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СЛОВЕНСКА МИСИЈА АКАДЕМИКА ПРЕДРАГА ПИПЕРА

Научна, педагошка и хришћанска преданост академика Предрага Пипера славистици и 
Словенству ставља га у ред најплеменитијих представника словенског рода – истинских 
настављача мисије Свете солунске браће. Његово, по обиму и резултатима, импресивно на-
учно дело показује да је на све словенске језике и културе, попут давних нам предака, гледао 
као на своје и наше. Отуд га са пута који је одабрао нису могле померити никакве – верским, 
идеолошким, политичким и иним расколима инициране антимисије које прате Словене од 
самих почетака њихове хришћанске историје све до данас.

Кључне речи: Предраг Пипер, Света браћа, славистика, Словенство, мисија, језик, култу-
ра, традиција, идентитет.

Academician Predrag Piper’s scientific, pedagogical and Christian commitment to Slavic studies 
and to Slavhood puts him among the noblest representatives of the Slavic nation – true successors 
to the Holy Thessalonian Brothers’ mission. His scientific work, hugely impressive in terms of 
both scope and results, shows that he, like our ancient ancestors, regarded all Slavic languages 
and cultures as his own and ours. Therefore, no anti-mission initiated by religious, ideological, 
political and other divisions that have followed the Slavic peoples from the very beginnings of their 
Christian history until today could move him from the path he had chosen.   

Keywords: Predrag Piper, Holy Brothers, Slavic studies, Slavhood, mission, language, culture, 
tradition, identity.

Професор Предраг Пипер је, по сопственом сведочењу, негде у седмом или 
осмом разреду био награђен за писмени задатак на тему о будућој професији у 
којем је написао да ће бити слависта (Јевтић 2009: 20). Судећи само по доступној 
нам библиографији академика Пипера (многе идеје које велики људи несебич-
но посеју у успутним, краћим или дужим, разговорима остану незабележене, 
али – добро то знамо – накнадно и посредно донесу трајне плодове), лако је 
замислити на каквом би губитку славистика данас била да је којим случајем 
Предраг Пипер изневерио своју дечачку  машту. Мада сâм напомиње да се не 
сећа како је у награђеном писменом задатку и образложио жељу да постане сла-
виста, можемо наслутити да га је, поред чињенице да му се сестра од тетке већ 
бавила славистиком, будућој професији могло привући нешто, иако још увек 
недовољно познато, свакако лепо и блиско.1 

1 Мој сарајевски професор, академик Малик Мулић, аутор Српских извора „плетенија 
словес”, једном нам је у паузи између два часа испричао занимљив детаљ из Берлина, где је 
боравио као гостујући професор. Чекајући аутобус на једној од станица заједно са немачким 
колегом, загледао се у две девојке, па, не издржавши, гласно приметио: „Погледајте колега 
како су оне дјевојке лијепе”. Одговор је гласио: „Опростите, колега, али ја на њима и не ви-
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Сећање на прегалаштво Предрага Пипера на пољу славистике неретко је, по 
инерцији, сећање и на давну 863. г., тренутак кад Солунска браћа прихватају за-
датак чијим ће испуњењем оплеменити словенски свет, или на прву литургију 
служену „на  Васкрс 2. априла 864. године у стоном граду кнеза Растислава” 
(Пипер 2014: 12), или на 868, када Константин, не стигавши да добије своју 
епископију а словенска црква свог угледног пастира (Бернштейн 1984: 101), 
на самртној постељи у Риму оставља завештање брату Методију да, упркос 
чежњи за монашким животом на Олимпу, настави учитељски посао (Исто: 102). 
О Светој солунској браћи – њиховом животу и подвигу многи су писали, али је 
мало оних који су о њима приповедали са толико сугестивне захвалности као 
што је то чинио Предраг Пипер, подсећајући много пута на чињеницу да су 
само словенско писмо створили свети људи.2

„Ниједно данашње писмо не може се нечим сличним похвалити (…) 
Не само да су свети људи створили ћирилицу, него су они са својим 
учитељима утемељили и словенску филологију, којој припада српска 
филологија. Стварање писма, стварање на том писму, превођење, на-
ставни рад, све су то били, а и данас су, основни филолошки послови, 
тако да су данашњи слависти настављачи високе мисије својих светих 
претходника.” (Пипер 2018). 

Изграђена лична научна и професорска етика академика Предрага Пипера 
никада му није допуштала да другима препоручује задатке којих се и сам 
није прихватао. Према томе, сугестивно подсећање на чињеницу да су сла-
висти настављачи мисије светих претходника само потврђује да је свој по-
зив искључиво тако разумевао и на том путу сигурно корачао. Указујући на 
чињеницу да се мисија Светих Ћирила и Методија није сводила на пуко 
описмењавање људи него да је главни њен циљ било њихово утврђивање у вери 
на језику који су разумели, Предраг Пипер подвлачи: „Историја Словена дели 
се на два неједнака дела. Знаци који их деле су крст и слово, хришћанство и 
писменост. Словени су у IX веку из једне епохе прешли у другу кроз капију от-
ворене књиге, под знаком крста.” (Пипер 2014: 7). То значи да су из дотадашње 
културе ограничене искључиво етничком самосвешћу закорачили у свет који 
је откривао свагдашњи сакрални карактер културе. Истичући потребу таквог 
поимања културе, Предраг Пипер (2018) каже: 

„Ако се пође од чињенице да културе нема без култа,3 као највиших 
вредности, којима треба тежити, и без култивисања као неговања 
тих вредности и узрастања ка њима, онда широко схватање култу-
ре непотребно релативизује суштину тога појма (…) Руски академик 
Димитрије С. Лихачов о томе каже ‘Култура је оно што у највећој мери 

дим ништа посебно лијепо”. „Тек кад сам ушао у аутобус и прошао поред двију дјевојака” – 
закључио је професор Мулић своје сећање – „чуо сам да говоре лужичкосрпски.” 

2 Тумачећи прво словенско писмо, Црноризац Храбар, између осталог, каже да је за раз-
лику од грчког алфабета „чији корени сежу у паганску прошлост, словенска азбука у целости 
хришћанска коју је, уз то, створио свети човек” (према Верещагин 2003: 72–73).

3 „Култура је рођена из култа. Њени извори су сакрални. Зачета је уз храм и од самих по-
четака била је везана за верски живот” (Бердяев 2006). 
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оправдава пред Богом постојање једног народа’. Култура је, дакле, 
много више од уљудности и уљуђености, она се мери обоженошћу” – 
закључује академик Пипер. 

Идеал Словена – тврдио је Милош Ђурић (1997: 263) – „исцрпљује се у пле-
менитом човеку”, па је и мисију Словена видео као хармонију пуне човечно-
сти. „Ње још нема; Словенима пада у део да је донесу, и кад је донесу, она ће 
бити онај потпис што га Господ меће под своја дела кад је њима задовољан” 
(Исто). С обзиром на свеколике словенске расколе, поготово на тренутна бол-
на догађања на истоку Славије, речи виђеног философа данас многима звуче 
тек као пука жеља коју је можда чак и неумесно помињати. Али, ако бисмо их 
прећутали, значило би да смо коначно посустали, да смо се одрекли себе, из-
неверивши истовремено све оно у шта је Предраг Пипер уградио цео свој жи-
вот. То што је језичко прегалаштво Свете браће мимоишло Пољаке, а неке дру-
ге словенске народе само накратко дотакло, не потире чињеницу да су Словени 
у 9. веку говорили безмало истим језиком. То се јасно види из писма које је ве-
ликоморавски кнез Растислав упутио византијском цару Михаилу III у којем је, 
према Константиновом житију, између осталог, стајало: „Наши људи одбацили 
су паганство и придржавају се хришћанског закона, али немамо учитеља који 
би на нашем језику (подвукла М. Р.) проповедао праву хришћанску веру” (према 
Бернштейн 1984: 78). Дакле, кнез нимало не сумња да ће житељи његове про-
стране државе разумети језик саздан на основама језика својих саплеменика из 
околине Солуна.

Упркос, неретко споља усмераваним, етничким и језичким дезинтегра-
ционим процесима који су пратили словенски свет кроз историју, Предраг 
Пипер, уз пуну свест о негативним резултатима тих процеса, интимно је и по-
сле једанаест векова све словенске језике видео као своје и наше које повезује 
Реч као „свето причешће” (Пипер 2015: 7), као и свеколика традиција, руковети 
идеја и осећања које су у основи словенске културе и у дамару словенске душе 
(в. Ђурић 1997: 449). „Језик је живи музеј културне прошлости неког народа, 
а говор је живи музеј прошлости неког краја” – изговориће Предраг Пипер на 
Трибини „Српски језик и језичка политика” одржаној у Матици српској 31. ок-
тобра 2015. г. Полазећи од таквих уверења, Предраг Пипер је не само предочио 
историјски развој оделитих књижевних језика (највећим делом у Уводу у сла-
вистику, његовој најчитанијој књизи) него је дужну пажњу посветио свим сло-
венским језицима, не заобилазећи ни оне најмање по броју корисника, али по 
много чему велике. 

„Бавио сам се свим словенским језицима путем типолошких или кон-
трастивних поређења или посматраним понаособ, највише српским, 
руским, пољским, македонским, словеначким. То су најчешће била 
граматичка истраживања. У њима сам настојао да одржим добру везу 
и са славистичком граматичком традицијом и са новим идејама у 
граматикографији…” – подсећа Предраг Пипер (2016: 177) у свом „ау-
толингвистичком” осврту. 

Једна од најцитиранијих књига у српској лингвистици – наводи Љ. Поповић 
(2017: 324) – јесте књига Језик и простор (1997, 2001) у којој је Предраг Пипер 
изложио своју теорију семантичких локализација која ће наћи широку приме-
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ну и у когнитивнолингвистичким истраживањима те, између осталог додаје: 
„Монографије  Предрага Пипера Лингвистичка русистика: студије и чланци 
(2012) и Лингвистичка славистика (2014) могу се посматрати као два тома са-
браних дела у којима је систематизовано и језгровито представљено оно што 
чини суштину лингвистичке славистике данас” (Исто: 325). За своју теорију се-
мантичких локализација њен аутор каже: „Она, разуме се, није апсолутно ауто-
номна. Неки њени корени сежу до XV века, а сродне идеје данас налазимо и у 
когнитивној лингвистици, док је у разним периодима имала различите верзије 
и називе. Мој допринос тој теоријској области био је у основи испрва структу-
ралистички, а касније проширен неким искуствима функционалне граматике и 
когнитивне лингвистике” (Пипер 2016: 175). На истом месту професор Пипер 
изражава благо жаљење што му је недостајало времена за даље развијање ТСЛ 
и њено систематско представљање у међународним часописима. Зато је ова, као 
и друге теорије Предрага Пипера, подстакла многе његове ученике и сараднике 
да у теоријским оквирима које је поставио развијају сопствена истраживања, а 
које Љ. Поповић и М. Номаћи (2021: 468) оправдано препознају као припадни-
ке лингвистичког круга, „који се сасвим јасно може оцртати и као лингвистичка 
школа Предрага Пипера”. Професор је, пре свих, уочавао и бројне друге про-
блеме са којима се суочавају Словени и славистика, па несебично хитао да по-
пуни празнине, као да га је сам Бог послао „да  браћи у невољи помаже”, како 
би, сећајући се својих бројних задужења на Крфу по преласку Албаније, рекао 
Станислав Винавер (2011: 33). 

„Мало је народа који имају имењаке, а још мање народа имењака који 
припадају истој етничкој породици, као што је то случај са Србима у Лужици 
и Србима на Балкану” – изговорио је Предраг Пипер 2002. године поводом 
отварања, првенствено његовом заслугом, дотад највеће дигиталне сорабистич-
ке библиотеке у свету у оквиру пројекта Растко – Лужица. Жалосну историју 
малобројних словенских имењака католичке и протестантске вероисповести, 
који су задивљујућом снагом успевали да се одрже и сачувају своје име, про-
фесор Пипер је осећао целовитошћу своје оправослављене и осветосављене 
душе,4 што само додатно показује да целовитост и постојаност властитог иден-
титета отвара простор за истинско разумевање и прихватање мање или више 
другачијих идентитета. Залажући се за реализацију поменутог пројекта, изнова 
је потврдио свој став о потреби очувања и афирмације „најбољег што су словен-
ске културе стекле и пронеле кроз векове, и свих словенских специфичности у 
ризници духовне и материјалне културе човечанства” (Пипер 2008: 17). А пово-
дом штампања прва четири тома Српског биографског речника у који је, као и у 
друге пројекте од националног и општесловенског значаја, и сам уложио огро-
ман труд, Предраг Пипер (2009: 951) је, између осталог, рекао:

„Зрелост и стабилност једне културе препознаје се по томе коли-
ко је она добро ослоњена на прошлост и колико далеко наговешта-
ва будућност. Када је о прошлости реч, поред историјских процеса и 

4 Иако је чинио све за духовно јединство Словена, Предраг Пипер је био дубоко укорењени 
православац и далеко од савременог екуменизма и натконфесионалног утопизма  (в. Калезић 
2005: 32–33).
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структура најчвршће тачке ослонца су истакнути појединци и њихова 
дела. Њихова истакнутост мери се, пре свега, тиме колико су допри-
нели општем добру, колико су себе уградили у друге. Њихов допринос 
није само у делу него и у њима самима, у примеру служења свом на-
роду и човечанству.” 

Подсећању на истакнуте појединце српске и свесловенске писмености и кул-
туре Предраг Пипер је посветио значајан део свог стваралачког опуса. Предмет 
његове пажње нису били само светитељи и просветитељи, попут Свете солун-
ске браће и Светог Саве, него и просветитељи какав је био Максим Терентјевич 
Суворов чија је мисија почетком 18. века умногоме подсећала на мисију Свете 
браће девет векова раније, потом Платон Кулаковски који је својим делом и про-
фесорским прегалаштвом задужио не само руску и пољску славистику него и 
јужнословенску, првенствено српску, па многи други, све до новијих поколења, 
за које се професору Пиперу учинило да се неправедно и постепено препуштају 
забораву или пак да се њихово дело приказује на мање или више селективан 
начин (Пипер 1988: 10), какав је био случај са погледима на језик Бодуена де 
Куртенеа које је Предраг Пипер најпре превео, приредио и уз предговор 1988. 
г. објавио под насловом Лингвистички списи. Од таквих задатака нису га мог-
ла удаљити никаква политичка и друга трвења међу словенским народима, па 
ни уочљива чињеница да је, упркос генетској и типолошкој сличности, за раз-
лику од других језичких породица, словенски свет „изразитије издиференци-
ран бројем књижевних језика него квалитетом и распоном међудијалекатских 
разлика” (Пипер 2008: 30). Напротив, чинио је све што је било у његовој моћи 
да изнесе на видело оно што Словене спаја стално указујући на, за то заслуж-
не, најплеменитије представнике словенског рода, којима је – можемо то са 
сигурношћу рећи – и сам припадао. Као што се радовао научној периодици 
Матице српске и, као њен стални члан, улагао огроман труд да она умного-
ме остане и матица словенска (Пипер 2014: 231), па резултатима новосадске 
имењакиње у Лужици, Матице моравске и свих других, тако се радо освртао 
безмало на сваку нову монографију и зборник о словенским језицима и култу-
рама налазећи прилику да подвуче управо оно што те језике и културе спаја. 
Осврћући се на зборник Од Мораве до Мораве на тему чешко-српских односа, 
професор Пипер (Исто: 366), између осталог, скреће пажњу и на многе друге 
ономастичке паралеле, нпр. од Лабе до Лаба, од Печи до Пећи, од Травника до 
Травника, од Книнице до Книна итд., па закључује: „Ако је име заиста судбина, 
онда су нам судбине на загонетан начин ближе него што нам се обично чини у 
светлу сиве политичке свакодневнице.”

Свестан да су, иако најбројнија етничка скупина у Европи са завидном  
културном прошлошћу, научним и другим капацитетима, Словени данас да-
леко од места које би им у тој Европи морало припадати, и још даље од оне 
Ђурићеве замисли о њиховој улози на позорници света, Предраг Пипер је, ако 
и са жаљењем због те неправде, умео сталожено да сагледа разлоге неостваре-
них идеја окупљања Словена које су се у 19. и 20. веку јављале под различитим 
називима – идеја словенске узајамности, словенофилство, панславизам, неос-
лавизам, аустрославизам, па и југославизам као дериват идеје аустрославиз-
ма (Пипер 2009: 99). У низу препрека успешног словенског окупљања „које 
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не би било усмерено ни против кога, којем би био циљ сарадња и испомоћ и у 
добрим и у лошим временима језички и културно блиских народа”, као што су 
недовољно добри или погрешно постављени програми, политизација идеја, не-
наклоност других народа таквим идејама и др., као један од главних разлога про-
фесор Пипер издваја раскол у хришћанској цркви 1054. године, потом крсташке 
ратове и коначну вероисповедну поделу Словенства, што ће их сврстати у два 
културна круга – православно-византијски и западни (Исто: 100).

Званичној подели цркве 1054. године – историјски факти сведоче – још дуго 
су се, на свој начин и у практичном животу, опирали поједини умни владаоци, 
црквени великодостојници и, сасвим природно, културни посленици – писци, 
градитељи и ини, који у својим делима шире или универзалне вредности нису 
зазирали од културног преплитања источног и западног. Довољно је присетити 
се лепоте Високих Дечана који, с једне стране, представља најлепши спој ро-
манског и византијског стила и, с друге стране, узидану свеколику хришћанску 
љубав двојице Срба – католика Вите Которанина и православца Данила Другог. 
Данас готово нестварно звуче речи уткане у Манифест Првог пансловенског 
конгреса одржаног у Прагу 1848. године:

„Први пут откад нас памти историја, ми – разједињени припадници ве-
ликог племена, састали смо се у великом броју из далеких крајева како 
бисмо у братској вери размотрили наш заједнички посао. И разумели 
смо један другог не само благодарећи нашем прекрасном језику на којем 
говори осамдесет милиона људи, него и јединственим откуцајима наших 
срца и истоветношћу душевних стремљења…” (према Казинян 2015).

Могуће је наћи још подоста примера који илуструју да је, данас проказана, 
идеја панславизма спонтано и искрено прихватана. Предраг Пипер (2021: 16) 
подсећа да су такве идеје „обично биле сузбијане уочи и у току великих европ-
ских ратних катаклизми, а јачале су после словенских ослободилачких победа”. 
Можемо, дакле, са жаљењем констатовати што су слични сви досадашњи изра-
зи словенског полета били кратког даха, за разлику од хомогенизације других 
породица народа која се под различитим називима – пангерманизам, пантура-
низам и пантуркизам посебно, показивала „необичну способност адаптације 
сваки пут у новим условима” (Казанян 2015). И опет, за разлику од неких дру-
гих изама који су настајали на идеји територијалног и културног потчињавања 
других народа, панславизам, аустрославизам или југославизам у замисли 
најчаснијих представника тих покрета иницирани су тежњом да се изнова стек-
не изгубљена слобода. Ношени идејама правде, Словени, посебно они из кру-
га Slavia Orthodoxa, често су губили из вида да наспрам њихове парадигматич-
ности стоји беспринципијелна прагматичност других (Пипер 2010: 148) у којој 
није било места за идеје свејединства уграђене у дела најбољих православних 
мислилаца – философа и писаца. Напротив, иза декларативно исказиване бри-
ге европских званичника за мултикултуралност и вишејезичност бивали су све 
уочљивији „споља изазвани дегенеративни процеси на словенским културама 
и језицима, и на српском посебно” (Исто: 158). Професор Предраг Пипер је 
не једном указао на „метафизичко зло које покреће сваковрсну незајажљивост 
оних који духовне вредности и самосвест других народа виде пре свега као 
сметњу да неки слабији народ преваре и похарају (…) Да би се таквим народом 
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могло управљати, сматра се, треба му уклонити самосвест, сломити духовну 
кичму, укинути и уништити духовне вредности до којих му је стало и довести га 
до тога да милом или силом прихвати туђе као боље” (Исто: 158–159). У таквим 
околностима, и упркос њима, уместо збијања у циљу тражења и налажења мере 
која би тежила човечности, једни међу православним Словенима су, слушајући 
дамаре властите душе, ишчекивали правду маштајући о јединству на добро ва-
сколиког света, други су приклонивши се голом прагматизму и лажном космо-
политизму отпадали од сопственог народа и усмеравали критичку оштрицу на 
најбоље у историји и култури тог народа. То су они, по речима Предрага Пипера 
„предрадници на терену” – представници управо оног народа чију културну 
баштину треба похарати (Исто: 160). 

Суштину проблема словенске „граничне личности” која, у историјском 
смислу,  остаје  „вечито на путу”,  А. С. Панарин (2004: 8) сажео је у једној 
реченици: „Све услове сопственог постојања она узима под знаком другачије-
могућег, на нивоу поређења, где се западноевропско искуство доживљава као 
основна мера и норма, а своје национално – као полулегитимно које у процесу 
‘модернизације’ и ‘европеизације’ захтева поправку.” 

Положај и стање словенских језика, њихових народа и култура, пре свега, 
српског језика и народа на размеђу двају миленијума, иницирало је потребу 
Предрага Пипера да почесто искорачи из дотад примарних тема његовог на-
учног интересовања и посвети се социолингвистичкој проблематици која, 
како по обиму и тематској разноврсности тако и по научним дометима, заузи-
ма значајно место у његовом свеукупном научном опусу (в. Рељић 2016: 108–
121). У оквиру широког спектра социолингвистичких тема Предрага Пипера 
са темељито разрађеном и на етичким те естетским критеријумима ослоњеном 
еколингвистиком, што би изискивало потребу да се „у највећој могућој мери 
језиком остварује лепо, добро и истинито, као три лица исте суштине онога што 
је најбоље и у човеку и у језику” (Пипер 2010: 14), у фокусу пажње Предрага 
Пипера је и бројчано редуковање словенског становништва („У демографском 
погледу Словенство је на очигледној низбрдици” – Пипер 2021: 17), сужење 
територија и смањење броја корисника појединих словенских језика, као после-
дици дезинтеграције држава, језичке сецесије и настанка политичких језика, 
што води ка даљој диференцијацији словенског света (Пипер 2008: 93–95; 2010: 
61). У вези са овим проблемом, професор Пипер много пута скреће пажњу на 
тенденције корените измене националног идентитета те језичког идентите-
та као његовог неодвојивог дела. Особеност приступа Предрага Пипера овом 
питању огледа се најпре у уочавању кључних проблема, потом теоријском и, 
где год је то потребно, емпиријском истраживању узрока, манифестација и по-
следица датих проблема. 

У тексту „Словенство и савремени свет” штампаном по ауторовом упокојењу,  
професор Предраг Пипер је – стоји у сажетку – настојао да предочи „општу 
слику Словенства, као словенских народа и култура посматраних у целини, на 
почетку треће деценије 21. века, у светлу кризе у којој се савремени свет нала-
зи и која се одражава на словенски свет” (Пипер 2021: 15). У продужетку тек-
ста даје се слика опште моралне посувраћености савременог света, назадовања 
које се очитује у сфери васпитања и образовања, злоупотреби језика и медија, 
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вулгаризацији уметности, глобалној дехристијанизацији итд. као последици 
чињенице да се кормило глобалног управљања налази у рукама какократа или 
какистократа (од грч. κάκίστος), тј. најгорих (Исто: 22–23). Не поричући значај 
личног и националног идентитета и полазећи од властите укорењености у вери, 
као и непосустале жеље за јединством Словена, професор Пипер подвлачи: 
„Кратко речено, духовно јединство словенских и других народа важније је од 
државног, политичког, економског итд. Што су Словени у духу ближи једни 
другима, а тиме и Творцу, то ће се боље узајамно повезивати и у стварима све-
товног живота тежећи од савеза ка саборности, од световног ка светом, што је 
позната идеја (нпр. Леонтьев 1885–1886; Поповић 1940; Велимировић 1996)” 
(Исто: 21).

 Препреку том духовном јединству Предраг Пипер види у пољуљаности 
словенских националних култура и језика, у обезвређивању свог и прихватању 
туђег као престижнијег и, посебно, у дехристијанизовању планете и наметању 
New age доктрине, тј. глобализоване садржајне и естетске мешавине са иден-
тичним манифестацијама у језику, религији, сликарству, књижевности, позо-
ришту (в. Рељић, 2017: 743–754), које није заобишло ни словенски свет. „Једна 
верзија таквог тровања умова и душа људи јесте ницање сваковрсних неопа-
ганских секти. Данас у словенском свету има преко двеста неопаганских сло-
венских назовицркава, са својим припадницима, жрецима, измишљеним риту-
алима и божанствима, верским текстовима и сајтовима” (Пипер 2021: 27). У 
процесу глобалног дехристијанизовања планете, релативизовању основних ис-
тина и мешања религија „у духу њу ејџа” Предраг Пипер назире стварање „‘но-
вог света’ са светском антицрквом. Тако би се појам човека његовим привреме-
ним преосмишљавањем у натчовека, супермена и ‘људе посебног кова’ могао 
завршити у постчовеку и нечовеку као човеку без човечности” (Исто: 28). 

Расправу о било ком проблему од општег значаја, па тако ни ову, Предраг 
Пипер не затвара без питања шта учинити те, истичући потребу окретања на-
челима глобализације добра, глобализације личног и националног поштовања 
других, као и самопоштовања, спајања најбољег што постоји у словенској 
традицији с најбољим у традицијама и садашњости других култура итд. каже:

„Свако ко није равнодушан према будућности Словенства себе треба 
да упита колико су му та начела блиска или колико је лично од њих да-
леко. Јер и у општим успесима постоје појединачни неуспеси, као што 
и у општим тренутним поразима постоје појединачни подвизи. На 
свакоме је да изабере чему ће тежити и којим ће путем ићи…” (Пипер 
2010: 62).
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Митра Релич

СЛАВЯНСКАЯ МИССИЯ АКАДЕМИКА ПРЕДРАГА ПИПЕРА

Резюме

В предлагаемой статье указывается на научную преданность академика Предрага 
Пипера славистике и славянству, причисляющей его к ряду выдающихся и самых 
благородных представителей славянского племени – подлинных продолжателей 
миссии Святых славянских братьев. Его, по объему  и результатам, замечательное 
научное творчество и всеобщий вклад в изучение славянских языков, культур и тра-
диций свидетельствует о том, что профессор Преграг Пипер, подобно нашим дав-
ним предкам, все славянские языки воспринимал как свои и наши. Придерживаясь 
таких профессиональных взглядов и христианской этики любви, он оставался на 
своем пути вопреки всяким вероисповедным, политическим и иным раздорам, со-
провождающим славян с самого начала их христианской истории по сей день.

Ключевые слова: Предраг Пипер, славистика, славянство, Святые братья, мис-
сия, язык, культура, традиция, идентичность.
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JADWIGA WAJSZCZUK

3 stycznia 1944 – 6 września 2021

Jadwiga Wajszczuk urodziła się w Łukowie na Podlasiu jako najmłodsza z czwórki 
dzieci Zofii i Mariana Wajszczuków. Matka była nauczycielką. Jadzia wspominała, że 
zawsze miała w ręku książkę. Ojciec – księgowy rewident często jeździł po całym kraju, 
a w te służbowe delegacje zabierał ze sobą najmłodszą córkę, stwarzając jej okazję do 
kontaktów z ludźmi z różnych środowisk. Po rodzicach odziedziczyła silną osobowość, 
wrażliwość, otwartość, a także szacunek i zainteresowanie dla drugiego człowieka. 

W rodzinnej miejscowości ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. 
Do końca życia zachowała we wdzięcznej pamięci swego wychowawcę – wybitnego na-
uczyciela matematyki. Bardzo wcześnie, bo w wieku 16 lat została przyjęta na Wydział 
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1960 do 1965 roku była zainteresowana 
przede wszystkim historią i teorią literatury, pozostawała pod wyraźnym urokiem wykła-
dów Marii Renaty Mayenowej, Janusza Sławińskiego i Artura Sandauera. W tym okresie 
zebrała ogromny materiał poświęcony życiu i twórczości Józefa Czechowicza – jednego 
z najwybitniejszych polskich poetów tzw. II awangardy. Miała niezwykły dar odkry-
wania w dziele literackim nowych, niedostrzeganych wcześniej aspektów. Po uzy-
skaniu polonistycznego absolutorium do 1969 roku kontynuowała studia, teraz już 
głównie lingwistyczne, na Wydziale Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej 
nauczycielami byli między innymi Anatol Mirowicz i Andrzej Bogusławski, pod któ-
rego kierunkiem obroniła pracę magisterską Przeciwstawienie w języku rosyjskim. 
Andrzeja Bogusławskiego, z którym przez całe życie była związana naukowo i insty-
tucjonalnie, uznawała za swojego mistrza. Znaczący wpływ na jej stosunek do języka 
naturalnego wywarła też Anna Wierzbicka, w której seminarium aktywnie uczestni-
czyła i z którą następnie nawiązała relacje przyjacielskie.

Przez blisko 50 lat Jadwiga Wajszczuk pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, 
zatrudniona najpierw  jako asystent i adiunkt w Instytucie Rusycystyki, a następnie 
jako adiunkt i w końcu profesor nadzwyczajny w Katedrze Lingwistyki Formalnej. 
Współtworzyła też studia polonistyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie i przez parę lat prowadziła w tej uczelni zajęcia. Była oso-
bą bez reszty oddaną swoim studentom, którym w różnych okresach życia wykładała 
gramatykę polską i rosyjską, językoznawstwo ogólne, podstawy semantyki i pragmaty-
ki, ze szczególnym uwzględnieniem teorii aktów mowy i struktury informacyjnej wy-
powiedzi. Studenci cenili Ją i kochali, nie tylko za Jej twórczy umysł, błyskotliwość, 
naukowy zapał, słowem, za nieprzeciętne zdolności badawczo-dydaktyczne, lecz także 
za to, że była oddanym młodzieży pedagogiem.
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Przez kilkanaście lat Profesor Wajszczuk uczestniczyła w pracach Międzyna-
rodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich przy Międzyna-
rodowym Komitecie Slawistów, była też członkiem Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego oraz Komisji Teorii Języka Komitetu Językoznawstwa PAN.

W dorobku naukowym Profesor Jadwigi Wajszczuk liczy się jakość, a nie ilość 
opublikowanych prac. Była bowiem autorką bardzo odpowiedzialną za słowo, niego-
dzącą się na badawcze kompromisy i  jałowe obroty myśli. Swoje opracowania cy-
zelowała miesiącami, a nawet latami, niektóre z nich trzeba wręcz było od niej wy-
dobywać podstępem. 

Już w debiutanckim artykule Przeciwstawienie jako struktura właściwa szero-
kim kontekstom (1971), zamieszczonym w tomie O spójności tekstu pod redakcją  
Marii Renaty Mayenowej pojawiły się główne problemy i wątki badawcze, do któ-
rych Uczona będzie powracać i które będzie rozwijać w całej swej naukowej ak-
tywności, a mianowicie kwestie związane ze spójnością tekstu, z miejscem w nim 
spójników i innych wskaźników ową spójność zapewniających czy ze strukturą in-
formacyjną wypowiedzi. W 1978 roku na podstawie rozprawy Syntaktyczny stosunek 
nawiązania (na materiale języka rosyjskiego) Jadwiga Wajszczuk uzyskała stopień 
doktora nauk humanistycznych. Promotorem doktoratu był prof. Anatol Mirowicz. 
Tezy zawarte w niepublikowanej rozprawie doktorskiej zostały rozwinięte w trzech 
artykułach poświęconych nawiązaniu i anaforze: Relacje anaforyczne a nawiąza-
nie międzyzdaniowe („Slavia Orientalis” XXVII, 1978, 3: 461–464), Substytucyjna 
i metatekstowa interpretacja zjawiska anafory („Jużnoslovenski filolog” XXXVI, 
1980: 121–151), Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji  Zenona Klemensiewicza 
(„Polonica” VII, 1981: 67–83).

Głównym przedmiotem naukowego zainteresowania Jadwigi Wajszczuk sta-
ły się spójniki, którym poświęciła niemal trzydzieści lat swego badawczego życia. 
Do frontalnego opisu ich znaczeń i określenia miejsca w systemie języka naturalne-
go przygotowała się Badaczka w szeregu artykułów publikowanych od początku lat 
osiemdziesiątych. Należą do nich m. in. prace następujące: Metatekstowe „szwy” 
tekstu. Casus: polski spójnik „a” (L. Lönngren red., Polish Text Linguistics, Uppsala 
1984: 53–75), Spójnik jako zobowiązanie (T. Dobrzyńska red., Teoria tekstu. Zbiór 
studiów, Wrocław 1986: 117–137), Czy spójnik „lub” znaczy to samo co „albo”? 
(A. Bogusławski, B. Bojar red., Od kodu do kodu. Prace ofiarowane Profesorowi 
Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie jego urodzin, Warszawa 1987: 
163–173), Czym spójniki nie są? Problem spójnika w ujęciu składniowym („Acta 
Philologica” 21, 1992: 15–37), Conjunctions as agrammatical meaning correlators 
of syntactical constituents in their functional roles in utterance (B. Tošović red., Die 
grammatischen Korrelationen, Graz 1999: 337–345).

Najważniejsza praca naukowa Jadwigi Wajszczuk to monografia pt. System 
znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu (Warszawa 1997), 
na podstawie której w 1998 roku Uczona uzyskała stopień doktora habilitowane-
go. Książka ta łączy w sobie głęboko filozoficzne spojrzenie na język ze świetną 
znajomością literatury przedmiotu, metodologicznym zdyscyplinowaniem i rygo-
ryzmem badawczym. Problem spójników rozważany jest tu w kontekście ogól-
nych mechanizmów funkcjonowania języka i wypowiedzi. Autorka zrywa z od-
rębnym traktowaniem spójników współrzędnych i podrzędnych, za główny cel 
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stawiając sobie wykazanie pierwotnej jedności funkcji tej kategorii wyrażeń jako 
wyspecjalizowanych środków służących nie tyle składni zdania, ile tematyczno-
-rematycznemu ukształtowaniu wypowiedzi. W opisie Jadwigi Wajszczuk spójni-
ki ze względu na swój skrajny liberalizm w zakresie łączliwości uznane zostały za 
operatory metatekstowe, całkowicie wyzwolone z funkcji syntaktycznych. Ta ich 
cecha skłoniła Badaczkę do zaprojektowania obok składni zależności nowej dys-
cypliny badawczej: aktualnej składni wypowiedzenia, w którą poza spójnikami 
zaangażowane są przede wszystkim partykuły i inne meta-komentarze. Zgodnie 
z tym, co zapowiada tytuł rozprawy, spójniki ujęte tu zostały po Saussure’owsku 
jako system środków leksykalnych, którego elementy pozostają względem siebie 
w wyraźnych opozycjach, a wartość semantyczna każdego z nich nie może być 
wyjawiona inaczej, jak tylko w relacji do wszystkich pozostałych. 

Pierwsza część pracy poświęcona jest nowemu wykrojeniu i uporządkowaniu kla-
sy jednostek, które w pełni zasługują na miano spójników. Odwołanie się do najbar-
dziej rygorystycznych kryteriów formalnych kazało Autorce usytuować poza zakre-
sem tej klasy „włączniki”: że, żeby, aby, by uwikłane w strukturę zdania, i partykuły 
spajające typu: więc, zaś, jednak, zatem, bowiem, natomiast, które w przeciwieństwie 
do położonych centralnie spójników mogą wchodzić w głąb przyłączanego wypo-
wiedzenia. Obok spójników właściwych (i, oraz, tudzież, ani, ni, lub, albo, czy, bądź, 
a, ale, lecz, to, toteż, czyli, albowiem, gdyż) wyróżnia Jadwiga Wajszczuk spójniki 
pomocnicze (jeśli, gdyby, skoro, ponieważ, chociaż, jak, byle), które mogą, choć nie 
muszą, towarzyszyć spójnikowi to, a ich pozycja, jakkolwiek stała wobec przyłą-
czanego członu, jest przemienna w stosunku do członu drugiego. Spójniki właściwe 
dzielą się w opisie Jadwigi Wajszczuk na dwa podsystemy: spójniki struktur otwar-
tych (i, oraz, tudzież, ani, ni, lub, albo, czy, bądź, a) i spójniki centralne, zamkniętych 
struktur dwuczłonowych (ale, lecz, to, toteż, czyli, albowiem, gdyż). 

W drugiej części monografii otrzymujemy imponujący pomysłowością opis zna-
czenia spójników polskich, a także szereg ogólniejszych rozwiązań teoretycznych. 
Autorka stara się udzielić odpowiedzi na parę kontrowersyjnych pytań: spójniki 
znaczą czy nie mają znaczenia?, co jest właściwie znaczące – spójniki czy relacje 
między koniunktami odpowiednich zdań?, jak mają się spójniki języka naturalne-
go do funkcji operatorów logicznych? Jadwiga Wajszczuk kategorycznie przeciw-
stawiła się tezie o semantycznej pustości spójników. Za ich podstawową funkcję 
uznała zagwarantowanie związku każdego następnego rematu w danej strukturze 
wypowiedzeniowej z tym samym tematem nadrzędnym bez konieczności powtarza-
nia go. Wszystkie spójniki realizują zatem w tym ujęciu Grice’owską maksymę  re-
lewancji oraz maksymę sposobu, czynią bowiem wypowiedź zwięzłą bez narażania 
jej na dwuznaczność. Dodatkowo te, które należą do podsystemu struktur otwartych 
ujawniają troskę mówiącego, by powiedzieć wszystko, co na dany temat powinno 
być powiedziane (maksyma ilości), te zaś, które reprezentują struktury zamknię-
te wyrażają dbałość o prawdziwość danego wypowiedzenia (maksyma jakości). W 
książce Jadwigi Wajszczuk zaprojektowany został również metajęzyk semantycz-
nego opisu spójników. Autorka przedstawiła w nim reprezentacje poszczególnych 
znaczeń. Dostrzegła i umiała wyeksplikować różnice niemal niemożliwe do uchwy-
cenia: między i, oraz i tudzież, między lub i albo, ale i lecz. Zrekonstruowany przez 
Badaczkę system znaczeń zachwyca jednocześnie złożonością i prostotą. Jej nowa-
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torskie opracowanie jest jednym z najpoważniejszych dokonań polskiej lingwistyki 
ostatniego półwiecza. 

Badania nad kategorią operatorów metatekstowych rozwinęła Jadwiga Wajszczuk 
w swojej następnej monografii O metatekście (Warszawa 2005). W jej kolejnych par-
tiach przedstawione zostały wyrażenia metatekstowe z poziomu leksykalnego, skła-
dniowego i wypowiedzeniowego. W swym nowym opracowaniu szczególną uwa-
gę skupiła Autorka na partykułach, które zgodnie z podziałem wyrazów na części 
mowy, zaprezentowanym w jednym z rozdziałów, sąsiadują blisko ze spójnikami, 
ponieważ podobnie jak one są wyzwolone z „zobowiązań” składniowych, organizują 
wypowiedź pod względem tematyczno-rematycznym,  służąc do jej komentowania 
in statu nascendi. Spójniki i partykuły, w opozycji do syntaktemów, wchodzących z 
innymi wyrażeniami w zależności składniowe, określa Badaczka mianem paratakte-
mów. W omawianej monografii czytelnik znajdzie z jednej strony drobiazgową ana-
lizę semantyczną metapredykatywnego syntaktemu sam, z drugiej zaś – parataktemu 
czyli, któremu wcześniej poświęciła Jadwiga Wajszczuk artykuł pt. Kłopotliwe „czy-
li” (I. Bobrowski red., Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, 
Kraków 2003, 345–360). W części dotyczącej stratyfikacji wypowiedzi uwagę zwra-
cają rozdziały na temat wprowadzania do własnego tekstu cudzego słowa. Autorka 
dokonuje w nich subtelnych rozgraniczeń pojęciowych, pokazując, czym różnią się 
między sobą użycie języka, cytat i przytoczenie, zwraca też uwagę na kwestie etyczne 
związane z powoływaniem się na myśli i słowa innych osób. W tej części pracy nie 
mogło też zabraknąć rozdziałów poświęconych dwóm bardzo ważnym dla Uczonej 
myślicielom: Bachtinowi i Austinowi, którzy poprzez analizę mowy, chcieli dotrzeć 
do świata i działań osób mówiących. 

W tej krótkiej prezentacji dorobku Jadwigi Wajszczuk należy zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden ważny wątek Jej badań. Stwierdziwszy, że istniejące podziały wyrazów 
na części mowy są niekonsekwentne i nieadekwatne, postanowiła wypracować swój 
własny projekt ich klasyfikacji, oparty na łączliwości odpowiednich kategorii wy-
rażeń. Temu problemowi poświęcone były odpowiednie rozdziały obu wskazanych 
wyżej monografii oraz artykuły: Can a division of lexemes according to syntactic cri-
teria be consistent? („Biuletyn PTJ” LV, 2000: 19–38) i  Functional class (so called 
„part of speech”). Assignment as a kind of meaning-bound word syntactic informa-
tion („Cognitive Studies” / „Études Cognitives” 10, 2010: 15–33).  

Obok językoznawstwa wielką pasją Jadwigi Wajszczuk, którą wprost zara-
żała swoje otoczenie, była Rosja z jej kulturowym bogactwem i złożoną histo-
rią. Szczególne miejsce  w rosyjskim panteonie literackim przyznawała Badaczka 
Czechowowi i Dostojewskiemu. Twórczości tych autorów poświęciła parę przeni-
kliwych szkiców i wystąpień na konferencjach naukowych. Plonem Jej kilku stażów 
w moskiewskich instytucjach naukowych były także liczne przyjaźnie z Rosjanami, 
którym pozostawała wierna do końca życia. 

Do Jadwigi lgnęli dorośli i dzieci, bo była dobrym człowiekiem, pięknym i praw-
dziwym. Bezinteresownie obdarowywała tym, na co nie ma ceny: swoim czasem, 
uwagą, troską, miłością. Przychodziło się do Niej zarówno z problemami ducho-
wymi, intelektualnymi, jak i przyziemnymi: bytowymi czy finansowymi, a ona hoj-
nie dzieliła się tym, co miała. Była mądra. Umiała pięknie zachwycać się światem. 
Traktowała ludzi poważnie, również tych najmłodszych. Przez Jej dom przewinęły się 
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setki osób. Rozmowa z Jadzią była zawsze głębokim doświadczeniem. Wyznawała 
Bachtinowską zasadę, że żyć to znaczy porozumiewać się, że każde słowo jest czy-
nem, nieobojętnym etycznie postępkiem, że można nim ocalić komuś życie, ale moż-
na też wyrządzić krzywdę, a nawet zabić. Jadzia swoich rozmówców ocalała.
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О СЕМАНТИЧЕСКОМ СИНТАКСИСЕ  
АКАДЕМИКА ПРЕДРАГА ПИПЕРА

Анализируется синтаксическая концепция академика Предрага Пипера. Рассматриваются 
предпосылки формирования теории семантического синтаксиса и вклад, который внес в нее 
известный сербский ученый. Особое внимание уделено коммуникативным категориям, в том 
числе таким, которые находятся на этапе неполной грамматикализации (оптативу, эксцесси-
ву, дистрибутиву и др.).

Ключевые слова: Предраг Пипер, семантический синтаксис, предикатно-актантная струк-
тура, семантическая роль, падежные формы.

This paper analyses Predrag Piper’s syntactic conception. Preconditions for semantic syntax 
formation and contribution to it by famous Serbian scholar are also considered. Special attention is 
paid to communicative categories, including those in the phase of incomplete grammaticalisation 
(optative, excessive, distributive, etc.). 

Keywords: Predrag Piper, semantic syntax, predicate-actant structure, semantic role, case forms.

Введение
Начиная с 70-х годов прошлого века, в исследованиях грамматики славян-

ских языков формируется новое направление, которое можно было бы назвать 
семантическим синтаксисом. Объектом его становится способность синтак-
сических структур воплощать в себе и передавать когнитивную информацию: 
знания о мире, пропущенные через языковое сознание языкового коллектива. 
Семантический синтаксис начал вызревать еще в недрах генеративной грамма-
тики, потому что один из основных ее методов – трансформационный анализ 
– включал в себя тест на семантическую идентичность исходной и преобразо-
ванной структур. Свою лепту в формирование концептуального аппарата се-
мантического синтаксиса внесла логико-психологическая школа: такие поня-
тия, как субъект, объект, адресат, инструмент, пропозиция, модальность и т.п. 
использовались филологами уже в XIX веке. Наконец, когнитивное направле-
ние в языкознании, выделившееся в конце ХХ века и во многом развивавшееся 
в оппозиции к генеративной грамматике, ставило своей целью глубокий анализ 
референтной ситуации, ее денотативного представления и семантики участву-
ющих в этом языковых единиц. Это тоже помогало вычленить и описать как 
содержание синтаксических моделей (языковых образцов предложения), так и 
набор их составляющих – актантов, своего рода мыслительных операторов, ко-
торые в своей совокупности превращают фрагмент действительности в смысл 
речевого сообщения. 
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К развитию синтаксической теории
Здесь прежде всего следует отметить заслуги советских и чехословацких 

(если говорить о конце ХХ века) лингвистов. Отмечу важнейшие вехи на этом 
пути.

Т.П. Ломтев, развивая идеи И.И. Мещанинова, разработал понятие синтак-
сической позиции (Ломтев 1958: 28–56), а А.А. Холодович – понятие конфи-
гурации (Холодович 1979: 233–243); в обоих случаях мы имеем дело с мето-
дологическими прекурсорами предикатно-актантных структур. Г.А. Золотова 
предложила типологию элементарных единиц синтаксического уровня – син-
таксем – и составила их инвентарь (Золотова 1973; Золотова 1988). Близка к ее 
теоретическим воззрениям концепция М.В. Всеволодовой (Всеволодова 2000). 
В коллективных грамматиках под редакцией Н.Ю. Шведовой (Шведова 1970; 
Шведова 1980) русский синтаксис предстал в первую очередь как система мо-
делей предложений. З.Д. Попова привязала употребление структурных схем 
к обслуживанию разных «синтаксических концептов»  (Попова 2000). Ю.Д. 
Апресян с сотрудниками довел до высокой степени детализации инвентарь се-
мантических ролей, приписываемых лексемам (Апресян 2010: 370–377). Можно 
было бы в этом ряду назвать также имена Ю.С. Степанова, В.В. Богданова, И.П. 
Распопова, Л.Н. Мурзина и др.

Яркий след в истории славянской синтактологии оставили чешские и сло-
вацкие ученые – Я. Бауэр, Ф. Данеш, П. Адамец, Р. Мразек, Р. Зимек, М. Кубик, 
М. Грепль, Я. Светлик, Х. Беличова (Кржижкова) и др. (обзоры см.: Мразек 
1990: 8–24; Рылов 2015; Гладкова 2016: 157–190; Skwarska, Kaczmarska 2016: 
13–25). Синтаксис как система структурных основ предложения был пред-
ставлен и в пражской «Русской грамматике» (Barnetová 1979). В том же духе 
типология предложения излагается в вузовских грамматиках чешского языка  
(Čechová 1996; Grepl, Karlik 1998 и др.). Законы валентности и сочетаемости 
лексем продолжают изучаться в трудах П. Карлика, Я. Паневовой, Ф. Чермака 
и Я. Голуба и др. 

Если говорить о других славянских странах, то в Польше инициатором ис-
следований в области семантического синтаксиса был С. Кароляк, в Беларуси 
этими проблемами занимались В.В. Мартынов и А.Е. Михневич, в Украине – 
И.Ф. Андерш и И.Р. Выхованец, в Словении – А. Видович-Муха и А. Желе и т.д. 

Конечно, исследования в том же направлении велись и за пределами сла-
вянского мира. Назову здесь хотя бы хорошо известные имена Л. Теньера, Й. 
Эрбена, Г. Хельбига, Ч. Филлмора, У. Чейфа, Р.В. Лангакера, А. Мустайоки. По 
сути, все исследования, в которых слово синтаксис сопровождалось определе-
ниями функциональный или когнитивный, находились и продолжают находить-
ся  в русле семантического синтаксиса.

О синтаксическом наследии академика П. Пипера
Недавно ушедший от нас академик Предраг Пипер внес большой вклад в 

развитие грамматической теории на материале славянских языков. Дальнейшее 
изложение будет основываться главным образом на основополагающей части в 
капитальном коллективном труде (Ивић  2005). На титульном листе книги ука-
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зано имя главного редактора – академика Милки Ивич, но, по ее собственному 
признанию, общая организация, составление тома, а также львиная часть тек-
ста принадлежит Предрагу Пиперу, это его детище. Кроме того, будут учтены 
другие работы: коллективная монография (Пипер 2009), два сборника статей 
ученого (Пипер 2012; Пипер 2014) и отдельные журнальные публикации.

Разработка идей семантического синтаксиса потребовала решения целого 
ряда теоретических проблем. И первая из них – это положение предложения в 
системе координат «язык – речь». Эта проблема в ХХ веке занимала лингви-
стов разных стран и направлений: В. Матезиуса, А. Гардинера, Э. Бенвениста, 
П.С. Кузнецова, В.А. Звегинцева и др. В книге сербских ученых она освещает-
ся уже во Введении. Здесь говорится: «Предложение (реченица) – минималь-
ная языковая единица, которая может иметь самостоятельную коммуникатив-
ную функцию», а высказывание (исказ) – его проявление, речевой репрезентант 
(Ивић 2005: 25). В этих толкованиях следовало бы подчеркнуть определения 
языковой и речевой. Предложение становится высказыванием только в процес-
се актуализации, что предполагает включение единицы в конкретный контекст, 
придание ей модальности, прагматической нацеленности, темо-рематической 
перспективы и т.д. Иллюстрируется это довольно неожиданным примером: сег-
мент «Он зове» jе реченица не является высказыванием, а сегмент Он зове – 
это не просто предложение, но и высказывание, произнесенное с определенной 
коммуникативной целью (Там же). Можно, конечно, возразить: и сегмент «Он 
зове» је реченица может выступать как высказывание, если он произносится в 
определенных (например, дидактических) условиях: там он имеет иллокутив-
ную мотивацию. Но сам пример отсылает нас к интереснейшей теме «псевдо-
высказываний» (Норман 2005).

Вторая кардинальная проблема, стоявшая перед авторским коллективом,  – 
это изучение механизмов речевой деятельности и характера их «привязанно-
сти» к языковым единицам. В частности, ученых издавна интересовала роль 
разных частей речи в процессах производства и восприятия текста. Что 
важнее: имя существительное с его номинационной, классифицирующей, но-
менклатурной функцией, ориентированной на предмет, на денотат, или же гла-
гол – с его организационной ролью, охватывающей ситуацию? Другими слова-
ми, кто важнее в речевом «спектакле»: актеры или режиссер (если использовать 
образные термины Люсьена Теньера)? Синтаксисты, психолингвисты, лингво-
дидактики дают разные ответы на этот основополагающий вопрос – так ска-
зать, по принципу «кому какой ответ выгоден». Но сербской лингвистике нужно 
было самостоятельно решить эту проблему.

Предикатно-актантная структура и ее свойства
Функциональный подход к предложению как к сложному синергетическому 

целому привел в ХХ веке к разработке теоретического понятия предикатно-ак-
тантной структуры, одного из краеугольных камней семантического синтакси-
са. Не обошел эту проблематику и П. Пипер. Продолжая идеи своих сербских 
коллег М. Ивич и М. Стевановича, П. Пипер обогатил учение о высказывании 
и предикате как его организующем центре. Предикат, по Пиперу, это «консти-



Славистика XXVІ/1 (2022)

 О семантическом синтаксисе академика Предрага Пипера     33

тутивный член предложения» (Ивић 2005: 301). И даже в речевых ситуаци-
ях, когда он опускается (то есть происходит эллипсис), имеющиеся в наличии 
члены позволяют мысленно восстановить структуру высказывания. То же каса-
ется безглагольных предложений с «презентативами» ево, ено, ето, например: 
Ауто! Овамо! Ево аутобуса!  (Ивић 2005: 308).

Предикаты делятся на синтетические (это глагольные: Он спава) и аналити-
ческие (с именной частью и глаголом-связкой или полузнаменательным вспо-
могательным глаголом: Он почиње преговоре). Среди вспомогательных глаголов 
рассматриваются модальные и фазовые лексемы. А в качестве неглагольной ча-
сти аналитического предиката может выступать не только существительное, но 
и прилагательное, наречие, предложно-падежная форма. Замечу, что в русском 
языкознании весь этот разнородный материал покрывается термином «именная 
часть сказуемого». 

Кроме того, выделяются случаи сложных предикатов, объединяющих в себе 
несколько глаголов, неполнозначных или полнозначных. Особого внимания за-
служивают южнославянские глагольные конструкции с союзом да. Некоторые 
из них (когда оба глагола относятся к одному грамматическому лицу) следовало 
бы трактовать как сложные сказуемые: Они настављаjу да се препиру. Другая 
часть да-конструкций определяется как сложные  предложения, ибо каждый 
из глаголов образует свою предикатную вершину: Чекам вече да и мени сване. 
Ситуация осложняется еще и тем, что зависимая форма с да может быть заме-
нена инфинитивом: Нећу да дођем = Нећу доћи (Ивић 2005: 324–325).  

Очень интересны наблюдения П. Пипера над сложными предикатами без 
вспомогательных частей. Имеются в виду конструкции с повтором глагола и 
сочинительной связью, типа Она плива ли плива; Она плива па плива; Пливај, 
ти, само пливај; с переходом в область сложных предложений: Што се мора 
– мора се; Што треба рећи – то треба рећи (Ивић 2005: 329–330). В русском 
языкознании уже с середины прошлого века исследуются так называемые фра-
зеологизованные структурные схемы, основанные на лексическом повторе (не 
обязательно глагольном): Любить так любить; Читай не читай; Хочешь не 
хочешь, а…; Вот дурак так дурак; Праздник не в праздник и т.п. (см., в част-
ности: Копотев, Стексова 2016). Их синтаксическая трактовка затруднена, но 
фразеологизованность модели позволяет воспринимать их как единое целое, не 
обращая внимания на синтаксические отношения между их составляющими.

Выбор говорящим предиката как вершинной позиции синтаксической струк-
туры означает одновременно моделирование отражаемой ситуации и составля-
ющих ее функциональных участников (аргументов, или «глубинных падежей» 
– таких, как агенс, объект, инструмент, место и т.д.). Применительно же к глаго-
лу это означает определение его «валентности», т.е. набора обязательных син-
таксических партнеров (см.: Skwarska, Kaczmarska 2016).

Актуальная для всех синтаксистов проблема – это количественное и каче-
ственное исчисление семантических ролей, т.е. составление полного и не-
противоречивого списка аргументов. Мнения ученых здесь сильно расходятся. 
У В.В. Богданова на материале разных языков выделяются 14 «семантических 
функций» (Богданов 1977: 52–55). Чешский русист Р. Зимек предлагает спи-
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сок из 20 аргументов: агенс, пациенс, поссиденс, посессум, дескриптум, клас-
сификатум, бенефициенс, перципиенс, перцептум, объект, результат, содержи-
мое,  композитум,  происхождение (материал), операнс, инструмент, средство, 
стихийная сила, локализатор, ономасиатив (называние собственным именем) 
(Zimek 1980: 150–151). Но и это не предел дробления: в работах представителей 
Московской семантической школы число семантических ролей превышает 50 
(Апресян 2010: 370–377). Причем ясно, что каждая роль должна идентифици-
роваться и верифицироваться языковыми данными. Скажем, если мы различа-
ем такие аргументы, как инструмент и средство или дату и момент, то должны 
найтись в речи такие признаки (лексические, морфологические, позиционные, 
трансформационные и т.п.), которые убедительно это подтвердят. «Синтаксис» 
под редакцией М. Ивич пренебрегает такими деталями и предпочитает наибо-
лее общие  семантические аргументы – такие, как субъект, объект, адресат и 
инструмент. Зато за пределами этих четырех функций здесь представлены ши-
рокие категории предикативного атрибута, предложных дополнений и опреде-
лений обстоятельственного характера.  В (Пипер 2009: 483–491) ассортимент 
аргументов расширен: здесь рассматриваются также медиатив (друштво), ло-
катив, темпоратив, концессив (уступка), партитив и др.

В рамках одного предложения предикат, по мнению авторов «Синтаксиса», 
допускает наличие от нуля до четырех аргументов. Например, в предложении 
Петар пише писмо приjатељу наливпером представлены 4 участника ситуации: 
субъект, объект, адресат и инструмент (Ивић 2005: 526; ср.: Пипер 2009: 468–
470). При этом, правда, возникает вопрос о том, равноправны ли эти участники 
в плане коммуникативной востребованности (обычно ситуация в глазах говоря-
щего ограничивается тремя участниками). Но важно, что роли этих участников 
выполняются, как правило, именами существительными в различных падежах. 

О формальном выражении семантических ролей
В «Синтаксисе» представлена подробная система функциональной нагруз-

ки падежей сербского языка. Напомню,  что еще до этого те же исследователь-
ские задачи ставили перед собой лингвисты в других славянских странах: есть 
целый ряд работ, посвященных функциональной нагрузке отдельных падежей; 
назову только некоторые: (Бернштейн 1958; Станишева 1966; Заичкова 1972; 
Золотова 1988; Lesz-Duk 1995 и др.).

Весьма важно, что наряду со «свободными» (самостоятельными) падежны-
ми формами в качестве полноправных носителей синтаксических значений рас-
сматриваются формы «связанные» – это сочетания существительных с предло-
гами. Скажем, форма аккузатива в сочетании с предлогом за в сербском языке 
может выражать значение объекта заинтересованности: боjи се за сина; та же 
форма с предлогами уз, кроз – значение локализации: провукао се кроз ограду; 
а с предлогами у и на – темпоральное значение: имаћемо час у среду. Замечу, 
что этих значений нет у беспредложного аккузатива. Так получает свою реали-
зацию идея Ежи Куриловича о «круговом аффиксе», представленном в составе 
предложно-падежных форм имени. Польский ученый считал, что в подобных 
случаях  мы имеем дело с «морфемой двусоставной, состоящей из предлога как 
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главной субморфемы и падежного окончания как второстепенной субморфемы, 
подразумеваемой главной субморфемой» (Kuryłowicz 1987: 181). 

Причем сочетаемость предлога с существительными ограничена лексиче-
ским значением последних. Понятно, что даже вне контекста словоформы  у 
среду, у ограду, у службу, у другарицу воспринимаются как носители разных 
смыслов. Это – селективная грамматика, или комбинаторика, которая очень хо-
рошо дает о себе знать при сопоставлении материала разных языков. Так, при 
выражении инструментальных значений, когда речь заходит о транспортном 
средстве, каждый славянский язык выбирает свои предложно-падежные фор-
мы, ср. серб. возом, аутом, таксиjем…, словен.  z vlakom, z taksijem, z avtom...,  
рус. на поезде, на машине, на такси, на самолете… О лексической обусловлен-
ности грамматических правил говорят и разные способы выражения социатив-
ной функции в случаях типа сербского Jанез и jа, Минка и jа и русского Мы с 
Иваном, мы с Маней  (Пипер 1999:  162). 

По сути, не только каждый лексико-семантический подкласс слов «предрас-
положен» к выполнению определенной синтаксической функции, но и каждая 
функция (или «семантическая роль»), со своей стороны, проецируется в созна-
нии носителя языка на определенный лексико-семантический класс. Этой глу-
бинной взаимосвязи находится в речевой практике бесчисленное множество 
примеров (см., например: Норман 2007), а Ю.Н. Караулов, опираясь на данные 
ассоциативных экспериментов, вообще утверждал: «Грамматика, которая нахо-
дится в распоряжении стихийного носителя языка, вся сплошь лексикализова-
на, привязана к отдельным лексемам…» (Караулов 1993: 6).

Основные коммуникативные категории
Описание простого предложения в направлении «от содержания к фор-

ме» (это центральная часть «Синтаксиса», более 400 страниц) – удачная реа-
лизация идей «активной грамматики» (по квалификации русского ученого 
Л.В. Щербы). Речь идет о механизмах порождения высказывания, соотнося-
щих референтную ситуацию с ментальным опытом и интенциями говоряще-
го. Соответственно, в круг внимания ученого попадают такие «антропоцен-
трические категории», как персональность, диатеза (агенсно-пациенсные 
отношения), модальность, вокативность (специфическая для сербского язы-
ка категория), императивность, интеррогативность, посессивность, социа-
тивность, инструментальность. Отдельные «категориальные комплексы» 
составляют локализация (пространственность), темпоральность, каузатив-
ность, а также квалификативность и квантификация и др. Те же феноме-
ны описываются в разделе коллективной монографии «Jужнословенски 
jезици…» (Пипер 2009). Разработка этих функциональных категорий, со-
ставляющих, по Пиперу, суть семантического синтаксиса, относится к чис-
лу важнейших достижений ученого. 

Богатый оригинальный материал содержат разделы «Синтаксиса», посвя-
щенные «теличности» (целенаправленности), «мероничности» (меронимии), 
референциальности/нереференциальности и др. В частности, говоря о кате-
гории целенаправленности, П. Пипер выделяет 3 ее составляющих: а) жела-
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емая ситуация, б) условия для осуществления этой ситуации, в) констатация 
осуществленной ситуации (Ивић 2005: 803). В частности, пример типа Они 
су дошли ради помирења означает: а) они желают примирения, б) для этого 
нужно было прийти, в) они пришли. Это напоминает разложение на семанти-
ческие примитивы при анализе падежных конструкций у Анны Вежбицкой 
(Вежбицкая 2011: 267–301 и др.). 

А систематизируя формальные средства, которые могут выступать для вы-
ражения значения цели (предложно-падежные и иные конструкции), ученый 
обнаруживает множество переходных случаев – когда цель совмещается то с 
объектом, то с предназначением, то с намерением… Особый интерес вызыва-
ет совмещение цели и причины, типа Отишла jе на концерт ради тог певача – 
эти две функции сравнительно поздно в славянских языках стали различаться.

Вообще с того времени, как исследователи стали заниматься проблемой ин-
вентаризации, исчисления  семантических функций, они сразу же столкнулись 
со случаями их нейтрализации или совмещения. Это, с одной стороны, – очень 
интересное подтверждение теории нечетко-множественной природы языка, а 
с другой стороны, факты, льющие воду на мельницу теории аппроксимации. 
Оказывается, как говорящего, так и слушающего во многих ситуациях устраи-
вает приблизительное или символическое представление содержания: недоста-
ющую часть информации они восполнят из собственного опыта или контекста!

 О категории меронимии (отражающей соотношение части и целого) П. 
Пипер говорит как о в недостаточной степени грамматикализованной (Ивић 
2005: 947). Варианты типа Врата на аутобусу била су затворена, Врата од ау-
тобуса била су затворена, Врата аутобуса била су затворена показывают, что 
категория меронимии «имеет явно интерпретационную природу, т.е. дает воз-
можность различного осмысления одной и той же предметной ситуации».

 Особые условия реализации меронимии действуют в случае с названи-
ями частей тела. Причем здесь вступают в действие и лексические ограниче-
ния, ср.: Она jе танка струка – Она jе танка у струку, но: Она jе висока ста-
са –  *Она jе висока у стасу.

Категория меронимии соотносится с категорией партитивности. И здесь 
ученый тоже находит немало нового, оригинального. Так, в качестве частно-
го случая партитивности описывается расчлененность субъекта или объекта. 
Это – предложные конструкции с дистрибутивным значением: На свакоj кући 
нацртао jе по двоjа врата. И хотя в языке есть разнообразные средства для 
того, чтобы обозначить равномерное распределение действия по субъектам 
или объектам (квантификаторы сваки или ниjедан, наречие подjеднако, имен-
ная конструкция с предлогами по или на и др. – см. с. 953), говорящий доволь-
но редко к ним прибегает. Это значит, что дистрибутивность не имеет в серб-
ском (и других славянских языках) грамматического характера. Предположим, 
если мы имеем предложение Девојке су добиле писма, то мы не знаем, каждая 
ли девушка получила письмо (и одно ли?) или все девушки как множественный 
субъект получили письма как некоторый множественный объект, а детали этого 
процесса нам неизвестны.
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К развитию теории грамматикализации
 Вообще теория грамматикализации, ставшая одним из лингвистиче-

ских трендов на переломе XX и XXI веков (см. работы Х. Лемана, Дж. Байби, 
Б. Хайне, Г. Дивальд и др.), интересна именно в своей динамической части: 
показом того, как одни фрагменты информации грамматикализуются в языке 
раньше (или быстрее), чем другие, а некоторые так и застывают в своем «не-
дограмматикализованном» статусе. Явления паукала, партитива, дистрибутива, 
концессива и т.п. в славянских языках представляют в данном отношении боль-
шой интерес.

Специальные штудии академик Пипер посвятил таким категориям, как оп-
тативность, эксцессивность, эксцептивность и др. Здесь ученый был не только 
первооткрывателем этих обобщенных семантико-синтаксических функций, но 
и активным их разработчиком и пропагандистом. Перед нами – языковые фе-
номены сложной природы, в формировании которых сталкиваются интенцио-
нальные и формальные факторы.

В частности, большой интерес представляет категория оптативности в 
сербском языке. По мнению П. Пипера, в сербском языке представлены три ир-
реальных глагольных наклонения: императив, потенциал и оптатив. Причем, 
хотя грамматикализованность последней граммемы не выражена достаточно 
явно, «грамматическая отдельность оптатива не может быть оспорена ни в фор-
мальном, ни в семантическом, ни в функциональном плане» (Пипер 2014: 126). 
Ученый описывает и дискурсивные условия реализации оптативных значений 
(такие жанры речи, как благословление,  поздравление, молитва, просьба, про-
клятие и др.). Его совершенно не смущает то, что данное грамматическое зна-
чение (отличное от императивности) чаще всего выражается аналитическими 
средствами: грамматикализующимися конструкциями из глагола с частицами 
нека и да, например: Камо среће да jе она сада овде! 

 В штудиях «Об эксцессивности в славянских языках» (Пипер 2014:  
183–197) и «Об эксцептивности в сербском и других славянских языках» 
(Пипер 2014: 198–214) представлен сопоставительный анализ семантики ис-
ключительности. Трактовка эксцессива (примеры: слишком заинтересован, не-
достаточно заинтересован) производится на фоне компаратива и суперлатива 
и опирается на интуитивное понимание предела и градуальности. А эксцептив-
ность, сигнализируемая маркерами вроде серб. само, осим, рус. только, кроме, 
соотносится с рестрикцией и общей квантификацией, что демонстрируется на 
примерах типа:  (Сва) његова деца  су болесна осим Мирка. Выявляются осо-
бенности выражения данного значения в простых и сложных предложениях.

Все эти коммуникативные категории – темпоральность, персональность, по-
сессивность, локативность и т.д. – как известно, составляют область интере-
сов функциональной грамматики XX-XXI веков. Напомню, что этим феноме-
нам посвящены две серии коллективных монографий, основанных в России 
по инициативе профессора А.В. Бондарко. Первая серия называлась «Теория 
функциональной грамматики» (Бондарко 1987; Бондарко 1990; Бондарко 1991; 
Бондарко 1992; Бондарко 1996а; Бондарко 1996б). Вторая серия, начатая в 2000 
году и продолжающаяся поныне, выходит под общим титулом «Проблемы 
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функциональной грамматики». Несколько позже в  Германии по инициативе 
профессора Хельмута Яхнова начинает выходить серия коллективных моно-
графий функционально-когнитивной направленности (Jachnow 1994; Jachnow 
1999; Jachnow 2001;  Jachnow 2005). Так концепция замечательного сербского 
ученого вписывается в европейский и мировой контекст.

Заключение
Я упомянул только некоторые общие идеи и частные темы, разработкой кото-

рых занимался академик Предраг Пипер. Разумеется, сербские коллеги лучше меня 
смогут оценить новаторство и смелость ученого в решении этих проблем. При этом 
я не касаюсь в своей статье развития теории и практики сложного предложения, ко-
торая представлена во 2-м томе академической грамматики (Пипер 2018). Но и в 
рамках изучения простых синтаксических структур академик Предраг Пипер оста-
вил нам целостную и вполне современную синтаксическую концепцию, в которой 
нашли место и специфика сербского языка, и сопоставительно-славянский аспект. 
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Борис Ј. Норман

О СЕМАНТИЧКОЈ СИНТАКСИ АКАДЕМИКА ПРЕДРАГА ПИПЕРА

Резиме

Предраг Пипер је изузетни српски лингвиста. У својим многобројним 
радовима је развијао концепцију семантичке синтаксе, тј. систем погле-
да на синтаксичке структуре које у себи могу да оваплоћују и преносе ког-
нитивне информације. С једне стране, концепција П. Пипера усвојила је 
достигнућа светске лингвистике (посебно чехословачке и совјетске слави-
стике). С друге стране, научник је пажљиво анализирао граматичке особе-
ности српског језика. Резултат је било целовито учење у коме централно ме-
сто заузимају: а) опис предикатско-актантних структура, б) разрада система 
средстава за изражавање семантичких функција и в) систематизација кому-
никативних категорија које обезбеђују ефикасност говорног чина, као што 
су персоналност, модалност, каузативност, локализација, темпоралност и др. 
Посебну пажњу научника привлачиле су категорије које се налазе у фази не-
потпуне граматикализације: оптатив, дистрибутив, ексцесив и др. За њихово 
изражавање користе се разноврсна (не само морфолошка) средства. Своје 
теоријске поставке П. Пипер је илустровао  богатом грађом из српског језика, 
коју је често поредио са другим словенским језицима.  
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СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИЙМЕННИКА:  
ВНУТРІШНЯ ЦІЛІСНІСТЬ І ПЕРЕРВНІСТЬ

У статті з’ясовуються особливості геометричного, топологічного, функційного, когні-
тивного, психолінгвістичного підходів до кваліфікації прийменника як частини мови та 
прийменниковості, в межах якої кваліфікуються морфологія і синтаксис прийменника, а 
також подається дефініція функційно-семантичного поля прийменника. Ґрунтовно роз-
глядається семантична цілісність і семантична перервність прийменника на зі встанов-
ленням його ядра (просторова семантика), наближених до нього (об’єктного значення з 
охопленням різноманітних семантичних ролей) та повністю віддалених (причинового, оз-
начально-обставинного та ін. значень) множин. Вичерпно кваліфікується сучасний лекси-
кографічний стан тлумачення прийменника на  та визначаються його можливості у проду-
куванні вторинних прийменникових одиниць, що охоплюють прийменникові еквіваленти, 
прийменникові аналоги та ін. Приділена увага також переходам у внутрішньосемантичній 
системі прийменника на.

Ключові слова: морфологія прийменника, синтаксис прийменника, семантична структу-
ра прийменника на, семантичне ядро, просторова семантика прийменника на, прийменнико-
вий еквівалент.

The article clarifies the features of geometric, topological, functional, cognitive and psycholin-
guistic approaches to the qualification of the preposition as part of language and prepositionalism, 
which qualifies the morphology and syntax of the preposition, and also presents the definition of the 
functional-semantic prepositional field. The psycholinguistic approach is analyzed using the concepts 
of the background and figure and the definition of the recognition algorithm of  the latter and its move-
ment within the background, which provides the basis for the interpretation of the preposition in the 
associative field. The hierarchically vertex status of spatiality actualizes the corresponding lines of 
movements of substances in it and the formation of metaphorical and metonymic models of the prep-
osition in general and the preposition на in particular, the filling of which causes the grammaticaliza-
tion of postprepositive components and formation of a prepositive equivalent. The capacious seman-
tic structure of the preposition на, the domination in it of the substantively spatial semes reflects the 
anthropocentric status of the analyzed preposition. The primary grammaticalization of prepositional 
nouns unfolds through the actualization of certain lines of direction, focused on the detail of approxi-
mation, distance, deepening, etc. The semantic integrity and semantic continuity of the preposition на 
with the establishment of its core (spatial semantics), approximate to it (object meaning with coverage 
of various semantic roles) and completely remote sets (causal, consequentially comprehensive and 
similar meanings) are thoroughly considered. The current lexicographical state of the interpretation 
of the preposition на is exhaustively studied and its possibilities in the production of secondary prep-
ositional units, which include prepositional equivalents, prepositional analogs, etc., are determined. 
Attention is also paid to transitions in the intrasemantic system of the preposition на.

Keywords: morphology of the preposition, syntax of the preposition, semantic structure of the 
preposition на, semantic core, spatial semantics of the preposition на, prepositional equivalent.
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1. Вступ. Питання кваліфікації прийменникової категорійності має трива-
лу історію. Його виокремлення та статус у частиномовній системі є дискусій-
ними. Найбільшою популярністю є визначення прийменника як службової і/
чи неповнозначної частини мови, що у своїй суті містить внутрішню супе-
речність, оскільки службовість і/чи неповнозначність не передбачають визна-
чення відповідного функційного потенціалу, кваліфікацію різновидів семанти-
ки (пор. лексикографічний розгляд прийменників у всіх слов’янських мовах). 
Аргументованим постає розгляд прийменника з-поміж засобів вираження за-
лежності (формальної і/чи семантичної). Актуальними є питання: ємності кла-
су прийменникових одиниць – від усталеного реєстру (первинні і вторинні) 
в національних мовах до розширення за рахунок охоплення прийменникових 
еквівалентів, аналогів (сюди можна віднести прийменникові похідні, ремарко-
вані: повище ʻ4. у знач. прийм., з род. в. Уживається при вказуванні на те, над 
чим хто-, що-небудь піднімається або міститься, перебуває’: Угледиш на стіні 
повище вікон смужку, що полишила ніч чи повінь весняна; почуєш, як співа в 
руці хитлива дужка (П. Мовчан);  Те, що повище зір, керує і не лишень зорями, 
а й нами (Дара Корній); понижче ʻ2. у знач. прийм., з род. в. Уживається для 
позначення місця або предмета: а) трохи нижче від якого міститься, рухається 
або відбувається що-небудь. Не знаю, чи було де в краю так гарно положене 
приходство, як у Жукові. Мало що не цілий горб, понижче церкви, належав 
до нього (Б. Лепкий); б) трохи нижче якого спрямована дія. Тимко щосили роз-
махнувся веслом, шмагонув старого понижче спини (Г. Тютюнник). Інколи 
вони можуть конкретизуватися аналітичним компонентом: понижче від (В го-
леє місце поміж його щитом і шоломом, саме Понижче від бороди; розтяло 
йому шпарко обидва (І. Франко)). Якщо дотримуватися класичного погляду на 
прийменник як частиномовний клас, то кількість його одиниць є досить обме-
женою (пор.: І. Вихованець констатує в українській мові наявність 137 при-
йменникових одиниць локативної семантики (Вихованець 1980: 218)). З ура-
хуванням наявності складених прийменників їх основний корпус розширюють 
до 256: без, біля, близько2, в (у), в ім’я, в інтересах, в (у) бік, в (у) залежності 
від, в (у) міру, в (у) напрямі до, в (у) порівнянні з, в (у) процесі, в (у) результа-
ті, в (у) ролі, в (у) силу, в (у) сторону, в (у) супроводі, в (у) ході, верх2, вздовж 
(уздовж)2, вище2, від, близько від, від імені, віддалік від, далеко від, залежно 
від, збоку від, ліворуч від, недалеко від, незалежно від, неподалеку від, непода-
лечку від, неподалік від, оподалік від, оподаль від, подалі від, подаль від, поо-
далік від, поодаль від, праворуч від, раніше від, раніш від, відносно2, відповід-
но2, внаслідок (унаслідок), во, вперед (уперед)2, вподовж (уподовж)2, впродовж 
(упродовж)2, впрост (упрост)2, всередині (усередині)2, вслід (услід)2, всупереч 
(усупереч), для, до, відповідно до, не до, подібно до, впритиск (упритиск) до, 
впритул (упритул) до, довкіл2, з (із, зі, зо), з метою, з нагоди, з приводу, з роз-
рахунку на, згідно з, нарівні з, порівняно з, поряд з, разом з, судячи з, за, вслід 
(услід) за, за винятком, за допомогою, за посередництвом, за рахунок, слідом 
за, завдяки, задля, замість, заради, збоку2, зверх2, зверху2, звиш, здовж2, з-за 
(із-за), ззаду (іззаду)2, з-над, з-перед, з-під (із-під), з-поза, з-поміж, з-проміж, 
з-понад, з-поперед, з-посеред, з-серед, зсередини2 (ізсередини2), ід, к (ік), кі-
нець2, коло2, коштом, край2, крізь, крім, круг2, кругом2, мимо2, між, на, зва-
жаючи на, на адресу, на базі, на благо, на випадок, на відміну від, на ґрунті, 
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на засадах, на знак, на зразок, на користь, на кшталт, на межі, на основі, 
на підставі, на противагу, на честь, на чолі, незважаючи на, навкіл2, навко-
ло2, навкруг2, навкруги2, навперейми2, над, надовкола2, надокола2, назустріч2, 
наокіл2, наоколо2, наокруг2, наокруги2, наперед2, напереді2, напередодні2, напе-
рекір2, напереріз2, наприкінці2, напроти2, навпроти2, насеред, наспід2, наспо-
ді2, настрічу2, насупроти2, насупротив2, недалеко2, неподалеку2, неподалечку2, 
неподалік2, нижче2, о, об, обабіч2, обаполи2, обік2, обіч2, обіруч2, окіл2, окрай2, 
окрім, окроме, округ2, округи2, опісля2, оподалік2, оподаль2, опостін, опостінь, 
опріч, опріче, опроче, осторонь, перед (переді, передо), півперек2, під, під зна-
ком, під приводом, під час, після2, по, побік2, побіля, побіч2, поблизу2, поверх2, 
повз (поз, поуз), повище2, подовж2, поза2, позад2, позаду2, поздовж2, покрай, 
помимо, поміж, помежи, помість2, понад (понаді, понадо), пообіч2, поперед2, 
попереду2, поперек2, попід, попліч, попри, поряд2, посеред, посередині2, почерез, 
пред (преді, предо), при, пріч, про, проз, проміж, промеж, просто, проти, про-
тив, противно, протягом, ради, раніше, раніш, серед (середи, середу), скрізь2, 
спереду2, стосовно, супроти2, супротив2, у вигляді, у випадку, у відповідності 
до, у відповідь на, у зв’язку з, узбіч, ціною, через, шляхом, щодо (Мейзерська 
2010: 61‒62). Пропонований перелік можна істотно розширити (у відповідно-
сті з, згідно до, в напрямі з, висотою у (в), висотою до, висотою під, у відда-
ленні від, у віддаленні до та ін.), якщо брати до уваги узусні варіанти, що не на-
були статусу кодифікованих, на зразок у відповідності до, згідно до, у зв’язку 
до і под., які інколи постають скалькованими чи просто запозиченими з інших 
мов. За умови функційного підходу до розуміння прийменника його частино-
мовне наповнення розширюється до 1000 й більше похідних, що прямо зале-
жить від лексикографічної практики – різні значення прийменника розглядати 
в межах однієї словникової статті (Словник 2007) чи кожне значення аналізу-
вати в окремій словниковій статті (Канюшкеііч 2008–2010; Lachur 2019–2021; 
Всеволодова 2018). Перший варіант опрацювання прийменників властивий 
переважній більшості тлумачних словників слов’янських (СУМ 1970–1980; 
Мургоски 2005; Толковен 2003; 2005; 2006; 2008; 2011; Slownik 2022) і нес-
лов’янських (Duden 2001) мов. Дотримання вимог другого варіанта розгляду 
прийменникових одиниць множить їхню кількість на відповідну сукупність 
значень. У такому разі реєстр істотно розширюється й охоплює більше трьох 
тисяч прийменникових одиниць. Заявлена ж кількість у 256 прийменників є 
сумнівною з багатьох позицій та викликає низку питань: 1) чому не диферен-
ційовано нормативні й ненормативні (крім, окрім і заст. окроме; округ2 і заст. 
округи2; після і розм. опісля2; подалік і розм. оподалік2, розм. оподаль2; опо-
стін і розм., рідко опостінь; заст. опріч і діал. опріче, опроче) варіанти; 2) чому 
одні аналітичні конструкції охоплено (у вигляді, у випадку, у відповідності до, 
у відповідь на), а інші – навіть побіжно не згадано (на шляху до, у напрямі з, у 
напрямі на та ін.), відповідь на які складно віднайти через відсутність теоре-
тичного обґрунтування прийменникової одиниці. Для адекватного розуміння 
прийменника актуальним є визначення його статусу не лише в частиномовній 
системі, а й встановлення його синтаксемотвірного потенціалу, внутрішньо-
реченнєвого статусу. Сукупність загальнотеоретичних питань наголошує не-
обхідність розгляду семантичної цілісності та семантичної перервності при-
йменникових одиниць.



Славистика XXVІ/1 (2022)

46 Анатолій Загнітко

Основні завдання розгляду. Метою розгляду постає висвітлення особли-
востей прийменникової граматики на матеріалі прийменника на (а також його 
похідних, які містять цей прийменник) із визначенням цілісності та перерв-
ності його семантики і встановлення кваліфікаційних основ характеристики. 
У силу цього необхідно визначити основні теоретичні підходи до кваліфікації 
прийменника загалом і прийменника на, з’ясувати можливості ліво- та право-
бічного розгортання, схарактеризувати основні напрями семантичної перерв-
ності прийменника на. 

2. Морфологія і синтаксис прийменника. Морфологія прийменника, 
синтаксис прийменника, функційно-граматичне поле прийменника. Для 
належного розуміння прийменниковості загалом та прийменникової семантики 
в її цілісності та перерваності потрібно скваліфікувати окремі вихідні понят-
тя, з-поміж яких значущими постають морфологія прийменника і синтаксис 
прийменника, де перша охоплює його належність до основних, первинних, чи 
вторинних, вирізнення серед останніх власне прийменників зі встановленням 
ступенів оприйменикування, а також дериваційну характеристику прийменни-
кової одиниці. 

Синтаксис прийменника містить не лише керування – вказівку на іменни-
ково-відмінкову, з якою він утворює семантичну цілісність (за однією термі-
нологією (І. Мєщанінов, Є. Курилович, І. Вихованець)) або якою він керує (У. 
Енгель,  зараховуючи прийменники до часток,  вважав їх спроможними керува-
ти іменними (↔ іменниковими) за допомого відмінка (Engel 1982: 385)), але й 
формування семантичної цілісності лінеарної одиниці. 

Істотним також є поняття функційно-граматичного поля, що об’єднує під 
час аналізу первинні прийменники зі всіма похідними одиницями у функції 
прийменника – тими, які зазнали повного оприйменникування, й тими, що пе-
ребувають на певному етапі прийменникової граматизації (↔ граматикаліза-
ції), як, наприклад, мотивовані прийменники з на: на межі, на рубежі, на чолі, 
на згадку та ін. До основних понять також потрібно віднести семантичну мо-
дель прийменника на, його внутрішню семантичну цілісність та семантичну 
перерваність прийменника на.      

Семантичну цілісність пов’язують із фразеологізмом, мотивуючи це тим, що 
значення останнього не дорівнює сумі складників, особливо, якщо мова йде 
про ідіоми. Наскільки очевидною є семантична цілісність прийменника, та й 
чи варто про неї говорити. Питання настільки складне, наскільки ж просте. Про 
семантичну цілісність прийменників не говорять тому, що їм притаманна полі-
семантичність, особливо первинним. 

3. Основні підходи до кваліфікації прийменника. У лінгвістиці відомі 
спроби синтаксичної класифікації прийменників із розмежуванням з-поміж 
них предикативних і формальних (Ницолова 2008: 456–457), де перші пов’язу-
ють структурно необов’язкові частини речення з предикатами (къща в планина-
та – къщтаб която се намира в планината ՙбудинок на горі – будинок, що зна-
ходиться на горі’). Формальні прийменники з’єднують аргументи з предикатом, 
вони є синтаксично обов’язковими і їм не властива синтаксична свобода (говоря 
с момчето ՙя розмовляю з хлопцем’). Утрата ж синтаксичної свободи зумовлює 
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відповідну десемантизацію, формує семантичну перервність. У синтаксичній 
класифікації істотним є питання статусу прийменника в конструкції – само-
стійний чи залежний від дієслова або іменника (Ганенкова 2015: 16), оскільки 
з іменником формує синтаксему (Каюка не може бути використаний для вiй-
ськової служби через хворобу серця (Р. Яндріяшик) ‒ синтаксема каузатора)), 
а дієслово передбачає регулярність і/чи обов’язковість відповідних синтаксем 
(Теобальд захворів через кохання до Горислави Галичанко (Н. Сняданко) ‒ син-
таксема каузатора мотивована внутрішнім потенціалом дієслівної лексеми, хоча 
в лексикографічній практиці її наявність не констатується: ՙПочинати хворіти, 
ставати хворим; занедужувати’ СУМ 1972/3: 378)). Прийнятною є також  квалі-
фікація семантичного наповнення самого прийменника, яке у своїй сукупнос-
ті формує релевантність останнього. Семантика прийменникової одиниці по-
стає досить ємною, тому її опис можна ґрунтувати на встановленні вичерпного 
списку різних значень та їхніх відтінків, з’ясуванні особливостей їхньої реалі-
зації, діагностуванні відповідних контекстів або ж цілком реальним є встанов-
лення інваріантного значення з простеженням особливостей його варіантних 
реалізацій. Такий підхід має опертям когнітивне моделювання, що уможливлює 
визначення основного значення, а за його межами постають різноманітні вжи-
вання, які формують різні пучки вторинних (похідних) значень – різною мірою 
наближених і/чи віддалених від ядра. Поступово від таких вторинних значень 
виформовуються нові похідні, тому можна говорити про перший, другий і т. ін. 
ступені віддалення. Ланцюжки вторинних значень часто мають підґрунтям ме-
тафоричне або метонімічне використання прийменникових одиниць.

3.1. В описі семантики прийменників використовують геометричний (Сенів 
2005: 42, 47–65; Селіверстова 1999: 29–33), топологічний (Habel 1989), функ-
ційний (Всеволодова, Владимирский  1982; Всеволодова 2012a: 30–78; 2012b: 
9–51), психолінгвістичний (Landau, Jackendoff 1993: 217–237; Пипер 2014: 
275– 294) підходи. Перший, який відображав методологію системно-структур-
ної лінгвонаукової парадигми, домінував майже до кінця ХХ ст. з активним ви-
користанням ознак просторовості: довжини, ширини, глибини, висоти, а також 
вимірності об’єктів – одно-, двох- й тривимірності. Геометричний підхід пов-
ноцінно не враховував сполучуваності лексем – найменувань таких об’єктів 
(Vandeloise 1992: 20), пор.: яблука в мисці, хліб із борошна, сорочка в клітинку. 
Визначальним у геометричному підході є поняття локалізатора з внутрішнім та 
зовнішнім диференціюванням його параметрів. 

3.2. Другий (топологічний) підхід в описі прийменників ґрунтований на вра-
хуванні особливостей форми об’єктів, щодо яких вони вживані. Так, у харак-
теристиці прийменника in наголошують: «X знаходиться в Y-е, якщо випуклий 
замкнутий простір Y-а охоплює випуклий замкнутий простір Х-а», у цьому разі 
«випуклий замкнутий простір» ‒ це, власне, опис форми Y-а й Х-а (Habel 1989: 
233–241), пор., наприклад: павук у склянці, огірок у слоїку та ін. Зважаючи на 
суперечність і недостатність мисленнєвого замикання простору дослідники до-
повнюють узагальнення простору релевантною ознакою ՙрелевантної порожне-
чі’ як ємності (пор.: (Herskovits 1982: 55–62)). Якщо ж, наприклад, яблука по-
класти на тарілку, то вони перебуватимуть зверху → яблука на тарілці (див., 
наприклад, міркування: Herweg 1989: 99–127). 
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3.3. Третій (функційний) підхід опису прийменників має опертям врахування не 
лише просторових вимірів учасників комунікації, а й відповідний статус адресанта 
й адресата, що цілком корелює із засадничими принципами функційно-комуніка-
тивної лінгвонаукової парадигми. Цілком нормативною постає словосполука яблу-
ко в склянці й неадекватною – склянка в яблуці, хоча форма вираження учасників в 
обох ситуаціях цілком тотожна. Замкнутість певною мірою прийменникових оди-
ниць на національно-мовну картину світу мотивує необхідність використання для 
них різних релевантних ознак. Так, у французькій мові актуалізована ознака ՙумі-
щуване / уміщувальне’ (фран. dans ↔ в (Vadeloise 1985)). Функційне навантажен-
ня локалізатора й локалізованого об’єкта є одним із найважливіших у визначенні 
особливостей використання прийменників у вторинних позиціях, для опису яких 
вживають типи основних семантичних ролей (за Ч. Філлмором та його послідовни-
ками), пор.: агенс – активний учасник ситуації, ініціатор або контролер дії; пацієнс 
– пасивний учасник; об’єкт впливу; експерієнцер – учасник ситуації, який сприй-
має; стимул – джерело інформації для експерієнцера; адресат – учасник – отриму-
вач інформації; бенефактив – учасник, зацікавлення якого  безпосередньо заторку-
ють ситуацію та ін. (Канюшкевіч 2011: 519–532; Загнітко 2020: 5, 540, 171, 627, 57), 
пор. Чиновник сходить повагом, сердиться на візника (Р. Андріяшик) ‒ об’єктний 
директив; Він вискочив з диму, налетів на мене (П. Загребельний) ‒ об’єктний де-
лібератив; ‒ Я навіть двері до твоєї кімнати зачинила на замок (О. Тесленко) ‒ ін-
струментив-прилад; Вона довго складала гроші на газову колонку (С. Андрухович) 
‒ дестинатив; Йому вiдповiла слiпа тиша, глуха на обидва вуха  (Є. Гуцало) ‒ ру-
брикатив; Ти підняв руку на родича (І. Білик) ‒ пацієнтив і под. Розглядаючи про-
токонцептуальні джерела й семантичну динаміку прийменника до, А. Михальов 
визначає в семантичній системі слова 15 диференційних сем (1) кінцевий пункт 
руху; 2) відстань; 3) межа поширення; 4) часова межа поширення; 5) передуван-
ня дії; 6) результат; 7) ступінь досягнення; 8) вичерпність кількісного охоплення; 
9) предмет і/чи особа спрямування дії; 10) предмети і/чи особи, до яких доторку-
ються; 11) предмети і/чи особи, щодо яких поширювані плітки; 12) предмети і/чи 
особи, яких що-небудь стосується; 13) характеристика особи щодо її зацікавлення 
чим-небудь або відносин до останнього; 14) характеристика предмета щодо його 
розмірів – величини, висоти; 15) актуалізація кількісної межі) як найвагоміших ре-
презентантів відповідних семем, констатує: «З опертям на виділені семи значень 
(1) ՙкінцевий пункт руху’, (2) ՙвідстань’, (9) і (11) ՙнапрям’, перед нами класичний 
приклад образної схеми ДЖЕРЕЛО – ШЛЯХ – МЕТА, де решта значень сконцен-
тровано переважно на варіаціях концепту МЕТА, залишаючи латентним концепт 
ДЖЕРЕЛО. Так, можна помітити такі семантичні переходи, що походять із семи 
ՙкінцевий пункт руху’ > ̔межа’ (часова [4], кількісна [15]) > ̔ вичерпність кількісного 
охоплення /ємності’ (8) > ՙвеличина, розміри’ (14) > ՙступінь’ (7) > ՙмежа’ (3) > ՙре-
зультат’ > ՙторкатися (контакт)’ (10) > ՙмати стосунок до’ (11, 13)» (Михалев 2016: 
71–72). Використання когнітивного моделювання дає змогу досліднику встанови-
ти ядровий концепт ՙджерело’ та спрогнозувати актуальні моделі його розширення, 
що свідчить про акуальність такого підходу.

