРАњЕРЕфЕРЕНЦИ интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упу ћи ва ње на сту ди ју у це ли ни: (ГРИЦКАТ 1975);
б) упу ћи ва ње на од ре ђе ну стра ну сту ди је: (Večerka 1961: 59–60);
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в) упу ћи ва ње на од ре ђе но из да ње исте сту ди је: (РАдОвАНОвИћ 19862: 66);
г) упу ћи ва ње на сту ди је истог ау то ра из исте го ди не: (бУГАРсКИ 1986а: 

55), (бУГАРсКИ 1986б: 110);
д) упу ћи ва ње на сту ди ју два ау то ра: (ГАмКРЕлИдЗЕ–ИвАНОв 1984: 320–364);
ђ) сту ди је истог ау то ра на во де се хро но ло шким ре дом: (halle 1959; 1962);
е) уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше од два ау то ра, у па рен те зи 

се на во ди пре зи ме пр вог ау то ра, док се пре зи ме на оста лих ау то ра за ме њу ју 
скра ће ни цом и др./et al.;

ж) стра на име на се у тек сту на срп ском је зи ку тран скри бу ју; у па рен те зи 
се на во де у ори ги нал ној гра фи ји;

з) ако је из кон тек ста ја сно ко ји је ау тор ци ти ран, у па рен те зи ни је по-
треб но на во ди ти ње го во пре зи ме, нпр.

Ра ди се, очи глед но, о со ци о лин гви стич ким па ра ме три ма ко му ни ка ци је, ко је де таљ но 
раз ма тра и обра зла же М. Ра до ва но вић (1986: 67–69).

и) ако се упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ау то ра, по дат ке о сва ком сле-
де ћем ра ду одво ји ти тач ком и за пе том, нпр. (бЕлИћ 1958; сТЕвАНОвИћ 1968);

ј) 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. 

7.ЦИТИРАНАлИТЕРАТУРА
У тек сто ви ма пи са ним ћи ри ли цом нај пре се на во де (пре ма азбуч ном 

ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим (пре ма абе цед-
ном ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ла ти ни цом; у тек сто ви ма пи-
са ним ла ти ни цом ре до след је обр нут; сви ре до ви осим пр вог уву че ни су за 
1,5 cm упо тре бом тзв. „ви се ћег” па ра гра фа; пре зи ме ау то ра да ти ма лим вер-
за лом; у ра до ви ма на ен гле ском, не мач ком и фран цу ском ре фе рен це ћи ри-
ли цом се мо гу тран сли те ро ва ти ла ти ни цом.

Ли те ра ту ра се на во ди на сле де ћи на чин:
а) књи га (је дан ау тор):

ГРИЦКАТ, Ире на. Сту ди је из исто ри је срп ско хр ват ског је зи ка. Бе о град: На род на би бли о те ка 
Ср би је, 1975.
б) књи га (ви ше ау то ра):

radden, Günter, René dIrVen. Cog ni ti ve En glish Gram mar (Cog ni ti ve Lin gu i stics in Practicе 2). 
Am ster dam – Phi la delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 2007.
в) рад у ча со пи су:

hahn, Ade la i de. Ver bal No uns and Adjec ti ves in So me An ci ent Lan gu a ges. Lan gu a ge 42/2 (1966): 
378–398.
г) рад у збор ни ку ра до ва: 

ПИПЕР, Пре драг. О ког ни тив но лин гви стич ким и срод но усме ре ним про у ча ва њи ма срп ског 
је зи ка. Пре драг Пи пер (ур.). Ког ни тив но лин гви стич ка про у ча ва ња срп ског је зи ка. 
Бе о град: СА НУ, 2006, 9–46.
д) реч ник:

ESJS: Etymo lo gický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. Pra ha: Aca de mia, 
1989.
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ђ) фо то тип ско из да ње:
ИвИћ, Мил ка. Зна че ња срп ско хр ват ског ин стру мен та ла и њи хов раз вој (син так сич ко -се-

ман тич ка сту ди ја). Бе о град, 1954. Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти – 
Бе о град ска књи га – Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2005.
е) ру ко пи сна гра ђа: 

НИКОлИћ, Јо ван. Пе сма ри ца. Те ми швар: Ар хив СА НУ у Бе о гра ду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.
ж) пу бли ка ци ја до ступ на on- li ne: 
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