3.4. Психолінгвістичний (четвертий) підхід аналізу прийменників враховує 
взаємозв’язок когнітивних і психічних функцій із вивченням можливостей мов-
них одиниць загалом і прийменникових зокрема відображати реалії та відноси-



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Семантична модель прийменника: внутрішня цілісність і перервність    49

ни об’єктивної дійсності. У статті «„What” and „where” in spatial language and 
cognition» (Landau, Jackendoff 1993: 217–237) заторкнуто вплив мови на просто-
рові уявлення мовців. Аналіз зреалізовано на матеріалі англійської мови з вико-
ристанням понять ՙфігура’ й ՙфон’, які вперше обґрунтував Л. Талмі (пор. тер-
міни ՙтраєктор’ та ՙорієнтир’ (точка відліку, референційний об’єкт) Р. Лангакер 
(Langacker 2008: 70)). Траєктор – це певна субстанція, щодо якої встановлюва-
ний інший учасник ситуації – орієнтир (за Р. Лангакером). Інколи ՙфон’ (ՙорієн-
тир’) та ՙреференційний об’єкт’ можуть розмежовуватися: the cat is near the mat 
(кішка поряд із килимком), де the mat – референційний об’єкт, але кішка не зна-
ходиться на ньому, і the cat is on the mat (кішка на килимку), де фон і рефенцій-
ний об’єкт збігаються. Аналізуючи ознаки, за якими об’єкт може поставати фо-
ном, дослідники визначають систему комбінацій таких ознак. Система містить 
особливості ՙфігури’ об’єкта (ՙкуб’, ՙкулька’ та ін.), її поверхні (ՙтверда’ (на хаті 
(твердий) і в хаті (заперечний), ՙпорожня’, ՙзаперечна’ (виїмка, яма, дупло і т. ін. 
– відсутня поверхня). До цього додається також і те, що фон та його складники 
містять осьову структуру, в якій щодо основної організовується ՙфігура’. Фігура 
мислиться як щось мобільне, спроможне переміщуватися в просторі й часі (має 
також просторові й часові межі), а фон – усвідомлюється як щось нерухоме, поз-
бавлене меж. Тому фраза будинок біля велосипеда (пор. також будинок у велоси-
педі) постає певним відхиленням від норми, хоча в контексті може сприймати-
ся як узусна (ляльковий будинок біля велосипеда, пор. також ляльковий будинок у 
велосипеді). За твердженням Б. Ландау й Р. Джекендоффа, асиметрія просторо-
вих відносин мотивована принципами організації простору (асиметрія знаходить 
підтвердження у проведених психологічних експериментах (Landau, Jackendoff 
1993: 217–237)), за якими один об’єкт «умонтовується» в інший чи «розміщуєть-
ся» в ньому. Такому об’єкту притаманні властивості, актуалізовані для пошуку. 

Просторові відносини фону й фігури можуть передаватися прийменни-
ками (прислівниками недалеко (Він не бачив багато. Десь недалеко стояла 
ще хата Докії (О. Кобилянська), поряд (Зовсім поряд задзеленчав трамвай 
(С. Андрухович)), дієсловами розташовуватися, стояти, перебувати та ін.). 
Той самий прийменник може відображати різні відносини предметів із від-
биттям окремих властивостей і/чи ознак останніх. Так, для фону враховуєть-
ся замкнутість / незамкнутість (in / inside a cave, a bottle ՙв / всередині печери, 
пляшки’, але in / *inside a lake ՙвсередині озера’, оскільки озеро сприймається 
незамкнутим об’єктом), наявність ребер, поверхні і т. ін. Для фігури може бути 
значущою точковість (↔ аналогія точки), оскільки вона мислиться чи усвідом-
люється в такому статусі (Talmy 1983).

Узагальнюючи спостереження послідовників психолінгвістичного підходу 
та враховуючи напрацювання когнітивного моделіювання в аналізі приймен-
ників, потрібно говорити про чотири ядрові просторові ролі, що можуть поста-
вати діагностованими фігурі в описі ситуацій переміщення і/чи місця перебу-
вання: 1) вихідний пункт руху – точка, в якій фігура знаходилася на початку: 
зернина випала з колоска; 2) кінцевий (↔ фінальний) пункт руху – точка, в якій 
виявилася фігура після переміщення: зернина упала на землю); 3) траєкторія 
руху – точки, через які послідовно переміщувалася фігура від вихідного пункту 
до кінцевого (зернина падала через трубочку); 4) місце, в якому локалізована 
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фігура або ситуація переміщення загалом (зернина лежить на землі, зайчик бі-
гав у садку). Для Б. Ландау й Р. Джекендоффа траєкторія ‒ це або характеристи-
ка руху (до класу залетіла бджола) або ж її орієнтування (стрілка орієнтована 
на захід). Тому диференціфйовані три різновиди траєкторії: а) траєкторія опи-
су руху фігури в термінах її властивих горизонтальних ліній (вгорі, збоку, по-
заду, попереду); б) траєкторія зміни орієнтування фігури в термінах її власних 
ситуацій (перекинути → перекинутися, повернутися навколо (ліворуч, право-
руч); в) траєкторія, що враховує вісь землі (верх, низ, захід, схід, південь, північ) 
(Landau, Jackendoff 1993: 217–237).

У розгляді прийменника істотним також постає членування фону, наявність у 
ньому низки топологічних вимірів: поверхня, внутрішня сфера, простір навко-
ло фону, простір перед фоном і т. ін. Загалом членування простору знайшло 
системну реалізацію в національно-мовній картині світу, але топологічне ди-
ференціювання простору аж ніяк не прямо корелює з логіко-структурним (див. 
спостереження І. Мельчука (Мельчук 1998: 53)).  

Оскільки питання семантичної моделі прийменника (мається на увазі визна-
чення типології) на сьогодні мало дискутоване, то мова йде швидше про семан-
тичні моделі, а семантична модель як абстракція може бути визначена з опер-
тям на конкретні семантичні моделі тих чи тих прийменників. Тому за основу 
взято розгляд семантичної моделі прийменника на з тлумаченням і диферен-
ціюванням її внутрішньої цілісності й перервності. 

Аналіз цілісності прийменникової семантики має ґрунтуватися на враху-
ванні його парадигмальності та синтагмальності, де ємність останньої спів-
відносна з синтаксемотвірним потенціалом прийменника, його функційно-гра-
матичним полем, а також із семантичною системою, в межах якої послідовно 
диференційовані основні й вторинні площини.

4. До історії питання: проєкт і національно-мовні концепції. На почат-
ку ХХІ століття М. Всеволодова обґрунтувала концепцію розгляду приймен-
ників у межах проєкту «Слов’янські прийменники в синхронії та діахронії». 
Результатом заявленого проєкту постало проведення не лише низки конференцій 
різного статусу та різного рівня, вихід декількох авторитетних одноосібних і ко-
лективних монографій, захист низки кандидатських і докторських дисертацій, а 
й створення цілісних словників українських (Г. Ситар, І. Данилюк та ін.), росій-
ських (М. Всеволодова, К. Виноградова та ін.), білоруських (М. Конюшкевич), 
а нещодавно вийшов друком другий том польських (Ч. Ляхур) прийменників, 
триває упорядкування словника чеських, болгарських прийменникових оди-
ниць. Одним із етапних моментів опрацювання проєкту постало формування 
принципово новітнього системного підходу до прийменника як частини мови з 
визначенням низки визначальних понять: функційного поля прийменника, його 
еквівалентності, аналоговості та ін.      

Сучасний український прийменниковий фонд не постає замкнутою величи-
ною, оскільки постійно активно поповнюється за рахунок особливих відімен-
никових, відприслівникових та інших похідних на зразок на адресу, в особі, на 
знак, в ім’я, у порядку, на противагу, в руках, від імені, в руслі, у світлі, у сфері, 
на шкоду, на честь, за рахунок, на ґрунті, на очах, на межі, на правах, на тлі, 
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на руках, під кінець, під знаком, неподалік (→ неподалік від), поблизу (поблиз) 
(→ поблизу від/поблизу до), подалік (→ поодалік від), поряд1 (→ порід із), нав-
круги (навкруг) (→ навкруги з), довкруги (довкруг) (→ довкруги попід), уздовж 
(вздовж), напроти (навпроти), позаду (позад), поодаль (поодалеки) та ін. (ок-
ремі з них не зафіксовані в словниках: позаду (позад), поодаль (поодалеки) і 
под.), де особливу активність виявляють власне прийменники з (із, зі, зо), під 
(піді, підо), на та ін. Для відіменникових похідних найбільш функційно наван-
таженим постає прийменник на.  

5. Активний статус прийменника на мотивовано його специфічним статусом 
у прийменниковій  системі, адже він поєднує в собі абстрактне й конкретне зна-
чення і є одним із найбагатозначніших прийменників і в ньому актуальною є 
первинна категорійна семантика. Якщо поглянути на семантичну систему при-
йменника на, то на ній відбито майже усю значеннєву розмаїтість, властиву 
прийменниковій системі загалом: а) просторові (1 – 8 (+ 16 відтінків, з них: 1 = 
4, 2 = 6, 3 = 6)); б) часові (9 – 10 (+ 5 відтінків, з них: 9 = 5)); в) обставинні (11 
– 18, де наявні обставинно-означальні (11, 13, 14, 15, 16, 17, 18), семантика умо-
ви (12) (+ 2 відтінків, з них: 11 = 2)); г) обставинно-цільові (19 (+ 7 відтінків)); 
ґ) обставинно-причинові (20); д) об’єктні (21 – 32 (+ 1 відтінок (26)); е) озна-
чальні (33 – 36 (+ 1 відтінок (33)); є) кількісно-означальні (37 – 40 (+4 відтін-
ки, з них: 37 = 3, 39 = 1)) (за СУМ: В 20-ти т.). Просторова семантика охоплює 
37,5% загальної значеннєвої множини прийменника на, обставинно-означальна 
– 15,6%, обставинно-цільова – 25%, обставинно-причинова – 1,6%, об’єктна – 
10,9%, означальна – 7,8 %, кількісно-означальна – 12,5%. 

Ієрархічно найвища субстанційно-просторова семантика є тим ґрунтом, на 
якому розвиваються інші значення, поступово розмиваючи семантичну ціліс-
ність та утворюючи різного виміру перервності. Статус прийменника на з іє-
рархічно вершинним просторовим значенням є цілком мотивованим, оскільки 
його первинною функцією в сучасному граматичному ладі української мови є 
локативна, що закріплено у відмінковій системі (місцевий відмінок: на березі, 
на полі, на городі, на печі, на дорозі, на вікні, на підлозі, на столі, на комп’юте-
рі; але в лісі, в селі  та ін.; пор. також на селі ↔ в селі і на село ↔ в село) та регу-
лярному вияві при локативних дієсловах, де на виконує функцію постслівника 
(знаходитися на відпочинку, перебувати на маневрах і т. ін.) або предикативно-
го, за твердженням Р. Ницолової (2008: 456–457). 

Прийменник на постає людиноцентрованим, оскільки спільно з іншими при-
йменниковими одиницями виражає не лише місце (ՙ2. Предмет, місце, простір’), а й 
відповідні наближення і/чи віддалення від індивідума (2.1. – кінцевий пункт; 2.2. – 
напрям руху; 2.5. – предмет, до якого спрямований або обернений інший предмет), 
фон, на якому що-небудь (фігура) виділяється (7) та ін. Простір є антропоцентро-
ваним, активно осмислюваним і в силу цього первинні реалізатори цієї семанти-
ки набувають можливості її динаміки  й трансформації в часову, причинову і под.  

Простір у його польовій структурі охоплює: 1) тип простору у відповідних 
вимірах: точка – лінія – поверхня – обсяг; 2) організацію простору: центр / пе-
риферія; відкритий / закритий простір; 3) розташування об’єктів, їхню про-
сторову співвіднесеність (відносний простір): близько / далеко; ліворуч / право-
руч, вгорі / внизу і под.; 4) напрям, орієнтацію, координацію: у напрямі на / на 
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віддалі від, на шляху до / на шляху від і т. Ін.; 5) міру довжини, віддаль, поверх-
ню, обсяг: на десятки кілометрів, на сотні миль; 6) сприйняття простору: вид, 
аспект, погляд, підхід (за В. Гаком (1972: 367–396)). Складна структура просто-
рового поля зумовлює розмаїття прийменникової системи на позначення його 
компонентів. Легко виявити причини поповнення прийменникової системи на 
реалізацію семантики тих чи тих площин просторового поля, пор.: довжиною 
→ на, діаметром → на, радіусом  → на, обсягом → на, виміром → на, ємні-
стю → на, розміром → на та ін. (Мабуть, заважить (рибина – А.З.) з півпуда, 
довжиною на всю підсаку, навіть хвіст виглядає, темний широчезний хвіст 
(В. Шкляр); А далі, за будівлею, ‒ суцільна стіна древнього реліктового лісу, ви-
сокий мур і смуга жовтих сипучих пісків шириною на п’ять мі (О. Бердник)).

Семантика первинних прийменників на позначення простору постає тією 
основою, на якій формується їхнє переосмислення, формуванням первин-
ної перервності. Набуття такими прийменниками вторинних функцій умож-
ливлює встановлення функційно-семантичних парадигм таких лексем і ви-
значення певних центрів (ядер) у їхніх  функційно-контекстуальних виявах. 
Підтвердженням цього є прийменник на, який поєднує в обширі своїх функцій 
конкретні й абстрактні значення, розвиваючи логічні значення причини, мети, 
що можуть ускладнюватися відтінками умови, допусту, супровідності та ін. 
Останні послідовно виявляються за умови сполучуваності прийменника на з 
конкретними іменниками, які постають актантами і/чи сирконстантами лока-
тивних дієслів: Тому вирішили розташуватися на селі (М. Івченко) ‒ локатив-
ний актант; Зовсім недавно пропав здичавілий пес, який поселився на пустищі 
(Ю. Винничук) ‒ локативний актант; Я тут перед самою війною побудувався, а 
він на хуторі народився (Ю. Винничук) – локативний актант; Все більше зда-
валася мені казкою, що її розповідають дорослі на втіху малим (А. Дімаров) ‒ 
сирконстант мети (неприслівний детермінант).  

Коректним є твердження О. Селиверстової про об’єднання основної осі зна-
чень прийменника на у перетвореннях на кшталт ʻпростір → час’ (можна кон-
статувати, що це основний шлях семантичного розвитку багатьох приймен-
ників, сполучників, прислівників), де перша вісь ґрунтована на варіюванні 
різновидів простору, друга – пов’язана з варіюванням різновидів руху (диви-
тися на – перцептивне переміщення, зосередитися на – ментальний рух, ки-
нутися на когось – фізична дія), а третя вісь пов’язана з базовим поняттям ʻо-
пори’, хоча граматичне значення спрямування зберігається в усіх трьох осях: 
Гривастюк спочатку допитливо дивився на мене, тодi нервово переплiв пальцi 
(Р. Андріяшик); Антоній відчув полегкість і, відбившись від слуги, зосередився 
на молитві (Г. Пагутяк); Микола назвав Грушевича нацiоналiстом, лiкар кинув-
ся на нього з кулаками. ‒ Стiйте! ‒ крикнув Кривов’яз (О. Бердник). 

Концепт поверхні найочевиднішим постає тоді, коли прийменник на приєд-
нується до іменника, якому притаманна семантика ʻвнутрішньої частини’, пор.: 
зошит знаходився на столі → у столі, пор. подібне висловити на ім’я учителя. 
У такого зразка конструкціях наявні два варіанти лексичного значення просто-
ровості прийменника на (за О. Селиверстовою), де перший охоплює невідділь-
ність референта (об’єкта, його просторові координати визначені) від поверхні 
релятума (об’єкт, щодо якого встановлювані просторові координати): напис на 
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етикетці, малюнок на килимі, що послідовно реалізується в актантних ролях 
локатива й директива: Рибалки витягнули ятір на берег (І. Нечуй-Левицький), 
Алессандро даремно сердився на Моріса (О. Бердник); а другий варіант репре-
зентує можливість вибору прийменника на тоді, коли релятум реалізує функцію 
опори (Селиверстова 1999: 29). 

Доцільно констатувати, що постіменникова лінійна позиція (напис, малюнок) 
накладає на просторове значення також атрибутивне, що розмиває об’єктну семан-
тичну цілісність та формує підґрунтя для атрибутивних значень, що почасти відби-
то в окремих лексикографічних дефініціях на кшталт ʻ34. з місц. в. Уживається при 
позначенні предмета, за допомогою якого виготовляється чи виробляється що-не-
будь. ‒ Недавно в мене були земляки, то оце передали… Сливовиця на меду (М. 
Олійник). Потенціал набуття такої семантики є досить високим (за матеріалами 
ГРАК (http://uacorpus.org/Kyiv/ua) зафіксовано до 100 подібних моделей). 

Досить активним є вживання прийменника на для окреслення віртуального 
простору на зразок на 30 градусів довготи і 15 градусів широти, оскільки в та-
ких словосполуках репрезентований не об’єктивний світ, а відповідна абстра-
гована мережа (має безпосередній стосунок до мисленнєвих узагальнень), тоб-
то координати (див. п’ятий компонент поля простору),  пор. також на відстані, 
на віддалі, на висоті, на глибині: Побратими взялися за руки, бо навіть на від-
стані кроку обриси людини губилися в імлі (О. Бердник); Зброя була найваж-
ливішою, бо зі старими гвинтівками воювати на висоті дві тисячі метрів 
неможливо (Ю. Виничук) і т. ін. У цьому разі самі іменники набувають іншо-
го параметру – абстрактного, пор.: відійти на відстань трьох кілометрів і ві-
дійти на три кілометри, знайти корабель у морі на десятому кілометрі від 
берега і знайти корабель в морі на 25 градусі довготи і 20 градусі широти. У 
подібних словосполуках у прийменника на зникає компонент ʻповерхня’, а ін-
тенсифікується компонент ʻточка’, що не є похідним семантики самого іменни-
ка. Такий вияв прийменника на свідчить про розширення його значеннєвих ін-
тенцій і водночас про відносну втрату семантичну цілісності.

Переосмислення й набуття прийменником на значення віртуального просто-
ру (на думці (Дорота спіймала себе на думці (С. Андрухович)), на споминах, 
спогадах (І тоді на мене накотила хвиля печалі, замішаної на спогадах про той 
день, коли ми сиділи на кухні зачинені (С. Андруховмч)), очевидно, є тим джере-
лом, з якого розвинулись згодом конструкції з темпоральним  значенням у росій-
ській мові: На протяжении целого века не происходило никаких существенных 
изменений, що передавані в українській мові прийменником протягом, де чіткі-
ше й репрезентативніше простежувана диференціація просторової та часової се-
мантики на рівні засобів вираження та закріплення за кожною з них відповідно-
го засобу, хоча можлива конструкція з на: На Наума потепліло (Панас Мирний); 
Вважається, що зароджуються відьми на Благовіщення, а на Юріїв день і на 
Івана Купала, та ще на Воздвиження вони збираються на Лисій горі для шаба-
шів (О. Бердник); Юзі справили на роковини таку гарну-прегарну білу довгу сук-
ню… (Леся Українка). У російській мові, на відміну від української, прийменник 
на може також означати й лінію, що окреслює довжину шляху, пор.: На протя-
жении трех километров я не встретил ни одного человека ↔ укр. Протягом 
трьох кілометрів я не зустрів жодної людини. 
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Істотним є питання про статус об’єктної семантики прийменника на в межах 
його семантичної цілісності. Семантичне ядро становить просторове значення, 
об’єктна ж семантика є найближчою до ядра, оскільки виражає відповідну ди-
рективність (друга вісь), пор. кричати на когось, зосередитися на чомусь, ки-
нутися на когось / щось, дивитися на когось / щось), хоча в лексикографічній 
практиці усталеним постає її розгляд після логічних значень. Цілком ймовір-
ною постає думка про розвиток цільових та інших значень (призначення) че-
рез перетворення директивного значення. Це мотивовано наявністю в самому 
значенні директива уявлення про мету (в досить послабленій формі): Всі вони 
йшли на ярмарок, несли повні кошики черешень (Ю. Логвин); Сапери поспі-
шають на допомогу (Б. Антоненко-Давидович), а значення мети інколи тран-
сформується в семантику призначення: навчатися на лікаря та ін.  

У цьому розрізі третя вісь становить трансформацію першої, вирізнення її як 
окремої мотивоване значною кількістю подібних утворень та розмаїттям самої 
семантики. І свідчить про перервність семантичної структури прийменника на, 
де логічні значення набувають певної автономності, формуючи ґрунт для утво-
рення власних похідних прийменникових одиниць. Ієрархічно вершине значен-
ня цієї осі цілком ймовірно пояснити метонімічним переносом, пор.:  лежати 
на ліжку, дивані, землі → лежати на спині, животі, боці (пор.: (Селиверстова 
1999: 31)). Поряд наявне значення ՙвказівка на речовину’, що репрезентує силу 
і/чи сили, які підтримують екзистенцію об’єкта: працювати на атомному чов-
ні, жити на воді і хлібові. Зв’язок такого  значення зі значенням ̒ опори’ вельми 
прозорий. Не менш цікавим є вияв конструкцій на зразок на матеріалі, де мож-
ливий не лише метонімічний перенос, а й конденсація, що визначається кон-
текстом: Моє дослідження написане на матеріалі численних експедицій ← Моє 
дослідження написане + У написанні дослідження використанні різні матеріа-
ли + Матеріали зібрані під час експедицій. Це мотивує кваліфікацію ʻопори’ як 
основи, як абстрактного поняття,

Поняття опори постає в третій осі значень вельми абстрактним та охоплює: 
1) опозицію ʻподібності / неподібності’ в конструкціях на зразок Син схожий 
/ не схожий на батька; 2) модифікацію семантики інструмента в російській 
мові, що в українській мові послідовно репрезентована орудним іменнико-
вим безприйменниковим: ехать на поезде, лететь на самолете → говорить 
(петь, читать, декламировать) на  украинском, русском языке / їхати по-
тягом, летіти літаком → говорити (співати, читати, декламувати) укра-
їнською, російською мовою, пор.: *говорить (петь, читать, декламировать) 
на языке /  * говорити (співати, читати, декламувати)  мовою. Своєрідною 
є остання конструкція, де наявність атрибута постає синтагмально детерміно-
вана, без атрибутивного елемента  конструкція  втрачає свою нормативність. 
Останнє ще раз підтверджує похідність таких конструкцій та їхню замкнутість 
на семантику первинних. 

Переосмислення опори з констатацією граничного пункту локативності наяв-
не і у фразеологізованих прийменниках на зразок на адресу, на відзнаку, на знак, 
на користь, на пошану. Очевидним постає те, що між вихідним системно закрі-
пленим значенням прийменника на й когнітивно модельованим, а відповідно – 
контекстуально підтвердженим похідним надзвичайно слабка кореляція.  
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Особливий функційний статус прийменника та його частиномовну кате-
горизацію відбито у твердженні про те, що прийменник «перебуває на перетині 
двох світів – світу морфології, де він є словом, і світу синтаксису, де він постає 
службовою грамемою, ізоморфною морфемі в слові. Саме ця друга його іпо-
стась і перешкоджає розглядати прийменникотворення в межах словотворення, 
оскільки препозиціоналізація зазвичай завжди транспозитивна (Конюшкевич 
2005: 62). Така транспозиція (трансляція, за Л. Теньєром (1988: 401) ґрунтова-
на на поступовій втраті первинної частиномовної семантики, пор.: напрям, у, 
ч. ‒ ʻ1. Лінія руху або лінія розміщення кого-, чого-небудь; 2. Шлях діяльності, 
розвитку кого-, чого-небудь; 3. Суспільна, наукова, літературна і т. ін. школа, 
течія; 4. Ділянка фронту, що розгортає воєнні дії в який-небудь бікʼ (СУМ) і в 
напрямі → в напрямі з, в напрямі від ↔ до, в напрямі на, в напрямі до: Ми по-
летимо в напрямі з заходу на схід, себто використаємо цю готову швидкість 
(В. Владко); В.І. Вернадський передбачав, що розвиток життя на Землі йти-
ме, можливо, в напрямі від біосфери до ноосфери, єдиного розуму Космосу 
(М. Руденко); Фінляндські скоростріли скосили багато совітського війська, що 
старалося перейти ледом в напрямі на Сакіяерні (В. Кожелянко); Аеровел і 
Ліахім вийшли з приміщення Космічної Ради і, сівши в закритий салон, вилеті-
ли в напрямі до Інституту Воскрешень (О. Бердник). 

Одним із виявів семантичної перервності прийменника на постає його зна-
чення стимулу емоційного стану (з імпліцитною метою): Кузина, схоже, зно-
ву загорілася ідеєю на заздрість усім на світі жінкам запопасти собі чолові-
ка-відьмака (О. Авраменко). Прийменник на вводить стимул у ситуацію, в якій 
почуття, сприйняття експерієнцера зумовлені ним та спрямовані на нього (сер-
дитися на, ображатися на): Я сердився на залiзничника, а це був негiдник, 
якого мало задушити (Р. Андріяшик).

Аналітичні елементи – передіменникові та постіменникові – ініціюють се-
мантичний зсув, за якого формально-граматична предметність редукується, а 
лексико-семантична, що є інтегральною для чотирьох лексико-семантичних ва-
ріантів семи ʻлінія’, легко діагностована. У таких утвореннях як в напрямі на 
та подібних прийменник на втрачає свою формально- та функційно-граматич-
ну самостійність і його потрібно розглядати в межах аналітичних прийменни-
кових одиниць, де стрижневим компонентом постає ініціальний прийменник, а 
іменник – послідовно граматизується.    

6. Розглядаючи прийменник на та його аналоги в білоруській мові, 
М. Конюшкевіч розмежовує на1 і на2 на підставі особливостей керування, де 
на1 із вирізненими 77 значеннями – це керування знахідним, а на2 зі встанов-
леними 32 значеннями – керування орудним. У межах прийменників на1 і на2 

дослідниця встановлює семантичні ролі постіменникових компонентів, що ви-
ражені відповідними відмінковими формами. Окремо скваліфіковано приймен-
никові аналоги на абарону (на оборону), на абводзе (на узбіччі), на аблоні (на 
периметрі), на абочыне (на узбіччі), на абломках (на уламках), на абслугоўван-
не (на обслуговуванні), на абсягах (на обсягах), на абшарах (на територіях), на 
абшарах ад … да (на територіях від … до), на … вышэй ад (на … вище від), на 
… ад → на паўкрок ад (на … від → на півкрок від), на які час ад (на який час 
від) – загалом 438 одиниць (подібна кількість із різними похибками засвідчена 
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в українській, російській та польській мовах), що підтверджує високу інтенцій-
ність прийменника на та його синтаксемотвірний потенціал, широке його функ-
ційно-граматичне поле. 

У разі наявності приіменникового атрибута іменник не втрачає повністю 
своєї лексико-семантичної предметності, але в межах прийменникового анало-
га дещо нейтралізує її повноцінність: пор. На дорозі до першого пострілу ле-
жить ще велика перешкода – Дніпро  (Б. Антоненко-Давидович); Не спрацював 
і ефект новизни, яку пірати встигли значною мірою розгубити на довгій доро-
зі до мети (Голос України.2013.27.11); біл. Цяпер, бадай, не заставалася ніяка-
га сумніву, што ўсе трое – на пэўнай дарозе да смерці (Arche). 

Ч. Ляхур у польсько-російському словнику вторинних прийменників та 
одиниць у функції прийменників у реальному вжитку вирізняє 615 приймен-
никових аналогів із прийменником на, охоплюючи різноманітні утворення з 
тими чи тими атрибутивними або іншими конкретизаторами, пор., наприклад: 
na pólnocznym krańcu, na pólnocznym skraju, na pólnocznym wschodzie od, na 
pólnocznym zachodzie, а також можливі відмінкові варіанти: na prawą stronę, na 
prawej stroie, na lewą stronę, na lewej stronie та ін. 

7. У прийменникових аналогах найпотужніший дериваційний потенціал 
притаманний первинним прийменникам, з-поміж яких прийменник на є одним 
із найбільш високочастотних. У прийменникових аналогах на семантику при-
йменника на нашаровуються значення складників, але саме прийменник про-
дукує синтаксему, що підтверджує його регулярний синтаксемотвірний потен-
ціал. Інтервальність сполучення з іменником, оскільки наявний атрибутивний 
компонент, формує відносну перервність у синтагмальній моделі.     

Семантична вихідність прийменника на ґрунтована на ядерному субстанцій-
но-просторовому значенні, а наявність логічної та іншої семантики в сучасній 
мові істотно впливає на його семантичну цілісність, оскільки покриває істотно 
ємніший обсяг. У значеннєвому ядрі прийменника на вирізняються площини се-
мантичної перервності (перша охоплює простір → об’єкт, друга – простір → при-
чина, третя → причина → умова / мета / супровідність, згодом – формується оз-
начальна семантика і под.), що пов’язано з розширенням функційного діапазону 
прийменника на та охоплення ним у різноманітних когнітивних узагальненнях 
відповідних асоціативних множин (фон → фігура), що реалізуються в тих чи тих 
синтагмальних моделях з абстрактними іменниками, інтенсивним формуванням 
метонімійних моделей. 

Перспективним постає визначення цілісного семантичного простору при-
йменника на в різних слов’янських мовах зі встановленням спільних та від-
мінних площин семантичної перервності, що дає змогу скваліфікувати тен-
денції синтагмального розширення прийменника на та виявити напрями 
граматизації новоутворень.  
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СЕМАНТИЧКИ МОДЕЛ ПРЕДЛОГА:  
УНУТРАШЊА ЦЕЛОВИТОСТ И КОНТИНУИТЕТ

Резиме

У раду се истражују особености геометријског, тополошког, функционалног, 
когнитивног и психолингвистичког приступа опису предлогâ као врсте речи, 
као и препозиционализма, у чијим оквирима се одређују морфологија и син-
такса предлога, а даје се и дефиниција функционално-семантичког поља пред-
лога. Темељно се разматра семантичка целовитост и семантички континуи-
тет предлога на помоћу одређења његовог центра (семантика простора), њему 
блиских значења (значење објекта које обухвата разноврсне семантичке уло-
ге) и потпуно удаљених значења (узрочног, квалификативно-адвербијалног и 
сл.). Детаљно се описује савремено лексикографско тумачење предлога на и 
одређује се његов потенцијал за стварање секундарних предлошких јединица 
под којима се подразумевају еквиваленти предлога, аналози предлога и сл. 
Посебна пажња се посвећује транспозицијама у оквиру унутарсемантичког си-
стема предлога на.

Кључне речи: морфологија предлога, синтакса предлога, семантичка струк-
тура предлога на, семантички центар, просторна семантика предлога на, екви-
валент предлога.
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DELIMITATION PROBLEMS IN THE NON-PAST DOMAIN

This article investigates the uses of present and future tense forms. Definitions of default uses 
of the present and future tenses (based on the relation to the time of utterance) are provided so that 
a large grey zone of overlap for dedicated present and future tense morphology can be identified. 
On this basis, the analysis pertains to a variety of present and future tense uses both in the South 
Slavic languages, in which the present and future tenses are distinguished morphologically for im-
perfective and perfective stems, and in the North Slavic languages, in which perfective stems do 
not distinguish between the present and future tenses. Regardless of this difference between South 
and North Slavic, basically the same delimitation problems arise, first of all, when present or future 
morphology is employed in directive speech acts or for non-time-located (habitual, omnitemporal) 
situations, which lack a distinct relation between a reference interval and the time of utterance and 
which thereby systematically trigger modal (dispositional, circumstantial) readings. For the pres-
ent perfective these modal readings supply a bridge to future readings as their epistemic extensions 
(predictions). Furthermore, distributional facts support the argument that transpositions of the pres-
ent tense (such as praesens narrativum and praesens pro futuro), particularly for perfective stems, 
fundamentally differ in the involved cognitive mechanisms from the aforementioned usage types. 
Moreover, in order to explain the tense uses in the non-past domain, a more systematic account of 
distinctions on the level of illocutions is required.

Keywords: present tense, future tense, perfectivity, Slavic, narrative discourse, habituality, 
reference interval.

1. Introduction

Common Slavic lacked a dedicated future tense; there existed only a past – non-
past distinction, with the past domain being more differentiated than in most of the 
contemporary Slavic languages. Explicit future marking is of much more recent or-
igin and developed variously in subareas of Slavic during or after the dialect con-
tinuum was torn apart. As a consequence, modern Slavic languages vary a lot in the 
marking of future tense; in this regard, even a superficial glance reveals two inter-
related North-South splits. The first concerns the predominating source domains of 
morphemes that have become dedicated future grams: while in the Northern area 
auxiliaries based on inchoative verbs (< CS *bǫd-, become) prevail or are even in ex-
clusive use, the southern area is dominated by auxiliary clitics deriving from the voli-
tion verb xotěti (will). In this respect, Slovene is an exception, as it marks the future 
with a become-auxiliary (bô-). Nonetheless, with respect to the second split, Slovene 
“behaves” like any South Slavic language (and markedly differs from North Slavic), 
namely: in all South Slavic languages can the explicit future gram be combined with 
both perfective and imperfective (pfv., ipfv.) stems. This lack of restrictions on as-
pect entails a clear morphological distinction between present and future not only 
for ipfv., but also for pfv. stems. By contrast, North Slavic languages do not allow 
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their future grams (become or other, minor ones) to be combined with pfv. stems. 
Exceptions may occur for colloquial and dialectal varieties of Sorbian, and very few 
instances appear to be attested for historical stages of some variety or other in North 
Slavic. However, this does not change the general picture: for pfv. stems to mark the 
future, North Slavic languages use the morphological present tense, as a kind of de-
fault interpretation of the desinences on the present tense stem; there is no additional 
marker, and the process by which this change has come about may be captured under 
‘hypoanalysis’: peripheral and/or contextually conditioned functions of a construc-
tion, or a categorial opposition, become its inherent property due to a reduction in the 
inherited functional range (cf. Croft 2000: 126f.). As a consequence, for pfv. stems 
there is no morphological distinction between present and future tense, one thus won-
ders how present and future can be told apart. While a lacking present-future distinc-
tion of pfv. stems in North Slavic concerns the morphological form, problems in dis-
tinguishing present and future arise throughout in Slavic (and beyond), irrespective 
of the way tense distinctions are marked. This article will be about identifying core 
functions of present and future and figuring out grey zones of overlap which have 
been causing troubles.

Yet, apart from the aforementioned North-South splits there is another split, or 
cline, less obvious, but otherwise well-known, when we turn from the level of mor-
phological marking to functions. Contemporary Slavic languages can be arranged 
on a gradient concerning the ways in which the morphological present tense can, 
or tends to, be employed apart from its assumed basic temporal meaning (see §2). 
While in the western part of Slavic the present tense of pfv. stems is freely used 
in narrative types of discourse, the eastern part bars such usage. This West-East 
cline has been known for a long time, and more recently it has become an im-
portant component of Dickey’s approach (sometimes dubbed ‘East-West theory of 
Slavic aspect’; cf. Dickey 2000 and subsequent publications). What is striking is 
not only the fact that this cline (on a West-East axis) runs orthogonal to the afore-
mentioned North-South split in the rise of future grams and their interaction with 
aspect. Striking is the observation that restrictions concerning narrative uses of pfv. 
present tense are rather independent from restrictions pertaining to the employment 
of pfv. present for situations that lack discrete temporal reference, such as habitual 
events, with or without modal implications (see §3.4). As a matter of fact, little at-
tention has been paid to the fact that the inner-Slavic areal distribution of the mor-
phological present tense of pfv. stems does not depend on the choices these lan-
guages have to mark future tense. Narrative-like uses of pfv. present stems pattern 
differently than pfv. present tense employed to mark non-time-located situations (at 
least to a certain extent).

I will first dwell on the meaning of grammatical present and future and on their 
treatment in research (§2). Then I will discuss the basic facts concerning their distri-
bution and point out desiderata to be further elaborated on across Slavic (§3). Some 
preliminary conclusions will finish the paper (§4). For reasons of space, and since 
this article only sketches the problems, references will be given to a limited extent. 
Glosses will be restricted to a minimum; in most cases, only upper-case indications 
of the grammatical categories of the relevant verb forms will be provided.
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2. The meanings of present and future

In order to clearly delimit the range of relevant phenomena, a baseline should be 
defined as for which marking devices (constructions, grams) count as ‘future (tense)’. 
The baseline is determined by a core notion that figures prominently in the usage of 
such marking devices regardless of what else they may denote.1 For the future, this 
is necessary because of its tight associations with either deontic or non-deontic mo-
dality, which have often been mentioned in the literature. Moreover, it is important 
to have an operative criterion to set off future from notions like ‘inactual present’, a 
domain in which future and present are particularly difficult to tell apart and which 
probably has caused most of the confusion around pfv. present. [1] formulates a pro-
posal for such a baseline.

[1] Operative definition of future tense
For comparative purposes, a construction (marker, gram) can be considered a suf-

ficiently conventionalized future if among its core, or default, functions we find ref-
erence to a single (episodic) situation that is posterior to a reference interval. In the 
prototypical case, this reference interval is the current moment of speech (deictic 
time reference), but posteriority may also hold with respect to another time interval 
(shifted, or anaphoric, time reference).

Definition [1] builds on interval-based considerations; one of the intervals serves 
as reference, or anchor, for another interval which represents (part of) the situation 
(a.k.a. state of affairs, SoA, eventuality) talked about. The same considerations apply 
to various definitions of the present tense, but these definitions differ as for the role 
of the reference interval, or otherwise: what determines the ‘present moment’. For 
instance, the widely known textbook definition from Comrie (1985) allows for ma-
ximally broad intervals in relation to the moment of speech (see [2a]). Alternatively, 
the core function of present tense may be defined on an “epistemic” (or better: epis-
temiological) basis, as this has been done, for instance, by adherents of Langackerian 
cognitive semantics; see [2b].

[2] General definitions of present tense
[2a] Present tense “invariably locates a situation at the present moment [sc. of the 

speech event; BW], and says nothing beyond that” (Comrie 1985: 38, emphasis added).
[2b] The core function of the present tense is “locating situations in the domain 

of immediate reality and construing them as fully coincident with the speech event” 
(De Wit 2017: 38f.).

The definition in [2b] takes recourse to the cognitive notion of grounding which 
depends on the speaker’s monitoring of some kind or other of reality (cf. De Wit 
2017: 13-17). In this sense, [2b] is based on subjectivity, and this raises the question 

1 This core notion may be called ‘conventionalized default use’.
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how this concept of ‘presentness’ may be diagnosticized. Since I am not going to en-
gage in this question here, we will concentrate on definitions of the type in [2a].

Definition [2a] allows for various ranges of the interval that includes the current 
moment of speech.2 The crucial point is that “the present tense refers only to a situa-
tion holding at the present moment, even where that situation is part of a larger situa-
tion that occupies more than just the present moment” (Comrie 1985: 38). This includes 
statements about habits, properties and even omnitemporal truths (e.g., Russ. Zemlja 
vraščaetsjaipfv.prs vokrug solnca, Mac. Zemjata kružiipfv.prs okolu sonceto ‘The Earth turns 
around the Sun’, or generic statements like Cz. Kočky mňoukajíipfv.prs ‘Cats meow’). For 
Comrie, there is no need to distinguish between present tense referring to SoAs that hold 
(or unfold) at the moment of utterance and present tense referring to situations that oc-
cur habitually but do not hold at the moment of utterance. A similar position is taken by 
Topolińska; see Topolinjska (2010: 11), where it is argued that present tense in omnitem-
poral utterances3 may even be considered a particular case of the ‘actual’ present. An op-
posite position is taken by Grochowski (1972), who subsumes habitual, ‘potential’ and 
‘universal’ meaning under the heading of ‘inactual present’ (Pol. nieaktualny czas te-
raźniejszy). His position is thereby closer to Koschmieder’s, who insisted in distinguish-
ing time-located (“zeitstellige”) tense uses from non-located (“zeitstellenlose”) uses; cf., 
for instance, Koschmieder (1963). In §3.1 and §3.4 we will see how these meanings are 
related and contribute to a larger grey zone between “present” and “future”.

Lehmann (2015) offers another position which radically differs from Comrie’s 
and Topolińska’s. Lehmann’s definition of omnitemporal reference disregards the 
time of utterance, only the relation between event time and a reference interval is im-
portant. At first sight, this looks like the definition of aspect (see below under Table 
1), but the crucial point is that the reference interval is chosen arbitrarily, i.e. for any 
possible token of occurrence of the situation talked about. See [3], to which the sym-
bols explained below are added to indicate equivalences:

[3] “Omnitemporal situations are defined by the relation between the actional 
interval (the interval of the situation denoted by the verb lexeme) [= E/TSit; BW] and 
the reference interval [= R/TT; BW] (cf. Lehmann 2014): An actional interval is om-
nitemporal, if it can be localized relative to a (closed) random reference interval in 
all temporal perspectives (anterior, central, posterior perspective).” (Lehmann 2015, 
from the abstract)

In the following, it will suffice to employ commonly accepted notions (and nota-
tions) based on interval-based semantics that were introduced by Reichenbach (1947) 

2 Mehlig (1995: 180) supplies a similar characterization of the categorial meaning of the imper-
fective present: „Die kategorische Bedeutung des ipf. Präsens läßt sich damit als Bezeichnung eines 
Zeitbereichs bestimmen, der die Äußerungszeit einschließt. Das heißt nicht, daß sich der denotierte 
Sachverhalt zur Äußerungszeit tatsächlich ereignen muß, entscheidend ist vielmehr seine Relevanz 
für den Zeitbereich, in dem sich die Origo des Sprechers befindet.“

3 Here also belongs so-called ‘gnomic’ present, as represented in proverbs.
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and Klein (1994).4 The following table provides a synopsis of equivalences between 
these notions. 

Table 1: Notions employed in the analysis of tense-aspect functions

Reichenbach (1947) Klein (1994) equivalent notions

S: Speech Time TU: Time of Utterance

E:  Event Time TSit: Time of Situation
eventuality, state 
of affairs (SoA), 
situation

R:  Reference Time 

TT: Topic Time
„the time for which the particular 
utterance makes an assertion“ 
(1994: 37)

observer, 
conceptualizer; 
epistemic agent, 
attitude holder

Furthermore, perfective and imperfective aspect can be defined on the basis of 
Topic Time (TT) and its relation to Time of Situation (TSit), while Time of Utterance 
(TU) is irrelevant. Thus, pfv. aspect is defined by an inclusion of TSit in TT, which 
is tantamount to saying that pfv. aspect focuses on boundaries. These may be either 
inherent to the situation denoted by the predicate (e.g., with telic predicates; com-
pare Ukr. Myxajlo vidčynyvpfv.past dveri ‘Myxajlo opened the door’) or introduced 
by pfv. aspect itself, e.g. by providing a temporal delimitation to an atelic predi-
cate (e.g., Ukr. Myxajlo podrimavpfv.past pid derevom (a potim vyrišyvpfv.past kupyty 
sobi moro zyvo) ‘Myxajlo took a nap under a tree (and then decided to buy himself 
ice cream)’). Therefore, pfv. aspect marks [+bounded], whereas ipfv. aspect either 
indicates [−bounded] or is indifferent for the boundedness distinction. This inter-
val-based representation of aspect implies an operator-operandum approach: aspect 
choice operates on verb and/or clause semantics (cf. recently Tatevosov 2015: 64–67 
et passim). This approach is thus compatible with other approaches, as in Breu (2000; 
2021). The crucial question is how strongly the boundedness distinction interferes 
with tense in the non-past domain, or more precisely: how much the boundedness dis-
tinction interferes with the relation between TSit and TU, and what changes if present 
tense and future morphology is no longer tied to TU as a distinct time interval with 
deictic anchorage in the speech event.

Among all tenses, the present tense probably demonstrates the broadest array of 
deviations from reference to TU, 

• either because this reference interval is the easiest to be cancelled: TT ≠ TU;
• or because the relation to TU is extended (‘Expanded Now’) and downplayed, 

as it remains only trivially implied; see the definition in [2a].

4 A brief assessment of their mutual relation is given by Deo (2012: 162f.).
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3. Diffuse intersections or different readings?

Let us now specify the context types for which a delimitation of present vs 
future proves troublesome, or otherwise: for which one kind or other of overlap 
seems to occur.

3.1. Interpretations of the simple future: where is the reference interval?

For the (simple) future, Reichenbach (1947: 295f.) suggested two symbolic rep-
resentations (cf. Lindstedt 1985: 31f., 75f.); they differ in the location of the reference 
time, which may be indicated by a time adverb(ial). Compare (1a-b), with Klein’s no-
tation added to the right:

(1a) Now I shall go.  S = R > E 5     TU = TT > TSit
(1b) I shall go tomorrow. S > R = E   TU > TT = TSit

In both (1a) and (1b) we are dealing with a reference interval anchored to the mo-
ment of speech. However, in (1a) R/TT is indicated by now specifying some tempo-
ral region to which S/TU belongs, whereas in (1b) R/TT is shifted to a posterior in-
terval called tomorrow. 

Let us demonstrate this difference with Bulgarian examples:

Bulgarian
(2a) Samuil otvărna oči ot nego i se obărna kam gotvača:
 ‒ Šte prigotvišpfv.fut samo edno jadene.
 ‘Samuil took his eyes off him and turned to the cook:
 ‒ You will prepare only one meal.’
 (Lindstedt 1985: 255, with reference to Stankov 1981: 68)
(2b)  Šte napišešpfv.fut li doklada v opredelenija srok?
 ‘Will / Can you write the talk by the deadline?’
 (Lindstedt 1985: 257, with reference to Stankov 1969: 135)

In (2a), the direct speech containing the marker šte has the imagined moment of 
speech (established by the narrative) as its reference time; that is, S/TU is dislocated 
(or rather: invalidated) by the narrative (with the aorist forms otvărna and se obărna), 
but since šte occurs in direct speech, R/TT can be identified with this imagined mo-
ment of speech. By contrast, in (2b) R/TT is embedded in an unshifted speech event, 
i.e. a deictically anchored S/TU, but its relation to the latter is indicated by the adver-

5 ‘>’ indicates temporal precedence, ‘=’ suggests entire coincidence of intervals. Since entire coin-
cidence occurs rarely, the containment symbol (⊂) might prove more adequate, as it better represents 
the idea of (entire) inclusion; thus S ⊂ R (‘R includes the moment called now’) and R ⊂ E (‘the inter-
val called tomorrow includes R’), respectively.  Another possibility is overlap, i.e. partial inclusion.
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bial v opredelenija srok ‘by the deadline’. This makes the predicate refer to a moment 
posterior to the interval which includes the speech event.

What causes this flexibility of the reference interval in future marking? Different 
reference intervals may not only be indicated explicitly, or implied by the type of 
context (deictic vs narrative), but vagueness may arise from distinctions of speech 
acts (illocutions). For instance, does the direct speech in (2a) count as an anticipation 
of what might happen (after the narratively anchored ‘now’), i.e. as a representative 
speech act (in Searle’s 1977 terminology)? Or does it rather mark some directive il-
locution, equivalent to the imperative?6 Under the latter interpretation (or: speaker’s 
intention), temporal reference remains located in the here and now of the (real or im-
agined) speech act, i.e. S ⊂ R (see fn. 5).

Koschmieder (1963: 9) coined the term praesens imperativum, which can, for 
Polish, be illustrated with examples like (3-4).

Polish
(3) Skoro jest tyle wolnych miejsc, i to od paru dni, to nie ma sprawy! Zaraz  

 zadzwoniszpfv.npast do ordynatora i porozmawiaszpfv.npast o tym.
 ‘Since there are so many vacancies, and it has been for a few days, that’s fine! Right  

 now you (will) call the head of the clinic and talk (with them) about it.’
 (PNC; M. Sokołowski: Gady. 2007)

(4) Teraz, natychmiast weźmiesz siępfv.npast do pracy i nadrobiszpfv.npast wszystko,   
 zaczynasz zaraz jak tylko ułożymy szczegółowy plan.

‘Now, you (will) immediately get to work and make up for everything, you start as soon as  
       we have a detailed plan.’

 (PNC; A. Anonimus: Nie nadaje się, przecież to jeszcze szczeniak. 1999)

Here we have present tense of pfv. stems. Are we to classify this usage as future or 
present tense? This issue arises systematically for any North Slavic languages, where 
the morphology of pfv. stems does not supply any clue for a distinction between 
future and present tense. Therefore, disputes as for whether utterances like (3-4) 
should be dubbed ‘present’ or ‘future’ seem academic to a certain extent, and two 
somewhat opposite lines of argumentation can be imagined.

Either one may argue that, by using pfv. zadzwonisz ‘you’ll call’ etc. (in 3-4), 
the speaker anticipates the event (→ future, R/TT = E/TSit) which they want the 
addressee(s) to perform, and that this infringement of authority on the addressee(s) 
yields directive illocutionary force. An analogous point applies to (2a) in Bulgarian, 
marked with šte. Or, alternatively, one may argue that (3-4) and (2a) are anchored 
in the interlocutors’ hic et nunc, so that we get some Extended Now-reading (→ 
present, S/TU ⊂ R/TT). Admittedly, adverbs like zaraz ‘now, at once’ or natychmiast 
‘immediately’ indicate an interval whose closure is expected to be achieved just after 

6 Cf. Stojnova (2017: §2.1), who, for Russian, points out that the border between an interpreta-
tion as directive or representative speech act is unsteady (granica… dostatočno zybkaja).
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another moment.7 This other moment serves as reference interval, and in (2a, 3-4) 
this interval is the speech event. The closed interval indicated by these adverbs can 
thus be conceived of as starting with, or adjacent to, the moment of speech. Such an 
interval is compatible with both an Extended Now-interpretation and a reading of 
immediate future (in the sense of [1]).

However, beyond North Slavic, other languages employ future tense morphology 
in directive speech acts. Bulgarian (5a) corresponds to (2a) and reflects a Balkan 
Slavic pattern, in which morpheme combinations identified with, or associated to, 
future tense are regularly used for this purpose:

Bulgarian
(5a) Sega šte (ot)idešpfv.fut da spiš!
 ‘Now you will go to sleep!’
(5b) Sega šte priberešpfv.fut stajata si!
 ‘Now you will tidy up your room!’
  (T. Avgustinova, p.c.)

Future is closely associated with the irrealis domain, i.e. with meanings capturing 
situations that are alternative to whatever the speaker considers “real” at the moment 
of utterance. This comprises utterances about hypothetical or potential situations, or 
situations with lowered referentiality, such as statements about habitual occurrences 
(see §3.4).8 Another marker associated to irrealis meanings might be used for directive 
speech acts, namely Balkan Slavic da (+ indicative present); see (6). 

Macedonian
(6)  Da gi prečekatepfv.prs!
 ‘Wait for them!’

The distribution of Mac./Bulg. da and Mac. ќe / Bulg. šte in utterances with 
directive illocutions and their interrelation (for different subtypes and frequency 
patterns) still waits for a systematic investigation. On the other end of South Slavic, 
in Slovene, da (+ indicative present) is regarded as more customary than the future, 
marked with bô- (< *bǫd-) + l-form, for directive purposes (Uhlik/Žele 2018: 92–95); 
see (7a-b), by courtesy of M. Uhlik:9

7 Compare circumscriptions like ‘in the shortest possible time after what is being said or known’ 
(w najkrótszym możliwym czasie po czymś, o czym mowa, lub o czym wiadomo) for natychmiast, 
or ‘right after the moment/point in question’ (tuż po momencie/punkcie, o którym jest mowa) for 
zaraz in https://wsjp.pl/.

8 Cf. Plungjan (2011: 427), also Ivanova (2022) on Balkan Slavic da-clauses. On the typologi-
cal spread of relevant grammatical distinctions cf. Plungjan (2011: 441–449) and Mauri/Sansò 
(2012; 2016).

9 Since in the western part of South Slavic da has lost its irrealis restrictions, its use in directives 
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Slovene
(7a) Zdaj boš pospravilpfv.fut svojo sobo.   
(7b) Da mi pospravišpfv.prs sobo.
 ‘Now you (will) tidy up your room!’

Beside Bulgarian, English is another case in point, see the translations of Polish 
(3-4) above. In general, the employment of future tense as a replacement of the 
imperative is commonplace, Stojnova (2017: §2, with references) even considers it the 
typologically most widespread type of “secondary” uses of the future. Nonetheless, 
in a language like German either present or future tense sound natural for the given 
purpose; present and future tense do not seem to differ in illocutionary strength. 

German
(8a) Du gehstprs jetzt (sofort) schlafen!
(8b) Du wirstfut jetzt (sofort) schlafen gehen!
 ‘You go / will go to sleep now!’

There are other, “hard” facts indicating that present tense for directive illocutions 
does not necessarily indicate future. Let us briefly compare West and East Slavic with 
Slovene and Latvian. These languages make a morphological distinction between 
present and future (for any verb stem), but the future marking is incompatible with 
auxiliaries that mark directive (hortative, permissive) or optative speech acts; only 
present tense forms are possible. See Latv. lai (< *laid.imp of laist ‘let’) in (9) and 
Sln. naj (< *nehati ‘let’) in (10):10

Latvian
(9) Pagaidi, lai drusku sasild-o-sprs-rm

 ‘Wait a moment, just let me warm up a bit!’
 (Holvoet/Konickaja 2011: 6)

Slovene
(10) Rekel je, naj mu oprostipfv.prs.
 ‘He said may s/he forgive him.’
 (Topolińska 2003: 313; cf. also Sonnenhauser 2021)

We find cognates of Sln. naj with the same function in practically all West and East 
Slavic languages (e.g., Pol. niech, Ukr. nexaj); as for the etymological identity, only 

(and optatives) can be considered a conservative feature.
10 The same holds for the cognate form neka in the other South Slavic languages (cf. Topolińska 

2008 and the references in Wiemer 2021c: 84–86).
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Russ. pust’/puskaj (< ‘let, release’) and Cz. ať (of unclear origin) are exceptions, but 
they function in an identical manner. All these units occur with non-past forms of either 
ipfv. or pfv. stems, but never with the ipfv. future (bud-/będ- as copula or existential 
verb is an exception). See examples with a pfv. (11) and an ipfv. (12) stem.11

Ukrainian
(11) A druhe: nexaj vona navčyt’sjapfv.prs smažyty deruny, bo ce v mene najuljubleniša strava.
 ‘And the second thing: let her learn how to fry drumsticks, because this is my favorite  

 dish.’
 (RNC, parallel corpora)
(12) Može, j pravyl’no, ja sam u den’ zdači ekzamenu ne robyv ničoho. Nexaj dyvyt’sjapfv.prs  

 televizor, vidpočyvajeipfv.prs.
 ‘Maybe it’s right, I didn’t do anything on the day of the exam. Let him watch TV  

 and rest.’
 (RNC, parallel corpora)

In all these languages the directive marker scopes over non-past forms, but in none 
of them is future morphology allowed.

Of course, imperatives or imperative-like utterances are inherently oriented toward 
the future, but this only concerns their relation to a (possible, likely) state of affairs 
after the speech act, it does not say anything about the location of the reference 
interval. A similar point applies to verbal periphrases with non-epistemic modal 
meanings that sometimes give rise to future grams (auxiliaries or affixes). In fact, the 
shift from R = S (or R ⊃ S) to R = E (or R ⊃ E) is concomitant to the rise of future 
morphology from deontic constructions. Consider, for instance, the Romance future 
based on the present tense of have (to) + infinitive (Vulgar Latin cantāre habē-o ‘I 
have to sing’ > It. canter-ò ‘I will sing’), or emergent future marking with the present 
of iměti/imati ‘have’ + infinitive in Old Church Slavonic. Compare examples with 
direct speech in (13a-b).

Old Church Slavonic
(13a) Simon-e, Simon-e, ima-mъ   ti       něčto      reš-ti.
 pn-voc  have-prs.1sg    2sg.dat        something.acc      say-inf
 ‘Simon, Simon, I have to tell you something.’
 (Codex Supr.; from Bielfeldt 1961: 264)
(13b) nъ šedъ ustroi sę sъ ǫžikami svoimi, i prišъdъ mǫčenije priimeši vъ 
 Komaněxъ, nъ ne boi sę otъ mǫkъ, azъ bo jesmъ sъ tobojǫ, 
 i        ne      ima-tъ  tebe    vrědi-ti   strax-ъ člověčьsk-ъ.
 and  neg       have-prs.3sg 2sg.gen   do_harm-inf (fear human)-nom.sg.m

11 The factors that influence aspect choice appear to be identical to those relevant for the 
“synthetic” imperative.
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 ‘but go (at your place) and settle with your relatives, and when you arrive you will take  
 your suffer in Komany, but don’t be afraid of the tortures, because I am with you, and  
 human fear shall not do any harm to you.’
 (Codex Supr.; from Leskien 1969: 239)

In (13a) we are dealing with an obligational meaning and the reference interval 
includes the moment of speech, whereas (13b) can be read either as a prediction of 
what won’t happen or as an expression of God’s will implying a posterior domain 
which is built up by the preceding imperative (ustroi sę ‘settle’) and the pfv. present 
(priimeši ‘(will) take’, which can itself be read as a quasi-imperative). Thus, in 
either interpretation of (13b) the reference interval excludes the speech event. Only 
in an obligational reading would it be anchored in the hic et nunc of the speech 
act. In diachronic terms, the stage reflected by (13a) can be considered as starting 
point, while (13b), provided it will be interpreted in the aforementioned way, would 
illustrate a stage closer to a future gram. 

A rehearsal of the material on the iměti/imati+infinitive periphrases in Old Church 
Slavonic discussed by Birnbaum (1958: 61–129) shows that many (maybe even 
most) examples somewhat “oscillate” between a meaning for which the reference 
interval can be placed posterior to the imagined speech act interval12 and a modal 
meaning that is neither clearly deontic nor epistemic, but either close to dispositional 
readings (capability; see 14) or, more frequently, acquires kind of “destinative” 
reading (see 15-16). In many cases, such occurrences are also part of (explicit or 
implied) conditional contexts (Birnbaum 1958: 64, 76, 77).

(14)  slux-ъmъ        uslyš-ite.            i        ne ima-te        razumě-ti.
 hearing-ins     hear[pfv]-prs.2pl   and   neg have-prs.2pl understand-inf
 zьr-ęšt-e                 uzьr-ite.                   i       ne      ima-te                  vidě-ti.
 see-pprs.act-nom.pl.m  see[pfv]-prs.2pl  and   neg   have-prs.2pl see-inf
 ‘you[pl] will hear with your ears and won’t understand, those who can see will see  

 and won’t see it’
 (Codex Zografiensis)
(15)   ašte xošteši sъvъršenъ byti. idi eliko imaši prodaždъ i daždъ ništiimъ.
 i imě-ti     ima-ši   sъkrovišt-e  °nb-se.
 and have-inf    have-prs.2sg treasure-acc heaven-loc.sg
 ‘if you want to be perfect, go and sell what you possess, und give it to the  

 poor, and you will obtain a treasure in heaven’
 (Codex Marianus)

12 Examples predominantly represent direct speech, either by God or by Jesus or some saint. 
There does not seem to be a correlation between different interpretations (deontic, destinative, 
prediction, etc.) and grammatical person; at least the rather few examples with 1st or 2nd person do 
not demonstrate a preference for deontic (i.e. quasi-imperative) readings.
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(16)    ašte ne obratite sę i bǫdete ěko děti.
 ne ima-te   vьni-ti   vъ  °crstvi-e °nebsk-oe.
 neg have-prs.2pl enter-inf  in        (kingdom of.heaven)-acc
 ‘if you[pl] don’t turn into (and behave like?) like children, you won’t enter the  

 heavenly kingdom’
 (Codex Marianus) 

Especially in conditional contexts the relation to S/TU is of secondary (if any) 
importance. Anyway, most conditional contexts are closely associated to ‘inactual’ 
present tense.

We may sum up so far. First, there is a need for testing out the claims made above 
on more solid usage-based grounds. Second, and above all, cursory as these observa-
tions on the relation between present and future, or better: the changeable role of refe-
rence intervals, are, they show that, conceptually, directive utterances can be argued to 
refer either to some domain of present or of future, and that neither future nor present 
morphology provides a means for an ultimate resolution of ambiguity (or vagueness), 
because the argument can easily become entangled in circularity: how do we determine 
that morphology associated to future meaning cannot expand, or be transferred, into an 
adjacent area linked to the moment of speech as its reference interval? Or, on the op-
posite, that such morphology just marks some kind of irrealis meaning, for which, in 
turn, future (as defined in [1]) would be just an extension?13 In fact, some scholars (e.g., 
Topolinjska 2008: 52f.) have treated Bulg. šte / Mac. ќe as ‘non-factual’ or ‘irrealis’ 
markers; cf. Kramer (1986: 56, 79; 1992: 114f.) for short surveys.

3.2. Default shift vs transposition

Now, what about representative speech acts? Why should (17a) be considered 
future, if (17b) is considered present?

Russian
(17a) My vstretimsjapfv.npast v 5 časov / čerez dva dnja.
(17b) My vstrečaemsjaipfv.prs v 5 časov / čerez dva dnja.
 ‘We will meet/are meeting at 5 o’clock / in two days.’

The usual answer given for Russian (and other North Slavic languages) is that pre-
sent tense morphology of pfv. stems has by default been reinterpreted as (pfv.) future, 
whereas the future reference of ipfv. present (in 17b) results from a present>future 
transposition. The latter is commonly known for scheduled (and thus easily predictable 
or controllable) events and widespread in many languages, regardless of whether they 
have an aspect opposition and whether they have a firmly established grammatical dis-
tinction between present and future. So, what makes the difference between a default 
shift and a transposition? Presumably, three things work in conspiracy here:

13 For some related discussion cf. Lindstedt (1985: 255–259), who does not end up with a com-
prehensible solution.
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(a) usage: frequency of use in different functions;
(b) reference: the (in)ability to refer to ongoing processes (‘actual present’);
(c) paradigmatic structure: a morphological contrast with an established future 

marker.

As concerns (b), the Slavic pfv. present cannot refer to ongoing processes because 
of its [+boundary] feature, that is, by definition. The only actual present tense uses of 
pfv. stems are performative present and teichoscopy. The latter will be touched upon 
in §3.4, while the performative present is “actual” only by virtue of its non-constative 
character, so that to capture it in terms of temporal reference would be inadequate 
(Koschmieder 1930). I will not deal with it further here.

As for (c), since pfv. stems in North Slavic (other than in South Slavic) do not 
show a morphological contrast with the future (while ipfv. stems do), they can easily 
“occupy” that position, so that future reference (in the sense of [1]) can easily turn out 
predominant in terms of frequency (see (a)).

These remarks, however, evoke two caveats. First of all, a default (e.g., pfv. + present 
> pfv. future) can be cancelled (or suppressed), and this happens quite often even in 
modern standard Russian. Non-future uses are not a quantité negligeable; according 
to preliminary figures, provided on complementary data, their token frequency varies 
in the range of 25-38%.14 This domain, again, has been badly investigated from a 
usage-based perspective, so yet no strong claims can be made. However, that the 
point for non-future uses of PFV.PRS has to be made even for contemporary standard 
Russian can be inferred from further, well-known facts discussed in §3.4.

Therefore, when do we “know” that PFV.PRS really marks future and when some 
kind of present tense – even provided we have a reasonable definition of future tense 
as in [1]? This problem can be spotted already for Old Church Slavonic; see the 
following example: 

Old Church Slavonic
(18)  pišetъ bo g[ospod]ju b[og]u svoemu pokloniši sępfv.npast 
 ‘for it is written, “You shall worship the Lord your God’
 (Codex Zografiensis: Matthew 4:10; from Kamphuis 2020: 108)

This example conveys a directive illocution, but it differs from, e.g., (9-10) in that 
it does not refer to just one occurrence, but is meant as a general commandment (or 
expectation) with no singular reference interval. Thus, apart from illocutionary force, we 
have to know whether reference is specific or not (as, e.g., in generic statements). The 
case for general commandments is tricky – as it is with instructions (e.g., recipes) – since 
one can use them as general instructions or apply them to a specific occasion (see §3.4).

14 Forsyth (1974: 120) counted 38% out of 502 PFV.PRS-tokens from a fragment of a Russian 
20th century novel, Stojnova (2017: §7) found 26 out of 100 random tokens from the RNC (for the 
period since 1950). For Polish, Wiemer et al. (in prep.) found 32% out of 840 random tokens, based 
on 20 stems in telic and 20 stems in atelic use from the PNC (period since 1946). 
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Conversely, a similar point applies when morphology associated to the future is used 
for the denotation of generalized (habitual, omnitemporal) situations, in parallel to present 
tense. Compare Engl. Boys always will be boys and an equivalent utterance in (19a):

Bulgarian
(19a) Čovekăt šte băde(pfv).fut vinagi ljuboznatelen.
 ‘Man will always be curious.’
(19b) Utre Marija šte băde(pfv).fut v bibliotekata.
 ‘Tomorrow Marija is going to be at library.’
 (Lindstedt 1985: 95, his translations)

In distinction to (19b), which conforms to the definition of future in [1], (19a) 
does not imply any specific reference interval. Admittedly, the present moment of 
speech may be taken as reference interval, since this moment is trivially included 
in the meaning of vinagi ‘always’. However, this trivial inclusion is part of the ge-
neral definition of present tense provided by Comrie (1985) as well; see [2a]. One 
thus wonders what makes the difference between present and future in omnitemporal 
(and other non-time-located) predications.15 Lehmann’s definition of omnitempora-
lity, cited in [3], does not bring us further, either, since it applies to any grammatical 
tense. As for English, Ziegeler (2006: 94, referring to Bybee 1988) points out that the 
omnitemporal future “requires an environment in which the timeless truth refers to 
characteristic behaviour or a change of state”; compare

(20) Oil will float on water.
(21) The arctic hare will turn white in winter.

Whether this proves true for omnitemporal future in Bulgarian and other 
languages, remains to be investigated. Regardless, such usage should be considered 
in connection with non-deontic uses of PFV.PRS (see §3.5).

3.3. Transpositions of present tense

Another caveat related to the aforementioned factors (a) (frequency of use) and (c) 
(paradigmatic contrasts) concerns patterns of restrictions in the use of the present tense, 
first of all in interaction with aspect. As Lindstedt (1985: 129f.) points out, Bulgarian 
seems to make a distinction between praesens pro futuro for scheduled events (see 22) 
and praesens propheticum for events that are only imagined (or desired), but cannot be 
controlled or predicted (see 23-24). The praesens pro futuro is tightly associated to the 
ipfv. present, and pfv. present or future are very unlikely, whereas the praesens prophe-
ticum allows for both ipfv. present (23) and pfv. future (24).

15 For some relevant considerations based on Lithuanian cf. Wiemer (2021a).
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Bulgarian
(22)   Utre zaminavamipfv.prs za čužbina.
         ‘I am leaving for abroad tomorrow.’
(23)  Znaeš li kak si predstavjam našija bădešt život? (...) Ti stavašipfv.prs mnogo bogat i  

 znamenit. 
 Kupuvameipfv.prs si nie edna prekrasna vila v Banki ili v Knjaževo.  

 Obzaveždameipfv.prs   
 si tam xubava gradinka.

 ‘Do you know what I imagine our future life to be like? You become very rich  
 and famous. We buy a beautiful villa in Banki or Knjaževo. There we set up  
 a nice little garden.’

(24) Znaeš li kak si predstavjam tjaxnoto posreštane? Te šte izljazatpfv.fut ot  
 samoleta, naokolo šte sa se strupaliipfv.fut.pft mnogo xora i šte razmaxvatipfv.fut  
 cvetja. Te šte sljazatpfv.fut po stălbičkata i šte pregărnatpfv.fut svoite blizki.

 ‘Do you know what I imagine their reception to be like? They will come out  
 of the plane,  lots of people will have crowded round and they  
 [the people] will be waving flowers.   
 They [those coming from the plane] will come down the stairs and  
 embrace their friends and relatives.’

 (Lindstedt 1985: 130, 137f.)

Certainly, the distribution of tense and aspect, and of its relevance for such fine-
grained distinctions among transpositions of the present tense,16 require further in-
vestigation on a more solid basis, and it needs to be checked whether similar distinc-
tions are empirically justified in other languages.

Regardless, praesens pro futuro and praesens propheticum jointly differ in a principled 
way from the narrative present. Essentially, the latter does not just describe single facts or 
events, but relates events in an ordered sequence. Moreover, this sequence is considered as 
having occurred once in a real or fictive past episode, i.e. prior to the moment of utterance 
(S/TU), but S/TU itself becomes entirely irrelevant; only the relation between E/TSit and 
R/TT counts, in which, ideally, every preceding event serves as reference interval for the 
subsequent event (TSiti-1 > TSiti, and every TTi moves together with “its” TSiti).17

The distribution of present tense forms in narrative discourse differs entirely from the 
distribution in the two other just mentioned transpositions of present tense. First, narrative 
present “replaces” past tense, while praesens pro futuro and praesens propheticum “stand 
for” future tense. Second, these present tense uses show very different patterns of areal 
distribution within Slavic. As is widely known, languages of the eastern part of Slavic 
(East Slavic, Balkan Slavic) do not admit pfv. present tense to be employed as narrative 
present, whereas languages from the western part are very liberal in this respect (Dickey 
2000, among others). See a standard example that contrasts Slovene and Russian:

16 They are basically confirmed by Nicolova (2008: 273f.).
17 For details cf. Wiemer (1997) and Lehmann (2008).
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(25) Sln. Naslednjega dne vstopipfv.prsv hišo, se povzpnepfv.prs po stopnicah,  
 odprepfv.prs vrata, odložipfv.prs kovček, prižgepfv.prs luč, sedepfv.prs v naslonjač in  
 prižgepfv.prs cigaro.

 Russ. I vot na sledujuščij den’ on vxoditipfv.prs v dom, podnimaetsjaipfv.prs  
 po lestnice, otkryvaetipfv.prs okno, stavitipfv.prs čemodan, zažigaetipfv.prs svet,  
 saditsjaipfv.prs v kreslo i zakurivaetipfv.prs sigaru.

 ‘The next day he enters the house, climbs the stairs, opens the door, puts down  
 the suitcase, turns on the light, sits in the armchair and lights a cigar.’

 (Derganc 2003: 72)

Most remarkably, the West-East cline of aspect restrictions on the narrative pre-
sent is independent from the North-South splits in future marking, in particular of the 
presence/ absence of restrictions on the future marker with pfv. stems. It is thus na-
tural to assume that the conditions which allow for the use of pfv. present forms, on 
the one hand, and which ban them in narrative discourse, on the other, fundamentally 
differ from the employment of pfv. present tense forms in usage contexts for which 
pfv. present tense is difficult to distinguish from future. The differences between both 
usage types can be subsumed as follows:

• The narrative present cancels, or suspends, the relation to S/TU (as does any 
narrative discourse), but the events are conceived of as having occurred once 
(i.e. they belong to just one episode).

• Non-past forms used in directive speech acts are related to S/TU, the crucial 
question is where the reference interval is to be located.

• Non-past forms which refer to non-time-located situations may either be con-
ceived of as related to S/TU in a trivial sense of inclusion (R/TT ⊃ S/TU; see 
[2a]), or the relation to S/TU is understood as suspended, but for another rea-
son than with the narrative present: there is no single reference interval, or it 
is chosen arbitrarily in order to “pick out” a random token of the situation type 
denoted by the predicate.

In fact, the latter property (suspension of the relation to S/TU because of a 
lacking single reference interval) proves decisive to explain a big deal of pfv. 
present tense uses in all Slavic languages, including contemporary standard 
Russian. It also explains the markedly different inner-Slavic areal distribution 
of pfv. stems in comparison to the narrative present. However, as we will see in 
the subsequent subsection, it is not always easy to tell apart narrative-like from 
non-time-located uses.

3.4. Instructions, conditionality, habits and modality

Texts with an instructional purpose – like recipes, but also (under one read-
ing) stage directions – share with narratives proper their focus on sequences of 
events. However, instructive texts are difficult to classify for two interrelated re-
asons. First, instructions can either be read as descriptions of some generic proce-



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Delimitation problems in the non-past domain     79

dure or they may be used to apply to a specific occasion; in the latter case the ge-
neral types of action described are, as it were, actualized and time-located, while 
in the former understanding they are void of specific temporal reference. Second, 
if they go as general descriptions, instructions can be regarded as a kind of repre-
sentative speech act, but if they are actualized for specific occasions they acquire 
directive illocutionary force.18 A related point is made by Dickey (2000: 156f.): in-
structive texts can be read either as scripts or as running instructions on a speci-
fic occasion. However, in the latter case the illocution need not be directive; it can 
be just a comment on coordinated actions that are being performed simultaneous-
ly to this comment. Imagine, for instancing, online cooking programs on TV. In 
this case, the illocution remains representative and the discourse starts resembling 
teichoscopy (a.k.a. reportive present), as in online sport reports (cf. Wiemer 2021b: 
67f. for more details).

Stage directions are normally rendered in the present tense, and in some languages 
recipes are composed of present tense forms as well. One such language is Czech (see 
26), another one is Lithuanian (see 27); in either of them present tense of pfv. stems 
is freely used in narrative(-like) contexts.

 
Czech

(26) Vejce předem uvařímepfv.prs nebo udělámepfv.prs pošírované. Kedlubny oloupemepfv.prs  
 a nakrájímepfv.prs na hranolky.

 ‘We boil or poach the eggs in advance. We peel the cabbage and cut it into chips.’
 (https://www.toprecepty.cz/recept/68766-maslove-kedlubny-s-varenym-vejcem/)

Lithuanian
(27) Į keptuvę suded-amepfv.prs mėsą. Ją pagardin-amepfv.prs kmynais, įtar- 

 kuoj-amepfv.prs česnako  skilteles ir maišydmi kepame, kol šiek tiek apkeps  
 ir nebebus visiškai žalia. Galų gale suded-amepfv.prs nedideliais kubeliais  
 supjaustytą cukiniją, didelę saują smulkiai pjaustytų petražolių ir gerai  
 išmaiš-omepfv.prs.

 ‘We put the meat in the pan. We season it with cumin, grate garlic cloves  
 and stir-fry until it is slightly fried and no longer completely green. At the  
 end, we add zucchini cut into small cubes, a large handful of finely chopped  
 parsley and mix well.’

 (https://www.beatosvirtuve.lt/receptai/balandeliu-pyragas/)

In accordance with the aforementioned readings, the [+bounded] feature of the 
pfv. stems either applies to mark off chains of consecutive events (with either repre-
sentative or directive illocutionary force), or it yields a directive function for singular 

18 Analogous “two-level” readings can be observed with generic statements which may ac-
quire a deontic, and thence an implied directive, reading. Compare, for instance, Russ. U nas ne 
kurjat ‘We don’t smoke here’ (⊃ ‘You ought not smoke here (as well)’ ⊃ ‘Don’t smoke here!’). 
Characteristically, these meanings are associated with the present tense of ipfv. stems.
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actions to be performed as “actualized” instantiations of the situation types denoted 
by the verb stems. Regardless, in Czech, there is no need to interpret the pfv. pres-
ent forms as future. In turn, Lithuanian, with its clear morphological distinction be-
tween present and future, future forms are untypical for the main line of sequencing 
in instructional texts. Characteristically, in (27) future forms occur in the subordinate 
temporal clause to mark the desired end stage of the cooked meat (kol apkep-sfut.3 ir 
nebebu-sfut.3 žalia ‘until it is slightly fried and no longer green’). The Lithuanian fu-
ture may be employed with a directive purpose if there is a singular reference inter-
val (e.g., Tu lauk-s-ifut-2sg manęs miške ‘You’ll wait for me in the forest, will you’), 
and it occurs to picture an imagined singular episode in the future, i.e. in contexts 
that resemble the praesens propheticum in Bulgarian (see ex. 24). For more discus-
sion concerning Lithuanian cf. Wiemer (2021a). We see that the distribution of pfv. 
non-past forms in Czech in instructive texts conforms to the pattern for Lithuanian 
present tense forms.

The indeterminacy, or possibility of a switch, between a script reading and an “ac-
tualized” use of present tense forms of pfv. stems becomes obvious also in route de-
scriptions. See an example from Gorbunova (1997: 53):

Russian
(28) (...) ot stancii možno proexat’ na avtobuse (pjat’ ostanovok). Ot ostanovki  

idut dve dorogi, nado idti po pravoj. Doroga dojdetpfv.npast do nebol’šogo ozera, obognetpfv.

npast ego i čerez 50 metrov upretsjapfv.npast v zabor (...).
‘You can take a bus from the station (five stops). From the stop there are two  
roads, you have to take the right one. The road will reach / reaches a small  
lake, will go / goes around it and after 50 meters will run / runs into a fence.’

The first part provides a general description, but with the first pfv. present ten-
se form (doroga dojdet) the objectively static spots of the route acquire a dyna-
mic flair, as if the interlocutors were moving on the route. This is known as the 
Observer Effect (Apresjan 1980). This effect is associated to representative speech 
acts, it should thus not be subsumed under the imperative-like uses discussed in 
§3.1.19 

Crucially, again, there is no non-arbitrary way of arguing that this usage represents 
either present or future. In Lithuanian, for instance, either tense can be used for either 
script or actualized meaning, and to tell the two apart is all but trivial (Wiemer 2021a). 
The same holds for Bulgarian, as illustrated in (29): both pfv. present and future 
are possible to mark a sequence, which can be either applied to a specific occasion 
(+time-located) or understood as a general advice (−time-located) – depending on 
the interlocutors’ knowledge about the reference of this utterance. However, the same 
type of referential knowledge is required to “correctly” understand an utterance with 
PFV.PRS in Russian, as in (30).

19 As far as I see, this usage type is not accounted for in Stojnova (2017).
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Bulgarian
(29) Napravišpfv.prs / Šte napravišpfv.fut tova i vsičko šte băde gotovo.
 ‘Do that and everything will be ready.’
 (Kramer 1986: 5, her translation, following Aronson 1977: 25)

Russian
(30) Vasja tebe pomožetpfv.npast.
 ‘He will help you.’ (on this particular occasion OR in general)

Thus, the problem of determining whether, and when, a non-past form marks a 
particular, and likely, event after speech time does not hinge on the question whether 
speakers (and hearers) have at their disposal a morphological distinction between 
present and future tense.

Concomitantly, the Observer Effect of route descriptions shares with imperatives 
and imperative-like uses of pfv. present tense an affinity to conditionality. 
Conditionality may be marked explicitly, as in (31-32), or it remains implicit, as 
in (29) or in (33) from an arithmetic task. In all these cases we are dealing with 
representative speech acts in declarative or interrogative clauses, and the time of 
utterance is of no relevance for the reference interval.

Russian
(31) Prjamoj, esli čto-to poobeščalpfv.past, objazatel‘no vypolnitpfv.npast, no vot  

 dobit’sja ot nego ėtogo obeščanija nelegko.
 ‘He is direct. If he promised something, he will definitely fulfill it, but it is not  

 easy to get this promise from him.’
 (RNC)

Czech
(32) Moc často mi nevolá, ale když se ozvepfv.npast, pokaždé je někde jinde než posledně
 ‘He doesn’t me very often, but when he gives me a ring, he is always at a different  

 place than the time before.’
 (ČNC; from Dübbers 2015: 205)

Russian
(33) Za 2 časa rabočij izgotovilpfv.past 7 odinakovyx detalej. Skol’ko takix že detalej on  

 izgotovitpfv.npast za 8 časov?
 ‘In 2 hours, the worker made 7 identical parts. How many of the same parts will/can he  

 make in 8 hours?’
 (from the internet)
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As we see, even Russian allows for this non-future use of the morphological 
present tense of pfv. stems. The only condition which, in Russian, really inhibits 
pfv. stems is regular repetitions (cf. Širokova 1963: 99f. and the critical remarks in 
Dübbers 2020: 178-180); compare (34), which contrasts Russian and Slovene:

(34) Russ. Utrom ja vypivajuipfv.prs čašku kofe i s”edajuipfv.prs dve buločki.
 Sln. Zjutraj popijempfv.prs skodelico kave in pojempfv.prs dve žemlji.
 ‘In the morning, I drink a cup of coffee and eat two buns.’
 (Derganc 2003: 68)

Note that the universal temporal quantifier (always) and its contrary (never) do not 
indicate regular repetition; they only imply that, given such and such conditions, the 
situation denoted by the predicate applies (or does not apply). This can be observed in 
characterizing statements about individuals (→ dispositional modality) or situations 
(→ circumstantial modality), i.e. in non-deontic modal contexts. Compare

Polish
(35a) On zawsze pomożepfv.npast.
       ‘He always helps / will help.’
(35b)  ≅  Zawsze gdy się nadarzypfv.npast okazja, on pomożepfv.npast.
               ‘Whenever the opportunity arises he will help / helps.’
   ≅  Gdy tylko nadarzy siępfv.npast okazja, ...
       ‘If only the opportunity arises, …’
(36a)   Tu nie popaliszpfv.npast.
           ‘You (= anybody) will not be able to smoke here. / You can’t smoke here.’
(36b) ≅ Nie ma tu takich warunków, w których byłbyś w stanie popalićpfv.inf.
             ‘There are no such conditions here, in which you (= anybody) could smoke.’

The prominence of present tense of pfv. stems with non-deontic modal meanings 
and their connection with habituality is not accidental. Usage types described in Slavic 
aspectology under labels like ‘exemplary-illustrating meaning‘ (Russ. ėgzempljar-
no-nagljadnoe značenie) turn out as well-documented employments of PFV.PRS that 
are widespread all over Slavic, but, obviously, they have become particularly salient in 
modern Russian, since this usage type, together with the aforementioned modal mea-
nings, is but a residual of PFV.PRS functions that probably existed prior to the de-
fault shift of PFV.PRS forms to mark pfv. future. Presumably, its salience in contem-
porary Russian is conditioned by lower expectability (in terms of token frequency) in 
compa rison to other Slavic languages, in particular to the western part of Slavic. Lower 
expect ability conditions a higher surprise effect, and the Observer Effect is probably 
but a variety of a more general phenomenon. It is another task for further research to 
formulate operative criteria in order to check (degrees of) expectability in an objectifi-
able manner.
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Moreover, a certain body of cross-linguistic facts shows the tight link between 
habitual and non-deontic modal meanings (and of either of them to conditionali-
ty). All these meanings are irreal in the sense that they contain propositions which 
cannot be judged as true (or false) because they lack a concrete reference inter-
val, as anchored either in the deictic hic et nunc or in narrative discourse. All these 
meanings may arise from generalizations over observations of episodic occurrenc-
es (Tatevosov 2004: 247) or other knowledge backgrounds (e.g., cultural know-
ledge about artefacts or cyclic events). These considerations and the typological 
facts behind them (cf. Šluinskij 2005; 2006), suggest that habituality is “linked” 
to future meaning via dispositional and circumstantial modality. A similar reason-
ing is presented in Sonnenhauser (2008): speakers “apply” their knowledge about 
habits or the predispositions of persons (→ dispositional modality), or of situations 
(→ circumstantial modality), to specific observations (i.e. occurrences) in order to 
predict that a situation will occur on this particular occasion. Predictions are epis-
temic judgments referring to situations posterior to some reference interval (which 
usually includes or coincides with speech time), and they can easily be made from 
dispositional or circumstantial knowledge backgrounds.20 For instance, Russ. Vasja 
tebe pomožet (see ex. 30) can be used as a prediction that Vasja will help on the oc-
casion relevant for the particular communicative interaction, because the speaker 
knows him as a helpful person.

4. Tying up the threads and findings

The discussion was far from an exhaustive account of relevant usage contexts of 
present perfective and future marking.21 However, the selective analysis of contexts 
in which non-past forms of verbs in Slavic languages are employed allows for some 
conclusions.

We should distinguish between diachronic shifts of conventionalized (i.e. estab-
lished) uses, as represented by the default interpretation of PFV.PRS as pfv. future in 
North Slavic, and transpositions of established uses. Among the latter a distinction 
should be made between

(a) transpositions conditioned by a switch from deictic to narrative register, which 
cancels out the relation to the interlocutors’ hic et nunc, i.e. to S/TU.

(b) transpositions based on an anticipation of scheduled and/or planned events; 
for these the relation to hic et nunc is retained.

In all these uses, frequency patterns are decisive. Transpositions work, on a syn-
chronic level, as exceptions from conventionalized temporal reference, whereas pre-

20 The process behind this is known as abduction: a speaker knows a rule, makes an observation 
and infers that the observation represents a case to which the rule can, or is to, be applied.

21 Lacking are, for instance, uses of pfv. present in advices based on negative polarity (e.g., Slk. 
Prečo si neostrihaš vlasy? ‘Why don’t you cut your hair?’, Mac. Zošto ne sedneš? ‘Why don’t you 
sit down?’) and in frustratives (e.g., Russ. My vsё nikak ne soberemsja ‘All the time, we won’t get 
together [despite attempts]’; cf. Zaliznjak 2015: 299).
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sent>future shifts for pfv. stems make non-future uses of the same forms stand out the 
more prominently the less expectable they are (surprise effects).

The conceptual (and cognitive) connections between habituality, non-deontic mo-
dality and future (or predictions, i.e. an epistemic use) – as defined in [1] – differ in a 
principled way from narrative(-like) uses of present tense. Both suspend S/TU as an an-
chor for reference intervals, but while narrative present tense cancels this relation with 
respect to singular events in the (real or imagined) past, habitual and modal contexts – 
as typical representatives of the irrealis domain – weaken the relation to S/TU because 
referentiality on clause level is lowered.

Jointly with this, the meaning of utterances as marking ‘future’ vs some non-future 
use (provided a definition like [1] applies) depends on the interlocutors’ knowledge 
(or assumptions) about the intended type of temporal reference. “True” future uses 
are based on an unambiguous relation between the deictic hic et nunc of a speech act 
and a posterior state of affairs that represents a singular token (occurrence) of that 
state of affairs. Habitual and modal uses of tense-aspect forms, in the first place, de-
note situation types. PFV.PRS forms may “simulate” reference to situation tokens (as 
with the ‘exemplary-illustrative’ meaning known from Slavic aspectology), but they 
are deprived of the aforementioned relation to a singular reference interval set in re-
lation to speech time. 

The latter property connects habitual and modal contexts to conditionality: most 
conditionals are related to irreality, and many of them lack specific reference inter-
vals.22 More importantly, when the time of occurrence of conditions is unknown (i.e. 
cannot be predicted), conditions are made salient by highlighting boundaries. This 
explains why pfv. non-past forms (no matter whether treated as ‘inactual present’ or 
‘future’) are favorable means for marking non-time-located events with an explicit or 
implicit conditional link. This holds particularly if open repetitions are conceived of 
as irregular, i.e. difficult to predict.

The same applies, in principle, for (pfv.) futures (grams, constructions) that are 
morphologically distinguishable from PFV.PRS. That is, the same issues arise for 
South Slavic languages (which mark this difference for both ipfv. and pfv. stems) 
as they do for North Slavic languages (which do not mark this difference with pfv. 
stems). The proper question to be asked is: what determines (or influences) the loca-
tion of reference intervals, and, first of all, is there one distinct reference interval per 
predicate/clause? 

A factor which has largely been left out of consideration so far is illocutionary 
force. Directive illocutions are inherently oriented to states of affairs that can “be re-
alized” only after the respective moment of utterance. This, however, holds both for 
PFV.PRS and for dedicated future grams (or constructions) as, for instance, in South 
Slavic. Moreover, the illocution of many utterances can only be determined (“deco-
ded” by the addressee) if temporal reference is understood in accordance with the 
purpose intended by the speaker. This “mirrors” the role of referentiality in represent-
ative speech acts (as pointed out in the second and third conclusion above). 

22 Singular reference intervals only apply to counterfactuals (If you had come in time, we would 
have dined together) and to conditions projected into a distinct moment posterior to the speech (If 
you manage to arrive by 6 o’clock, we will dine together).



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Delimitation problems in the non-past domain     85

Anyway, the hitherto neglected influence of illocutionary force (or of differ-
ences in illocution) should be given more attention, all the more as differences of 
illocutiona ry force and of temporal reference can interfere in certain types of dis-
course, as, for instance, in instructional texts.

In §3 I have adduced some facts that support these conclusions. However, the 
analysis was cursory and should be amended on the basis of a larger body of data and 
by more scrutiny. Hopefully, this study will prove helpful in setting the stage for a 
comprehensive investigation of the non-past domain, in Slavic and elsewhere.

Abbreviations of grammatical categories
fut − future; inf − infinitive; ipfv − imperfective; npast − non-past; past − past;  

     pft − perfect; pfv −perfective; prs −present; rm − reflexie marker
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Бјорн Вимер

ПРОБЛЕМ ДЕЛИМИТАЦИЕ ВРЕМЕНА 
У ДОМЕНУ САДАШЊОСТИ И БУДУЋНОСТИ

Резиме

Рад се бави употребом облика садашњег и будућег времена код глагола. Наводе се 
дефиниције уобичајене употребе презента и футура засноване на односу према времену го-
ворне ситуације, те се уочава велика сива зона преклапања између морфолошки обликованог 
садашњег и будућег времена. Полазећи од тога анализа је усмерена на низ случајева употре-
бе садашњег и будућег времена како у јужнословенским језицима, у којима се презент и фу-
тур морфолошки разликују за глаголске основе несвршеног и свршеног вида, тако и у север-
ним словенским језицима, у којима се основе свршених глагола не разликују када се ради о 
исказивању садашњег и будућег времена. Без обзира на ову разлику између јужних и север-
них словенских језика, у оба случаја се јављају исти проблеми делимитације, пре свега када 
се презент или футур употребљавају у директивним говорним чиновима или у ситуацијама 
које нису временски одређене (хабитуалност, омнитемпоралност), тј. тамо где изостаје јасна 
веза између референцијалног интервала и времена говорења, што систематично узрокује мо-
дално (диспозицијско, условљено околностима) тумачење. За презент свршеног вида ова 
модална тумачења обезбеђују спрегу са футуралним значењима у смислу њихових еписте-
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мичких екстензија (процена). Даље, подаци о дистрибуцији показују да се транспозиције 
презента (попут praesens narrativum и praesens pro futuro), посебно за основе свршеног вида, 
фундаментално разликују према коришћеним когнитивним механизмима од горе помену-
тих типова. Неопходно је такође направити систематичнију класификацију разлика на ни-
воу илокуције како би се објаснила употреба времена у домену садашњости и будућности. 

Кључне речи: презент, футур, перфективност, словенски језици, наративни дискурс, хаби-
туалност, референцијални интервал.
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O МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ В РУССКОМ, 

СЕРБСКОМ И ДРУГИХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ*1

«Posmatrana u svetlu teorije semantičkih lokalizacija određenost 
ili neodređenost znači da se izvesna jezička informacija, sadržana 
u rečenici ili u nekom njenom delu, poredi sa mentalnim iskustvom 
učesnika u komunikaciji i kvalifikuje se kao nešto što je već 
lokalizovano u njihovom mentalnom iskustvu (= određenost), ili 
se nalazi izvan njihovog mentalnog iskustva (= neodređenost). U 
tom smislu određenost ili neodređenost je neka vrsta kognitivne 
lokalizacije informacije koja se iskazom saopštava tako da se 
ona smešta UNUTAR sfere poznatog ili u sferu nepoznatog, tj. 
IZVAN sfere poznatog, za šta je merodavno govorno lice. Iz toga 
se dosta jasno vidi da su elementi minimalnog situativnog okvira 
(tj. kategorijalne situacije) sintaksičke realizacije semantičke 
kategorije određenosti ili neodređenosti: (a) informacija sadržana 
u iskazu, kao objekat kognitivne lokalizacije, (b) znanja učesnika 
u komunikaciji, kao kognitivni lokalizator i (v) odnos koji se među 
njima uspostavlja: unutrašnja lokalizacija (= poznato) ili spoljašnja 
lokalizacija (= nepoznato)». 

(Predrag Piper. Jezik i prostor, 2001: 118–119).

В данной статье рассматривается функционирование совершенного вида в отрицательном 
контексте в русском, сербском и других славянских языках. Особое внимание уделяется упо-
треблению перфективного презенса с частицей не / ne / nie. Анализируется его употребление 
в потенциальных значениях (‘неудачная / безуспешная попытка выполнить действие / достичь 
определенного результата’) в севернославянских языках в отрицательных высказываниях типа 
(рус.) Зову – не дозовусь, кричу – не докричусь, жду – не дождусь, Я этoго нe пoйму, или же в 

*1Предлагаемая работа представляет собой переработанный и существенно расширен-
ный (с новыми результатами) вариант доклада (под названием «К вопросу о функциониро-
вании славянского глагольного вида в отрицательном контексте»), прочитанного автором на 
III Конференции Комиссии по аспектологии Международного комитета славистов “Verbal 
Aspect: Grammatical Meaning and Context”  (“Глагольный вид: грамматическое значение и 
контекст”) (Università degli Studi di Padova, 30 Settembre–4 Ottobre 2011); см. тезисы доклада: 
Войводич 2011. Добавим, что некоторые отдельные аспекты настоящей проблематики были 
нами также затронуты в докладе («О взаимодействии совершенного вида и отрицательного 
контекста  (на материале русского, сербского и других славянских языков)»), прочитанном 
на 60-й международной научной конференции славистов Сербии «Славянство и современ-
ный мир: человек, язык, культура» (Филологический факультет Белградского университета, 
13–14 января 2022 г.).  
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словенском типа Ne pride več sama do zdravnika, je preslaba (‘она не может больше прийти сама 
к врачу, потому что слишком слаба’), а также употребление в волюнтативном значении (‘отказ 
/ нежелание выполнить действие’) в диалогическом контексте «общеславянского» типа (рус.) – 
Дай мне этот карандаш! – Не дам! / (серб.) – Дај ми ту оловку! – Не дам! и в высказываниях с 
формальными футуральными формами (в русском и польском, что характерно для всех север-
нославянских языков) типа Я не стану отпирать эту дверь и ни за что не войду туда / Ja nie 
będę otwierał tych drzwi ani tam nie pójdę, эквивалентом которого в сербском (и других южносла-
вянских языках) является, как правило, модальная (волюнтативная) отрицательная конструкция 
«нећу / не желим + да + перфективный / имперфективный презенс» (Ја нећу да отворим / от-
варам та врата и нећу да уђем / улазим тамо). Наряду с этим в работе рассматривается и «об-
шеславянский» синкретизм перфективного презенса в отрицательных «апеллятивных» высказы-
ваниях-вопросах (с приглашением выполнить определенное действие) типа (рус.) Почему ты не 
придешь? (‘приходи!’) / (польск.) Dlaczego nie przyjdziesz? (‘przyjdź!’) / (серб.) Зашто не дођеш? 
(‘дођи!’). Экспликацией (семантическим анализом) приведенных высказываний автор приходит 
к выводу, что употребление  совершенного вида нельзя свести к простой субституции несовер-
шенным видом, так как совершенный вид в данном случае не только сохраняет основное значе-
ние несовершенного вида, но и «обогащает» высказывание в целом добавочными, модальными 
(потенциальными, волюнтативными, прескриптивными или нецесситативными) значениями, ко-
торые невозможно выразить употреблением несовершенного вида. Подводя итоги, автор подчер-
кивает, что употребление перфективного презенса с отрицанием в высказываниях, реализация 
которых связанна с актуальным настоящим, соответственно с моментом речи, обусловлена не 
только ситуативным и синтаксическим, но и лексическим контекстом.

Ключевые слова: совершенный вид, отрицательный контекст, перфективный презенс, ча-
стица не / ne / nie, модальные (потенциальные, волюнтативные, прескриптивные, нецесси-
тативные) значения, актуальное настоящее, момент речи, точка отсчета, семантический ана-
лиз, русский, сербский и другие славянские языки.

This paper investigates the functioning of the perfective aspect in a negative context in Russian, 
Serbian and other Slavic languages. Special attention is dedicated to the use of the perfective pres-
ent with the particle не / ne / nie (‘not’). Its use in potential meanings (‘unsuccessful attempt / inca-
pability of completing an action’) is analyzed in the North Slavic languages in negative statements 
such as (Rus) Зову – не дозовусь, кричу – не докричусь, жду – не дождусь (‘I am calling, but I 
cannot get through, I am yelling, but I cannot get through, I am waiting, but in vain’), Я этoго нe 
пoйму (‘There is no way I can understand that’), or in the Slovenian language such as Ne pride več 
sama do zdravnika, je preslaba (‘she can no longer come to the doctor by herself, because she is too 
weak’). The analysis also includes its use in a voluntative meaning (‘refusal to complete an action’) 
in the dialogue context of a “general Slavic” type (Rus) – Дай мне этот карандаш! – Не дам! / 
(Serb) Дај ми ту оловку! –  Не дам! (‘Give me that pencil! – I won’t give it to you!’) as well as 
in statements with formal future forms (in Russian and Polish, which is characteristic for all north 
Slavic languages) such as Я не стану отпирать эту дверь и ни за что не войду туда / Ja nie 
będę otwierał tych drzwi ani tam nie pójdę, whose equivalent in Serbian (and other south Slavic 
languages) is, as a rule, a modal (voluntative) construction “нећу / не желим + да + perfective/im-
perfective present” – Ја нећу да отворим / отварам та врата и нећу да уђем / улазим тамо (‘I 
am not going to open that door and I am not going in there’). Finally, the paper discusses the “gen-
eral Slavic” syncretism of the perfective present in negative “appellative” statements – questions 
(with a call for the completion of an action) such as (Rus) Почему ты не придешь? (‘приходи!’) 
/ (Srb) Зашто не дођеш? (‘дођи!’) [(Eng) Why don’t you come? (‘come!’)]. Through an explica-
tion (semantic analysis) of the given statements, the author comes to the conclusion that the use of 
the perfective aspect cannot be reduced to a mere substitution with an imperfective aspect, since the 
perfective aspect in the given case not only keeps the basic meaning of the imperfective aspect, but 
it also “enriches” the entire statement with additional, modal (potential, voluntative, prescriptive or 
necessitative) meanings that cannot be expressed using an imperfective aspect. In conclusion, the 
author emphasizes that the use of perfective present with a negation in statements whose realization 
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is related to the actual present time, i.e. the moment of speech, is conditioned not only by the situ-
ational and syntactic, but by the lexical context as well.

Keywords: perfective aspect, negative context, perfective present, particle не / ne / nie (‘not’), 
modal (potential, voluntative, prescriptive, necessitative) meanings, actual present time, moment of 
speech, point of reference, semantic analysis, Russian, Serbian and other Slavic languages.

1. Вводные замечания

«Чистые» аспектуальные отношения трудно отграничить от аспектуально-тем-
поральных не только в языках, в которых категория вида не имеет своего морфо-
логического выражения, но и в «видовых» языках, какими являются славянские, 
вследствие чего границы аспектуальности подвижны, расплывчаты, неопределен-
ны. На этот факт указывают почти все аспектологические исследования.1 На мор-
фологическом уровне (вне контекста) видовую систему славянского глагола можно 
рассматривать как систему, сосуществующую с временнóй системой, в то время 
как на уровне синтаксиса (в контексте) они объединяются в единое синтаксическое 
целое – в видо-временную систему. Непосредственно с этим связана и способность 
вида влиять на выбор (дифференциацию) временнóго употребления глагольных 
форм. Кроме того, любая глагольная форма (с присущей ей видовой характеристи-
кой), использующаяся в качестве средства выражения синтаксического времени, 
выполняет и функцию особого модального и стилистического средства.

Следовательно, лишь на уровне синтаксиса раскрывается сущность аспек-
туально-темпорального характера глагола, связь категорий вида и времени с 
другими семантическими категориями (модальности, временной локализован-
ности / нелокализованности, определенности / неопределенности, таксиса, об-
условленности и т.п.). 

1 В связи с данным вопросом здесь по техническим причинам целесообразно привести 
только выборочный список аспектологов, изучающих в той или иной степени взаимоотно-
шение категорий глагольного вида, времени и модальности и представляющих в определен-
ной мере различные «национальные» аспектологические школы и направления. См., в част-
ности, работы Ю. С. Маслова, А. В. Бондарко, М. А. Шелякина, О. П. Рассудовой, Е. В. 
Падучевой, М. Я. Гловинской, Ю. Д. Апресяна, В. С. Храковского, В. Д. Климонова, Ю. 
П. Князева, Е. В. Петрухиной, И. Б. Шатуновского, В. А. Плунгяна, М. Ю. Чертковой, С. 
Г. Татевосова, Е. В. Горбовой, Е. Я. Титаренко, С. О. Соколовой, Е. Э. Пчелинцевой, В. М. 
Труба, Э. Кошмидера, С. Каролякa, Ф. Копечного, Е. Беличовой-Кржижковой, Я. Паневовой, 
Дж. Грубора, А. Белича, А. Мусича, М. Кравара, Д. П. Войводича, Л. В. Попович, Р. Трнавац, 
М. Деяновой, К. Чакыровой, Л. Спасова, И. Пановской-Димковой, Ф. Безлая, А. Дерганц, М. 
Мерше, И. Ж. Жагара, Дж. Форсайта, Б. Комри, X. Голтона, К. В. Чвани, К. С. Смит, Дж. Л. 
Байби, А. Израэли, C. М. Дики, А. Мазона, Д. Пайара, М. Гиро-Вебер, Т. В. Миллиареси, Х. 
Р. Мелига, В. Броя, Я. Гвозданович, Б. Вимера, Л. Шольце, А. А. Барентсена, Э. Фортуина, 
Х. Томмолы, А. Мустайоки, Л. А. Янды, Э. Даля, Н. В. Зорихиной-Нильсcoн, Й. Крекича, Л. 
Ясаи, И. Палоши, Р. Гусмана Тирадо, Ф. Фичи Джусти, Р. Бенаккьо, С. Славковой, М. Пилы, 
М. Биазио, Н. Г. Самедовой, М. Номати, М. Китадзё, Ю. Канэко, К. Mитани и др.

Настоящая проблематика взаимодействия вида со смежными категориями наглядно отра-
жается особенно в реализации программ конференций, запланированных и организованных 
Комиссией по аспектологии Международного комитета славистов (ср., в частности, матери-
алы новейшего сборника данной комиссии: Горбова 2020).
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2. Совершенный вид в отрицательном контексте

Особый интерес при исследовании категорий вида и времени вызывает упо-
требление совершенного вида (СВ) с отрицательной частицей не в славянских 
языках (см., в частности: Musić 1913; Маслов 1948; Белић 1999: 430 [1962: 
131–132]; Стевановић 1969: 568–569; Forsyth 1970: 142–144, 178–179, 339–344; 
Бондарко 1971: 106, 110–111, 221; Бердник 1980; Бахарев 1981; Rassudova 1984: 
123–124; Paillard 1988: 72–74; Vojvodić 1988; Војводић 2003: 149–154; Akimova 
1992; Акимова 1993; Танасић 1996: 169–170; Ivić 1997: 121–126; Мелиг 1998; 
2002; Růžička 1999; Kosta 2001; Падучева 2005; Abels 2005; Trnavac 2006: 59–
62, 89–97; Барентсен 2007; Калинина 2012; Шелякин 2008: 176–177; Петрухина 
2009: 132–133; Dickey, Kresin 2009; Dočekal 2009; Veselinova 2009; Van der 
Auwera 2010: 89–91; Мостовая 2009; 2010; 2011; Попович 2015).  

Рассмотрим лишь некоторые случаи употребления СВ (презенса СВ), обыч-
но связанного с выражением актуального настоящего, соответственно с момен-
том речи как отправной точкой, на основании которой определяются все темпо-
ральные отношения.2

2.1 Выражение негативного (потенциального) содержания – ‘неудачная / 
безуспешная попытка выполнить действие / достичь определенного ре-
зультата’

К рассматриваемому (под)типу отрицательных высказываний относится 
следующий пример в русском языке, в котором используются глаголы, пере-
дающие исчерпанность и результативность действий, или – по Ю. С. Маслову 
(1948: 309–310; 2004: 80, 83) – «глаголы безуспешной попытки и безуспешного 
стремления»3 (см. также: Бунина 1959: 156–157; Бондарко 1971: 221; Rassudova 
1984: 121; Шатуновский 1996: 340; Петрухина 2008; Климонов 2011: 264–265; 
Войводич 2013): 

(I) Зову – не дозовусь, кричу – не докричусь, жду – не дождусь (‘зову − 
не могу дозваться’, ‘кричу − не могу докричаться’, ‘жду  не могу до-
ждаться’). 

2 Поскольку многие из вопросов по данной теме были уже раньше предметом нашего 
предварительного анализа в рамках более обширного сопоставительного исследования сла-
вянского перфективного презенса (см., в частности, Войводич 1998; 2013; 2015а; 2015б; 
2015в; Војводић 2019: 19–22), мы их не будем рассматривать подробно, а лишь в той мере, в 
какой они являются необходимыми для подтверждения и синтеза общих сведений и итогов 
об употреблении данной глагольной формы в значении отрицательной модальности и, тем 
самым, для выявления более полной картины функционирования СВ в анализируемом кон-
тексте. Также и экземплификация (соответствующий иллюстративный материал) и литера-
тура по этой теме приводятся в статье выборочно.

3 Ср. для данного типа употребления презенса СВ термин А. Зализняка «презенс напрас-
ного ожидания» (Зализняк 1993).
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Мы склонны видеть здесь модальное употребление глагольной формы СВ 
с потенциальным (на наш взгляд, сопоставимым с обобщенно-фактическим, 
но нереализованным / нерезультативным) значением не только на фоне акту-
ального настоящего / момента речи (соответственно НСВ с актуально-длитель-
ным (конкретно-процессным) значением) в повествовательном предложении, 
где действие НСВ длится в момент наблюдения, но и на фоне разновидности 
актуально-длительного значения НСВ – «имплицитного» конативного. Иными 
словами, «отрицание наличия (возникновения) конечного состояния является 
единственно возможным для глаголов, в значении которых представление о де-
ятельности или процессе относится к лексической презумпции и поэтому ни 
при каких условиях не может [полностью – Д.В.] отрицаться» (Шатуновский 
1996: 340), так как действие в таких случаях лишь частично контролируется 
субъектом. В качестве иллюстрации этого положения можно приведенный при-
мер сопоставить с примерами-модификациями, реализующимися в других вре-
менных планах: 

(а) в плане прошедшего (факт несостоявшегося действия, т.е. осведомления 
о прерванной / приостановленной попытке выполнить действие): звал, кричал, 
ждал – но не дозвался, не докричался, не дождался (ср.: Маслов 1948; Dickey, 
Kresin 2009: 162–166); 

(б) в плане настоящего (факт продолжения попытки выполнить действие и 
осознания невозможности это сделать): (снова!) зову, кричу, жду – но не дозо-
вусь, не докричусь, не дождусь; 

(в) в плане будущего (факт намеренности (относящейся к настоящему мо-
мента речи) продолжить попытку выполнить действие и предположения / уве-
ренности об его невыполнении):  буду звать, кричать, ждать – но не дозовусь, 
не докричусь, не дождусь).

Сходное значение СВ имеет и в примерах следующего типа:

(Iа) Я (никак) не пойму в чем дело (‘не могу понять’ <хоть и пытался и все 
еще пытаюсь понять>). 

Ср. также примеры, взятые из интернета – из НКРЯ:4

(1) –  Я никак не пойму, – что там произошло? [В. Гроссман. Жизнь и судь-
ба, часть 2 (1960)] 

(2) – Марта весь сад обежала, и как она вас тут не накрыла, не пойму! [Ю. 
О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 1 (1943–1958)] 

4 Национальный корпус русского языка (НКРЯ) © 2003–2022. Институт русского язы-
ка им. В. В. Виноградова РАН. Отдел корпусной лингвистики и лингвистической поэтики 
(www.ruscorpora.ru ; 16.05.2020).
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(3) – Так и до сих пор не пойму, что он за человек был. [Ю. О. Домбровский. 
Обезьяна приходит за своим черепом, часть 1 (1943–1958)] 

Ср. и следующие польские примеры употребления презенса СВ в 
потенциальнoм значении, взятые из различных форумов в интернете:

(4) Ja i tak pana nie zrozumiem. (http://forum.gp24.pl/slupszczanka-pyta-dlaczego-
-moj-biznesplan-przegral-t58128/ ; 16.05.2020)

 (5) A ja i tak tego nie zrozumiem. (http://odstresowanie.bloog.pl/id,329262298,title,A-
ja-i-tak-tego-nie zrozumiem,index.html?ticaid=6d1af ; 16.05.2020)

(6) Jak nie zrozumiem co jest nie tak, nie będę wiedział jak to naprawić ani co mam 
zrobić. (http://www.forumpsychologiczne.pun.pl/czy-ona-wciaz-mnie-kocha-888.htm; 
16.05.2020)

Перед нами, как и в предыдущем (I) примере, выражение невозможности ре-
ализации действия, где СВ имеет неразультативное и потенциальное значение, 
т.е. значение невозможности совершения действия – ‘я этого не могу понять’ 
(в сeвeрнoслaвянских языкaх и, реже, в слoвeнскoм), несмотря на то что само 
высказывание реализуется в момент речи как неотъемлемой части актуально-
го настоящего. Иными словами, в данном случае к актуальному настоящему, 
соответственно к моменту речи относится, как это справедливо отметил А. В. 
Бондарко (1971: 221), «не процесс осуществления действия, а выражение не-
возможности его осуществления».5 

Параллельное употребление НСВ в данном типе oтрицaтeльных прeдлo-
жeний имeeт кoнкрeтнo-прoцeссуaльнoe значение в актуальном настоящем 
(‘я этoго нe пoнимaю’)6; ср. следующие примеры  в рус., чeсшск., словац. и 
польск. яз.:

5 Ср. употребление презенса СВ в другом контексте (когда субъект контролирует ситуацию 
полностью благодаря чему достигает результата), где, в отличие од предыдущих примеров, вы-
ражено не модальное, а темпоральное (футуральное) значение:

– Ты их поймешь, когда она скажет. 
– А вдруг не пойму? 
– Поймешь, – повторил он. [А. Приставкин. Вагончик мой дальний (2005)] (НКРЯ)
– Ja nie rozumiem i chyba nigdy nie zrozumiem!!! − pytanie zadane przez użytkownika porta-

lu DobraMama. (http://www.dobramama.pl/pokaz/106513/ja_nie_rozumiem_i_chyba_nigdy_nie_
zrozumiem ; 16.05.2020)

6 Ср. отрицательные контексты с дательным, выражающие подобное негативное (по-
тенциальное) содержание, в которых невозможно употребление (инфинитива) НСВ: Не до-
гнать тебе меня (‘не (с)можешь догнать меня’); Мне, тебе, ему … этoго нe пoнять  (‘я это-
го не (с)могу понять’) (см. в частности, Гловинская 1989: 132–134; Шатуновский 1996: 348; 
Fortuin 2006; Trnavac 2006: 59–62; Войводич 2007: 571–572); ср. также контекст с (двойным) 
отрицанием, выражающий позитивное содержание – модальное значение нецесситативно-
сти (долженствования), где тоже невозможно употребление (инфинитива) НСВ: Не могу не 
согласиться (‘соглашаюсь’, ‘должен / вынужден согласиться’).
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(1) Я этoго нe пoнимaю. vs. Я этoго нe пoйму.

(2) Já to nechápu. vs. Já to nepochopím.

(3) Ja to nechápem.  vs. Ja to nepochopím.

(4) Ja tego nie rozumiem. vs. Ja tego nie zrozumiem.

В южнославянских языках такая возможность употребления презенса СВ не 
встречается, за исключением некоторых случаев в словенском (как и в кайкав-
ском диалекте), который в этом отношении (как вообще, когда речь идет об упо-
треблении презенса СВ) ближе севернославянским, чем остальным южносла-
вянским языкам; ср. следующий пример, в котором СВ (как и в предыдущих 
примерах в рус., чешск., словац. и польск. яз.) выражает невозможность совер-
шения действия (соответственно нерезультативное и потенциальное значение), 
а косвенно и субъективную оценку этого говорящим: 

(II) Ne pride več sama do zdravnika, je preslaba (Плотникова 1977) (‘она не 
может больше прийти сама к врачу, потому что слишком слаба’; букв. 
<рус.> *‘не придет’>; <серб.> *‘неће доћи’ или (sic!) *‘не дође’).

Ср. также употребление НСВ (имперф. през.) в том же синтаксическом кон-
тексте, где выражается процессуальный характер конкретного действия (конста-
тация факта), которое не совершается (т.е. совершение которого отрицается):

(IIа) Ne prihaja več sama do zdravnika  <je preslaba>  (‘нe прихoдит’).

Приведенные отрицательные высказывания еще раз подтверждают, что в се-
вернославянских языках, а также в словенском (южнославянском) функцио-
нальные границы СВ шире, чем в большинстве южнославянских языков.

2.2 Выражение негативного (волюнтативного) содержания – ‘отказ / не-
желание выполнить действие’

К данному типу употребления СВ можно отнести и презентное использо-
вание глагола дать, являющееся общеславянской особенностью. Это, как пра-
вило, наблюдается в диалогах, в которых речь говорящего и его собеседника 
обычно сопровождается эмоциональной окраской. Ср. следующие примеры 
в сербском и русском языках, где контекст допускает исключительно употре-
бление СВ, несмотря на то что действие происходит (высказывается) в момент 
речи актуального настоящего:

(III) (серб.)   – Дај ми ту оловку!                               
  – Не дам!   (‘нећу / не желим да (ти) дам’)
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(рус.)  – Дай мне этот карандаш! 
   – Не дам! (‘не хочу / не желаю (тебе) дать’; ср. ‘не хочу отдать / отдавать’)

(IIIа) (серб.)  – Дај ми ту оловку! 
   – *Не дајем!   
                                                    
(рус.)  – Дай мне этот карандаш!
   – *Не даю! (ср. как возможность: Не буду давать)

С формальной точки зрения можно сказать, что приведенное употребление 
презенса СВ в сербском языке (и аналогично этому в остальных южнославян-
ских языках) имеет значение актуального настоящего, в то время как в русском 
(а также и в других севернославянских языках), наряду с актуальным настоя-
щим, обозначает и футурум СВ. Однако экспликация семантического содержа-
ния высказывания позволяет сделать вывод, что презенс СВ в сербском языке 
представляет волюнтативное высказывание ‘нећу / не желим да ти дам’ (‘не 
хочу / не желаю тебе дать’), что, по сути дела, значит, что к актуальному на-
стоящему относится только волюнтативность («нехотение» / «нежелание», от-
каз) коммуниканта совершить действие. Следовательно, данное высказывание 
в сербском (Не дам!) можно истолковать как «неполную» волюнтативную кон-
струкцию, в которой пропускается модальный глагол хт(ј)ети в отрицательной 
форме нећу (‘не хочу’) и союз да (нећу + да + презенс СВ = нећу да дам = не 
дам).7 Ср. в связи с этим следующие примеры употребления презенса СВ и во-
люнтативной конструкци, взятые из интернета: 

(11) Туђе нећу, своје не дам! (http://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=201249809971808&id=113292578715615 ; 21.01.2012) 

7 Здесь возможность употребления СВ связана, в частности, с лексическим значением 
гла гола дать. Предполагаем также, что настоящий феномен можно объяснить и диахрони-
чески, так как он, по всей вероятности, является одним из «косвенных» проявлений (по-
следствий) вторичной имперфективации (ср. глаголы дати – даjати – давати) и стяжения 
гласных в основе глаголов НСВ в старославянском языке, так как вследствие утраты интер-
вокального йота произошло слияние двух гласных -аа- в один простой гласный -а- (дајати 
> даати > дати). Это привело к смешению и некоторых форм глагола НСВ дајати (др.-рус. 
даяти) и форм нетематического глагола СВ дати, где произошла утрата формы 2-го л. им-
ператива даждь (ср.: «Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ ..., хлѣбъ нашъ насущный даждь 
намъ днесь, ...» – Мф. 6: 9–13; «Господи, даждь ми воду сию, да не жажду…» – Ин. 4: 15), 
вместо которой стала использоваться форма дай (ср. «застывший» оборот Дай Боже / Богъ 
– Не дай Боже / Богъ), отражающая первоначально старое видовое значение (вторичный 
имперфектив) и впоследствии получившая значение СВ. Такая трактовка поддерживается и 
аналогией старых императивных форм дай, дайте от утраченного ст.-сл. вторичного импер-
фектива дајати с формами знай, знайте, а также аналогией формы знамь с формой дамь. 
Кроме того, презентная форма глагола давати (ст.-сл. / др.-рус. даваю > даю) связана с ин-
финитивом глагола дајати (даю); ср. общеслав. *dati (1-е л. ед. ч. *damъ), *davati: *dajati (ср. 
напр. Маслов 1981: 225, 280; ср. также: Van Wijk 1929: 246; Белић 1999: 370–373, 377–379; 
Войводич 2015a; Соколова 2021: 267). 
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(12) Дачић: «Не дам мандат!» (http://www.alo.rs/politika/50999/Dacic_Ne_
dam_mandat ; 21.01.2012)

(13) Не мислим ни да је Борис достигао Рузвелта па да крене и у трећи 
мандат. Не дам глас ни Томи ни Тадићу, ни жутима ни плавима. 
Не ваљају. (http://www.kurir-info.rs/komentari/nato-je-1999-trebalo-da-
pobije-trecinu-srba-clanak-236564 ; 10.05.2012)

(14) Николић: «Нећу да дам Тадићу трећи мандат на тањиру». (http://
www.rtv.rs/sr_ci/izbori2012/predsednicki/nikolic:-necu-da-dam-tadicu-
treci-mandat-na-tanjiru_319517.html ; 16.05.2012)

(15) «Осим тога, не желим (Борису) Тадићу на тањиру да дам трећи пред-
седнички мандат», казао је Николић. (там же)

Когда речь идет о русском и других севернославянских языках, надо иметь 
в виду, что презенс / футурум СВ (а также и футурум НСВ) там используется, в 
частности, и для выражения волюнтативности (как это показывает настоящее 
высказывание (Не дам!) в русском языке),8 что в лингвистической литературе 
очень часто остается без внимания (см., в частности, Војводић 1996; 2014: 85–
99; Войводич 2015a). В качестве иллюстрации приведем также примеры в более 
широком контексте, взятые из интернета:

(16)  – Сын, дай мне морковку, у тебя много, – говорит папа. 
      – Нет, не дам, – отвечает Витя, – сам буду есть, – и прикры-
вает ручками пучок моркови.  (http://nashi-detochki.ru/formlichnostistr.
php?id=13 ; 21.09.2015)

(17) Потом Огонь успокоился и жалобно сказал: 
       – Послушай, Ёжик, я проголодался. Дай мне ещё дровишек – у нас 
же их много. 
      – Нет, – сказал Ёжик, – не дам. В доме и так тепло. [С. Козлов. 
Правда, мы будем всегда? (1969–1981)] (НКРЯ)

Ср. также:

(18)  – Но как бы там ни было, а вопрос задан. Вы отказываетесь от-
вечать на него? 
       

8 Отметим, что такое употребление формы презенса СВ прослеживается в рус-
ском (др.-рус.) языке с древних времен, на что указывает и следующий пример: Въ 
лето 6758 [1250]. Приславшу же Могучееви посолъ свой къ Данилови и Василкови, 
будущю има во Дороговьскы: «дай Галичь». Бысть въ печали велице, зане не ут-
вердилъ бе земле своея городы, и думавъ съ братомъ своимъ и поеха ко Батыеви, 
река: «не дамъ полуотчины своей, но еду къ Батыеви самъ.» (Ипатьевская лето-
пись. Санкт-Петербург, 1845).
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– Нет, не отказываюсь. Я не хочу дать вам лишнее оружие против 
себя. [Е. Парнов. Третий глаз Шивы (1985)] (НКРЯ)

То, что здесь идет речь о модальной (волюнтативной) конструкции в серб-
ском языке, подтверждает и употребление других глаголов, как, например, до-
дати (‘подать’), дон(иј)ети (‘принести’), навратити (‘зайти’) и др. в подобном 
контексте, где употребление отрицательной презентной формы глагола хт(ј)
ети <нећу> (при необязательном употреблении союза да и презенса СВ дан-
ных глаголов) является обязателным, в отличие от севернославянских языков, 
где можно использовать как волюнтативную конструкцию (ср. напр., Paillard 
1988: 73), так и ее эквивалент – презенс СВ (простое будущее); ср. следующие 
примеры в сербском языке и их эквиваленты в русском: 

(19)     – Додај ми ту оловку! –  Нећу (да ти додам)! (ср. *не додам);
(19а)  –  Подай мне <этот карандаш>! – Не подам! / Не хочу (подавать9  
= ‘подать’)!

(20)    – Донеси ми ону оловку! –  Нећу (да ти донесем)! (ср. *не донесем); 
(20а)  –  Принеси мне <тот карандаш>! – Не принесу! / Не хочу (прино-
сить = ‘принести’)!  

(21)    – Наврати до мене! – Нећу (да навратим)! (ср. *не навратим);
(21а)  – Зайди ко мне! –  Не зайду! / Не хочу (заходить = ‘зайти’)! 

Настоящее положение дел подтверждается и следующим примером на поль-
ском языке и его эквивалентом в русском, где как простыми (СВ), так и сложны-
ми (НСВ) футуральными формами выражается («негативная») волюнтативность: 

(22) – Ja nie będę otwierał  tych drzwi ani tam nie pójdę. (‘nie chcę 
otwierać’; ‘nie chcę pójść’)
        –  Ty! Jak śmiesz! Otwieraj natychmiast! 
      – Nie otworzę. (‘nie chcę otworzyć’) Sami otwierajcie (S. Żeromski. 
Wierna rzeka).

(22а) – Я не стану отпирать эту дверь и ни за что не войду туда. (‘не 
хочу отпирать’; ‘не хочу войти’)
        – Ах ты! Как ты смеешь? Открой сейчас же!
      –  Не открою. (‘не хочу открыть’) Сами открывайте!  (С. Жеро-
мский. Верная река).

Ср. также сербский эквивалент данного примера (где волюнтативность, как 
и в вышеприведенных примерах (14, 15, 19–21), выражается модальной кон-
струкцией): 

9 Здесь (а также и в следующих двух примерах на русском языке) – вследствие отрица-
тельного контекста – произошла видовая нейтрализация (используется НСВ вместо СВ).
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(22б)  – Ја нећу да отварам та врата и нећу да идем тамо.
– Ти! Како се усуђујеш! Да си сместа отворио!
– Нећу да отворим. Отворите сами!  (С. Жеромски. Верна река).

Отметим, что футуральные формы в польском (nie będę otwierał / nie otworzę) 
и русском (не стану отпирать / не открою), а также волюнтативная конструк-
ция в сербском (нећу да отварам / нећу да отворим) в этих примерах указыва-
ют и на реализацию видовой конкуренции в специфичном прескриптивно-кау-
зативном контексте (диалоге).  

2.2 Выражение позитивного (апеллятивно-прескриптивного) содержа-
ния – ‘побуждение к выполнению действия’.

В лингвистических исследованиях, посвященных данной проблематике, 
особое место принадлежит употреблению презенса СВ в отрицательных во-
просительных предложениях-высказываниях типа:

 
(IV) Почему ты не придешь? 

Ср. эквиваленты данного примера в других славянских языках: (укр.) Чому 
ти не прийдеш?; (белорус.) Чаму ты не прыйдзеш?; (польск.) Dlaczego nie 
przyjdziesz?; (чешск.) Proč ne přijdeš?; (словацк.) Prečo neprίdeš?; (в.-лужицк.) 
Čohodla njepřińdźeš?; (словен.) Zakaj ne prideš?; (болг.) Защо не дойдеш?; (мак.) 
Зошто не дојдеш?; (серб./хорв.) Зашто не дођеш? 

В качестве иллюстрации приведем также примеры в более широком контек-
сте, взятые из интернета (НКРЯ):

(23) – ... Знаешь, временами мне так смешно бывает… А временами грустно. 
– Почему ты не уйдешь? – спросила Женя, крепче сжимая рукоятку. 
– Куда? – спросил Олег в ответ. [О. Дивов. Молодые и сильные выжи-
вут (1998)]

(24) Через несколько дней Лидия мимоходом, но задорно, как показалось 
Климу, спросила его:
– Почему ты не зайдешь к Макарову? Он сказал, что очень расстроен 
отношением к нему педагогического совета, часть членов его, не решаясь 
выдать ему аттестат зрелости, требует переэкзаменовки. 

(...) Она ушла, прежде чем он успел ответить ей. ... Но в течение 
двух дней он не выбрал времени для объяснения, а на третий пошел к 
Макарову, отягченный намерением, не совсем ясным ему. [М. Горький. 
Жизнь Клима Самгина. Часть 1. (1925)] 
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(25) – Уйду в отпуск, буду сидеть с ним. 
– А дети? – спросил я. – Почему ты не заведешь ребенка? Лучше ведь 
ребенок, чем животное. Даже если мужа нет, все равно. Ты зараба-
тываешь прилично… [Н. Трофимова. Третье желание // «Звезда», 2003] 

(26) Она восторженно повторила. – Почему не попросишь? Попроси, по-
проси меня хорошенько, Шатушка, может, я тебе и скажу; умоли 
меня, Шатушка, так чтоб я сама согласилась… [Ф. М. Достоевский. 
Бесы (1871–1872)]

(27) – Я хотела сразу прыгнуть в постель, – весело сказала она, – но ты так 
сладко спал… 
Я ничем не выказал ни радости, ни огорчения. Это ее разозлило. 
– Почему ты не спросишь, зачем я здесь? 
– Наверное, сама расскажешь. [Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч» 
(2001)] 

(28) – Вы только подливаете масла в огонь, сообщая мне о странных махи-
нациях вашего шефа и его встречах с моей женой. Почему вы не рас-
скажете все это в милиции? Они ведут расследование. Они, не я! Им 
надо это знать, а потом уже они сообщат мне о том, чего добились. 
[Н. Трофимова. Третье желание // «Звезда», 2003] 

(29) Разозлившийся сержант рявкнул: 
– Рядовой, почему вы не уберете злобную ухмылку со своей физионо-
мии? 
– А зачем? Я не лицемер, – ответил солдат. [Коллекция анекдотов: 
иностранные военные (1970–2000)] 

Ср. данное употребление презенса СВ в сербском языке в более широком 
контексте (разг. яз.):

(30) Код Шпиње, прекопута Поште, сретнем кума Дулу с Куле, изљубимо 
се, а он ће:
– Ја у Београду, ти у Београду, а ође се морамо састати. Шта не навра-
тиш код мене, ја сам у Малом Мокром Лугу код брата Обрице. Тамо он 
има кућу. 
– Како да те нађем кад не знам адресу. Сад ми је дај, а даћу и ја теби своју, 
па ћемо се наћи тамо – правдам се ја, а нисам ни знао да је он у Београду. 
[Миле-Марко Мажибрада. Буковачке приче. Књ. четврта – Црвена мла-
дост – 1. дио (http://bukovackeprice.wordpress.com/2010/10/24/)]
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(31)   – Zašto nisi došao juče? Jesi nešto jeo?
– Jesam – promumlao sam između dva zalogaja.
Zašto, čoveče, ne dođeš [‘дођи!’], lepo sam ti rekla, za tebe će uvek da se 
nađe! (M. Vidojković. Kandže. Beograd, 2004) 

Ср. перевод данного примера на словенский язык: 

(31а)   – Zakaj pa te včeraj ni bilo? Si sploh kaj jedel?
– Sem – sem zamrmral med dvema grižljajema. 
– Človek božji, zakaj ne prideš [‘pridi!’], lepo sem Ti povedala, da se 

bo zate vedno kaj našlo! (M. Vidojković. Kremplji. Prevod M.  Novak.  
Ljublјana, 2006)

Ср. подoбный пример в польском языке:

(32)  Dlaczego do mnie nie przyjdziesz? (‘przyjdź!’)
 Dlaczego nie weźmiesz (‘weź!’) mnie za żonę? 
 Byłabym taka szczęśliwa! (Z. Smoktunowicz. Ja sama: http://muzeum.tere-

miski.edu.pl/pamiec-i-historia/piesni/ja-sama/ ; 12.07.2021)

Хотя употребление презенса СВ в приведенном высказывании (высказыва-
ниях) на первый взгляд совпадает во всех славянских языках, все же существу-
ют определенные оттенки, благодаря которым севернославянское и южнос-
лавянское использование данной формы в функционально-коммуникативном 
плане отличаются. В качестве иллюстрации сравним семантические компонен-
ты, составляющие такой (синкретический) тип высказывания в русском и серб-
ском языках. 

Русский презенс СВ, который, в отличие от сербского (южнославянского, за 
исключением словенского), является грамматикализованной глагольной фор-
мой (футурумом СВ), семантически можно представить следующим образом 
(порядок компонентов приводим исходя из «степени» коммуникативной значи-
мости, который в данном случае представляет собой как бы «зеркальное» отра-
жение «формального» порядка): 

Почему ты не придешь?  :        (1) ‘приходи!’ (я тебя приглашаю) [ср. *‘приди!’] 
    (2) ‘по какой причине ты не хочешь приходить 
    (вообще) / прийти (в назначенное время и место)?’ 
    (3) ‘по какой причине ты не приходишь?  

    (вообще; так долго; больше)’ 
    (4) ‘по какой причине ты не придешь?  

    (в назначенное время и место)’ (sic!).
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Сербский (сербско-хорватский) эквивалент такого употребления (презенс 
СВ, являющийся, в отличие от русского презенса СВ (формы будущего СВ), не-
грамматикализованной глагольной формой) семантически можно представить 
следующим, тоже «зеркальным» образом: 

Зашто / што не дођеш?  :      (1) ‘дођи! (ја те позивам)’ 
    (2) ‘зашто нећеш / не желиш да дођеш? 
    (у заказано време и место)’
    (3) ‘зашто / због чега / због којег разлога не  

    долазиш? (уопште; тако дуго; више)’ 

На основании экспликации, т.е. расчленения высказывания на семантические 
компоненты можно заметить, что приведенное, синкретическое употребление пре-
зенса СВ10 (что относится не только к русскому и сербскому языкам, но и ко всем 
остальным славянским языкам) содержит четыре тождественных (общих) компо-
нента: наряду со вторичными, хотя и формально выраженными, причинно-след-
ственными отношениями (2, 3), которые можно передать и с помощью НСВ, косвен-
ным образом реализуется своеобразное абстрактное значение глагольного действия, 
являющееся «внутренним» синкретизмом высказывания и сближающееся с неакту-
альным настоящим (3), и волюнтативное отношение, связанное с имплицитным вы-
ражением нежелания адресата прийти (2),11 а также и приглашение / предложение  
(соответственно выражение позитивного содержания) – как косвенный имплицит-
ный перформатив в качестве прескриптивного речевого акта (смягченного, некате-
горического побуждения к совершению действия) с признаком ожидания (1).

10 Синкретическая природа презенса СВ как и многих других языковых средств, объясня-
ется «законом асимметрии» знака и значения, открытым С. О. Карцевским. Иными словами, 
знак и значение обычно полностью не покрывают друг друга, так как «обозначающее (звуча-
ние) и обозначаемое (функция) постоянно скользят по “наклонной плоскости реальности”. 
Каждое “выходит” из рамок, назначенных для него его партнером: обозначающее стремится 
обладать иными функциями, нежели его собственная; обозначаемое стремится к тому, что-
бы выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак» (Карцевский 1965: 90). 
Синкретизм, представляющий собой «совпадение в процессе развития языка функциональ-
но различных грамматических категорий и форм в одной форме», или «совмещение (синтез) 
дифференциальных структурных и семантических признаков единиц языка (...), противопо-
ставленных друг другу в системе языка и связанных явлениями переходности» (Бабайцева 
1990), является и здесь одним из способов функционального преодоления асимметричного 
дуализма, присущего структуре языкового знака – в данном случае отрицательного вопроса 
с презенсом СВ. Таким образом, настоящая вопросительная конструкция – благодаря именно 
своей синкретической, функционально и семантически насыщенной структуре – становит-
ся более удобной для участников коммуникативного процесса, который отличается в первую 
очередь стремлением к компрессии и экономии языковых средств и речевых усилий. 

11 Ср. отрицательно-вопросительный контекст с эксплицитной волюнтативной конструк-
цией, косвенно выражающей побуждение адресата совершить действие, которое он не хочет 
совершать (на что дополнительно указывает и последующий контекст – с прямым пригла-
шением выполнить совместное действие): – И ничего не видела! Ну почему ты не хочешь 
пройтись? Смотри, на улице как хорошо – просто прогуляемся… [А. Берсенева. Возраст 
третьей любви (2005) (НКРЯ)] 
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Здесь важно подчеркнуть, что данное употребление презенса СВ, буду-
чи обусловленным «сжатыми» хронотопическими координатами (прагма-
тико-дейктическими компонентами я – ты – сейчас – здесь – это), всeгдa 
рeaлизуется в пределах реальной модальности и настоящего актуального 
времени момента речи, т.е. в рaмкaх прeзeнтнo-футурaльнoй пeрспeктивы и 
кoнкрeтного рeчeвого aкта, гдe прaгмaтичeскoe прeскриптивнo-кaузaтивнoe 
oтнoшeниe (oбрaщeниe) гoвoрящегo (1-гo л.) к aдрeсaту (2-му л.) прeдстaвляeт 
сoбoй oснoвнoe, необходимое услoвиe для успешного осуществления ил-
локутивной силы высказывания, и тем самым для прeoбрaзoвaния иррeaль-
нoй ситуaции в рeaльную, так как гoвoрящий, каузируя адресата, возлагает 
на него (в виде отрицательного интеррогативного высказывния) реализацию 
действия, влияя, таким образом, и на его будущее поведение, из-за чего рас-
сматриваемое функционирование презенса СВ можно охарактеризовать как 
наглядное проявление собственно интенциональных, «креативных» коммуни-
кативных возможностей языковых единиц в процессе взаимодействия мысли 
и речи. Отметим также, что прескриптивное значение (1) данной синкретиче-
ской конструкции выступает на первый план особенно в ситуациях, в которых 
говорящий требует от адресата относительно быстрого выполнения действий, 
как, например, в следующем примере:

(33) Молодость следователя неожиданно придала Нине уверенности.
 – Простите великодушно, нельзя ли попросить воды? И… отчего вы не  
 откроете окно? Очень душно, идет гроза.
 – Да, конечно, – поспешно сказал он, беря со стола графин с желтоватой  
 водой и наливая ее в стакан, который Нина жадно выпила до дна.
 – Еще?
 – Да… вы очень любезны, благодарю.
 Налив для Нины второй стакан, следователь отошел, чтобы открыть  
 окно.
 [А. Туманова. Наша встреча роковая (http://lib.rus.ec/b/384385/read) ; 12.07.2021]

Все четыре выявленных компонента указывают на то, что форма презенса 
СВ в данном случае имеет не временное значение, а модальное (хотя ее употре-
бление непосредственно связано с моментом речи как основной точкой отсчета 
всех темпоральных отношений).12 Следовательно, здесь не может идти речь о 

12 Следует добавить, что в приведенном высказывании (а также во всех предыдущих ти-
пах отрицательных высказываний, которые анализируются в статье) актуальное настоящее, 
соответственно «контекст hic et nunc ‘здесь и теперь’ имплицируется ситуацией общения» 
(Климонов 2011: 265). Таким образом, здесь можно говорить о значении проксимальности 
(имплицитно представленном двумя признаками пространственных отношений – центрально-
стью и периферийностью), относящемся к местонахождению непосредственных участников 
коммуникативной ситуации, в которой говорящий представляет центр, а собеседник – (ближ-
нюю) периферию по отношению к данному центру. В связи с этим и ситуационную локали-
зацию данных вопросов и других отрицательных высказываний (т. е. ситуацию речи, которая 
всегда определяется прагматико-дейктическими компонентами я – ты – здесь – сейчас – это), 
можно рассматривать как статический аспект пространственных (и временных) отношений с 
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«равноправной» субституции (конкуренции) двух противопоставленных чле-
нов бинарной видовой оппозиции. 

Вышеприведенная экспликация показывает, что употребление СВ нельзя 
свести к простой взаимозамене противоположным НСВ, так как «замена на 
форму настоящего времени несовершенного вида лишает контексты модальной 
окра шенности действия» (Шелякин 2008: 177). Иными словами, СВ в данном 
слу чае не только сохраняет основное значение НСВ, но и «обогащает» выска-
зывание добавочными значениями, которые невозможно выразить употребле-
нием НСВ. Проиллюстрируем это сопоставлением данных высказываний в 
сербском и русском языках: 

Зашто не дођеш? vs. Зашто не долазиш? [НСВ = (3) ‘по какой причине ты не  
                  приходишь?’ 

  (вообще; так долго; больше) / (2) ‘по     
                   какой причине ты не хочешь приходить?’  
   (вообще)] 

Почему ты не придешь? vs. Почему ты не приходишь? [НСВ = (3) ‘по какой  
         причине ты не приходишь?’ (вообще;  
                                                       так долго; больше) / (2) ‘по какой причине  
           ты не хочешь приходить?’ (вообще) /  
            (1) ‘приходи!’ (я тебя приглашаю) (?)]  

Сопоставление высказываний с противположной видовой семантикой (СВ 
vs. НСВ) в одном и том же (отрицательно-вопросительном) контексте показы-
вает, что в сербском языке с помощью НСВ (имперф. през.) нельзя выразить ос-
новное значение высказывания с СВ (презенс СВ), т.е. значение приглашения 
(‘дођи!’/ ‘ја те позивам да дођеш’), в то время как в русском такая возможность 
допустима, но значение приглашения является второстепенным, маргинальным 
и даже необязательным.13

Ср. уотребление презенса НСВ в подобном (более широком) контексте:

динамическими семантическими признаками «надкатегориальной локализации», какими яв-
ляются «локативность» (нейтральность по отношению к метафорическому выражению дина-
мики участников коммуникативной ситуации), «аблативность» (метафорическое выражение 
удаления адресанта от адресата) и «адлативность» (метафорическое выражение приближения 
адресанта к адресату). Кроме того, упомянутые прагматико-дейктические компоненты, являю-
щиеся на самом деле референциальными категориями, всегда функционируют в тесном взаи-
модействии с другими референциальными категориями, в первую очередь с семантической ка-
тегорией определенности / неопределенности; см.: [Benvenist 1975: 192–205; Арутюнова 1981; 
Piper 1997: 59–85, 100–117,  ср.: Пипер 1977–1978: 13 и сл.; 1988: 16 и сл.; ср. также: Бондарко 
1992: 232–278; Тополињска 1996: 2–4; Джоунс 1997.

13 Хотелось бы еще отметить, что своеобразное экспрессивное напряжение в данных вы-
сказываниях, порождаемое «конфликтным» сопряжением вида и времени, более выразитель-
но в южнославянских языках, чем в севернославянских, так как южнославянский презенс 
СВ, в отличие от севернославянского презенса СВ (футурума СВ), в силу своей неграммати-
кализованности не составляет оппозиции ни презенсу НСВ, ни футуруму НСВ. 



Славистика XXVІ/1 (2022)

106 Дојчил П. Војводић

(34) Над поляной кружились и то улетали куда-то вверх, то опускались к 
самой земле снежинки. 
Ёжик прижался носом к окну, а одна Снежинка села ему на нос с той 
стороны стекла, привстала на тоненьких ножках и сказала: 
– Это ты, Ёжик? Почему ты не выходишь с нами играть? (‘по какой 
причине ты не выходишь?’)
– На улице холодно, – сказал Ёжик. 
– Нет, – засмеялась Снежинка. – Нам нисколько не холодно! [С. Козлов. 
Правда, мы будем всегда? (1969–1981) (НКРЯ)] 

В приведенном примере наряду с основным (причинно-следственным) зна-
чением выражено и второстепенное значение – значение приглашения благо-
даря, в первую очередь, контексту (ситуации), в котором реализуется отрица-
тельно-вопросительное высказывание, где и лексический компонент (с нами) 
добавочно подчеркивает приглашение к совместному действию. Кроме того, 
заключительные слова (нам нисколько не холодно) диалогического контекста, 
в котором основная причина отсутствия действия адресата признается гово-
рящим недействительной, косвенно указывают на желательность совершения 
адресатом действия в будущем, а вместе с тем и на приглашение выполнить 
это действие. 

Употреблением СВ в рассмотренной отрицательно-вопросительной кон-
струкции, как и в некоторых других конструкциях невопросительного ха-
рактера, выражается «иной референциальный статус глагольной преди-
кации в тексте», так как «глагольная предикация, которая информирует о 
несуществовании ситуации, может вполне относиться к ситуации, извест-
ной слушателю из претекста, и, таким образом, иметь референциальный 
статус дефинитности», что связано с т.н. «референцией второй степени» 
(Мелиг 1998: 298–299), являющейся в конечном итоге последствием прагма-
тической, коммуникативной целеустановки говорящего, благодаря которой 
«примером рассогласованности грамматического и семантического (дено-
тативного) аспектов утверждения / отрицания могут служить случаи выра-
жения позитивного содержания средствами грамматически отрицательного 
предложения» (Калинина 2012). Иными словами, актуализация побудитель-
ной семантики  в данном случае приводит к десемантизации какого-либо 
(в первую очередь отрицательного) компонента структуры вопросительно-
го предложения-высказывания, вследствие чего оно становится асемантич-
ным, так как его значения невыводимы из суммы значений составляющих 
его структуру слов (Стаханова 1984).

Интересно также отметить, что сербский презенс СВ в данном случае, в от-
личие от русского, может сочетаться с наречиями меры и степени, т.е. с обсто-
ятельственными «квантификаторами», приобретающими в приведенном кон-
тексте временной характер, мало (‘немного’<времени>), бар мало (‘хотя бы 
немного’ <времени>), накратко (букв. ≈ *‘в кратком виде’ в значении ‘на ко-
роткое время’), макар накратко (‘хотя бы на короткое время’) и т.п.; ср.: 
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(35) Зашто / што не дођеш / не навратиш (мало / бар мало) до нас?  

Данное сочетание подчеркивает, усиливает именно «приглашение» в этом 
вопросе.  

Ср. рус. эквивалент: 

(36) Почему ты не придешь / зайдешь (*немного / *хотя бы немного) к нам?

Из примера видно, что в русском языке эквивалент сербского наречия мало 
(‘немного’) нельзя использовать в данном контексте, но если «количественное» 
наречие заменить наречием, указывающим на время, напр. (серб. и рус.) некад 
(когда-нибудь), једном / неком приликом  (однажды), успут (по пути, заодно), 
или обстоятельственной конструкцией, содержащей эксплицитно выраженный 
(названный) отрезок времени (напр. на короткое время, на несколько минут и т. 
п.), то и в русском такая возможность имеет место; ср.: 

(37) Почему ты не придешь / зайдешь (когда-нибудь / (хотя бы) на корот-
кое время / (хотя бы) на несколько минут) к нам?

Ср. также употребление сербского презенса СВ в более широком контексте 
(разг. яз.), в котором говорящий, поддразнивая адресата, бросает ему вызов, что 
добавочно подчеркивается наречием мало:

(38) [о. Небојша:] Хвала Богу кад си ти тако паметан дошао на ПБФ, има одмах 
да процвета добродетељима. Што не дођеш мало на Конквистадор да покажеш 
знање, бадава се овде хвалиш. (‘дођи / само дођи ако смеш!’) (http://www.pouke.org/
verujem/index.php?topic=3091.175;wap2 ; 18.09.2017)

Следует также отметить, что СВ  (презенс СВ (перфективный презенс) = на-
стоящее-будущее СВ) в приведенных примерах обладает не конкретно-факти-
ческим значением, а значением, которое условно можно охарактеризовать как 
«нефактическое», или «потенциально-нерезультативное», так как актуальное 
настоящее (всегда связанное с моментом речи и подразумевающее имперфек-
тивность глагольного действия), на фоне которого реализуется данный тип вы-
сказывания с названным отсутствием действия-ситуации, не «покрывает» тако-
го употребления СВ.14 

14 Причины отсутствия значения актуального настоящего у формы презенса СВ в отри-
цательных вопросах первым более подробно и достаточно убедительно описал еще около 
ста лет назад известный синтаксист сербскохорватского языка А. Мусич, отметивший, что 
презенс СВ в данном случае не имеет значения настоящего, так как глагольное действие не 
совершается в то время, когда произносится вопрос, т.е. не совершается ни в какой момент 
времени, или не совершается вообще, просто потому, что вопрос сам по себе является аб-
страктным предложением (с конкретным субъектом-подлежащим), а кроме того, выполне-
ние действия зависит от воли субъекта, вследствие чего такое употребление презенса СВ 
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Данный факт наглядно отражает основное правило видового (презентного) 
употребления, выдвинутоe еще во второй половине XIX века Ф. Миклошичем 
в его компаративной грамматике славянских языков в качестве общего теста на 
имперфективность (актуальность) глагольного действия, т.е. правило, согласно 
которому на вопрос «что ты здесь сейчас делаешь?» можно ответить только им-
перфективным презенсом, являющимся грамматикализованным выражением ак-
туального настоящего. Это означает, что актуальное настоящее не сочетается с 
СВ (см. Miklosich 1926: 274–275; ср. Войводич 2000), в том числе и с презен-
сом СВ. Следовательно, здесь налицо разобщенность действия с моментом речи 
(вследствие чего презенс СВ не имеет значения настоящего актуального или бу-
дущего времени) и неопределенность времени завершения действия, так что 
можно говорить о нелокализованности действия в (грамматическом) времени. 

Добавим еще, что компонент (4) в русском языке (т.е. в общем счете 5-й) мож-
но истолковать как темпоральное употребление СВ с конкретно-фактическим 
значением (‘почему ты не придешь / не будешь приходить’), но лишь в том слу-
чае, если определенное лексическое средство или контекст (ситуация) в целом, в 
котором реализуется данное высказывание, указывает на определенный (локали-
зованный) момент (период) в плане будущего, к которому относится употребле-
ние СВ, в результате чего, наряду с темпоральным значением, на первый план 
выступает каузальное значение, как, например, в следующих двух примерах: 

(39) Почему ты завтра не придешь? (‘по какой причине не придешь?’)

(40) – Давайте мысленно перенесемся в вечер 18-го октября. Где вы находи-
тесь? 

– В машине. 
– Вам душно? 
– Да. 
– Почему не откроете окно? (‘по какой причине не откроете?’)
– Запах. Все газуют. И шум. 
[О. В. Овчинников. Жепь Ебрило (Про БКА) (http://fan.lib.ru/o/owchinnikow_o_w/

text_0260.shtml ; 12.07.2021)
Ср: 
(40а) –  У вас тут душно что-то. Почему не откроете окно? (‘откройте!’)
– Сейчас открою. Вот! Теперь лучше? 

приобретает вторичное значение готовности / неготовности субъекта совершить глагольное 
действие (Musić 1913: 33); ср. также критические замечания, высказанные Дж. Грубором 
в ходе обсуждения затронутой проблематики в рецензии грамматики Т. Маретича (Grubor 
1909: 122), а потом дополнительно (в другой его работе) более точно сформулированные: 
«Neg. pitanje kazuje da je mogućnost izvršenja [radnje] sadašnja, još nije prošla, ali samo izvršenje 
nije i ne može biti sadašnje» (Grubor 1953: 125–126). Подобной точки зрения придерживает-
ся и Ф. Копечный, который считает, что в побуждении того, кто колеблется совершить опре-
деленное действие, не может быть актуального настоящего (Kopečný 1962: 235); ср. также: 
Танасић 1996: 169–170; Ivić 1997: 121–126; Войводич 2015б; 2015в; Војводић 2019: 19–22.   
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В данном случае лексическое средство (наречие завтра в примере (39)) и 
специфический контекст (перенос ситуации («воображаемого» действия) в 
прошлое, а также ответ, содержащий семантический компонент «причинно-
сти» в примере (40)) указывают на приведенное (каузально-темпоральное) упо-
требление СВ с конкретно-фактическим значением.

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренное употребление СВ 
(типа Почему ты не придешь?) обусловлено «апеллятивно-прескриптивной» 
ситуацией, совпадающей с моментом речи говорящего, а также и сочетанием с 
частицей не (синтаксическое условие), допускающей возможность использова-
ния глаголов как НСВ, так и (гораздо чаще) СВ. 

Добавим, что вместо презенса СВ можно использовать и инфинитив с да-
тельным падежом и частицей бы (в рус. яз.) или сослагательное наклонение 
(в серб. яз.), но только с глаголами СВ15 в том же («апеллятивно-прескриптив-
ном») значении; ср.:

(41) Почему бы тебе не прийти к нам? (‘приходи!’)

(42) (Кад већ путујеш по свету), што не би навратио (мало) и до нас. (‘наврати!’)

Следует отметить, что употребление презенса СВ в отрицательном вопро-
се обусловлено не только ситуативным и синтаксическим, но и лексическим 
контекстом. Так, если наречие почему в примере (IV) заменить каким-либо 
другим лексическим средством, например вопросительной частицей разве 
(неужели), с помощью которой выражается проверка достоверности получен-
ной говорящим информации и вместе с тем его удивление, вызванное этой 
информацией (Апресян 1995: 48–50, 193–194), или вопросительным наречи-
ем зачем, использование которого связано с признаком цели, то значение СВ 
будет совсем иное, или же отрицательно-вопросительное предложение-вы-
сказывание будет сконструировано неправильно (ср. Мостовая 2009; 2010). 
Например:

(I΄) Разве ты не придешь? (где реализуется глагольное действие с конкрет-
но-фактическим значением СВ, локализованное в плане будущего). В сербском 
языке в данном контексте нельзя использовать презенс СВ; возможно лишь 

15 Следует напомнить, что НСВ в подобных конструкциях в русском языке использует-
ся в вопросах о многократно повторяющихся действиях, напр. (1) Нурек, Братск, Шелехов, 
Качканар – рабочие, трудовые города, а не курортная Венеция, это всем ясно. Но почему бы 
и здесь не устраивать красочные праздники, скажем, в день рождения города, пуска элек-
тростанции или завода? (газ.), или в вопросах, повторяющих предшествующую реплику, 
напр. (2) [Геннадий:] Просто я ей верю. [Карташова:] А почему бы ей не верить? Женщина 
всегда порядочнее вас (А. Софронов), с оговоркой, что такие предложения означают вопрос 
о возможности, осложненный советом или утверждением (см. Святогор 1980: 393–394); дан-
ные ситуации передаются в сербском языке эквивалентом русского инфинитива с частицей 
бы – сослагательным наклонением, напр. (1а) А зашто се не би и овдје приређивали живо-
писни празници?;  (2а) А зашто се њој не би вјеровало? (ср. также употребление конструкции 
«да + имперф. през.» в том же значении: (2б) А зашто да јој се не вјерује?).   



Славистика XXVІ/1 (2022)

110 Дојчил П. Војводић

употребление футурума I СВ или отрицательной волюнтативной конструкциии 
«нећеш (имперф. през.) + да + презенс СВ». Ср.: 

(1΄а) Разве ты не придешь?                   (1΄а0) *Зар не дођеш?
       (1΄а1) (фут. I) Зар нећеш доћи? (‘разве  

       ты не придешь?’)
      (1΄а2) (волюнт.) Зар нећеш да дођеш?  

      (‘разве ты не хочешь прийти?’)

Ср. также употребление НСВ в подобном контексте: 

(1΄б) Разве ты не приходишь?                   (1΄б)  Зар не долазиш?

(1΄в) Разве ты не будешь приходить?      (1΄в) Зар нећеш долазити?

Ср. также невозможность употребления наречия зачем в данном отрицатель-
ном контексте: *Зачем ты не придешь? Семантика этого наречия, в противо-
положность семантике наречия почему, реализуется только в утвердительном 
контексте: Зачем ты придешь? Употребление СВ в контексте без отрицания, в 
котором единичное действие связано, в первую очередь, с признаком цели, ре-
зультата (Падучева 1996: 57), реализуется будущее локализованное действие, а 
СВ имеет конкретно-фактическое значение.16 Следует еще добавить, что при-
чинная семантика наречия-вопроса почему противопоставлена целевой се-
мантике наречия-вопроса зачем и в плане темпоральной перспективы, так как 
первая связана с ретроспективностью (планом прошлого), а вторая – с проспек-
тивностью (планом будущего) (ср. Мостовая 2010).

2. Заключительный комментарий
Подводя итог вышесказанному о функционировании презентных форм СВ в 

отрицательном контексте в русском, сербском и других славянских языках, хо-
телось бы еще раз подчеркнуть, что эти формы отличаются проявлением спец-
ифичных модальных значений, а также дополнительными характеристиками, 
которыми употребление НСВ (имперф. през.) в том же контексте не облада-
ет. Так, например, использование формы презенса СВ глагола дать (1-е л. ед. 
ч.) в диалогическом контексте, т.е. в невопросительной отрицательной репли-
ке (высказывании), являющееся «общеславянской» чертой, выражает негатив-
ное (волюнтативное) содержание (Дай! – Не дам!), где совершение действия 
(вернее, сообщение о его невыполнении, соответственно об отказе / нежелании 
выполнить его) непосредственно связано с моментом речи, причем допускает-

16 Ср. также невозможность употребления (инфинитива) СВ в подобном утвердительном 
контексте (с дательным), выражающем негативное модальное содержание: Зачем тебе прихо-
дить? (‘не приходи!’ / ‘не надо приходить!’); Зачем мне приходить? (‘не хочу приходить!’).
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ся исключительно употребление СВ (презенса СВ), с оговоркой, что в север-
нославянских языках, в отличие от южнославянских, волюнтативное значение 
(‘отказ’) выражается и другими глаголами, как эксплицитно –  волюнтативной 
модальной конструкцией (хочу + инф.), так и имплицитно – презентно-футу-
ральной формой СВ, а также формой сложного (аналитического) будущего вре-
мени (НСВ), как это проиллюстрировано на материале русского (ср. примеры 
19а–22а) и пољского (ср. пример 22) языков; южнославянским эквивалентом 
такого употребления СВ и НСВ является модальная (волюнтативная) отрица-
тельная конструкция (серб.) «нећу / не желим + да + перф. / имперф. през.» (ср. 
примеры 19–21, 22б). 

Подобный «общеславянский» характер имеет и относительно часто встреча-
ющееся потенциальное значение данных форм, присущее севернославянским 
языкам (напр. русскому – Зову – не дозовусь, кричу – не докричусь, жду – не до-
ждусь или Я (никак) не пойму в чем дело), а – в частности – и словенскому как 
южнославянскому языку (напр. Ne pride več sama do zdravnika <je preslaba>). 
В данном случае выражается (тоже в пределах момента / периода речи как не-
отъемлемой части актуального настоящего), как мы уже отметили,  негативное 
содержание, а именно ‘неудачная / безуспешная попытка выполнить действие / 
достичь определенного результата’, т.е. выражение невозможности реализации 
действия, где СВ имеет неразультативное и потенциальное значение (‘я настоя-
щего действия совершить не могу’ / ‘я (он) это действие неспособен выполнить’ 
<несмотря на все усилия и попытки>). 

Наряду со значенииями волюнтативности и потенциальности отрицатель-
ных форм презенса СВ, характерными для всех славянских языков, в отрица-
тельных «апеллятивных» высказываниях-вопросах типа (рус.) Почему ты не 
придешь? (‘приходи!’) / (срп.) Зашто не дођеш? (‘дођи!’), реализующихся тоже 
в момент речи, выражается «общеславянский» синкретизм формы 2-го л. ед./
мн. ч. презенса СВ, суть которого в том, что данный вопрос, наряду со зна-
ченииями темпоральности (настоящее неактуальное) и побудительности (вы-
ражение позитивного содержания – приглашения / предложения совершить 
действие), воплощает в себе и значения причины невыполнения адресатом дей-
ствия и его нежелания (косвенного, имплицитного) совершать это действие. 
Следует подчеркнуть, что вследствие «дезинтеграции» формальной семантико-
синтаксической структуры (нейтрализации вопросительности, а вместе с тем и 
отрицательности) высказывания и параллельной трансформации его внутрен-
ней семантики, напоминающей, в определенной мере, вторичную номинацию, 
способствующую возникновению фразеологических структур, темпоральная 
составляющая (актуальное настоящее момента речи) становится лишь фоном 
для реализации модальных отношений (побудительности и волюнтативно-
сти), которые таким образом выступают на первый план. Специфика оформле-
ния предложений-высказываний данного типа состоит в том, что подлежащее-
субъект (потенциальный, каузируемый производитель / исполнитель действия) 
в них отделен от действия и тем самым от своего предикативного признака, а 
также и в том что, в соответствии с этим, реализация каузированного действия 
зависит от реальной способности и воли того же (каузируемого) ты-субъекта. 
Таким образом, можно сказать, что рассмотренная модель высказывания пред-
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ставляет не только косвенное выражение апеллятивной (конативной) и фатиче-
ской (контактоустанавливающей) функций языка, но и сублимированное им-
плицитное языковое выражение коммуникативной целеустановки. 

Добавим, что перечисленные значения презенса СВ всeгдa рeaлизуются в 
пределах реальной модальности и настоящего актуального времени момен-
та речи, т.е. в рaмкaх прeзeнтнo-футурaльнoй пeрспeктивы и кoнкрeтных 
высказываний (рeчeвых aктoв), опирающихся на контекст «hic et nunc», точ-
нее на прагматико-дейктические компоненты я – ты – здесь – сейчас – это, 
неразрывно связанные со статическим аспектом пространственно-временных 
отношений и динамическими семантическими признаками когнитивного 
принципа «надкатегориальной локализации» и являющиеся, таким образом, ре-
ференциальными категориями, которые всегда функционируют в тесном взаи-
модействии с другими референциальными категориями, в первую очередь с се-
мантической категорией определенности / неопределенности.

Рассмотренные случаи употребления СВ, в частности формы презенса СВ 
(как его севернославянские грамматикализованные формы, так и его южнос-
лавянские неграмматикализованные формы), теряют темпоральные характери-
стики, и остается лишь (атемпоральная) нерезультативность действия, которая, 
в принципе, совпадает с «качеством действия» и вневременным характером гла-
гольных форм, т.е. с понятиями, отражающими, по сути дела, специфику теоре-
тико-грамматических взглядов выдающегося русского ученого К. С. Аксакова 
(1855) на категорию глагола, сыгравших значительную роль в последующих 
аспектуально-темпоральных исследованиях, способствовавших более глубоко-
му изучению глагольного времени и вида и обогативших, таким образом, рус-
скую и славянскую грамматическую мысль в целом. 

В заключение отметим, что во всех приведенных типах видового противопо-
ставления (а также в случаях непротивопоставления) решающую роль, наряду 
с лексическим значением глаголов и актуализацией их видо-временных форм, 
играют прагматические условия речевого общения (где особое место принад-
лежит коммуникативной целеустановке высказывания, с которой актуалиазция 
непосредственно и связана), т. е. контекст (как лексический и синтаксический, 
так и ситуативный). 
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Дојчич П. Војводић

О МОДАЛНИМ ЗНАЧЕЊИМА СВЕРШЕНОГА ВИДА  
У НЕГАТИВНИМ ИСКАЗИМА У РУСКОМ, СРПСКОМ  

И ДРУГИМ СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Резиме

У чланку се разматра функционисање свершенога вида у негативном контексту 
у руском, српском и другим словенским језицима. Посебна пажња посвећује се 
употреби перфективног презента са партикулом не / ne / nie. Анализирa се његова 
употреба у потенцијалним значењима (‘неуспјешан покушај (немогућност) да се 
изврши радња / постигне одређени резултат’) у сјевернословенским језицима у 
негативним исказима попут (рус.) Зову – не дозовусь, кричу – не докричусь, жду 
– не дождусь (‘зовем – али не могу да дозовем, вичем – али не могу да “до-
викнем”, чекам – али не могу да дочекам’), Я этoго нe пoйму (‘ја то никако не 
могу да схватим’), или пак у словеначком типа Ne pride več sama do zdravnika, 
je preslaba (‘она не може више да сама дође код доктора јер је превише слаба’), 
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као и употреба у волунтативном значењу (‘одбијање / неспремност да се изврши 
радња’) у дијалошком контексту „општесловенског” типа (рус.) – Дай мне этот 
карандаш! – Не дам! / (срп.) – Дај ми ту оловку! – Не дам! и у исказима са 
формалним футурским облицима (у руском и пољском, а што је карактеристично 
за све сјевернословенске језике), као што је Я не стану отпирать эту дверь и 
ни за что не войду туда / Ja nie będę otwierał tych drzwi ani tam nie pójdę, чији је 
еквивалент у српском (и другим јужнословенским језицима), по правилу, модална 
(волунтативна) негативна конструкција „нећу / не желим + да + перфективни 
/ имперфективни презент” (Ја нећу да отворам / отварим та врата и нећу 
тамо да улазим / уђем).  Поред тога, у раду се разматра и „општесловенски” 
синкретизам перфективног презента у негативним „апелативним” исказима-
питањима (са позивом да се изврши одређена радња) типа (рус.) Почему ты не 
придешь? (‘приходи!’) / (пољ.) Dlaczego nie przyjdziesz? (‘przyjdź!’) / (срп.) Зашто 
не дођеш? (‘дођи!’). 

Експликацијом (семантичком анализом) наведених исказа аутор долази до 
закључка да се употреба сврешенога вида не може свести на просту супституцију 
несвршеним видом јер свршени вид у датом случају не само да чува основно 
значење несвршеног вида већ и „обогаћује” читав исказ додатним, модалним 
(потенцијалним, волунтативним, прескриптивним или нецеситативним) значе-
њима, која се не могу изразити употребом несвршенога вида. Резимирајући 
резултате свога истраживања, аутор наглашава да је употреба перфективног 
презента с негацијом у исказима, чија је реализација повезана са актуелном 
садашњошћу, односно са говорним тренутком, условљена не само ситуационим 
и синтаксичким већ и лексичким контекстом. 

Кључне ријечи: свршени вид, негативни контекст, перфективни презент, 
партикула не / ne / nie, модална (потенцијална, волунтативна, прескриптивна, 
нецеситативна) значења, актуелна садашњост, говорни тренутак, тачка 
одмјеравања, семантичка анализа, руски, српски и други словенски језици.
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К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ СОВЕРШЕННОГО ВИДА  
В ИТЕРАТИВНЫХ КОНТЕКСТАХ В СЕРБСКОМ  

И ХОРВАТСКОМ ЯЗЫКАХ

В работе рассматривается употребление глагольного вида в итеративных контекстах в 
настоящем и прошедшем времени в сербском и хорватском языках. Анализируются случаи 
выбора СВ вместо ожидаемого НСВ у терминативных глаголов. Показано, что такой выбор 
предопределяется акциональным (результативным) характером предиката, т.е., в конечном 
счете, «определенным» («индивидуализированным»), событийным характером действия 
(см. Дики 2000). Примеры, взятые из хорватского национального корпуса (HNK) и из корпу-
са современного сербского языка (SrpKor), были подвергнуты оценке носителей языка. Для 
этого использовался метод анкетирования.

Ключевые слова: славянский глагольный вид, итеративность, совершенный вид, сербский 
язык, хорватский язык.

The paper deals with the use of verbal aspect in iterative contexts in the present and past tense 
in Serbian and Croatian. We analyze the cases in which PF is chosen instead of the expected IPF. It 
turns out that such an anomaly is determined by the resultative nature of the predicate, which is de-
termined and individualized (in the sense of Dickey 2000). Тhe language material, taken from the 
Croatian National Corpus (HNK) and the Modern Serbian Corpus (SrpKor), was submitted to nati-
ve speakers for evaluation. This has been achieved by means of a questionnaire. 

Keywords: Slavic verbal aspect, iterativity, perfective aspect, Serbian, Croatian.

1. Вступление
Хорошо известно, что в сербском и хорватском языках, подобно тому, что про-

исходит в «западной» группе славянских языков (в словенском, чешском, словац-
ком и серболужицком) употребление СВ шире, чем в языках «восточной» группы 
(русский, украинский, белорусский и болгарский). Это, уже общепринятое, мне-
ние впервые было высказано в работах С. Дики, где отмечается также, что серб-
ский и хорватский, с одной стороны, и польский, с другой, играют роль «транзи-
ционных» языков (см. в особенности Dickey 2000: 68–71, 146 –148). См. также 
Stunová 1993; Петрухина 2000; Барентсен 2008; Fedotov 2015 и др.

Это особенно заметно при употреблении настоящего времени, где СВ вы-
полняет различные атемпоральные функции, такие, как, например, настоящее 
историческое, настоящее гномическое, итеративность и т.д. В этих случаях осо-
бенно заметна вариативность СВ и НСВ, смысл и функция которой улавлива-
ется с трудом.
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Что касается выражения итеративности в славянских языках (с особым ак-
центом на ситуацию в сербском и хорватском), существуют различные иссле-
дования, посвященные этой проблематике. См., напр., Bĕličová-Křižková 1981; 
Ivić 1983; Танасић 1996, 1999; Thomas, Aнђелковић 1998; Dickey 2000; Šarić 
2001; Недић 2018; Kalsbeeck, Lučić 2008; Войводич 1998; Воjводић 2019. 

Среди этих исследований особенно интересна работа Дики, где на основе 
когнитивной теории (см. Langacker 1997) подчеркивается связь между употре-
блением СВ в итеративных контекстах и более «определенным» характером 
события, его большей локализованностью в ментальном пространстве говоря-
щего, большей контекстуализованностью (Dickey 2000: 80–85). См. по этому 
поводу также Šarić 2001 и Lehmann 2013.

В целом все указанные выше исследования соглашаются в том, что при упо-
треблении терминативных глаголов в итеративных контекстах СВ варьируется 
с НСВ. Точнее говоря: 1) СВ появляется чаще в настоящем времени, чем в про-
шедшем; 2) СВ употребляется намного чаще в придаточных предложениях, где 
он появляется почти автоматически, по сравнению с главными (cм. Nema dana 
da ne pojedem bar malo čokolade); 3) в главных предложениях СВ появляется 
только в кратно-парных конструкциях (см. Uvek se naljuti kad mama počne da 
govori o tome (пример из Dickey 2000: 83); 4) в простых предложениях употре-
бление СВ – это весьма редкое явление, которое может иметь место только тог-
да, когда контекст указывает на достижение предела каждого повторяющегося 
на микроуровне действия. 

Исследователи соглашаются также в том, что в хорватском языке, особенно 
на кайкавских территориях, находящихся под влиянием словенского языка, та-
кое употребление СВ появляется чаще, чем в сербском языке, и что в сербском 
оно появляется чаще в разговорном, чем в литературном языке. 

К этой проблеме мы обращались в статье, посвященной употреблению СВ и 
НСВ в презентных формах в некоторых атемпоральных контекстах, в том чис-
ле в итеративных, в хорватском языке (Бенаккьо, Биазио 2020). Работа прово-
дилась на материале Хорватского Национального Корпуса (HNK). В данной ра-
боте мы снова возвращаемся к проблеме, расширяя и углубляя анализ, прежде 
всего включая примеры сербского языка, взятые из Корпуса современного серб-
ского языка (SrpKor1), а также принимая во внимание итеративные контексты в 
прошедшем времени. 

Однако рассмотрение корпусных примеров, являвшегося основной исход-
ной точкой для данного исследования, оказалось недостаточно для углублен-
ного анализа. Колебания между употреблением СВ и НСВ, отраженные в кор-
пусах, не дают возможности уточнить, с какой частотностью появляются эти 
две формы, какая из двух употребляется чаще и почему. Действительно, при-
сутствие в корпусах примеров употребления СВ для выражения итеративного 
значения никак не исключает присутствие в тех же (или в аналогичных) контек-
стах соответствующих форм НСВ. 

1 Следует иметь в виду, что количество примеров, представленных в этом корпусе, гораз-
до меньше (HNK содержит около 216.000.000 слов, а SrpKor – около 122.000.000).
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Чтобы лучше разобраться в данной проблеме, мы составили анкету, нацеленную 
на установление того, какой выбор вида в разных итеративных контекстах является 
предпочтительным. Принимались во внимание терминативные глаголы pisati/napi-
sati, čitati/pročitati, piti/popiti. Анкета была создана посредством платформы Google 
forms и разослана носителям сербского и хорватского языков. На нее ответили 48 
анонимных респондентов, более или менее равномерно представляющих эти два 
языка. Результатам данной анкеты посвящена настоящая статья.

Анкета состояла из двух частей: первую часть составляли девять контекстов в на-
стоящем времени, по три на каждый из перечисленных выше глаголов. Каждый из 
контекстов представлял два варианта: в СВ и НСВ. Каждому варианту респондент 
должен был поставить балл по линейной шкале (от 1/very bad до 5/very well). Таким 
образом, всего было задано 18 вопросов. Во второй части анкеты было рассмотрено 
употребление СВ в аналогичных контекстах в прошедшем времени, применялись те 
же самые критерии. Каждый респондент снова ответил на 18 вопросов. 

Контексты, составляющие анкету, основаны на примерах, взятых из корпу-
сов, иногда чуть модифицированных, упрощенных, или, во второй части ан-
кеты, перенесенных в прошедшее время и при этом несколько адаптирован-
ных. Были предложены простые предложения, а также главные предложения 
кратно-соотносительных конструкций. Придаточные конструкции не принима-
лись во внимание, поскольку, как известно, в принятых во внимание языках 
употребление СВ в данных контекстах – это обычное явление. 

Примеры написаны латинским алфавитом и отражают хорватский вариант.
Следует уточнить, что при выборе корпусных примеров для анкеты прини-

мались во внимание только те, которые содержат СВ, так как именно эти при-
меры представляют интерес для нашего анализа. Многочисленные случаи упо-
требления НСВ, считающиеся нормой, не анализировались.

Наконец, следует добавить, что мы обращались только к случаям неограни-
ченной кратности (unbounded repetition), поскольку, как известно, употребление 
СВ для ограниченной кратности – это явление, которое может иметь место также 
в языках восточной группы. По тем же причинам мы избегали также контекстов, 
в которых СВ мог передавать потенциальное или наглядно-примерное значение. 

Последний, не менее важный момент нашего анализа – это «активное» об-
суждение полученных анонимных ответов на анкету с другими информантами, 
также носителями сербского и хорватского языков. 

Итак, переходим к рассмотрению результатов анкеты. Мы будем комменти-
ровать ответы респондентов в разных контекстах, рассматривая сначала приме-
ры в настоящем времени (§2), затем в прошедшем (§3). В конце статьи ответы 
будут приведены также графически, в виде гистограмм (§4). 
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2. Результаты анкеты. Настоящее время
Начнем с первого примера, касающегося глагола pisati/napisati:

(1) Poeziju pišem impulsivno, ne pišem je mjesecima, onda 
sjednem i u tri dana pišem/napišem pola zbirke.
‘Стихи пишу импульсивно, не пишу их месяцами, по-
том сажусь и в три дня пишу половину сборника.’

Как можно увидеть (см. графики 1а и 1б), подавляющее большинство ре-
спондентов (44 из 48) поставило высший балл («5») СВ. Низкие баллы («1» и 
«2») этой форме не были поставлены ни разу. «Лакмусовой бумажкой», под-
тверждающей данный результат, послужили ответы на вариант с НСВ, которые, 
наоборот, содержат низкие баллы («1» и «2») для НСВ.

Действительно, в данном случае глагол обозначает событие, т.е. именно тип 
действия, совместимый с употреблением СВ, а не с НСВ. Это подтверждает-
ся разными элементами контекста. Во-первых, интересующей нас глагольной 
форме предшествует обстоятельство времени u tri dana, т. е. «показатель срока 
завершения», по определению Е. В. Падучевой (1996: 167), который несомнен-
но играет важную роль для выражения результативности и, следовательно, для 
выбора СВ. Кроме того, в предложении выражен квантифицированный прямой 
объект. И еще: интересующей нас глагольной форме (napišem) предшествует 
другая форма в СВ (sjednem), которая образует с ней цепь действий. Как извест-
но, это тоже контекст, способствующий проявлению результативности, так как 
последовательность действий в цепи предполагает их законченность. 

Стоит отметить, что в примере (1) в двух предложениях (Poeziju pišem 
impulsivno, и ne pišem je mjesecima), предшествующих интересующему нас 
предложению (u tri dana pišem/napišem pola zbirke), контекстные ситуации 
иные, и неслучайно здесь появляется НСВ. В них выражается нетерминатив-
ное действие, объект которого (poezija), либо выраженный этой лексемой, либо 
передаваемый местоимением, является неисчисляемым существительным, не-
способным выражать события (см. аналогичную ситуацию в примерах из сло-
венского языка в Бенаккьо, Пила 2015: 85). Более того, в первом предложении 
глагол сопровождается наречием (impulsivno), фокусирующим внимание на 
способе осуществления действия, а не на достижении предела, а во втором – 
наречием времени (mjesecima), подчеркивающим длительность действия.2

Подобное можно сказать и по поводу следующего примера:

2 Для других случаев регулярного употребления НСВ при нетерминативных повторяю-
щихся действиях см., напр., Za sada pišemнсв o onome što znam i što mi je na dohvat ruke. (Пока 
я пишунсв о том, что знаю, и о том, что находится у меня под рукой.) или Priče ipak pišemнсв u 
kontinuitetu, razmišljajući. Poeziju pišemнсв iz srca, iz emocija. (Рассказы все-таки пишунсв дол-
го, вдумываясь. А стихи пишунсв сердцем и душой.) (см. подробнее Бенаккьо, Биазио 2020). 
В обоих примерах предикат является нетерминативным в силу того, что он выражает пред-
мет речи (o onome što znam) или образ действия (u kontinuitetu, razmišljajući, а также iz srca, 
iz emocija).
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(2) Na popis želja, koji sastave djeca, roditelji pišu/napišu 
zahtjev koji mališani moraju ispuniti.
‘В составленном детьми списке желаний родители 
пишут просьбу, которую дети должны выполнить.’

В примере говорится о традициях и привычках, связанных с рождественски-
ми праздниками. Здесь тоже (см. графики 2а и 2б) предпочитается употребле-
ние СВ. В самом деле, здесь глагол сопровождается прямым объектом в един-
ственном числе (zahtjev). По единодушному мнению информантов, с которыми 
мы впоследствии обсудили ответы, объект во множественном числе (zahtjeve) 
непременно вызвал бы употребление глагола НСВ. Однако график 2б показы-
вает также бóльшую, по сравнению с 1б, тенденцию к употреблению НСВ. Это, 
видимо, связано с тем, что в этом случае действие может быть интерпретиро-
вано как процессное. 

Похожая ситуация в следующем примере:

(3) Kardinali će glasovati dva puta dnevno, ujutro i popodne. 
Svaki kardinal piše/napiše svoj izbor na komadiću 
papira, koji se onda presavije i stavlja u posudu od srebra 
i pozlaćene bronce.
‘Кардиналы будут голосовать два раза в день, утром 
и днем. Каждый кардинал пишет свой выбор на ли-
сте бумаги, который затем складывается и помеща-
ется в контейнер из серебра и позолоченной бронзы.’

В нем описывается хабитуальный ритуал конклава для избрания папы рим-
ского. Как показывают графики 3а и 3б, здесь тоже частотность употребления 
СВ превышает НСВ, однако в чуть меньшей мере по сравнению с примером (2), 
и еще меньше по сравнению с (1). В (3) две видовые формы почти эквивалент-
ны с точки зрения частотности. В пользу употребления СВ выступает явно ре-
зультативный характер действия голосования, а также тот факт, что глагол впи-
сывается в цепь других действий, первое из которых (presavije) также в СВ, в 
то время как следующее за ним (stavlja), выражающее не менее терминативное 
действие, почему-то передано в НСВ. Это свидетельствует о том, что исследу-
емая здесь вариативность, которую чаще всего можно объяснить акциональны-
ми характеристиками предиката, иногда имеет произвольный характер. Как ут-
верждают информанты, как раз присутствие в контексте формы НСВ (stavlja), 
возможно, в свою очередь влияет на (относительно) высокую частотность вы-
бора НСВ. 

Рассмотрим далее пример (4), с глаголом piti/popiti:
(4) Svakodnevno pijem/popijem čašicu viskija, osobno 

ga najviše volim piti prije večere.

‘Я выпиваю стакан виски каждый день, лично я 
больше всего люблю пить его перед ужином.’
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В данном случае также предпочтение отдается употреблению СВ (форме 
popijem низкие баллы респонденты не ставили), что опять же объясняется ре-
зультативным характером предиката, где глагол сопровождается прямым (кван-
тифицированным) объектом в единственном числе (см. график 4а). Как под-
твердили опрошенные впоследствии информанты, если убрать квантификатор 
объекта и заменить čašicu viskija просто неисчисляемым существительным vi-
ski, то выбор НСВ становится предпочтительным. Более того, как и в (3), здесь 
респонденты анкеты также одобряют (хотя и в меньшей мере, чем в преды-
дущем примере) употребление НСВ, подчеркивающего длительность действия 
(см. график 4б). В данном случае в русском переводе соответствующая форма 
– это скорее ‘попиваю’. 

Подобное можно сказать по поводу примера (5), с тем же глаголом

(5) Oni piju/popiju dnevno bar 3 litra mineralne vode.
‘Они выпивают не менее 3 литров минеральной 
воды в день.’

Как показывают графики 5а и 5б, конкуренция между двумя формами стано-
вится более ощутимой, по всей вероятности, в связи с тем, что здесь, по сравне-
нию с (4), объект имеет менее определенную квантификацию (bar 3 litra вместо 
čašicu viskija), а также менее определенную коллокацию во времени: речь идет 
о действии, которое повторяется по нескольку раз в день, в то время как в (4) 
действие повторяется раз в день, при этом не в любой момент, а именно перед 
ужином (prije večere).

Немного иначе обстоит дело со следующим примером:

(6) Kad dođe u Split, Miloš prvo pije/popije čašu domaćeg 
vina, da malo pročisti krv.
‘Приехав в Сплит, Милош сначала выпивает стакан 
местного вина, чтобы немного очистить свою кровь.’

Как показывают графики, здесь, точно так же, как и в примере (1), СВ пред-
почитается гораздо больше: высший балл этому варианту поставило подавля-
ющее большинство респондентов (45 из 48), а низкие баллы (от «1» до «3») не 
были поставлены ни разу (см. график 6а). Это подтверждается ответами с ва-
риантом НСВ, которому, наоборот, были поставлены низкие баллы (см. гра-
фик 6б). В самом деле, в пользу предпочтительного выбора СВ, кроме при-
сутствия в контексте прямого объекта в единственном числе (выражающего 
определенную квантификацию), выступает синтаксическая структура, обрам-
ляющая интересующее нас предложение (Miloš prvo pije/popije čašu domaćeg 
vina). Имеется в виду, во-первых, его включение в кратно-парную конструкцию 
(см. Kad dođe u Split), которая, как уже было замечено, способствует употре-
блению СВ даже в главном предложении. Во-вторых, играют роль его таксис-
ные отношения с последующим придаточным предложением цели. Кроме того, 
как отметили впоследствии информанты, присутствие в контексте наречия prvo 
создает цепную структуру, несмотря на то, что здесь последующее действие на-
прямую не называется.
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Последние три примера, которые были включены в анкету, касаются глагола 
čitati pročitati. См.:

(7) Svako jutro odvojim dio svoga vremena i čitam/pročit-
am sve poruke koje građani pišu na Internetu.
‘Каждое утро я отвожу часть своего времени и чи-
таю все сообщения, которые граждане пишут в 
Интернете.’

В данном случае респонденты также дали высокую оценку форме СВ (см. 
график 7а), по всей вероятности, из-за явно результативного характера предика-
та. В самом деле, несмотря на то, что объект появляется во множественном чис-
ле, он сопровождается местоимением sve. И действительно, как подтвердили 
опрошенные впоследствии информанты, если убрать местоимение и оставить 
только объект во множественном числе (poruke), то, несомненно, употребление 
НСВ станет предпочтительным. Возможно, употребление СВ (pročitam) вызва-
но также присутствием предиката odvojim, называющего предшествующее дей-
ствие. И действительно, употребление формы НСВ (odvajam) способствовало 
бы появлению второго предиката в НСВ. При этом в последнем случае берет 
верх длительность действия. 

В любом случае, даже в контексте, где предпочитается СВ, НСВ активно 
конкурирует с ним (см. график 7б), сильнее, чем в предыдущих примерах. Это 
также объясняется длительным характером предиката, который легко может 
вызвать у говорящего (субъективный) выбор НСВ. 

Аналогичным образом можно объяснить предпочтительное употребление 
СВ (но вместе с тем и высокую конкуренцию НСВ) в следующем примере:

(8) A posebno sam sportski fanatik. Sve što se piše o sportu 
čitam/pročitam od A do Ž.
‘Но прежде всего я фанат cпорта. Все, что пишут о 
спорте, я читаю от А до Я.’

Как можно увидеть на графиках 8а и 8б, две видовые формы почти эквива-
лентны с точки зрения частотности. Выбор респондентов колебался между вы-
ражением полного завершения действия (поддерживаемого как местоимением 
sve, так и выражением od A do Ž) посредством СВ и выражением длительного 
характера действия, что вызвано семантикой предиката (читать все, от начала 
до конца, несомненно занимает много времени).

То же самое можно сказать о следующем примере, где обе формы получают 
почти одинаковую оценку, однако при некотором преобладании СВ:

(9) Moj je muž navikao ujutro u šest sati, prije posla, pre-
listati novine uz kavu, kako bi se informirao o novosti-
ma. Popodne ih, pak, čita/pročita detaljno.
‘Мой муж привык читать газету в шесть часов утра, 
перед работой, с кофе, чтобы получить информацию 
о новостях. Однако днем он читает их подробно.’
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Здесь в контексте присутствуют два элемента, влияющие на выбор НСВ: 
во-первых объект глагола, который стоит во множественном числе, во-вторых, 
наречие detaljno, которое несет процессную (длительную) семантику. Тем не 
менее НСВ допускается почти наравне с СВ. Дело в том, что интересующему 
нас предложению (Popodne ih pak čita/pročita detaljno) предшествует другое 
предложение, в котором называется то же действие, однако не законченное, а 
только начатое, «намеченное». Иными словами, в целом контекст делает воз-
можными две противоположные аспектуальные интерпретации, процессную 
и результативную, что и отражается в колебаниях между двумя видовыми 
формами (СВ и НСВ), засвидетельствованных в ответах респондентов (см. 
графики 9а и 9б).

Итак, как ожидалось, в результате нашей анкеты, касающейся настоящего 
времени, были обнаружены случаи употребления как НСВ (безусловно, более 
частотного), так и СВ. Вариативность оказалась далеко не случайной: в ней 
отмечалась закономерность, связанная с акциональным характером предиката. 
Точнее говоря, глаголы, выражающие (многократное) достижение предела, по-
являются, как правило, в СВ, в то время как глаголы, не выражающие его, по-
являются в НСВ. Результативная акциональная характеристика предиката чаще 
всего выражается окружающим его контекстом, т. е. различными языковыми 
средствами, способствующими появлению «определенного» («индивидуали-
зированного») событийного характера действия и, следовательно, выбору СВ. 
Это, например, (исчисляемый) прямой объект в единственном числе, прямой 
объект во множественном числе с референтным значением, инклюзивное об-
стоятельство времени, синтаксические конструкции, создающие цепь действий 
и т.д. Важную роль, как мы видели, играют также таксисные отношения, появ-
ляющиеся в сложноподчиненных предложениях, как придаточных, так и глав-
ных (см. кратно-парные конструкции): здесь сама ситуация зависимости одно-
го действия от другого (также повторяющегося) непременно порождает более 
определенный, индивидуализированный контекст. При отсутствии этих факто-
ров, или их меньшей очевидности, выбирается НСВ. 

Перейдем к рассмотрению второй части анкеты.

3. Результаты анкеты. Прошедшее время
Как было сказано в начале работы, вариативность СВ и НСВ для выраже-

ния итеративности, которая сближает сербский и хорватский языки с группой 
западнославянских языков, одновременно отличая их от восточнославянской 
группы, возникает прежде всего в настоящем времени. При этом в прошедшем 
времени данное явление встречается гораздо реже. 

Вторая часть анкеты была нацелена на определение частотности употребления 
СВ в прошедшем времени по сравнению с настоящим. Как и ожидалось, в боль-
шинстве случаев в заданных примерах респонденты ставили самые низкие баллы 
формам СВ, а самые высокие – НСВ, несмотря на то, что (если исключить смену 
временной перспективы) примеры полностью соответствуют примерам из преды-
дущего параграфа, т. е. здесь предикаты также терминативны и обозначают дей-
ствие, которое повторялось, каждый раз достигая своего внутреннего предела. 
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Бóльшая вариативность встречается почему-то в первых трех примерах, ка-
сающихся глагола pisati/napisati:

(10) Pisao sam poeziju impulsivno, nisam pisao mjesecima, 
pa onda sam u tri dana pisao/napisao pola zbirke.
‘Стихи писал я импульсивно, не писал их месяца-
ми, потом садился и в три дня писал половину сбор-
ника.’

(11) Na popis želja, koji su sastavljala djeca, roditelji su pi-
sali/napisali zahtjev koji su mališani morali ispuniti.
‘В составленном детьми списке желаний родители 
писали просьбу, которую дети должны были выпол-
нить.’

(12) Kardinali su glasovali dva puta dnevno. Svaki je kardi-
nal pisao/napisao svoj izbor na komadiću papira, koji 
je bio onda presavijen i stavljen u posudu od srebra i 
pozlaćene bronce.
‘Кардиналы голосовали два раза в день, утром и 
днем. Каждый кардинал писал свой выбор на листе 
бумаги, который затем складывался и помещался в 
контейнер из серебра и позолоченной бронзы.’

В этих примерах большинство респондентов дало высокую оценку СВ, что в 
принципе не соответствует отмеченной выше общей тенденции.3 Так, что каса-
ется примера (10), предпочтение СВ они объяснили присутствием в контексте 
«результативного» наречия времени u tri dana (cр. график 10а). Относительно 
двух других примеров информанты затруднялись объяснить предпочтительный 
выбор СВ, однако одобряли его.

По нашему мнению, в (11) в пользу СВ мог выступать подчеркнуто «опре-
деленный», четко контекстуализированный контекст, который, как было сказа-
но в начале статьи, является главным благоприятным условием для употребле-
ния СВ (cр. график 11a).4 То же самое можно сказать о примере (12) (cр. график 
12а). Более того, здесь предпочтительное употребление СВ могло быть вызва-

3 Возможно, в этих примерах, особенно в (10) и (11), высокая оценка, данная СВ, объяс-
няется тем, что здесь итеративный контекст недостаточно четко выражен, что и могло при-
вести к «естественной» интерпретации СВ как формы, выражающей конкретно-фактическое 
значение, которое является главным значением СВ в прошедшем времени. То же самое мож-
но сказать о примерах (15) и (17), прокомментированных ниже. Однако информанты, с ко-
торыми мы впоследствии обсуждали результаты анкеты, подтвердили ответы респондентов, 
при этом утверждая, что контекст явно выражает не однократное, а многократное действие.

4 См. по этому поводу Dickey 2000: 80–85. Весьма интересно, в частности, замечание аме-
риканского лингвиста о том, что ограничение на употребление СВ, столь важное для серб-
ского и хорватского, не характерно для словенского и вообще для других славянских языков 
«западной» группы. Здесь СВ для выражения итеративности может появляться также вне 
четко контекстуализированных контекстов (Dickey 2000: 84–85). См. по этому поводу также 
интересные наблюдения М. Ивич о нерегулярности (эпизодичности) действия как о факторе, 
способствующем употреблению СВ (Ivić 1983: 42).
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но также синтаксической структурой сложного предложения, составленного из 
цепи действий, следующих за действием главного предложения.

Более ожидаемыми являются оценки последующих примеров (13)–(18), кото-
рые приводятся ниже. Здесь ответы респондентов распределены так равномер-
но, что мы посчитали лишним комментировать их по отдельности. Достаточно 
сказать, что во всех приведенных ниже примерах подавляющее большинство 
респондентов поставило высший балл («5») форме НСВ. Правда, в некоторых 
случаях СВ тоже получил большое количество высших баллов. Это случай при-
мера (15), где 18 из 48 респондентов поставили «5» форме СВ (ср. график 15а), 
и примера (17), где ту же оценку дали 22 из 48 респондентов (ср. график 17а). 
Однако, повторим, НСВ несомненно преобладает.5

(13) Tada sam svakodnevno pio/popio čašicu viskija, osob-
no sam ga najviše volio piti prije večere.
‘Тогда я выпивал стакан виски каждый день, лично я 
больше всего любил пить его перед ужином.’

(14) Ljeti su oni pili/popili bar 3 litra mineralne vode dnev-
no.
‘Летом они выпивали не менее 3 литров минераль-
ной воды в день.’

(15) Kada je dolazio u Split, Miloš je prvo pio/popio čašu 
domaćeg vina, da malo pročisti krv.
‘Когда приезжал в Сплит, Милош сначала выпи-
вал стакан местного вина, чтобы немного очистить 
свою кровь.’

(16) Svako jutro sam odvajao dio svoga vremena i čitao/
pročitao sve poruke koje građani pišu na Internetu.
‘Каждое утро я отводил часть своего времени и чи-
тал все сообщения, которые граждане пишут в 
Интернете.’

(17) A posebno sam bio sportski fanatik. Sve što se je pisalo 
o sportu čitao/pročitao sam od A do Ž.
‘Но прежде всего я был фанатом спорта. Все, что 
пишут о спорте, я читал от А до Я.’

(18) Moj je muž bio navikao ujutro u šest sati, prije posla, 
prelistati novine uz kavu, kako bi se informirao o novo-
stima. Popodne ih je pak čitao/pročitao detaljno.
‘Мой муж имел привычку читать газету в шесть ча-
сов утра, перед работой, с кофе, чтобы получить ин-
формацию о новостях. Однако днем он читал их 
подробно’

5 Для более подробной информации мы отсылаем к соответствующим графикам в при-
ложении.
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Итак, результаты анкеты, с одной стороны, подтверждают общепринятое 
мнение о том, что CВ в итеративных контекстах в прошедшем времени встре-
чается редко, гораздо реже, чем в настоящем времени. Однако его употребле-
ние иногда не просто допускается, но и прямо предпочитается, причем в тех 
же контекстных условиях, которые отмечались для настоящего времени. По 
всей вероятности, предпочтение НСВ здесь связано с конкуренцией столь «ве-
сомого», основного значения СВ в прошедшем времени, как «конкретно-фак-
тическое» (такая «конкуренция», как известно, в настоящем времени возника-
ет гораздо реже, а именно только в атемпоральных контекстах). Эту гипотезу 
поддерживает наблюдение о том, что CВ легко появляется как в сербском, так 
и в хорватском языках в конструкциях, выражающих итеративность в (дале-
ком) прошлом, которые принято называть «habitualni potencijal» или «potencijal 
za prošlost». Здесь конкуренции с конкретно-фактическим значением уже нет, 
и форму СВ можно употреблять свободно, точнее, с той же частотностью и 
дистрибуцией (т.е. на основании тех же критериев), которые были отмечены 
по поводу настоящего времени (см. по этому поводу Ivić 1983; Танасић 1996; 
Kalsbeek, Lučić 2008; Недић 2018 и др.). Однако эта тема не будет обсуждаться 
здесь, а станет объектом отдельной работы.

4. Заключение
На основании всего вышесказанного можно подвести следующие итоги. Прежде 

всего, употребление СВ в итеративных контекстах для обозначения событий в на-
стоящем времени допускается, а иногда прямо предпочитается, как в сербском, так 
и в хорватском языках, не только в придаточных предложениях и в главных предло-
жениях в кратно-парных конструкциях, но и в простых предложениях. 

Вариативность СВ и НСВ далеко не произвольна. За некоторыми исключе-
ниями, обнаруживается закономерность, связанная с акциональным характе-
ром предиката. С одной стороны, СВ появляется только в случае результатив-
ного акционального характера предиката; то же самое ограничение имеет место 
и в прошедшем времени, хотя здесь СВ употребляется намного реже, возмож-
но, из-за сильной конкуренции конкретно-фактического значения. 

С другой стороны, возможное появление НСВ в тех же самых контекстах отра-
жает решение говорящего выразить или подчеркнуть длительный характер повто-
ряющегося действия; иными словами, это субъективный, но обоснованный выбор.

В рамках нашего анализа никакого существенного различия между сербским 
и хорватским по обсуждаемой проблематике обнаружено не было.

Данный анализ находится на начальном этапе. Безусловно, его следовало бы 
расширить и углубить, принимая во внимание большее количество материа-
ла. Полезным было бы также сравнить полученные здесь результаты о серб-
ском и хорватском языках со словенским языком, где ситуация очень похожа 
(см. Бенаккьо, Пила 2015, Дерганц 2015). Это помогло бы получить более точ-
ное представление о степени близости этих языков, а также о том, каково место 
сербского и хорватского в континууме, представляющем распространение гла-
гольного вида в славянских языках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Графики*6

* Число респондентов (всего 48), поставивших баллы, указано жирным шрифтом над 
каждым графиком, справа от соответствующей оценки.
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Розана Бенакjо

O УПОТРЕБИ СВРШЕНОГ ВИДА У ИТЕРАТИВНИМ КОНТЕКСТИМА  
У СРПСКОМ И ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ

Резиме

У раду се разматра употреба глаголског вида у итеративним контексти-
ма у садашњем и прошлом времену у српском и хрватском језику. Познато је 
да је у тим језицима, слично ономе што се дешава у „западној” групи словен-
ских језика (у словеначком, чешком, словачком и лужичкосрпском) употреба 
свршеног вида шира него у језицима „источне” групе (руски, украјински, бе-
лоруски и бугарски). То се посебно примећује при изражавању итеративности, 
у првом реду у садашњем времену где је тешко одредити смисао и функцију 
варијативности свршеног и несвршеног вида.

Истраживачи који су се бавили овом темом издвојили су следеће чињенице: 1) 
свршени вид се појављује чешће у садашњем него у прошлом времену; 2) сврше-
ни вид употребљава се много чешће у зависним реченицама, где се појављује 
готово по аутоматизму, него у главним; 3) у главним реченицама свршени вид 
појављује се само у итеративно-парним конструкцијама; 4) употреба сврше-
ног вида у простим реченицама веома је ретка појава која се везује пре свега за 
„одређени” („индивидуализовани”) догађајни карактер радње. Истраживачи су 
такође сагласни да се у хрватском језику, посебно на кајкавским територијама 
које се налазе под утицајем словеначког језика, таква употреба свршеног вида 
среће чешће у говорном него у књижевном језику.

У овом раду вратили смо се том проблему у тежњи да квантитативно одре-
димо ту варијативност како у садашњем, тако и у прошлом времену. За то је 
коришћена анкета која је спроведена помоћу платформе Google forms и упућена 
носиоцима хрватског и српског језика. Добијене одговоре смо затим размотри-
ли с другим информантима, такође носиоцима хрватског и српског језика.

На тај начин смо видели да се допушта употреба свршеног вида за озна-
чавање радњи (догађаја) које се понављају, а некада јој се даје и предност како 
у српском, тако и у хрватском језику, и то не само у зависним и главним ре-
ченицима у итеративно-парним конструкцијама, већ и у простим реченицама. 
Таква употреба тесно је повезана с резултативном акционалном карактеристи-
ком предиката и најчешће се изражава помоћу различитих језичких елемената 
из ширег контекста. То су, на пример: (бројиви) прави објекат у једнини, инклу-
зивна одредба за време, синтаксичке конструкције које стварају низ радњи итд. 
Као важни испоставили су се и односи таксиса у зависносложеним реченица-
ма, како у зависном, тако и у главном делу (видети посебно итеративно-парне 
конструкције). У прошлом времену свршени вид употребљава се у много мањој 
мери, али у принципу у истим контекстним условима.

Такође смо приметили да је могућа појава несвршеног вида паралелно са 
свршеним у истим контекстима повезана са изражавањем (или истицањем) 
дугачког карактера радње која се понавља. У већини случајева то није случајна и 
насумична појава, већ је једноставно резултат субјективног, свесног и у потпуности 
„законитог” (с тачке гледишта граматичких принципа који управљају словенским 
видом) избора између две могуће интерпретације онога што се саопштава.

Кључне речи: славенски глаголски вид, итеративност, савршени вид, српски 
језик, хрватски језик.
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POLSKIE PRZYSŁÓWKI TEMPORALNE O POSTACI 
KOMPARATYWU: PÓŹNIEJ – WCZEŚNIEJ*1

W artykule są omawiane zależności semantyczne i składniowe między komponentami wypo-
wiedzeń zawierających komparatywy przysłówkowe później – wcześniej. Znaczenie stopnia wyż-
szego przysłówka implikuje wynik porównania dwóch różnych stanów rzeczy. Przysłówki później 
– wcześniej użyte w innych znaczeniach, np. później ‘potem, następnie’,  wcześniej ‘poprzednio, 
przedtem’, nie są rozważane w tym artykule. 

Jednostki leksykalne wcześniej niż, później niż otwierają dwie pozycje syntaktyczne, pierwszą, 
lewostronną, dla formy werbalnej, drugą, prawostronną dla frazy werbalnej, nominalnej lub adwer-
bialnej. Frazy zajmujące obie pozycje są wykładnikami pojęć następstwa i uprzedniości. 

Ponadto, w wypowiedzeniach zawierających komparatywy przysłówkowe mogą występować 
po ich lewej stronie frazy liczebnikowe. Są one podrzędne względem komparatywów, wymagają-
cych od tych fraz formy akuzatiwu. Dlatego też można przypisać komparatywom adwerbialnym 
funkcję przyimka. Np. Piotr wrócił do domu dwie godziny później / wcześniej niż Ewa. Frazy li-
czebnikowe służą określaniu różnicy temporalnej między porównywanymi zdarzeniami.

Słowa klucze: semantyka, składnia, język polski, przysłówek, fraza liczebnikowa, przyimek, 
następstwo, uprzedniość.

The paper discusses semantic and syntactic interdependences between the components of sen-
tences containing the Polish adverbial comparatives później – wcześniej. The comparative meaning 
of an adverb implies the result of comparison of two different states of affairs. The adverbs później 
– wcześniej used in other meanings, e.g. później ‘potem, następnie / next, then’, wcześniej ‘poprzed-
nio, przedtem / previously, before that’, are not considered in the paper.

The lexical units wcześniej niż ‘earlier than’, później niż ‘later than’ open two syntactic posi-
tions, the former, on the left side, for the verb form, and the latter, on the right side, for the verbal, 
nominal or adverbial phrase. The phrases taking both positions are the exponents of the notions of 
succession and anteriority.

Moreover, numeral phrases on the left side can occur in sentences containing adverbial com-
paratives. These phrases are subordinate to comparatives which require them to take the accusa-
tive form. Therefore, it is possible to ascribe a prepositional function to the adverbial comparatives, 
e.g. Piotr wrócił do domu dwie godziny później / wcześniej niż Ewa. ‘Piotr came back home two 
hours later / earlier than Ewa.’ Numeral phrases serve to describe the temporal difference between 
the compared events. 

Keywords: semantics, syntax, Polish, adverb, numeral phrase, preposition, succession, anteriority.

*1Publikacja została przygotowana w ramach projektu badawczego NPRH nr 11 H 17 006685, 
realizowanego w latach 2018–2023.
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1. Założenia teoretyczne
Istota stopniowania polega na porównywaniu obiektów lub stanów rzeczy, wy-

krywaniu różnic ilościowych między obiektami lub między stanami rzeczy i komu-
nikowaniu o tym, na czym te różnice polegają. Stopniowanie jest operacją seman-
tyczną, realizowaną środkami morfologicznymi i syntaktycznymi. Stopniowaniu w 
języku polskim podlegają grupy jednostek leksykalnych należących do klas grama-
tycznych przymiotników i przysłówków; ograniczenia w stopniowaniu przymiotni-
ków są omawiane m.in. w Grochowski 2015, 2018a. 

Inwariantem semantycznym komparatywu przymiotnika i przysłówka jest wynik 
porównania danej właściwości w dwóch stanach rzeczy, nieidentycznych pod wzglę-
dem wielkości (ilości). Inwariantem semantycznym superlatywu jest wynik porów-
nania danej właściwości w co najmniej trzech stanach rzeczy, umożliwiający wybór 
tego stanu, w którym wielkość tej właściwości jest większa / mniejsza niż w pozosta-
łych; por. np. Jurkowski 1976, Laskowski 1977, Dróżdż-Łuszczyk 2006, Bałabaniak 
2013. W wyniku przekształcenia formy pozytywu przymiotnika lub przysłówka na 
formę komparatywu lub superlatywu zmienia się skład morfologiczny odpowiednich 
form oraz konstytuowane przez nie schematy syntaktyczne. Formy komparatywu im-
plikują prawostronnie przyimki niż (nom.) / od (gen.), a formy superlatywu przyimki 
z (gen.) / spośród (gen.). 

Przysłówki temporalne o postaci komparatywu odzwierciedlają wynik porówna-
nia właściwości dwóch stanów rzeczy z punktu widzenia ich uprzedniości / następ-
stwa (pierwszy miał miejsce wcześniej niż drugi, a drugi później niż pierwszy) i cza-
su trwania (pierwszy trwał dłużej niż drugi, a drugi krócej niż pierwszy). Por. np.

(1) Piotr urodził się w 2000 roku, a jego siostra Ewa cztery lata później.
(2) Adam dzisiaj wyszedł do pracy o godzinę wcześniej niż zwykle.
(3) Paweł rozwiązywał zadanie o pięć minut dłużej od Agaty.
(4) Marysia studiowała ekonomię o rok krócej od Ani.
Przedmiotem tego artykułu jest analiza zależności semantyczno-składniowych 

między komponentami wypowiedzeń zawierających przysłówki temporalne o kształ-
cie komparatywu później, wcześniej i mające znaczenie stopnia wyższego. Nie w 
każdym użyciu ciągi później, wcześniej komunikują wynik porównania danej właści-
wości w dwóch stanach rzeczy (Deka 2007, Danielewiczowa 2012, Grzegorczykowa 
1974, 1975, 2006, 2015, Jurkowski 1986). Np. w wypowiedzeniach (5) – (8) ciągi te 
tylko pod względem kształtu przypominają komparatywy przysłówków; por.:

(5) Teraz odpocznij, a później pójdziemy na huśtawki. (Danielewiczowa 2012: 87)
(6) O dwunastej wszyscy spotykają się na sumie, a później młodzi idą na piwo do 

Maksa, a starsi do Perełki. (NKJP)
(7) Wcześniej nie bywał taki ponury. (Danielewiczowa 2012: 87)
(8) Wtedy znowu krzyknął mężczyzna, już wcześniej protestujący przeciw funda-

mentalizmowi. (NKJP)
Z teoretycznego punktu widzenia status gramatyczno-leksykalny ciągów później, 

wcześniej może być trojaki: (i) są one utworzonymi regularnie pod względem morfo-
logicznym i syntaktycznym formami stopnia wyższego przysłówków późno, wcześnie, 
mającymi znaczenie komparatywu; (ii) są częściami więcej niż jednosegmentowych 
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jednostek leksykalnych; por. np. na później; ktoś odłożył coś na później; prędzej czy 
później; wcześniej czy później; (iii) stanowią osobne jednostki leksykalne jednoseg-
mentowe (abstrahuję tu od otwieranych przez nie miejsc walencyjnych), wymagające 
wyróżnienia w postaci haseł słownikowych; por.  wypowiedzenia (5) - (8), zawierające 
takie jednostki. Jak to już zostało powiedziane, w tym artykule rozważane będą ciągi 
mające status (i). W pierwszej części pracy zostaną omówione opisy ciągów wcześniej, 
później w słownikach współczesnego języka polskiego, druga jest poświęcona analizie 
zależności między komponentami wypowiedzeń zawierających te ciągi. 

2. Ciągi później, wcześniej w słownikach
Analiza wypowiedzeń zawierających badane ciągi nie zawsze pozwala na ich 

bezdyskusyjną kwalifikację odpowiadającą proponowanym rozróżnieniom. Fakt ten 
znajduje potwierdzenie w opisach słownikowych później, wcześniej, a w szczegól-
ności w ilustrujących je wypowiedzeniach. Przedstawiony w słownikach ogólnych 
współczesnego języka polskiego obraz zależności, w jakie wchodzą wymienione cią-
gi, jest wyjątkowo mało klarowny. Tylko w WSJP PAN wyróżnia się hasła później, 
wcześniej, a w SWJPDun hasło później, w innych słownikach, mianowicie w SJPD, 
SJPSz, USJP i ISJP ciągi te są omawiane w artykułach hasłowych późno, wcześnie.

W SJPD, w artykule późno, podany jest jeden przykład wypowiedzenia z formą 
stopnia wyższego, ilustrujący dosyć enigmatyczną definicję pierwszego znaczenia 
wyrazu hasłowego ‘pod koniec jakiegoś czasu (dnia, doby, roku)’:

(9) Tego dnia Ksawery obudził się później niż zwykle. (SJPD)
W wypowiedzeniu tym później ma znaczenie komparatywu.
Trzecie znaczenie późno wyróżnione w tym samym artykule hasłowym, reprezen-

towane tylko przez stopień wyższy, zdefiniowane jest przez wyliczenie czterech fraz 
bliskoznacznych ‘po jakimś czasie, po upływie pewnego czasu, potem, w przyszło-
ści’. Znaczenie to ilustrują trzy przykłady wypowiedzeń:

(10) Najpierw muszę skończyć studia, to jasne. Ale co później? (SJPD)
(11) Rano szedł na musztrę, do czynności zawodowych w koszarach i przy baterii 

– później na obiad – później drzemał. (SJPD)
(12) W pięć lat później miał pan Kukawka kilkanaście sztuk bydła rogatego. 

(SJPD)
Przytoczoną definicję zdecydowanie lepiej egzemplifikują pierwsze dwa wypo-

wiedzenia niż trzecie. Komunikują one o następstwie zdarzeń, ciąg później nie ma 
w tych wypowiedzeniach relewantnego dla komparatywu znaczenia porównania. 
Bliższe komparatywowi jest znaczenie później w wypowiedzeniu trzecim. Istotną 
przyczyną trudności w interpretacji tego ciągu jest brak kontekstu określającego czas 
zdarzenia, które miało miejsce wcześniej i stanowi obiekt porównania ze zdarzeniem 
aktualnym; por. (12) z:

(13) W pięć lat później od czasu, w którym miało miejsce zdarzenie, o którym 
wcześniej była mowa, pan Kukawka miał kilkanaście sztuk bydła rogatego.

SJPSz i USJP dość podobnie charakteryzują znaczenie później. Trzecie znacze-
nie późno w SJPSz i piąte znaczenie późno w USJP odnoszą się wyłącznie do stop-
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nia wyższego przysłówka i są zdefiniowane analogicznie do trzeciego znaczenia tego 
wyrazu w SJPD. Czteroczłonowa definicja w SJPSz różni się od przytoczonej wyżej 
ostatnim członem wyliczenia, którym jest wyraz ‘następnie’. Trójczłonowa defini-
cja w USJP łączy człony wyliczenia z obu wcześniejszych słowników: ‘po upływie 
jakiegoś czasu; potem, następnie’.  Zarówno SJPSz, jak i USJP przytaczają po dwa 
przykłady wypowiedzeń ilustrujące omawiane znaczenie później. Por.

(14) Najpierw robota, później rozrywka. (SJPSz, USJP)
(15) W rok później był już dyrektorem. (SJPSz)
(16) Przyszedł do firmy w maju, w dwa miesiące później był już dyrektorem. (USJP)
Wypowiedzenie (14) komunikuje o następstwie zdarzeń, bliższe komparatywowi 

jest znaczenie później w (15), a wypowiedzenie (16) zawiera nawet oba człony po-
równania, są one wyrażone w sposób jawny; por. (16) z (17): 

(17) W dwa miesiące później niż przyszedł do firmy (niż w maju), był już dyrektorem.
W SWJPDun do stopnia wyższego przysłówka późno odnosi się częściowo jego 

znaczenie piąte (częściowo, ponieważ dotyczy też ono stopnia najwyższego) oraz 
osobne hasło później, którego znaczenie zawiera przypuszczalnie komponenty wy-
różnione już w znaczeniu wskazanym. Por. definicje i przykłady wypowiedzeń: póź-
no 5. ‘po czasie, w którym coś się stało, w którym wykonał daną czynność ktoś inny; 
jako następny, jako ostatni’:

(18) Dobiegasz do mety zawsze później niż inni. (SWJPDun)
później ‘po pewnym czasie, po wykonaniu jakiejś czynności, po jakimś wydarze-

niu; potem, następnie’:
(19) Najpierw obowiązek, później przyjemność. (SWJPDun)
(20) Tydzień później uciekł z więzienia. (SWJPDun)
(21) Po obiedzie odrobisz lekcje, a później pójdziemy do parku. (SWJPDun)
Charakterystyczne dla stopnia wyższego znaczenie porównania ma niewątpliwie 

później w wypowiedzeniu (18), być może również w (20), jego interpretację utrudnia 
jednak brak kontekstu; por. np. z (17). Znaczenie następstwa później bezdyskusyjnie 
ilustrują wypowiedzenia (19), (21). 

ISJP charakteryzuje ciąg później w punkcie trzecim artykułu hasłowego późno za 
pomocą definicji przedmiotowej kontekstowej „Jeżeli coś się zdarzyło lub zdarzy 
później, to zdarzyło się lub zdarzy się po tym, o czym właśnie mówiliśmy, lub po 
chwili obecnej.”  Znaczenie to ilustrują trzy wypowiedzenia; por.

(22) Nigdy później nie zajmował się poważnie malarstwem. (ISJP)
(23) Cztery dni później wydalono mnie z milicji. (ISJP)
(24) Później ci podam szczegóły. (ISJP)
Żadne z nich nie zawiera jawnego porównania; mogą być one interpolowane – 

analogicznie do rozważanych wcześniej (13), (17) – w następujący sposób:
(25) Nigdy później niż w czasie, o którym była mowa, nie zajmował się poważnie 

malarstwem.
(26) Cztery dni później od czasu, w którym miało miejsce zdarzenie, o którym 

wcześniej była mowa, wydalono mnie z milicji.
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(27) Później niż w czasie, w którym to mówię, podam ci szczegóły.
WSJP PAN wyróżnia dwie jednostki homonimiczne gramatycznie o postaci póź-

niej, pierwszą zalicza do przysłówków, drugą do przyimków. W artykule hasłowym 
dotyczącym przysłówka późno ciąg później nie jest omawiany. W obu poprawnie 
zbudowanych, stylizowanych na przedmiotowe, definicjach homonimów później I i 
później II wyeksponowane jest to samo, ale inaczej, znaczenie następstwa: w defini-
cji później I dotyczy ono czasu, a w definicji później II zdarzenia. Por. definicje: ‘w 
czasie, który nastąpił po tym, o czym była mowa’ i ‘coś wydarzyło się wskazany czas 
po innym wydarzeniu’.

W cytowanych wypowiedzeniach ilustrujących znaczenia homonimów hierarchia 
komponentów jest inna. W przykładach egzemplifikujących później I dominuje na-
stępstwo zdarzeń różnych, o czym świadczy możliwość substytucji później przez 
jednostkę następnie (abstrahuję tu od jej nacechowania stylistycznego), a także przez 
potem. Por. np.

(28) Pójdziecie w lewo do końca korytarza, później (następnie / potem) schodami 
dwa piętra w dół, od razu potem pierwsze drzwi w prawo i … (WSJP PAN)

(29) Dziewuszką jeszcze służyłam przy kucharzu. Później (następnie / potem) sta-
ra dziedziczka posłała mnie do ogrodu, do kwiatów. (WSJP PAN)

(30) W kręgach śląskich decydentów węglowych najpierw uśmiechano się cynicz-
nie, później (następnie / potem) zaczęto grozić. (WSJP PAN)

W przykładach egzemplifikujących później II dominuje porównanie czasu zda-
rzeń, z których jedno miało miejsce wcześniej, a drugie później. Świadczy o tym 
towarzyszący później wykładnik różnicy między czasem, w którym nastąpiły oba 
zdarzenia (będzie o tym mowa szerzej w dalszej części artykułu). Por. np. frazy no-
minalne cztery tygodnie, trzy dni, godzinę w wypowiedzeniach:

(31) W czerwcu 1971 roku Elektra rozwiązała kontrakt z zespołem, a cztery tygo-
dnie później on sam przestał istnieć. (WSJP PAN)

(32) Minister najpierw karnie podporządkował się premierowi, twierdząc, że wy-
kona jego wolę, a trzy dni później powiedział, ze nie widzi możliwości zmniejszenia 
składki. (WSJP PAN)

(33) Godzinę później, już bez torby, którą zostawił do przechowania na komen-
dzie, szedł pustą, nagrzaną ulicą, jakby źle wpasowaną pomiędzy ceglane rudery ze 
śladami dawnej świetności. (WSJP PAN)

W przytoczonych kontekstach nie jest możliwa substytucja później przez następ-
nie. Znaczenie komparatywu ma jednostka później II, a nie później I. Można przy-
puszczać, że kwalifikacja później II jako przyimka, a więc jednostki funkcyjnej, mia-
ła wpływ na hierarchię oznaczeń, nierelewantną moim zdaniem, przyjętą w koncepcji 
leksykograficznej WSJP PAN (Grochowski, Kisiel, Żabowska 2018).  

W SJPD przykłady wypowiedzeń z formą stopnia wyższego wcześniej występują 
w czterech znaczeniach wyrazu hasłowego wcześnie. Znaczenie pierwsze, zdefinio-
wane przez wyliczenie czterech fraz ‘we wczesnych godzinach dnia, rano; w pierw-
szych latach życia, w młodości’, ilustruje wypowiedzenie

(34) Teofil obudził się wcześniej niż zwykle. (SJPD)
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Różniące się kontekstem odniesienia, ale nie znaczeniem przysłówka wypowiedzenie
(35) Zima zbliżała się wcześniej niż zwykle. (SJPD)
egzemplifikuje znaczenie drugie wcześnie, mające definicję o analogicznej struk-

turze ‘na początku właściwej czemu pory, w pierwszym okresie trwania czego; przed 
właściwym czasem’. Trzecie znaczenie wcześnie, dotyczące z założenia wyłącznie 
komparatywu i superlatywu przysłówka, zdefiniowane lakonicznie ‘przed jakimś 
określonym terminem’, jest ilustrowane m.in. wypowiedzeniami

(36) Zasypanych towarzyszy nie będzie można dojść wcześniej jak za cztery, pięć 
dni. (SJPD)

(37) Wcześniej niż za trzy, cztery dni nie mógł się spodziewać Sieszyńskiego w 
Warszawie. (SJPD)

Jednostka wcześniej w znaczeniu czwartym, zdefiniowana przez wyliczenie czte-
rech bliskoznaczników ‘uprzednio, przedtem; kiedyś, w przeszłości’, komunikuje o 
uprzedniości zdarzeń. Por. przykłady: 

(38) Chore wchodzą do sąsiedniego baraku, w którym wcześniej przeprowadzono 
dezynfekcję. (SJPD)

(39) Że też mi to wcześniej na myśl nie przyszło. (SJPD)
Struktura cytowanej definicji jest analogiczna do przytoczonej już definicji późno 

w znaczeniu trzecim.
Artykuł hasłowy wcześnie w SJPSz jest skróconą wersją omówionego już artyku-

łu tego wyrazu w SJPD. Opinię tę potwierdzają wyniki porównania budowy obu ar-
tykułów, definicji znaczeń i przykładów wypowiedzeń. Por. ze znaczeniem drugim w 
SJPD: ‘na początku właściwej czemuś pory lub przed właściwą porą’ (SJPSz):

(40) Zima przyszła wcześniej niż zwykle. (SJPSz)
Por. ze znaczeniem trzecim w SJPD: ‘przed upływem jakiegoś określonego czasu’:
(41) Poznali się rok wcześniej. (SJPSz)
Por. ze znaczeniem czwartym w SJPD: ‘uprzednio, poprzednio, dawniej’ (SJPSz):
(42) Czemuś mi o tym wcześniej nie powiedział? (SJPSz)
(43) Szkoda, że wcześniej was nie znałem. (SJPSz)
USJP rozbudowuje opis wcześnie przedstawiony w SJPD i SJPSz, wyróżniając 

większą liczbę znaczeń przysłówka w wyniku podziału niektórych dotychczasowych 
definicji. Nie zwiększyła się natomiast liczba znaczeń ilustrowanych wypowiedze-
niami z ciągiem wcześniej. Wszystkie one komunikują o uprzedniości jednego zda-
rzenia względem innego, ale na ogół tylko jedno zdarzenie ma swoją reprezentację 
leksykalną w wypowiedzeniu. Por.

(44) W górach wcześniej zapada zmrok. (USJP)
(45) Już wcześniej o tym mówiłem, nie będę powtarzał. (USJP)
Inaczej jest w wypowiedzeniu (46), komunikującym explicite o dwóch zdarzeniach:
(46) Pobrali się ostatniego lata, a poznali się rok wcześniej. (USJP)
W SWJPDun do stopnia wyższego przysłówka wcześnie odnosi się jego znacze-

nie trzecie ‘przed upływem właściwego czasu, szybko’, np.
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(47) Poszedł na emeryturę rok wcześniej. (SWJPDun)
i czwarte ‘uprzednio, przedtem, dawniej’, np.
(48) Nikt o tym wcześniej nie wiedział. (SWJPDun)
Zarówno definicje, jak i wypowiedzenia przykładowe tylko sygnalizują wyróż-

nione znaczenia. Nie zostały one wyjaśnione, a przykłady nie komunikują uprzednio-
ści jednych zdarzeń w stosunku do innych. 

ISJP charakteryzuje ciąg wcześniej w punkcie trzecim artykułu hasłowego wcze-
śnie za pomocą definicji przedmiotowej kontekstowej „Jeśli coś się zdarzyło lub zda-
rzy wcześniej, to zdarzyło się lub zdarzy przed tym, o czym właśnie mówiliśmy, lub 
przed chwilą obecną.” Znaczenie to ilustrują trzy wypowiedzenia; por.:

(49) Byłem w tym domu wcześniej od nich i wszystko widziałem. (ISJP)
(50) Jego żona zmarła w 1935 roku, wcześniej zapisawszy mu w testamencie cały 

majątek. (ISJP)
(51) Pięć zdań wcześniej mówił pan coś całkiem innego. (ISJP)
Pierwsze dwa zawierają eksplicytne porównanie czasu trwania zdarzeń i komu-

nikują uprzedniość jednego zdarzenia względem drugiego. Trzecie wypowiedzenie 
wymaga interpolacji; por. (51) z

(52) Pięć zdań wcześniej mówił pan coś całkiem innego niż to, co powiedział pan 
później.

WSJP PAN charakteryzuje ciągi o postaci wcześniej dość podobnie do ciągów później, 
wyróżniając dwie jednostki homonimiczne gramatycznie i zaliczając pierwszą z nich do 
przysłówków, a drugą do przyimków. W definicjach obu jednostek, stylizowanych na 
przedmiotowe, wyeksponowane jest to samo znaczenie uprzedniości, w definicji przy-
słówka odnosi się ono do czasu, a w definicji przyimka do zdarzenia. Różnica między 
definicjami później i wcześniej sprowadza się do opozycji ‘po’ – ‘przed’. Por. definicje 
wcześniej z przytoczonymi już definicjami później: ‘w czasie, który nastąpił przed tym, o 
czym była mowa’ i ‘coś wydarzyło się wskazany czas przed innym wydarzeniem’.

W każdym z trzech wypowiedzeń ilustrujących znaczenie wcześniej I mowa jest 
o dwóch zdarzeniach nierównoczesnych; wcześniej może być w nich substytuowane 
przed jednostkę przedtem. Por. np.

(53) Dlaczego mi wcześniej (przedtem) tego nie powiedziałeś? (WSJP PAN)
(54) Rozmawiał z Prochyrą w tym samym pokoju z lustrem, gdzie już wcześniej 

(przedtem) przesłuchiwano Brzęczka. (WSJP PAN)
(55) Towarzyszył mu kolorowo odziany, ogorzały mężczyzna z krótką, czarną bro-

dą, którego Geralt wcześniej (przedtem) nie zauważył. (WSJP PAN)
W wypowiedzeniach egzemplifikujących wcześniej II przedmiotem porównania 

jest czas zdarzeń, o czym świadczy występujący w antepozycji względem wcześniej 
wykładnik różnicy między czasem zdarzenia wcześniejszego i późniejszego. Por. fra-
zy cztery dni, dwa lata w wypowiedzeniach:

(56) Opowiadał o tym, co cztery dni wcześniej wydarzyło się w Zazdrości. (WSJP 
PAN)

(57) W porównaniu z 200 milionami ton dwa lata wcześniej był to ogromny spa-
dek. (WSJP PAN)
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Znaczenie komparatywu ma jednostka wcześniej II, ale jedyne wypowiedzenie za-
wierające jawne porównanie zdarzenia wcześniejszego z późniejszym jest zamiesz-
czone w artykule hasłowym wcześniej I; por.

(58) Szosa katowicka była prawie pusta. Widać wszyscy, którzy wybrali się dziś w 
podróż, wyruszyli wcześniej niż ja, pomyślała Mirka. (WSJP PAN)  

3. Właściwości składniowe komparatywów wcześniej, później
Związki semantyczno-składniowe, w jakie wchodzą przysłówki temporalne o po-

staci komparatywu później, wcześniej, pokażę na przykładach kilku wypowiedzeń 
(pochodzących z NKJP lub utworzonych na podstawie NKJP i słowników), które 
uznaję za wzorcowe:

(59) Sobotni koncert rozpoczął się ponad półtorej godziny później, niż planowano.
(60) Młodzi ludzie zawierają małżeństwa o parę lat później niż ich rodzice.
(61) Syn Alicji Nowak urodził się zaledwie pięć minut później niż pierwsza tarno-

wianka.
(62) Przyszedłem na ten festyn trochę później, niż zamierzałem.
(63) Kozłowski urodził się niemal pół wieku wcześniej niż wspomniany tu już szyn-

karz z Klementowic.
(64) Nowy uczeń przyszedł do klasy o cały miesiąc wcześniej, niż się spodziewano.
(65) Parlament musi przyjąć budżet prawie trzy tygodnie wcześniej, niż zapowia-

dano.
(66) Jadwiga rozstała się z gorsetem dużo wcześniej niż inne kobiety.
Przysłówek o postaci komparatywu później niż, wcześniej niż komunikuje następ-

stwo lub uprzedniość jednego stanu rzeczy względem drugiego. Stany rzeczy mają 
w wypowiedzeniach swoją reprezentację w postaci fraz, dla których komparatywy 
otwierają dwie pozycje syntaktyczne. Fraza lewostronna jest konstytuowana przez 
formę czasownikową, ograniczenia strukturalne nałożone na frazę prawostronną są 
pochodną właściwości jednostki funkcyjnej niż, która w otwieranej przez siebie po-
zycji dopuszcza frazy werbalne, nominalne i adwerbialne (zob. hasło niż II w WSJP 
PAN). Por. przytoczone przykłady (59) – (66), a ponadto

(67) Dzisiaj Piotr wstał o godzinę wcześniej niż zazwyczaj.
W pozycji prawostronnej otwieranej przez później, wcześniej może wystąpić w 

funkcji analogicznej do niż przyimek od (gen.), dopuszczający tylko frazy nominal-
ne; por. (66) z

(68) Jadwiga rozstała się z gorsetem dużo wcześniej od innych kobiet.
W przeciwieństwie do jednostki od, która w każdym użyciu jest przyimkiem, 

kwalifikacja gramatyczna niż jest dyskusyjna, o czym świadczą właściwości pra-
wostronnej pozycji syntaktycznej tej jednostki, ilustrowane przykładami (59) – 
(67). Niektóre słowniki (SWJPDun, WSJP PAN) wyróżniają tylko przyimek niż bez 
względu na prawostronny kontekst tego wyrażenia, inne (ISJP, USJP) dwie jednost-
ki homonimiczne: przyimek, gdy jednostka rządzi nominatywem, por. np. (60), (61), 
(63), (66) oraz spójnik, gdy jednostka ma inny kontekst prawostronny, por. np. (59), 
(62), (64), (65), (67) a także
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(69) Wybuch impresjonizmu miał u nas miejsce jakieś dwadzieścia lat później niż 
we Francji.

(70) Straciłam naiwność znacznie wcześniej niż cnotę.
Krystyna Kallas (1995, 1996, 1997, 1998), która spośród uczonych polskich naj-

więcej miejsca w swoich badaniach poświęciła wyrazom o postaci niż, postulowała 
wyróżnienie przyimka i spójnika o tym kształcie. Propozycje te wymagają dalszych, 
osobnych rozważań.

Przysłówki wcześniej, później konstytuują frazy adwerbialne. Fraza taka może 
być zredukowana do swojego centrum, może też tworzyć, z lewej strony, sekwencję 
wieloskładnikową; por. np. ponad półtorej godziny, o parę lat, o cały miesiąc, pra-
wie trzy tygodnie, jakieś dwadzieścia lat  w wypowiedzeniach (59), (60), (64), (65), 
(69). W dalszym ciągu będzie mowa przede wszystkim o lewostronnym kontekście 
badanych komparatywów.

Przysłówek w komparatywie konotuje kategorialnie czasownik, inaczej rzecz uj-
mując jest dodawany do czasownika jako podstawowego wyrażenia predykatywne-
go, tworząc z nim wyrażenie polipredykatywne.

Składnikiem frazy adwerbialnej konstytuowanej przez comparativus jest dodany 
do niego podrzędnik, mający postać frazy liczebnikowo-rzeczownikowej. Jest ona 
akomodowana przez później i wcześniej, zajmuje pozycję syntaktyczną akuzatywu. 
Można przypuszczać, że rząd przypadkowy form komparatywnych tych leksemów 
był przyczyną zaliczenia ich w WSJP PAN do klasy przyimków; zob. hasła póź-
niej II, wcześniej II.  Fraza liczebnikowo-rzeczownikowa ma szyk antepozycyjny 
względem komparatywu. Wyraźna jest tu analogia omawianych jednostek do temu, 
uznanego przed wieloma laty za przyimek postpozycyjny; por. Wiśniewski 1986. 
Wójcik (1979: 122) nazwał temu „poimkiem”, zwracając uwagę na szyk postpozy-
cyjny tego wyrazu względem rządzonego rzeczownika w akuzatywie, a także na toż-
samość funkcjonalną temu i przyimka przed; por. np. przed dwoma dniami = dwa dni 
temu. Zob. też Pisarkowa 1961, 1984. O ograniczonej łączliwości leksykalnej temu 
będzie mowa później. 

Zachodzenie wymienionych zależności potwierdzają wyniki testów formalnych. 
Redukcja komparatywu z wypowiedzenia zawierającego frazę liczebnikowo-rze-
czownikową powoduje jego dewiację; por. np. (63), (69) z:

(71) *Kozłowski urodził się niemal pół wieku niż wspomniany tu już szynkarz z 
Klementowic.

(72) *Wybuch impresjonizmu miał u nas miejsce jakieś dwadzieścia lat niż we 
Francji. 

Takie same są konsekwencje próby zmiany formy frazy liczebnikowo-rzeczowni-
kowej z akuzatywu na inną; por. np. (61), (65) z:

(73) *Syn Alicji Nowak urodził się zaledwie pięcioma minutami później niż pierw-
sza tarnowianka.

(74) *Parlament musi przyjąć budżet prawie trzema tygodniami wcześniej, niż za-
powiadano. 

Dopuszczalna jest zmiana szyku wieloskładnikowej frazy liczebnikowo-rzeczow-
nikowej z antepozycyjnego względem komparatywu na postpozycyjny, wymaga jed-
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nak, w wypadku ustnej realizacji wypowiedzenia, oddzielenia tej frazy dwustronny-
mi pauzami od jego pozostałych składników; por. np. (59), (64) z: 

(75) Sobotni koncert rozpoczął się później, ponad półtorej godziny, niż planowano. 
(76) Nowy uczeń przyszedł do klasy wcześniej, o cały miesiąc, niż się spodziewano. 
Zmiana szyku frazy liczebnikowo-rzeczownikowej zredukowanej do centrum 

(jednoskładnikowej) jest dyskusyjna lub nieakceptowalna. Por. np. (77) i (78), (79) 
i (80):

(77) Syn przyszedł na świat rok później, niż się pobrali.
(78) *Syn przyszedł na świat później rok, niż się pobrali.
(79) Zwierzę wybiegło na drogę sekundę wcześniej, niż zahamował.
(80) *Zwierzę wybiegło na drogę wcześniej sekundę, niż zahamował.
Centrum frazy liczebnikowo-rzeczownikowej podrzędnej względem później / 

wcześniej tworzy rzeczownikowa jednostka miary czasu (Wojtyła-Świerzowska 
1994, Jakubowicz 2006); np. chwila, moment, sekunda, minuta, kwadrans, godzina, 
dzień, noc, doba, tydzień, miesiąc, kwartał, sezon, rok, wiek. W pozycji centrum nie 
mogą występować nazwy pór dnia i pór roku, nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy; 
por. np. dewiacyjne: *przedpołudnie wcześniej, *wieczór później, *północ wcześniej, 
*wiosnę później, *jesień wcześniej, *piątek później, *wrzesień wcześniej. Te ograni-
czenia leksykalne nałożone na pozycję syntaktyczną atrybutów omawianych kom-
paratywów łączą je z ograniczeniami charakterystycznymi dla przyimka temu; por. 
Wiśniewski (1986: 152).

Fraza liczebnikowo-rzeczownikowa jest z reguły reprezentowana przez połącze-
nie liczebnika głównego (określonego lub nieokreślonego typu kilka) z rzeczowni-
kiem; por. np. (61), (65), a także

(81) Rozmowy zakończono kilka minut wcześniej, niż zakładano.
(82) Ogrodzenie powstało kilkadziesiąt lat później niż kapliczka.
Może być reprezentowana także przez liczebnik niewłaściwy (o tym terminie zob. 

np. w: Grochowski 2005), np. wiele, dużo, trochę, nieco, niewiele, odrobinę, łączący 
się bezpośrednio z później / wcześniej, wykluczający użycie rzeczownika. Por. np.

(83) Zdarzało się tak, że wracaliśmy do domu dużo później, niż przewidywały to 
godziny pracy.

(84) Budowa pływalni ruszyła nieco później, niż planowano.
(85) Młodzi kupcy żenili się trochę wcześniej niż ich koledzy rzemieślnicy.
(86) Nad Wyspą Wielkanocną słońce wschodzi niewiele wcześniej niż nad Wyspą 

Bożego Narodzenia.
Kwalifikacja wymienionych jednostek jako liczebników niewłaściwych może 

wydawać się dyskusyjna, jednostki te mają bowiem swoje homonimy w klasie ope-
ratorów metapredykatywnych (Grochowski 2018b). Niemniej jednak właściwości 
składniowe podanych wyrażeń pozwalają na zaliczenie ich do  liczebników niewła-
ściwych (na kwantyfikacyjny charakter takich wyrażeń w połączeniu z później zwra-
cał uwagę Deka 2007: 163). Wątpliwości są spowodowane ograniczeniami leksy-
kalnymi nałożonymi na pozycję genetiwu, otwieraną z reguły przez liczebniki dla 
rzeczowników. Ograniczenia dotyczą nazw miary czasu. Bezdyskusyjnie akcepto-
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walne jest np. połączenie wiele dni później / wcześniej, wątpliwości budzi np. połą-
czenie ?trochę godzin później / wcześniej. Kwestia ta wymaga osobnej analizy.

Fraza liczebnikowo-rzeczownikowa zawierająca liczebnik główny, a także zredu-
kowana do rzeczownika nazywającego miarę czasu, dopuszcza użycie przyimka rzą-
dzącego akuzatywem, np. o i w. Por. np. 

(87) Julek przyszedł o kwadrans wcześniej, niż zapowiedział poprzedniego dnia.
(88) Nowa Zelandia świętowała Nowy Rok o jedenaście godzin wcześniej niż 

większość krajów europejskich.
(89) W chwilę później niż wezwano pogotowanie ratunkowe, nadjechała milicja.
(90) Olek zginął w niespełna miesiąc później, niż się poznali.
Struktura składniowa omawianych fraz dopuszcza redukcję przyimka. Frazy przy-

imkowe i bezprzyimkowe nie są przypuszczalnie znaczeniowo tożsame. Różnice se-
mantyczne między nimi wymagają osobnych badań, wykraczających poza zakres 
tego artykułu.  

4. Podsumowanie
Analiza związków semantyczno-składniowych, w jakie wchodzą przysłówki tem-

poralne o postaci komparatywu później niż, wcześniej niż, prowadzi do następują-
cych konkluzji. Jednostki te mają właściwości typowe dla reprezentowanej klasy gra-
matycznej: otwierają dwie pozycje syntaktyczne, lewostronna jest przeznaczona dla 
frazy werbalnej, prawostronną zajmują frazy, których użycie dopuszczają jednostki o 
postaci niż, to jest frazy werbalne, nominalne i adwerbialne.

Ponadto badane jednostki mają cechy specyficzne tylko dla pewnej podklasy kom-
paratywów: przyłączają lewostronnie frazy liczebnikowo-rzeczownikowe zajmujące 
pozycję akuzatywu, a więc akomodują je, ale ich nie konotują. Te same właściwości 
są charakterystyczne również dla przysłówków temporalnych dłużej niż, krócej niż 
oraz dla przysłówków o znaczeniu przestrzennym bliżej niż, dalej niż (Węgiel 2000: 
178). Por. np.

(91) Konserwacja wieży trwała o kilka miesięcy dłużej, niż przewidywano.
(92) Z powodu zmiany czasu będziemy spać tej nocy o godzinę krócej niż zwykle.
(93) Dziś skoczył o prawie czterdzieści metrów bliżej niż poprzedniego dnia.
(94) Lądowanie miało miejsce o sto kilometrów dalej, niż planowano.
Odpowiedź na pytanie, które komparatywy przysłówkowe (oprócz sześciu wy-

mienionych) mają wyróżnione cechy składniowe, wymaga dalszych badań. Należy 
nimi objąć przysłówki pochodne od tzw. przymiotników parametrycznych, dziś pre-
cyzyjniej określanych jako przymiotniki miary (Linde-Usiekniewicz 2000: 28–43), 
w opozycji do przymiotników estymacji; por. np. drożej (taniej), wyżej (niżej), głę-
biej (płycej), zimniej (cieplej) w wypowiedzeniach:

(95) Hurtownie kupowały kurczaki o pięćdziesiąt groszy drożej za kilogram niż 
tydzień temu.

(96) Nasyp był położony dziesięć metrów wyżej od powierzchni jeziora.
(97) Ziemia zamarzła dziesięć centymetrów głębiej niż w ubiegłym roku.
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(98) Wysoko w górach było kilkanaście stopni zimniej niż w Zakopanem.
Na pozycję rzeczownika nałożone są ograniczenia leksykalno-semantyczne, zde-

terminowane znaczeniem komparatywu przysłówkowego. Jeżeli określa on różnicę 
między ceną towarów, por. np. (95), to pozycję rzeczownika może wypełniać nazwa 
waluty; jeżeli określa różnicę między miejscem położenia w przestrzeni, por. np. 
(96), (97), to pozycję rzeczownika wypełnia nazwa jednostki miary, z kolei różni-
ca między wskazaniami termometru (lub między temperaturami odczuwalnymi) jest 
określana w stopniach; por. np. (98).
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Мацеј Гроховски

ПОЉСКИ ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ У ОБЛИКУ КОМПРАТИВА:  
PÓŹNIEJ – WCZEŚNIEJ

Резиме

У раду се разматра семантичка и синтаксичка међузависност делова реченице 
који садрже адвербијалне компаративе później – wcześniej. Компаративно 
значење прилога подразумева резултат поређења двају различитих стања 
ствари. Секундарна значења прилога później – wcześniej, као нпр. później ‘po-
tem, następnie/потом, затим’, wcześniej ‘poprzednio, przedtem / раније, пре тога’ 
нису предмет разматрања у овом раду.

Лексичке јединице wcześniej niż ‘раније него’ и później niż ‘касније него’ 
отварају две синтаксичке позиције: прву на левој страни, за глаголски облик, 
и другу – на десној, за гла гол ску, именску или прилошку синтагму. Речи које 
заузимају обе позиције изражавају однос постериорности или антериорности.

Уз то, у реченицама са адвербијалним компаративима, с леве стране, 
могу се појавити и паукалне синтагме. Оне су зависне од компаратива који 
од њих захтева облик акузатива. Стога је могуће приписати адвербијалним 
компаративима предлошку функцију, нпр. Piotr wrócił do domu dwie godziny póź-
niej/wcześniej niż Ewa. ‘Пјотр се вратио кући два сата касније/раније него Ева.’ 
Паукалне синтагме служе да опишу временску разлику између догађаја који се 
пореде.

Кључне речи: семантика, синтакса, пољски језик, прилог, паукална синтагма, 
предлог, постерионост, антериорност.  



Славистика XXVІ/1 (2022)

Motoki Nomachi
Hokkaido University
Slavic-Eurasian Research Center
mnomachi@slav.hokudai.ac.jp 

УДК 811.163 
https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.9

Оригинални научни рад
примљен 12.02.2022.

прихваћено за штампу 26.07.2022.

AFANASIJ MATVEEVIČ SELIŠČEV’S UNPUBLISHED 
MANUSCRIPT ON THE SOUTH SLAVIC LANGUAGES*1

Afanasij Matveevič Seliščev (1886–1942), one of the most renowned specialists in the Slavic 
linguistics in the 20th century, particularly on their Southern branch, had a plan to publish his tril-
ogy entitled Slavjanskoe jazykoznanie (Slavic Linguistics) in the 1940s, which was realized only 
in part due to his death in 1942. Some scholars have reported that his unpublished manuscript was 
lost, while others think that the text preserved in the Russian State Archive of Literature and Arts 
(RGALI) is Seliščev’s manuscript of the second volume of Slavjanskoe jazykoznanie dealing with 
the South Slavic languages. In this article, the author identifies the RGALI manuscript and then 
analyzes it in the context of the current state of Slavic studies. 

Keywords: Afanasij Matveevič Seliščev, Samuil Borisovič Bernštejn, Slavic linguistics, South 
Slavic languages.

Dedication
Professor Predrag Piper (1950–2021), known worldwide as a distinguished 

Serbian linguist, covered a wide range of topics in Slavic linguistics and beyond. 
Although the late professor Piper primarily worked on Slavic synchronic linguistics, 
he was also interested in the diachronic aspects of Slavic linguistics and, just like his 
teacher, professor Milka Ivić (1923–2011), who authored the famous Pravci u ling-
vistici (Trends in Linguistics, 1963 and later editions), he made a significant contri-
bution to the history of Slavic linguistics. This is evident, above all, in one of prof. 
Piper’s last publications, titled Prilozi istoriji srpske lingvističke slavistike. Druga 
polovina XX veka (Contributions to the History of Slavic Linguistics in Serbia. The 
Second Half of the 20th Century, 2018), which professor Piper presented at the 16th 
International Congress of Slavists in Belgrade. With deep gratitude for his guidance, 
support, and friendship over the years, I dedicate my article to professor Predrag 
Piper as an eminent historian of Slavic studies.  

1. Introduction. The lost manuscript found? 
Afanasij Matveevič Seliščev (1886–1942) was not only an expert in Slavic lin-

guistics with original ideas, but he was also a skillful scholar who could successfully 
synthesize concepts in his field. His first synthetic work was published in 1914, en-
titled Vvedenie v sravnitel’nuju grammatiku slavjanskix jazykov (Introduction to the 

*1The author would like to express his sincere gratitude to Svetlana Tolstaya (Moscow), Natalia 
and Yaroslav Gorbachovs (Chicago), Wayles Browne (Ithaca), Masaru Ito (Tokyo), and Ihor 
Datsenko (Nagoya) for their support and advice for carrying out this research. 
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Comparative Grammar of Slavic Languages). Later, Seliščev authored Slavjanskoe 
jazykoznanie I. Zapadnoslavjanskie jazyki (Slavic Linguistics I. West Slavic 
Languages), which appeared in 1941. The manuscript of this monograph was com-
pleted in 1939 and was highly evaluated by reviewers. Boris Mixajlovič Ljapunov 
(1862–1943), one of the reviewers of the manuscript, wrote the following in his let-
ter to Samuil Borisovič Bernštejn (1910–1997), one of Seliščev’s closest and most 
talented pupils:2 

In March, I received an urgent request to write a review of the extensive work by 
prof. A. M. Seliščev, entitled ‘West Slavic Languages’ (750 pages of typescript). It 
is very valuable that the publishing house Učpedgiz undertook to publish the valu-
able work by Seliščev, presenting a detailed overview of the contemporary literary 
languages, the dialectology and the history of the Czech, Slovak, Upper and Lower 
Sorbian, Polish, Kashubian, Slovincian, and Polabian (based on written texts from 
the beginning of the 18th century) languages. The author has exhausted all the old 
and most recent literature on the history and dialectology of these languages. In my 
review, which I presented to Učpedgiz on April 8, I pointed out the necessity for the 
rapid publication of Seliščev’s work, which is a necessary guide for students, post-
graduates, and teachers.

However, this book was not published immediately after this positive review. Seliščev’s 
monumental book Staroslavjanskij jazyk I-II (The Old Church Slavonic Language I-II), 
which appeared posthumously, shared a similar yet worse destiny.3 The first volume was 
completed as early as 1940 but was published much later in 1951.4 Both publications are 

2 This letter was dated April 26, 1939, and is preserved at the Central State Archive of the 
City of Moscow (CGAGM) in f.l-222 op.1. d.112 l.11. The text in the original letter is as fol-
lows: В марте же я получил спешное предложение написать отзыв о большой работе 
проф. А. М. Селищева “Западнославянские языки” (750 стр. машиноп.). Очень важно, что 
Учпедгиз взялся печатать ценную работу Селищева, представляющую подробное обозрение 
современных литературных яз., диалектологии и истории языков чешского, словацкого, 
верхне- и нижне-лужицких, польского, кашубского, словинского и полабского (по памятн. 
нач. XVIII в.). Автор исчерпал всю старую и новейшую литературу по истории и диалекто-
логии этих языков. В своём отзыве, который я представил в Уч. пед. гиз 8. IV, я указал на не-
обходимость скорейшего издания труда Селищева, являющегося необходимым пособием для 
учащихся, аспирантов и преподавателей.

3 The manuscript of Staroslavjanskij jazyk was not complete, and so it was edited by Ruben 
Ivanovič Avanesov (1902–1982) for publication. According to the publisher Učpedgiz, Seliščev’s 
plan was to publish the monograph in three parts: Volume 1 deals with the Introduction and 
Phonetics, and was completed and published as Seliščev had planned; Volume 2 would include the 
Morphology, Syntax, and Lexicon; and Volume 3 would be texts with commentaries. See Seliščev 
(1952: 2).

4 In his letter to Bernštejn dated March 19, 1940, Ljapunov wrote as follows: But I have a new urgent 
job again – a review of A. M. Seliščev’s Old Church Slavonic Language at the request of Učpedgiz (Но 
у меня опять новая срочная работа – отзыв о «Старословянском яз.» А. М. Селищева по просьбе 
УчПедгиз’a). This letter is preserved at the CGAGM in f.l-222 op.1. d.112 l.14. 
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written in the spirit of historical linguistics.5 This means that Seliščev’s approach was not 
in line with the Marrism that was still influential in the USSR at that time.6 

As described in the Introduction to Slavic Linguistics I. West Slavic Languages, 
Seliščev originally planned to publish two more volumes: Slavic Linguistics II. South 
Slavic Languages and Slavic Linguistics III. East Slavic Languages.7 However, the 
publication of these volumes did not materialize due to his long-lasting illness and 
subsequent death that occurred on December 6, 1942. Regarding the destiny of his 
manuscripts and other archive materials, Ašnin and Alpatov (1994: 164) concluded 
the following:8 

Most of his scholarly archives were lost in the turmoil of the war. Of the un-
published works, only the part of the Old Church Slavonic grammar which had 
been submitted to the publishing house and a few more articles were preserved and 
subsequently published. The second and third volumes of the capital work Slavic 
Linguistics have disappeared.

According to Vasilevskaja (1968: 635), Seliščev’s archival materials were passed 
from the Department of the Russian Language at Moscow State Pedagogical Institute 
to the USSR Central State Archive of Literature and Art in 1962 (today’s RGALI) 
by his former pupils, following Viktor Vladimirovič Vinogradov’s request. In the 
RGALI database, the following item is in Seliščev’s archive, numbered f.2231 op.1 
(Picture 1):

Picture 1: Search result of Seliščev’s archival material in the RGALI database

5 Obnorskij characterized Seliščev as a solid supporter of the comparative-historical method 
(Obnorskij 1947: 9). Obnorskij wrote that his Old Church Slavonic Language was written in line 
with his Slavic Linguistics. Although this observation is correct, it is self-evident because, as I will 
discuss below, Seliščev’s Old Church Slavonic was intended to be part of the second volume of his 
Slavic Linguistics.

6 Therefore, Ljapunov tried hard to get Seliščev’s works published in such difficult political cir-
cumstances. As Robinson pointed out, to some extent, Marrism became feebler toward the end of 
the 1930s than before. See Robinson (2004: 184). 

7 See also Bulaxov (1978: 189).
8 Большая часть его научного архива пропала в сутолоке военных лет. Из неопубликованных 

работ сохранились и впоследствии были изданы лишь сданная в издательство часть 
старославянской грамматики и еще несколько статей. А второй и третий тома 
капитального труда «Славянское языкознание» исчезли.
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The search result indicates that the manuscript was written sometime around 
1941, and it is an incomplete text (with 623 sheets of paper). Additionally, the man-
uscript is referred to as Slavic Linguistics II. South Slavic Languages. Consequently, 
this raises the question: Is item 31 preserved at the RGALI the manuscript that Ašnin 
and Alpatov (1994) thought to be lost or is it something else? 

To the best of my knowledge, this manuscript has not been the subject of any 
scholarly analysis to date. However, there are various reasons that justify the present 
research. First, it is a unique composition by one of the most distinguished experts in 
Slavic linguistics of the time, whose view of Slavic languages is important in the his-
toriographic context. Second, according to Obnorskij (1947: 9), Seliščev began his 
scholarly activity as a comparativist with his 1914 book, which was the first original 
work on this topic in Russian, and ended with his career as a comparativist. In this 
context, the manuscript, as we will see later in this article, would be interesting as a 
continuation of his 1914 book. 

Considering the aforementioned mysterious situation, in this article, I will try to 
identify the manuscript (Section 2) and then reconstruct the original structure of the 
book, as the database indicates that the manuscript is incomplete (Section 3), after 
which I will present some interesting features in Seliščev’s manuscript (Section 4), 
and I then conclude. 

  
2. Identifying Seliščev’s manuscript
Seliščev’s manuscript on South Slavic languages starts on page 181 with the chapter 

titled Južnoslavjanskaja gruppa (South Slavic group), which is Section 258 (Appendix 
1)9 and ends on page 510 with no section number. There were various missing parts, 
considerable gaps between the pages, and more than 60 fragmented notes.

When taking a brief look at the manuscript, it is immediately evident that the de-
scription mentioned above from RGALI’s website is incorrect. The manuscript was 
written in pre-revolutionary orthography (see Appendix 1). Indeed, Seliščev wrote 
and published his works in pre-revolutionary orthography even after 1917, but this 
practice most probably ended around 1928.10 Moreover, the latest publication cited 
by Seliščev in his manuscript was André Mazon’s article published in 1925.11 In his 
works, Seliščev always tried to use the latest achievements in Slavic linguistics, and 
it was unlikely that Seliščev would change his habits for this planned monograph. 
Therefore, it can be concluded that the manuscript was written no later than 1925 and 
not around 1941.  

9 Vasilevskaja (1968: 635) also mentioned this fact.
10 For instance, the 1926–1927 volume of the Czech journal Slavia, which seemed to respect each 

author’s choice of the two Russian orthographies, includes not only Seliščev’s article in the pre-rev-
olutionary orthography but also his book review in the post-revolutionary orthography. In the 1927–
1928 volume, Seliščev’s article was published in the pre-revolutionary orthography. From the 1928–
1929 volume, Seliščev’s articles were published entirely in the contemporary orthography.

11 Mazon, André. 1925. D’une formation verbale slave d’origine gréco-turque. In: Mélanges lin-
guistiques offerts à M. J. Vendryes par ses amis et ses élèves. Paris: Champion, 265–273. This title 
was cited on page 497, which is 563 according to the numbering by the RGALI.
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The next question is if Seliščev prepared his Slavic Linguistics II prior to publishing 
Slavic Linguistics I; the answer is probably no. In his letter to Bernštejn dated January 
15, 1940, Ljapunov wrote the following:12 

With regard to van Wijk’s “Geschichte der altkirchenslavischen Sprache,” I 
received this book a long time ago from the author, but in the spring of last year, I sent 
it to prof. Seliščev, who asked me for the book for the same kind of overview of the 
South Slavic languages, as the one he made last year on the West Slavic languages, 
but I do not know his latest address.

This letter illustrates that Seliščev began to prepare Slavic Linguistics II only 
after completing the Slavic Linguistics I manuscript. It is important to note that after 
Seliščev’s death, Ljapunov wrote to Bernštejn retrospectively about Slavic Linguistics 
II on January 24, 1943:13

I was looking forward impatiently to the publication of the 1st issue of the 2nd 
volume of “Slavic Linguistics,” which I had read before going to print at the request of 
the Učpedgiz publishing house. The manuscript presents an excellently compiled and 
bibliographically exhaustive outline of the development of common Slavic sounds as an 
introductory part of the phonetics of the Old Church Slavonic language. This valuable 
work, ready for publication and necessary for all Slavists, should be published in the 
near future. It is a pity that A. M. did not succeed in preparing the entire volume of 
South Slavic languages that he had previously studied so diligently. However, probably 
in his drafts, you can find a lot about the history of the Bulgarian language.

This letter of Ljapunov to Bernštejn demonstrates that Seliščev’s posthumous Old 
Church Slavonic Language was originally planned as part of Slavic Linguistics II, 
and it was reviewed by Ljapunov.14 

12 Что касается “Geschichte der altkirchenslavischen Sprache” van Wijk’а, то эту книгу я 
давно получил от автора, но в прошлом году я послал ее весною проф. Селищеву, который 
просил у меня ее для такого же обозрения южнословянских языков, какое он сделал в 
прошлом году по языкам западнословянским, но я не знаю его новейшего адреса. This letter is 
preserved at the CGAGM in f.l-222 op.1. d.112 l.13. 

13 Я с нетерпением ждал напечатания 1-го выпуска 2-го тома “Славянского языкознания”, 
прочитанного мною до сдачи в печать по просьбе издательства “Уч.пед.гиз”. Он представ-
ляет прекрасно составленный и исчерпывающий библиографией очерк развития общесловян-
ских звуков, как вводную часть в фонетику древне-церковно-словянского языка. Этот вполне 
готовый к печати и всем славистам необходимый ценный труд должен быть издан в ближай-
шую очередь. Жаль, что А. М. не успел приготовить весь том о южно-словянских языках, ко-
торыми он раньше так усердно занимался. Но наверно в его черновиках можно найти много 
для истории болгарского языка. This letter is preserved at the CGAGM in f.l-222 op.1. d.112 l.20.

14 One can also add the fact that in his letter to Stefan Mladenov dated January 18, 1940, Seliščev 
wrote as follows: I am going to start working on the second volume of Slavic Linguistics dedicat-
ed to the South Slavic languages (Собираюсь приступить ко 2-му тому «Слав. языкознания», 
который посвящен южнославянским языкам). See Mladenov (1979: 74). 
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Considering all the points discussed above, the conclusion made by Ašnin and 
Alpatov (1994) in assuming that the manuscript of Slavic Linguistics II was lost is 
clearly incorrect. It did not exist in Seliščev’s archive, and the manuscript preserved in 
the RGALI is not the manuscript of Slavic Linguistics II. What, then, is Seliščev’s ar-
chived manuscript? According to Bernštejn (1987: 25), Seliščev completed the man-
uscript Vvedenie v izučenie slavjanskix jazykov (Introduction to the Study of Slavic 
Languages) in 1925.15 This year coincides with André Mazon’s aforementioned arti-
cle. Seliščev sent the manuscript to the Historical and Philological Department of the 
Bulgarian Academy of Sciences for publication, which agreed to publish it.16 Seliščev 
tried to publish his manuscript in Bulgaria because the publication of such a book on 
Slavic linguistics was rather difficult in the USSR due to the dominating Marrism. 

In Bulgaria, however, Seliščev’s manuscript was not published either, although 
he was kept waiting for more than six years without any notice. On January 9, 1932, 
the Bulgarian Academy of Sciences decided not to publish the manuscript,17 and 
the manuscript was returned to Seliščev in 1932 or 1933.18 Bernštejn mentioned the 
probable reason for this in an unpublished part of his memoirs entitled Zigzagi pamjati 
(Zigzags of Memory), dated October 18, 1979.19 Having read letters from Seliščev 

15 In his letter to St. Mladenov dated September 15, 1926, Seliščev wrote that he had sent the fin-
ished manuscript to the Bulgarian Academy in June, 1926. See Mladenov (1979: 57). On Seliščev’s 
manuscript, Bernštejn wrote as follows: “In 1925, Seliščev prepared for publication the book 
Introduction to the Study of Slavic Languages that contains overviews of the history of foreign Slavic 
languages. There were unsuccessful attempts to publish it in Czechoslovakia and Bulgaria. Only in 
1938 did it become possible to publish it in the Učpedgiz of Moscow. However, now the manuscript 
needed serious revision. The author decided to significantly expand its size and publish the work in 
three books. The first book West Slavic Languages was quickly prepared, which was published in ear-
ly 1941. The author did not succeed in reworking and expanding the manuscript of the second book 
South Slavic Languages” (В 1925 г. Селищев подготовил к печати книгу «Введение в изучение 
славянских языков», содержащую очерки истории зарубежных славянских языков. Были 
неудачные попытки опубликовать ее в Чехословакии и в Болгарии. Лишь в 1938 г. возникла 
возможность ее публикации в учебно-педагогическом издательстве Москвы. Однако теперь 
рукопись нуждалась в серьезной доработке. Автор решил значительно расширить объем и 
издать труд в трех книгах. Быстро была подготовлена первая книга «Западнославянские 
языки», которая увидела свет в начале 1941 г. Переработать и дополнить рукопись второй 
книги «Южнославянские языки» автор не успел). See also Robinson (2004: 377). Bernštejn was 
slightly wrong, because Seliščev’s unpublished monograph also included a section for the East Slavic 
languages. See Section 3 of this article.  

16 According to Robinson (2004: 377), between 1925 and 1934, Seliščev published 21 works in 
the USSR and 42 works abroad.

17 See Seliščev’s letter to Stefan Mladenov dated February 7, 1932. Mladenov (1979: 71). 
18 Seliščev was arrested in 1934, together with other Slavists, an event which is known as the 

Slavists’ Affair. Seliščev was sentenced to five years at a labor camp but was released earlier, in 
1937. Soon after that, he was permitted to engage in scholarly and pedagogical activities. See 
Aksenova (2000: 36).

19 Издатель писем не побоялся обнажить отрицательные стороны болгарских связей 
Селищева, некрасивый поступок Милетича с рукописью Селищева «Введение в изучение 
славянских языков». Селищев прекрасно понимал, что он нужен Болгарии только как автор 
исследований Македонии, а на другие разделы славистики болгарам наплевать. Bernštejn’s 
typescript is preserved at the CGAGM in f.l-222 op.1. d.68 l.141.
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to Stefan Mladenov, published by Maxim Mladenov in Linguistique Balkanique in 
1979, Bernštejn wrote the following:  

The publisher of the letters was not afraid to expose the negative aspects of 
Seliščev’s Bulgarian connections, Miletič’s ugly treatment of Seliščev’s manuscript 
“Introduction to the Study of Slavic Languages.” Seliščev was well aware that 
Bulgaria needed him only as the author of research on Macedonia and that the 
Bulgarians did not care about other sections of Slavic studies.

Indeed, Seliščev’s monographs on Macedonian Bulgarians and their language –
Po log i ego bolgarskoe naselenie (Polog and its Bulgarian Population) and Slavjan-
skoe naselenie v Albanii (The Slavic Population in Albania) – were published rather 
quickly, in 1929 and 1931, respectively, although Seliščev completed their drafts lat-
er than the Introduction to the Study of Slavic Languages.

Considering the abovementioned facts and observations, Seliščev’s manuscript 
preserved at the RGALI is most probably part of his unpublished Introduction to the 
Study of Slavic Languages, from which Seliščev wanted to prepare his future Slavic 
Linguistics II. South Slavic Languages. However, the manuscript is quite far from 
complete, as it was left almost untouched, except for the original manuscript being 
separated into parts, including missing ones. 

 
3. Reconstructing Introduction to the Study of Slavic Languages
Because the complete manuscript of the Introduction to the Study of Slavic 

Languages no longer exists, the exact content of the unpublished manuscript is 
unknown. The original structure of the planned book, however, was described by 
Seliščev in his letter to Stefan Mladenov dated December 3, 1931:20 

Yesterday, I wrote to prof. Miletič (I have not received any news from him for a long 
time) and the Bulgarian Academy of Sciences about my textbook in Slavic linguistics. I 
am ready to shorten the textbook to eliminate the introductory part and the first two sec-
tions: Proto-Slavic and East Slavic. The (following) sections will remain: South Slavic, 
West Slavic, Slavs and their neighbors. I do not agree with separating these sections.

Among the abovementioned chapters, it is unclear if the Introduction and Proto-
Slavic were preserved; at least, the RGALI database does not indicate this. West 
Slavic, which was elaborated later for publication in the late 1930s, has been pre-
served,21 and the East Slavic was preserved only in part. 

20 Вчера я написал проф. Милетичу (- от него я давно не получал никаких известий) и 
в Болг. Академию Наук о своем курсе славянского языкознания. Я готов сократить этот 
курс: выпустить вводную часть и первые два отдела: праславянский и восточнославянский. 
Останутся отделы: южнославянский, западнославянский, славяне и их соседи. На разеди-
нение этих отделов я не могу согласиться. This letter was published in Mladenov (1979: 70). 

21 F. 2231 op.1 ed. xr 29 and 30 at the RGALI.
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The RGALI data indicate that this chapter consists of 30 sheets of paper, but in 
reality, there are 33 sheets that are divided into two parts: an introductory part (14 
sheets) and general information about East Slavic (19 sheets). Only a few pages have 
section numbers, and they seem to originally belong to the East Slavic chapter but 
with a considerable number of missing pages (Appendix 3).22 The first 14 sheets 
might be the Introduction to the entire volume and not just to the East Slavic chapter. 
The structure of the manuscript in the South Slavic chapter preserved at the RGALI 
can be summarized as follows:

Unknown subchapter
Section 258 (pp. 181–187), dealing with the migration of Slavs to the Balkans (no 

section title, page 188 is missing)

Bulgarian subchapter
Section 259 (pp. 189–193): Bulgarians
Sections 260–285 (pp. 194–260): The Bulgarian language (Sections 267–279, 

286–312 are missing) 
Section 313 (p. 260): Literary language and script, orthography 
Sections 314–319 (p. 261): Phonetic structure (Sections 315–318 are missing)
Dialect texts, glossary, bibliography (pp. 268–282)

Serbo-Croatian subchapter
Section 315 (pp. 283–287): Serbs and Croats (The section number overlaps with 

that in the Bulgarian subsection)
Sections 316–365 (pp. 288–342): The language of Serbs and Croats (Serbo-

Croatian)
Sections 366–369 (pp. 342–361): The Serbo-Croatian dialect groups 
Section 370 (p. 362): Literary language
Section 371 (pp. 362–364): Phonetic structure
Section 372 (p. 365): Script and orthography 
Dialect texts, glossary, bibliography (pp. 366–378)

22 F. 2231. op.1 ed. xr. 32 at the RGALI. The RGALI archivists do not seem to be sure whether 
this position was indeed the manuscript for his planned Slavic Linguistics III, as a question mark 
has been added. It is important to note that sheet 19 starts with Section 118 in the future tense, 
whose page numbering is 104. This means there should be 117 sections and 103 pages prior to the 
page, but there is no observable succession in the manuscript. 
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Slovene subchapter
Section 373 (pp. 374–382): Slovenes
Sections 374–415 (pp. 383–438): The Slovenian language
Sections 416–425 (pp. 439–448): The Slovenian dialect groups 
Section 426 (p. 449): Literary language
Section 427 (pp. 449–451): Phonetic structure
Section 428 (p. 451): Script and orthography
Dialect texts, glossary, bibliography (pp. 452–463) 

Unknown subchapter
Subsection numbers missing (pp. 491–497, 510) dealing with language contact 

and multilingualism (no section titles are provided. Pages 498–509 are missing) 

The last subsection in the manuscript, dealing with language contact and multi-
lingualism in the Balkans, has many missing parts and is fragmented; therefore, it is 
difficult to get a full picture of those sections. Page 491 (f.2231 op.1 ed. xr. 31 l.552–
555) states: Представим главные направления культурно-языковых отношений 
славян и их соседей (Let me discuss the main direction of cultural and linguistic re-
lations of the Slavs and their neighbors). Thus, these sections were not originally part 
of the South Slavic section, but another chapter entitled Slavs and Their Neighbors. 
Therefore, we do not discuss them here.

The structure of each subsection reminds us of Seliščev’s 1914 monograph 
Introduction to the Comparative Grammar of Slavic Languages. Indeed, in a sense, 
this manuscript was an updated and enlarged version of that publication, as Seliščev 
recycled some parts of the book and expanded it, following changes since 1914 
(Appendix 2). 

Except for the first and last sections, the structure of this chapter is quite trans-
parent. The first sections with nation names provide an overview of the history of 
each South Slavic nation. The immediately following section with the name of each 
language deals with historical phonetics and morphology, but without a single word 
about syntax, quite in the Neogrammarian tradition, as is the case with his Slavic 
Linguistics I. The sections that follow discuss the dialectal features of each language, 
and then the next three sections provide basic information on the literary language of 
each South Slavic group. The subchapters of Serbo-Croatian and Slovene are com-
plete and fully covered, including the most complicated issues of accentology.23 
Although there are very few original analyses of these languages, their descriptions 
are as detailed, precise, and up-to-date (as of 1925) as the major reliable works in the 

23 When Seliščev was writing this manuscript, Slovene dialectology did not have such impor-
tant works by Ramovš as Dialektološka karta slovenskega jezika (Dialect Map of the Slovene 
Language, 1931) or Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti (Historical Grammar of 
the Slovene Language VII. Dialects, 1935). Therefore, it comes as no surprise that Seliščev divided 
Slovene dialects into two main groups: north-east and south-west (p. 444). See f.2231. op.1 ed. xr. 
487–488 at the RGALI. 
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field (works produced by scholars such as Fran Ramovš, Anton Breznik, Stanislav 
Škrabec and others for Slovene, Vatroslav Jagić, Aleksandar Belić, Stjepan Ivšić, 
Milan Rešetar and others for Serbo-Croatian, and many Russian Slavists). 

Additionally, unlike other compendiums of a similar nature, such as Timofej 
Florinskij’s Lekcii po slavjanskomu jazykoznaniju (Lectures on Slavic Linguistics) 
(1894–1897), Seliščev’s work can be characterized by his thorough historicism, in-
cluding a discussion of extra-linguistic issues as the first section in the manuscript; 
sections dealing with each South Slavic group start with the history of each nation. In 
the first section on the history of South Slavs, Seliščev states the following:24

In what geographical, socio-economic, and cultural situations did the South Slavs 
find themselves having settled in the Danube region and the Balkans, as well as to 
the west of the peninsula? What kind of relationships did these Slavs have with the 
people that they found here? How did the cultural elements that were presented in 
the Danube region and the Balkans affect the life of the South Slavs? What were the 
linguistic relationships of these Slavs to each other at first after their occupation of 
the Balkan Peninsula and then in the following centuries of their life here? These are 
questions that not only a historian of the cultural life of the South Slavs but also a re-
searcher of the fate of the language of these Slavs cannot avoid.

For Seliščev, a specialist in Balkan languages and a scholar in language contact, 
a multidisciplinary and extra-linguistic approach to the history of Slavic languages 
is essential. Indeed, it is this approach that makes him original and distinguishes him 
in the history of Slavic studies, as evident in the abovementioned capital works, such 
as Polog and its Bulgarian Population and The Slavic Population in Albania, not to 
mention his compendium Slavic Linguistics I.

4. Seliščev on Balkan Slavic dialects
The most interesting subchapter would have been the one about the Bulgarian and 

Macedonian languages because Seliščev was one of the most eminent specialists in 
these fields at that time. Moreover, the Macedonian issue was very disputable, par-
ticularly among Bulgarians and Serbs regarding the affiliation of some dialects and 
eventual territories. It is well known that Seliščev was also involved in this issue (cf. 
Seliščev 1986: 55–154). In this respect, it is unfortunate that the Bulgarian sections 
have many missing parts, including the one on Macedonian dialects.25 However, in 

24 В какой географической, общественно-экономической и культурной обстановке оказа-
лись южные славяне, поселившись в Придунавье и на Балканах, а также к западу от полу-
острова? В какие отношения стали эти славяне к тем народам, какие они застали здесь? 
Как отразились на жизни южного славянства те культурные элементы, которые были 
представлены в Предунавье и на Балканах? В каких языковых отношениях находились эти 
славяне между собою в первое время по занятии Балканского полуострова, а затем в по-
следующие века их жизни здесь? Вот вопросы, миновать которые не может не только 
историк культурной жизни южных славян, но и исследователь судеб языка этих славян. See 
f.2231 op.1 ed. xr.31 5–7 at the RGALI.

25 One can find only the following fragment with regard to Macedonian in the whole text: In 
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the existing parts, it is evident that Seliščev was much more objective in a linguis-
tic sense than his contemporary scholars, for instance, the Serb Aleksandar Belić or 
the Bulgarian Stefan Mladenov, who made claims with political overtones that were 
sometimes far from linguistic facts.26 

In some cases, Seliščev’s stance may be overly rash because as a sample of a 
Bulgarian dialect, Seliščev offered the Prizren-Timok dialect material collected by 
Marinko Stanojević and published in Srpski dijalektološki zbornik II (Serbian Dialect 
Review II, 1911) in the Bulgarian subchapter on page 280.27 In this respect, Seliščev’s 
view was stable, as demonstrated in his previous publications. Indeed, among others, 
Seliščev opined about the status of (part of) the Timok-Prizren dialect as follows on 
page 193:28

In northern Macedonia, disputed areas begin between the Bulgarians and the Serbs; 
the disputed areas continue further north, to Vranje, Leskovac, Pirot, Zaječar, and Vidin. 
An impartial study of the available dialectological data indicates that the northern part 
of Macedonia (the districts of Tetovo, Skopje [with the exception of Skopska Crna Gora], 
and Kratovo [the southern part]), according to their dialects, should be attributed to the 
Bulgarian language area. The dialects in the east also belong to the latter: from the line 
of Vranje, Pirot, and Belgradčik, the lower course of the Timok, to the Danube.

However, Seliščev also includes the Prizren-Timok dialect as a peripheral dia-
lect of Serbo-Croatian in the Serbo-Croatian subchapter. In this subchapter, Seliščev 
wrote the following on pages 348–349.29 

the Western Macedonian dialects, several smaller dialect groups should be distinguished: 1) Debar 
group, 2) Ohrid group, 3) Central group, 4) Tikveš-Мариово group, 5) Veles-Skopje group, 6) Upper 
Polog group, and 7) Lower-Polog group. Many interesting phenomena and curious hybridizations 
are presented by these groups but their details are reported in a separate course on the Bulgarian 
language or see my Essays on Macedonian Dialectology, vol. 1. (В западно-македонских говорах 
надо выделить несколько более мелких диалектических групп: 1) дебарскую, 2) охридскую, 
3) центральную, 4) тиквинско-мариовскую, 5) велесско-скопскую, 6) горне-положскую, 7) 
долне-полонскую. Много интересных явлений и любопытных скрещиваний представляют 
эти группы. Но подробности о них сообщаются в отдельном курсе болгарского языка или 
см. в моих “Очерках по македонской диалектологии”, т. 1). See f. 2231 op.1 ed. xr.31 49–54 at 
the RGALI.

26 For instance, see Belić (1913 and many others) and Mladenov (1914 and many others). 
27 See f. 2231 op.1 ed. xr.31 91–92 at the RGALI.
28 В северной Македонии начинаются спорные области между болгарами и сербами; 

спорные области продолжаются и дальше к северу, к Вране, к Лесковацу, Пироту, Зайечару, 
Видину. Беспристрастное исследование имеющихся диалектологических данных свидетель-
ствует о том, что северная часть Македонии (округа Тетовский, Скопский (за исключени-
ем Скопской Черной Горы, Кратовский (южная чaсть)), по своим говорам должна быть 
отнесена к языковой области болгарской. Последней же принадлежат и говоры на востоке 
от линии - Враня, Пирот, Белградчик, нижнее течение Тимока до Дуная. See f. 2231 op.1 ed. 
xr.31 21–25 at the RGALI. This fragment is an almost complete copy from Seliščev’s 1914 book.

29 Говоры призрено-тимочской группы в ранний период своей жизни переживали оди-
наковые процессы с говорами сербскими… Позднее говоры в призрено-тимочской группе 
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The dialects of the Prizren-Timok group in the early period of their existence ex-
perienced the same processes as the Serbian dialects ... Later, the dialects of the 
Prizren-Timok group were drawn into the sphere of influence of the Slavic dialects 
of the east–Bulgarian. With these dialects, the Prizren-Timok group experienced 
common formal and syntactic innovations... The phenomena that are common to the 
Bulgarian and Prizren-Timok dialects testify to the connections of these groups, the 
connections that existed in the past. These phenomena would by no means lose their 
indicativeness in relation to connections if the impetus for the origin of some of the 
phenomena was given from the outside, from the side of a foreign language: the 
commonality of processes remains a linguistic factor for the Bulgarian and Prizren-
Timok Slavs. The initiative in these experiences came from the Bulgarian Slavs.

Seliščev’s idea of including one and the same dialect – the Prizren-Timok dia-
lect – in two languages might appear controversial at first glance. However, one can-
not deny that the Prizren-Timok dialect shares common structural features with both 
Bulgarian and Serbian. Therefore, Seliščev might see in this dialect a kind of dualis-
tic affiliation as a maximally objective linguistic reality that transitional dialects often 
have, particularly when considering both synchronic and diachronic linguistic facts. 
One could easily imagine that this kind of Seliščev’s objectivity was negatively per-
ceived by Bulgarian scholars such as Miletič and the publication of  Seliščev’s mon-
ograph did not materlialize after all. 

In contrast, throughout his publications, including this manuscript, Seliščev 
neither classified Macedonian dialects into Serbian nor gave them a dual status – 
Bulgarian and Serbian. Seliščev always treated Macedonian dialects as Bulgarian in 
a convincing manner, and later, in 1933–1935, he thoroughly denied Belić’s and his 
followers’ claim that Macedonian is a dialect of Serbian, purely basing himself on 
scholarly facts, and not political reasons.  

5. Concluding remarks
In this article, I have demonstrated that, contrary to general belief, the manuscript 

in question was not a manuscript of Slavic Linguistics II per se, but fragmented parts 
of Seliščev’s Introduction to the Study of Slavic Languages completed in 1925, which 
should have appeared in Bulgaria but never materialized.

It was a pity that the manuscript was not published in a timely manner. Seliščev 
wanted his Introduction to be published as soon as possible, as he thought that a gen-
eral course like his Introduction would allow us to “painfully experience the emer-
gence of new products on individual issues” (Mladenov 1979: 60). Seliščev wrote 

были вовлечены в сферу воздействия славянских говоров востока, — болгарских. С этими 
говорами призрено-тимочская группа пережила общие новшества формальные и синтак-
сические… Явления, общие в болгарских и призрено-тимочских говорах, свидетельствуют о 
связках этих групп, — о связках, существовавших в прошлом. Эти явления отнюдь не утра-
тят своей показательности в отношении связей, если бы толчок к происхождению неко-
торых из явлений дан был извне, со стороны иноязычной: общность процессов остается 
языковым фактором для славян болгарских и призрено-тимочских. Инициатива в этих пе-
реживаниях исходила от славян болгарских. See f. 2231 op.1 ed. xr.31 241–244 at the RGALI.
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with deep anger and evident regret in his letter to Stefan Mladenov (Mladenov 1979: 
71), “The Academy has buried my perennial work (italics Seliščev’s),” demonstrat-
ing that the manuscript lost its meaning already in the 1930s and does not seem to be 
a useful reference book today. However, in the description of the manuscript and its 
analysis, in a limited way, my article demonstrates that, in terms of its size, content, 
scholarly objectivity, level, and originality in its structure and approach, Seliščev’s 
manuscript is evidence of his high ability to synthesize the latest and best knowledge 
of South Slavic languages and their linguistic and extra-linguistic history.
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Мотоки Номаћи

НЕОБЈАВЉЕНИ РУКОПИС А. М. СЕЛИШЧЕВА  
О ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Резиме

А. М. Селишчев (1886–1942), један од најистакнутијих стручњака за словенске 
језике у 20. веку, посебно за њихову јужну грану, намеравао је да објави трилогију 
под насловом Славянское языкознание (Лингвистичка славистика) четрдесетих 
година 20. века, што је остварено само делимично због његове смрти, 1942. 
године. Поједини проучаваоци сматрају да је његов необјављени рукопис 
изгубљен, док други претпостављају да текст који је сачуван у Руском државном 
архиву за књижевност и уметност (РГАЛИ) заправо представља Селишчевљев 
рукопис другог тома књиге Славянское языкознание, посвећен јужнословенским 
језицима. У овом раду аутор идентификује рукопис у Руском државном архиву за 
књижевност и уметност, а затим га анализира у контексту актуелног стања сла-
вистике.

Кључне речи: А. М. Селишчев, С. Б. Бернштејн, лингвистичка славистика, 
јужнословенски језици.
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Appendix 1. The first page of Seliščev’s manuscript of South Slavic Group preserved in f.2231 
op.1 ed.xr.31 at the RGALI
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Appendix 2. Section 313 on the Bulgarian literary language and the orthography
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Appendix 3. The first page of the main part in the East Slavic chapter



Славистика XXVІ/1 (2022)

Људмила Поповић
Белградский университет
филологический факультет
кафедра славистики 

УДК 811.163.41’367
https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.10

Оригиналан научни рад
примљен 20.05.2022.

прихваћено за штампу 26.07.2022.

О ПРЕЗУМПТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ 
СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

(анализ синтаксическoй реинтерпретации)

В настоящей работе поднимается вопрос о существовании в современном сербском язы-
ке презумптивных конструкций, под которыми подразумевается особый тип высказываний с 
глаголом бити в форме 3 л. ед.ч. будущего времени (футурума І) с факультативной частицей 
да и глагольной формой перфекта/презенса (биће/ће бити (да) + перфект/презенс), нпр.: 
биће да сам погрешио; биће да сте промашили број; биће да смо закаснили; биће да су га 
тражили на погрешном месту; биће да њега интересује само територија; биће да је од 
алкохола; биће да сте уморни и т.п. Главная задача настоящего исследования состоит в том, 
чтобы установить насколько формализованы подобные конструкции в сербском языке, яв-
ляются ли они модальными вследствие наличия в них модально употребленных глагольных 
форм футурума І или перфекта, как утверждают сербские грамматисты, или же речь идет о 
синтаксической реинтерпретации архаической глагольной формы, обозначающей гипотети-
ческие ситуации. Примеры из сербского языка рассматриваются также в типологическом 
аспекте, на фоне аналогичных явлений в болгарском и романских языках. Данный тип кон-
струкций до сих пор не составлял предмет особых описаний в сербистике с точки зрения их 
презумптивной семантики.

Ключевые слова: презумптив, сербский язык, синтаксическая реинтерпретация.

This paper raises the question of the existence of presumptive constructions in the contempo-
rary Serbian language, which implies a special type of statements with a verb бити in the form of 
3rd person singular of the future tense (futurum I) with optional particle да and present or perfect 
verb form (биће/ће бити (да) + perfect/present), нпр.: биће да сам погрешио; биће да сте 
промашили број; биће да смо закаснили; биће да су га тражили на погрешном месту; биће 
да њега интересује само територија; биће да је од алкохола; биће да сте уморни, etc.) The 
main task of this study is to find out how formalised such constructions are in the Serbian language, 
whether they are modal due to the presence of modally used verb forms of the futurum I or perfect, 
as Serbian grammarians claim, or it is a syntactic reinterpretation of an archaic verb form denoting 
hypothetical situations. Examples from the Serbian language are also considered in a typological 
aspect, in the context of similar phenomena in Bulgarian and the Romance languages. This type of 
constructions has not yet been the subject of special descriptions in Serbian studies from the point 
of view of their presumptive semantics.

Keywords: presumptive, Serbian language, syntactic reinterpretation.

1.0 Комплекс инференциальной эвиденциальности и эпистемической мо-
дальности

Вклад академика Предрага Пипера в исследование модальных категорий 
сербского языка глубокий и основательный. Изучению грамматических и лек-
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сических средств выражения модальности посвящены некоторые его работы, 
такие как „Синонимије и конверзије с глаголом морати” (1983), „О оптатив-
ности у српском језику” (2007), а также основательный раздел в коллективном 
синтаксисе сербского языка (Пипер и др. 2005: 636–648), в котором определе-
ны теоретические предпосылки феномена модальности. В упомянутом разде-
ле П. Пипер исходит из определения двух основных типов модальности, кото-
рые можно дополнительно классифицировать на низшем уровне. Такими двумя 
типами модальности, в типологии П. Пипера, являются объективная модаль-
ность или модальность в узком смысле (объективная или ассертивная модаль-
ность) и модальность в широком смысле (субъективная). Понятие объективной 
и субъективной модальности само по себе не ново (см.: Halliday 1970; Lyons 
1977; Rathay 1979; Palmer 1979, 1986), однако П. Пипер интерпретирует данные 
типы несколько другим образом от своих предшественников. В рамках объек-
тивной модальности П. Пипер выделяет понятия модальной определенности и 
неопределенности. В модально определенных предложениях содержание про-
позиции представлено как реальное (нпр. Студент је положио испит), тогда 
как в модально неопределенных содержание пропозиции представлено как мо-
дально нейтральное в плане реальности/ирреальности высказывания (Пипер 
2005: 636). В качестве объективной модальности П. Пипер рассматривает деон-
тическую и оптативную, тогда как в субъективную входят такие виды, как эпи-
стемическая, имперцептивная, метаязыковая, аксиологическая и экспрессивная 
модальность. К категориальному комплексу модальности, наряду с объектив-
ной и субъективной, отнесены и другие сродные категориальные значения (им-
перативность, интеррогативность, апеллятивность и др.) (Пипер 2005: 578). 

Исследование показателей инференциальности в сербистике, если не при-
нимать во внимание упоминание данного типа эвиденциальности в некото-
рых исследованиях, посвященных проблемам эпистемической модальности 
(Trbojević-Milošević 2004), началось с публикации работ по изучению эвиден-
циальности в сербском языке (Поповић 2010, 2013, 2014; Попович 2015).1 В 
частности, в работе (Поповић 2010), со ссылкой на предыдущие исследования 
А. Айхенвальд и Б. Вимера (Aikhenvald 2004: 65; Wiemer 2006: 9), дано опреде-
ление инференциальной модальности, под которой подразумевается передача 
информации о ситуации, являющейся заключением говорящего на основании 
наблюдения косвенных симптомов ситуации. Если использовать терминоло-
гию А. Айхенвальд, речь идет о высказываниях, в которых задействованы пер-
цептивные эвиденциальные маркеры (perception-based inferences) (Aikhenvald 
2004: 65). 

В ходе заключения говорящий может использовать не только данные, полу-
ченные в результате восприятия ситуации, но и свой личный опыт, знание о мире, 
т.е. весь арсенал информации о конкретном положении дел, которым он распола-
гает. В таком случае эвиденциальные маркеры могут рассматриваться в качестве 
логических выводов (reasoning-based assumptions) (Aikhenvald 2004: 65). 

1 Данным работам предшествовало появление работ, посвященных описанию категории 
имперцептивности в сербском языке (Поповић 1996, 2000; Пипер и др. 2005), в которых 
показатели эвиденциальности рассматривались в комплексе с эпистемическими.
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Заключительные эвиденциальные маркеры непосредственно связаны с по-
казателями эпистемической модальности. Чем больше у говорящего информа-
ции o типичных событиях, ситуациях или поведении, тем больше в его выска-
зывании уверенности в (не)возможности совпадения предполагаемой ситуации 
с реальным миром. Если использовать терминологию из теории эпистемиче-
ского дейксиса (Frawley 1992), эпистемическая дистанция мыслящего субъек-
та относительно описываемой ситуации обратно пропорциональна количеству 
информации о симптомах этой ситуации и знаниям о мире, исходя из которых 
делается заключение. 

В качестве эпистемических показателей в славянских языках преимуще-
ственно используются лексические маркеры, но встречаются также соответ-
ствующие грамматикализованные конструкции или морфологические фор-
мы, такие как, например, конклюзив или дубитатив в болгарском языке (см.: 
Куцаров 2007: 297–304; Ницолова 2018: 319, 352–360, 370–375).

Инференциальная эвиденциальность в сербистике рассматривалась также в 
плане таксисной соотнесенности времени ситуации и времени сообщения, осно-
ванного на заключении о ней. В связи с этим выделены два возможных варианта: 
а) когда время ситуации tS совпадает со временем сообщения и заключения о со-
бытии tSʼ (tS = tSʼ= tS”),2 напр.: Из кухни вкусно пахнет, наверное мама печет 
пирожки;  б) когда ситуация tS, о которой сообщает говорящий, предшествует за-
ключению о ней, то есть ситуация принадлежит временному плану прошлого, а 
заключение и сообщение, основанное на нем, плану настоящего (tS < tSʼ= tS”): Я 
вижу, ты плохо спал (у тебя мешки под глазами) (Поповић 2010: 23). 

В цитируемом исследовании, однако, не принят в учет третий возможный ва-
риант, когда ситуация соотносима с планом настоящего или произошла в про-
шлом, а логическое заключение tSʼ о ней имеет референцию к будущему. В по-
добных высказываниях время сообщения tS” следует после события, однако 
как бы предшествует времени заключения о случившемся (tS< tS”<tSʼ). Такие 
„негармоничные высказывания” являются предметом данного исследования. В 
лингвистической типологии они известны под именем презумптивные, в серб-
ском же языке традиционно рассматриваются в качестве модальных употреб-
лений определенных временных форм – перфекта (Стевановић 1974: 630–631) 
или футурума глагола бити (Стевановић 1974: 677; Trbojević-Milošević 2004: 
142–143). В упомянутых описаниях такие конструкции представлены приме-
рами типа:

„Биће пао снег = Вероватно је, ја претпостављам да је пао снег па и Бојим се да 
није пао снег” (Стевановић 1974: 631).
„Биће дошао = Ја претпостављам (или надам се) да је дошао” (Стевановић 1974: 631).
„Неко звони! Биће (да је) твоја мама” (Trbojević-Milošević 2004: 142).
„Што ти се не јавља? – Биће (да је) отишао” (Trbojević-Milošević 2004: 142).

2 Использованы следующие условные обозначения: t – время; S – ситуация; tS – время 
ситуации; tSʼ − время заключения о ситуации; tS” – время сообщения о ситуации; <  – следует 
во  времени; = – одновременно.
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Приведенные примеры содержат показатели эпистемической модальности 
(выражение большей или меньшей степени уверенности относительно того, 
что ситуация имела место) и заключительной эвиденциальности, так как вы-
вод, сделанный говорящим, является заключением, сделанным на основании 
косвенных признаков ситуации и знаний о мире, т.е. речь идет не только об ин-
ференциальной, но и о презумптивной эвиденциальности. 3

Главная задача настоящего исследования состоит в том, чтобы установить 
насколько формализованы подобные конструкции в сербском языке, являются 
ли они модальными вследствие наличия в них модальных употреблений вре-
менных форм усеченного перфекта и футурума І, как указано в грамматиках 
сербского языка (Стевановић 1974: 630–631; Танасић 2005: 442; Пипер, Клајн 
2013: 404), или же речь идет о синтаксической реинтерпретации особого гипо-
тетического будущего, имеющего аналоги в других славянских и неславянских 
языках. В ходе анализа будет также уставновлено, в каком отношении в таких 
конструкциях состоят семантические показатели эпистемической модальности 
и заключительной (презумптивной) эвиденциальности. 

В процессе анализа будут использованы примеры из всех функциональ-
ных стилей современного сербского языка, а также некоторые устаревшие кон-
струкции, описанные в сербских и хорватских грамматиках. Для полноты ис-
следования будут частично представлены аналогичные конструкции в других 
славянских и неславянских языках.

1.1 Презумптив и его описание в неславянских и славянских языках
Презумптив как тип модальной категории предполагает соотнесенность си-

туации, имевшей место в настоящем или прошлом, с возможностью подтвер-
дить ее, с меньшей или большей степенью уверенности, в будущем. Речь идет 
о показателях особой эвиденциальности ‒ когда говорящий судит о ситуации, 
исходя из наличных знаний и соображений логического характера, а также об 
эпистемической оценке вероятности сообщаемого. Презумптив, таким обра-
зом, является значением, возникающим на пересечении семантических зон эви-
денциальности и эпистемической модальности (Van der Auwera, Plungian 1998; 
Плунгян 2011), «независимо от того, что выходит на первый план – оценка го-
ворящим вероятности события или ʻапелляция к логическому выводу как ис-

3 Согласно И. А. Мельчуку, инферентивы и презумптивы являются граммемами категории 
эвиденциальности. Разница между ними состоит в том, что инферентив употребляется, когда 
говорящий приходит «к заключению относительно  Fn на основании воспринятых им фактов, 
связанных с Fn (≈ ʻпо видимомуʼ)», а презумптив – когда «говорящий предполагает, что Fn 
имеет место (опираясь на свои наличные знания и т.п.)» (Мельчук 1998: 199). В интер претации 
В. А. Плунгяна, общим для инферентивов и презумптивов является косвенная инфор мация, 
исходя из которой делается вывод, а различия заключаются в том, что, используя инферентивы, 
говорящий судит о ситуации на основании того, что он считает ее результатом, в то время 
как при использовании презумптивов опирается не на конкретные симптомы ситуации, а 
на логические соображения (Плунгян 2011: 324). Другие исследователи считают отличием 
инферентивных и презумптивных стратегий противопоставленность косвенных признаков 
ситуации, наблюдаемых говорящим, в первом случае, и знаний о мире – во втором (Пенькова 
2019: 13). 
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точнику информацииʼ, – оба компонента, эпистемический и эвиденциальный, 
неизменно присутствуют» (Пенькова 2019: 13).

Перенесение значения глагольной формы будущего в план прошедшего с од-
новременным приданием ей модального оттенка предположительности, т.е. мо-
дально-временная транспозиция, как известно, представляет типологическую 
черту романских языков (Репина 1996). Как показывают типологические ис-
следования последних лет, данное значение также типично для расширенных 
функций предбудущего времени во многих языках мира (см. обзор данного во-
проса в Пенькова 2019).

В богатом эвиденциалными маркерами болгарском языке некоторые иссле-
дователи выделяют особую парадигму презумптивного наклонения (Герджиков 
1984: 121−153). 

Если сравнить маркеры презумптивности в упомянутых языках, то можно 
заметить четкую градацию – от морфологического выражения презумптивно-
сти с помощью форм, у которых нет других функций кроме данной (случай 
румынского языка), через аналитическую форму, презумптивное значение ко-
торой явлется результатом синтаксической реинтерпретации, как в болгарском 
языке, до особенности некоторых временных форм (нпр. futur antérieur в фран-
цузском языке) относить обозначаемое действие к плану прошлого, придавая 
высказыванию модальный оттенок предположения. 

О наличии особой формы, у которой нет других значений, кроме презумптив-
ного, в румынском языке свидетельствуют многочисленные работы по исследо-
ванию данного вопроса (Iordan: 1956: 433; Лухт 1970: 128; Avram 1986: 162; 
Репина 1996: 95; Manea 2005: 373 и др.). Исследователи указывают, что в каче-
стве предположительной формы в румынском языке возникла и широко упо-
требляется специальная, не имеющая других значений, аналитическая глаголь-
ная форма настоящего времени. В основе парадигмы презумптива, по мнению 
ученых, лежит видовая оппозиция, которая получает выражение в чередова-
нии противоположных по грамматическому значению неличных форм глаго-
ла – герундия (незавершенность) и причастия (завершенность): o fi plecând/o fi 
plecat „он (она, они), наверное, уезжает (уезжают) / ~, наверное, уехал (уехали)” 
(Репина: 1996, 95).

В западнороманских языках презумптивные значения передают другие тем-
поральные и модальные формы, то есть речь идет о транспозиции значения гла-
гольных форм из временного плана в модальный план предположительного вы-
сказывания, основанного на логическом выводе. Как указано в сравнительном 
описании романских языков, глагольные формы, которым в системах западно-
романских языков отведена роль грамматических выразителей значения пред-
положительности, аналогичны – это формы будущего времени индикатива и 
формы кондиционала (Репина 1996: 95): 

фр. Vous cherchez Pierre? II sera dans le jardin (=il у est probablement). 
ʻИщете Пьера? Он вероятно в саду.ʼ
ит. Perche non e venuto? Avrà perso il treno. 
ʻПочему он не пришел? Он, должно быть, опоздал на поезд.ʼ
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исп. — ¿Que hora es? — Seran las cinco.
ʻКоторый сейчас час? — Должно быть, пять часов.ʼ
порт. Ao longe, os farois de um carro riscaram de luz о lusco-frusco. «Seria a camioneta?» 
ʻВдалеке свет фар автомобиля прорезал сумерки. «Может быть, это фургон?».ʼ

Во всех приведенных примерах при помощи выделенных жирным шрифтом 
форм передается модальное значение предположения. «Презумптивное значе-
ние у всех этих форм – значение второго плана. Мы имеем дело с транспозици-
ей (переносом) глагольных форм из временного и модального плана их основ-
ных значений в другой временной и модальный план» (Репина 1996: 95).

Как утверждает Я. А. Пенькова (2019), в французском языке временной 
формой, объединяющей в себе показатели референции к будущему и такси-
са (предшествования) и имеющая базовое значение предшествования момен-
ту референции в будущем, является предбудущее (futur antérieur). Ссылаясь на 
обстоятельные анализы употреблений предбудущего в типологическом аспек-
те, исследовательница считает, что такое значение данной временной формы 
логично, так как «помимо значения результативности/предшествования в бу-
дущем, предбудущее легко приобретает вторичные значения и дискурсивные 
функции, спектр которых при ближайшем рассмотрении оказывается доволь-
но широким и безусловно заслуживает отдельного исследования. В граммати-
ческих описаниях, упоминающих предбудущее, как правило, помимо базово-
го значения ‘результативности/предшествования/завершенности в будущем’, 
у форм предбудущего отмечается способность называть ситуации, относящи-
еся к плану прошлого, т. е. выделяется значение ‘предположения о событии в 
прошлом’»4 (Пеньковa 2019: 8). 

В болгарском языке в качестве презумптивной рассматривается конструк-
ция, напоминающая формы некоторых будущих времен. Частица ще (чаще в 
сочетании с да) выражает заключение, соотносимое, однако, не с будущим, а с 
настоящим или прошлым, напр. (Иванова, Алексова 2018): 

Не ще да са го пратили от добро да работи (Н. Островский,  пер. Л. Стоянов). 
ʻНе с добра, видно, [его] послали работать-тоʼ. 

Подвергая анализу презумптив в болгарском языке, также именуемый в ли-
тературе предположительным наклонением (Маровска 2013: 302), исследовате-
ли чаще всего ссылаются на концепцию Г. Герджикова (Герджиков 1984, с. 121–
253), который выделяет парадигму презумптивных форм: настоящего времени 
– ще (да) чете, перфекта – ще (да) е чел, аориста – ще (да) е чел, имперфекта – 
ще (да) е четял, плюсквамперфекта – ще (да) е бил чел. Герджиков считает, что 

4 В подтверждение сказанного исследовательница приводит следующий пример, со ссыл-
кой на работу Шишовой (Шишова 2014: 60):

 Certains l’auront [иметь. aux.fut.3pl] peut-être trouvé [находить. ptcp] long 〈…〉 mais pour 
ma part, je n’ai pas vu le temps passer. 

‘Возможно, некоторые нашли его [фильм] довольно длинным 〈…〉, но лично я не заметил, 
как время прошло.ʼ (Пенькова 2019: 8).
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данные формы не являются граммемами категории наклонения, так как незави-
симы от категории модуса высказывания. По мнению ученого, подобно моду-
су, презумптив дает оценку достоверности высказывания, однако речь идет об 
оценке оценки, поэтому Герджиков зачисляет презумптивные формы к вероят-
ностным модусным высказываниям, своеобразной гиперкатегории глагольно-
го модуса третьей степени. Исследователь отрицает, что презумптивная семан-
тика данной конструкции основана на одном из модальных значений глагола 
хотѣти, от которой образовалась частица ще, и настаивает на модальной ре-
интерпретации семантики будущего5 (Герджиков 1984: 127–128). Ученый так-
же отмечает низкую частотность данных конструкций за последние 50-60 лет 
(Герджиков 1984: 153).

Совпадение между формами перфекта и аориста в выделенной презумптив-
ной парадигме Г. Герджиков объясняет следствием омонимии изъявительного 
перфекта и умозаключительного аориста. И. Куцаров, однако, оспаривает на-
личие форм аориста, имперфекта и плюсквамперфекта в данной парадигме и 
утверждает, что речь идет об искусственных коррелятах существующих форм 
презенса и перфекта (Куцаров 2007: 274).

Наши наблюдения над примерами с презумптивными болгарскими конструк-
циями подтверждают данное замечание И. Куцарова. Приводимые исследовате-
лями примеры в работах, посвященных анализу презумптивных конструкций в 
болгарском языке (Иванова, Алексова 2018), содержат преимущественно пре-
зумптивные конструкции с формами настоящего времени и перфекта, а также 
некоторые с плюсквамперфектом (Алексова 2018):

Така ще да е – потвърди попът, – додето се записвах с причастието, някой ги е взел 
(Иванова, Алексова 2018/И. Вазов). 
ʻДолжно быть, так, – согласился отец Никодим. – Пока я причащал верующих, кто-то 
стянул мои вещиʼ (пер. В. Володин). 
Сега – казах аз, като се стараех да задържа усмивката върху лицето си (каква ли 
ще да е била тая усмивка, един дявол знае!) (Иванова, Алексова 2018/А. Гуляшки). 
ʻСейчас, – сказал я, стараясь удержать на своем лице улыбку (что это была за улыбка, 
один дьявол знает!)ʼ (пер. Л. Баш). 
При всички случаи Борис вече е бил татко на две деца, което ще рече, че най-
малкото ще да е бил влязъл в плодотворна възраст, докато младежкият мъх е 
сред вторичните полови белези. (Алексова 2018/ Средновековна история)
ʻВ любом случае Борис уже был отцом двоих детей, а стало быть, худо-бедно вошел 
в детородный возраст, а лобковое оволосение входит в число вторичных половых 
признаков.ʼ

Факт отсутствия в болгарском языке примеров с другими временными форма-
ми, кроме презенса и перфекта, отмечает также Руселина Ницолова, что склоняет 
ее к мнению, высказанному и другими болгарскими лингвистами, об отсутствии 

5 «Презумптивното значение не трябва да се извежда от модалното значение на хотѣти, а 
от темпоралното значение на бъдеще време [...], означаващо още нереализирано, макар и не-
проблематично действие...» (Герджиков 1984: 128). 
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граммем презумптива в болгарском языке. Р. Ницолова неоднократно высказыва-
ет замечание о том, что формы презумптива не утвердились, почти исчезли из бол-
гарского языка, подобно синтетическому условному наклонению (ядвам, ядвах) 
(Ницолова 2008: 329–330), и лишь частично грамматикализованы, так как полной 
грамматикализации данного наклонения препятствовало наличие соответствую-
щих лексических маркеров инференциальной модальности (Ницолова 2018: 105). 

И. Куцаров, полностью отказывает в грамматикализации болгарскому пре-
зумптиву, рассматривая данную конструкцию в качестве идентичной по значе-
нию с сочетанием трябва да, что, по мнению ученого, свидетельствует о лек-
сическом характере данного модального средства, которое он характеризует как 
лексический конклюзивный модификатор (лексикален конклузивен модифика-
тор) (Куцаров 1994: 201–205).

1.2 Конструкция биће/ће бити (да) + перфект/ презенс в сербском языке
Высказывание с конструкцией биће/ће бити (да) + перфект/презенс в серб-

ском языке состоит из ассумптивной и ассертивной частей. В ассумптивной 
части, с помощью глагола бити в форме 3 л. ед. ч. футурума І, делается пред-
положение о ситуации в прошлом или настоящем, представленной в ассер-
тивной части высказывания. Предположение, по мнению говорящего, может 
или должно, с разной степенью вероятности, подтвердиться в будущем. В ходе 
дальнейшего изложения будет предпринята попытка доказать, что, ввиду та-
кой семантической интерпретации и некоторых морфологических показателей, 
конструкцию биће/ће бити (да) + перфект/ презенс можем рассматривать в ка-
честве бипропозитивной конструкции, возникшей вследствие синтаксической 
реинтерпретации монопропозитивной с особым гипотетическим будущим.

Описываемые конструкции достаточно распространены в современном серб-
ском языке, что подтверждают многочисленные примеры из художественной лите-
ратуры, научного дискурса, современной прессы и разговорной речи.6 Ассертивная 
часть данной конструкции может быть представлена глагольными формами пер-
фекта и презенса полнозначных или вспомогательных глаголов, напр.:

биће/ће бити да + перфект
Сматрао је, свакако, да је науци потребан потпун преглед свих речи у језику, а 
биће да је имао и склоности за ову врсту несташлука (П. Ивић); Његов поглед 
као да хтеде рећи: »ама вараш се ти, биће да је то који други штогод погре-
шио; а видиш, ја седим миран кâ светац« (С. Ранковић); Биће да смо закаснили 
и то дебело и мнооого ми је жао (https://www.021.rs›story); Биће да сам се опет 
прејела (https://twitter.com); Али ако заменимо власуље, ти узмеш црвену а онај 
мртви добије твоју плаву, онда ће бити да су плави гроф и Вук Исаковић стра-
дали од вампира на другој стражи (M. Novaković). 

6 Большинство примеров взято из корпуса Антологија српске књижевности Учительского 
факультета в Белграде  (http://www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/ASK_SR_AzbucnikDela.
aspx),  а также из Параллельного электронного корпуса сербского и русского языка, который 
находится в процессе подготовки. Автор статьи искренне благодарит коллегу Стефана 
Милошевича за помощь в подборке примеров из указанных корпусов. 
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Формы перфекта образуются от глаголов обоих видов, в то время как в пре-
зенсе встречаются только глаголы несовершенного вида:

биће/ће бити да + презенс
Извесно! А биће да господин Поповић то већ и зна, чим није дошао у канцеларију 
(Б. Нушић); Припитај ти прија-Сарку, биће да она најбоље зна како се обрлаћавају 
мушкарци и жене (Б. Нушић); Богме биће да одступају наши, тутњава се при-
ближава с турске стране нашој − рече један војник (П. Тодоровић); Пре ће 
бити да немате духа! (M. Novaković); Биће да се, већ само далеки преци засути 
прамењем времена, и он и његови сувременици понекад чине, оку новог доба, као 
једноставни људи којима није било тешко да себи не признају зебњу од живота 
(С. Велмар-Јанковић).

Ассертивная часть конструкции биће/ће бити (да) + перфект/презенс может 
быть также выражена именным сказуемым, при этом вспомогательный глагол 
может быть представлен контекстуальным нулем, напр.:

Покварен ми сат, па не знам колико је било, ал’ биће да је било пет, пола шест (Б. 
Нушић); Нека је далеко од нас, ал’ биће да су то неки духови (Б. Нушић); Биће да је 
овде у питању Јелена, ћерка Франческа Гатилузија и жена Стефана Лазаревића, 
чије је монашко име било Еуфросина, односно понародњено Јевросима (И.Ђурић); 
Министар Вулин је одговорио Курту Волкеру: Биће да су опаснији пријатељи који 
су нас бомбардовали (pink.rs. 12.05.2022) Ја сам мислио да је то само код нас у 
медицини тако: поплашили се коњи, случајно; два човека с напуклим лубањама, 
стриктно стварна последица... али биће да је уопште тако... да, да, узрок 
случајност, последица стварност... (И. Секулић); Биће да сте уморни, гладни и 
жедни (Ј. Шаренац); Неко звони на врата! – Биће (да је) твоја мама (Trbojević-
Milošević 2004: 142); Неко је оставио цедуљу на вратима! – Биће (да је била) 
твоја мама (там же).

В отрицательных конструкциях формальный показатель отрицания может 
находиться как перед футурумом глагола бити (неће бити да сам), так и перед 
глагольной формой во второй части конструкции (биће да нисам), однако в обо-
их случах отрицанию подвергается ассертивная часть, ср.. 

Неће бити да је тако.
    =     ʻДолжно быть, это не так.ʼ 
Биће да није тако.

Для сравнения приводим также более развитые конструкции:
Неће бити да су све кладе на путу ка европским интеграцијама поставили 
Томислав Николић и Војислав Коштуница (Vreme, 9.04.2008). 
Биће да нису све кладе на путу ка европским интеграцијама поставили 
Томислав Николић и Војислав Коштуница.
ʻДолжно быть, не только Томислав Николич и Воислав Коштуница прокладыва-
ли пути к европейским интеграциям.ʼ
Биће да није ни сасвим здрава, болесни јој и отац и мајка... али и окром тога, кад 
почне севати оним лепим очицама, бежи! (И. Секулић).
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Неће бити да је сасвим здрава, болесни јој и отац и мајка... али и окром тога, 
кад почне севати оним лепим очицама, бежи! 
ʼДолжно быть, она не совсем здорова, отец и мать ее больны... но, не взирая на 
это, когда она начинает пускать чертики своими прекрасными глазами, спасайся!ʼ 

Хотя в приведенных примерах в обоих случаях предполагается, что опи-
санная в ассертивной части высказывания ситуация не имела место в действи-
тельности, разница между высказываниями с отрицанием в ассумптивной и 
ассертивной частях состоит в том, что в первом случае говорящий противопо-
ставляет свое мнение мнению другого участника коммуникативной ситуации 
– реального или мнимого, с которым не соглашается, а во втором высказывает 
свое предположение о том, что ситуация – не факт,7 ср.:

„Не тако давно био сам катастрофа. Неће бити да сам катастрофа, а да 
онда одједном проживљавам своје најбоље тренутке...”, рекао је Меси за 
Канал плус. (N1, 19.03.2015) 
ʻ«Не так давно [по мнению журналистов] я был катастрофой. Как я мог быть 
катастрофой [букв. не будет, что я катастрофа], а потом вдруг снова переживать 
свои лучшие моменты?…» — сказал Месси в интервью Каналу плюс.ʼ

В данном отношении конструкция неће бити (да) + перфект/презенс четко 
отличается от составных глагольных сказуемых с недезидеративно употреблен-
ным модальным глаголом мора, отрицание перед которым в принципе невоз-
можно (см. об этом также дальше):

Биће да се напио. ≈ Мора да се напио. 
ʻОн, должно быть, напился.ʼ
Биће да се није напио. ≈ Мора да се није напио.
Неће бити да се напио. *Не мора да се напио.

Конструкция биће (да) + перфект/презенс может находиться в начале 
простого или сложного предложения, либо в начале части сложносочинен-
ного предложения с противительными отношениями, а также маркировать 
начало главной части в сложноподчиненном предложении с условными от-
ношениями: 

7 Как отмечено в «Нормативной грамматике сербского языка», отрицанием глагола бити в 
форме 3.л.ед.ч. высказывается «недоверие или сомнение говорящего относительно того, что 
сказал его собеседник или некое третье лицо, напр.:  (221) Не знам о чему говориш. – Неће бити 
(да не знаш); (222) Све смо завршили. Неће бити (да сте све завршили)» (Пипер, Клајн 2013: 
404). С. Танасић, однако, считает, что при отрицании говорящий высказывает свою уверенность, 
напр.: Па да видиш и неће бити баш тако – дочека га комесар. – Чујеш ли како се читава чета 
ућутала? (Танасић 2015: 442/ Б. Чопић), тогда как в аффирмативных конструкциях выражается 
предположение говорящего, напр. Јамачно ће бити више оваквих примјера. (Стевановић 1974/
Вук); Прије ће бити истина да је Балшић узео (Стевановић 1974/Ђ. Даничић)  (Танасић 2005: 
442). Склоняемся к мнению о том, что в обоих типах конструкций речь идет об ассумптивной 
модальности, только при отрицании налицо прагматический эффект «девалоризации» (по 
Рахилина еt.al. 2021) предыдущего высказывания.
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Ја сам мислио да је то само код нас у медицини тако: поплашили се коњи, 
случајно; два човека с напуклим лубањама, стриктно стварна последица... али 
биће да је уопште тако... да, да, узрок случајност, последица стварност... (И. 
Секулић); Ако није хороскоп, биће да сам добро згријешио у претходном живо-
ту (Analitika, 20.01.2022).

Перед аналитической формой футурума І ће бити обязательно должно нахо-
диться вводное слово (пре, онда и под.). Высказывание типа пре ће бити (да) + 
переменная в современном сербском языке имеет статус синтаксического фра-
зеологизма с переменной в форме перфекта либо презенса,8 чем объясняется 
высокий уровень его частотности в разговорной речи:

Пре ће бити да прича постаје сумњива (https://twitter.com/bjovan3/status).
ʻИстория, по всей вероятности, становится подозрительной.ʼ
Пре ће бити да је Јоги, а не јети (RTS, 17.10.2013).
ʻДолжно быть, Ёги, а не ети.ʼ
Пре ће бити да су неки плаћеници клошари (021, 21.07.2022).
ʻСкорее, какие-то наемники – бомжи.ʼ

Приведенные в данном разделе примеры свидететельствуют, в частности, о 
том, что конструкция биће/ће бити (да) + перфект/презенс активно употребля-
ется во всех функциональных регистрах сербского языка. Ее презумптивная се-
мантика – указание на ситуацию в настоящем или прошлом, с возможностью 
подтвердить ее с меньшей или большей степенью уверенности в будущем – на-
лицо. Невзирая на частотность данной конструкции в современном сербском 
языке, она до сих пор не привлекала особого внимания сербских исследовате-
лей, в том числе с точки зрения презумптивности. 

1.3 Биће (да) – частица или глагольная форма?  
Немного по-другому обстоит дело с типологическими исследованиями. В ра-

боте, посвященной анализу употребления форм предбудущего времени с инфе-
ренциальными и презумптивными стратегиями в балканских и других языках 
А. Пенькова бегло замечает, что сербская конструкција типа биће да + перфект/
презенс похожа на соответствующие болгарские конструкции со словосочета-
нием ще да. Исследовательница высказывает по данному поводу мнение, что 
речь идет о большей или меньшей степени грамматикализации предбудущего в 
балканских языках – румынском, албанском, болгарском, а также приводит не-
которые примеры из греческого. О сербской конструкции А. Пенькова пишет: 
«Конструкции с несогласованным biće, подобные болгарскому презумптиву, в 
сербохорватском, по-видимому, представляют собой дальнейший этап развития 
такого предбудущего, утратившего референцию к будущему, при котором прои-
зошла реинтерпретация: сочетание вспомогательного глагола с причастием пе-

8 О синтаксических фразеологизмах в современном сербском языке см.: Поповић 2021; 
Поповић 2022 (в печати).
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реосмыслено как сочетание модальной частицы с формой перфекта – очевидно, 
не без влияния аналогичных неизменяемых эпистемических показателей в дру-
гих балканских языках» (Пенькова 2019: 17). 

А. Пенькова, таким образом, считает, что конструкция биће да является ре-
зультатом реинтерпретации предбудущего, для которого, по данным ее анкеты, 
является типичным указание на эпистемическую дистанцию и инферентивную 
эвиденцильность во многих языках, в частности, в балканских. Высказанное 
предположение А. Пенькова подтверждает двумя примерами с данной формой, 
один из которых из штокавского наречья 18 века: 

Бићете [быть.fut.2pl9] разумjели [ptcp] како се догодила и била кавга у Рисну. 
‘Наверное, вы поняли, как произошел спор в Рисане’[Пенькова 2018: 17/Комар 
2009: 129] 

а другой из чакавского наречья:
ʻBićemo [быть.fut.1pl] spuali [спать.ptcp] ka si ti doša. 
‘Мы [наверное] спали, когда ты пришел’ [Пенькова 2018: 17]

В сербских грамматиках примеры с конструкцией биће/ће бити (да) + пер-
фект рассматриваются либо в контексте модального употребления перфек-
та (Стевановић 1974: 630–631), либо при описании модального употребления 
футурума І глагола бити Стевановић 677; Trbojević-Milošević 2004: 142−143; 
Пипер, Клајн 2013: 404).10 

О модальном употреблении глагола бити в форме футурума І И. Трбоевич-
Милошевич замечает, ссылаясь на конструированные примеры, что он исполь-
зуется в одном из значений глагола морати (Trbojević-Milošević 2004: 143). По 
мнению исследовательницы, формой футурума глагола биће осуществляется 
референция не к будущему, а к настоящему, в котором говорящий сообщает 
мнение об истинности пропозиции, которая может быть соотносима с настоя-
щим или прошлым. В качестве объяснения модального характера данного гла-
гола И.Трбоевич-Милошевич прибегает к теории метафорической экстензии: 
«Если воспользоваться парафразированием с использованием теории метафо-
рической экстензии, морати метафорически интерпретируем таким образом, 
что наши предпосылки и доступные нам доказательства заставляют нас сде-
лать определенный вывод, в то время как в случае формы биће недостаточно 

9 В цитируемой работе используются следующие условные обозначения: fut – футурум; pl  
множественное число; ptcp – партицип.

10 Глагол бити неоднократно рассматривался сербскими лингвистами в контексте его мо-
дальных употреблений в разных лично-временных формах. О модальных функциях данного 
глагола в форме настоящего времени, сочетающейся с инфинитивом или конструкцией да + 
презенс (типа  с тим се није шалити, да је мени знати, на нама је да одлучимо, ако је ве-
ровати и др.), см. обстоятельное исследование М. Ковачевича (Ковачевић 2018). Анализ об-
щеславянского контекста несколько устаревших и распространенных в диалектах сербского 
языка конструкций с формой согласованного и несогласованного усеченного перфекта гла-
гола бити и инфинитивом (типа био поћи на време, била гледати како треба, било устати 
раније и под.) дан в работах Л. Попович (Поповић 2020; Попович 2021). 
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доказательств, чтобы сделать логический вывод, однако существуют предпо-
сылки, которые нам не дают сделать вывод» (Trbojević-Milošević 2004: 143). 
Исследовательница также сравнивает глагольную форму биће с глаголом will в 
английском языке, который используется с функцией выражения будущего вре-
мени и эпистемической дистанции и расположен на шкале эпистемической ин-
тенсивности сразу же после глагола must, подобно форме биће в сербском язы-
ке, следующей на упомянутой шкале сразу же после мора (там же).

Рассматривая конструкции с модальными глаголами морати и требати, ко-
торые используются вне деонтических контекстов для выражения недезидера-
тивного эпистемического значения, названного П. Пипером псевдоаподиктиче-
ским или персуазивно-аподиктическим (Пипер 1983), И. Трбоевич-Милошевич 
отмечает, что данное название очень метко подчеркивает переход модального 
глагола из аподиктической сферы в сферу реализации эпистемической страте-
гии, ср.:

Наши морају победити јер су изразито бољи (Пипер 1983: 168).
ʻНаши должны победить, так как намного лучше играютʼ.
Мора да су победили јер су изразито бољи.
ʻНаверное, они победили, так как намного лучше играютʼ.
Во втором примере глагол морати употребляется исключительно в безлич-

ной форме и обязательно предшествует да-клаузе.11 Как отмечает И. Трбоевич-
Милошевич (Trbojević-Milošević 2004: 157), дальнейшему возрастанию эпистеми-
ческой дистанции или степени расхождения между пропозицией и референтным 
миром способствует употребление модального глагола в форме потенциала:

 Морали би победити јер су изразито бољи.
ʻДолжны бы победить, так как намного лучше играютʼ. 

Подобные безличные конструкции встречаются и с глаголом требати, ср.:
Треба да стигну сваког часа (Trbojević-Milošević 2004: 162).
ʻОни должны приехать с минуты на минутуʼ.
Требало би да стигну сваког часа (Там же).

      ʻОни должны бы приехать с минуты на минутуʼ.
Сербские конструкции мора да и треба да напоминают болгарскую кон-

струкцию трябва да, которую Куцаров рассматривает в качестве доказатель-
ства тезиса о лексическом характере «модального модификатора» ще да в бол-
гарском языке (Куцаров 1994: 201–205).

Однако, как уже было раньше отмечено, в сербском языке данные модаль-
ные глаголы (морати, требати) при их употреблении в эпистемическом зна-
чении нельзя подвергнуть отрицанию, чем они отличаются от конструкции ће 
бити (да) + перфект/презенс, которая отрицанию подлежит, ср.:

11 По мнению других исследователей, мора в данном типе конструкции является не гла-
голом, а вводной модальной частицей, так как у этой формы отсустствует лично-временная 
парадигма, ее нельзя употребить с отрицанием и она не входит в состав составного глаголь-
ного сказуемого (Ковачевић 2009: 161–173).
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Неће бити да су победили.
*Не мора да су победили.
*Не треба да су победили.

О том, что примеры с конструкцией биће/ће бити (да) + перфект/презенс 
нужно рассматривать в качестве презумптивных, свидетельствуют приме-
ры, которые приводит в своей грамматике М. Стеванович,12 причем дваж-
ды – когда пишет о модальном употреблении перфекта (Стевановић 1974: 
630−631), а также в разделе о модальных экстензиях футурума (Стевановић 
1974: 677). Хотя примеры, приводимые в обоих случаях, уже можно интер-
претировать как бипропозитивные конструкции с ассумптивной и ассертив-
ной частью, ср.: 

Јамачно ће и ово презиме бити постало од надимка (Стевановић 1974: 630). 
ʻДолжно быть, эта фамилия произошла от прозвища.ʼ
Отуда ће бити дошло у Мађарску (там же).
ʻОттуда, должно быть, она попала в Венгрию.ʼ
У шали за пијана човека реку: биће пио из лијеве руке (там же).
ʻВ шутку о пьяном человеке говорят: должно быть, пьет из левой руки.’
По својој прилици биће је г. Светић узео из псалтира (там же).
ʻДолжно быть, г. Светич взял его из псалтыри.ʼ
Томе ће бити узрок што наши људе мисле (Стевановић 1974: 677/Вук)
ʻНаверно, причина в том, что наши люди мыслят.ʼ
Прије ће бити истина да је Балшић узео нешто од балканских земаља 
(Стевановић 1974: 677/Даничић). 
ʻСкорее  всего [букв. будет правдой], Балшич завоевал некоторую часть балкан-
ских странʼ.

Приведенные примеры с нестяжной формой ће бити в понимании современ-
ного носителя языка немного устаревшие, но их можно с легкостью переобра-
зовать в конструкции типа биће (да) + перфект/презенс: Биће да је ово презиме 
постало од надимка; Биће да је отуда дошло у Мађарску итд. (Trbojević-
Milošević 2004: 133). 

Интересным является также факт, что в одном и том же примере могут соче-
таться показатели инференциальности и презумптивности: 

Јамачно ће и ово презиме бити постало од надимка (Стевановић 1974: 630). 
ʻНесомненно, что эта фамилия, должно быть, производна от прозвища.ʼ

Конструкција ће бити постало в приведенном примере является аналитиче-
ской глагольной формой презумптивной семантики, по-видимому, преобразо-
ванной в более современном варианте в форму биће (да) је постало, через ста-
дию биће постало: хоће бити постало > ће бити постало > биће постало > 
биће (да) је постало.

12 Некоторые из них со ссылкой на грамматику Маретича.
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В грамматике хорватского языка (Barić at al. 2005) находим описание подоб-
ной конструкции в разделе об относительном результативном будущем, с помо-
щью которого выражается неуверенность говорящего о некотором событии в 
прошлом13 (Barić at al. 2005: 416):

Ali јe Vlaho već počeo gledati na onu stranu gdje je bio Kono i Pavlina kuća, a pokojne 
Pavle neće se biti sjetio (Barić at al. 2005: 416/D. Šimunnović)

В данной конструкции употреблено отрицание в ассумптивной части вы-
сказывания, однако в интерпретации современного носителя сербского языка 
в таком контексте отрицание должно быть расположено в ассертивной части 
конструкции (биће није се сетио/биће да се није сетио), так как в ней не от-
мечается прагматическое значение девалоризации предыдущего высказыва-
ния (Рахилина и др. 2021). Как было раньше отмечено, отрицание в ассумптив-
ной части также возможно в подобных конструкциях современного сербского 
языка, что опровергает предположение о форме биће как о модальной частице 
(Пенькова 2019: 17), так как частицы отрицанию не подлежат, ср.:

Неће бити да су грозне корпорације баш за све криве! (Дневник РС, 15.12.2019)
ʻПо-видимому, нельзя винить во всем одни ужасные корпорации.ʼ
ʻ*Не по-видимому, одни ужасные корпорации виновны во всем.ʼ

1.4 Реинтерпретация гипотетического будущего
Если задаться вопросом, каким образом образовалось рассматриваемая пре-

зумптивная конструкция в сербском языке, то можно высказать несколько разных 
предположений. Первое принадлежит сербским грамматистам, усматривающим 
в данной конструкции сочетание временных форм, одна из которых является мо-
дальной. Причем модальность усматривают как в форме относительного усечен-
ного перфекта (Стевановић 1974: 630–631), так и в форме футурума І глагола бити 
(Стевановић 1974: 677; Trbojević-Milošević 2004: 142−143; Пипер, Клајн 2013: 404).

Я. Пенькова усматривает в конструкции биће (да) + презенс/перфект реин-
терпретацию предбудущего в направлении презумптива. Исследовательница 
делает такой вывод исходя из данных типологической анкеты, на материале ко-
торой строит свой семантический анализ, а также нескольких примеров из 18–
19 веков. Согласно этому исследованию, анкетируемые оценивали данную кон-
струкцию как устаревшую (Пенькова 2019: 17), что вызывает сомнение, так как 
частые примеры употребления данной конструкции в современной сербской 
прессе, а также в разговорном языке, опровергают данный вывод. 

С тезисом об использовании предбудущего в функции выражения предполо-
жения соглашаются все сербские грамматисты, но только, когда речь идет о мо-
дальном характере футурума ІІ, который используется для обозначения предпо-
ложенной ситуации, независимо от мнимого времени ее осуществления, чаще 

13 „relativna gotova budućnost  kojom se iskazuje nesigurna tvrdnja o nekom prošlom događaju“ 
(Barić at al. 2005: 416).
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всего в условных конструкциях.14 М. Стеванович, однако, не соглашается с на-
званием предбудущее для данной формы, так как она может указывать на си-
туации, не только предшествующие главной ситуции, но и следующие за ней 
или одновременные с ней. При этом, как уже было указано, главная ситуация 
не обязательно должна принадлежать плану будущего, а может быть также про-
шлой (Стевановић 1974: 678–700). Примеры, хотя и достаточно редкие в со-
временном сербском языке, использования футурума ІІ с целью указания на 
ситуацию в прошлом, а также возможность употребления данной формы при 
выражении предположения о ситуации в прошлом, чаще всего в вопроситель-
ных конструкциях с эксплетивным отрицанием (см. приведенные далее при-
меры), дополнительно убеждают, что формы футурума ІІ действительно могут 
выражать предположение о ситуации в прошлом, напр.: 

Сад ћемо читати – каже. Ако лугар не буде остругао: FUT ІІ. PFV. (Танасић 
2005 450/ К. Милошевић 1970)
ʻСейчас будем читать, – говорит. Если лесник, случайно, не соскоблил.ʼ
Да не буде куда утекао: FUT ІІ. PFV с оним новцем? (Стевановић 1974: 693) 
ʻОн, случайно, не удрал куда-то с этими деньгами?ʼ
Да не будеш то заборавио: FUT ІІ. PFV код куће? (там же)
ʻТы, случайно, не забыл это дома?ʼ

Как отмечают исследователи, вопросительные конструкции с предположи-
тельным футурумом ІІ в современном сербском языке редкость, вместо него 
обычно употребляется перфект (Стевановић 1974: 693; Танасић 2005: 251), од-
нако ни у кого не возникает сомнение, что у футурума ІІ, вследствие того, что он 
выражает предположенные ситуации, развилась функция выражения эпистеми-
ческой дистанции мыслящего субъекта относительно сообщаемого.

 Вопрос, однако, обстоит иначе: возможен ли такой путь реинтерпре-
тации предбудущего (футурума ІІ), в результате которой с целью высказыва-
ния предположения о ситуации в прошлом начали употреблять футурум І? 
Изменяемая личная глагольная форма с футурумом І столь же архаична как и 
форма с футурумом ІІ. Ее употребление типично для более ранних этапов раз-
вития сербского языка – в грамматиках начала 20 века существует замечание о 
ее презумптивном употреблении (Maretić 1906), тогда как в грамматиках нача-
ла 21 века (Танасић 2005; Пипер, Клајн 2013) примеры с личной формой дан-
ной конструкции уже отсутствуют. Им на смену приходят примеры с безличной 
формой ће бити/биће.

Путь реинтерпретации футурума І в презумптивную конструкцию, который 
нам кажется логичным, лежит в усмотрении презумптивной семантики кон-
струкции биће/хоће бити (да) + перфект/презенс в модальном характере само-
го глагола хтети, который в славянских языках, в сочетании с инфинитивом, 

14 «В общем, футурум ІІ не только обозначает действие, предшествующее будущему, 
но, намного реже, конечно, в зависимости от языковой ситуации, в которой употребляется, 
может обозначать и действие в прошлом, которое и в этом случае является гипотетическим. 
 Впрочем, это отметили все грамматисты сербскохорватского языка» (Стевановић 1974: 691).  
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использовался для обозначения будущей ситуации, однако приобретал также с 
инфинитивом глагола быти значение предположительности. 

А. А. Потебня рассматривает подобные конструкции в старославянском и 
древнерусском языках, настаивая на предположительном характере конструк-
ции хощѫ, хочю + быти, которая, по мнению ученого, подобна украинскому мо-
дальному наречию мабуть ʻдолжно быть, вероятноʼ, образованному от устой-
чивой конструкции с модальным глаголом имать: имать быти > мабуть: 

«В ст.-слав. и древ.-рус. хощѫ, хочю с неопр. действительно имеет значения, от-
личные от значения этого глагола, взятого отдельно, но стоит лишь на той сте-
пени формальности, на которой укр. маю с неопр.: а) как противень украинско-
му мабуть и вышеприведенному ʼимать бытиʼ (должно быть, есть ...), Лавр.80, 
не имеющим значения будущего, может быть поставлена речь греч. бояр о 
Святославе: ʻлютъ се мужь хоче быти, яко имѣнья не брежеть, а оружье ѥмлетьʼ 
Лавр., 30, т.е. не ʻон будет жестокʼ, как понял Буслаев (§185б пр. 2), а ʻдолжно 
быть (стало быть), он лют, когда...ʼ» (Потебня 1958: 359).

Данная конструкция рассматривалась в качестве составной глагольной фор-
мы в грамматических описаниях сербского языка начала XX века. Этому спо-
собствовал тот факт, что форма глагола бити в ее составе изменялась по лицам. 
В частности, в грамматике Т. Маретича (1906) конструкция с глаголом бити и 
партиципом перфекта ІІ (л-формы) описана как особая аналитическая глагольная 
форма (бит ћу хвалио, бит ћеш хвалио и пр.), которая употребляется для выраже-
ния предположения о гипотетических ситуациях в прошлом, „событиях, о кото-
рых считают, что они произошли, а может быть и не произошли“, напр.: 

Ти имадеш брата јединога, он је теби на војсци царевој, страх је мене, бит ће 
погинуо (Maretić 1906: 207). 

ʻУ тебя есть брат единственный, он сейчас в войсках царских, страшно мне, бо-
юсь [букв. будет], погиб.ʼ

Такое употребление, по мнению Т. Маретича, соответствует употреблению 
обычного футурума (напр. хвалит ћу) для выражения предположения о собы-
тиях в настоящем. В доказательство Маретич приводит примеры с футурумом 
вспомагательного глагола в составе именного сказуемого: 

Доста ће стара бити ова пословица (Marerić 1906: 206). 
ʻЭта пословица, должно быть [букв. будет], очень старая.ʼ

В приведенных Маретичем примерах анализируемая глагольная форма, вы-
ражая предположение о состоянии дел в прошлом, может одновременно указы-
вать на одновременность с предполагаемой повторяемой ситуацией в прошлом: 

Ако си често онуда пролазила, бит ћеш опазила онај сухи храст  (Marerić 
1906: 207).
ʻЕсли ты часто проходила туда, то, должно быть [букв. будешь], заметила этот 
сухой дуб.ʼ

М. Стеванович в своей грамматике (1974) тоже указывает на таксисный харак-
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тер данной формы, которую, однако, оценивает как конструкцию с относитель-
ным перфектом для обозначения будущего (релативни перфекат за будућност):

Кад се поново видимо, ја ћу бити положио све испите (Стевановић 1974: 632).
ʻКогда мы поново встретимся, я, должно быть, сдам все экзамены.ʼ

Подобный пример находим и в подробном описании стиля сербского писате-
ля конца 19 – начала 20 века Лазы Лазаревича, причем пример взят из его лич-
ной переписки:

Кад ово писмо будеш читала, ја ћу по свој прилици бити отишао из Ниша 
(Станојчић : 39/Лазаревић).
ʻКогда ты будешь читать это письмо, я, должно быть, уже уеду из Ниша.ʼ

Анализируя данный пример, Ж. Станойчич, ссылаясь на М. Стевановича, 
рассматривает его в качестве конструкции с усеченным перфектом и отмеча-
ет, что данная форма типична для сербского литературного языка XІX века 
(Станојчић 1980: 39).

В приведенных примерах Маретича, Стевановича и Станојчича анализиру-
емая конструкция употреблена в главной части таксисной конструкции одно-
временности в прошлом или предшествования в будущем, причем в примере 
Станойчича – в сочетании с футурумом ІІ в зависимой части, который указы-
вает на следование выраженной данной формой ситуации после главной. Тот 
факт, что анализируемая форма употребляется только в главной части таксис-
ной конструкции, дополнительно подвергает сомнению предположение о воз-
можности ее контаминации формой футурума ІІ, который употребляется пре-
имущественно в зависимой части сложного предложения. При употреблении 
презумптивного будущего (условимся называть анализируемую форму таким 
образом) отмечаем также ее результативную семантику. Примеры подтвержда-
ют высказанное раньше предположение о постепенном преобразовании формы 
презумптивного будущего, образованного с помощью энклитической личной 
формы вспомагательного глагола хтети, в презумптивную конструкцию с без-
личной формой футурума биће/ће бити (да) + перфект/презенс.

Факультативное употребление частицы да в составе данной конструк-
ции можно объяснить, с одной стороны, возрастающей тенденцией к упо-
треблению аналитических форм в составе футурума І, происходящее не без 
влияния балканских языков (напр.: ненормативное ћу да радим вместо ћу 
радити), а, с другой, модальностью самой частицы, эпистемический ха-
рактер которой отмечаем в вопросительных конструкциях с футурумом ІІ 
(см. ранее приведенные примеры типа Да не буде куда утекао с оним нов-
цем? и под.). Употребление данной частицы в конструкциях с презумптив-
ным (апрехенсивным) значением отмечено и в аналогичных кoнструкциях 
болгарского языка.15 Наличие частицы да дополнительно способствует ре-

15 На широкий эпистемический спектр болгарской апрехенсивной конструкции да не би и 
ее сходство в данном плане с соответствующими сербскими конструкциями обратила внима-
ние Я. Пенькова (Пенькова 2019: 18), ссылаясь на исследование Е.  Ивановой (2016), которая 
отмечает, что «частица да не би в качестве самостоятельного высказывания может исполь-
зоваться только в вопросительных по форме предложениях» (т.е. аналогично апрехенсив-
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интерпретации формы будущего презумптивного в направлении бипредика-
тивной конструкции.

Выводы.
Презумптивная конструкция биће/ће бити (да) + перфект/презенс в со-

временном сербском языке являет собой бипредикативную конструкцию, об-
разованную в результате синтаксической реинтерпретации презумптивного 
будущего со вспомогательным глаголом хтети (+ бити). Подобная гипотети-
ческая глагольная форма встречается в старославянском и древнерусском язы-
ках (см. пример, приведенный А. А. Потебней (1958: 359): лютъ се мужь хоче 
быти). Согласно грамматическим описаниям сербского языка начала и сере-
дины ХХ века, форма с изменяемой по лицам энклитикой вспомогательного 
глагола хтети была распространена на более раннем этапе развития сербско-
го (хорватского) языка (ћу бити положио, ћеш бити опазила ...), а во вто-
рой половине ХХ века уже воспринималась в качестве грамматического арха-
изма. Грамматикализация модального хтети, с одной стороны, развивалась в 
направлении образования формы будущего времени (хоћу/хоћеш... бити > ћу/
ћеш... бити > бићу, бићеш...), что привело к утере модального значения, а, с 
другой стороны, по всей вероятности, к преобразованию волитивной модаль-
ности в презумптивную в таксисных конструкциях. Безличная форма биће в 
современном сербском языке сохраняет презумптивную семантику аналити-
ческого хоће бити и в сочетании с формой перфекта (усеченного либо пол-
ного) либо презенса выражает значение предположительности относительно 
ситуации, обозначенной полнозначным глаголом или именной частью сказуе-
мого. Примечательно, что биће сочетается с теми глагольными формами, кото-
рые, согласно замечаниям всех сербских грамматистов, не передают значение 
засвидетельствованности,16 чем можно объяснить факт отсутствия сочетания 
биће с аористом и имперфектом, тогда как сочетания с плюсквамперфектом те-
оретически возможны: Биће да сам био заборавио/Биће да је био заборављен, 
хотя в исследуемом корпусе не зарегистрированы. По той же причине сочета-
ние аналогичной формы ще (да) с аористом и имперфектом в болгарском языке 
оспаривается лингвистами. 

В дальнейшем анализируемая конструкция может пройти путь реинтер-
претации в направлении полной десемантизации глагольной формы биће и, 
подобно украинскому мабуть (от маю быти), перейти в разряд модальных 
частиц. О завершении такого перехода будет свидетельствовать расположе-
ние формы биће не только перед, но и после полнозначной глагольной формы 
или именной части сказуемого, а также отсутствие функтора отрицания перед 
ассумптивной частью конструкции. На даннном этапе биће преимущественно 
употребляется в препозиции, хотя возможны и примеры типа Закаснили смо, 

ному употреблению предбудущего в сербохорватском), а «апрехенсивное значение в нево-
просительных высказываниях в болгарском языке чаще всего берет на себя отрицательная 
да-конструкция».

16 Имперфект, аорист и усеченный перфект в сербском языке могут передавать значение 
засвидетельствованности, наблюдаемости или конфирмативности (см. об этом подробнее в: 
Попович 2015).
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биће, что можно считать симптомом длящегося перехода формы биће в пре-
зумптивную частицу. 

Источники

Антологија српске књижевности.Учитељски факултет у Београду:  
<http://www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/ASK_SR_AzbucnikDela.aspx> 15.06.2022.
Велмар Јанковић, Светлана, Дорћол. 
Нушић, Бранислав.  Госпођа министарка 
Нушић, Бранислав. Ожалошћена породица. 
Нушић, Бранислав. Сумњиво лице.
Секулић, Исидора. Кроника паланачког гробља.
Ранковић, Светолик. Сеоска учитељица.
Тодоровић, Пера. Дневник једног добровољца. 

Novaković, Marina. Strah і njegov sluga. Beograd: Laguna, 1999.
Urlik, Ivan. Nedovršena autobiografska trilogija. <https://books.google.de/> 15.06.2022.

Научная периодика:
Ђурић, Иван. „Поменик светогорскг Протата с краја XIV века.“ Зборник радова 

Византолошког института 19–20: 158.
Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. Парaлелни српско-руски корпус (у припреми).
Шаренац, Јаков. „Обичаји о рођењу и женидби у Источној Херцеговини.“ Гласник 

Етнографског музеја у 
Београду 49, 1985: 138.

Электронные средства массовой информации:
Дневник РС. <https://www.dnevnik.rs › drustvo › iza-izloga-nece-biti> 15.06.2022.
Analitika. < https://www.portalanalitika.me›Politika>. 15.06.2022.
N1.<https://rs.n1info.com/sport-klub/fudbal/a44334-mesi-nece-biti-da-sam-bio-katastrofa-a-da-

sam-sada-super/> 15.06.2022.
pink.rs.<https://pink.rs/politika/403637/ministar-vulin-odgovorio-kurtu-volkeru-bice-da-su-

opasniji-prijatelji-koji-su-nas-bombardovali> 15.06.2022.
RTS. <http://www.rts.rs › story › pre-ce-biti-da-je-jogi-a-ne-jeti> 15.06.2022.
Vreme.<https://www.vreme.com/kolumna/koridor-do-evrope-nece-biti-da-su-sve-klade-na-putu-

ka-evropskim-integracijama-postavili-tomislav-nikolic-i-vojislav-kostunica> 15.06.2022.

Использованная литература

Алексова, Красимира. „Парадигмата на презумптива в съвременния български език (върху 
материали от интернет).” Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie 7, 2018: 8–24.

[Aleksova, Krasimira. „Paradigmata na prezumptiva v savremenniya balgarski ezik (varhu materiali 
ot internet).“ Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie 7, 2018: 8–24]

Герджиков, Георги. Преизказването на глаголното действие в българския език. София: Наука 
и изкуство, 1984. 

[Gerdzhikov, Georgi. Preizkazvaneto na glagolnoto deystvie v balgarskiya ezik. Sofiya: Nauka i 



Славистика XXVІ/1 (2022)

 О презумптивных конструкциях в современном сербском языке...    193
izkustvo, 1984]

Иванова, Елена Ю. Болгарская частица да не би как маркер апрехенсива (на материа-
ле Болгарского национального корпуса и параллельного русско-болгарского корпуса). 
«Корпусные подходы к балканским языкам и диалектам». СПб.: Институт лингвистиче-
ских исследований РАН, 2016. 

[Ivanova, Elena Ju. Bolgarskaja častica da ne bi kak marker aprexensiva (na materiale Bolgarskogo 
nacionalʹnogo korpusa i parallelʹnogo russko-bolgarskogo korpusa). «Korpusnye podxody k 
balkanskim jazykam i dialektam». SPb.: Institut lingvističeskix issledovanij RAN, 2016]

Иванова, Елена Ю., Красимира Алексова. „Презумптивные формы в русско-болгарском па-
раллельном корпусе.” [В:] Русистика в современном мире: Двенадцатый международный 
симпозиум, 2018. <https://www.researchgate.net/publication/332544939_Prezumptivnye_
formy_v_russko-bolgarskom_parallelnom_korpuse> 10.06.2022.

[Ivanova, Elena Ju., Krasimira Aleksova. „Prezumptivnye formy v russko-bolgarskom parallelʹnom 
korpuse.“ [V:] Rusistika v sovremennom mire: Dvenadcatyj meždunarodnyj simpozium, 2018 
<https://www.researchgate.net/publication/332544939_Prezumptivnye_formy_v_russko-bol-
garskom_parallelnom_korpuse> 10.06.2022.]

Ковачевић, Милош. Огледи из српске синтаксе. Београд: Чигоја штампа, 2009. [Библиотека 
Књижевност и језик. Књига 31].

[Kovačević, Miloš. Ogledi iz srpske sintakse. Beograd: Čigoja štampa, 2009. [Biblioteka 
Književnost i jezik. Knjiga 31]].

Куцаров, Иван. Едно екзотично наклонение на българския глагол. София: УИ Св. Климент 
Охридски, 1994.

[Kutsarov, Ivan. Edno ekzotichno naklonenie na balgarskiya glagol. Sofiya: UI Sv. Kliment 
Ohridski, 1994]

Куцаров, Иван. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: УИ 
„Паисий Хилендарски”, 2007. 

[Kutsarov, Ivan. Teoretichna gramatika na balgarskiya ezik. Morfologiya. Plovdiv: UI „Paisiy 
Hilendarski“, 2007]

Лухт, Л. И. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Румынский 
язык. Москва, 1970.

[Luht, L. I. Sravnitelʹno-sopostavitelʹnaja grammatika romanskih jazykov. Rumynskij jazyk. 
Moskva, 1970]

Маровска, Вера. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: УИ „Паисий 
Хилендарски“, 2013.

[Marovska, Vera. Referentsiya i referirane v sveta na ezika. Plovdiv: UI „Paisiy Hilendarski“, 2013]
Мельчук, Игорь А. Курс общей морфологии. Том ІІ. Часть вторая. Морфологические значе-

ния. Перевод с франц. В.А.Плунгяна. Москва – Вена: Языки русской культуры, Wiener 
Slavistischer Almanach, Sonderband 38/2, 1998. 

[Melʹčuk, Igorʹ A. Kurs obščej morfologii. Tom ІІ. Častʹ vtoraja. Morfologičeskie značenija. 
Perevod s franc. V.A.Plungjana. Moskva – Vena: Jazyki russkoj kulʹtury, Wiener Slavistischer 
Almanach, Sonderband 38/2, 1998]

Ницолова, Руселина. Българска граматика. Морфология. София: УИ Св. Климент Охридски, 
2008.

[Nitsolova, Ruselina. Balgarska gramatika. Morfologiya. Sofiya: UI Sv. Kliment Ohridski, 2008]
Ницолова, Руселина. «О факторах, препятствующих грамматикализации». Славистика 

ХХІІ/1, 2018: 100–111.
[Nicolova, Ruselina. «O faktorax, prepjatstvujuščix grammatikalizacii.» Slavistika XXІІ/1, 2018: 



Славистика XXVІ/1 (2022)

194 Људмила Поповић

100–111.]
Пенькова, Яна А. Модально-эвиденциальные стратегии предбудущего в языках Европы: анке-

тирование и корпусные данные. Вопросы языкознания 6, 2019: 7–31.
[Penʹkova, Jana A. Modalʹno-èvidencialʹnye strategii predbuduščego v jazykax Evropy: 

anketirovanie i korpusnye dannye. Voprosy jazykoznanija 6, 2019: 7–31.]
Пипер, Предраг. „Синонимије и конверзије с глаголом морати”. Научни састанак слависта у 

Вукове дане 12/1, 1983: 167–172. 
[Piper, Predrag. „Sinonimiјe i konverziјe s glagolom morati”. Naučni sastanak slavista u Vukove 

dane 12/1, 1983: 167–172]
Пипер, Предраг. „О оптативности у српском језику”. Глас САНУ: Одељење језика и 

књижевности 408/23, 2007: 73–107.
[Piper, Predrag. „O optativnosti u srpskom јeziku”. Glas SANU: Odeljenje јezika i književnosti 

408/23, 2007: 73–107]
Пипер, Предраг, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, 

Бранко Тошовић. Синтакса савременога српског језика : проста реченица. Милка Ивић 
(ред.). Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига; Нови Сад: Матица 
српска, 2005. 

[Piper, Predrag, Ivana Antonić, Vladislava Ružić, Sreto Tanasić, Ljudmila Popović, Branko Tošović. 
Sintaksa savremenoga srpskog јezika: prosta rečenica. Milka Ivić (red.). Beograd: Institut za 
srpski јezik SANU, Beogradska knjiga; Novi Sad: Matica srpska, 2005] 

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица 
српска, 2013.

[Piper, Predrag, Ivan Klaјn. Normativna gramatika srpskog јezika. Novi Sad: Matica srpska, 2013.]
Плунгян, Владимир А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и 

грамматические системы языков мира. Москва: РГГУ, 2011. 
[Plungjan, Vladimir A. Vvedenie v grammatičeskuju semantiku: grammatičeskie značenija i 

grammatičeskie sistemy jazykov mira. Moskva: RGGU, 2011]
Поповић, Људмила. „Имперцептивност у епистоларном дискурсу украјинског и српског 

језика”. [У:] Р. Шевић, М. Тир (ур.) Зборник радова 5. симпозијума „Контрастивна језичка 
истраживања”, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Друштво за 
примењену лингвистику Војводине, 1996, 213–219. 

[Popović, Ljudmila. „Imperceptivnost u epistolarnom diskursu ukrajinskog i srpskog jezika“. 
[U:] R. Šević, M. Tir (ur.) Zbornik radova 5. simpozijuma „Kontrastivna jezička istraživanja“, 
Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Društvo za primenjenu lingvistiku 
Vojvodine, 1996, 213–219] 

Поповић, Људмила. Eпистоларни дискурс украјинског и српског језика. Београд: Филолошки 
факултет, 2000. 

[Popović, Ljudmila. Epistolarni diskurs ukrajinskog i srpskog jezika. Beograd: Filološki fakultet, 
2000] 

Поповић, Људмила. „Категорија евиденцијалности у српском и украјинском језику.” Зборник 
Матице српске за славистику 77, 2010: 17−47.

[Popović, Ljudmila. „Kategorija evidencijalnosti u srpskom i ukrajinskom jeziku.“ Zbornik Matice 
srpske za slavistiku 77, 2010: 17−47]

Поповић, Људмила. „Валентни таксис и евиденцијалност у словенским језицима.” [У:] 
В. Половина, Ј. Вучо (ур.) Савремени токови у лингвистичким истраживањима, Едиција: 
Филолошка истраживања данас 3. Београд: Филолошки факултет, 2013, 109−126. 

[Popović, Ljudmila. „Valentni taksis i evidencijalnost u slovenskim jezicima.” [U:] V. Polovina, 
J. Vučo (ur.) Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, Edicija: Filološka istraživanja 
danas 3. Beograd: Filološki fakultet, 2013, 109−126] 

Поповић, Људмила. Контрастивна граматика украјинског и српског језика: таксис и евиден-
цијалност. Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, Српски језик у поређењу са 
другим језицима, Књига 3, 2014.



Славистика XXVІ/1 (2022)

 О презумптивных конструкциях в современном сербском языке...    195
[Popović, Ljudmila. Kontrastivna gramatika ukrajinskog i srpskog jezika: taksis i evidencijalnost. 

Beograd: SANU, Odeljenje jezika i književnosti, Srpski jezik u poređenju sa drugim jezicima, 
Knjiga 3, 2014]

Попович, Людмила. «Лексические и грамматические показатели эвиденциальности в 
сербском и других славянских языках.» [In:] L. Popović, M. Nomachi (eds.) The Serbian 
Language as Viewed by the East and the West: Synchrony, Diachrony and Typology. Sapporo: 
Slavic-Еurasian Research Center, Hokkaido University, 2015, 219−250. 

[Popović, Ljudmila. «Leksičeskie i grammatičeskie pokazateli èvidencialʹnosti v serbskom i drugix 
slavjanskix jazykax.» [In:] L. Popović, M. Nomachi (eds.) The Serbian Language as Viewed by 
the East and the West: Synchrony, Diachrony and Typology. Sapporo: Slavic-Eurasian Research 
Center, Hokkaido University, 2015, 219−250] 

Поповић, Људмила. „Комуникативне формуле у српском језику. Питања типологије и анали-
зе“. Зборник Матице српске за славистику 100, 2021: 105‒135.

[Popović, Ljudmila. „Komunikativne formule u srpskom jeziku. Pitanja tipologije i analize. 
Zbornik Matice srpske za slavistiku 100, 2021: 105–135]

Поповић, Људмила. „Проучавање синтаксичких фразеологизама као правац изучавања српског 
језика.“ [У:] Драгана Мршевић-Радовић (ур.). 51. Међународни састанак слависта у Вукове 
дане „Српска лингвистика – перспективе дијахроног и синхроног изучавања“.Београд: 
Филолошки факултет, Међународни славистички центар, Чигоја штампа, 2022  (у штампи).

[Popović, Ljudmila. „Proučavanje sintaksičkih frazeologizama kao pravac izučavanja srpskog 
jezika.“ [U:] Dragana Mršević-Radović (ur.). 51. Međunarodni sastanak slavista u Vukove 
dane „Srpska lingvistika – perspektive dijahronog i sinhronog izučavanja“. Beograd: Filološki 
fakultet, Međunarodni slavistički centar, Čigoja štampa, 2022 (u štampi)]

Потебня, Александр А. Из записок по русской грамматике. Том І-ІІ. Москва: АН СССР, отде-
ление литературы и языка, Государственно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР, 1958. 

[Potebnja, Aleksandr A. Iz zapisok po russkoj grammatike. Tom І-ІІ. Moskva: AN SSSR, otdelenie 
literatury i jazyka, Gosudarstvenno-pedagogičeskoe izdatelʹstvo Ministerstva prosveščenija 
RSFSR, 1958] 

Рахилина, Екатерина В., П. А. Бычкова, С. Ю. Жукова. «Речевые акты как лингвистическая ка-
тегория: дискурсивные формулы.» Вопросы языкознания 2, 2021: 7–27.

[Raxilina, Ekaterina V., P. A. Byčkova, S. Ju. Žukova. «Rečevye akty kak  lingvističeskaja 
kategorija: diskursivnye formuly.» Voprosy jazykoznanija 2, 2021: 7–27]

Репина, Тамара А. Сравнительная типология романских языков (французский, испан-
ский, итальянский, португальский, румынский). Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 1996.

[Repina, Tamara A. Sravnitelʹnaja tipologija romanskix jazykov (francuzskij, ispanskij, italʹjan-
skij, portugalʹskij, rumynskij). Sankt-Peterburg: Izdatelʹstvo Sankt-Peterburgskogo universite-
ta, 1996]

Станојчић, Живојин. Синтакса језика Лазе К. Лазаревића ІІ. Реченички односи. Београд: 
Институт за cрпскохрвaтски језик, 1980 [Библиотетка Јужнословенског филолога. Нова 
серија 5].

[Stanojčić, Živojin. Sintaksa jezika Laze K. Lazarevića ІІ. Rečenički odnosi. Beograd: Institut za 
srpskohrvatski jezik, 1980 [Bibliotetka Južnoslovenskog filologa. Nova serija 5]].

Стевановић Михаило. Савремени српскохрватски језик. (Граматички системи и 
књижевнојезичка норма). II Синтакса. Београд: Народна књига. 1974.

[Stevanović Mihailo. Savremeni srpskohrvatski jezik. (Gramatički sistemi i književnojezička nor-
ma). II Sintaksa. Beograd: Narodna knjiga. 1974]



Славистика XXVІ/1 (2022)

196 Људмила Поповић

Танасић, Срето. „Синтакса глагола”. [У:] П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. 
Поповић, Б. Тошовић. Синтакса савременога српског језика: проста реченица. М. Ивић 
(ред.). Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига; Нови Сад: Матица 
српска, 2005: 345–477.

[Tanasić, Sreto. „Sintaksa glagola”. [U:] P. Piper, I. Antonić, V. Ružić, S. Tanasić, Lj. Popović, B. 
Tošović. Sintaksa savremenoga srpskog jezika: prosta rečenica. M. Ivić (red.). Beograd: Institut 
za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga; Novi Sad: Matica srpska, 2005: 345–477]

Шишова, А. Д. Дискурсивный анализ функционирования глагольных форм в современном 
французском языке. Дис. … канд. филол. наук. Москва: МГУ, 2014. 

[Šišova, A. D. Diskursivnyj analiz funkcionirovanija glagolʹnyx form v sovremennom francuzskom 
jazyke. Dis. … kand. filol. nauk. Moskva: MGU, 2014] 

Aikhenvald, Alexandra. Evidentiality. Oxford: Oxford University Press, 2004.
van der Auwera J., V. Plungian. “Modality’s semantic map.” Linguistic Typology 2, 1998: 79–124.
Avram M. Gramatica pentru toţi. Bucureşti, 1986. 
Barić, Evgenija, M. Lončarić, D. Malić, S. Pavešić, M. Peti, V. Zečević, M. Znika. Zagreb: Školska 

kniga, 2005.
Frawley, William. Linguistic Semantics. New York: Routledge, 1992.
Halliday, Michael “Functional Diversity in Language as Seen from a Consideration of Modality 

and Mood in English.” Foundations of Language 6/3, 1970:322-361.
Iordan I. Limba română contemporană. Bucureşti, 1956.
Lyons, John. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
Manea, Dana. „Modurile personale (predicative).“ [In:] Gramatica limbii române I, Cuvântul. 

Bucureşti, 2005: 358–393. 
Maretić, Tomo. Hrvatska ili srpska gramatika: za srednje škole.Izdanje 3. Popravljeno. Zagreb: L. 

Hartman, 1906.
Rathay, W. 1979. “Some aspects of modality as seen from a semantic point of view.” Poznan: Studia 

Anglica Posnaniensia X: 105–122. 
Palmer, Frank R. Modality and the English Modals. Longman, 1979.
Palmer, Frank R., Mood and Modality. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
Trbojević-Milošević, Ivana. Modalnost, sud, iskaz. Epistemička modalnost u engleskom i srpskom 

jeziku, Beograd: Filološki fakultet, 2004.
Wiemer, Björn. “Particles, parentheticals, cowunctions and prepositions as evidentiality markers in 

contemporary Polish (A first exploratory study).” Studies in Polish Linguistics 3, 2006: 5–67.



Славистика XXVІ/1 (2022)

 О презумптивных конструкциях в современном сербском языке...    197

Људмила Поповић

О ПРЕЗУМПТИВНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА  
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ  
(анализа синтаксичке реинтерпретације)

У раду се износи претпоставка о активном функционисању у савременом 
српском језику презумптивних конструкција, под којима се подразумева по-
себна врста исказа са глаголом бити у облику 3 л. једн. футура І и факулта-
тивним везником да, као и глаголским обликом перфекта или презента пуно-
значног или помоћног глагола (биће/ће бити (да) + перфект/ презент), напр.: 
биће да сам погрешио; биће да сте промашили број; биће да смо закаснили; 
биће да су га тражили на погрешном месту; биће да њега интересује само 
територија; биће да је од алкохола; биће да сте уморни и сл. У граматика-
ма са почетка 20. века (Maretić 1906) наводи се аналитички лични глаголски 
облик (ћу бити отишао, ћеш бити отишао...), који семантички и функци-
онално одговара разматраној конструкцији. Овај релативни сложени глагол-
ски облик, слично футуру ІІ, претежно се користио са таксисном функцијом 
или за означавање претпостављених ситуација у прошлости или садашњости. 
Искази са безличним обликом футура І глагола бити (биће) настали су као ре-
зултат синтаксичке реинтерпретације поменутог аналитичког личног глагол-
ског облика. Временом анализиране конструкције постају бипропозитивне, 
будући да се облику будућег времена глагола бити приписује асумптивна се-
мантика, а другом делу конструкције (л-партиципу) – асертивна. Услед синтак-
сичке реинтерпретације аналитичког глаголског облика са безличним обликом 
биће у правцу конструкције, постаје могуће користити у њеном саставу не само 
л-партицип (крњи перфект), већ и презент пунозначног или помоћног глагола 
(Биће (да) заборављам ствари), као и употребљавати именски предикат без ко-
пуле (Ко је то? – Биће (да је) мајка). Како показује корпус, конструкције са ели-
дираним везником да и л-партиципом (биће је узео) мање су типичне за савре-
мени српски језик. Пунозначни глагол у оваквим конструкцијама може бити и у 
безличном облику (Биће да ми се спавало), у њима је могућа негација – како у 
асумптивном делу конструкције (Неће бити да смо погрешили) тако и у асер-
тивном (Биће да нисмо погрешили). Ређе су заступљене упитне конструкције: 
Биће тако, а? Примери из српског језика разматрају се у поређењу са дру-
гим словенским и неким несловенским језицима, те је направљен закључак 
о сличности механизама реинтерпретације српске конструкције биће/ће бити 
(да) + перфект/презент и бугарске конструкције ще (да) + перфект/презент/
плусквамперфект. Показано је да је ова конструкција, иако често помињана 
у истраживањима српских граматичара, још увек није била предмет посеб-
них описа у србистици у контексту типолошких истраживања презумптивне 
евиденцијалности. 

Кључне речи: презумптив, српски језик, синтаксичка реинтерпретација.



Славистика XXVІ/1 (2022)

Ксенија Ј. Кончаревић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
kkoncar@mts.rs

УДК 811.16:929 Пипер, П.
https://doi.org/10.18485/slavistika.2022.26.1.11

Прегледни рад
примљен 18.02.2022.

прихваћено за штампу 26.07.2022.

О ЈЕДНОМ ДОБУ И О СЕБИ: МЕМОАРИСТИКА АКАДЕМИКА 
ПРЕДРАГА ПИПЕРА (1950–2021)

У раду се разматрају сећања и размишљања академика Предрага Пипера, уобличена у 
књигама Милоша Јевтића Из славистичке ризнице: разговори с Предрагом Пипером. Београд, 
Ваљево 2002, Трагом Речи: разговори са Предрагом Пипером. Београд, 2009 и Живот језика: 
разговори са Предрагом Пипером. Београд, 2015. Анализира се и његова интелектуална 
биографија кроз самоспознају и саморефлексију на основу једног ауторефлексивног прилога 
под називом Осврт на четири деценије у лингвистици и славистици: самосведочење (2016), 
који се надовезује на претходне три књиге и поентира најзначајније моменте Пиперовог 
виђења властитог научног и педагошког рада. 

Кључне речи:  Предраг Пипер (1950–2021), историја српске славистике, историјат наставе 
руског језика, мемоаристика.

The paper discusses the memories and thoughts of academician Predrag Piper, shaped in Miloš 
Jevtić’s books From the Slavic Treasury: Conversations with Predrag Piper, Belgrade, Valjevo, 
2002, Following Words: Conversations with Predrag Piper, Belgrade, 2009, and The Life of 
Language: Conversations with Predrag Piper, Belgrade, 2015. His intellectual biography through 
self-knowledge and self-reflection is analyzed on the basis of an introspective article entitled “A 
Review of Four Decades in Linguistics and Slavic Studies: Self-Testimony” (2016), which builds 
on the previous three books and points out the most important moments of Piper’s own scientific 
vision and pedagogical work.

Keywords: Predrag Piper (1950-2021), history of Serbian Slavic studies, history of Russian lan-
guage teaching, memoirs.

„Свети оци кажу да ћемо бити награђени не по томе коли-
ко смо урадили, него по томе колико смо се потрудили, а 
увек може и више. Вероватно се броји и како се трудимо, 
а ко се труди са радошћу, већ је тиме награђен, и све што 
уради, уписује му се у златну књигу”. – Предраг Пипер, 
Осврт на четири деценије у лингвистици и славистици: 

самосведочење (Беседа на Дан Библиотеке  
Матице српске, 28. априла 2016) 

Када је 1897. године велики руски слависта Фјодор И. Буслајев објавио своје 
мемоаре Мои воспоминания, вероватно није слутио да је тиме међу првима от-
ворио област славистичке мемоаристике, која се стално попуњава новим обим-
ним прилозима, чији су аутори, поред других, Матија Мурко, Рудолф Моле, 
Ватрослав Јагић, Роман О. Јакобсон, Александар В. Исаченко, Самуил Б. 
Бернштејн, Јосиф А. Стерњин, а од домаћих слависта  Ирена Грицкат (У леб-
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дивом ходу), Милосав Бабовић (Време и судбине), Миливоје Јовановић (Пет 
копејака испод језика), Душан Панковић (Лирски мемоари), Драган Недељковић 
(Издалека светлост, И светлост изблиза, Из дубине – светлост), Владимир 
Мошин (Под теретом), Милорад Живанчевић (Оностранство), Витомир 
Вулетић (Сусрети са собом) и многи други. 

За разумевање кључних догађаја и процеса, како у историји уопште тако 
и историји науке, од значаја су и сведочења и тумачења истакнутих учесни-
ка која нису настала као класична мемоаристика, него посредством медија. 
Тако, Државни институт за руски језик „А. С. Пушкин” из Москве снимио је 
у периоду од 2014. до 2016. серијал Лица современной русистики, где се у 23 
емисије интервјуишу истакнути руски лингвисти разних усмерења: Б. Осипов, 
Л. Крисин, Ј. Ремчукова, А. Баранов, В. Карасик, Ј. Прохоров, Г. Солгањик, В. 
Коњков, В. Колесов, Н. Богданова-Бегларјан, Ренате Ратмајер, Т. Шмељова, Ј. 
Стерњин, Б. Норман, М. Кронгауз, А. Чудинов, В. Дементјев, Н. Купина, Т. 
Гридина, А. Сковорода, О. Сиротињина и А. Шмељов.

У нашој средини драгоцена су сведочења дата у форми разговора Милоша 
Јевтића, за којег је давно речено да је велики господин српског новинарства, са 
домаћим и страним славистима (о овој едицији детаљније в. Пипер 2010; Пипер 
2018: 233–241). Неколико десетина таквих разговора емитовано је у веома слушаној 
емисији Милоша Јевтића Гост Другог програма Радио Београда, коју је он дуго го-
дина предано водио, више њих је објављено у двема књигама под заједничким на-
словом Са домаћим славистима и Чудо језика, а неки и у облику посебних књига у 
колекцији Одговори Милоша Јевтића, која обухвата више од двеста наслова.

Ако се томе дода обимна књига разговора Милоша Јевтића са страним слави-
стима, онда се може у пуном смислу речи говорити о славистичкој библиотеци 
Милоша Јевтића, који је на сличан начин коаутор и других тематских кругова 
у свом опусу, а њих чине разговори са књижевницима, ликовним уметницима, 
композиторима, медицинарима, физичарима и другим уметницима и научници-
ма. Тиме се Милош Јевтић, и сам по образовању слависта, прикључио оном не 
одвећ широком кругу српских слависта који су задужили своју науку читавом 
библиотеком радова. Он није само идејни покретач те библиотеке него и њен 
коаутор у пуном смислу речи, јер његова питања нису кратка и једночлана него 
развијена, сложена, вишеслојна и у свакој од преко двеста књига које је објавио 
чине готово половину обима.

Академик Предраг Пипер своја сећања и размишљања уобличио је у три 
књиге објављене у издавачкој колекцији „Одговори” Милоша Јевтића:1 Из 

1 Предрага Пипера је као одличног саговорника Милошу Јевтићу препоручила академик 
Милка Ивић, написавши: „Сушта је истина ово што, у својим питањима постављеним 
„прозваноме”, Милош Јевтић није пропустио да саопшти: кад год би се Павлу Ивићу и мени 
за то указивала прилика, ми смо с највећим одушевљењем помињали нашег некадашњег 
студента, данас одавно већ уваженог универзитетског професора са завидним стручним 
угледом – Предрага Пипера. А колико смо нас двоје били у праву износећи тако високе 
похвале, сведоче, на свој начин, и сви одговори прозванога који следе на постављена му 
мудро изазовна питања Милоша Јевтића. Упечатљиво промишљени, достојанствено 
одмерени, они одсликавају собом интелектуално-карактерна својства свог аутора. С друге 
стране, сви упућени у Пиперове досадашње научне послове већ одавно нам дају за право 
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славистичке ризнице: разговори с Предрагом Пипером / [разговоре водио] 
Милош Јевтић. – Београд: Београдска књига; Ваљево: Кеј, 2002. – 118 стр. ; 
– (Колекција Одговори ; 111), Трагом Речи: разговори са Предрагом Пипером 
/ [разговоре водио Милош Јевтић]. – Београд: Београдска књига, 2009. – 183 
стр. (Колекција Одговори / [Милош Јевтић] ; књ. 170)2 и Живот језика: раз-
говори са Предрагом Пипером / [разговоре водио Милош Јевтић]. – Београд: 
Београдска књига, 2015. – 140 стр. (Колекција Одговори / [Милош Јевтић] ; 
књ. 201).3 Поред тога, у књизи Прилози историји српске лингвистичке слави-
стике: Друга половина ХХ века. ‒ Београд: Чигоја, 2018. – монографском делу 
у коме је професор Пипер пружио не само панорамски осврт на развој наше 
лингвистичке славистике него и минуциозну анализу развоја појединих обла-
сти, са критичком валоризацијом наслеђа најзначајнијих прегалаца и њихових 
дела и са опсежним библиографским референцама, оставио је један аутореф-
лексивни прилог под називом Осврт на четири деценије у лингвистици и сла-
вистици: самосведочење, који се надовезује на претходне три књиге и поентира 
најзначајније моменте Пиперовог виђења научног и педагошког рада уопште и 
свога стваралаштва напосе. Кренимо од Одговора.

Све три књиге Одговора конципиране су по линеарно-концентричном 
(ланчано-радијалном) начелу. То значи да се у њиховој структури и композицији 
издваја одређени низ тема, при чему се неке од њих обрађују више пута, по на-
челу концентричних кругова, а друге само једном. 

Пресудан значај за формирање сваког интелектуалца играју средина из које 
је потекао, средина у којој се школовао, личности и идеје које су на њега остави-
ле најдубљег трага. О тој теми говори се само једном – у првој књизи Одговора. 

„Моја животна и радна биографија изгледа прилично једноставно. У њој 
нема драматичних догађаја нити наглих заокрета, посебно занимљивих за 

својим меродавним оценама тих послова. С изузетним задовољством пратим стални успон 
угледа свога ученика у стручним срединама других словенских земаља; имала сам, вала, кога 
и учити! Милош Јевтић је доиста са више него довољно разлога увео и Предрага Пипера у 
ред својих „прозваних”. Домишљат, као и увек, разумео је: посреди је личност која се никако 
не би смела мимоићи” (Јевтић 2009: 5).

2  У овој књизи поновљени су разговори које је Милош Јевтић водио са Предрагом 
Пипером августа 1995. (стр. 15–62) и новембра 2001. (стр. 79–114), претходно објављени 
у књизи Из славистичке ризнице, а новину представљају разговори вођени између 2006. и 
2009. године (стр. 129–123). Зато, али и из разлога што је прва књига постала библиограф-
ска реткост, у тексту цитате и референце дајемо према књигама Трагом речи и Живот језика. 

3 Књиге разговора Милоша Јевтића са академиком Предрагом Пипером приказиване су у 
нашој славистичкој периодици. Тако, дело Из славистичке ризнице приказао је Богдан Терзић 
(Славистика,  VII, 2003, стр. 495–498), Трагом Речи приказали су Митра Рељић (Славистика, 
XIV, 2010, 358–361) и Дарко Танасковић (Летопис Матице српске 186, септембар 2010, књ. 
486, св. 3, стр. 404–410), а студију о овој књизи под насловом Мемоарска проза академи-
ка Предрага Пипера. О књизи Живот Речи  написала је Рајна Драгићевић (Лингвистика и 
славистика у делу Предрага Пипера. Зборник радова са научне конференције. Нови Сад: 
Библиотека Матице српске, 2016, стр. 17–26).  О колекцији „Одговори” Предраг Пипер 
објавио је осврт под називом „Дијалошки увиди у науке и уметности: о издавачкој колекцији 
„Одговори“ Милоша Јевтића”, Летопис Матице српске 186, септембар 2010, књ. 486, св. 3, 
стр. 410–414.
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приповедање. Што је то тако  донекле  је стицај животних околности, а доне-
кле, ваљда, и избор моје природе” – овим речима уводи нас академик Пипер у 
евоцирање успомена на детињство, дечаштво и младост од 50-их до средине 70-
их година ХХ века. „Ваљда је за мој каснији однос према учењу, књизи, школи, 
поред осталог, било доста важно то што сам био окружен пажњом родитеља и 
родбине, што су моју радозналост задовољавали и подстицали људи око мене 
који су умели лепо да говоре, посебно мој отац. Ишли смо на излете у околину 
Београда, одлазио сам лети  теткама учитељицама у Баошић, у Совљак крај Уба,  
затим и у Ластву Грбаљску, родбини у Словенију и другде. Те слике наших ма-
лих места – приморског, мачванског, словеначког, сремског... у које сам долазио 
као свој својима, и која сам заувек заволео као своја, живо ме прате и вероватно 
ми омогућују да боље разумем нарав људи из тих крајева” (Јевтић 2009:  15–17).

„Поред тога, у кући се неговало поштовање према знању и учењу, и пре-
ма људима који су у томе били успешни, а таквих је било и у породици – нпр. 
стриц Васо Пипер, био је доктор правних наука, очев ујак академик Љубомир 
Јовановић био  је историчар и министар у три владе, мајчин ујак проф. Јаков 
Шолар био је познати словеначки  словениста и романиста, ето – да поменем 
њих тројицу, који одавно више нису на овом свету. Свакако је била важна и 
кућна библиотека, додуше релативно мала, али разноврсна. Мајка је била стра-
ствени читалац  па је то пренела на мене. Већ у другом, трећем разреду про-
читао сам из те наше библиотеке и  Давида Коперфилда, и Српску трилогију, 
Кинеску трилогију, Ја, Клаудије Р. Гревса, Цанкареве приповетке, Птичице 
без гнезда Ј. Милчинског, па Чеховљеве приповетке, о којима ћу десет годи-
на касније писати матурски рад,  и  неке друге књиге. То су, наравно, била јако 
површна читања, и ја сам више уживао у лепоти приповедања и емоцијама које 
је књига у мени будила него у неким другим мени тада недоступним слојевима 
прочитаног. После сам, као и толики други, радо читао књиге из школске и на-
родне библиотеке, па књиге које сам добијао на поклон итд. Важно место у на-
шем дому имала су такође Политика и Политикин Забавник. Одлично се сећам 
када ми је отац први пут купио Забавник на углу Сарајевске и Вишеградске 
1956. године” (Јевтић 2009:  19).

Школовање је мали Предраг отпочео у Сремској Каменици, а најдубљи утис-
ци које је понео из тога периода свога живота били су следећи: „Сви предмети 
ишли су ми од руке, а српскохрватски језик највише. У школи сам учио руски. 
<...> Приватно сам код једног Немца, професора,  учио и немачки. У Каменици 
се могао чути, као и данас, и мађарски, русински. Преко мајке био ми је бли-
зак и словеначки. <....> У кући смо имали два предратна уџбеника енглеског 
и француског језика, које сам волео да прелиставам покушавајући да нешто 
и научим. Укратко, ту су чини ми се почеци мог интересовања за језике, за 
разноликост језика. Али српскохрватски језик и књижевност били су ми ипак 
најважнији. Једно време сам у писменим задацима и слободним саставима на 
Литерарном кружоку, изгледа не без извесног успеха, опонашао стил репорта-
жа Гојка Бановића, а у седмом или осмом разреду био сам и награђен за писме-
ни задатак на тему о будућој професији. Написао сам да ћу бити слависта. То 
је морало изгледати претенциозно, бар ми данас тако изгледа. Сада се не могу 
сетити како сам то тада образлагао и како сам замишљао славистику, нити како 
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сам за славистику уопште сазнао, – можда од наставника, можда из књига, а 
можда и из Политикине културне рубрике, коју сам и тада радо читао, али је 
моје прво интересовање за славистику могло бити подстакнуто и чињеницом да 
је тих година успешно почињала свој пут кроз славистику моја сестра од тетке, 
сада универзитетски професор у пензији Мила Стојнић” (Јевтић 2009: 20–21). 

Уследило је гимназијско школовање у Новом Саду: „У гимназији сам, и за 
мене мало неочекивано, већ у првом разреду  изашао на глас као ученик који 
је бар у својој генерацији одличан, ако не и најбољи, у руском и латинском па 
сам (чини ми се и без већег напора и не без извесног поноса) прихватио да ту 
слику о себи одржавам. Факултативно сам у гимназији учио и енглески. Имао 
сам добре професоре. Уосталом, новосадска гимназија „Јован Јовановић Змај”, 
како Ви лепо рекосте „једна од најславнијих српских гимназија”,  увек је има-
ла добре професоре. Чак и само лепо старо здање Змајеве гимназије као да је 
оличење традиције, солидности и темељности”. Младићке године Предрага 
Пипера биле су обележене и љубављу према музици: „У гимназијским година-
ма мене је почела више да интересује музика. Још у основној школи свирао сам 
у тамбурашком оркестру, ван школе  свирао сам на гитари. Касније, нарочито 
после пресељења у Нови Сад, почео сам прво аматерски па полупрофесионал-
но да свирам у неким, како се тада говорило вокално-инструменталним саста-
вима – највише по игранкама, али о празницима и у сеоским домовима културе, 
на хотелским дочецима Нове године, по ресторанима и сл.” (Јевтић 2009: 21). 
Аутор овог прилога живо се сећа како је доцент Предраг Пипер, који је на бе-
оградску славистичку катедру прешао 1986. године по одласку проф. др Вере 
Николић у пензију, све нас који нисмо имали прилике да га слушамо као пре-
давача (а били смо већ на четвртој години студија) одушевио својим певањем 
уз гитару на једној „другарској вечери”, како се у то време говорило, у читао-
ници Катедре за славистику, када смо сви заједно – професори у свим звањима 
и студенти свих година – прослављали дочек нове 1987. године. Када сам при-
мила вест о упокојењу академика Пипера, пред очи ми је изашла управо та 
слика – млади доцент о коме се на целом факултету говорило са усхићењем и 
поштовањем својим баршунастим, пријатним гласом пева руске романсе уз ги-
тару... Верујем да је сада на местима на којима се, по речима из посмртних сти-
хира светог Јована Дамаскина, разлеже „глас чистога радовања”.

Но, вратимо се успоменама Предрага Пипера, сада о студирању у Новом Саду: 
„На студијској групи за руски језик и књижевност Катедре за источне и западне 
словенске језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду било је у 
мојој генерацији око осамдесет студената. Дакле, интересовање за ту студијску 
групу било је велико. Мотиви за избор славистичких студија нису, наравно, 
били код сваког студента исти, али су поред љубави према руској књижевности, 
коју су многи донели из гимназије, свакако били значајни и успеси руске на-
уке, посебно космонаутике, традиција учења руског језика у нашим школама, 
па и  значај  Совјетског Савеза у светској арени. Овај последњи аргумент имао 
је понекад и непријатно наличје. <...> Бављење руским језиком и уопште ру-
ским темама било је унапред сумњива работа, у очима задужених да сумњају, а 
напредовање у тако маркираној струци повећавало је сумњичавост плаћених да 
сумњају, поготову када је шеф катедре на којој сам студирао, и касније радио, 
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постао човек који је искусио трагедију Голог отока, проф. Витомир Вулетић, 
сада у пензији, са  којим сам, ево, већ 25 година у врло пријатељским одно-
сима (о В. Вулетићу и његовим мемоарима в. Пипер 2018: 255–261). Срећом, 
на студијама, бар на почетку студија, нисам био свестан тог бремена априорне 
политичке сумњивости струке коју сам изабрао, а касније сам научио да нека-
ко с тим живим” (Јевтић 2009: 22–23). О професорима који су на њега утицали 
Предраг Пипер говори: „Иако сам волео и студије руске и пољске књижевности, 
од почетка сам био опредељен првенствено за језике. Имао сам добре професо-
ре. На језичким предметима најпознатији је био проф. Петар Ђорђић, пре све-
га стручњак за палеографију, посебно српску ћирилицу, старословенски језик 
и упоредну граматику словенских језика. Други моји тадашњи професори на 
језику (Вера Вулетић, Ђорђе Јазић, Александар Музалевски и др.) иако су има-
ли лепих радова нису познати широј научној јавности јер су релативно мало 
објављивали (неко због болести, неко због преоптерећености наставом). Али 
били су добри наставници, и студенти су их волели. <...> После завршене дру-
ге године студија русистике уписао сам се ванредно и на студијску групу за 
јужнословенске језике, такође на Филозофском факултету у Новом Саду. То ми 
је дало могућност да поред руског, пољског, старословенског, упоредне грама-
тике словенских језика, на правом месту научим и оно што се на универзитету 
може научити о питањима опште лингвистике, српскохрватског језика, маке-
донског и словеначког језика, али и теорије књижевности и јужнословенских 
књижевности” (Јевтић 2009:  23–24). Ова одлука трасираће научни развој 
будућег врхунског слависте: „Наставнички колектив Катедре за јужнословенске 
језике био је тада релативно млад, али у пуном стваралачком напону. Студенти 
су осећали и знали да присуствују предавањима која су на највишем нивоу 
савремене лингвистике и славистике и према томе нису остајали равнодуш-
ни.  Живо се сећам напете пажње с којом су студенти пратили предавање про-
фесора Милке Ивић (о академику Милки Ивић и њеном доприносу домаћој и 
светској славистици и општој лингвистици в. Пипер 2018: 208–222) у препуној 
сали 32 у старој згради Филозофског факултета, у центру Новог Сада, прво 
њено предавање којем сам присуствовао. (Иначе, поред слависта на  предавања 
Милке Ивић долазили су слушаоци и са других студијских група, поред студе-
ната и асистенти, а понекад и  наставници). Пало ми је у очи да се то предавање 
не само садржајем него и обликом веома разликовало од оних које сам до тада 
слушао – насупрот апстрактном садржају предавања, у концептуалном апара-
ту модерне лингвистике, била је једноставна, разумљива и непосредна форма 
излагања са сугестивним печатом личности предавача. Лингвистичка материја, 
која некима изгледа сувопарна ако не и досадна, у таквој интерпретацији била 
је жива и занимљива. Било је одмах јасно да се такав начин излагања због 
његове изразите обојености личношћу предавача не може поновити, али од 
тада сам почео да обраћам више пажње на то како предају поједини професори 
које сам слушао код нас или у иностранству, а нешто од тога ми је касније би-
вало од користи на мојим предавањима” (Јевтић 2009:  23–24). Тако је, спонта-
но и природно, млади Предраг Пипер постао следбеник научне школе Милке 
и Павла Ивића. Драгоцена су његова сећања на интелектуалну атмосферу на 
Филозофском факултету у Новом Саду тога доба: „Шездесетих и седамдесетих 
година новосадска лингвистика била је у пуном стваралачком замаху. Тада су 
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створени темељи на којима она и сада чврсто стоји. Покретани су часописи, на 
факултет су почели да долазе са предавањима лингвисти светског угледа (нпр. 
Р. Јакобсон, Б. Хавранек), а из иностранства су долазили да уче код професо-
ра Павла Ивића и Милке Ивић млади лингвисти, касније водећи стручњаци и 
у својим земљама и у свету (нпр. Кенет Нејлор, Вејлс Браун, Лили Лашкова...), 
одржаване су лингвистичке дискусионе трибине, тако да сам, на пример, још 
као студент, на једној од њих, у згради Трибине младих први пут слушао и 
професоре Сретена Марића и Михајла Марковића а, на другој, на Радничком 
универзитету, професоре, тада вероватно доценте, Ранка Бугарског и Новицу 
Петковића. Укратко, Нови Сад је у време када сам тамо студирао постајао 
врло инспиративна средина за будуће лингвисте и слависте. Временом се круг 
интересовања новосадских лингвиста ширио, нарочито успешно на социолинг-
вистику и развојну психолингвистику. А што су наша модерна социолингви-
стичка истраживања ишла укорак са светским, опет треба захвалити Ивићима, 
који су после лингвистичке конференције у Блумингтону, на којој су покрену-
та основне питања савремене социолингвистике, успели да заинтересују за ту 
проблематику своје младе новосадске сараднике, пре свега једног од наших 
данас најугледнијих стручњака у тој области, проф. Милорада Радовановића. 
Временом је новосадска школа постепено мењала и профил. Пре свега, она ни у 
почетку није имала изразито чврст теоријско-методолошки оквир – била је бли-
ска структурализму, некад прашког, некад америчког типа, са ослонцем на нашу 
лингвистичку традицију, нарочито на радове проф. Белића а прилично отворе-
на и за друкчија искуства. Касније су теоријски оквири новосадских лингвиста 
постајали, нормално, све разноврснији, што би израз „школа” чинило, бар са 
те стране, све условнијим. Поред тога, неки од лингвиста који су водили тај ко-
лектив или стасавали у њему стицајем животних околности сада су у Београду, 
тако да би са те стране и атрибут „новосадска” данас био мало услован. Али то 
је неважна ствар према чињеници да су они који су били наставници или сту-
денти у тој школи у годинама њеног формирања оставили иза себе томове без 
којих се данас ниједна славистичка библиотека не може сматрати комплетном, 
да су они  и данас сарадници и пријатељи, и да је круг њихових нових, млађих 
сарадника све шири” (Јевтић 2009:  25–26). 

Следећи, шири концентри обухватају теме Пиперовог научног и педагошког 
рада (Јевтић 2009: 31–36), његовог ангажмана у Славистичком друштву Србије 
(Јевтић 2009: 157–158), Матици српској (Јевтић 2009: 155–156), Институту за 
српски језик (Јевтић 2009: 152–154), Одбору за стандардизацију српског језика 
(Јевтић 2009: 147–151) и САНУ (Јевтић 2009: 144–146; Јевтић 2015: 42–46), за-
тим његовa схватања везанa за реформе образовног система (Јевтић 2009: 133–
138; Јевтић 2015: 20–24), за однос према језику и националном писму у доба 
идеолошких, политичких, ратних и транзиционих превирања (Јевтић 2009:  
41–46), за улогу србистике и славистике у очувању националне свести (Јевтић 
2009: 46–54, 95–98; Јевтић 2015: 50–54), за однос према најболнијем питању на-
шег интегритета и суверенитета – статусу Косова и Метохије (Јевтић 2009: 174–
175; Јевтић 2015: 118–126), и напокон, за питања која се сагледавају sub speciae 
aeternitatis, односно из перспективе хришћанског поимања и виђења човека, 
света и сопствене личности, односно сопственог призвања и мисије у овом 
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свету. Због ограничености обима ове публикације, задржаћемо се највише на 
професоровој самопроцени властитог рада, базирајући се пре свега на његовом 
последњем, сумарном, језгровитом и концизном осврту на ту тему у члан-
ку „Осврт на четири деценије у лингвистици и славистици: самосведочење” 
(2016), објављеном у: Пипер 2018: 241–253.  

За сам жанр овога прилога, својеврсног „аутореферата о своме раду”, акаде-
мик Пипер наводи да није нов: „Без жеље да се поредим с неким од најкрупнијих 
имена лингвистике и славистике поменућу да су међу најпознатијим прилози-
ма те врсте они које су дали, на пример, Јан Бодуен де Куртене или Александар 
Белић и др. То не значи да је поглед изнутра неизоставно и у свему тачнији од 
онога споља. Он је свакако субјективнији, али мало ко познаје нечије дело боље 
од оног коме оно припада, а ако тај уме да буде, или бар ако покушава да буде и 
самокритичан, или бар да говори са дистанцом према том предмету, онда таква 
запажања могу бити корисна, бар као нека врста аутолингвистике, ако бисмо у 
том погледу направили паралелу са аутопоетиком. Уосталом, мишљења сам да 
би добро било, када би сви који се баве неком науком или уметношћу, при крају 
свог радног века, ако не и раније, оставили самосведочење, тј. осврт на своје 
дело, посебно на оно што у њему  виде као релативно значајно, и оно за шта 
мисле да је могло бити боље” (Пипер 2018: 243–244).

О свом наставничком раду, коме је посветио 47 година живота, прошавши кроз 
сва универзитетска звања – од асистента (1974) до редовног професора (1991) и 
професора емеритуса (2020) у овом ауторефлексивном прилогу Предраг Пипер 
пише: „Главни циљ у настави није ми био да студентима уливам знање у главе, 
нити да их натерам да науче оно што је прописано, него да им помогнем да за-
воле оно што предајем и да им помогнем да се што самосталније у тој области 
крећу користећи све расположиве добре изворе и не устручавајући се да о све-
му што желе разговарају са професорима. Мислим да сам у томе доста успео 
мада не онолико колико сам то желео, али можда ни студенти нису увек онак-
ви какве би свако пожелео. Срећом у свакој генерацији налази се група студе-
ната које се издваја и способностима и заинтересованошћу за учење. Такви сту-
денти су за мене увек били подстицајни, за шта сам им захвалан. Неке идеје су 
се рађале буквално у току предавања па су се касније уобличавале у научне ра-
дове. Најјаче ми је у том погледу остао у сећању почетак истраживања које се 
завршило радом о првој литургији на словенском језику: П. Пипер, Када је први 
пут служена литургија на словенском језику? // Зборник Матице српске за сла-
вистику. – Бр. 76 (2009), стр. 7–21“ (Пипер 2018: 244–245). О изузетно савесном 
наставном раду професора Пипера сведоче његови високошколски уџбеници и 
приручници, међу којима су О преводима из руске књижевности: преводилач-
ка читанка: (избор, типологија и библиографија критичких текстова) (1985), 
Увод у славистику (1991, 1995, 1998, 2008), Поглавља из науке о српском језику 
(1996), Српскохрватски језик: основни курс (1996), Методологија лингвистичких 
истраживања: преглед и хрестоматија (2000), Руски језик: изговор, граматика, 
конверзација, вежбе (2002), намењени студентима основних, мастер и докторских 
студија, али и широј научној јавности. Међу универзитетским приручницима 
акад. Пипера највећу пажњу привукао је (судећи и по броју издања и по оценама 
научне критике, код нас и у иностранству) Увод у славистику 1, који се и по струк-
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тури и по садржају доста разликује од других публикација сличног наслова. То је 
прва и још увек једина таква књига на српском језику. Увођењем на Универзитету 
у Београду предмета за који је та књига написана, обновљена је, после пола века 
прекида, настава из увода у словенску филологију, сада шире постављена као 
увод у славистику. Више концепцијски и теоријски нових решења академик 
Пипер понудио је и у Граматици руског језика у поређењу са српским, у коју је 
уградио значајан део свог искуства у предавању руске граматике, које је, када је 
та књига објављена, било тридесетпетогодишње. Тежња професора Пипера да 
богато наставно искуство преточи у дидактичко-методичке материјале нашла је 
одраза и у креирању уџбеника и приручника из руског језика за општеобразовни 
профил, као и за усмерено образовање – преводилачки смер (Техника превођења: 
приручник за руски језик / Предраг Пипер и Марина Петковић. – Београд: Завод 
за издавање уџбеника, 1990). Српски ученици из генерације у генерацију стичу 
прва знања из руског језика захваљујући уџбеницима руског језика за основну и 
средњу школу чији је први аутор Предраг Пипер (више од 50 наслова уџбеника и 
приручника у 165 издања). О овој страни своје делатности Предраг Пипер пише: 
„Упркос често кратким роковима и разним другим ограничењима, уживао сам у 
писању тих уџбеника и надам се да се то на њима види, у добром смислу речи 
(мада се, вероватно, понегде виде и трагови спољашњих ограничења). У њима је 
било и теоријских иновација, које су заслуживале да их развијам и у посебним 
лингводидактичким радовима, нпр. ликовно-хроматска транскрипција руских 
гласова за усвајање руског изговора у основној школи, али тиме, нажалост, нисам 
стигао да се више бавим” (Пипер 2018: 245–246). 

Када је о научном раду реч, библиографија академика Предрага Пипера обу-
хвата 30 монографија, као и око 400 студија, расправа, чланака, рецензија, при-
каза и других написа објављених у научним часописима и зборницима у земљи 
и иностранству. Тематско богатство монографија академика Предрага Пипера 
сведочи о његовом плодном раду у бројним областима лингвистике и слависти-
ке. Од првих монографија о заменичким прилозима Zamenički prilozi: (gramatički 
status i semantički tipovi) (Нови Сад, 1983), Заменички прилози у српскохрватском, 
руском и пољском језику (семантичка студија) (Београд, 1988) до монографије 
Jezik i prostor (Београд, 1997) формира се његова аутентична теорија семантич-
ких локализација, којој је он посветио значајан део свога научног опуса, било у 
оквиру монографија, било у оквиру многобројних студија, расправа и чланака 
објављених како у домаћим тако и у страним реномираним часописима и збор-
ницима. О овој теорији академик Пипер у свом осврту на властито стваралаштво 
језгровито примећује: „Изгледа да сам, и без намере да тако буде, био, и још сам,  
један од ретких у српској лингвистици који је већину својих специјалних грама-
тичких радова написао у оквиру теорије коју сам углавном сâм формулисао – 
теорија семантичких локализација (ТСЛ). Речено мало сликовитије: сâм себи сам 
направио ципеле којима сам даље ходао граматичким путевима и у којима се и 
сада осећам удобно мада их још помало побољшавам” (Пипер 2018: 248). 

Иза већине успешних научника стоје њихови професори и ментори који су 
их надахнули да отпочну истраживања у одређеном теоријско-методолошком 
кључу. За Предрага Пипера и на крају каријере нема дилеме у погледу тога 
ко га је највише надахнуо и усмерио на првим корацима у свету лингвисти-
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ке: „Теоријско-методолошки оквири мојих лингвистичких истраживања поче-
ли су се уобличавати на основним студијама, пре свега, заслугом академика 
Милке Ивић. Она је, поред других дарова,  имала дар да надахнуто говори о 
новим проблемима, или на нов начин о већ познатим питањима, а говорила је 
веома убедљиво, јер је чврсто веровала у оно што је говорила, а увек је имала 
и јаке аргументе за оно што је заступала. Тада сам прихватио структурализам 
као најперспективнију научну парадигму (мада сам временом и у том погледу 
доста еволуирао), поготову када се структуралистички принципи примењују 
на моделирање инваријатних граматичких значења. Касније сам те погледе 
дограђивао и развијао, али их у основи нисам одбацивао” (Пипер 2018: 246).  

Ево како академик Пипер сагледава свој пут у науци: „Мало чији теоријски 
развој тече праволинијски, а за мој би се могло рећи да је поступно ишао од 
структурализма преко структурално-функционалног модела ка когнитивној 
лингвистици, социолингвистици и еколингвистици да би потом све већи значај 
добијали принципи теолингвистике, који су ме приближили сферама ширим и 
дубљим од лингвистике, а вероватно и било које друге секуларне науке. Нажалост, 
истраживањима у појединим областима често нисам стизао да дам целовитији 
облик, јер сам се окретао другим темама које би ме заинтересовале” (Пипер 2018: 
249). И даље: „Пред избором да ли да се бавим само једном уском проблемском 
облашћу и да је стално продубљујем и проширујем, или да улазим у различите 
предметне и проблемске области, изабрао сам овај други пут, настојећи да о свакој 
појави којом сам се бавио аргументовано приђем на нов начин, што је имало до-
бре стране, али и недостатке. Пошто су ти радови дуго били расути по разним 
публикацијама, тешко да је ико имао у видном пољу целину коју су они чинили. 
То је донекле било компензовано објављивањем моје руске граматике, затим две 
српске граматике, словеначке синтаксе, а недавно и неколико тематских зборника 
раније објављених радова. Да сам имао времена, снаге и воље да их прерадим, ти 
зборници су могли прерасти у монографије” (Пипер 2018: 250–251). 

Академик Пипер увек је имао на уму да својим научним стваралаштвом 
афирмише и целокупну српску лингвистичку рисистику, славистику, србисти-
ку: „Објављивао сам највише на српском језику, а ређе на руском, пољском, 
македонском, белоруском, енглеском, француском. За то је било више разлога. 
Један је био у потреби да се негује, развија и афирмише српски језик и његова 
терминологија, други у чињеници да сви добри слависти читају на српском 
језику, трећи у одсуству посебне жеље да се афирмишем првенствено у другим 
славистичким срединама (мада сам и одатле добио више лепих признања). То 
би тражило одржавање честих контаката са многим славистичким центрима у 
свету на рачун мањег бављења неким другим славистичким пословима  у нашој 
средини, до којих ми је било стало, па сам се определио за ово друго, што је 
препознатљиво у мојим радовима” (Пипер 2018: 251–252).

Завршимо овај осврт на научну делатност академика Пипера његовом 
саморефлексијом: „Укратко, самокритички осврт на своја истраживања могао 
бих сажети у констатацији да сам, огледајући се у различитим областима линг-
вистичке славистике, неке идеје и концепције до којих доста држим оставио 
мање разрађеним него што сам желео, ако не и релативно незавршеним (за сада, 
а вероватније – трајно), што би било мање видљиво да сам био истрајнији у об-
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ради значајних тема којих сам се био подухватио и финализацији рада на њима. 
С друге стране, често су ме спољашње околности усмеравале да се бавим нечим 
новим пре него што бих довољно обрадио (методолошки, емпиријски и про-
блемски) оно чиме сам се у том тренутку бавио. На пример, моја социолинг-
вистичка, еколингвистичка и нормативистичка истраживања у великој мери су 
била одговор на неке врло актуелне проблеме српског друштва и српског језика, 
а време за та истраживања морао сам узети од времена које бих иначе, вероват-
но, посветио теоријским лингвистичким темама“ (Пипер 2018: 251).

Портрет академика Предрага Пипера не би био потпун када не бисмо има-
ли у виду његов хришћански етос, развијан постепеним духовим успињањем, 
напорним радом на сопственом облагодаћењу који је био плод његовог радос-
ног и полетног одазива на Божији призив. У том смислу мемоари представљају 
и једну врсту његовог унутрашњег духовног сеизмографа. После прве по-
сете Светој Гори Атонској академик Пипер поверава читаоцима делић свога 
преображењског опита: „Света Гора снажно зрачи духовношћу која се не може 
до краја објаснити разумом и изразити речима, али која је апсолутно постојана 
као свака очигледна чињеница, штавише као свако чудо пред којим се налази-
мо. Јер живимо окружени чудима. Чудо језика, чудо живота, безброј чуда. Чуда 
се не проучавају и не објашњавају, у њих се верује. Постоје чудотворци и чу-
допримци. Свако чудо њихово је заједничко дело. На светим местима човек 
јаче него другде осети да нам је Творац  увек сасвим близу, али ми Њему ни-
кад довољно, и да све добро од Њега долази и Њему се враћа, а кроз нас про-
лази колико смо достојни,  и да је наше да томе послужимо или бар да што 
мање будемо препрека вечном кружењу добра у космосу. Од хришћанина се 
очекује оно што другима мора изгледати као чудо, а њему као једина стварност  
–  да прође изнад бездана ништавила по ужету спаса лаким и сигурним кораком 
вере, љубави и наде, и  да укрочи у вечност. Стална зачуђеност, задивљеност 
повезује децу, песнике, научнике и верујуће људе, стална очараност лепо-
том живота, која је и у најлепшој вербалној слици, на пример, песми, више 
ново испољавање тога чуда него одблесак сећања на виђено и доживљено” 
(Јевтић 2015: 16–18). Такође, у њему сазрева виђење науке као дела надумног, 
надрационалног, трансцендентног: „Постоје звуци које људско ухо не чује, и 
нијансе боја које људско око не препознаје и мириси које човеков нос не осећа. 
Не сумњамо да то постоји иако о томе само посредно знамо. Тако постоје и 
чињенице које људски разум не може сам да објасни јер надилазе људску логи-
ку и људску моћ разумског сазнавања” (Јевтић 2015: 61). И језик се исправно 
поима само са становишта облагодаћеног човеко- и богопознања: „Бог је речју 
створио свет и дао нам је језик да славимо и настављамо његово дело и да ства-
рамо своје светове по мери своје душе и благодатног надахнућа. Као што се 
сунце  огледа у свакој капи воде, свет се огледа у свакој нашој речи и реченици, 
у укупном језику сваког човека и сваког народа. Сви језици и дијалекти света, 
садашњи и бивши, јесу разнобојна жива огледала Живота безмерно већег од 
језика. Сваки језик је химна животу и непоновљиво његово сведочанство. Зато 
је старање о сваком језику, па и најмањем, врло благородан задатак <....>. Када 
је некоме животни позив загледаност у језик, онда је он увек на послу ма где 
био, ма шта радио, и то не схвата као обавезу него као начин живота. Јер речи 
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су као ваздух, свуда око нас и у нама” (Јевтић 2015: 138). И даље, већ као ама-
нет човека чије су часне седине украс једног трудољубљем, врлинољубљем, 
словољубљем и христољубљем испуњеног живота: „У младости нам се чини да 
се наша знања о свету повећавају са бројем људи које смо упознали и заволели, 
бројем књига које смо прочитали или написали, бројем градова које смо обиш-
ли, бројем језика које смо научили... Као да је наше што год смо собом дотакли. 
С годинама све је мање времена за нове људе, нове језике, нове књиге и градо-
ве. То постепено смањивање спољашњег хоризонта, ако га прати проширивање 
унутрашњег, тај заокрет од спољашњих ка унутрашњим пределима и њиховој 
суштинској повезаности, може бити необично радосно откриће  –  колико му-
дрости и радости нам може дати само један град, само једна обала, само један 
поглед на смирај дана, само једна књига, само једна песма у њој, само један 
стих, најзад и само једна реч  –  нешто као златно брујање само једног, светог 
слога  –  за једне ОМ, за нас АМин“ (Јевтић 2009: 181–182).

На нама, русистима и славистима разних генерација, укључујући и оне 
који су донедавно слушали професорова предавања у чувеној сали 35, у којој 
још одзвањају Кошутићеви, Митропанови, Сибиновићеви, кораци Кирила 
Тарановског, Вере Николић, Миле Стојнић, Миливоја Јовановића, и оне који 
су му долазили на консултације и пријатељске разговоре у тихи, старински 
опремљени кабинет 15 на Катедри за славистику, стоји задатак да професоро-
ве идеје развијамо и његове визије отелотворујемо. Семена која је он бацио у 
земљу даће многоструки плод ако је будемо марљиво обделавали.
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Ксения Кончаревич

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ:  
МЕМУАРИСТИКА АКАДЕМИКА ПРЕДРАГА ПИПЕРА (1950–2021)

Резюме

Труды академика Предрага Пипера, выдающегося семасиолога, грамматолога, 
нормативиста, исследователя русского, сербского, польского, македонского, сло-
венского языков в сопоставительном и типологическом планах, уже давно стали 
классическими. Талант лингвиста – бесценный дар, полученный им от природы 
и помноженный на потрясающую трудоспособность и научный азарт – позволил 
ему занять достойное место в мировой славистике.

В предлагаемой статье рассматриваются воспоминания и размышления ака-
демика Пи пера, размещенные в трех книгах интервью (Из сокровищницы сла-
вистики, 2002, По следам слова, 2009 и Жизнь языка, 2015), а также в его ав-
торефлективном Очерке о четырех десятилетиях в русистике и славистике 
(2016). Особое внимание уделяется его школьным и факультетским годам, фор-
мированию его научного мировоззрения под влиянием идей академика Милки 
Ивич и т.н. «новисадской школы», его отношению к своей педагогической и на-
учной деятельности, а также к более широкому кругу проблем, актуальность 
которых назрела в последнем десятилетии ХХ и в первые десятилетия ХХ века, 
таким, как вопросы национальной идентичности сербов в эпоху после распа-
да Югославии, роль ведущих национальных учреждений – Сербской академии 
наук и искусств, Матицы сербской, Института сербского языка, Комитета по 
стандартизации сербского языка, сохранение суверенитета и территориальной 
целостности Сербии в атмосфере самопровозглашения «Республики Косово», 
проблемы внедрения т.н. Болонского процесса в сербское вузовское образова-
ние, и, не на последнем месте, духовное осмысление своей жизни, своего при-
звания и изложение своего христианского мировидения и мировосприятия.

Ключевые слова: Предраг Пипер (1950–2021), история сербской славистики, 
история преподаваия русского языка, мемуаристика.
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ПРЕДРАГ ПИПЕР КАО ПРОУЧАВАЛАЦ ВЕРБАЛНИХ 
АСОЦИЈАЦИЈА И ОСНИВАЧ СРПСКЕ АСОЦИЈАТИВНЕ 

ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ

У раду се анализира допринос академика Предрага Пипера истраживању вербалних 
асоцијација у србистици и славистици. Представаља се његов терминолошки и методолошки 
апарат у испитивању асоцијативног поља, указује се на речи-стимулусе којима је поклонио 
посебну пажњу и описује се његов утицај на зачетке српске асоцијативне лексикографије.

Кључне речи: Предраг Пипер, вербалне асоцијације, асоцијативно поље, асоцијативни 
речници, српски језик, словенски језици.

This paper analyzes the contribution of academician Predrag Piper to the research of verbal as-
sociations in Serbian and Slavic studies. His terminological and methodological apparatus in the ex-
amination of the associative field is presented, the words-stimuli to which he paid special attention 
are pointed out and his influence on the beginnings of Serbian associative lexicography is described.

Keywords: Predrag Piper, verbal associations, associative field, associative dictionaries, Serbian 
language, Slavic languages.

1.  Место вербалних асоцијација у теорији семантичких локализација 
П. Пипера. Библиографија академика Предрага Пипера указује на чињеницу да 
је проучавање вербалних асоцијација била једна од тема која је заокупљивала 
његову научну пажњу пуне две последње деценије његовог живота. Трагови 
тог интересовања видљиви су у списку његових радова од 2003. године, тј. од 
времена припреме Асоцијативног речника српског језика, који је у коаутор-
ству објавио 2005. године, али је и пре започињања тог подухвата показивао 
занимање за асоцијације и разумевање за значај њиховог проучавања. 

Иако се вербалне асоцијације најчешће дефинишу као речи-реакције на за-
дату реч-стимулус, проф. Пипер их је разумео и као саму везу између стимулу-
са и реакције: „Везе међу речима које се испољавају као употреба једне речи 
која има за последицу активирање знања о некој другој речи или изразу зову се 
вербалне асоцијације” (Пипер 2009: 85). Чини се да је његово интересовање за 
асоцијације засновано управо на занимању за природу могућих менталних веза 
између окидача и последице. У тој динамици повезивања двају појмова по раз-
личитим логичким законитостима, он је видео једну од манифестација простор-
не метафоре, којој је посветио цео свој научни живот. 

„Чињеница да се у сваком асоцијативном односу, био он невербализован или 
вербализован, успоставља однос мање или веће блискости/удаљености једног 
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садржаја, као основног, и неког другог садржаја који се сазнајно локализује 
у односу на основни, даје могућност да се и вербалне асоцијације описују 
и објашњавају у теоријско-методолошким оквирима теорије семантичких 
локализација” (Пипер 2003б: 139).

Просторну метафору П. Пипер види и у самом термину асоцијација: 
„Природа етимолошке прозирности термина асоцијација (тј. ад-социјација) 
сведочи да је пред нама још један од многих термина-метафора којима је у ос-
нови неко просторно значење” (Пипер 2005: 8–9).  

Размишљајући о природи асоцијација, нимало случајно, Предраг Пипер 
је кренуо од Аристотела, који је „говорећи о правилности у редоследу идеја, 
утврдио закон додира (сагласно којем идеје које су се једном појавиле у 
просторној, временској или редоследној блискости имају тенденцију да се и 
даље јављају у таквој вези), закон сличности (при појави једне идеје често се 
појављује и нека друга, њој слична идеја) и закон супротности (супротне идеје 
тéже узајамном изазивању)” (Пипер 2005: 8). Асоцијације на најбољи начин 
репрезентују додиривање идеја, и та блискост у простору, времену и редосле-
ду о којој размишља Аристотел утемељује њихову близину у менталном про-
стору, што је подстицај за П. Пипера да у асоцијацијама препозна предмет свог 
интересовања. Према томе, иако се чини да је асоцијацијама почео да се бави 
тек у XXI веку, идејни терен за њихово проучавање проф. Пипер изградио је у 
себи још на почетку свог научног стварања.

2. Од невербалних ка вербалним асоцијацијама. Скрећући пажњу на 
шири приступ асоцијацијама, Предраг Пипер се задржава на њиховом значају 
у преношењу порукâ уметничког дела да би се избегло директно, огољено 
казивање и из своје „просторне перспективе” он наглашава да је „једна од глав-
них вештина такве употребе асоцијација како бити довољно далеко од глав-
ног денотата да се сачува привид ʼдругостиʼ, а како у исто време бити довољно 
близу да сличност може бити препозната, а порука успешно примљена, што је 
једна од максима успешне комуникације у модерној прагматици” (Пипер 2005: 
9).  Уметничко стварање је, дакле, нека врста побуђивања асоцијација, а умеће 
уметника огледа се у способности да у каналу који успоставља са реципијентом 
размести стимулус и реакцију довољно далеко, а довољно близу да би се на 
прави начин споразумели. Дакле, и уметничка размена асоцијација за Предрага 
Пипера представља размештање идеја у духовном простору у којем је важна и 
њихова међусобна удаљеност и конекција коју успостављају. 

3. Замеци теорије о асоцијацијама у историји лингвистике. У основи 
многих лингвистичких школа и праваца, понекад експлицитно, а понекад за-
претено, налази се интердисциплинарно учење о асоцијацијама, што је Пред-
раг Пипер (2005) убедљиво приказао представљајући идеје Ф. Де Сосира 
о асоцијативним односима у језичком систему, разматрање А. А. Потебње о 
асоцијацијама и спајању као основним законима повезивања представа, теорију 
семантичких поља Ј. Трира, у којој се терминологија преузима из асоцијативне 
психологије, идеје М. Крушевског о мноштву система у лексици чији су чла-
нови повезани различитим асоцијативним везама итд. Крајем ХХ века, од када 
у лингвистици доминира антропоцентричка парадигма, у радовима когнити-
виста, лингвокултуролога, психолингвиста, проучавање вербалних асоцијација 
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постаје једна од уобичајених истраживачких метода, чији је циљ да се испита 
језичка слика света, ментални лексикон, универзалне и национално специфич-
не представе о организацији стварности и друге појаве.  

4. Асоцијативна лексикографија. Уклопљеност учења о вербалним асоци-
јацијама у теорију семантичких локализација, као и знања о томе да се тања или 
дебља идејна нит о фундаменталности асоцијација испредала кроз све значајније 
лингвистичке правце утицала је на проф. Пипера да у коауторству сачини и 
објави Асоцијативни речник српског језика (од стимулуса ка реакцији) (2005) и 
Обратног асоцијативног речника (од реакције ка стимулусу) (2011). И пре него 
што је речник објављен, Предраг Пипер је, користећи се грађом за речник, почео да 
објављује прва истраживања вербалних асоцијација. Богат, жив и садржајан кор-
пус навео га је да занимања за теоријску анализу вербалних асоцијација и њихове 
утемељености у психологији и философији преусмери ка примењено оријентисаним 
истраживањима. Године 2003, две године пре објављивања Асоцијативног речника 
српског језика, проф. Пипер (2014: 379) пише: 

„Састављање асоцијативних речника словенских, као и било којих дру-
гих језика, на сличним методолошким основама, који би омогућавали 
самерљивост [...] омогућило би знатно поузданији увид како у проме-
не у друштвеној перцепцији стварности тако и у актуелно стање јавног 
мњења, омогућило би сазнања о евентуалним једностраним или погреш-
ним виђењима стварности, као и исправљање површних и погрешних 
стереотипа о себи и другима. У том погледу, у асоцијативним речни-
цима и речницима стереотипа етнопсихолингвистика може имати један 
од најпоузанијих и најобјективнијих инструмената својих примењено 
оријентисаних истраживања.” 

5. Вербалне асоцијације у истраживању етнокултурних стереотипа.  
Интересовања Предрага Пипера за проучавање језичке слике света и стереоти-
па који су показатељ те слике потиче у некој мери и из његове сарадње са руским 
лингвистом И. А. Стерњином, оснивачем учења о комуникационом понашању, 
која је била нарочито интензивна почетком овог века, када је објављен зборник 
радова под њиховим уредништвом Коммуникативное поведение славянских на-
родов, вып. 19, објављен 2004. године у Вороњежу.  

Језичка слика света једне лингвокултуролошке заједнице садржи мноштво 
елемената, а Предраг Пипер је, пре свега, проучавао идентитетске сфере те сли-
ке код говорника српског језика. У том смислу посебно су га занимали аутосте-
реотипи које говорници српског језика имају о себи, а главна методологија за 
њихово истраживање била је анализа вербалних асоцијација јер, по мишљењу 
Предрага Пипера, комплекс асоцијација на неки стимулус представља струк-
туру стереотипа о њему. Предмет његовог интересовања били су стереотипи о 
глотонимима (називима за језике), па је испитао вербалне асоцијације говорни-
ка српског језика на стимулусе српски језик, руски језик, енглески језик, хрват-
ски језик, бошњачки језик (Пипер 2003б). Истражио је и асоцијације на стиму-
лусе руски (2004а), Руси (2003а), Косово (2009), ћирилица (2004б), латиница 
(2004б), заједно (2003а). 
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Асоцијацијама на ове стимулусе добија се увид у етнокултурне стереотипе, 
о којима проф. Предраг Пипер, узимајући у обзир разматрања А. А. Леонтјева, 
Ј. Бартмињског, В. Ф. Петренка, овако размишља:

„Jeзичкa сликa свeтa у нeкoм идиoлeкту или сoциoлeкту oбухвaтa 
и eтнoкултурнe стeрeoтипe. Вербални етнoкултурни стeрeoтипи су 
кoмплeкси типичних и нajчeшћих вербалних aсoциjaциja у неком 
језичком колективу o нaрoдимa и културaмa. У зависности од предме-
та они обухватају аутостереотипе и хетеростереотипе. Jeдaн oд глaвних 
зaдaтaкa лингвoкултурoлoгиje и eтнoпсихoлингвистикe jeсте прoучaвaњe 
етнокултурних стереотипа. Прецизан увид у етнокултурне стереотипе 
рaзличитих нaрoдa, искaзaнe у њихoвим jeзицимa, мoжe, пoрeд oстaлoг 
дa пoслужи кao jeдaн oд индикaтoрa стaвoвa  пojeдиних нaрoдa и културa 
прeмa другимa, укључуjући стaвoвe o другим jeзицимa, штo би трeбaлo 
имaти у виду кaкo у вoђeњу културнe пoлитикe прeмa другим нaрoдимa 
и културaмa тaкo и у култивисaњу етничких стереотипа, у чeму пoсeбaн 
знaчaj могу имати асоцијативни речници и рeчници етнокултурних сте-
реотипа” (Пипер: 2004).

Предраг Пипер је у наведеном цитату проучавање етнокултурних стероти-
па одредио као предмет лингвокултурологије и етнопсихолингвистике, а у дру-
гом свом раду (Пипер 2008: 311–312) залагао се за урбану етнолингвистику, 
наглашавајући да „концепција етнолингвистике као комплексне дисциплине 
која има за предмет традиционалну духовну културу и начин на који се она одра-
жава у језику [...] не искључује могућност да се [...] узима у обзир и потреба ши-
рег схватања етнолингвистике, у којем се њен предмет изразитије преплиће с 
њој сродним дисциплинама, пре свега са социолингвистиком, психолингвисти-
ком, урбаном дијалектологијом, проучавањем комуникативног понашања и др.” 

Можемо закључити да се, кроз испитивање вербалних асоцијација, с наме-
ром да истражи етнокултурне стереотипе, проф. Пипер бавио и утемељивањем 
нових интердисциплинарних научних дисциплина.

6. Терминолошко-методолошки приступ асоцијативном пољу. Проф. 
Предраг Пипер је сматрао да испитивање асоцијација омогућава „увид у место 
које једна реч има у систему речи с којима је повезана асоцијативним односи-
ма. Ти односи су вишедимензионални, што има, пре свега, језичку основу (нпр. 
лексичку, творбену, морфолошку) или ванјезичку основу (нпр. вредносно-етич-
ку, друштвено-историјску, културолошку итд.)” (Пипер 2009: 85).

Према нашој оцени, најбогатију анализу спровео је испитујући 800 
прикупљених асоцијација на стимулус Косово у Асоцијативном речнику српског 
језика. Као мотив за испитивање асоцијација на тај стимулус П. Пипер (2009: 
87) наводи да увид у вербалне асоцијације даје слику која је 1) објективна; 2) 
егзактна; 3) у целини можда очекивана, али у појединостима вероватно нова. 

Скуп свих асоцијација назива се асоцијативно поље. За анализу асоцијативног 
поља не постоји строга процедура, она зависи од самог истраживача и његових 
потреба. Због тога је приступ асоцијативном пољу Предрага Пипера мање или 
више другачији од свих осталих. Лексичким центром асоцијативног поља 
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проф. Пипер сматра реч-стимулус, у овом случају то је Косово.1 Најфреквентнија 
асоцијација представља фреквенцијски врх. Та асоцијација гласи рат. 
Асоцијативно поље има семантичку структуру. Сачињавају је значењске об-
ласти на које се односе добијене вербалне асоцијације: војна дејства и њихове 
последице; историја; религија; политика; географија; топоними; антропони-
ми; етноними и др. Неке вербалне асоцијације припадају двема областима, нпр. 
Косовски бој и Милош Обилић припадају ономастици и историји. Асоцијативно 
поље поседује и уже семантичко језгро, а то су асоцијације које припадају 
најзаступљенијој тематској групи, а то је, у овом случају област војна дејства 
и њихове последице: бој, битка, крв, бомбардовање, избеглице итд.2 Важна ка-
рактеристика асоцијација је њихова експресивна маркираност, па се унутар сва-
ке тематске групе асоцијација (семантичке области) и она анализира. У вези 
са групом војна дејства очигледна је негативна, непожељна конотација коју 
поседују скоро све асоцијације, осим ретких изузетака са позитивном експре-
сивном обојеношћу (јунаштво, победа, храброст итд.).

Шире семантичко језгро асоцијативног поља чине асоцијације које 
припадају једној тематској групи, која је по броју чланова у близини оне која 
сачињава семантички центар или уже семантичко језгро. Међу таквима се у 
асоцијативном пољу Косово издвајају оне које се односе на српску историју и 
српску националну и верску самобитност.

Семантичку периферију асоцијативног поља сачињавају асоцијације које 
су удаљеније или најудаљеније од семантичког центра:  број, мама, гребен, 
пријатељ итд.

Очигледно је да се и асоцијативно поље концептуализује као простор, о чему 
сведочи и сам термин поље. Оно садржи ужи центар, шири центар и периферију. 

Према Предрагу Пиперу, асоцијативно поље поседује и прагаматичку струк-
туру, коју у случају асоцијативног поља Косово сачињавају вредносни ставови, 
који су углавном негативни (бол и рат, изгубљена земља, највећа српска мука, 
немир итд.), али има и позитивних (вера, колевка, огњиште, отаџбина итд.).

1 У неким ранијим својим истраживањима, проф. Пипер је донекле другачије употребљавао 
терминологију у вези с асоцијативним пољем. На почетку својих истраживања вербалних 
асоцијација, проф. Пипер је под лексичким центром подразумевао најфреквентнију асоци-
јацију, па је, на пример, на стимулус српски језик тако схваћен лексички центар био матерњи 
језик. Тада је разликовао лексички центар од семантичког центра. Семантички центар 
сачињавају све изразито сродне речи-асоцијације којих има највише у асоцијативном пољу 
(исп. нпр. Пипер 2003б: 147). Наглашавао је тада да је „важно разликовати најфреквентнији 
асоцијат од најфреквентнијег садржаја”. Дакле, семантички центар је у каснијој термино-
логији Предрага Пипера остао исти, али је термин лексички центар променио значење, за 
шта свакако има оправдања.

2 Треба имати у виду да је грађа за Асоцијативни речник српског језика прикупљана током 
2002. и 2003. године, непосредно након бомбардовања СР Југославије, које се догодило 
1999. године. Косово је тада страдало, а утисци испитаника још увек су били свежи. П. 
Пипер (2003б: 153) наглашавао је да је „за асоцијативни систем важна актуелност одређеног 
податка.” Аутори Асоцијативног речника српског језика имали су у плану да након 20 година 
од објављивања овог речника објаве нови речник у којем би стимулуси остали исти као и број 
испитаника и начин испитивања. Хипотеза је била да би асоцијације засноване на језичким 
параметрима остале исте, а оне на које утиче друштвени тренутак биле би сасвим другачије.
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Потпуна анализа асоцијативног поља подразумевала би и испитивање мор-
фолошких, синтаксичких, стилистичких и других односа између речи-стимулу-
са и речи-асоцијације, о чему Предраг Пипер каже следеће:

„Анализу могут быть подвергнуты и другие стороны вербальных 
ассоциативных связей, например такие, как преобладание парадигма тических 
или синтагматических связей слова-стимула и реплики, типы синтаксических 
структур в ответах или же в вводно-ответном комплексе, представленность 
тех или других частей речи или морфологических форм, представленность 
синонимических и антонимических связей, представленность в репликах 
ономастической лексики и ее природа, представленность фразеологизмов или 
пословиц, анализ ответов с точки зрения экспрессивной и функциональной 
стилистики и проч.” (Пипер 2004б).

Тако је, на пример, анализирајући асоцијативно поље глотонима српски 
језик, П. Пипер  (2003б) разматрао и творбено повезане асоцијације, на пример: 
Србин, Срби, Србија, Србија и Црна Гора, или тежак, тежина, тешка грама-
тика, тешко, тешкоћа и сл., на основу чега је дошао до важног закључка да је 
семантичка дисперзија унутар асоцијативног поља ужа него када се посматра 
само према броју лексема-асоцијата.

7. „Култивисање стереотипа”. Један од важних аспеката у бављењу Предрага 
Пипера етнокултурним стереотипима шири је од лингвистичког и може се на-
звати друштвенокорисним, а то је његова делатност у повезивању култура, с 
циљем, како је више пута написао, „култивисања етничких стереотипа”. С пра-
вом је примећивао да се медијски извори налазе под контролом све мањег броја 
људи и да зато расте „могућност планског обликовања стереотипа”, сагласно 
интересима оних који владају изворима информација.

„Кoликo стeрeoтип мoжe бити нe сaмo пoвршaн нeгo и буквaлнo пoгрeшaн, 
гoвoри рeзултaт aнкeтe спрoвeдeнe нa Факултету за стране језике МГУ, гдe je 
рeч Jугoслaвиja добила сaмo двa aсoциjaтa: рaт, Дрaкулa” (Пипер: 2003б).3

У зборнику радова Коммуникативное поведение славянских народов, који је 
уредио са Ј. А. Стерњином, а који је објављен у Русији (у Вороњежу), проф. 
Пипер је упознао (пре свега руске) читаоце са стереотипима које Срби имају о 
Русима (Пипер: 2004). У Русији је објавио и рад о руској књижевности и култу-
ри у асоцијацијама говорника српског језика (Пипер: 2006). Таква истраживања 
представљају корисно полазиште и важно предзнање за руске стручњаке разли-
читих струка који отпочињу сарадњу са представницима српске лингвокулту-

3 Било би корисно истражити да ли се етнокултурни стереотипи заиста могу поделити на 
погрешне и тачне, дубоке и плитке или су сви они нетачни и површни, будући да се заснивају 
на предубеђењима о свим представницима једне заједнице и као такви не могу бити тачни 
јер не постоји својство које у реланости деле сви чланови једне заједнице. Питање се може 
проширити и на све остале стереотипе. Осим тога, може се размишљати и о томе могу ли се 
култивисати стереотипи, тј. замењивати једни стереотипи другима, престижнијим, или треба 
радити на уништавању стереотипа и изградњи реалне (а то значи избалансиране) слике о 
неком народу, појединцу или појави.
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ролошке заједнице. Не само што је руским читаоцима представљао српске хе-
теростереотипе о руском народу, језику и култури већ им је приказивао и српске 
аутостереотипе. Најбоље сведочанство о томе јесте његов рад о асоцијацијама 
Срба на речи-стимулусе ћирилица и латиница (Пипер: 2004б). На почетку тог 
рада дат је кратак историјат српске диграфије, а затим су анализирани стерео-
типи о овим писмима на основу вербалних асоцијација.

Анализирајући асоцијације српских испитаника на реч-стимулус Руси, проф. 
Пипер не крије изненађење што међу одговорима нема неких асоцијација које је 
очекивао, као што су бреза, равница, медвед итд. Духовито је коментарисао да 
„изгледа, постоји и стереотип о стереотипу, који би такође требало кориговати” 
(Пипер 2014: 378).

Као даље задатке културних посленика на испитивању асоцијативног поља 
(односно етнокултурних стереотипа) речи-стимулуса Руси, Предраг Пипер 
(2014: 378) наводи следеће:

„1. Попуњавање и ажурирање грађе; 2. подробнија испитивања стерео-
типа о Русима код Срба; 3. поређење стереотипа о Русима код Срба с 
онима код самих Руса, као и код других народа; 4. испитивање узрокâ 
стварања дате структуре стереотипа о Русима код Срба; 5. пројектовање 
прикладнијег стереотипа; 6. формирање адекватног стереотипа, што би 
већ излазило из оквира примењене етнопсихолингвистике и прелазило у 
област примењене социјалне психологије и културне политике.”

Побројани задаци указују на шири друштвенополитички значај који може 
проистећи из истраживања вербалних асоцијација. Овакав фокус на анализу 
вербалних асоцијација не изненађује јер је Предраг Пипер био активан у јавном 
и политичком животу, а своје ставове је износио без увијања. Један од њих у 
вези је са значајем сталног рада на учвршћивању српско-руских културних веза.

8. Закључак.  Мотиве за интересовање проф. Предрага Пипера за проучавање 
вербалних асоцијација треба тражити истовремено у његовим теоријским на-
учним увидима, као и у јавној делатности и активизму. У теоријском смислу 
очита је повезаност теорије о асоцијацијама са његовом теоријом семантичких 
локализација, а из прагматичке визуре, видљиво је уверење проф. Пипера да 
се преко асоцијација могу истраживати етнокултурни стереотипи, на које се у 
једној заједници може утицати, што би могло довести до позитивних друштве-
них промена. 

Проф. Предраг Пипер спада у прве српске лингвисте који су проучава-
ли вербалне асоцијације из лингвистичке перспективе. Један је од зачетника 
асоцијативне лексикографије. Дао је велик допринос теоријском истраживању 
историје међуутицаја психологије, философије и лингвистике у вези са вер-
балним асоцијацијама, као и испитивању мањих или већих уплива теорије о 
асоцијацијама у лингвистику од XIX века до данас. Својим истраживањима 
подстакао је стручњаке различитих компетенција да се послуже вербалним 
асоцијацијама као незаобилазном грађом у својим семантичким, граматичким, 
психолингвистичким, етнолингвистичким, лингвокултуролошким, етнолош-
ким, психолошким, социолошким и др. истраживањима. Самостално је осмис-
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лио свој терминолошки и методолошки апарат за анализу асоцијативног поља. 
Дао је велик допринос анализи етнокултурних стереотипа и показао да се ре-
зултати лингвистичких истраживања могу искористити за грађење бољих одно-
са међу људима и претварање света у лепше место за живот.     
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ПРЕДРАГ ПИПЕР КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ 
И ОСНОВАТЕЛЬ СЕРБСКОЙ АССОЦИАТИВНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Резюме

Мотивы интереса профессора Предрага Пипера к изучению вербальных ас-
социаций следует искать одновременно в его теоретических научных взгля-
дах, а также в общественной деятельности и активизме. В теоретическом пла-
не связь между теорией ассоциаций и его теорией семантических локализаций 
очевидна, а с прагматической точки зрения прослеживается убеждение профес-
сора Пипера в том, что этнокультурные стереотипы можно исследовать через 
ассоциации, на которые можно воздействовать в одном обществе, что в итоге 
может привести к положительным социальным изменениям.

Профессор Предраг Пипер был одним из первых сербских лингвистов, изу-
чавших вербальные  ассоциации с лингвистической точки зрения. Будучи од-
ним из основоположников сербской ассоциативной лексикографии, он внес 
большой вклад в теоретическое исследование истории взаимодействия пси-
хологии, философии и лингвистики в отношении  вербальных ассоциаций, а 
также в изучение небольшого и значительного  влияния теории ассоциаций на 
лингвистику с 19 века до наших дней. Своими исследованиями он побуждал 
специалистов различных компетенций использовать вербальные ассоциации 
как незаменимый материал в своих семантических, грамматических, психо-
лингвистических, этнолингвистических, лингвокультурологических, этнологи-
ческих, психологических, социологических и других исследованиях. Предраг 
Пипер самостоятельно сконструировал свой терминологический и методоло-
гический аппарат для анализа ассоциативного поля. Он внес большой вклад в 
анализ этнокультурных стереотипов и показал что результаты лингвистических 
исследований можно использовать для построения лучших отношений между 
людьми и превращения мира в лучшее место для жизни.

Ключевые слова: Предраг Пипер, словесные ассоциации, ассоциативное 
поле, ассоциативные словари, сербский язык, славянские языки.
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О СОРАБИСТИЧКИМ ИНТЕРЕСОВАЊИМА  
ПРЕДРАГА ПИПЕРА

Овај прегледни рад представља покушај систематизације сорабистичких активности 
истакнутог српског слависте Предрага Пипера. Академик Пипер је био један од покрета-
ча електронске библиотеке Растко-Лужица 2002. године, у оквиру које је приредио Увод 
у сорабистику: хрестоматија за српске слависте, као и збирке Поезија Лужичких Срба 
и Приповетке Лужичких Срба. У раду је истакнута његова улога у развоју сорабистике у 
Србији, подршка коју је пружао домаћим сорабистима и сарадња коју је остварио са об-
разовним и научним институцијама Лужичких Срба. Високо је оцењен његов допринос 
организацији и популаризацији проучавања лужичкосрпских језика и културе.

Кључне речи: Предраг Пипер, сорабистика, библиотека Растко-Лужица.

This review paper is an attempt to systematize the Sorabistic activities of the prominent Serbian 
Slavist Predrag Piper. Academician Piper was one of the founders of the electronic library Rastko-
Lusatia in 2002, within which he prepared an Introduction to Sorbian Studies: A Reader for Serbian 
Slavists, as well as the collections Poetry of the Sorbs and Tales of the Sorbs. The paper emphasizes 
his role in the development of Sorbian studies in Serbia, the support he provided to domestic schol-
ars and the cooperation he achieved with the educational and scientific institutions of the Sorbs. 
His contribution to the organization and popularization of the study of Sorbian languages   and cul-
ture is highly appreciated.

Keywords: Predrag Piper, Sorbian studies, Rastko-Lusatia library.

Распон славистичких интересовања академика Предрага Пипера (1950–2021) 
био је изузетно широк. У наведено се можемо уверити увидом у списак радо-
ва које је објавио (Голубовић 2015), као и сагледавањем његовог непосредног и 
посредног утицаја који је имао на бројне домаће и светске слависте (Поповић 
и др. 2015, Јовановић 2016). Једна од области којима је у одређеном тренутку 
своје каријере посветио пажњу била је и наука о лужичкосрпским језицима и 
књижевностима. 

Врхунац његовог бављења сорабистичким темама поклапа се са крајем про-
шлог и првим годинама овог века. Као резултат тог деловања, 28. јуна 2002. го-
дине отворена је електронска библиотека Растко-Лужица1 у оквиру Пројекта 
Растко, непрофитне интернет мреже посвећене традицијама српске културе, али 
и других словенских и европских култура (Словенија, Пољска, Данска, Румунија и 
др). Предраг Пипер је био управник библиотеке Растко-Лужица и најзаслужнији 
за њено покретање, у чему су му помогли Зоран Стефановић као супервизор и 

1 https://www.rastko.rs/rastko-lu/, 10.06.2022.
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извршни продуцент, те познати слависта Дејан Ајдачић као стручни саветник. 
Главни задатак библиотеке Растко-Лужица био је представљање лужичкосрпског 
језичког, књижевног и културног наслеђа, као и веза између Лужичких Срба и Срба 
на Балкану. Библиотека је окупила око 200 прилога на разним словенским и свет-
ским језицима, радове више од 80 аутора. Представља најобимнију дигиталну со-
рабистичку библиотеку на свету, којом ни данас, двадесет година касније, не могу 
да се похвале ни други бројнији словенски народи. Основна мотивација за њено 
настајање, судећи према речима Предрага Пипера, била је слаба информисаност 
балканских Срба о својим имењацима на словенском северозападу. 

У оквиру овог пројекта, професор Пипер је приредио збирку под називом 
Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте2 која представља његов 
централни сорабистички подухват. Хрестоматија је намењена српској публици, 
замишљена као поуздан извор основних знања о језику и култури Лужичких 
Срба. Предраг Пипер је и у претходном периоду у своја предавања на предмету 
Увод у славистику (која су сажета у истоимено издање Увод у славистику, Пипер 
2009) на Филолошком факултету у Београду укључивао опште информације о 
Лужичким Србима, а нарочито о развоју њихових књижевних језика. У библи-
отеци Растко-Лужица, међутим, много су детаљније обрађени појединачни 
аспекти историје, језика, уметности и фолклора Лужичких Срба. У састав 
хрестоматије ушли су радови најеминентнијих светских сорабиста, у прево-
ду са разних језика. У хрестоматији се налазе чак четири студије чувеног лу-
жичкосрпског лингвисте Хинца Шустер-Шевца: „Порекло и историја етнонима 
Serb ‘Лужички Србин’”, „Статус лужичкосрпског језика и његово место у ок-
виру других западнословенских језика”, „Постанак и развој два лужичкосрпска 
књижевна или стандардна језика”, „Постоје ли језичке везе између српскохр-
ватског и српсколужичких језика”. Из области лингвистике увршћени су и ра-
дови Хелмута Фаске („Лужичкосрпски књижевни језик и његов однос према 
дијалектима”), Хелмута Јенча („Језик Лужичких Срба данас. Доњолужички и 
горњолужички књижевни језик и дијалекти”), Лудвига Еле („Савремена језичка 
ситуација у Лужици и правни статус Лужичких Срба у саставу Савезне репу-
блике Немачке”). Своје место у хрестоматији нашле су и студије проучавала-
ца лужичкосрпских књижевности: Јурија Кравже („Књижевност најмањег сло-
венског народа”), Луције Хајнец („Књижевност народног препорода Лужичких 
Срба”), Наде Ђорђевић („Лужичкосрпска прозна књижевност ХХ века (до се-
дамдесетих година)”). Историјским питањима посвећен је рад Јана Бранкачка 
под називом „Лужички Срби у средњем веку – основне линије за њихову 
историју од VI до XII века”, док се остали прилози баве различитим аспекти-
ма културе Лужичких Срба: Нада Ђорђевић „Лужички Срби, њихова историја и 
култура”, Мерћин Фелкел „Матица лужичкосрпска и њена национална одговор-
ност”, Мићо Цвијетић „Трајање у времену и језику”, Детлеф Кобјела „Музика 
Лужичких Срба”, Дитрих Шолце „Позориште Лужичких Срба”, Хинц Рихтер 
„Телевизија и радио Лужичких Срба”.

Сам приређивач је аутор предговора, прилога „Граматичке структуре 
горњолужичкосрпског и српског језика (општа диференцирања)” и „О великим 

2 https://www.rastko.rs/rastko-lu/uvod/index.html, 10.06.2022.
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и малим језицима”,3 као и „Библиографије сорабистичких радова на српском 
језику”, коју је саставио заједно са ћерком Даницом Пипер. Библиографија броји 
112 позиција и обухвата радове лужичкосрпских и јужнословенских истражи-
вача објављених на српско(хрватско)м језику. Представља велико постигнуће, 
од значаја за било које почетно истраживање на пољу сорабистике на нашим 
просторима.

Поменути рад Предрага Пипера, „Граматичке структуре горњолужичко-
српског и српског језика (општа диференцирања)”, може се окарактерисати као 
камен темељац лужичкосрпско-српских контрастивних језичких истраживања.4 
На тему ових истраживања, Пипер каже: „Иако би се с обзиром на сличност 
назива лужичкосрпских језика и српског језика могло очекивати да су одно-
си између тих језика исцрпно проучени, таква претпоставка не би била тачна. 
Поређења лужичкосрпских језика са српским врло је мало. Највећи допринос 
на том плану дао је Х. Шустер-Шевц, посебно у оквиру својих етимолошких 
истраживања” (Пипер 2002). Предмет пажње у раду су најтипичније разлике 
између горњолужичкосрпског и српског језика, док су у другом плану елемен-
ти система који су језицима заједнички. Основни приступ грађи је семасиолош-
ки. Тада већ искусни граматичар Пипер у више од тридесет тачака анализира 
следеће појаве: двојину, категорију аниматности, употребу падешких облика, 
присвојних заменица, структуру футурских облика, безличне реченице, пасив-
не конструкције, линеаризацију клитика итд. Рад завршава умереним оптимиз-
мом по питању даљих контрастивних сорабистичко-србистичких проучавања: 
„У оној мери у којој би овај прилог био подстицај за шира и свестранија ти-
полошка проучавања лужичкосрпских језика у поређењу са српским, један од 
његових главних циљева био би досегнут” (Пипер 2002).

Поред наведеног, у оквиру библиотеке Растко-Лужица Предраг Пипер био је 
приређивач двају избора из лужичкосрпске књижевности, иако су се књижевна 
истраживања вероватно налазила на периферији његових занимања.

Прва збирка, под називом Поезија Лужичких Срба, пионирски је подухват 
на српском говорном подручју, будући да се лужичкосрпска поезија раније на 
српском језику објављивала само у појединим домаћим књижевним часописи-
ма, међутим, и тамо веома ретко.5 У овом избору из поезије Лужичких Срба 
нашли су се лужичкосрпски песници чија дела нуде репрезентативан преглед 
лужичкосрпске лирике 20. века. Изузетак представља одломак из песме вели-
ког лужичкосрпског песника Хандрија Зејлера, која је служила као својеврсна 
химна Лужичких Срба, настала у 19. веку. Редослед навођења песама је хроно-
лошки, према датуму њиховог настајања. Највећи њихов део превела је са лу-

3 Основу текста чини Пиперово предавање одржано под називом „О великим и малим 
језицима” на Коларчевом народном универзитету 23. априла 1998. године у оквиру циклуса 
Лингвистика на крају века. Након тога, рад је уврштен, под нешто измењеним називом 
– „Велики и мали језици у светлу лингвистичке екологије”, у састав публикације Српски 
између великих и малих језика (Пипер 2003: 9–30).

4 Рад је касније штампан у скопском часопису Славистички студии број 10 (2002), 355–367.
5 Једино је у Крушевцу 1961. године изашао мали избор из стваралаштва Лужичких Срба, 

од укупно седамнаест песама, који је приредио Миодраг М. Паруновац.
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жичкосрпског Нада Ђорђевић, искоришћени су преводи Миодрага Паруновца 
песама Јакуба Барта-Ћишинског, Хандрија Зејлера, Мата Косика, Јозефа Новака, 
Јана Скале и Мине Виткојц. Преводилац једне песме, поменуте Зејлерове хим-
не, је и сам Предраг Пипер. На крају збирке налазе се „Белешке о песници-
ма”, које читаоцима доносе основне податке о изабраним ауторима. Иако се у 
предговору наводи да је било у плану да се средином 2002. године ова збирка 
поезије изда у књижном формату, то се нажалост није догодило.

Друга збирка коју је Предраг Пипер у дигиталном облику приредио 2002. 
године под називом Приповетке Лужичких Срба такође представља зачет-
ничко дело у српској језичкој средини. Изабрани су лужичкосрпски пис-
ци (Јуриј Брезан, Јуриј Кох, Бено Будар, Марија Млинкова, Јуриј Кравжа и 
други) уз чије се приповетке на одговарајући начин може сагледати стање 
и развој приповедне прозе Лужичких Срба кроз 20. век. И у овој збирци ре-
дослед приказивања превода је хронолошки. Највећи део приповедака са лу-
жичкосрпског превела је Нада Ђорђевић, док су преводи приповедака Јурија 
Брезана и Кшешћана Кравца дело Љубице С. Рајинац. Као и у претходном 
случају, збирка се завршава сегментом „Белешке о писцима”, које пружају 
увид у биографије заступљених стваралаца. 

Велике заслуге професору Пиперу припадају и за приређивање избора радова 
Наде Ђорђевић, најистакнутијег српског сорабисте у 20. веку (Sokolović 2005), 
под називом О Лужичким Србима и њиховој култури. Чланци су подељени у 
секције Историја, Књижевност, Језик и превођење, Установе, часописи, култура 
и Personalia, а на крају избора је смештена Библиографија сорабистичких радо-
ва др Наде Ђорђевић, са шездесет и пет позиција.

На страницама библиотеке Растко-Лужица представљене су у дигиталном 
издању, захваљујући труду Предрага Пипера, и збирке Народне бајке Лужичких 
Срба (приредио Никола Јеремић 1974. године) и Књижевност Лужичких Срба6 
(приредио Радослав Братић 1984. године). Сви материјали објављени у оквиру 
библиотеке су додатно класификовани и претраживи по категоријама: Аутори, 
Библиографије, Историја, Језик, Уметност, О Лужици, Фолклор.

Захваљујући активностима током припрема и реализације пројекта Растко-
Лужица Предраг Пипер је остварио директну сарадњу са научно-истраживач-
ким и образовним институцијама Лужичких Срба у Будишину (Лужичкосрпски 
институт, Матица лужичкосрпска) и Лајпцигу (Институт за сорабистику), као 
и са најистакнутијим личностима тадашњег лужичкосрпског научног и култур-
ног живота: Хинцом Шустер-Шевцом, Дитрихом Шолцем, Францом Шеном, 
Мјерћином Фелкелом, Хелмутом Јенчом, Јуријем Лушћанским и другима. Они 
су га у настојањима да сорабистику популаризује у српској славистичкој среди-
ни подржавали и вероватно на одређен начин у њему видели настављача рада 
Наде Ђорђевић.

У сарадњи са Мићом Цвијетићем, познатим проучаваоцем књижевних 
и културних односа Срба и Лужичких Срба, аутора монографије Лужички 
Срби и Југословени (Цвијетић 1995) и београдским славистом Далибором 

6 Објављена првобитно у часопису Кораци: часопис за књижевност, уметност и културу, 
година XIX, 1984, свеска 7–8.



Славистика XXVІ/1 (2022)

 О сорабистичким интересовањима Предрага Пипера    225

Соколовићем,7 Предраг Пипер је активно учествовао у припреми и одржавању 
„Дана лужичкосрпских језика, књижевности и културе” 2004. године на Катедри 
за славистику Филолошког факултета у Београду. Овај догађај био је организо-
ван поводом 150. годишњице рођења Арношта Муке, истакнутог научника и 
предводника Лужичких Срба. Том приликом Предраг Пипер је за ширу фило-
лошку публику одржао предавања под називом „Сорабистика у српским окви-
рима” и „Типолошке карактеристике проистекле из структурних и функционал-
но-семантичких разлика између граматичких система горњолужичкосрпског и 
српског језика”.

Током година које су уследиле, у опусу професора Пипера не бележимо 
значајније сорабистичке радове или дешавања која би имали за циљ дирек-
тну промоцију сорабистике. Ипак, до самог одласка у пензију настављена је 
традиција преношења основних информација о Лужичким Србима новим 
поколењима београдских слависта на предмету Увод у славистику, који су че-
сто за теме семинарских радова бирали питања која су се односила управо на 
Лужичке Србе. У своје граматичке анализе радо је укључивао лужичкосрп-
ске примере, а млађим колегама са катедре истрајно и јасно указивао у ком би 
правцу и на који начин савремена сорабистичка и славистичка лингвистичка 
истраживања могла да се развијају. У српски социолингвистички дискурс увео 
је дискусију о малим и великим језицима, првенствено својом књигом Српски 
између великих и малих језика (Пипер 2003), отворено размишљао о питањима 
методологије лингвистичке екологије и еколингвистике, што је дало импулс за 
покретање нових сорабистичких истраживања.8

На основу свега изнетог, можемо видети да сорабистичко ауторско дело ака-
демика Предрага Пипера није великог обима. Међутим, оно је по много чему пи-
онирско у српској славистичког средини и представља основу којој ће се будуће 
генерације наших сорабиста враћати. Такође, његов допринос организацији 
и популаризацији проучавања језика и културе Лужичких Срба, покретању и 
усмеравању сорабистичких истраживачких активности, као и подизању српске 
сорабистике на универзитетски ниво је изузетно значајан, за шта му припада 
посебно признање и наша најискренија захвалност.

7 Први српски стипендиста Фондације за лужичкосрпски народ (луж. Załožba za serbski 
lud) у школској години 2002/2003. Након тога је још неколико српских слависта користило 
ову могућност студирања сорабистике на Универзитету у Лајпцигу. Већина од њих је лично 
и професионално било повезано са Предрагом Пипером: Даница Пипер, Предраг Обућина, 
Александар Јовановић.

8 Један од посредних резултата ових тежњи била је одбрана докторске дисертације ау то-
ра ових редова 2015. године на Филолошком факултету у Београду под називом О мањин-
ским словенским језицима из перспективе екологије језика на примеру Лужичких Срба и 
војвођанских Словака. (Соколовић 2015)
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Далибор Соколович

О СОРАБИСТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ ПРЕДРАГА ПИПЕРА

Резюме

Данная работа представляет собой попытку систематизировать сораби-
стическую деятельность выдающегося сербского слависта Предрага Пипера. 
Академик Пипер был одним из основателей электронной библиотеки Растко-
Лужица в 2002 году, в рамках которой подготовил издания Введение в сора-
бистику: хрестоматия для сербских славистов, а также сборники Поэзия лу-
жицких сербов и Сказки лужицких сербов. В статье подчеркивается его роль в 
развитии сорабистических исследований в Сербии, поддержка, которую он ока-
зывал сербским ученым сорабистам, и его сотрудничество с образовательными 
и научными учреждениями лужицких сербов. На основе всего приведенного 
его вклад в организацию и популяризацию изучения серболужицких языков и 
культуры высоко оценивается.

Ключевые слова: Предраг Пипер, сорабистика, библиотека Растко-Лужица.
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АКАДЕМИК ПРЕДРАГ ПИПЕР  
И ЛИНГВИСТИЧКА БИБЛИОГРАФИЈА*1

У импозантно разноврсном опусу академика Пипера интересовање и рад на библиографијама 
из области славистичке лингвистике значајан су сегмент. Поштујући постојани низ својих 
претходника, лингвиста највишег реномеа, израда библиографија и подршка библиографском 
раду проткане су кроз целокупно његово стваралаштво. Академик Пипер је потписник како те-
матских библиографија објављиваних у научним часописима, тако и обимних монографских 
публикација. Резултати његовог рада са позиција уредника научних часописа и издавачких це-
лина, ментора и професора јесу и библиографска остварења млађих научних сарадника, подр-
жаних и вођених ентузијазмом и подстреком академика Пипера. 

Кључне речи: Предраг Пипер, славистичка библиографија, лингвистичка библиографија, 
персоналне библиографије.

In the impressively diverse opus of academician Piper, interest and work on bibliographies in 
the field of Slavic linguistics are an important segment. Respecting the constant of his predecessors, 
the linguists of the highest reputation, he interwove compiling bibliographies and support for bib-
liographic work throughout his entire career. Academician Piper is an author of both thematic bib-
liographies published in scientific journals and extensive monographic publications. The result of 
his work as an editor of scientific journals and publishing collections, mentor and professor is also 
bibliographic achievements of younger scientific associates, supported and guided by the enthusi-
asm and encouragement of academician Piper.

Keywords: Predrag Piper, Slavic bibliography, linguistic bibliography, personal bibliographies.

Зборник Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера (2016) садржи 
преточена излагања са обележавања Дана библиотеке Матице српске 28.04.2016. 
када је академик Предраг Пипер примио награду Златна књига Матице српске. У 
образложењу награде добитник је именован као: академик, редовни професор уни-
верзитета, водећи српски слависта, научник с међународним угледом, библиограф.

У Записнику Жирија се наводи: „Такође, објављивањем контактних, персо-
налних, тематских библиографија, организационим радом у овој области, ака-
демик Предраг Пипер је допринео да српска славистика добије бројне репре-
зентативне библиографије од почетка до краја XX века, каквима се мало која 
земља може похвалити.”

*1Рад је урађен у оквиру пројекта Израда електронске базе термина из лексикологије и 
фразеологије српског и пољског језика у оквиру система iSybislaw Одбора за српски језик и 
књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима у сарадњи са Институтом за 
славистику Пољске академије наука у Варшави.
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Текст „Предраг Пипер као библиограф” Душице Грбић (Грбић 2016), архео-
графа саветника, систематично и информативно пружа преглед његовог библи-
ографског стваралаштва,  уз ослонац у речима самог академика: „Српска линг-
вистика [...] имала је ту срећу да су њени први велики представници били не 
само филолози и лингвисти, него и библиографи, посебно Стојан Новаковић, 
али и Ђура Даничић, Александар Белић и многи други.” (Пипер 2008а: 43).

Низ научника који чине Ђуро Даничић, Стојан Новаковић, Љубомир Стоја-
новић и Александар Белић јесу водећи српски лингвисти свога времена коју су 
у исто време гласно изражавали важност бављења библиографијом и најсна-
жније подстицали њен развој. Стална библиографска рубрика у Гласнику Дру-
жтва србске словесности (касније Српског ученог друштва) представља по-
четак институционализованог библиографског рада на изради националне 
текуће српске библиографије. У првој фази постојања те рубрике у часопису, 
у периоду до 1857. године, пописиване су све публикације које су дате кален-
дарске године одштампане у српској државној штампарији. Када је посао око 
израде библиографије преузео Ђуро Даничић, у њу су уврштена и иностра-
на издања српских аутора и она која су тематски била повезана за Србима и 
српском културом. Тако је дефинисан оквир националне библиографије према 
језичком, а не територијалном принципу (Вранеш 2013). Значај и утицај рада 
Ђуре Даничића видљив је у деловању његових наследника у пословима око из-
раде библиографијâ у Гласнику Српског ученог друштва, Стојана Новаковића, 
Драгутина Посниковића и Јована Бошковића. Од те фазе се може пратити би-
блиографски рад и залагање истакнутих филолога и лингвиста, у низу. Ученици 
и следбеници научника друге половине XIX века ослањали су се на дотадашња 
достигнућа примењујући их у свом раду. Стална рубрика текуће лингвистичке 
библиографије у Јужнословенском филологу потекла је од самих покретача ча-
сописа, Александра Белића и Љубомира Стојановића (Голубовић 2013а).

Уз разумевање и поштовање према залагању и раду претходника Предраг 
Пипер је током целе научне каријере био у блиском додиру са библиографским 
радом. Подршка коју је недвосмислено пружао другим ауторима, као и соп-
ственим резултатима при изради најзначајнијих библиографија у српској руси-
стици и славистици, дефинишу га као једну од најутицајнијих фигура српске 
библиографије краја XX и почетка XXI века. Академик Пипер је аутор бројних 
библиографских прилога у научним часописима и зборницима, као и целовитих 
монографских публикација. Свој утицај са позиција уредника научних часопи-
са и издавачких целина интензивно је користио за подстрек и вођење организо-
ваног библиографског рада.

Три тематске и шест персоналних библиографија објављене су као чланци у на-
учним часописима и зборницима. Библиографски преглед докторских дисертација 
из области руског језика, одбрањених на универзитетима у САД, објављен је у 
броју 2 Зборника радова Института за стране језике и књи жевности (Piper 
1980а). Библиографска грађа је сакупљена за период од 1950. до 1976. године, 
уз наведене изворе. Нумерација грађе, која је хронолошки распоређена, конти-
нуирана је на нивоу целе библиографије и износи 101 јединицу. Израђен је пред-
метни регистар. Одредницу чине презиме и иницијали имена. Наслови су штам-
пани курзивом, а након тога је назначен универзитет на коме је дистертација 
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одбрањена и број страна. Адекватна скраћеница уз тај податак је преузета из ен-
глеског правописа.

Пример описа:

95. McFadden, K. D., The morphophonemic of adjectival derivation in Russian. 
The University of Michigan (Michigan), 271 pp.

(Bibliografija doktorskih disertacija o ruskom jeziku 
odbranjenih na univerzitetima u SAD / Predrag Piper // Zbornik 
radova Instituta za strane jezike i književnosti. – Бр. 2 (1980), 
стр. 398.)

Предраг Пипер је аутор прве објављене библиографије у часопису Зборник 
Матице српске за славистику из области лингвистике, када је у броју 21 објавио 
прилог о литератури из области превођења са руског језика на језике народа 
Југославије (Пипер 1981). У уводној речи објашњени су мотиви и принципи на-
станка те библиографије. Предметни оквир на коме се заснивао одабир грађе 
био је везан за лингвистичке проблеме превођења, историју преводилаштва, 
питања стилистике. Највећи део сакупљеног материјала је описан a visu, док су 
неки подаци преузети из Библиографије Југославије и других научних и струч-
них иностраних библиографија. Грађа је нумерисана и укупно је 272 јединице. 
Распоређена је према азбучном редоследу, иако су језик и писмо у библиограф-
ском опису верни оригиналу. Одредницу, према којој су библиографске јединице 
распоређене, чине име и презиме аутора у инверзији, без запете или ознака да је 
дело анонимно. Презимена аутора су дата верзалом. Након знака двотачке библи-
ографски опис монографских публикација чине наслов одштампан курзивом, на-
зив издавача, место издавања, година и број страна. У описима чланака из науч-
не периодике, након одреднице, следи наслов рада међу знацима навода, а након 
знака тачка-размак-црта-размак наслов часописа и  нумерички подаци.  

Пример описа монографске публикације:

22. BADALIĆ Josip: Rusko-hrvatske književne studije. „Liber”, Zagreb 1972. 480 str.
(Грађа за библиографију радова о превођењу с руског језика 
на језике југословенских народа : 1945–1975. / Предраг 
Пипер // Зборник Матице српске за славистику. – Бр. 21 
(1981), стр. 139.)

Пример описа чланка у часопису:

202. PAVIĆ Milorad: „Slovo o polku Igorevu”. – Izraz, 1958, II, knj. III, 3, str. 
312–323. O prevodu M. Panića-Supera.

(Исто, стр. 148.)

Поједине библиографске јединице, из чијег се наслова јасно не види тема 
научног рада или публикације, имају анотације. Знатан број библиографских 
јединица су описи чланака из зборника научних радова. Наслови су одштампа-
ни курзивом и одвојени знаком [У:]. Опис је допуњен подацима о месту, години 
издавања и броју страна.
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Пример описа:

246. СТОЙНИЧ Мила: Сербский реализм и русская литература. [У:] Русско-
югославянские литературные связы. Вторая половина XIX – начало XX века, 
Москва 1975, стр. 7–24.

(Исто, стр. 150.)

Прва књига едиције Славистичка библиотека, у издању Славистичког друш-
тва Србије, јесте зборник Мили Стојнић у част, у којој су своје тесктове посве-
ћене животу и раду професорке приложили многи слависти. Први међу њима је 
прилог Предрага Пипера, који поред укратко наведених биографских података, 
садржи библиографију Миле Стојнић (Пипер 1999). У њој је грађа подељена на 
четири одељка: Књиге; Приређена издања, коауторство; Уџбеници и прируч-
ници; Расправе, чланци, критике, есеји. У сваком је грађа распоређена хроно-
лошки, у свакој години азбучно, према наслову. Библиографска грађа није ну-
мерисана. У оквиру библиографског описа, који се у великој мери ослања на 
међународне стандарде, наслови монографских и серијских публикација штам-
пани су курзивом.

Пример описа монографске публикације:

Ruska književnost XX veka. – Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika, 1963. – 
240 str.

(Биoбиблиoгрaфиja прoф. др Милe Стojнић / Предраг 
Пипер // Мили Стojнић у чaст. – Бeoгрaд : Слaвистичкo 
друштвo Србиje, 1999. – Стр. 9.)

Пример описа чланка у часопису:

Владимир Мајаковски – данас. – Зборник Матице српске за славистику, 
Нови Сад, 1993, св. 44–45, стр. 11–32.

(Исто, стр. 21.)
 

Као аутор три некролога у часопису Зборник Матице српске за славистику 
Предраг Пипер је, уз опис и присећање на живот и рад Наде Ђорђевић, Милане 
Радић Дугоњић и Маријане Киршове, дао и библиографски преглед њиховог 
стваралаштва. Уз пригодан текст након смрти Наде Ђорђевић, Предраг Пипер 
је сачинио и библиографију њених сорабистичких радова (Пипер 2002). То 
овај прилог истиче по тематици и незаобилазан је извор за српске сорабисте. 
Библиографија броји 65 чланака и приказа, датих хронолошки, од 1966. до 2001. 
године. Називи периодичних публикација у којима су они објављивани штам-
пана су курзивом и од наслова су одвојени знаком тачка-размак-црта-размак. 
Нумерички подаци су дати у низу, одвојени запетама.
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Пример описа:

36. Žórło powěsćow wo Serbach. – Rozhlad 1985, 35, 10, s. 303–304.
(Др Нада Ђорђевић : 1915−2001. / Предраг Пипер // Зборник 
Матице српске за славистику. – Бр. 62 (2002), стр. 277.)

У оквиру некролога Милани Радић Дугоњић у броју 75 Збор ника Матице 
српске за славистику Предраг Пипер је дао и библи ографију њених радо-
ва (Пипер 2009). Грађа је распоређена у низ одељака, према врстама: Посебне 
публикације; Чланци; Прикази; Апстракти; Преводи. У оквиру сваког одељка је 
хронолошки распоред, а грађа није нумерисана. Обухваћен је временски период 
од 1979. до 2006. године. Изглед библиографског описа се у извесној мери ослања 
на међународне стандарде. Наслови књига и часописа су одштампани курзивом.

Пример описа монографске публикације:

Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику. Горњи 
Милановац: Дечје новине, 1991, с. 1–149. (Славистички зборник, књ. 6)

(Милана Радић-Дугоњић : 1951–2008. / Предраг Пипер // 
Зборник Матице српске за славистику. – Бр. 75 (2009), стр. 241.)

Пример описа чланка у часопису:

Проблем у почетној настави руског језика за студенте филологе // Славистика. 
– Књ. 4 (2000), стр. 123–128.

(Исто, стр. 242.)

Наредна персонална библиографија израђена је на исти начин. Предраг Пи-
пер је поводом смрти Маријане Киршове дао и библиографију њених радова, 
обухвативши период од 1970. до 2006. године (Пипер 2010в). Грађа је распо-
ређена на одељке: Посебне публикације; Чланци; Преводи. Нумерација би-
блиографских јединица је континуирана и броји 107 јединица. Код описа ра-
дова са више аутора, други су наведени у загради. Слично је и са подацима о 
поновљеним и допуњеним издањима уџбеничке литературе.

Пример описа монографске публикације:

9. Говорим по-русски и переводим: [приручник за говорне вјежбе и превод са 
српског на руски и са руског на српски]. 2. – 1. изд. – Подгорица: Универзитет 
Црне Горе, 2006. – 210 стр. (Са Драганом Керкез)

(Маријана П. Киршова : 1940–2010. / Предраг Пипер // Зборник 
Матице српске за славистику. – Бр. 78 (2010), стр. 264.)

Пример описа чланка у часопису:
79. Језик руских превода Лалићевих дела, Гласник. Одјељење умјетности 

ЦАНУ, бр. 22, Подгорица, 2004, стр. 99–109.
(Исто, стр. 268.)
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У Зборнику Матице српске за славистику у броју 69 обележена је 
осамдесетогодишњица живота професора Витомира Вулетића библиографијом 
његових радова коју су саставили Предраг Пипер и Славица Несторовић-
Петровски (Пипер 2006в). Библиографска грађа броји 265 јединица и подељена 
је на посебна издања (ауторске монографије), приређена издања, преводе, 
интервјуе, чланке у периодици. У сваком од одељака грађа је распоређена хро-
нолошки. Библиографски опис је израђен према међународним стандардима.

Пример описа монографске публикације:

12. Руси и Срби у сусрету. – Нови Сад : Матица српска, 1995. – 314 стр.
(Уз осамдесетогодишњицу проф. др Витомира Вулетића / 
Предраг Пипер, Славица Несторовић-Петровски // Зборник 
Матице српске за славистику. – Бр. 69 (2006), стр. 229.)

Пример описа чланка у часопису:

1982.
151. Да ли су „Браћа Карамазови” роман-епопеја? // Зборник Матице српске 

за славистику (Нови Сад). – Св. 23, 53–63.
(Исто, стр. 238.)

Текст поводом смрти професора Љуба Милинковића у часопису Славистика 
бр. 14 садржи и попис његових научних и стручних радова (Пипер 2010б). 
Библиографску грађу чине 52 јединице, подељене у три одељка: на научне ра-
дове, саопштења на научним скуповима и стручне радове са приказима. Сви на-
слови су дати курзивом, а остали подаци су одвојени запетама. 

Пример описа монографске публикације:

20. Руски језик за економисте са пословном корепсонденцијом, Савремена 
администрација, Београд, 1987., стр.1–398.

(Љубо Милинковић : 1944–2009. / Предраг Пипер // 
Славистика. – Бр. XIV (2010), стр. 417.)

Пример описа чланка у часопису:
2. Нека искуства у примени магнетофона у настави руског језика, Настава 

и васпитање, Београд, 1976., бр.3, стр. 244–248.
(Исто, стр. 416.)

Зборник радова приређен од стране Одбора за српски језик у поређењу са дру-
гим језицима САНУ о конфронтативним изучавањима српског и осамнаест других 
језика садржи, уз сваку студију, и селективну библиографију посвећену датој теми. 
Прилог Предрага Пипера се наставља на низ од четири библиографске монографије 
о југословенској, односно српској лингвистичкој русистици и обухвата период пре-
тежно од 2004. до 2010. године (Пипер 2010г). Грађа је распоређена према прези-
мену аутора, азбучно, а библиографски опис одговара форми наведене цитиране 
литературе. Грађу у највећој мери чине чланци у часописима и зборницима радова.
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Пример описа:

Тошович, Бранко. „Глагольные лексические инновации в русском языке вто-
рой половины XX века.” Славистика књ. II (2001): стр. 122–131.

(О конфронтативним проучавањима руског и српског језика 
/ Предраг Пипер // Контрастивна проучавања српског језика: 
правци и резултати / ур. Иван Клајн, Предраг Пипер. – Београд 
: САНУ, Одбор за српски језик у поређењу са другим језицима, 
2010. – Стр. 259.)

Академик Пипер аутор је и неколицине приказа значајних библиографских 
публикација (Piper 1980; Пипер 1983, 2005а) као и два текста, „О библиографској 
делатности Катедре за славистику и Славистичког друштва Србије” (Пипер 
2005б) и „Савремена српска лингвистичка библиографија” (Пипер 2008а), у 
којима је изнео своју анализу актуелног библиографског рада у српској лингви-
стици и запажања о правцима у којима би се он могао развити. Те идеје је имао 
прилике и да спроведе кроз подстицај за израду разноврсних библиографија 
са позиције уредника издавачке целине Едиција Библиографије Матице српске 
(1995–2005) и научних часописа Зборник Матице српске за славистику (1998–
2012) и Јужнословенски филолог (2008–2018).

Током деценије, колико је Предраг Пипер био уредник едиције Библиографије 
Матице српске, објављене су четири монографије и организован је научни скуп 
Српска библиографија данас 9. и 10. децембра 2004. године. Дуги низ едиције у 
којој су публиковане разноврсне библиографије тада су допуниле студије Виде 
Зеремски (Зеремски 1997), Магдалене Веселиновић Шулц (Веселиновић Шулц 
2001) и у коауторству са Иштваном Кефером (Кефер 1998), Ксеније Кончаревић и 
Радославе Трнавац (Кончаревић 2004). Академик Пипер је пружио подршку при 
састављању оба издања Грађе за библиографију српске синтаксе групе аутора 
(Вићентић 2001, 2004) у издању Института за српски језик САНУ, као и при изра-
ди докторске дисертације и научне монографије Даре Дамљановић (Дамљановић 
1998, 2000), која садржи исцрпну библиографију уџбеничке литературе.

У периоду од 14 година, колико је академик Пипер био на челу часописа 
Зборник Матице српске за славистику, може се издвојити неколико библио-
графских пројеката који су дали успешне резултате. У два наврата објављиване 
су библиографије докторских дисертација и магистарских радова о словен-
ским језицима и књижевностима одбрањених на Филолошком факултету у 
Београду и Филозофском факултету у Новом Саду, за периоде 1985–1994. 
и 1995–2004. године (Вилотић, Несторовић-Петровски 1995, 1996, 2005а, 
2005б; Чудомировић 1995, 1996; Голубовић 2005а, 2005б). Грађа са београд-
ског Филолошког факултета обрађена је у прилогу С. Петровића (Петровић 
2016) под наредним руководстом часописа за период од 2005–2014. године. 
Библиографију монографских публикација, превода са пољске књижевности 
за период од завршетка Другог светског рата сачинила је Бранислава 
Стојановић (Стојановић 2004). Идеја о устаљеној годишњој библиографској 
рубрици из области књижевне историје и теорије, попут сличне лингви-
стичке у Јужнословенском филологу, нажалост, није се наставила након два 
објављена прилога (Спасојевић 2010, 2011). Аналитичку библиографију са-
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мог Зборника Матице српске за славистику, за првих тридесет година и 59 
бројева израдила је Ката Мирић (Мирић 2001).

Предраг Пипер је једну деценију званично провео као главни уредник 
водећег српског лингвистичког часописа Јужнословенски филолог, а у посло-
вима око његовог уређења учествовао је дуги низ година уз академика Милку 
Ивић. Управо је на његову иницијативу дошло до ангажовања професионалног 
библиографа (писца ових редова) 2003. године при изради библиографске ру-
брике, годишње текуће српске лингвистичке библиографије.2 У периоду док је 
Предраг Пипер био главни уредник објављене су аналитичка библиографија 
часописа поводом обележавања стогодишњице постојања (Голубовић 2013б) и 
две персоналне библиографије академика Ирене Грицкат Радуловић и Милке 
Ивић (Марковић 2010, 2011). 

Четири монографије које чине препознатљиву целину изучаваоцима руског 
језика насловљене су Библиографија југословенске (српске) русистичке лингви-
стике. Издања су Матице српске, из едиције Библиографије, њеног Рукописног 
одељења. Аутор прве две је Предраг Пипер, којима је обухваћен период од 1945. 
до 1975. године (Пипер 1984), односно од 1976. до 1985. (Пипер 1990). Трећу 
су потписале Ксенија Кончаревић и Радослава Трнавац, за период од 1986. до 
1991. године (Кончаревић 2004). Док је четврта настала у коауторству Предрага 
Пипера и Биљане Вићентић (Марић), са годинама 1991. и 2000. као међама 
(Пипер 2006а).

Библиографски преглед изучавања једне научне области систематизован на 
овај начин, за целокупан период од Другог светског рата до савременог тре-
нутка посебан је у српској лингвистици. Уводном напоменом прве књиге ау-
тор се осврнуо на друштвене, научне и околности у оквиру школског систе-
ма са којима је изучавање руског језика било у нераскидивој вези. Истакнута 
је изузетна динамичност и разноврсност у развоју методике наставе руског 
језика у односу на регионе простора са кога је библиографска грађа сакупљена. 
При самом начину дефинисања, шта чини оквир библиографије, види се и 
теоријска упућеност аутора у библиографски рад. Одредба да је библиографија 
југословенска утемељена је на чињеници да садржи податке о објављеним 
студијама домаћих аутора у земљи и иностранству, као и иностраних аутора у 
југословенским публикацијама. То се у највећој мери ослања на принципе из-
раде националне библиографије. 

Класификација грађе диктирана је скуповима обрађених тема пописаних 
текстова. Четири главне целине су: Теоријска и дескриптивна лингвистика, 
Примењена лингвистика, Personalia и Хроника. Прва садржи одељке: Руска и 
совјетска лингвистика, Руски језик и Руски према другим језицима (контра-
стивни и компаративни радови). Друга се састоји од: Методика наставе руског 
језика и Превођење. Одељци ове прве две тематске целине, које су и најобимније, 
издељени су на низ ужих тематских целина. Наставци библиографија добили су 
још и одељке за друге објављене библиографије и хронике. Хронолошки, имен-

2 Идеја да би се о тој теми могао написати магистарски рад јесте идеја професора Пипера 
(Голубовић 2008, 2013а), као и проширење теме за истраживање и докторску дисертацију из 
области српске лингвистичке библиографије у научној периодици (Голубовић 2016, 2018а).
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ски и регистар наслова израђени су као додатне алатке за исцрпну навигацију 
кроз библиографску грађу.

Искоришћени су и неки механизми организације грађе који су примењивани 
у другим библиографијама, текућој библиографији часописа Јужнословенски 
филолог, на пример. Уколико би се један научни рад могао сврстати у не-
колико тематских одељака, само на једном би се нашао са редним бројем. 
На осталим би у питању била упутна одредница. Такође, присутан је и си-
стем упућивања приказа неке публикације са библиографским записом исте. 
Коауторским текстовима одредница је презиме и име првог аутора, други су 
дати у регистру. Зборницима радова је одредница име главног уредника а код 
радова где није постајала могућност утврђења одговорности у употреби је из-
раз Аноним. 

У сваком одељку грађа је распоређена азбучно, према презимену ауто-
ра, а грађа везана за једног аутора хронолошки. Нумерација библиографских 
јединица је јединствена за сваку књигу понаособ: период 1945–1975. има 
1975 библиографских јединица; период 1976–1985. има 1556 библиографских 
јединица; период 1986–1991. има 966 библиографских јединица; период 1991–
2000. има 992 библиографске јединице.

Библиографски опис монографских публикација је израђен према међу на-
родном стандарду. Пример:

905. Руски језик у продавницама / Вера Николић. – Београд : Виша економ-
ска школа, 1975. – 146 страна.

(Библиографија југословенске лингвистичке русистике : 
1945–1975. / Предраг Пипер. – Нови Сад : Матица српска, 
1984. – Стр. 95.)

Библиографски описи чланака у периодици и зборницима то чине у највећој 
мери. Примери:

766. Прилог дискусији о методској концепцији уџбеника руског језика / Вера 
Николић. – Савремени уџбеник, Београд, 1985, II, 5 (8. Март 1985), стр. 3–4.

(Библиoгрaфиja jугoслoвeнскe лингвистичкe русистикe : 
1976−1985. / Предраг Пипер. – Нoви Сaд : Мaтицa српскa, 
1990. – Стр. 77.)

895. Сам большой : о значењима и преводима једног Пушкиновог сти-
ха / Предраг Пипер // Мили Стојнић у част. – Београд : Славистичко друштво 
Србије, 1999. – стр. 129–141.

(Библиографија српске лингвистичке русистике : 
1991−2000. / Предраг Пипер, Биљана Вићентић. – Нови 
Сад : Матица српска, 2006. – Стр. 92.)

Преводилачка читанка, како ју је сам аутор назвао, О преводима из руске 
књижевности (Пипер 1985), допуњена је селективном библиографијом тексто-
ва са темом превођења руске књижевности на српски језик. 
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Научне монографије Предрага Пипера које су обележиле наредну етапу 
његовог научног стваралаштва укључивале су библиографска истраживања на 
другачијем нивоу. Представљање историјата изучавања лингвистичке слависти-
ке и њених ужих области постало је окосница вишедеценијског истраживања 
академика Пипера. Историографски приступ тематици, допуњен биобиблио-
графским аспектима сагледавања изучаваног предмета постали су својствен за-
штитни знак и његов допринос лингвистици. Књиге попут Увода у слависти-
ку 1 (Пипер 1991), Јужнословенски језици (Малџијева 2009), Лингвистичка 
русистика (Пипер 2012), Лингвистичка славистика (Пипер 2014) садрже и 
студиозно састављене библиографске прилоге који допуњују њихов садржај. 
Потписница ових редова имала је и ту част да у књизи Прилози историји српске 
лингвистичке славистике (Пипер 2018) учествује са целим библиографским 
одељком код називом „Грађа за Библиографију српске лингвистичке слависти-
ке (посебна издања): 1950–2000.” (Голубовић 2018б).

Књига Прилози историји српске славистике (Пипер 2011б) посебно се издваја, 
гледано из домена библиографских истраживања. Према речима самог аутора, 
замишљена је као први корак у приређивању биобиблиографског речника српске 
лингвистике, чијој изради се он посветио последњих година. У њој су дате 72 
биобиблиографије, највише српских слависта, махом предавача на српским уни-
верзитетима. Публикација и јесте замишљена као биобиблиографски речник. 
Сваком слависти је посвећен засебан одељак који се састоји од најзначајнијих 
биографских података и библиографског дела. Не малом броју њих је управо 
Предраг Пипер био ментор, члан комисије, члан комисије за избор у звање, сарад-
ник, студент и колега. Стога је и био у прилици да се непосредно упозна са ства-
ралаштвом и библиографијама поменутих слависта. Представљање грађе кроз 
лична запажања и анализу даје посебан ауторски печат.

Историографским приступом истраживањима и интересовањем за био гра-
фије научника, академик Предраг Пипер је остварио деловање на ширем пољу 
културе и науке. Са новинаром Милошем Јевтићем, аутором бројних књига-
интервјуа којима је широј јавности представио истакнуте личности науке и кул-
туре у едицији Одговори, сарадња је започета кроз предговор књизи Изазови 
Бранка Тошовића (Пипер 2000). Уследиле су књиге посвећене Богдану Терзићу 
(Пипер 2006б), Александру Ђуровићу (Пипер 2017б), Срети Танасићу (2017а), 
Радану Џодићу (Пипер 2018б) и Војку Ђукићу (Пипер 2018г) у којима је на 
сличан начин Предраг Пипер оставио траг. Самом академику Пиперу је Милош 
Јевтић посветио три публикације: Из славистичке ризнице (Јевтић 2002), Трагом 
речи (Јевтић 2009), Живот језика (Јевтић 2015). Два аутора су сарађивала и на 
другом наставку монографије Са домаћим славистима 2 (Пипер 2013б). 

Сегмент научног рада који је у стваралаштву академика Пипера постао до-
минантан јесте енциклопедијски. Сарадник је и потписник низа текстова 
под одредницама Српског биографског речника (Пипер 2007), Енциклопедије 
српског народа (Пипер 2008б), Српске енциклопедије (Пипер 2010а, 2011а, 
2013а, 2018а), где је био укључен и у уређивачке послове. Интензивно се ба-
вио сакупљањем биографске и библиографске грађе за енциклопедијски речник 
Српски језик под окриљем Матице српске а по угледу на руско издање Русский 
язык (Филин 1979). У разговору са неколицином његових блиских сарадника 
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управо се истиче то поље науке и културе где ће се одласком академика Пипера 
осетити ненадокнадив губитак. И не само ту.

Вредности и стремљења великана српске лингвистике ранијих епоха, веза-
них за библиографска достигнућа, делио је и академик Пипер.  Сопственим 
примером, бројним објављеним библиографијама, уређивачким вођством и 
сагледавањем значаја организације библиографског рада оставио је неизбрисив 
траг у исписивању укупне националне ретроспективне лингвистичке слави-
стичке библиографије. Лингвистичка библиографија у српској научној средини 
је кроз стваралаштво Предрага Пипера, његово студиозно залагање и система-
тичан подстрек имала стабилан ослонац. Ехо његовог рада и сачињених плано-
ва на том пољу већ се показао вредним у резултатима стваралаца прве полови-
не XXI века. 

Цитирана литература

Веселиновић-Шулц, Магдалена. Јужнословенски народи у мађарској периодици: 1780–1880 
[тј. 1800]: анотирана библиографија. Т. 3. Нови Сад: Матица српска; Veternik: ЛДИЈ, 2001.

[Veselinović-Šulc, Magdalena. Južnoslovenski narodi u mađarskoj periodici: 1780–1880 [tj. 1800]: 
anotirana bibliografija. T. 3. Novi Sad: Matica srpska; Veternik: LDIJ, 2001]

Вилотић, Гордана, Славица Несторовић-Петровски. „Магистарски радови о словенским 
језицима и књижевностима, одбрањени на Филозофском факултету у Новом Саду: 1985–
1994.”. Зборник Матице српске за славистику 48–49, 1995: 215–218.

[Vilotić, Gordana, Slavica Nestorović-Petrovski. „Magistarski radovi o slovenskim jezicima i 
književnostima, odbranjeni na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: 1985–1994.”. Zbornik 
Matice srpske za slavistiku 48–49, 1995: 215–218]

Вилотић, Гордана, Славица Несторовић-Петровски. „Докторске дисертације из словен-
ских језика и књижевности, одбрањене на Филозофском факултету у Новом Саду: 1985–
1994.”. Зборник Матице српске за славистику 50–51, 1996: 267–268.

[Vilotić, Gordana, Slavica Nestorović-Petrovski. „Doktorske disertacije iz slovenskih jezika i 
književnosti, odbranjene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: 1985–1994.”. Zbornik 
Matice srpske za slavistiku 50–51, 1996: 267–268]

Вилотић, Гордана, Славица Несторовић-Петровски. „Библиографија докторских дисертација 
о словенским језицима и књижевностима одбрањених на Филозофском факултету у 
Новом Саду од 1995–2004. године”. Зборник Матице српске за славистику 68, 2005а: 291–
295.

[Vilotić, Gordana, Slavica Nestorović-Petrovski. „Bibliografija doktorskih disertacija o slovenskim 
jezicima i književnostima odbranjenih na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od 1995–2004. 
godine”. Zbornik Matice srpske za slavistiku 68, 2005a: 291–295]

Вилотић, Гордана, Славица Несторовић-Петровски. „Библиографија магистарских радова о 
словенским језицима и књижевностима одбрањених на Филозофском факултету у Новом 
Саду од 1995–2004. године”. Зборник Матице српске за славистику 68, 2005б: 297–302.

[Vilotić, Gordana, Slavica Nestorović-Petrovski. „Bibliografija magistarskih radova o slovenskim 
jezicima i književnostima odbranjenih na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od 1995–2004. 
godine”. Zbornik Matice srpske za slavistiku 68, 2005b: 297–302]

Вићентић, Биљана, Маријана Папрић, Драган Милојевић, Часлав Манчић. Грађа за 
библиографију српске синтаксе. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2001. (Друго 



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Академик Предраг Пипер и лингвистичка библиографија     239
изд. 2004)

[Vićentić, Biljana, Marijana Paprić, Dragan Milojević, Časlav Mančić. Građa za bibliografiju 
srpske sintakse. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2001. (Drugo izd. 2004)]

Вранеш, Александра. Библиографија. Београд: Филолошки факултет, 2013.
[Vraneš, Aleksandra. Bibliografija. Beograd: Filološki fakultet, 2013]
Голубовић, Ана. „Библиографија докторских дисертација о словенским језицима и 

књижевностима одбрањених на Филолошком факултету у Београду од 1995–2004. годи-
не”. Зборник Матице српске за славистику 68, 2005а: 271–276.

[Golubović, Ana. „Bibliografija doktorskih disertacija o slovenskim jezicima i književnostima 
odbranjenih na Filološkom fakultetu u Beogradu od 1995–2004. godine”. Zbornik Matice 
srpske za slavistiku 68, 2005a: 271–276]

Голубовић, Ана. „Библиографија магистарских радова о словенским језицима и 
књижевностима одбрањених на Филолошком факултету у Београду од 1995–2004. годи-
не”. Зборник Матице српске за славистику 68, 2005б: 277–289.

[Golubović, Ana. „Bibliografija magistarskih radova o slovenskim jezicima i književnostima 
odbranjenih na Filološkom fakultetu u Beogradu od 1995–2004. godine”. Zbornik Matice 
srpske za slavistiku 68, 2005b: 277–289]

Голубовић, Ана. Библиографија у часопису Јужнословенски филолог: магистарски рад. 
Београд, 2008.

[Golubović, Ana. Bibliografija u časopisu Južnoslovenski filolog: magistarski rad. Beograd, 2008]
Голубовић, Ана. Библиографија у часопису Јужнословенски филолог. Београд: Институт за 

српски језик САНУ, 2013а.
[Golubović, Ana. Bibliografija u časopisu Južnoslovenski filolog. Beograd: Institut za srpski jezik 

SANU, 2013a]
Голубовић, Ана. „Библиографија часописа Јужнословенски филолог: I (1913) – LXVIII 

(2012)”. Јужнословенски филолог 69, 2013б: 525–662.
[Golubović, Ana. „Bibliografija časopisa Južnoslovenski filolog: I (1913) – LXVIII (2012)”. 

Južnoslovenski filolog 69, 2013b: 525–662]
Голубовић, Ана. Библиографије из области лингвистике у научној периодици XIX и XX века: 

докторска дисертација. Београд, 2016.
[Golubović, Ana. Bibliografije iz oblasti lingvistike u naučnoj periodici XIX i XX veka: doktorska 

disertacija. Beograd, 2016]
Голубовић, Ана. Библиографије из области лингвистике у српској научној периодици XIX и 

XX века. Београд: Филолошки факултет, 2018а.
[Golubović, Ana. Bibliografije iz oblasti lingvistike u srpskoj naučnoj periodici XIX i XX veka. 

Beograd: Filološki fakultet, 2018a]
Голубовић, Ана. „Грађа за Библиографију српске лингвистичке славистике: посебна издања: 

1950–2000.”. [У:] Пипер, Предраг. Прилози историји српске лингвистичке славистике: 
друга половина XX века. Београд: Чигоја штампа, 2018б, 305–461.

[Golubović, Ana. „Građa za Bibliografiju srpske lingvističke slavistike: posebna izdanja: 1950–
2000.”. [U:] Piper, Predrag. Prilozi istoriji srpske lingvističke slavistike: druga polovina XX 
veka. Beograd: Čigoja štampa, 2018b, 305–461]

Грбић, Душица. „Предраг Пипер као библиограф”. [У:] Драгана Д. Јовановић (ур.) 
Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера: зборник радова. Нови Сад: Библиотека 
Матице српске, 2016, 81–96.

[Grbić, Dušica. „Predrag Piper kao bibliograf”. [U:] Dragana D. Jovanović (ur.) Lingvistika i 
slavistika u delu Predraga Pipera: zbornik radova. Novi Sad: Biblioteka Matice srpske, 2016, 



Славистика XXVІ/1 (2022)

240 Ана Голубовић

81–96]
Дамљановић, Дара. Руски језик у Србији: уџбеници до 1941. године: докторска дисертација. 

Београд, 1998.
[Damljanović, Dara. Ruski jezik u Srbiji: udžbenici do 1941. godine: doktorska disertacija. 

Beograd, 1998]
Дамљановић, Дара. Руски језик у Србији: уџбеници до 1941. године. Београд: Филозофски 

факултет, 2000.
[Damljanović, Dara. Ruski jezik u Srbiji: udžbenici do 1941. godine. Beograd: Filozofski fakultet, 

2000]
Зеремски, Вида. Библиографија Матице српске. Књ. 5, 1976–1980. Нови Сад: Матица српска, 

1997.
[Zeremski, Vida. Bibliografija Matice srpske. Knj. 5, 1976–1980. Novi Sad: Matica srpska, 1997]
Јевтић, Милош. Из славистичке ризнице: разговори с Предрагом Пипером. Београд: 

Београдска књига; Ваљево: Кеј, 2002.
[Jevtić, Miloš. Iz slavističke riznice: razgovori s Predragom Piperom. Beograd: Beogradska knjiga; 

Valjevo: Kej, 2002]
Јевтић, Милош. Трагом речи: разговори са Предрагом Пипером. Београд: Београдска књига, 

2009.
[Jevtić, Miloš. Tragom reči: razgovori sa Predragom Piperom. Beograd: Beogradska knjiga, 2009]
Јевтић, Милош. Живот језика: разговори са Предрагом Пипером. Београд: Београдска књига, 

2015.
[Jevtić, Miloš. Život jezika: razgovori sa Predragom Piperom. Beograd: Beogradska knjiga, 2015]
Јовановић, Драгана Д. (ур.) Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера: зборник ра-

дова. Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2016.
[Jovanović, Dragana D. (ur.) Lingvistika i slavistika u delu Predraga Pipera: zbornik radova. Novi 

Sad: Biblioteka Matice srpske, 2016]
Кефер, Иштван, Магдалена Веселиновић-Шулц. Јужнословенски народи у мађарској перио-

дици: 1780–1800.: анотирана библиографија. Т. 2, 1790–1800. Нови Сад: Матица српска, 
1998.

[Kefer, Ištvan, Magdalena Veselinović-Šulc. Južnoslovenski narodi u mađarskoj periodici: 1780–
1800.: anotirana bibliografija. T. 2, 1790–1800. Novi Sad: Matica srpska, 1998]

Кончаревић, Ксенија, Радослава Трнавац. Библиографија југословенске лингвистичке руси-
стике: 1986–1991. Нови Сад: Матица српска, 2004.

[Končarević, Ksenija, Radoslava Trnavac. Bibliografija jugoslovenske lingvističke rusistike: 1986–
1991. Novi Sad: Matica srpska, 2004]

Малџијева, Вјара, Зузана Тополињска, Маја Ђукановић, Пердраг Пипер. Јужнословенски језици: 
граматичке структуре и функције. Београд: Београдска књига, 2009.

[Maldžijeva, Vjara, Zuzana Topolinjska, Maja Đukanović, Perdrag Piper. Južnoslovenski jezici: 
gramatičke strukture i funkcije. Beograd: Beogradska knjiga, 2009]

Марковић, Милена. „Биобиблиографија академика Ирене Грицкат-Радуловић”. 
Јужнословенски филолог 66, 2010: 51–108.

[Marković, Milena. „Biobibliografija akademika Irene Grickat-Radulović”. Južno slovenski filolog 
66, 2010: 51–108]

Марковић, Милена. „Библиографија академика Милке Ивић”. Јужнословенски филолог 67, 
2011: 15–99.

[Marković, Milena. „Bibliografija akademika Milke Ivić”. Južnoslovenski filolog 67, 2011: 15–99]
Мирић, Ката. „Библиографија Зборника Матице српске за славистику: 1970–2000.”. Зборник 



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Академик Предраг Пипер и лингвистичка библиографија     241
Матице српске за славистику 60, 2001: 1–123.

[Mirić, Kata. „Bibliografija Zbornika Matice srpske za slavistiku: 1970–2000.”. Zbornik Matice 
srpske za slavistiku 60, 2001: 1–123]

Петровић, Срђан. „Библиографија магистарских радова и докторских дисертација о словен-
ским језицима и књижевностима одбрањених на Филолошком факултету у Београду од 
2005. до 2014. године”. Зборник Матице српске за славистику 89, 2016: 251–284.

[Petrović, Srđan. „Bibliografija magistarskih radova i doktorskih disertacija o slovenskim jezicima 
i književnostima odbranjenih na Filološkom fakultetu u Beogradu od 2005. do 2014. godine”. 
Zbornik Matice srpske za slavistiku 89, 2016: 251–284]

Пипер, Предраг. „Грађа за библиографију радова о превођењу и преводиоцима с руског језика 
на језике југословенских народа: 1945–1975.”. Зборник за славистику 21, 1981: 137–151.

[Piper, Predrag. „Građa za bibliografiju radova o prevođenju i prevodiocima s ruskog jezika na 
jezike jugoslovenskih naroda: 1945–1975.”. Zbornik za slavistiku 21, 1981: 137–151]

Пипер, Предраг. „Руско-српскохрватска књижевна библиографија : посебна издања. Књ. 1 : 
1918–1941. / сас. Сава Паланчанин ; под ред. Живојина Бошкова и Витомира Вулетића. 
– Нови Сад : Матица српска, 1979. – 399 стр. – (Библиографије)”. Славистички студии 3, 
1983: 99–100.

[Piper, Predrag. „Rusko-srpskohrvatska književna bibliografija : posebna izdanja. Knj. 1 : 1918–
1941. / sas. Sava Palančanin ; pod red. Živojina Boškova i Vitomira Vuletića. – Novi Sad : 
Matica srpska, 1979. – 399 str. – (Bibliografije)”. Slavistički studii 3, 1983: 99–100]

Пипер, Предраг. Библиографија југословенске лингвистичке русистике: 1945–1975. Нови 
Сад: Матица српска, 1984.

[Piper, Predrag. Bibliografija jugoslovenske lingvističke rusistike: 1945–1975. Novi Sad: Matica 
srpska, 1984]

Пипер, Предраг. О прeвoдимa из рускe књижeвнoсти: прeвoдилaчкa читaнкa: избoр, 
типoлoгиja и библиoгрaфиja критичких тeкстoвa. Нoви Сaд: Институт зa стрaнe jeзикe и 
књижeвнoсти, 1985.

[Piper, Predrag. O prevodima iz ruske književnosti: prevodilačka čitanka: izbor, tipologija i 
bibliografija kritičkih tekstova. Novi Sad: Institut za strane jezike i književnosti, 1985]

Пипер, Предраг. „Библиoгрaфиja jугoслoвeнскe лингвистичкe русистикe пoнoвo прeд 
читaoцимa „Сaврeмeнoг уџбeникa”“. Сaврeмeни уџбeник 14, 1986: 14−15.

[Piper, Predrag. „Bibliografija jugoslovenske lingvističke rusistike ponovo pred čitaocima 
„Savremenog udžbenika”“. Savremeni udžbenik 14, 1986: 14−15]

Пипер, Предраг. Библиoгрaфиja jугoслoвeнскe лингвистичкe русистикe: 1976−1985. Нoви 
Сaд: Мaтицa српскa, 1990.

[Piper, Predrag. Bibliografija jugoslovenske lingvističke rusistike: 1976−1985. Novi Sad: Matica 
srpska, 1990]

Пипер, Предраг. Увoд у слaвистику 1. Бeoгрaд: Филoлoшки фaкултeт, 1991. (Наредна изд.: 
1995, 1998, 2009)

[Piper, Predrag. Uvod u slavistiku 1. Beograd: Filološki fakultet, 1991. (Naredna izd.: 1995, 1998, 
2009)]

Пипер, Предраг. „Биoбиблиoгрaфиja прoф. др Милe Стojнић”. [У:] Б. Станковић (гл. ур.) 
Мили Стojнић у чaст. Бeoгрaд: Слaвистичкo друштвo Србиje, 1999, 7–27.

[Piper, Predrag. „Biobibliografija prof. dr Mile Stojnić”. [U:] B. Stanković (gl. ur.) Mili Stojnić u 
čast. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 1999, 7–27]

Пипер, Предраг. „Уз књигу Изaзoви Брaнкa Тoшoвићa: предговор”. [У:] Јевтић, Милош. 
Изaзoви Брaнкa Тoшoвићa. Ваљево: Кеј, 2000, 5–6.



Славистика XXVІ/1 (2022)

242 Ана Голубовић

[Piper, Predrag. „Uz knjigu Izazovi Branka Tošovića: predgovor”. [U:] Jevtić, Miloš. Izazovi 
Branka Tošovića. Valjevo: Kej, 2000, 5–6]

Пипер, Предраг. „Др Нада Ђорђевић: 1915−2001.”. Зборник Матице српске за славистику 62, 
2002: 269−273.

[Piper, Predrag. „Dr Nada Đorđević: 1915−2001.”. Zbornik Matice srpske za slavistiku 62, 2002: 
269−273]

Пипер, Предраг. „Научни скуп Српска библиографија данас: Нови Сад, Матица српска, 9−10. 
децембар 2004.”. Славистика IX, 2005а: 443–445.

[Piper, Predrag. „Naučni skup Srpska bibliografija danas: Novi Sad, Matica srpska, 9−10. decembar 
2004.”. Slavistika IX, 2005a: 443–445]

Пипер, Предраг. „О библиографској делатности Катедре за славистику и Славистичког 
друштва Србије”. Славистика IX, 2005б: 425–427.

[Пипер, Предраг. „О библиографској делатности Катедре за славистику и Славистичког 
друштва Србије”. Славистика IX, 2005б: 425–427]

Пипер, Предраг, Биљана Вићентић. Библиографија српске лингвистичке русистике: 
1991−2000. Нови Сад: Матица српска, 2006а.

[Piper, Predrag, Biljana Vićentić. Bibliografija srpske lingvističke rusistike: 1991−2000. Novi Sad: 
Matica srpska, 2006a]

Пипер, Предраг. „Богдан Терзић, издалека и изблиза: предговор”. [У:] Јевтић, Милош. 
Славистички погледи Богдана Терзића. Београд: Партенон: Београдска књига, 2006б, 5−6.

[Piper, Predrag. „Bogdan Terzić, izdaleka i izbliza: predgovor”. [U:] Jevtić, Miloš. Slavistički pogledi 
Bogdana Terzića. Beograd: Partenon: Beogradska knjiga, 2006b, 5−6]

Пипер, Предраг, Славица Несторовић-Петровски. „Уз осамдесетогодишњицу проф. др 
Витомира Вулетића”. Зборник Матице српске за славистику 69, 2006в: 227–245.

[Piper, Predrag, Slavica Nestorović-Petrovski. „Uz osamdesetogodišnjicu prof. dr Vitomira 
Vuletića”. Zbornik Matice srpske za slavistiku 69, 2006v: 227–245]

Пипер, Предраг. „Ђорђић, Петар”. [У:] Српски биографски речник. Књ. 3, Д–З. Нови Сад: 
Матица српска, 2007, 591–592.

[Piper, Predrag. „Đorđić, Petar”. [U:] Srpski biografski rečnik. Knj. 3, D–Z. Novi Sad: Matica 
srpska, 2007, 591–592]

Пипер, Предраг. „Савремена српска лингвистичка библиографија”. [У:] Александра Вранеш 
(ур.) Српска библиографија данас: зборник радова. Нови Сад: Матица српска, 2008а, 43–
53. 

[Piper, Predrag. „Savremena srpska lingvistička bibliografija”. [U:] Aleksandra Vraneš (ur.) Srpska 
bibliografija danas: zbornik radova. Novi Sad: Matica srpska, 2008a, 43–53]

Пипер, Предраг. „Славистика”. [У:] Енциклопедија српског народа. Београд: Завод за 
уџбенике, 2008б, 1013–1014.

[Piper, Predrag. „Slavistika”. [U:] Enciklopedija srpskog naroda. Beograd: Zavod za udžbenike, 
2008b, 1013–1014]

Пипер, Предраг. „Милана Радић-Дугоњић: 1952–2008.”. Зборник Матице српске за слависти-
ку 75, 2009: 239–243.

[Piper, Predrag. „Milana Radić-Dugonjić: 1952–2008.”. Zbornik Matice srpske za slavistiku 75, 
2009: 239–243]

Пипер, Предраг. „А [слово азбуке], Аблативност, Агентивност, Актив, Актуелизација ре-
ченице, Алексић, Радомир, Антропоцентризам, језички, Апелативизација, Апозиција, 
Асиндетска реченица, Атрибут, Афирмација, Б [слово азбуке], Базилевски, Андреј, 
Безличност”. [У:] Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 1, А–Беобанка. Нови Сад: Матица 



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Академик Предраг Пипер и лингвистичка библиографија     243
српска; Београд: Српска академија наука и уметности: Завод за уџбенике, 2010а, 29, 30, 
46–47, 105, 106, 162, 269, 273–274, 274, 362, 380, 419, 425, 449, 667–668.

[Piper, Predrag. „A [slovo azbuke], Ablativnost, Agentivnost, Aktiv, Aktuelizacija rečenice, Aleksić, 
Radomir, Antropocentrizam, jezički, Apelativizacija, Apozicija, Asindetska rečenica, Atribut, 
Afirmacija, B [slovo azbuke], Bazilevski, Andrej, Bezličnost”. [U:] Srpska enciklopedija. 
Tom 1. Knj. 1, A–Beobanka. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska akademija nauka i 
umetnosti: Zavod za udžbenike, 2010a, 29, 30, 46–47, 105, 106, 162, 269, 273–274, 274, 362, 
380, 419, 425, 449, 667–668]

Пипер, Предраг. „Љубо Милинковић: 1944–2009.”. Славистика XIV, 2010б: 415–420.
[Piper, Predrag. „Ljubo Milinković: 1944–2009.”. Slavistika XIV, 2010b: 415–420]
Пипер, Предраг. „Маријана П. Киршова: 1940–2010.”. Зборник Матице српске за славистику 

78, 2010в: 263–269.
[Piper, Predrag. „Marijana P. Kiršova: 1940–2010.”. Zbornik Matice srpske za slavistiku 78, 2010v: 

263–269]
Пипер, Предраг. „О конфронтативним проучавањима руског и српског језика.” [У:] Иван 

Клајн, Предраг Пипер (ур.) Контрастивна проучавања српског језика: правци и резултати. 
Београд: САНУ, Одбор за српски језик у поређењу са другим језицима, 2010г, 241–261.

[Piper, Predrag. „O konfrontativnim proučavanjima ruskog i srpskog jezika.” [U:] Ivan Klajn, 
Predrag Piper (ur.) Kontrastivna proučavanja srpskog jezika: pravci i rezultati. Beograd: SANU, 
Odbor za srpski jezik u poređenju sa drugim jezicima, 2010g, 241–261]

Пипер, Предраг. „Бошњачки језик, Број, граматичка категорија, Бројеви, врста речи”. [У:] 
Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 2, Београд–Буштрање. Нови Сад: Матица српска; 
Београд: Српска академија наука и уметности: Завод за уџбенике, 2011а, 475, 570–571, 
571–572.

[Piper, Predrag. „Bošnjački jezik, Broj, gramatička kategorija, Brojevi, vrsta reči”. [U:] Srpska 
enciklopedija. Tom 1. Knj. 2, Beograd–Buštranje. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska 
akademija nauka i umetnosti: Zavod za udžbenike, 2011a, 475, 570–571, 571–572]

Пипер, Предраг. Прилози историји српске славистике: биобиблиографска грађа. Београд: 
Чигоја штампа: Филолошки факултет, 2011б.

[Piper, Predrag. Prilozi istoriji srpske slavistike: biobibliografska građa. Beograd: Čigoja štampa: 
Filološki fakultet, 2011b]

Пипер, Предраг. Лингвистичка русистика: студије и чланци. Београд: Филолошки факултет, 
2012.

[Piper, Predrag. Lingvistička rusistika: studije i članci. Beograd: Filološki fakultet, 2012]
Пипер, Предраг. „Васић, Смиљка, Везници, Врсте речи, Вујаклија, Милан”. [У:] Српска 

енциклопедија. Том 2, В–Вшетечка. Нови Сад: Матица српска; Београд: Српска академија 
наука и уметности: Завод за уџбенике, 2013а, 147, 179–180, 800–801, 822.

[Piper, Predrag. „Vasić, Smiljka, Veznici, Vrste reči, Vujaklija, Milan”. [U:] Srpska enciklo pedija. Tom 
2, V–Všetečka. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Zavod za 
udžbenike, 2013a, 147, 179–180, 800–801, 822]

Пипер, Предраг. „Славистички портрети као увид у новију историју славистике: предговор”. 
[У:] Јевтић, Милош. Са домаћим славистима. Књ. 2. Београд: Завод за уџбенике, 2013б, 
7–9.

[Piper, Predrag. „Slavistički portreti kao uvid u noviju istoriju slavistike: predgovor”. [U:] Jevtić, 
Miloš. Sa domaćim slavistima. Knj. 2. Beograd: Zavod za udžbenike, 2013b, 7–9]

Пипер, Предраг. Лингвистичка славистика: студије и чланци. Београд: Славистичко друшт-
во Србије, 2014.



Славистика XXVІ/1 (2022)

244 Ана Голубовић

[Piper, Predrag. Lingvistička slavistika: studije i članci. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014]
Пипер, Предраг. „Истрајан успон Срете Tанасића”. [У:] Јевтић, Милош. Разумевање језика: 

разговори са Сретом Танасићем. Београд: NM Libris, 2017а, 5–6.
[Piper, Predrag. „Istrajan uspon Srete Tanasića”. [U:] Jevtić, Miloš. Razumevanje jezika: razgovori 

sa Sretom Tanasićem. Beograd: NM Libris, 2017a, 5–6]
Пипер, Предраг. „Лековитост поезије и поетика лечења.” [У:] Јевтић, Милош. Поетика меди-

цине: разговори са Александром Ђуровићем. Београд: NM Libris, 2017б, 5–6.
[Piper, Predrag. „Lekovitost poezije i poetika lečenja.” [U:] Jevtić, Miloš. Poetika medicine: 

razgovori sa Aleksandrom Đurovićem. Beograd: NM Libris, 2017b, 5–6]
Пипер, Предраг. „Глаголи, Глаголски начин, Гномска реченица, Граматика, Граматичка 

категорија, Дамљановић, Дара, Двострука негација, Деже, Ласло, Деиксам, Деклинација, 
Делови речи”. [У:] Српска енциклопедија. Том 3. Kњ. 1, Г–Демографски преглед. Нови 
Сад: Матица српска; Београд: Српска академија наука и уметности: Завод за уџбенике, 
2018а, 271–271, 273, 348, 532, 534–535, 778, 865–866, 901, 902–903, 909–911, 924–925.

[Piper, Predrag. „Glagoli, Glagolski način, Gnomska rečenica, Gramatika, Gramatička kategorija, 
Damljanović, Dara, Dvostruka negacija, Deže, Laslo, Deiksam, Deklinacija, Delovi reči”. 
[U:] Srpska enciklopedija. Tom 3. Knj. 1, G–Demografski pregled. Novi Sad: Matica srpska; 
Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Zavod za udžbenike, 2018a, 271–271, 273, 348, 
532, 534–535, 778, 865–866, 901, 902–903, 909–911, 924–925]

Пипер, Предраг. „Победа знања као победа живота”. [У:] Јевтић, Милош. Победа знања: раз-
говори са Раданом Џодићем. Београд: NM libris, 2018б, 5–13.

[Piper, Predrag. „Pobeda znanja kao pobeda života”. [U:] Jevtić, Miloš. Pobeda znanja: razgovori 
sa Radanom Džodićem. Beograd: NM libris, 2018b, 5–13]

Пипер, Предраг. Прилози историји српске лингвистичке славистике: друга половина XX 
века. Београд: Чигоја штампа, 2018в.

[Piper, Predrag. Prilozi istoriji srpske lingvističke slavistike: druga polovina XX veka. Beograd: 
Čigoja štampa, 2018v]

Пипер, Предраг. „Узлети Војка Ђукића”. [У:] Јевтић, Милош. Узлети медицине: разговори са 
Војком Ђукићем. Београд: НМ либрис, 2018г, 9–15.

[Piper, Predrag. „Uzleti Vojka Đukića”. [U:] Jevtić, Miloš. Uzleti medicine: razgovori sa Vojkom 
Đukićem. Beograd: NM libris, 2018g, 9–15]

Поповић, Људмила, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (ур.) У простору лингвистичке слави-
стике: зборник научних радова: поводом 65 година живота академика Предрага Пипера. 
Београд: Филолошки факултет, 2015.

[Popović, Ljudmila, Dojčil Vojvodić, Motoki Nomaći (ur.) U prostoru lingvističke slavistike: 
zbornik naučnih radova: povodom 65 godina života akademika Predraga Pipera. Beograd: 
Filološki fakultet, 2015]

Спасојевић, Ивана. „Проучавање словенских књижевности у Србији, Црној Гори и Српској у 
2007. години: библиографија”. Зборник Матице српске за славистику 77, 2010: 135–243.

[Spasojević, Ivana. „Proučavanje slovenskih književnosti u Srbiji, Crnoj Gori i Srpskoj u 2007. 
godini: bibliografija”. Zbornik Matice srpske za slavistiku 77, 2010: 135–243]

Спасојевић, Ивана. „Проучавање словенских књижевности у Србији, Црној Гори и Српској 
у 2008. години: библиографија”. Зборник Матице српске за славистику 80, 2011: 205–350.

[Spasojević, Ivana. „Proučavanje slovenskih književnosti u Srbiji, Crnoj Gori i Srpskoj u 2008. 
godini: bibliografija”. Zbornik Matice srpske za slavistiku 80, 2011: 205–350]

Стојановић, Бранислава. „Библиографија превода пољске књижевности: монографске 
публикације: 1946–2003.”. Зборник Матице српске за славистику 65–66, 2004: 311–358.



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Академик Предраг Пипер и лингвистичка библиографија     245
[Stojanović, Branislava. „Bibliografija prevoda poljske književnosti: monografske publikacije: 1946–

2003.”. Zbornik Matice srpske za slavistiku 65–66, 2004: 311–358]
Филин, Ф. П. (гл. ред.) Русский язык: энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1979.
[Filin, F. P. (gl. red.) Russkij âzyk: ėnciklopediâ. Moskva: Sovetskaâ ėnciklopediâ, 1979]
Чудомировић, Биљана. „Магистарски радови о словенским језицима и књижевностима, 

одбрањени на Филолошком факултету у Београду у периоду од 1985. до 1994.”. Зборник 
Матице српске за славистику 48–49, 1995: 203–214.

[Čudomirović, Biljana. „Magistarski radovi o slovenskim jezicima i književnostima, odbranjeni 
na Filološkom fakultetu u Beogradu u periodu od 1985. do 1994.”. Zbornik Matice srpske za 
slavistiku 48–49, 1995: 203–214]

Чудомировић, Биљана. „Докторске дисертације из словенских језика и књижевности, 
одбрањене на Филолошком факултету у Београду у периоду од 1985. до 1994.”. Зборник 
Матице српске за славистику 50–51, 1996: 261–266.

[Čudomirović, Biljana. „Doktorske disertacije iz slovenskih jezika i književnosti, odbranjene na 
Filološkom fakultetu u Beogradu u periodu od 1985. do 1994.”. Zbornik Matice srpske za 
slavistiku 50–51, 1996: 261–266]

Piper, Predrag. „Bibliografija doktorskih disertacija o ruskom jeziku odbranjenih na univerzitetima 
u SAD”. Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti 2, 1980а: 391–399.

Piper, Predrag. „Bibliographie von Arbeiten zur linguistischen Beschreibung der serbokroatischen 
Gegenwart / Projektgruppe Deutsch-serbokroatische kontrastive Grammatik. – Manheim : 
Institut für Deutsche Sprache, 1979. – 233 str.” Зборник за филологију и лингвистику XXIII, 
2, 1980b: 218–221.



Славистика XXVІ/1 (2022)

246 Ана Голубовић

Ана Голубович

АКАДЕМИК ПРЕДРАГ ПИПЕР И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Резюме

Важным сегментом впечаталяющего и разнообразного опуса академика 
Пипера является интерес к библиографии и работа над ней в области славян-
ского языкознания. Уважая вереницу своих предшественников, выдающихся 
лингвистов, создание библиографий и поддержка в библиографической работe 
являлись неразлучимой частью его творческой деятельности. Академик Пипер 
автор как тематических библиографий, опубликованных в научных журналах, 
так и обширных монографических публикаций. Результатами его работы в 
должности редактора научных журналов и издательских подразделений, про-
фессора и научного руководителя являются также библиографические дости-
жения младших научных сотрудников, поддерживаемых и направляемых энту-
зиазмом и поощрением академика Пипера.

Ключевые слова: Предраг Пипер, славистическая библиография, лингвисти-
ческая библиография, персональные библиографии.
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НАУЧНА КРИТИКА У БИБЛИОГРАФИЈИ  
АКАДЕМИКА ПРЕДРАГА ПИПЕРА 

Ретки су признати научници који су са толико пажње пратили целокупну научну 
продукцију у својој струци, оставили писани траг о њеним вредностима и дометима, као што 
је то чинио академик Предраг Пипер у области лингвистичке славистике. У раду се скреће 
пажња на његов допринос афирмацији српске лингвистичке славистике у земљи и иностран-
ству, успостављању, одржавању и развијању међународних културних и научних веза кроз 
радове који се квалификују као научна критика. 

Кључне речи: научна критика, лингвистика, славистика, србистика, Предраг Пипер.

There are few recognized scholars who have followed the entire scientific production in their 
profession with so much attention, left a written trace of its values   and achievements, as did acade-
mician Predrag Piper in the field of linguistic Slavic studies. The paper draws attention to his con-
tribution to the affirmation of Serbian linguistic Slavic studies in the country and abroad, the estab-
lishment, preservation and development of international and inter-Slavic cultural and scientific ties 
through works that qualify as academic criticism.

Keywords: critical article, linguistics, Slavic studies, Serbian studies, Predrag Piper.

У обимном стваралачком опусу Предрага Пипера значајно место припада 
рефералним радовима и по дугом временском периоду у коме су стварани, и 
по укупном броју приказаних радова домаће и стране научне продукције, и по 
ширини обухваћених предметних и проблемскх области. Према Библиографији 
академика Предрага Пипера, А. Голубовић (Голубовић 2015: 47–90) и годишњим 
библиографијама исте ауторке објављеним на страницама Јужнословенског фи-
лолога (за год. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), реферални радови, укључујући 
хронике, некрологе, белешке и слично, чине око 200 библиографских јединица, 
од чега око 140 спада у научну критику, приказе и рецензије. Стога, свако 
сагледавање рада Предрага Пипера у славистици и лингвистици и његовог 
значаја за развој српске лингвистичке славистике било би непотпуно без 
узимања у обзир његових прилога из области научне критике. 

Представљање научних радова у форми критике, приказа или рецензије има 
значајну улогу за развој савремене научне мисли у некој друштвеној заједници, 
омогућава праћење текуће продукције и вођење научног дијалога и унутар те 
заједнице и са истакнутим ствараоцима из других научних средина. Исто тако, 
ови радови објављени у прошлости у периодици славистичке или шире кул-
турно-просветне оријентације пружају драгоцене податке за истраживања у 
појединим областима у оквиру историје славистике. Досадашња истраживања 
у области историје српске русистике, посебно уџбеника и методике наставе у 
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значајној мери ослањају се на изворе из тадашње периодике (Дамљановић 2000). 
На страницама часописа Просветни гласник и Наставник налазимо рецензије 
уџбеника, граматика и приручника за наставу руског језика, критике превода са 
руског и других страних језика, обавештења о новим научним публикацијама, 
приказе лексикографских издања и периодике (дет. Дамљановић 2010). Један 
од најугледнијих српских лингвистичких часописа – Јужнословенски филолог 
(покренут 1913) имао је од првог броја рубрику Критика, а затим сталну ру-
брику Прикази и критика у којој је приказано свако значајно издање о словен-
ским језицима из свих словенских земаља и шире. Међу ауторима ових прилога 
налазимо најзначајнија имена српске славистике и лингвистике тога времена. 
Мање је познато да је А. Белић, покретач и први уредник Јужнословенског фи-
лолога, поред многобројних приказа, написао рецензију једне школске књиге 
– Практичне руске граматике за средње школе Милоша Анђелковића у којој 
крајње сажето образлаже своју лингводидактичку концепцију: „Ко год хоће да 
напише и кратку и добру руску граматику за Србе, мора строго водити рачуна 
о томе што је заједничко тим језицима, а шта је специјална, карактеристична 
особина свакога од њих; па оно што им је заједничко само поменути, а задржа-
ти се детаљно на специфичним особинама језика који се описује” (Дамљановић 
2011: 143). 

У осврту на свој четрдесетогодишњи научни рад у лингвистици и слависти-
ци П. Пипер пише: „Пред избором да ли да се бавим једном уском проблемском 
облашћу и да је стално продубљујем и проширујем, или да улазим у различи-
те предметне и проблемске области, изабрао сам овај други пут, настојећи да о 
свакој појави којом сам се бавио, аргументовано приђем на нов начин” (Пипер 
2016: 178). Међутим, ову мисао оспорава и летимичан поглед на, рекло би се, 
споредни део његове библиографије – рефералне чланке, пре свега приказе и 
рецензије. Као научник енциклопедијског знања и просветитељског ума умео је 
и успео да рашири свој стваралачки потенцијал у све три просторне димензије. 
Негујући ову форму научног рада читавог живота створио је импресиван кор-
пус радова којима је допринео развоју и афирмацији српске лингвистичке сла-
вистике у земљи и иностранству (в. Пипер 2014: 333–457). 

Приказ тек објављене у Москви монографије В. О. Можајеве као свој први 
критички чланак Предраг Пипер објавио је 1977. године у часопису Страни 
језици, наредне две године по један, а затим сваке године објављивао је више 
критичких чланака. Ова рубрика у његовој библиографији остала је празна само 
1982, 1994 и 1995. године, док је највише прилога објавио 2006. – укупно три-
наест. Веома плодне у том смислу биле су 1999. са девет, 2002. са осам, 2000, 
2005, 2010. и 2011. година са по седам прилога. За десет најпродуктивнијих 
година објавио је 68 од укупно око 140 приказа и рецензија, колико је евиден-
тирано за сада у непотпуној библиографији његових радова. Обухваћене су 
све области којима се П. Пипер бавио у свом научно-истраживачком и про-
фесионалном раду, као и библиографије, речници, уџбеници, различити збор-
ници, монографије, часописи, едиције. Ове радове објављивали су готово сви 
српски славистички часописи, који се према броју објављених прилога наводе у 
опадајућем редоследу: Зборник Матице српске за славистику, Јужнословенски 
филолог, Славистика, Зборник Матице српске за филологију и лингвисти-
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ку, Летопис Матице српске, Зборник радова Института за стране језике и 
књижевности, Филолошки преглед, Наш језик, Страни језици, а по један или 
два приказа објављена су у још десетак часописа, недељних и дневних новина. 
Од 2013. године десетак његових приказа објављено је у годишњаку Трибина 
Библиотеке САНУ. Овде су приказане нове књиге и зборници радова из слави-
стике и србистике појединих академика, или издања САНУ и њених института. 

Мој први сусрет са Пиперовим приказом мени познате књиге догодио се 
почетком деведесетих година прошлог века приликом рада на докторској 
дисертацији у којој сам анализирала и Кошутићеве Примере. Сматрала сам да 
је претходно неопходно прочитати сву постојећу литературу о Кошутићевим 
уџбеницима. После читања Славистичког зборника: Радован Кошутић и развој 
југословенске славистике случајно сам наишла на Пиперов приказ тога зборни-
ка и остала потпуно задивљена количином нових информација. Оценила сам да 
се тај приказ са доста основа може сматрати научним чланком о Кошутићу, што 
је остало забележено у дисертацији (Дамљановић 2000: 162). 

Када имамо у виду време потребно за стварање једног рефералног рада, тј. 
време за читање књиге и време за писање текста, и када се нађемо пред библи-
ографским описом Пиперових рефералних чланака не можемо а да се не запи-
тамо шта га је мотивисало за тако обиман, при томе и недовољно признат рад. 
Да ли је то свест о друштвеном значају ових радова, или осећање професио-
налне обавезе везане за менторски рад, или рад везан за руковођење научним 
пројектима, или уреднички рад у часописима, или лични разлози и потреба да 
буде у току са новим идејама у ужој и широј научној заједници, или жеља да по-
веже, подржи, поучи, упути, охрабри, инспирише, или све то заједно. Делимичан 
одговор дао је у једном приказу и сам П. Пипер: „Свакодневна представљања 
књига као нов облик живота писане речи, нису увек само досадни спој личног 
и комерцијалног маркетинга, него се на њима често могу чути надахнуте мис-
ли” (Пипер 2016а: 181). У приказу електронског часописа Лингвистичке ак-
туелности истиче важност ових радова за праћење текуће научне продукције 
код нас и у свету, за разумевање и вредновање научних информација, као и за 
успостављање и одржавање чвршћих научних веза са светом (Пипер 2001а). 

Даљом анализом обухваћени су поједини прилози објављени у рубри-
ци Критика и прикази часописа Јужнословенски филолог, радови објављени у 
Славистици и неколико радова из Зборника Матице српске за славистику. Може 
се уочити извесна динамика објављивања рефералних радова када су у питању 
та три часописа. Први прилог у Зборнику објављен је 1984, а последњи закључно 
са 2012. годином; први рад у Јужнословенском филологу објављен је 1989. а 
последњи 2016, док су критички чланци у Славистици омеђени 1999. односно 
2009. годином. Од 2013. серија Пиперових приказа везана је за Трибину САНУ. 

Од укупно 19 прилога објављених у Јужнословенском филологу, тринаест 
радова припада српској славистици, шест се односи на радове из других слави-
стичких центара. Опис и класификација на поговорките како автономен семио-
тичен и језичен систем Љ. Спасова и коаутора, издање МАНУ, представља први 
Пиперов приказ у овом часопису (ЈФ, 45, 1989); из пољске славистике приказа-
не су три публикације, монографије Х. Далевске-Грењ о словенским језицима 
(ЈФ, 55, 1999) и Вере Митриновић о српско-пољским језичким паралелама (ЈФ, 
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71, 2015) као и часопис Studies in Polish Linguistics (ЈФ 61, 2005); Functional 
Grammаr А. В. Бондарка припада руској лингвистичкој традицији (ЈФ, 48, 
1992). Од домаће научне продукције у нашем најугледнијем лингвистичком ча-
сопису приказани су радови из области србистике и славистике: Функционални 
стилови Б. Тошовића (ЈФ, 47, 1991), Огледна свеска П. Ивић ур. (ЈФ, 55, 1999), 
Временска реченица И. Антонић (ЈФ, 58, 2002), Из синтаксе српске реченице 
С. Танасића (ЈФ, 69, 2013), Српски језик на Косову и Метохији данас: социо-
лингвистички и лингвокултуролошки аспект М. Рељић (ЈФ, 71, 2015), Развој 
футура и његова граматикализација у словенским језицима Д. Војводића (ЈФ, 
70, 2014), Синтаксичка деривација у савременом руском књижевном језику у 
поређењу са српским Б. Марић (ЈФ, 70, 2014); зборник посвећен Драгу Ћупићу 
(ЈФ, 67, 2011), Категорија степена у српском језику: сложена реченица М. 
Николић (ЈФ, 71, 3–4, 2015), Поглед у теолингвистику К. Кончаревић (ЈФ, 72, 
3–4, 2016), зборник радова МАНУ Субјунктив со посебен осврт на македонски-
те да-конструкции (ЈФ, 72, 3–4, 2016), Реметићев зборник (ЈФ, 72, 1–2, 2016), 
Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе 863–2013 (ЈФ, 72, 3–4, 
2016). Као главни уредник Јужнословенског филолога од бр. 64 (2008) до бр. 
74 (2018) П. Пипер својим приказом обележио је значајан јубилеј Сто годи-
на Јужнословенског филолога (ЈФ, 69, 2013). У стогодишњој историји часопи-
са био је четврти главни уредник, после А. Белића, М. Стевановића и М. Ивић.

У часопису Славистика (рубрика У свету славистичке литературе) објављено 
је дванаест приказа и то седам монографија: Б. Тошович Глагольный категори-
ал: Das verbale kategorial (књ. 3, 1999), Л. Лашкова Увод в сравнителната грама-
тика на славянските езици (књ. 5, 2001), В. П. Федоров Интеграционные и де-
зинтеграционные процессы в России (књ. 7, 2003), А. Терзић Фонетика руског 
језика у поређењу са српским (књ. 7, 2003), Д. Петровић Сумрак српске ћирилице 
(књ. 10, 2006), две књиге М. Јевтића Славистички погледи Богдана Терзића (књ. 
11, 2007) и Предели славистике: Разговори с Горданом Јовановић (књ. 13, 2009); 
два зборника: Зборник посвећен Сави Пенчићу (књ. 10, 2006) и Зборник о руским 
славистима (књ 11, 2007), часопис Лингвистичке актуелности (књ. 5, 2001) и 
уџбенички комплет Родничок Љ. Поповић и Ј. Гинић (књ. 8, 2004) и приручник 
Са украјинским у свет Љ. Поповић и М. Ивановић (књ.10, 2006). 

У анализираном корпусу рефералних радова о научним монографијама до-
ста јасно се разликују уводни, централни и закључни део. У уводном делу на-
ведени су подаци о аутору, одређује се предмет и научна област рада, разлози 
због којих књига заслужује пажњу, место у односу на постојећа истраживања 
и сл. У централном делу описује се структура књиге, анализирају поједини де-
лови и поглавља, наводи теоријска основа истраживања, оцењује новина рада, 
шта и у ком смеру би се могло даље истраживати, коментаришу најважнији ре-
зултати, истичу за научни дијалог подстицајна питања, оцењује методолошки 
поступак, научна заснованост рада кроз увид у литературу и др. У завршном 
делу констатује се применљивост резултата или методолошког поступка у но-
вим истраживањима, даје препорука и образлаже намена публикације. Донекле 
измењену слику добијамо уколико је у основи текста рецензија или извештај о 
докторској дисертацији када доминира дескриптивни над евалуативним аспек-
том. Све монографије (Б. Тошовић, И. Антонић, Д. Војводић, Б. Марић, В. 
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Митриновић, М. Рељић, К. Кончаревић, М. Николић) добиле су највишу оцену 
у свим елементима процене. Међутим, за читаоце рецензија или приказа посеб-
но је важан ауторски печат који оставља П. Пипер у сваком прилогу: изузетна 
компетентност и дубоко познавање материје, вештина сажимања информација 
на релевантне податке, уочавање и истицање добрих страна рада са мало речи, 
исцрпна аргументација у вођењу научног дијалога, јасне смернице за даља 
истраживања, упућивање на недовољно истражене области. 

У појединим приказима научних монографија П. Пипер знатно развија и 
проширује структуру и садржај овог научног жанра, најчешће у уводном, ређе 
у средишњем и завршном делу, те добијамо неки облик развијеног приказа као 
у случају Бондаркове Функционалне граматике и Фонетике руског језика А. 
Терзића. Уводни део Терзићеве Фонетике заузима готово половину приказа, 
пошто поред уобичајених података о аутору, жанровској припадности књиге 
(уџбеник или монографија), концепције (особине и описне и опште фонетике), 
обухватности материје, доноси широк преглед фонетика које су јој претходи-
ле. Прегледом је обухваћен период од Кошутићеве фонетике из 1919. године, 
њеног другог осавремењеног издања, преко фонетика Ђорђа Јазића и Наталије 
Радошевић. Помиње се и књига сарајевског професора Малика Мулића о 
акцентологији руског и српског језика која се у нашим библиотекама мало где 
може наћи. Ту је и податак о томе да је Александар Доне завршио фонетику ру-
ског језика коју је П. Пипер на предлог сарајевске Свјетлости рецензирао 1990. 
г., али није му познато да ли је та књига икад објављена. Преглед садржи доста 
детаља о појединим књигама. И опис појединих аспеката Терзићеве Фонетике 
веома је проширен, нпр. поређење са Кошутићевим Гласовима, разматрања 
теоријске основе опште фонетике, конфронтациони или контрастивни приступ, 
спорна питања руске фонетике и друго. Све побројано као и оно што у овом 
нужно сажетом опису није наведено даје овом научном жанру нову димензију у 
смеру приближавања прегледном научном чланку. 

По значају за српску лингвистичку славистику и русистику својевремено 
важну улогу имала су два приказа Функционалне граматике А. В. Бондарка, 
представљање руског издања из 1984. (Пипер 1986: 177–180) и издања на ен-
глеском језику из 1991. године (Пипер 1992: 163–169). Друго издање је енгле-
ски превод књиге из 1984. допуњено и проширено новим поглављима. По оце-
ни М. Ивић, овај модел функционалне граматике настао је у најбољој традицији 
руске лингвистичке школе, а нашао је примену у више славистичких научних 
центара (Ivić 1990: 31). У време писања приказа Бондаркових књига П. Пипер 
је већ предавао Функционалну граматику руског језика студентима русистике 
на Филозофском факултету у Новом Саду, по програму који је сам саставио. У 
уводном делу приказа у Јужнословенском филологу даје се врло информати-
ван преглед стања у руској лингвистици 20. века, наводе области у којима бе-
лежи веће успехе, одређује статус општих граматичких теорија. У сажетом али 
довољно јасном опису изложена је суштина Бондаркове граматичке теорије: 
њена усмереност на описивање функција језичких јединица у смеру од језичких 
функција ка средствима њиховог исказивања; њен централни појам – функци-
онално-семантичко поље, са центром и периферијом, као и опис моноцентрич-
ног и полицентричног функционално-семантичког поља, појам категоријалне 
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ситуације, језичке функције и др. Уз апсолутно позитивну оцену дела, П. Пипер 
износи неколико критичких примедби, а прва се односила на сувише сужен 
преглед важнијих етапа у развоју датог модела функционалне граматике, као 
и на недовољно поређење са постојећим типовима функционалних граматика. 
Друга примедба односила се на појам функционално-семантичког поља који 
у датом моделу има статус језичке категорије, стога сматра да је адекватнији 
раније коришћени термин категорија који је током развоја ове теорије замењен 
термином поље. Термин функционално-семантичка категорија, објашњава 
се даље, природно припада истом терминолошком реду у којем су граматич-
ка категорија, појмовна категорија, те је то можда једина језичка појава која је 
по садржају категорија, а по називу поље. Трећа примедба тиче се двоструког 
одређења поља – функционалним и семантичким обележјем, а као довољан и оп-
тималан предлаже термин семантичка категорија. На крају чланка разматрају 
се различити критеријуми вредновања научног доприноса и значаја појединца, 
школе или неког дела. 

У појединим радовима није пропуштена прилика да се додатно расветли 
или појасни неки проблем. Тако на пример рецензијом књиге М. Николић П. 
Пипер поткрепљује исправност своје теорије семантичких локализација која 
је у том раду примењена: „Доказана је умесност полазног опредељења да се 
у испитивању датог предмета примени ономасиолошки, односно функционал-
но-семантички приступ, а да се у оквиру таквог приступа примени теоријско-
методолошки апарат теорије семантичких локализација и когнитивних метафо-
ра, чија је експланаторна снага раније била више пута показана у проучавању 
других семантичких категорија, а у овом случају потврђена у испитивању семан-
тичке категорије степена у систему сложених реченица српског језика, будући 
да се језичко степеновање схвата и интерпретира као метафора просторног од-
носа, односно као локализација извесног објекта на скали интензитета или ква-
литета у односу на неки други објекат у том односу. У том погледу најопштији 
закључак ... односи се на чињеницу да у испитивању категорије степена у сло-
женим реченицама ономасиолошки приступ, од значења ка форми, даје највеће 
могућности да се систематски и исцрпно осветли целина дате категорије у си-
стему сложених реченица те да теорија семантичких локализација и теорија 
когнитивне метафоре дају оптималан теоријски оквир за тако конципирано 
истраживање” (Пипер 2015: 328). 

У приказу монографије Настава и методика наставе руског језика у Србији 
у 19. и 20. веку Д. Дамљановић и К. Кончаревић појашњава се проблем поче-
така наставе руског језика у српским школама настао појавом Пиперовог рада 
о просветитељској делатности М. Т. Суворова у Сремским Карловцима 1726. 
године (Пипер 2006а: 17–24). Уз много лепих речи о значају ове монографије 
проблем се разрешава компромисом: „Чињеница да је руски језик као језик на-
ставног процеса и уџбеника присутан у српској школи више од 280 година, а 
да као наставни предмет у српској школи постоји 160 година, чему готово да 
нема паралеле не само у словенским него ни у европским оквирима, а што је 
у монографији подробно описано и убедљиво објашњено, даје књизи посебну 
научну тежину која превазилази границе историје русистичке лингводидактике 
код Срба” (Пипер 2010б: 282). 
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У контексту анализе неког научног рада разматра се широк круг релевант-
них тема као што су актуелна питања везана за српски језик и језичку културу, 
писање историје српске славистике, неговање међусловенске културне и науч-
не сарадње, неговање сећања на истакнуте ствараоце, статус биографске грађе 
и мемоаристике у стварању славистичке историографије и др. На више важ-
них питања везаних за српски језик, од назива језика, статуса деривата српског 
језика, нове лексике и друго, нађени су одговори у приказима радова домаћих 
и страних научника. У приказу Огледне свеске Етимолошког одсека САНУ 
(Пипер 1999б: 143–149) у вези са предстојећом израдом етимолошког речни-
ка П. Пипер разматра питање назива језика који се описује. У самој Огледној 
свесци користе се два назива, српски и српскохрватски. Сматра да у измењеним 
социолингвистичким околностима када се лингвоним српски већ увелико кори-
сти не само у приватној, јавној и службеној употреби него и у научним радови-
ма, опредељење за назив Етимолошки речник српског језика представља боље 
решење. Међу страним ауторима који се непосредно дотичу српског језика 
издваја се приказ књиге Хане Далевске-Грењ о словенским језицима објављене 
у Варшави 1997. године (Пипер 1999а: 129–136). Ауторка књиге руководила је 
у то време пројектом Типологија словенских језика при Институту за славистику 
Пољске академије наука, а на Институту за словенску филологију Варшавског 
универзитета предавала је више предмета из области лингвистичке славистике. 
Циљ рада био је да се упоредо опишу савремени словенски књижевни језици на 
фонолошком, морфолошком и синтаксичком нивоу, са сажетом информацијом о 
графијским системима, о настанку и развоју словенских књижевних језика, те 
да се изложи широки преглед црта заједничких за све или само за поједине међу 
словенским језицима. Књига у којој се комбинују елементи типолошког описа и 
конфронтативне анализе савремених словенских књижевних језика била је бли-
ска Пиперовим научним интересовањима и подстицајна за дубљу научну анали-
зу. Аутор приказа констатује да књига пружа широк преглед словенских језика 
те да је написана у поузданом и модерном методолошком кључу карактеристич-
ном за савремену пољску лингвистичку славистику. У делу књиге са примери-
ма књижевних текстова на сваком словенском језику П. Пипер без речи, тек 
стављањем у заграде, примећује да је савремени хрватски језик представљен 
текстом Србина Владана Деснице, а српски језик заступљен је текстом Оскара 
Давича. О статусу језика наставља: „Одређујући се према језичкој ситуацији на 
словенском југу Далевска истиче своје уверење да у опису словенских језика 
српски језик и хрватски језик треба да представљају једну јединицу описа у ран-
гу других словенских језика, док разлике које међу српским и хрватским постоје 
треба да се описују на нижем нивоу. Појам ‘бошњачки језик’ нити ништа слич-
но у књизи Далевске-Грењ не постоји”. Цео приказ набијен је информацијама 
о најистакнутијим пољским славистима и њиховим истраживањима на које 
се приказана монографија ослања. У закључку наводи се да књига Словенски 
језици указује на многе отворене проблеме у лингвистичкој славистици и под-
стиче на размишљање и дискусију. У приказу књиге Лингвистическая прагма-
тика: на материале русского и других славянских языков Бориса Нормана, про-
фесора Катедре за теоријску и словенску лингвистику Филолошког факултета 
Белоруског државног универзитета, налазимо текст о фемининативима у сло-
венским језицима. О овој и данас актуелној теми и аутор књиге и аутор прика-
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за деле исте научне погледе: „Много су шире заступљени и социолингвистички 
актуелни проблеми стварања и употребе фемининатива и овде умесно Норман 
цитира Романа Јакобсона да „мушки род за разлику од женског не садржи ни-
какву спецификацију пола”, што је несумњиво тачно и чини депласираном тезу 
о дискриминацији жена употребом именица мушког рода за нека занимања 
којима се баве и жене” (Пипер 2011а: 186). 

Колико је Предраг Пипер широко пратио славистичку научну продукцију и 
подстицао размену идеја и сарадњу потврђује и приказ првог броја часописа 
Института за пољски језик Пољске академије наука Studies in Polish Linguistics 
покренутог у Кракову 2004. године (Пипер 2005: 261–266). Часопис је замишљен 
као годишњак за пољски језик и теоријску лингвистику засновану на пољској 
лингвистичкој традицији уз отвореност за различите лингвистичке парадиг-
ме и теоријске оквире. Приликом анализе појединих радова, концизно изложе-
не теме и резултати сваког рада стављају се у шири словенски контекст, чиме 
се показује изузетна информисаност и компетентност аутора критичког при-
каза. Као заједничка карактеристика већине радова наводи се доминација се-
мантичких тема. Оценивши рад Ј. В. Падучеве као значајан прилог проучавању 
субјекатског генитива, Пипер констатује да та тема у словенским језицима не 
престаје да привлачи пажњу истраживача, о чему сведочи тек објављен рад И. 
Антонић о српском субјекатском генитиву као и рад о руском субјекатском ге-
нитиву у реченицама са глаглом быть у предикату. Аутор чланка о пољском 
инструменталу Г. Зелдович истиче да између пољског и руског инструментала 
нема суштинске разлике. Започет тим исказом научни дијалог Пипер наставља: 
„Може се разумети да обим чланка аутору није омогућавао да понуди осврт на 
истраживања о инструменталу у другим словенским језицима (монографија М. 
Ивић Значења српскохрватског инструментала и њихов развој изашла у дру-
гом издању 2005), иако би то било у датом контексту веома пожељно, а сва-
како је пропуштена прилика да се у вредном пажње чланку Г. Зелдовича пру-
жи осврт на концепцију инструментала у антропоцентричкој теорији падежа З. 
Тополињске”. У закључној оцени наводи се да први број часописа пружа одли-
чан увид у неке важне аспекте савременог пољског језика као и пољске и сло-
венске теоријске лингвистике. 

Међу приказима страних публикација у Јужнословенском филологу налази-
мо више вредних издања Македонске академије наука и уметности, од којих 
издвајамо два. Реч је о монографији Љ. Спасова, З. Тополињске, А. Спасова 
(Пипер 1989: 213–216) о пословицама и изрекама које су описане и проучене 
на материалу паремиолошке збирке К. М. Петровича. Према Пиперовој оцени 
књига је окренута једном страном славистици и македонистици, а другом семи-
отици и општој лингвистици, при чему су обе стране дате у њиховој природној 
повезаности. Књига пружа у првом реду текстолошку и филолошку обраду кор-
пуса, а затим и прагматичку, синтаксичку и семантичку анализу. Друга књига 
је зборник радова под редакцијом Зузане Тополињске у коме се разматра про-
блематика субјунктива у балканским језицима (Пипер 2016б). Представљени 
су појединачни радови тринаест аутора, а заједнички објекат проучавања 
један је од главних облика граматикализације модалности – категорија начи-
на, која се у македонском језику реализује као субјунктив. Бугарска славистика 
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представљена је кроз рад Лили Лашкове, познате по радовима о српском језику 
и упоредном проучавању словенских језика, укључујући конфронтативна и ти-
полошка истраживања (Пипер 2001б). У проширеном приказу њене упоредне 
граматике налазимо информације о бугарској традицији упоредног проучавања 
словенских језика и читавој плејади бугарских слависта, као и сарадњи са 
српским славистима А. Белићем, Р. Бошковићем, П. Ивићем. 

Међу рефералним радовима има више приказа зборника посвећених истак-
нутим научницима, будући да је П. Пипер сматрао да су ти зборници слика на-
шег односа према онима који се у много чему могу узети за пример „и преда-
ним радом, и ширином научних интересовања, и благородношћу опхођења, и 
осећањима нужне утканости сваке личности и научне судбине у судбину свога 
народа и његове културе”, написао је у приказу зборника о С. Пенчићу (Пипер 
2006б: 362). Поделу ових зборника извршио је на оне који су усмерени на лич-
ност којој су посвећени, или на његово научно дело, или на истраживања у об-
ластима којима се та личност бавила. Истиче да зборници усмерени на личност 
и његова научна истраживања имају највећу вредност за историју научне мис-
ли у одређеном времену, у одређеним проблемским областима, у националној 
култури. У приказу зборника посвећеног Драгу Ћупићу, научном саветнику у 
Институту за српски језик, П. Пипер се посебно осврће на два прилога смеш-
тена на почетку зборника. То су биографија и библиографија радова, прило-
зи из којих се најнепосредније види научни профил и допринос Д. Ћупића. О 
овој теми даље се наводи: „Библиографије показују између осталог колико је за 
науку поред истраживачког рада важан и рад у области организације научног 
живота, подизања научног подмлатка, залагања за афирмацију резултата науч-
них истраживања у јавности, неговање научне традиције и међународних веза и 
сарадње, јер све је то основа за истраживачки рад” (Пипер 2011б). 

Неговању биографског жанра и културе сећања доприноси приказ зборни-
ка о руским славистима П. А. Дмитријеву и Г. И. Сафронову (Пипер 2007). 
Дмитријев је био стручњак за српскохрватски језик, аутор универзитетског 
уџбеника за тај предмет, Сафронов за српску књижевност, а обојица су учинили 
веома много за развој руско-српских научних и културних веза. Заслужни су за 
отварање више катедара за јужнословенске и западнословенске језике у Русији. 
Радови о њима дају, с много топлине, поштовања и захвалности лична виђења 
поменутих професора у многим животним ситуацијама. 

Истом циљу намењена је едиција Одговори настала на основу разговора пу-
блицисте и слависте по образовању Милоша Јевтића са истакнутим представ-
ницима српске науке, уметности и културе, али и са представницима страних 
култура који су на неки начин повезани са Србијом. На Сајму књига 2006. годи-
не колекција Одговори проглашена је за најбољу едицију. Као посебна издања 
Службени гласник објавио је 12 књига изабраних разговора вођених од 1974. до 
2010. године, међу којима је књига Чудо језика: разговори са лингвистима (2010). 

У вишедеценијском стварању ове едиције П. Пипер учествовао је на више 
начина – као Јевтићев саговорник, као аутор предговора, као аутор прика-
за и као промотер едиције у целини. У првом случају ради се о три књиге 
Разговора са Предрагом Пипером: Из славистичке ризнице (2002), Трагом речи 
(2009), Живот језика (2015). Написао је предговор у књигама Изазови Бранка 
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Тошовића (2000), Славистички погледи Богдана Терзића (2006), Са домаћим 
славистима (књ. 2, 2013), која је изашла као 191. књига едиције. Већ самим на-
словом предговора – Славистички портрети као увид у новију историју слави-
стике – одредио је значај и ове и многих других књига едиције Одговори. Поред 
приказа Разговора са Б. Терзићем и Г. Јовановић (Славистика, 2007, 2009), П. 
Пипер је аутор приказа књига Језички путокази Егона Фекете (ЗбМСС, 67, 
2005), Славистичка присуства Пера Јакобсена (ЗбМСС, 77, 2010), Аутономија 
мишљења: нови разговори са Дарком Танасковићем (ЗбМСДН, 130, 2010), 
Књига о људској лековитости: трасе Милисава Чутовића (ЛМС, 475, 6, 2005), 
Рукопис времена: разговори с Љубомиром Симовићем (ЛМС, 477, 4, 2006). У 
Пожешком годишњаку (6, 2006) приказана је 152. књига едиције Утиснут пе-
чат ума: редоследи Јована Мићића. Овде, као и у приказу књиге о М. Чутовићу, 
ради се о ствараоцима из других научних области. Целокупна едиција приказа-
на је у три прилога: Стваралачки подвиг: колекција Одговори (Ревија Колубара, 
2006), Дијалошки увиди у науке и уметности: о издавачкој колекцији „Одговори” 
Милоша Јевтића (ЛМС, 486, 3, 2010), О едицији „Одговори” и разговорима 
Милоша Јевтића са члановима САНУ (Трибина САНУ, 2018). У једном разгово-
ру аутор Одговора говори о Предрагу Пиперу као поузданом консултанту при 
избору компетентних саговорника из области славистике и лингвистике. 

Прикази појединих књига као и целе едиције Одговори значајно се разликују 
у односу на анализиране приказе научних монографија, и по стилу и језику, и 
по односу према личностима о којима пише. У њима се виде три круга пробле-
ма: питања која покреће аутор приказа независно од саговорника, питања веза-
на за живот и рад саговорника као и питања која су на неки начин инспирисана 
саговорником. 

Независно од саговорника Предраг Пипер покреће и разрешава питање жан-
ровске припадности ових публикација, њиховог значаја за увид у историју на-
уке и културе, као и за писање историје српске славистике која је у то вре-
ме постојала само у фрагментима. Као један од извора предлаже обимну 
грађу сакупљену методом развијених интервјуа и похрањену у томовима сла-
вистичке библиотеке едиције Одговори. Ову претежно биографску и мемоар-
ску продукцију Пипер високо вреднује и види у њој ризницу грађе за историју 
српске славистике за последњих педесет година. У прилог томе говори и при-
каз књиге о Егону Фекете из 2005. године, где износи мишљење да је историја 
славистике друге половине 20. века, и српске и светске, подробно осветљена у 
Јевтићевим зборницима Са светским славистима (1991) и Са домаћим слави-
стима (прва књига, 1996), као и у засебним књигама колекције Одговори. 

Као пажљиви аналитичар Предраг Пипер је уочио заједничку динами-
ку вођења разговора са већином саговорника: разговор почиње од кратког 
представљања радне биографије саговорника, преко питања о детињству и 
школовању, о учитељима и узорима, до каснијих раздобља животног и профе-
сионалног развоја, све до времена у коме се разговор води. Истиче да се при 
томе не изоставља ни једно актуелно питање као што је оцена савременог стања 
у науци или уметности којом се Јевтићев саговорник бави, предвиђања будућих 
кретања у датој научној области, шири круг друштвених, еколошких и других 
проблема. Као резултат, добија се целовит портрет једног ствараоца, али и ау-
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тентично сведочење и тумачење важних збивања актуелних на крају 20. и у 
првим деценијама 21. века. 

У приказима књига о славистима – Г. Јовановић, Б. Терзићу, Б. Тошовићу, 
Е. Фекете, П. Јакобсену Предраг Пипер као да води дијалог са Јевтићевим са-
говорницима, пријатан дијалог са колегама и сарадницима, о заједничким тема-
ма, откривајући нама, читаоцима, њихове успехе у науци и струци, које су они 
у свом разговору са Јевтићем, најчешће из скромности, изоставили. На основу 
упућености у њихов рад, он продубљује и проширује научни дијалог, а читао-
ци добијају нове важне информације о личности, њеним научним постигнућима 
и доприносу славистици у целини и посебно српској славистици и култури, 
којима се у многим случајевима битно употпуњују и надограђују подаци дати 
у Јевтићевом тексту. Тако на пример у веома надахнутом и топлом приказу, не 
толико књиге колико личности самог професора Богдана Терзића, провејава ду-
боко поштовање, дивљење, љубав и радост стварања и дружења. А читаоци и 
књиге и приказа добиће „доста врло меродавних оцена о данашњој славистици и 
њеној новијој историји, о русистици и србистици, о српско-руским књижевним 
и културним везама, о ћирилици и латиници и о многим другим питањима која 
интересују не само слависте него и многе друге интелектуално радознале људе”. 
Професорку Гордану Јовановић представља као слависту „специфичног профила 
– и полониста, и русиста, и палеослависта, и стручњак за српски језик, посебно 
за српскословенски језик и за споменике написане на том језику”. 

Инспирисан Јевтићевим саговорницима, П. Пипер осветљава широки круг 
тема које и њега посебно занимају. У приказу разговора с Пером Јакобсеном, 
познатим данским славистом, Предраг Пипер, који је дубоко проживљавао 
растакање државе, језика и културе, поставља питање о научној доследности: 
„Како то да су толики слависти деценијама проучавали српскохрватски језик 
и југословенске књижевности и словили за пријатеље Југославије, да нису ни 
помињали, а још мање заговарали и оправдавали могућност распада Југославије 
или језичке сецесије од српскохрватског језика, а да је већина од тих слависта 
преко ноћи променила своје научне погледе, политичке ставове па чак и лич-
на пријатељства, и почела некад прећутно, некад млако, а некад и врло анга-
жовано да заступа сасвим супротна становишта? ... Да ли је то сведочанство 
да је утицај политике и медија на науку много већи него што се обично мисли 
и говори, и то у срединама које се узимају или чак представљају за бастионе 
демократије?” (Пипер 2010б: 108). Пер Јакобсен је сачувао доследност својих 
научних убеђења. 

Надахнут речима Г. Јовановић о наставничком раду Пипер износи своје 
мишљење о тој професији: „Ту драгоцену привилегију професорског позива 
– да професор сеје реч знања и да својим слушаоцима отвара видике у које 
ће многи од њих заувек остати загледани – Гордана Јовановић је богато ис-
користила, и у томе је њена велика заслуга пред српском полонистиком. Оно 
што учитељ уложи у своје ученике, професор у студенте итд. – то је најмање 
видљиво на први поглед, али је трајније од многих забележених бодова за на-
учне чланке, пројекте и слично”. Исту посвећеност наставном раду видео је код 
Богдана Терзића. Пишући о круговима његових пријатеља, колега, познаника и 
сарадника, студенте сврстава у најближи круг људи који професора окружују. 
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У циљу подстицања интересовања за истраживања у области мемоаристи-
ке и историје славистичких катедара, П. Пипер наводи имена највећих сла-
виста који су оставили мемоаре, почев од оснивача славистичке мемоаристи-
ке великог руског слависте Ф. И. Буслајева, преко В. Јагића, Р. Јакобсона, до 
наших И. Грицкат, М. Бабовића, М. Јовановића, Д. Недељковића. За оне који 
би се бавили проучавањем историје славистичких катедара, поред описа бо-
гате славистичке традиције у Данској, као путоказ за нова истраживања, наво-
ди информације о годинама оснивања више славистичких катедара у Европи: 
у Паризу (1840), Москви (1842), Петрограду (1843), Берлину (1843), Вроцлаву 
(1843), Крагујевцу (1845). 

У приказу мемоара Витомира Вулетића Сусрети са собом (Пипер 2012: 
189) Предраг Пипер се поново враћа теми о месту мемоаристике у историји 
на ше славистике и наводи да је, и као допунски извор за стварање славистич-
ке истори ографије, неоправдано остала изван научне обраде. По његовој оце-
ни, мемоари В. Вулетића су „драгоцени лични увиди у историју Катедре за 
руски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду и једног пе-
риода у развоју српске славистике једног од њених најуспешнијих представ-
ника”. Из овог топло написаног текста доносимо део који много говори о са-
мом аутору приказа: 

„Други том књиге Сусрети са собом завршава се призором у којем аутор 
посматра пријатеља који клечи пред запаљеном свећом на улици, на месту на 
којем је изгубио сина. У души, с њим клечи и онај који га посматра, а мора клек-
нути и читалац, који посматра обојицу. На хоризонту очекивања расплета тра-
гичне сцене помаља се наслов ове књиге Сусрети са собом. Да, заиста, кад год 
успемо да истински приникнемо у радост или муку другога и да је доживимо 
као своју, сусрети са другима постају сусрети са собом” (Пипер 2012: 190). Овај 
призор види као једну од „најпотреснијих слика у књизи као симбол концентри-
сане трагике растанка, али и симбол трајања у нама оних који су истовремено и 
заувек отишли и заувек у нама остали” (Пипер 2012: 191).
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Дара Дамлянович

НАУЧНАЯ КРИТИКА В БИБЛИОГРАФИИ  
АКАДЕМИКА ПРЕДРАГА ПИПЕРА

Резюме 

Выдающийся сербский ученый, академик САНИ, Предраг Пипер на протя-
жении всей жизни с пристальным вниманием следил за научной литературой 
по лингвистической славистике, о чем свидетельствует его библиография, со-
держащая около 140 критических статей. Свое место в его кругозоре нашли 
самые важные произведения, опубликованные на всех славянских языках, а в 
его рецензиях и критических статьях затронуты и развернуты многие научные 
темы и актуальные проблемы, связанные с изучением и исследованием славян-
ских языков. Таким способом он способствовал развитию отечественной науки 
и внес значительный вклад в развитие международных научных и культурных 
связей в области лингвистической славистики. 

Ключевые слова: научная критика, лингвистика, славистика, сербистика, на-
учные и культурные связи. 
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ДОПРИНОС ПРЕДРАГА ПИПЕРА ДИДАКТИЧКОМ 
ОБЛИКОВАЊУ САВРЕМЕНОГ УЏБЕНИКА РУСКОГ ЈЕЗИКА

У овом раду дајемо општи поглед на научну и педагошку делатност академика проф. др 
Предрага Пипера у области русистичке лингводидактике. Реч је о једној од најплоднијих об-
ласти његове научне делатности – о питањима конципирања и обликовања уџбеничких ком-
плета, тачније, о главним теоријско-методолошким и дидактичко-методичким карактеристи-
кама модела структуре уџбеника и приручника руског језика за основну и средњу школу, као 
и о другим ауторским делима Предрага Пипера у којима обрађује важна питања учења и на-
ставе руског језика у српској говорној средини.

Кључне речи: Предраг Пипер, русистика, лингводидактика, уџбеници и приручници ру-
ског језика. 

In this paper we give a general view of the scientific and pedagogical activities of academician 
Prof. Dr. Predrag Piper in the field of Russian linguistic didactics. This is one of the most fruitful 
areas of his scientific activity – on issues of planning and designing textbook sets, the main theo-
retical-methodological and didactic-methodological characteristics of the models of textbook and 
manual structure of Russian for primary and secondary school, as well as other works by Predrag 
Piper, in which he deals with important issues of learning and teaching the Russian language in the 
Serbian-speaking environment.

Keywords: Predrag Piper, Russian studies, language didactics, textbooks and manuals of the 
Russian language.

Научна интересовања академика проф. др Предрага Пипера огледају се у ве-
ома широкој области различитих научних дисциплина. С обзиром на то да је 
његова главна научна оријентација и преокупација била лингвистичка пробле-
матика руског и српског језика, аутори текстова о њему сасвим мало су писа-
ли о једном подручју којим се такође активно бавио – питањима русистичке 
лингводидактике и уџбеничке литературе. Заправо, то је једна од најплоднијих 
области његове научне делатности. Стога желимо да у овом раду укажемо на 
интересовања и ангажованост професора Пипера на подручју лингводидактике, 
посебно теорије и праксе конципирања и конструисања уџбеника и приручника 
руског језика. Овде дајемо само општи поглед на његову научну делатност ве-
зану за русистичку лингводидактику, која је трајала у континуитету дуже од три 
деценије, још од краја 80-их година 20. века до данашњих дана. То потврђује 
импозанатан број од 165 издања његових уџбеника и приручника руског језика 
за основну и средњу школу (више од 50 наслова). У овом раду не бавимо се 
анализом конкретних садржаја уџбеника професора Пипера, њихове макро- и 
микростурктуре, јер би то био задатак посебног и обимнијег рада. Реч је о глав-
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ним теоријско-методолошким и дидактичко-методичким карактеристикама мо-
дела структуре уџбеника и приручника руског језика за основну и средњу шко-
лу. Осврнућемо се и на друга ауторска дела Предрага Пипера у којима обрађује 
језичка и друга питања наставе руског језика у српској говорној средини.    

У дугом низу аутора школских уџбеника и приручника руског језика у 
Србији, у вишедеценијком раздобљу током 20. и прве две деценије 21. века, 
издваја се и име професора Предрага Пипера као једног од најистакнутијих 
и најугледнијих. Нема сумње да он заузима једно од почасних места како по 
броју издања уџбеника и уџбеничке литературе, тако и по њиховом квалитету. 
Професор Пипер се јавља као коаутор и руководилац више ауторских тимова 
серије уџбеничких комплета – уџбеника, радних свезака и приручника за настав-
нике за основну школу (V–VIII раз., аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, 
Светлана Мирковић, две серије, прва:  Давайте дружить 1–4; V–VIII раз., 
1993–2006; 9. издања. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; затим 
следи новија серија, концепцијски, садржајно и квалитативно унапређена, под 
насловом: Орбита 1–4; V–VIII раз., 2005–2009; 9 издања. − Београд: Завод за 
уџбенике; уџбеници за гимназију: Руски језик за I, II, III и IV разред гимназије: 
други страни језик, аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Андреј Тарасјев, 
Вучина Раичевић, 2000–2015; 9  издања. − Београд: Завод за  уџбенике). При 
конципирању и изради ових уџбеника од значаја је било ослањање на домаће 
богато и проверено вишедеценијско уџбеничко наслеђе, све до новијих серија 
уџбеника. Бројни домаћи истраживачи – лингвисти, лингводидактичари и ауто-
ри уџбеника пратили су достигнућа и савремене токове европске и српске линг-
вистичке русистике и лингводидактике у циљу усклађивања својих концепција 
у моделирању структуре уџбеника и уџбеничке литературе. У различитим пе-
риодима, нарочито током 20. века, они су се руководили различитим важећим 
приступима, методима и методичким концепцијама, међу којима су: граматич-
ко-преводни, комбиновани, директни (аудио-лингвални, аудио-визуелни), гло-
бално-структурални, диференцијални (концепција проф. Радована Кошутића), 
когнитивно-контрастивни, когнитивно-комуникативни и комуникативни метод. 
Предраг Пипер и ауторски тимови, на чијем челу је био, примењивали су резул-
тате истраживања у области теорије уџбеника, али је долазила до изражаја и ау-
торска оригиналност, инвентивност и креативност у примени савремених линг-
вистичких и дидактичких приступа структурирању уџбеника страног језика. У 
том послу свакако је кључну улогу имао професор Пипер, пре свега, својим 
иницијалним и свежим идејама у конципирању модела структуре сваког но-
вог уџбеника, стављајући их на увид ауторском тиму за равноправну размену и 
усаглашавање мишљења о предложеној концепцији, и то на више заједничких 
састанака, како би се дошло до коначне верзије уџбеника. Такође, избор про-
грамски и тематски одређеног текстуалног, лингвистичког и екстралинвистич-
ког материјала који би чланови ауторских тимова предлагали увек је заједнички 
разматран и анализиран. При томе је професор Пипер испољавао максимално 
коректан колегијални и сараднички однос, уважавао је мишљења и ставове свог 
тима, као и њихово стечено наставничко искуство, што може потврдити и ау-
тор ових редова, као члан ауторског тима анагажованог на изради уџбеника ру-
ског језика (као другог страног) за гимназију (I–IV разред). Професор Пипер 
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је, као врсни лингвиста и русиста, зналачки примењивао достигнућа савреме-
них конфронтационих истраживања на релацији руски и српски језик, као и 
достигнућа у српској и руској лингводидактици, односно методици наставе ру-
ског језика као страног, у сагласности с актуелном методичком парадигмом на-
ставе страног (руског) језика. Увидом у структуру наведених серија уџбеника 
руског језика може се констатовати да поред разноврсне лексичке и грама-
тичке грађе уџбеници садрже аутентични лингвокултролошки и екстралинг-
вистички материјал који се односи на Русију и Србију, концизно и прецизно 
обрађен и коментарисан. Бројни културолошки материјали и чињенице односе 
се на различите временске периоде развоја руског друштва, на историју, кул-
туру и савремени начин живота у поређењу са српском стварношћу. Понуђене 
текстове уџбеника одликује висок ниво информативности, богатство лексике 
различитих стилова и њихова јасна лексикографска интерпретација, као и ди-
дактички веома добро организована апаратура усвајања и утврђивања гради-
ва, путем питања, проблемских задатака и вежби различитог типа. Текстотеку 
свих уџбеника чине штампани и звучни текстови различитиог стила и жанра, 
илустрације, цртежи, фото-прилози и материјали из штампе, који ученике под-
стичу на комуникацију. Приликом избора текстова и садржаја из стране кул-
турне и друштвене стварности за потребе наставе страног језика аутори су се 
руководили општеприхваћеним дидактичко-методичким критеријумима, међу 
којима су: а) типичност и веродостојност одабраних садржаја, б) корелативност 
одабраних чињеница стране културе с чињеницама матичне културе, в) узрас-
не особине ученика и сврсисходност информација у односу на круг њихових 
интересовања и потреба и г) општеобразовна и васпитна валидност понуђених 
информација (в. Раичевић, Влајковић Бојић 2017: 27). Тако, на пример, мно-
ге руске и српске реалије дају се у виду текстова с различитим обимом култу-
ролошких и фонских информација (пословице, изреке, крилатице, репортаже, 
анегдоте и шале, загонетке, цитати итд.). У вези с тим, уверљиво пише А. Р. 
Арутјунов, да „текстотеку уџбеника чине сви материјали који се презентују – 
штампани и звучни текстови различитог жанра, цртежи и илустрације које моти-
вишу и подстичу на комуникацију, колажи, материјали из штампе, инструкције 
и огласи, графичка слика, цртежи, обрасци и формулари – једном речи, све 
врсте информација и канали њиховог преношења, с којима ће ученици редовно 
радити током наставе и учења (...)ˮ (Арутјунов 1987: 19). 

Лексичко-граматичка грађа у уџбеницима, о којима је реч, представљена је 
у свим видовима говорне делатности. Зависно од нивоа учења руског језика 
(почетни или виши ниво), реализација постављених задатака постиже се 
комбиновањем различитих поступака и метода − имитативног, аналитичко-
имитативног, супституционог, трансформационог, репродуктивног и комуника-
тивног у циљу формирања комуникативне компетенције ученика. 

Аутори уџбеника су при избору текстова, пре свега, имали у виду њихову 
функционалност, како би могли да послуже као обрасци дијалошког и моно-
лошког говора, користећи при томе текстове различитих стилова – разговор-
не, инфромативно-инструктивне, књижевноуметничке, наративне, у сагласно-
сти са главним циљевима наставе – развијање комуникативних навика и умења 
ученика одређеног узраста и нивоа учења. Генерално посматрано, у основи 



Славистика XXVІ/1 (2022)

266 Вучина Раичевић

су примењени функционални и ситуативно-тематски приступ у презентацији 
језичког материјала. Семантизација нове лексике проведена је уз помоћ крат-
ких парцијалних руско-српских речника непосредно испод текста или по-
средством објашњења и коментара на руском језику. Семантизацију лексике 
олакшавају и бројне функционалне илустрације које иду уз текстове и разнов-
рсне дијалошке ситуације. Евидентна су и корисна упозорења аутора на фор-
малне сличности између руског и српског језика на плану међујезичке (руско-
српске) хомонимије и паронимије, пре свега, на лексичко-семантичком нивоу, 
ради уочавања разлика и спречавања језичке интерференције у оба правца. С 
једне стране, дидактички осмишљено је коришћен позитивни трансфер навика 
и умења из српског језика у руски, а с друге стране обликовање одговарајућих 
механизама за предупређивање интерферентних појава и утицаја, нарочито из 
правца матерњег језика и културе.  

При изради ових уџбеника остварен је висок степен вертикалне интеграције 
сваког уџбеника за старији разред са уџбеником за претходни разред. На тај на-
чин је реализован принцип кумулативног линерано-спиралног распореда темат-
ског, лексичко-граматичког и културолошког материјала, његова поступна и ло-
гична повезаност, што представља веома важан фактор трајнијег запамћивања 
и практичне активизације наставних садржаја.

У унутрашњој структури уџбеника тематски, језички и културолошки садр-
жаји су плански веома добро дидактички осмишљени и ради успо стављања 
међупредметних веза, пре свега, с матерњим (српским) језиком, исто ријом, геогра-
фијом, ликовном и музичком уметношћу итд. При томе се могу планирати и фор-
мулисати нове теме и подтеме које су пожељне за реали зацију међупредметног 
повезивања. Стога расположиви тематски садржаји нису затворени и изоловани, 
већ омогућавају успостављање различитих међупредметних веза.  

Радне свеске уз уџбенике Орбита 1–4 за основну школу и уз уџбенике за 
гимназију (I–IV раз.), као део уџбеничког комплета, структруно и садржин-
ски у целости су комплементарне са садржајима уџбеника. Основни задатак 
радних свезака је да пруже шире могућности утврђивања, проширивања и 
систематизације стечених знања, навика и умења ученика.

Интегрални део уџбеничких комплета су и приручници за наставнике. 
Урађени су сагласно структуралном и функционално-комуникативном при-
ступу. Приручници садрже опис наставних циљева и садржаја у оквиру сваке 
лекције (комуникативних функција, језичких структура, граматичких облика, 
лексике, конкретних наставних активности, опис и употребу наставних сред-
става итд).   

Од посебног значаја је и пажљиво праћена практична употреба свих уџбеника 
у живој наставној пракси, одзиви наставника практичара о њиховом квалитету. 
О њима се у присуству аутора уџбеника дискутовало на стручним скуповима, 
посебно на семинару Зимска школа. Такве расправе су биле од велике важности 
и користи за ауторске тимове, јер су различите оправдане критичке примедбе 
узимане у обзир ради корекције или прецизирања појединих сегмената у струк-
тури и садржајима уџбеника у њиховим наредним, новим издањима. Наравно, 
такву добру праксу наставили су и други, нови  ауторски тимови.  
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Унапређивањем система савремене наставе страних језика у српској 
култрунојезичкој средини у препаративној, опреативној и евалуционој ета-
пи учења неминовно је и усваршавање модела структуре уџбеника. До сада 
је на овом подручју   учињен значајан напор и постигнут напредак на бољем 
усаглашавању теоријско-методолошке концепције и норматива конструисања 
уџбеника страних језика, чему је велики допринос дао и Предраг Пипер. 
Уџбеничко наслеђе професора Пипера већ је утакано у основе савремене 
српске теорије и продукције уџбеника. Његово дело у овој области у много чему 
је иновативно и инспиративно како садашњим, тако и будућим генерацијама у 
налажењу што квалитетнијих модела структуре уџбеника, идући у корак са сав-
ременим тендецијама европске и српске лингводидактике и, посебно, методи-
ке наставе руског језика као страног и инословенског. Данас у Србији постоји 
више домаћих и страних издавача уџбеника страних језика, а самим тим и ру-
ског, тако да постоји и озбиљна конкуренција при избору уџбеника. Јављају се 
нове генерације млађих ауторских тимова за израду уџбеника, с новим идејама 
и приступима конструисању уџбеника страног језика. Уџбеници и приручници 
професора Пипера успешно одолевају времену и несумњиво су веома добра ос-
нова за нова прегнућа на подручју теорије и праксе дидактичког структурирања 
савременог уџбеника руског језика. 

Осим бављења проблемима русистичке лингводидактике и конструисања 
уџбеника руског језика, професор Пипер је посвећивао пажњу свим језичким 
аспектима, нарочито лексичком аспекту наставе руског језика и њеној 
семантизацији у уџбеницима и уџбеничкој лексикографији. Том питању је по-
светио и свој запажени рад „О принципима уџбеничке лексикографије”, који 
је објављен у часопису Живи језици, 1/4 (1992–1993), 27–41. У њему је аргу-
ментовано и уверљиво представио главне принципе конципирања уџбеничке 
лексикографије, лингвистички и дидактички примерене потребама школске на-
ставе руског језика. Такође је, у коауторству с Марином Петковић, објавио при-
ручник Техника превођења: приручник за руски језик, у издању Завода за издавање 
уџбеника у Београду (1990). Књига је била нови тип приручника намењеног на-
ставницима и ученицима гимназија и других средњих школа. Сaдржи прeглeд 
читавог низа оптималних прeвoдилaчких тeхникa сa вeћим брojeм тeкстoвa и 
вeжбaњa зa усвajaњe тих тeхникa. Најзад, треба скренути пажњу и на већ добро 
познато ауоторско дело Предрага Пипера Граматику руског језика у поређењу са 
српском, која је доживела неколико издања (2005–2012). Ова граматика, урађена 
у поређењу са српским језиком, потпуно је усклађена с достигнућима савреме-
не конфронтационе лингвистичке русистике и србистике. Намењена је, пре све-
га, почетницима који уче руски језик, било самостално, било у школи или на фа-
култету. На једном месту се дају основе изговора, преглед граматичких правила 
и примери њихове примене, обрасци конверзације на руском језику на различите 
теме, као и тематски и други кратки речници, корисни за усвајање градива које се 
у књизи излаже. Аутор је у граматику уградио и своје дотадашње искуство у овој 
области, стицано и писањем неколико десетина уџбеника и приручника руског 
језика за различите нивое учења и профиле ученика. Истовремено треба истаћи 
његову изразиту способност јасног и прецизног излагања мисли о најсложенијим 
језичким и другим питањима којима се бавио.  



Славистика XXVІ/1 (2022)

268 Вучина Раичевић

Професор Предраг Пипер ће у лингвистичким, посебно ширим славистич-
ким научним и стручним круговима, остати упамћен као узор безрезервне 
посвећености славистичкој науци и педагошком позиву, који је својом радном 
енергијом и ентузијазмом понирао у сложене проблеме језика и културе и веома 
успешно их решавао. У питању је научник и педагог изузетног интелектуланог 
и научног формата. Његово стваралаштво и наслеђе у разним подручјима сла-
вистичке науке тек ће се потпуније анализирати и вредновати. 
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Вучина Раичевич

ВКЛАД ПРЕДРАГА ПИПЕРА В ДИДАКТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА РУССКОГО ЯЗЫКА

Резюме 

В данной статье мы даем общий взгляд на научно-педагогическую деятель-
ность академика профессора доктора Предрага Пипера в области русской линг-
вистической дидактики. Речь идeт об одной из наиболее плодотворных обла-
стей его научной деятельности  − о вопросах проектирования и моделирования 
учебных комплектов, точнее, об основных теоретико-методологических и ди-
дактико-методических характеристиках типовой структуры учебников и учеб-
ных пособий русского языка для восьмилетней (основной) и средней школы, а 
также о других работах Предрага Пипера, в которых он затрагивает важные во-
просы изучения и преподавания русского языка в сербскоязычной среде.

Ключевые слова: Предраг Пипер, русистика, лингводидактика, учебники и 
пособия русского языка.  
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ФОНЕТИКА У УЏБЕНИЦИМА ПРЕДРАГА ПИПЕРА ЗА 
ОСНОВНУ ШКОЛУ*1

Предмет овог рада јесте анализа фонетског материјала серије уџбеника руског језика 
за основну школу Орбита, чији је коаутор професор Предраг Пипер. Фонетски материјал 
у овој серији уџбеника анализирали смо квантитативно, квалитативно и фреквенцијски. 
Квантитативна анализа показала је да је удео фонетског материјала зaдовољавајући, почев од 
нешто више од 11% у комплету за почетно учење, до нешто више од 4% у уџбенику за осми 
разред, као и да је удео сегментног материјала у односу на прозодијски готово двоструко 
већи. Квалитативна анализа показала је да су у овој серији уџбеника неке фонетске јединице 
заступљене по први пут (интонација унутрашњих фонетских синтагми, ритмика речи, ме-
сто акцента у речи), да постоје и иновативни облици представљања прозодијског материјала 
(дијалошка форма), али и да је понекад фонетски опис недовољно прецизан, да је фонетски 
материјал презентован изоловано у односу на текстуални и граматички материјал уџбеника. 
Резултати фреквенцијске анализе показали су да је тежиште фонетског материјала на ква-
литету увек тврдих и увек меких гласова, на пример, уместо на опозицијама тврди/меки су-
гласници, изговору редукованих вокала после меких сугласника, интонацији унутрашњих 
фонетских синтагми. Свакако аутори прате развој фонетике као науке и сама презентација 
материјала, конкретне фонетске јединице и њихов квалитет представљају помак у односу на 
претходне серије уџбеника руског језика за основну школу. 

Кључне речи: руски језик, основна школа, серија уџбеника Орбита, фонетски материјал, 
квантитативна, квалитативна, фреквенцијска анализа. 

The subject of this paper is the analysis of the phonetic material of the Orbita series of Russian 
language textbooks for primary school, co-authored by Professor Predrag Piper. We analyzed the 
phonetic material in this series of textbooks by quantity, quality and frequency. Quantitative anal-
ysis showed a satisfactory share of phonetic material, starting with over 11% in the initial learning 
textbook (for 5th grade), to over 4% in the 8th grade textbook, and the share of segmental material in 
relation to prosodic is almost twice as high. Qualitative analysis showed that in this series of text-
books some phonetic units are represented for the first time (intonation in internal phonetic phrases, 
word rhythm, position of stress in words), that there are innovative forms of presentation of prosod-
ic material (dialogical form), but also sometimes the phonetic description is not precise enough, that 
the phonetic material is presented in isolation in relation to the textual and grammatical material of 
the textbook. The results of frequency analysis showed that the focus of phonetic material is on the 
quality of always hard and always soft sounds, for example, instead of the opposition hard/soft con-
sonants, internal phonetic phrases. Certainly, the authors follow the development of phonetics as a 
science and the presentation of materials, specific phonetic units and their quality represent a step 
forward compared to previous series of Russian language textbooks for primary school.

Keywords: Russian language, primary school, Orbita textbook series, phonetic material, quan-
titative, qualitative, frequency analysis.

*1Дати рад представља необјављени и прерађени део дисертационих истраживања.
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Увод. Извори
Циљ датог рада јесте анализа и евалуација фонетског материјала (кванти-

тативна, квалитативна и фереквенцијска) презентованог у уџбеничкој серији 
Орбита (уџбенички комплет за сваки разред садржи три књиге: уџбеник, 
радну свеску и приручник за наставнике), чији је коаутор професор Предраг 
Пипер. Прво издање објављивано је од 2007. до 2010. године (комплет Орбита 
1 је намењен ученицима петог разреда основне школе, па све до Орбите 4, 
намењене ученицима 8. разреда основне школе2). 

Квантитативна, квалитативна и фреквенцијска анализа
Фонетски материјал у уџбеницима анализирали смо из три угла: квантита-

тивног, квалитативног и фреквенцијског. Прво смо приступили квантитативној 
анализи, која нам је разоткрила удео фонетског материјала у целокупном 
материјалу уџбеника. 

Фонетски материјал се, врло често, у оквиру одређене лекције, подразуме-
ва. Када се чита текст или се обрађују стихови, аутори обично дају назнаку на-
ставницима да обраћају пажњу на изговор и интонацију и исправљају ученичке 
грешке. Овакав материјал (који је секундарно фонетски) најчешће се именује 
као „неспецијални”3 фонетски материјал (Пассов 1989: 168). Овај материјал 
ушао је у квантитативну анализу, не и у квалитативну и фреквенцијску анализу.

Потом смо фонетски материјал подвргли квалитативној анализи, односно, 
анализирали смо сам квалитет описа приликом презентације фонетских јединица 
и креирања фонетских вежби, указујући на добре стране и на недостатке.

 Коначно, анализирали смо и учесталост презентација и вежби конкретног 
специјалног фонетског материјала у уџбеничкој серији Орбита почев од петог 
разреда, закључно с осмим разредом основне школе. Фреквенцијска анализа 
пружила је, такође, материјал за обиље занимљивих закључака. 

Квантитативна анализа 
У уџбеничком комплету Орбита 1 фонетски материјал заступљен је у 14 

од 16 лекција. Врло је висок удео фонетског материјала у односу на укупан 
материјал уџбеника у лекцијама 5−11, 13, 15, 17 и 19. Уколико бисмо про-
сечну вредност узели у обзир – видимо да фонетски материјал заузима око 
11,5% целокупног материјала уџбеничког комплета. У Орбити 1 доминирају 
сегментне јединице и њихове особине (у 12 лекција од 16 су заступљене, 
што чини удео од 10,5% у односу на целокупни материјал уџбеника), док су 
супрасегментне јединице и својства заступљене у свега 4 лекције (око 1% 
укупног материјала).

2 Комплетна библиографска референца за сваку појединачну књигу извора налази се на 
крају рада.

3 Ј. И. Пасов дати термин „неспецијални” (рус. „неспециальный”) користи више у вези с 
вежбама које се тичу фонетског материјала. Ми ширимо дати термин са вежби (неспецијалних) 
на фонетски материјал уопште (и изводимо термин „неспецијални фонетски материјал”). 
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Фонетски материјал је у уџбеничком комплету Орбита 2 заступљен у 7 од 
8 лекција. Његов удео нагло пада, нарочито када упоредимо квантитет фонет-
ског материјала с комплетом Орбита 1. Од приближних 11,5% удела фонет-
ског материјала у односу на целокупан материјал уџбеника у Орбити 1, спа-
ло се на приближних 5,3% удела фонетског материјала у материјалу уџбеника 
Орбита 2. Доминирају сегментне доминанте (заступљене у 7 од 8 лекција) у 
односу на прозодијске (заступљене у само 2 од 8 лекција). Сегментне доми-
нанте чине приближно 4%, док прозодијске чине приближно 1% целокупног 
материјала уџбеника. 

У уџбеничком комплету Орбита 3 фонетски материјал заступљен је у 7 од 8 
лекција. Удео фонетског материјала опада и даље и заступљен је 4,2% у односу 
на целокупан материјал уџбеника. Нешто већи удео наведеног броја односи се 
на прозодијски материјал (2,15%), док остали део (нешто више од 2%) односи 
се на сегментни материјал. Први пут у до сада анализираним уџбеницима кван-
титет прозодијског материјала превазилази квантитет сегментног материјала. 

Фонетски материјал у уџбеничком комплету Орбита 4 заступљен је у свакој 
лекцији. Удео фонетског материјала у односу на целокупан материјал уџбеника 
исти је као и у претходном уџбеничком комплету (4,15%). У датом комплету 
доминира сегментни материјал, док прозодијски обухвата тек 0,66% целокуп-
ног материјала уџбеника. Примећујемо и да су процентуално заступљеније сег-
ментне вежбе у односу на претходне комплете, јер се приближно 1,8% укуп-
ног материјала уџбеника односи на сегментна објашњења, док 1,7% фонетског 
материјала чине сегментне вежбе (удео објашњења и вежби је готово исти). 

Квалитативна анализа 
Орбита 1
Пре него што приступимо квалитативној анализи уџбеничког комплета Орбита 

1, указали бисмо на статус фонетског материјала у уџбенику, који сами аутори 
експлицирају у предговору приручника за наставнике уџбеничког комплета. 

Када се ради о презентацији и обради фонетског материјала, аутори се 
опредељују за „дедуктивно-аналитички приступ” (Приручник Орбита 1: 6). 
Аутори експлицирају да ће инсистирати „на раздвајању појма гласа од појма 
слова”, те да ће „посебним ликовним решењима руски гласовни систем” пре-
дочити ученику (Приручник Орбита 1: 8). Указују и на диференцијацију „са-
могласничког од сугласничког подсистема, и, посебно, парове тврдих и меких 
сугласника, и сугласника без пара, као и диференцирањем слова, уопште, од 
гласова” (Приручник Орбита 1: 9), што сматрамо веома важним; наиме, говор-
ницима српског језика, чији је водећи правописни принцип фонетски, тешко 
је усвајање дистинкиције слово/глас. Све ово аутори постижу користећи так-
ва ликовна решења, која називају врстом „школске фонетске транскрипције” 
(Приручник Орбита 1: 9). 

У упутствима која су већ усмерена на наставника, аутори у самом предговору 
дају препоруке да на исправном изговору треба инсистирати, те користити, поред 
групног, и „индивидуални приступ”, када „сваког ученика треба што више пута 
чути и исправити” (Приручник Орбита 1: 9). Аутори већ у самом предговору 



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Фонетика у уџбеницима Предрага Пипера за основну школу     273

експлицирају метод „преласка на читање”, чија је суштина у уочавању законито-
сти и њиховом аутоматизирању вежбама читања: „Прелазак на читање треба да 
се одвија од једносложних ка двосложним и вишесложним речима у чијем су са-
ставу само тврди сугласници, а затим се, истим редоследом, усваја читање речи 
са меким сугласницима у свом саставу. Речи у којима постоји једначење сугласни-
ка, појављују се у писаном облику тек у деветој лекцији. Корисно је да наставник 
избегава да превише теоријски објашњава ученицима правила читања у руском 
језику. Важно је да ученик уочи правила и да их с разумевањем примењује при 
читању, односно писању” (Приручник Орбита 1: 10). 

Будући да су ученици већ имали орални курс и да су већ савладали изговор 
многих меких сугласничких гласова, сматрамо да није неопходно инсистира-
ти на томе да прве речи које се појављују у писаном облику у уџбенику буду 
искључиво с тврдим сугласницима. Потребно је и да ученици одмах уоче те 
словно-гласовне односе, наравно, на познатим и једноставним речима. Када се 
ради о увођењу нових речи, требало би водити рачуна о две ствари: 1) речи тре-
ба да буду кратке, не дуже од двосложних, али могу садржати и меке и тврде 
сугласничке гласове; 2) прве речи које се појављују у писаном облику требало 
би буду управо оне речи које су ученици имали у оралном курсу. Наша је пре-
порука будућим ауторима уџбеника да се орални курс осмисли тек после првих 
писаних лекција. 

Аутори се у предговору дотичу и прозодијских средстава: акценат се поми-
ње у контексту „места акцента” у речи – аутори су, стога, акцентовали све 
речи у уџбенику „осим једносложних и неких речи које се често понављају” 
(Приручник Орбита 1: 10). Интонација се помиње у контексту интонаци-
оних конструкција „које треба усвојити”, а које се „у уџбенику посебно не 
обележавају” (Приручник Орбита 1: 10). Основни метод за усвајање инто-
национих конструкција јесте имитативно-аналитички метод: „Ученике тре-
ба упућивати да пажљиво опонашају наставникову интонацију и интонацију 
коју чују са снимка на компакт-диску, као и да слушају објашњења која настав-
ник даје на часу” (Приручник Орбита 1: 10). Аутори наглашавају и чињеницу 
да су у неким лекцијама уџбеника предвиђене посебне и комплексне вежбе за 
усвајање интонационих конструкција. 

Прве четири лекције су сликовне, односно, припадају оралној фази учења 
језика: обрађује се изговор руских [а] и [о] и указује се на разлику између 
тврдих и меких сугласника (Приручник Орбита 1: 13).4 Вежбе аудирања и 
понављања за спикером (неспецијални фонетски материјал) заступљене су у 
свим лекцијама. Већ у другој лекцији се уводи првих 6 слова азбуке (дата је на 
стр. 7 уџбеника). Поред неспецијалног фонетског материјала уводе се слова аз-
буке од ё до ш у трећој лекцији. У четвртој лекцији такође нема специјалног фо-
нетског материјала: аудирање и имитација су водеће активности. Обнављају се 
називи слова руске азбуке. 

У првој текстуалној лекцији (пета лекција), аутори су водили рачуна о томе 
да речи махом буду једносложне, и да су у њима заступљени искључиво тврди 

4 Фонетски материјал прве четири лекције смо ексцерпирали из приручника за наставнике, 
будући да је материјал уџбеника само сликовни. 
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гласови5: презентује се елементарна, „школска” хроматска транскрипција. 
Самогласници су представљени црвеном бојом, сугласници – плавом. Акценто-
вани самогласници имају нацртану круницу. Фонетска транскрипција није дата у 
квадратним заградама, али се јасно разликују гласови од слова (гласови су цртани 
и бојени); пошто се ради о фонетској транскрипцији, сматрамо да би адекватније 
било да је приказана малим, а не великим словима (малим словним знацима ина-
че се графички представљају знаци фонетске транскрипције). У петој лекцији 
тематизује се редукција гласова [а] и [о]. Сматрамо да би аутори требало да одвоје 
читање слова а од читања слова о, јер приликом читања слова а нема квалита-
тивних промена, док их код слова о има. Одлично су приказане квантитативне 
редукције променом величине знака транскрипције у квадратићу. 

Даље у раду нећемо прецизирати конкретну лекцију у којој је представљен 
специјални фонетски материјал, већ ћемо га описивати уз коментаре. Опозиције 
гласова по тврдоћи/мекоћи представљене су хроматски: тврди гласови су 
представљени тамноплавом бојом, меки – светлоплавом с додатним апостро-
фом. Врло је важна опозиција тврдоћа/мекоћа: најважнија разлика сугласничког 
система гласова руског језика у односу на српски јесте постојање великог броја 
меких и тврдих парних гласова и врло је добро што су је аутори дали поно-
во, на почетку наставе читања. У вези с прозодијским фонетским материјалом, 
аутори презентују акцентоване и редуковане гласове (у склопу фонетске 
транскрипције). Црвеном бојом су обележени самогласници [у], [о], [ы], [э], [а], 
док су жутом бојом обележена слова ю, ё, и, я, е. Аутори диференцирају слова 
и њихову дистрибуцију после меких, односно после тврдих сугласничких гла-
сова. Аутори означавају и редуковане вокалске гласове: глас који се реализује 
после меких сугласничких гласова обележавају као два гласа: и испод кога је э. 
У школској фонетској транскрипцији идеално је поистоветити дати редуковани 
глас с гласом [и].6 Следи глас [j] као резултат читања слова я, е, ю, я на апсолут-
ном почетку речи, после деоног знака (тврдог или меког), а за њимпрезентација 
алтернација звучних сугласничким гласовима с безвучнима, читање слова г у 
наставку -ого, читање словних група сч и жч обрађених на примерима муж-
чина, счастье, читање слова щ. Кратко бисмо напоменули да се у уџбенику и 
радној свесци помињу синтагме „изговор слова”. Слова се читају и пишу, како 
каже М. В. Панов, а гласови изговарају (Панов 1979: 6).7 Препоручили бис-

5 У уџбенику за почетно учење хрватских аутора (уџбенику који, такође, има орални 
период) С. Павуне и В. Хруш (1976) нема овако строгог диференцирања и учења читања 
прво речи с тврдим гласовима, а онда с меким: када се добро уради припремна фаза у 
оралном периоду и ученици већ имају у памћење урезан звучни „отисак” великог броја 
најфреквентнијих речи, нема много бојазни да ће једноставне речи (не дуже од двосложних), 
које садрже и меке гласове, погрешно прочитати.

6 Већ један од новијих универзитетских уџбеника фонетике (Князев, Пожарицкая 2011: 
71) редуковани глас [иэ] сматра одликом старе норме, док нову норму представља редуковани 
глас [и], тако да презентовање овог гласа као гласа [и] не мора бити само одлика тзв. 
„школске” транскрипције. 

7 Још једном бисмо истакли важност чињенице да се код ученика развија дистинкција 
слово/глас: слова се читају, док се гласови изговарају. Читањем слова се реализују одређени 
гласови. О важности ове дистинкције говорили су многи фонетичари Р. И. Аванесов, М. В. 
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мо ауторима да замене реч „изговор” речју „читање” када говоре о словима. 
Аутори презентују у наредним лекцијама читање речи са сугласничким сло-
вима која се реализују нулом гласа (здравствуй, солнце, пожалуйста…), као и 
читање словних група тся и ться: смеяться, радоваться. Следи обнављање 
парних тврдих и меких гласова када разликују значења речи: был−бил, вол−
вёл, као и алтернације звучних и безвучних у различитим речима, у позицији 
пред вокалом: плоды−плоты, супы−зубы. Напоменули бисмо да су дате веж-
бе презентоване на веома малом броју примера и ван контекста лекције (о важ-
ности контекста и наставе фонетике биће речи нешто касније у раду). Аутори 
презентују изговор гласа [ш], затим изговор гласа [ы] и његове дистинкције 
у односу на [и]. Указали бисмо на потребу проширења инструкције за вежбу 
дистинкције гласова [ы] и [и], у којој се сугерише ученицима да се потруде да 
гласови [ы] и [и] звуче различито: потребно указати и на то да је неопходно пра-
вилно изговорити тврд или мек сугласник пре ових гласова. Тврдоћа/мекоћа су-
гласника представља кључну сегментну особину за правилно усвајање акцен-
тованих и неакцентованих гласова и она би требало да буде заступљена увек 
у фонетском материјалу у ком се презентују или увежбавају акцентовани/не-
акцентовани вокали. Следи увежбавање меких/тврдих сугласничких гласова и 
гласа [j], увежбавање изговора гласова [ы] и [и]. У самом уџбенику циљ вежбе 
није на довољно јасан начин исказан, потребно је консултовати материјал при-
ручника за наставнике (Приручник Орбита 1: 96) како би намера аутора била 
јасна. Даље се увежбава глас [ј], обележен деоним тврдим знаком у виду вежбе 
с кратким упутством Произнеси, у којој се налазе кратке реченице, као, на при-
мер: Все сели и все съели. Нельзя объять необъятное. Последњи презентовани 
фонетски материјал односи се на читање слова ш, ч, щ, ж (жж). 

Закључак Орбита 1 
Квантитет фонетског материјала (11,5% у односу на материјал уџбеника) 

указује на почетно учење руског језика. 
У уџбеничком комплету доминира сегментни фонетски материјал у односу 

на прозодијски (10,5% према 1%). 
Свака лекција се, почев од прве писане лекције па до десете лекције, отвара 

фонетским материјалом. Речи које су изоловано дате у циљу објашњења кон-

Панов (Аванесов 1972: 18; Панов 1979: 6), на мешање категорија „слово : глас” у уџбеницима 
страног језика указивао је још почетком ХХ века Л. В. Шчерба (Щерба 1957: 16, 20; први 
пут рад објављен 1904). Додир са страним језиком (изузимајући орални курс) прати след 
писање → читање → усмени говор. О овој узајамности говориле су и Н. Н. Варјушенкова и 
Н. А. Љубимова (Варюшенкова, Любимова 1986: 89, 90). Сваки додир са фонетиком требало 
би почињати указивањем на разлику слова и гласа; резултат читања написаних слова јесте 
глас; указивање на ову дистинкцију неопходно је, било да се ради о учењу матерњег, било 
страног језика. Ово није само терминолошка разлика (умети тачно интерпретирати значење 
једног и другог термина), већ и дубока суштинска разлика коју ученици не усвајају, јер им се 
на њу недовољно обраћа пажња, тако да до краја (понекад и филолошких) студија у многим 
главама остане „збрка” коју можемо понекад чути (када се ради о настави фонетике „ученици 
не умеју да изговоре сва слова, нарочито мека”, на пример). Оценили бисмо указивање на ову 
дистинкцију у приручнику за наставнике као веома позитивно, важно и неопходно.
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кретне фонетске јединице, по изузетку су заступљене у основним текстовима 
и дијалозима. Иако је овакав прилаз обради теме условљен почетним учењем, 
уџбеничка лекција требало би да почиње текстом, тј. да се ученици прво уведу 
у тему коју треба да обрађују, док наставник може да представи фонетско-слов-
не новине, тј. новине приликом читања појединих речи. Идеално је да сам фо-
нетски материјал буде уткан у садржај лекције. О овоме пише и М. Н. Шутова 
(Шутова 2004: 14). Фонетски материјал мора да извире из самог садржаја 
лекције, односно увек би морао да има „комуникативну љуштуру”; сам текст 
треба да буде засићен фонетским материјалом планираним за обраду у датој 
лекцији. У целом комплету доминирају вежбе читања, сам неспецијални фо-
нетски материјал заузима велики удео у односу на целокупан језички материјал 
уџбеничког комплета. 

Орбита 2
У вези са статусом фонетског материјала из предговора у приручнику 

Орбита 2 издвојили бисмо следеће речи аутора: „Аутори су (…) тежили томе 
да у што већој мери остваре интегративни приступ настави руског језика, 
којим се настоји објединити когнитивни приступ (…), структурални приступ 
(пре свега у структуралној обради система гласова, система слова, граматичких 
структуралних модела, и лексичко-семантичких микросистема, где је то било 
могућно и дидактички оправдано), и функционално-комуникативни приступ 
(пре свега, у оријентацији на повезаност граматике и лексике у изражавању 
појединих семантичких категорија, нпр. времена, простора, припадања итд., 
као и у настојању да у уџбенику буду заступљени дијалошки и монолошки го-
ворни жанрови, микродијалози и развијени дијалози, описивање, препричавање 
и др.)” (Приручник Орбита 2: 5). 

Наставу фонетике би, уз објашњења која треба да буду самостална и подсете 
ученике на одређену фонетску јединицу, како би успешније урадили одређену 
вежбу или обновили већ научен фонетски материјал, требало, ако је икако 
могуће, укључивати у функционално-комуникативни приступ, што аутори у 
уџбенику чине када је реч о настави граматике и лексике, али у недовољној 
мери када је реч о настави фонетике. 

У уџбеничком комплету Орбита 2 тематизован је (нећемо прецизирати 
лекције) следећи фонетски материјал: почиње се, на одличан начин, обнављањем 
односа „слово – глас” у руском језику. Заглавље у одељку „гласови и слова” 
почиње илустрованим уводом: Звуки мы произносим... и слышим... буквы мы ви-
дим... пишем... и рисуем. Веома је важно ученицима повремено указивати на ову 
дистинкцију, будући да изворни говорници српског језика чији је водећи право-
писни принцип фонетски, не разликују у довољној мери појам слова од појма 
гласа и неретко их мешају. Следи вежба читања речи са словима я, е, ё, ю у не-
прекривеном и прикривеном слогу, дијереза сугласничких гласова. Прозодијске 
доминанте презентују се у оквиру нове редовне рубрике у којој је заступљен 
само прозодијски материјал, под називом Внимание, ударение! Рубрика до-
носи кратку шалу у дијалошком облику, којом се илуструје редукција гласова 
[а] и [о] у првом степену редукције: нога́, но́гу, на́ ногу. Први пут се теоријски 
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прозодијски материјал уводи у дијалошкој форми. Сматрамо да је оваква форма 
врло занимљива и приступачна, а занимљивост и динамичност самог текста се 
поваћава, јер су у дијалогу заступљене личне речи и глаголи у личном глаголском 
облику (Драгићевић 2007: 33). Постављање питања и давање одговора привлачнo 
је датом узрасту. Дијалошка форма коју аутори користе представља, доиста, по-
зитиван пример тематизовања фонетског материјала који добија, на овај начин, 
динамику. Истакли бисмо и чињеницу да је први пут у уџбеницима за основ-
ну школу презентован проблем графичког обележавања места акцента у речи. 
Тачно одређивање и бележење места акцента у речи ученицима представља ве-
лику тешкоћу. Из разговора са средњошколским наставницима руског језика саз-
нали смо да наставници готово целу прву годину (после најмање четири годи-
не учења руског језика) оспособљавају ученике да одреде место акцента. Стога 
су овакве вежбе веома битне и важне и требало би да у уџбеницима за основну 
школу буду далеко фреквентније. Следи презентација опозиције тврдоћа/мекоћа: 
путем обнављања фонетске транскрипције обнавља се бележење парних меких 
и тврдих сугласничких гласова. Аутори настављају тематизовање фонетских 
објашњења дијалошким моделом. Дијалошки представљају место акцента у кон-
кретним речима (реченице су акцентоване и ученицима задате за читање) и први 
степен редукције после меких гласова. Аутори изједначавају позиције гласова [и], 
[е] и [а] у примерима зима́, весно́й, глядя́тся. Иако ова минимизација броја ре-
дукованих гласова, тј. њихова реализација једним краћим [и] има теоријску за-
снованост о којој смо нешто више писали и предлагали овакав приступ (Князев, 
Пожарицкая 2011: 71), примећујемо противречност: на истој страни, у оквиру фо-
нетске транскрипције у којој се описују меки и тврди гласови, у примерима који 
на овом месту имају редукован вокал се налази глас [иэ] (визуелно дато и изнад э, 
укупне величине нешто мање од величине пуног гласа, пошто се ради о редукова-
ном гласу). У комплету Орбита 1 аутори користе дати знак. Требало би уједначити 
у читавом комплету реализацију првог степена редукције као [и]. Следи кратка 
презентација у вези с реализацијом гласа [j] као резултат читања речи у којима 
се пише деони знак: примери компьютер, объясни, друзья, подъезд су илустро-
вани, односно слова су им нацртана (не ради се о фонетској транскрипцији), а 
на местима слова ь и ъ (која су нацртана истоветно), у једном троуглу се налази 
глас [ј]. Објашњење је недовољно прецизно: „Буквы Ъ и Ь в данных словах пока-
зывают, что буквы Е, Ё, Ю и Я надо произносить так, как они называются.” 
(Уџбеник Орбита 2: 43). Ова непрецизност се највише тиче примера объясни́, 
у ком не изговарамо [ја], што би било адекватно називу слова я, већ [ји]. Даље 
аутори презентују опозицију гласова по звучности и алтернације по звучности: 
обезвучавање на крају речи и алтернације по звучности пред сугласником разли-
чите звучности. При презентацији звучних и безвучних гласова представљени су 
само тврди гласови, меких нема. У примерима за читање који се налазе и на ау-
дио-диску ван контекста су дате изоловане речи или кратки искази. Аутори даље 
представљају испадање сугласника: илустроване су речи праздник, сейчас, по-
жалуйста, здравствуй...; слова која се не читају илустративно су представљена 
у балону, илустрованом у линији изнад речи и у другој боји. Обнавља се читање 
слова ц и група тся, ться (групе тся и ться су илустроване и транскрибоване). 
Аутори дају неколико кратких реченица за читање, као и једну вежбу за писање 
у радној свесци ‒ на линије треба уписати или слово ц, или групе тся, ться. 
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Последњи презентовани фонетски материјал припада неспецијалном материјалу 
и односи се на увежбавање изговора гласова [ш], [ж], [ч], [щ], [ц]. Три строфе пес-
ме су предвиђене за читање и увежбавање изговора. 

Закључак Орбита 2
Квантитет фонетског материјала у односу на укупни материјал уџбеника зау-

зима 5%, док прозодијски материјал заузима свега 1% од поменутих 5%. Пошто 
се ради о продужном учењу, очекивано је да фонетског материјала буде мање. 
Међутим, будући да су ученици и даље на почетном нивоу учења, не више од 
А1, фонетски материјал би могао да буде заступљенији. 

Фонетски материјал је најчешће презентован изоловано, није повезан с лек-
сичко-граматичким делом лекције. Новина у односу на уџбенички комплет 
Орбита 1 јесте увођење прозодијског материјала моделом дијалога. Својом 
динамичношћу и занимљивошћу сам дијалог доприноси повећању пажње 
код ученика, која може резултирати бољим памћењем. Истакли бисмо и важ-
ност презентовања и увежбавања обележавања и читања места акцента у речи. 
Недовољна прецизност фонетског израза услед поједностављивања фонетских 
чињеница и прилагођавања узрасту одликује и овај уџбенички комплет.

Орбита 3
 Предговор у коме је статус фонетског материјала експлициран идентичан је 

као у претходном комплету. 
Презентација фонетског материјала почиње изговором гласа [ц]: презентују 

се правописне групе тц, дц, и тся, ться, праћене с неколико примера за 
вежбање. Уводи се нови знак транскрипције, [ц:]. Следи објашњење у вези са 
читањем слова о у позицији првог степена редукције. Уводи се транскрипци-
они знак [ă] и назив гласа короткое а. Транскрибују се читаве речи ([ăкно́], 
[гăро́х], [ăдна], [пăтом]) и даје се неколико примера речи за читање. Фонетски 
материјал презентује се на вишем нивоу: фонетска транскрипција врло је бли-
ска научној транскрипцији, уводе се нови знаци. У новом одељку Внимание, 
интонация! заступљена је прозодијска имитативна вежба упитних исказа 
који почињу везником А. Схематска контура која приказује кретање тона вер-
но представља његов силазно-узлазни благ покрет у оквиру средње-доњег ре-
гистра. Међутим, овај тип упитних исказа није идеалан за почетак наставе 
интонације, јер се овакво кретање тона употребљава у врло ограниченом броју 
упитних исказа; затим, ово није најтипичније кретање тона за руски језик, те 
стога сматрамо да дата интонациона конструкција (ИК-4) треба да представља 
прозодијску периферију наставе прозодије, док централни део треба да 
представљају само прве три интонационе конструкције, с посебним нагласком 
на трећу конструкцију, најфреквентнију, која треба да буде праћена великим 
бројем вежби, понављањем на готово сваком часу руског језика. Следи изговор 
сугласничких гласова пред вокалским гласом [э] у речима страног порекла, на-
ведено је неколико речи као пример (речи из текста поновљене су изоловано) 
и читање слова ч у фреквентним речима, у оквиру словних група чт и чн (ко-
нечно, скучно...); објашњење у вези с читањем неких речи које се појављују у 
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тексту: матч, помощник, бутса, счёт. У наредној целини аутори представљају 
исту прозодијску имитативну вежбу упитних исказа који почињу везником А на 
новом садржају. Следи обезвучавање гласова на крају речи, као и алтернација 
звучних са безвучним гласовима пред безвучним гласовима. Речи су транскри-
боване (друг, народ, приказ, зуб, багаж, узкий, редкий, резкий, сербский, тяж-
кий). Аутори даље презентују писање и читање речи с деоним знаком, нешто 
касније и писање неколико речи које се пишу с деоним знаком и словом о (ба-
тальон). У одељку Повторяем интонацию обнавља се интонација упитних ис-
каза без упитне речи (ИК-3). Кретање мелодијског тона ових исказа у уџбенику 
представљено је слично кретању тона упитних исказа с везником а, што је не-
тачно, будући да се кретање тона ова два типа упитних исказа веома разликује. 
Кратки упитни искази који су презентовани имају различит број слогова, те 
стога и донекле различито кретање мелодијског тона: центар ове конструкције 
некада је последњи слог (нема силазног кретања нити постцентралног дела), 
као у примерима Давно? и Передашь?, док у другима пак постоје сва три дела 
конструкције, претцентрални, централни и постцентрални, те тон обухвата цео 
дијапазон гласа, сва три регистра: Потроши́ли? Соли́ли? Позитивном бисмо ис-
такли чињеницу да су интонационе конструкције дате контрастивно: на упит-
ни исказ без упитне речи одмах се одговара обавештајним исказом истог лек-
сичког садржаја. Први пут у уџбеничком комплету аутори презентују кретање 
мелодијског тона у исказима који нису једносинтагматски. Прво се презентује 
интонација просте реченице: обавештајни и упитни исказ, варира се и место ин-
тонационог центра. Покрет тона илустрован је двама типовима стрелица (један 
тип стрелица илуструје силазни, други − узлазни покрет тона). Стрелица која 
означава контуру мелодијског тона иста је и у упитним исказима без упитне и са 
упитном речју. Позитивно за наставу прозодије руског језика у српској говорној 
средини јесте само тематизовање овог прозодијског материјала: први пут се у 
уџбеницима за основну школу уопште презентује интонација унутрашњих фо-
нетских синтагми. Донекле је објашњење кретања мелодијског тона праћено 
непрецизношћу описа (интонација расте и пада уместо мелодијски тон). Само 
објашњење одлично је осмишљено, али је недовољно прецизан опис. Кориснику 
уџбеника није довољно јасно какво је то узлазно кретање тона: да ли је узлаз-
ни покрет једнак узлазном кретању у упитним исказима без упитне речи или са 
упитном речју (где покрет и није узлазан, само је у овом уџбенику тако обеле-
жено), или упитном исказу са везником а. Будући да је покрет тона унутрашњих 
говорних синтагми најчешће налик на кретање мелодијског тона код исказа без 
упитне речи (ИК-3), ово би требало посебно нагласити. У зависности од темпа, 
стила, околности у којима је неки исказ изречен, зависи употреба конкретне ин-
тонационе конструкције, ИК-3 или ИК-4. Пошто аутори презентују исказе изо-
ловано, не можемо знати у којим околностима и ком стилу су употребљени, шта 
им претходи и следи, што нас наводи на још један закључак: када се презентује 
једна интонациона конструкција, морамо је примарно дати у миниконтексту: 
исказ који нам служи као модел за одређено кретање тона мора имати бар још 
једну реплику (уколико је дијалог) или још један исказ испред и иза себе (ако се 
ради о монологу). Он мора бити контекстуализован. О овоме су писале и Н. Е. 
Луцка (Луцкая 1983) и Д. Н. Антонова (Антонова 1975: 60). 
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Закључак Орбита 3
Удео фонетског материајал и даље опада у односу на укупан материјал ком-

плета (4,2%). Орбита 3 је уџбенички комплет који је најбогатији прозодијским 
материјалом: нешто више од половине укупног фонетског материјала припада 
прозодијском. 

Први пут се у основношколском уџбенику руског језика представља инто на-
ција унутрашњих фонетских синтагми и ИК-3, које би, због велике фреквент-
ности саме конструкције управо у унутрашњим синтагмама требало да заузму 
централно место у настави прозодије. Сам прозодијски и остатак сегментног 
материјала презентован је изоловано и ван контекста. Сегментни мате ријал углав-
ном се обнавља, често га карактерише недовољна прецизност описа. Школска 
фонетска транскрипција замењена је транскрипцијом блиском научној. 

Орбита 4
Фонетски материјал овог уџбеничког комплета почиње презентацијом места 

акцента у речима које имају исти словни састав, а где место акцента диферен-
цира значење (мука́ − му́ка; звоно́к – зво́нок; замо́к − за́мок; доро́га – дорога́; 
жарко́е – жа́ркое; смо́трите – смотри́те; плачу́ – пла́чу). Следи место акцен-
та у различитим облицима речи. Контрастирају се генитив једнине и номинатив 
множине неколико именица (игра, страна, лес, поле). Речи су дате у синтагмама 
које упућују на њихов облик (на пример начало игры́, весёлые и́гры). Значај овог 
супрасегментног материјала јесте у томе што му се по први пут у уџбеницима 
за основну школу посвећује пажња. На истом словном материјалу одлично се 
види колики је значај места акцента у речи, на који начин се мења гласовни са-
став речи које се потпуно исто пишу када је место акцента различито. Позитивно 
је што су дати еквиваленти у српском језику, како би ученици видели колико је 
важно место акцента за значење речи. И дато објашњење карактерише ванкон-
текстност и изолованост, материјал је презентован као списак речи. Посебно 
бисмо истакли да се у датом комплету Орбита 4 на аудио-материјалу сваког 
дијалога указује на специфичност разговорне руске интонације у упутству: 
Обратите особое внимание на интонацию разговорного общения. Аутори даље 
презентују увек тврде и увек меке гласове, затим парне тврде и меки сугласнике, 
изговор [ц:], које се реализује читањем словних група тся и ться, читање група 
сч, жч. Даље аутори презентују прозодијску доминанту која се односи на гласо-
ве [и] и [ы] и изговор тврдог/меког гласа испред одговарајућих гласова. Аутори 
настављају с презентацијом алтернације гласова [и] и [ы]: (с Ирой, с Игорем, 
от Ивана, перед играми, в июле) и први пут указује на алтернацију гласа [и] са 
[ы] у фонетској речи. Следи обнављање писања и читања речи с деоним знаком, 
обезвучавање звучних сугласника на крају речи пред паузом, алтернације звуч-
ног са безвучним пред безвучним и обрнуто. Представљена је дијереза суглас-
ника на примерима сугласничких група стн и здн. Следи вежба у којој ученици 
читају синтагме с речима које ове групе (на пример, местный театр, честный 
человек...). Аутори даље представљају читање удвојених сугласника. Читањем 
ових слова реализују се, по ауторима, дуги сугласнички гласови. За читање су 
дате речи Савва, Анна, вилла, сумма... У појединим речима аутори су направи-
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ли омашке: као речи у којима се реализује дуг сугласнички глас, погрешно је 
су дате речи коллега, аппетит, грамматика, аппарат: реализације су прости 
гласови [л᾽], [п᾽], [м] и [п] (Орфоэпический словарь 1983: 28, 107, 209; Иванова 
2011: 15, 133, 269). Када се тематизују удвојени сугласнички гласови неопход-
но је а) правити разлику између речи руског порекла и речи страног порекла (на 
пример вилла – длинный); б) правити разлику (у вези с писањем удвојених сло-
ва) између транслитерације (преузимања речи с правописом страног језика) и 
речи у којима је удвојено слово на граници између корена и суфикса, префикса 
и корена. 

Закључак Орбита 4
Исти квантитет фонетског материјала као у комплету Орбита 3, с тим што у 

комплету Орбита 4 готово да одсуствује прозодијски материјал, који је домини-
рао претходним комплетом (0,7% од 4,2 посто фонетског материјала). Истакли 
бисмо и чињеницу да је први пут заступљен фонетски материјал у вези с ме-
стом акцента у речима истог словног састава, или различитим облицима исте 
речи, као и материјал који тематизује и алтернацију гласа [и] с гласом [ы] после 
тврдих сугласничких гласова у фонетској речи. 

Фреквенцијска анализа 
Анализирајући учесталост заступљености конкретног фонетског материјала у 

уџбеничкој серији Орбита за основну школу, дошли смо до следећих закључака: 
Сегментни материјал готово двоструко је заступљенији у односу на 

прозодијски, односно супрасегментни, тај однос приближно је 56:30. 
Најзаступљенији сегментни материјал представљају меки сугласнички гласо-
ви: најзаступљенији је глас [ј], следе [ч᾽] и [ш᾽], укупно 22 пута се презентују. 
Тврди гласови у серији уџбеника су заступљени 20 пута (најчешћи су [ж], [ш] и 
[ц]). Шест пута у уџбеничкој серији заступљени су парни тврди и меки суглас-
нички гласови. Алтернације сугласничких гласова су у сваком комплету пре-
зентоване по једанпут (заступљене 4 пута). Звучни и безвучни помињу се само 
једном у читавој серији уџбеника. 

Најфреквентнији прозодијски материјал односи се на акцентоване вокале 
(12 пута се презентују) и редуковане вокале (4 пута презентовани). Најчешћи 
акцентовани глас је глас [ы], најчешће презентован у контрасту с гласом [и]. 
Тематика посвећена месту акцента у речи у ужем смислу заступљена је че-
тири пута у читавој серији уџбеника. Интонација исказа има упола мању 
заступљеност у односу на вокале, тиче се претежно једносинтагматских (упит-
них) исказа. Само једном је заступљен вишесинтагматски исказ, представљен 
интонацијом унутрашње синтагме двосинтагматског исказа.

Закључак
Фонетски материјал у уџбеничкој серији Орбита квантитативно је адек-

ватно заступљен, нешто више на почетном учењу (чак 11,5%). Квантитет фо-
нетског материјала очекивано опада у наредним комплетима, али никад испод 
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4% специјалног фонетског материјала. Квантитативном анализом дошли смо 
до податка да је готово двоструко већа заступљеност сегментног фонетског 
материјала у односу на супрасегментни материјал у целој серији уџбеника.

Када се ради о самој презентацији и квалитету описа фонетског материјала, 
највеће предности ове серије уџбеника огледају се у следећем: једна од 
најважнијих особина сугласничког система која је, уједно, веома компликована 
за усвајање, јесте опозиција гласова по тврдоћи/мекоћи. Аутори почињу орал-
ни део уџбеника за почетно учење управо овом јединицом, поново је тематизују 
у првој текстуалној лекцији уџбеника за почетно учење: понављање дате 
јединице доприноси бољем усвајању. Од самог почетка аутори инсистирају 
на разликовању термина слово и глас, што је веома важно. По први пут се 
уџбеницима фонетике за основну школу представља интонација унутрашњих 
фонетских синтагми и ИК-3, као и фонетски материјал који тематизује место 
акцента у речи и место акцента у речима истог словног састава, или различи-
тим облицима исте речи. Први пут представљен је фонетски материјал у вези 
с алтернацијом гласа [и] с гласом [ы] после тврдих сугласника у предлозима у 
оквиру исте фонетске речи. Као огромну предност уџбеничке серија Орбита у 
вези с начином презентације прозодијског материјала, јесте његова дијалошка 
форма. Дијалог даје динамичност самом садржају, проблематизује материјал и 
даје одговоре, што доприноси мотивацији за учење и памћењу. 

Неки од недостатака на које бисмо указали односе се на недовољну прециз-
ност фонетских описа (нужна последица прилагођавања узрасту), на изолованост 
примера, њихову неповезаност с текстуалним и граматичким делом лекције. 

Коначно, фреквенцијска анализа показала је и да је тежиште фонетског 
материјала унеколико померено: уместо што је тежиште на гласовима руског 
језика који су увек тврди или увек меки, оно би требало да буде на опозицији 
тврдих и меких сугласника (што је у уџбенику за почетно учење учињено, 
али не и у наредним уџбеницима), на редукцији вокала после меких гласова 
(икању), на ритмици речи, као и на интонацији незавршених фонетских синтаг-
ми, као најфрекевнтнијим елементима који се у говору срећу, а који су говорни-
цима српског језика (и не само српског) тешки за усвајање. 

Уџбеничка серија Орбита, када се ради о презентацији и вежбама специ-
јалног фонетског материјала, прати развој фонетике као науке и свакако пред-
ставља помак унапред у односу на претходне генерације уџбеника. 

Цитирана литература

Аванесов, Рубен И. Русское литературное произношение. Москва: Просвещение, 1972. 
[Avanesov, Ruben I. Russkoe literaturnoe proiznoshenie. Moskva: Prosveshchenie, 1972]
Антонова, Дина Н. «О сопроводительном курсе фонетики и интонации в учебнике
русского языка для иностранцев». Русский язык за рубежом № 2, 1975: 59−62.
[Antonova, Dina N. «O soprovoditelʹnom kurse fonetiki i intonat͡sii v uchebnike russkogo i͡azyka 

dli͡a inostrant͡sev». Russkiĭ i͡azyk za rubezhom № 2, 1975: 59−62]
Варюшенкова, Нина Н., Нина А. Любимова. «Фонетико-графическая интерференция и ее проявле-

ние в речи на неродном языке». Русский язык за рубежом № 1, 1986: 88−90.



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Фонетика у уџбеницима Предрага Пипера за основну школу     283
[Vari͡ushenkova, Nina N., Nina A. Li͡ubimova. «Fonetiko-graficheskai͡a interferent͡sii͡a i ee 

proi͡avlenie v rechi na nerodnom i͡azyke». Russkiĭ i͡azyk za rubezhom № 1, 1986: 88−90]
Драгићевић, Рајна. „Ка бољим уџбеницима за српски језик”. [У:] Б. Марковић (ур.) Уџбеник 

и савремена настава. Зборник поводом 50 година рада Завода за уџбенике. Београд: Завод 
за уџбенике, 2007, 27−35.

[Dragićević, Rajna. „Ka boljim udžbenicima za srpski jezik”. [U:] B. Marković (ur.) Udžbenik i 
savremena nastava. Zbornik povodom 50 godina rada Zavoda za udžbenike. Beograd: Zavod za 
udžbenike, 2007, 27−35]

Иванова, Татьяна Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударе-
ние, грамматические формы (около 40 000 слов). Москва: Дрофа, Русский язык – Медиа, 
2011. 

[Ivanova, Tatʹâna F. Novyj orfoèpičeskij slovarʹ russkogo âzyka. Proiznošenie, udarenie, 
grammatičeskie formy (okolo 40 000 slov). Moskva: Drofa, Russkij âzyk – Media, 2011]

Князев, Сергей В., Софья К. Пожарицкая. Современный русский литературный язык. 
Фонетика, графика, орфография, орфоэпия. Москва: Академический Проект, Гаудеамус, 
2011. 

[Knâzev, Sergej V., Sofʹâ K. Požarickaâ. Sovremennyj russkij literaturnyj âzyk. Fonetika, grafika, 
orfografiâ, orfoèpiâ. Moskva: Akademičeskij Proekt, Gaudeamus, 2011]

Луцкая, Наталья. Э. «Работа над ритмикой и интонацией русской диалогической речи». 
Русский язык за рубежом № 3, 1983: 35−41.

[Luckaâ, Natalʹâ. È. «Rabota nad ritmikoj i intonaciej russkoj dialogičeskoj reči». Russkij âzyk za 
rubežom № 3, 1983: 35−41]

Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы 
(ред. Р. И. Аванесов). Москва: Русский язык, 1983.

[Orfoėpicheskiĭ slovarʹ russkogo i͡azyka. Proiznoshenie, udarenie, grammaticheskie formy (red. R. I. 
Avanesov). Moskva: Russkiĭ i͡azyk, 1983]

Панов, Михаил В. Современный русский язык. Фонетика. Москва: Высшая школа, 1979.
[Panov, Mikhail V. Sovremennyĭ russkiĭ i͡azyk. Fonetika. Moskva: Vysshai͡a shkola, 1979]
Пассов, Ефим И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. 

Москва: Русский язык, 1989. 
[Passov, Efim I. Osnovy kommunikativnoĭ metodiki obuchenii͡a inoi͡azychnomu obshchenii͡u. 

Moskva: Russkiĭ i͡azyk, 1989]
Шутова, Марина Н. «Фонетический курс русского языка для иностранных студентов-фило-

логов на завершающем этапе обучения». Русский язык за рубежом № 4, 2004: 12−16. 
[Šutova, Marina N. «Fonetičeskij kurs russkogo âzyka dlâ inostrannyh studentov-filologov na 

zaveršaûŝem ètape obučeniâ». Russkij âzyk za rubežom № 4, 2004: 12−16]
Щерба, Лев В. «О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предме-

та». [В:] Избранные работы по русскому языку. Москва: Учпедгиз, 1957, 11−20.
[Ŝerba, Lev V. «O služebnom i samostoâtelʹnom značenii grammatiki kak učebnogo predmeta». 

[V:] Izbrannye raboty po russkomu âzyku. Moskva: Učpedgiz, 1957, 11−20]
Pavuna, Stanka, Vera Hruš. Говорите с нами. Početnica ruskog jezika za V razred osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga, 1976. 
[Pavuna, Stanka, Vera Hruš. Govorite s nami. Početnica ruskog jezika za V razred osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga, 1976]



Славистика XXVІ/1 (2022)

284 Јелена Гинић

Извори

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 1. Руски језик за пети разред 
основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2007. 

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 1. Ruski jezik za peti razred osnovne 
škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007]

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 1. Руски језик. Радна свеска 
за пети разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2007.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 1. Ruski jezik. Radna sveska za peti 
razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007] 

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 1. Руски језик. Приручник 
за наставнике за пети разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2007. 

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 1. Ruski jezik. Priručnik za nastavnike 
za peti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007]

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 2. Руски језик за шести раз-
ред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2008. 

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 2. Ruski jezik za šesti razred osnovne 
škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008]

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 2. Руски језик. Радна свеска 
за шести разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2008. 

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 2. Ruski jezik. Radna sveska za šesti 
razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008]

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 2. Руски језик. Приручник 
за наставнике за шести разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2008. 

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 2. Ruski jezik. Priručnik za nastavnike 
za šesti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008]

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 3. Руски језик за седми раз-
ред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2009. 

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 3. Ruski jezik za sedmi razred osnovne 
škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2009]

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 3. Руски језик. Радна свеска 
за седми разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2009.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 3. Ruski jezik. Radna sveska za sedmi 
razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2009] 

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 3. Руски језик. Приручник 
за наставнике за седми разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2009. 

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 3. Ruski jezik. Priručnik za nastavnike 
za sedmi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2009]

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 4. Руски језик за осми раз-
ред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2010. 

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 4. Ruski jezik za osmi razred osnovne 
škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010]

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 4. Руски језик. Радна свеска 
за осми разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2010.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 4. Ruski jezik. Radna sveska za osmi 
razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010] 

Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 4. Руски језик. Приручник 



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Фонетика у уџбеницима Предрага Пипера за основну школу     285
за наставнике за осми разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2010. 

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 4. Ruski jezik. Priručnik za nastavnike 
za osmi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010]

Елена Гинич

ФОНЕТИКА В УЧЕБНИКАХ ПРЕДРАГА ПИПЕРА  
ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНИХ ШКОЛ СЕРБИИ

Резюме

В данной статье мы анализировали фонетический материал в серии учебни-
ков для восьмилетних школ Сербии под названием Орбита, соавтором которых 
является профессор Предраг Пипер. Мы провели количественный, качественный 
и частотный анализ фонетического материала и пришли к интересным выводам. 
Результаты количественного анализа показали, что доля фонетического материа-
ла в пятом классе (первый год изучения русского языка) составляет больше 11% 
совокупного материала учебника. Доля фонетического материала в учебниках 
шестого, седьмого и восьмого классов резко падает, но не меньше 4% (4,2% в 
восьмом классе). Доля сегментного материала вдвое больше, чем доля суперсег-
ментного материала. Результаты качественного анализа показали, что в данной 
серии учебников есть очень важные фонетические единицы, представленные в 
учебниках для восьмилетних школ впервые (интонация внутренних финетиче-
ских синтагм, ритмика слова, место ударения в слове, ИК-3, чередование глас-
ного [и] с гласным [ы]; просодический материал представлен в форме диалога, 
что оказывает влияние на мотивацию при изучении русского языка). С самого 
начала авторы настаивают на различении значения терминов буква/звук, что яв-
ляется очень важным для носителей сербского языка. С другой стороны, фоне-
тическое описание не всегда является достаточно точным (когда фонетическое 
описание дидактизируется, чтобы ученикам на данном возрасте оно было понят-
ным, точность неизбежно теряется), фонетический материал чаще всего пред-
ставлен изолированно от текстуального и грамматического материала учебника. 
Результаты частотного анализа показали, что в центре внимания авторов в учеб-
никах Орбита ‒ прозношение всегда мягких и всегда твердых согласных звуков, 
например, вместо того, чтобы центр внимания был на парах твердый/мягкий зву-
ки, на произношении редуцированных гласных после мягких согласных, на ин-
тонации внутренних фонетических синтагм. 

Тем не менее, презентация фонетического материала в данной серии учебни-
ков представляет собой шаг вперед по отношению к предыдущим сериям учеб-
ников русского языка для восьмилетних школ: авторы несомненно следили за 
развитием фонетики как науки. 

Ключевые слова: русский язык, восьмилетняя школа, серия учебников Орбита, 
фонетический материал, количественный, качественный, частотный анализ. 
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ПРОФЕСОР ПРЕДРАГ ПИПЕР КАО АУТОР УЏБЕНИКА  
ЗА ОСНОВНУ И СРЕДЊУ ШКОЛУ

У раду се даје преглед ауторских, тј. коауторских уџбеника руског језика професо-
ра Предрага Пипера намењених ученицима основних и средњих школа. Уџбеници се 
сагледавају са теоријског и практичног аспекта: анализира се њихов структурни и садржајни 
план, комуникативни аспекти, организација језичког и говорног материјала, систем вежбања, 
образовне, културолошке и васпитне функције. Даје се оцена свих наведених параметара 
квалитета са акцентом на комуникативној оријентацији и могућностима примене усвојених 
знања и вештина у реалној комуникацији. 

Циљ рада је да се укаже на извесне предности савремене концепције уџбеника страног 
(руског) језика у односу на традиционалну. Резултати истраживања показаће да се анализи-
рани уџбеници одликују низом иновативних дидактичких решења, пре свега комуникатив-
ном и практичном усмереношћу, што представља радикални заокрет у односу на традицио-
налну концепцију уџбеника страног (руског) језика у нас.

Кључне речи: руски језик, уџбеник руског језика, основна школа, средња школа, комуни-
кативни аспекат.

The paper offers a review of the Russian language textbooks for primary and secondary schools 
authored or co-authored by Professor Predrag Piper. The textbooks are analysed from both the the-
oretical and practical perspectives: their structural and content-related plan is reviewed, as well as 
their communicative aspects, organisation of linguistic and spoken language materials, the system 
of exercises, educational, cultural, and pedagogical functions. All these parameters of quality are 
evaluated, focusing particularly on the communicative orientation and the possibilities of using the 
acquired knowledge in real-life situations. 

The aim of the paper is to point to certain advantages of the modern concept of foreign language 
(Russian) textbooks over the traditional ones. The research results indicate that the analysed text-
books feature many innovative didactic solutions, primarily in terms of their communicative and 
practical orientation, which makes them radically different from the traditional foreign language 
(Russian) textbooks in our country. 

Кeywords: Russian language, Russian language textbooks, primary school, secondary school, 
communicative aspect. 

Увод

У богатој научној, лингвистичкој и педагошкој заоставштини професора 
Предрага Пипера важно место заузима рад на уџбеницима. Иако мање позна-
та нашој научној и стручној јавности, његова дидактичко-методичка и педа-
гошка делатност оставила је значајан траг у српској лингводидактици. Заједно 
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са својим колегама – коауторима Марином Петковић, Светланом Мирковић, 
Вучином Раичевићем и Андрејем Тарасјевом осмислио је и саставио низ 
уџбеника за основну и средњу школу и увео значајне новине на концепцијском, 
садржајном и методолошком плану. 

У раду се даје преглед и оцена ауторских, тј. коауторских уџбеника професора 
Предрага Пипера из серије Давайте дружить (ДД1–4) и Орбита (О1–4) 
за основну школу, као и уџбеника из серије намењене ученицима гимназија 
и средњих стручних школа за почетну етапу учења руског језика (РЈ1–4). 
Уџбеници су настајали континуирано у распону од готово две деценије. Од по-
четка 90-их година од када се примењују у настави доживели су бројна издања, 
а по многим параметрима квалитета актуелни су и данас. Уџбенике сагледава-
мо са теоријског-концепцијског и практичног аспекта. Теоријско-концепцијски 
аспекат пружа увид у дидактичко-методичку структуру уџбеника на макро- 
и микроплану, факторе релевантне за селекцију и обим језичког и говорног 
материјала, методе, принципе и облике рада који су заступљени у уџбеницима. 
Практични аспекат треба да покаже у којој мери су уџбеници функционални, тј. 
да ли су саображени циљевима наставе, психолошким, интелектуалним и кому-
никативним  потребама узрасне групе којој су намењени. 

Циљ истраживања је да се укаже на промене на садржајном и методолош-
ком плану, као и на аспекте које уџбенике из поменутих серија умногоме карак-
теришу као модерне и иновативне у односу на традиционалне уџбенике руског 
језика у нас.  

Структурно-садржајни план  

Резултати анализе показују да на макроплану нема значајнијих разлика међу 
уџбеницима. Макроструктуру чине тематске целине, тј. уџбеничке лекције чији 
број варира од 7 до 12. Изузетак представља једино уџбеник из серије Давайте 
дружить за пети разред основне школе (прва година учења) у коме је материјал 
организован у виду микроцелина којих је укупно 33. У оквиру поменутих цели-
на материјал није изложен линеарно, те се може обрађивати у слободном порет-
ку и селективно (ДД1–4; О1–4; РЈ1–4). Елементе сваке целине чине текстови, 
граматички садржаји, рубрике за обнављање старог и усвајање новог градива, 
језичка и говорна вежбања, комуникативне функције, културолошки садржаји 
и руска говорна етикеција. 

Уџбенике одликује савремени, у многим елементима иновативни приступ 
у одабиру и презентацији наставних материјала, пре свега тема и текстова за 
обраду. Доминирају теме из свакодневног живота: школа, породица, дружење, 
дописивање, распуст, путовања, руска природа, годишња доба, руска зима, 
спорт, здрав живот, обичаји, празници. У уџбеницима за средњу школу, поред 
већ поменутих, обрађују се и теме из руске и националне историје и културе 
са акцентом на руско-српским историјским и културним везама, традицији и 
православној духовности. 
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Комуникативни аспекти

У уџбеницима се посебна пажња посвећује језичким вештинама, нарочито 
вештини усменог и писменог изражавања на бази прочитаног текста и умењу 
примене поменутих вештина у решавању конкретних комуникативних задатака. 
Управо та комуникативна оријентација даје уџбеницима нову димензију и квали-
тет који их битно опредељује у односу на традиционални приступ у коме је кому-
никативни аспекат био слабије изражен. Основна јединица рада и даље је текст, 
уз напомену да поред монолошког текста, на коме се углавном базирао традици-
онални уџбеник, све више доминира дијалог као говорни модел који има приме-
ну у реалној комуникацији. Дијалог служи као материјал за увежбавање читања 
у пару или групи, као извор нових речи и израза из свакодневног говора, као мо-
дел за усвајање и увежбавање граматичких јединица, као образац руске говор-
не етикеције или као модел за састављање сличних усмених и писмених исказа 
у дијалошкој форми. У наставку излагања наводимо примере микродијалога за 
увежбавање интонације и обнављање прошлог времена глагола:

Повтори за преподавателем. Обрати внимание на интонацию.
– Можно открыть окно?
 – Да, можно.
–Можно сесть к окну?
 –Да, можно.
– Можно мне выйти из класса?
 – Нет, нельзя. 
– Можно вытереть доску?
 – Пожалуйста. (...) (ДД2: 25)

Проверь, умеешь ли ты закончить реплику:
Образец: – Летом Лида ездила во Владивосток. 
И Коля тоже ездил во Владивосток.
– Всё лето Миша играл в баскетбол. – И мои братья ...  
– Вчера брат был в кино. – И Наташа тоже .... .
– Соня всё лето танцевала и купалась. – И мы тоже .... и .... .
– Вчера мы в школе повторяли новые слова. – А ты тоже дома ... . (О4: 18)

У уџбеницима су обрађене најважније комуникативне функције са елемен-
тима руске говорне етикеције. Тако ће ученици научити шта Руси говоре при 
сусрету, а шта на растанку, пред пут (ДД1; ДД4; О4; РЈ4); шта говоре када се 
упознају (ДД4; О4; РЈ4), када изражавају комплименте, похвале, критику, пре-
поруку или савет (О3); како да се учтиво обрате непознатој особи и оријентишу 
у граду (ДД1; РЈ2); које изразе користе како би означили почетак заједничке ак-
тивности, радње, кретања (пошли, поехали, начали); шта говоре и пишу када 
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честитају рођендан, Нову годину и друге празнике (ДД3; ДД4; О4; РЈ2), када 
позивају у госте и наздрављају (РЈ1); које изразе користе при куповини одеће, 
обуће (ДД2; РЈ1) и намирница у продавници (ДД3); како изражавају упозорење 
(ДД3), неслагање (О4), сагласност или несагласност (РЈ2); које изразе користе 
наставници, а које ученици на часу (О4); шта говоре у градском превозу (О4); 
како изражавају своје мишљење (О4; РЈ4), радост, задовољство (ДД4; О4), по-
требу, обавезност, молбу (РЈ2) и низ других комуникативних функција које 
имају примену у свакодневној комуникацији.  

Граматички садржаји

Комуникативни приступ уочен је и у презентацији граматичких садржаја 
што је још један значајан помак у односу на уџбенике претходних генерација. 
Он још увек није доминантан у презентацији граматичке грађе, али постепе-
но постаје озбиљна алтернатива традиционалном начину увођења граматич-
ких материјала. Традиционални приступ и даље је присутан у виду објашњења, 
правила, схема и формалних граматичких вежбања, међутим он све више усту-
па место модерним, комуникативно оријентисаним граматичким моделима 
и вежбањима на основу којих се граматика усваја на бази комуникације. Ево 
једног примера у коме се кроз питања и одговоре увежбава императив:

Тебя спрашивают – ты отвечаешь. 
Образец: 
– Можно прыгать в воду? – Прыгай. Прыгайте.

– Можно идти на место? – ...................................
– Можно читать вслух? – ......................................
– Можно писать карандашом? – ...........................
– Можно слушать музыку? – ................................. (ДД2: 10)

Још један веома успешан начин увођења новог граматичког материјала је 
кроз кратку причу у виду стрипа. Као пример наводимо причицу „Ослик и гру-
зовик” која има за циљ да упозна ученике са падежима. Свака сличица из приче 
уз одговарајући текстуални садржај илуструје одређени падеж – од номинати-
ва до локатива:

Идёт по у́зкому мосту́ о́слик. Идёт навстре́чу ему грузови́к. Встре́тились, 
останови́лись. У о́слика покла́жа тяжёлая. И у грузовика́ покла́жа тяжёлая. 
Не хочет грузови́к о́слику доро́гу уступи́ть. Не хочет о́слик грузовику́ доро́гу 
уступи́ть. Толка́ет грузови́к о́слика. Толка́ет о́слик грузови́к. Дрожи́т под 
о́сликом мост. Дрожи́т под грузовико́м мост. Трясётся покла́жа на о́слике. 
Трясётся покла́жа на грузовике́ (ДД2: 12).

Након читања причице ученици се питањима наводе да у формулацији одго-
вора употребе именице ослик и грузовик у одређеном падежу. (ДД2: 13)
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Фонетика

Значајну новину у уџбеницима за основну школу представљају мини ру-
брике посвећене фонетици. На страницама уџбеника можемо наћи обиље фо-
нетског материјала – низ илустрација које описују фонетске појаве у руском 
језику, као и велики број вежбања за усвајање правилног изговора руских гла-
сова, акцента и интонације. На плану фонетике посебно се издвајају уџбеници 
из серија Давайте дружить и Орбита за пети разред основне школе (прва го-
дина учења) који уводе ђаке у наставу руског језика кроз кратак орални курс у 
току кога се они постепено упознају са новим предметом, привикавају слух на 
страни језик који почињу да уче, слушају, понављају и памте речи, фразе, рече-
нице и читаве пасаже на руском језику. Управо по овом уводном оралном кур-
су наведени уџбеници за основну школу разликују се од свих осталих уџбеника 
старије и новије генерације у којима је овај важан сегмент наставе изостао. 
Објашњење донекле можемо тражити у чињеници да су поменути уџбеници 
настајали у време када се руски још увек учио као први страни језик са фон-
дом од 4 часа недељно који је наставнику пружао више могућности и простора 
за планирање наставе. Фонетски материјали се и по завршетку почетне етапе 
учења протежу кроз све наредне етапе у најразноврснијим видовима: најчешће 
кроз илустративне прилоге, песмице, брзалице, пословице, шале. Ево како ау-
тори у уџбенику за шести разред на шаљив начин објашњавају разлику између 
звучних и безвучних сугласника:  

Мы звонкие. 
– Почему?
– Потому что на нас можно кричать. 
Б, Д, Г...

Мы глухие.
– Почему?
– Потому что на нас нельзя кричать.

П, Т, К...

Следе примери:
Ешь суп.
– Болит зуб.

   Схватил мальчик лук  
   и побежал на луг.

   А потом пошёл в лес  
   и на дерево влез. 

(ДД2: 22)

Језичка и говорна вежбања

Вежбања у уџбеницима и радним свескама које их прате (ДД1–3 РС; О2–4 РС)  
разноврсна су: обавезни су одговори на питања уз сваку лекцију, састављање 
реченица на основу задатих речи или према обрасцу, допуњавање реченица, 
трансформација реченица, стављање речи у одређени граматички облик – време 
или падеж, превод реченица са српског на руски језик. Уочен је такође велики 
број вежбања за усвајање правилног изговора и интонације које су равномерно 
распоређене кроз уџбенике (ДД1–2; О1–2). Поред наведених традиционалних 
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видова вежбања, у уџбеницима и радним свескама су заступљена и вежбања за 
развијање вештине усменог и писменог изражавања са ослонцем на текст или 
без њега, препричавање лекције на основу питања, састављање кратких усме-
них исказа на основу задатих речи, симулирање дијалога на материјалу из тек-
ста, ситуативна усмена и писмена вежбања. Ево неколико примера: 

Представь себе, что однажды в одной семье мама уехала в командировку, 
папа ушёл на работу, а дети остались дома одни. Когда папа вернулся с рабо-
ты, он вошёл в кухню и .... О ужас! 

Напиши, что должен сделать папа, чтобы привести кухню в порядок. (ДД3 
РС: 42; О3 РС: 45)

Представь себе, что в твоём доме накопилось много дел. Мама не может 
всё сделать сама, а нужно помыть и вытереть посуду, убрать вещи со стульев 
в шкаф, вынести мусорное ведро, и мама говорит тебе: 

– Сынок, ......... и ............ посуду!
– Дочка, ........... вещи со стульев в шкаф!
– Сынок, ............, пожалуйста, мусорное ведро! (О4: 43)

Исправь автора.
Один рассеянный мальчик отдыхал на море. Он должен был написать не-

сколько поздравлений с днём рождения. Поздравления он перепутал и послал 
своей бабушке, товарищу по классу и своему папе. Прочитай эту «путаницу» и 
исправь его поздравления.

«Дорогая бабуля, поздравляю тебя с днём рождения! Расти большая, будь 
счастливая! Желаю тебе больших успехов в работе.» (...) (ДД2 РС: 47)

Културолошки, васпитни и образовни план 

У језичке и говорне садржаје аутори вешто уграђују елементе руске, али и 
националне културе, занимљивости о руским обичајима, традицији, празни-
цима. Кроз одабране културолошке прилоге ученици се упознају са руском 
уметношћу, балетом, позориштем, музиком, филмом (ДД3; РЈ2; РЈ4); са првим 
путујућим глумцима у старој Русији (О3); са обичајима празновања Божића и 
зимског празника „Святки” (О4); са народним веровањима у добре и зле духове, 
посебно у кућног духа, заштитника дома и породице (О3); са старим обичајем 
да се на дан празника после заједничке вечере певају омиљене песме (О3); са 
обичајима везаним за пресељење у нови стан (ДД2); са елементима руске на-
ционалне ношње (ДД3; О3); са традиционалним руским јелима и традицијом 
пијења чаја (ДД3; О3; РЈ2).

На страницама уџбеника ученици читају о руским националним обележјима 
– застави, грбу, химни (ДД4; О4); о знаменитостима Москве, Санкт-Петербурга 
и Београда (ДД3; О4; РЈ4); о старим руским градовима, тзв. „Златном прстену” 
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Русије (ДД4; О4); обилазе српске манастире, градић Тополу у срцу Шумадије 
и сећају се јунака из Првог српског устанка (О4); упознају се са знаменитим 
људима Русије и Србије (РЈ4); путују у Јасну Пољану на имање породице Лава 
Толстоја (О4; РЈ2); читају о чувеном научнику Константину Циолковском и 
руским астронаутима Јурију Гагарину и Валентини Терешковој – првој жени 
астронауту (ДД1); о Софији Коваљевској – првој руској жени математичару и 
Михаилу Ломоносову – научнику, проналазачу, оснивачу првог универзитета у 
Русији (ДД3; РЈ4); о кијевском кнезу Владимиру и примању хришћанства (РЈ2); 
о грофу Михајлу Милорадовичу (РЈ2) и многим другим знаменитим личности-
ма из руске историје, културе, науке. 

У уџбеницима је снажно изражен васпитни план. Афирмишу се позитив-
не вредности као што је љубав према школи, учењу, природи, животу на селу, 
животињама; љубав према позоришту, поезији, књизи, библиотеци, према 
руској бајци, уметности, науци и култури уопште; љубав према отаџбини, поро-
дици, ближњем; брига о себи, брига о здрављу. 

Уџбеници пружају широке могућности за тзв. хоризонтално повезивање 
са другим наставним предметима, посебно са географијом и историјом чиме 
се језички садржаји проширују, допуњују и прожимају са другим настав-
ним подручјима (Раичевић 2021). Тако се већ у првој години учења ученици 
упознају са картом Русије и руском климом (РЈ1); уче где се налази Сибир; 
које су највеће реке у Сибиру, који су најпознатији градови; понешто о биљном 
и животињском свету: шта је то тајга, какво дрвеће расте у сибирској тајги, 
шта су тундре; шта је то поларна светлост; шта симболише руска бреза (ДД1; 
О1). У наредним етапама учења ученици се упознају са народима који живе на 
територији Русије (РЈ2); са живописним крајем Карелија и његовим чувеним 
језерима и шумама; са острвом Кижи и ремек делима дрвене архитектуре (ДД4; 
РЈ2); читају о историјској, културној и духовној повезаности руског и српског 
народа (РЈ1–4).

Током прве и друге године учења (пети и шести разред) ученици се 
упознају са стиховима за децу одабраних руских аутора – Самуила Маршака, 
Агније Барто, Јесењина, Фета и других. Песмице су кратке, згодне за читање, 
увежбавање изговора и учење напамет, а одишу ведрином, радошћу, шалом, 
смехом, игром и као такве дају посебан квалитет уџбеницима. Аутори кори-
сте стихове да би приближили деци одређене реалије руске културе, нпр. руску 
зиму кроз стихове Јесењина, лепоту руске природе кроз стихове Фета, љубав 
према позоришту кроз стихове Агније Барто  (ДД1–2). Циљ песама за децу је 
да релаксирају, насмеју, развеселе, унесу ведрину и допринесу бољој атмосфе-
ри на часу. Стихови се понекад користе са одређеним дидактичким циљем – за 
увежбавање правилног изговора, интонације, али и за усвајање нове лексике 
или специфичности руског језика. Ево примера стихова за децу који илуструју 
значење глагола идти у различитим контекстима.

Он мне сказал: «В кино? Идёт!»
Он не спросил: «А что идёт?»

Мол, это к делу не идёт.
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Дают билет – и он идёт.
(Ах, как костюм ему идёт!)

Вдаль наша улица идёт.
Трамвай по улице идёт.
И дождь на улице идёт.
А он пешком себе идёт.
Упорно к цели он идёт.

Идёт... – О том и речь идёт.
А. Шибаев (ДД2: 104)

Треба свакако поменути и руске пословице и изреке које су, готово без из-
узетка, присутне у свакој уџбеничкој лекцији, енигматске прилоге, загонетке, 
ребусе. У уџбеницима из серије Давайте дружить аутори на крају уџбеника 
дају преглед најпознатијих руских пословица и изрека са одговарајућим екви-
валентима, тј. сличним пословицама које постоје у српском језику. Тако већ у 5. 
разреду ђаци науче пословице типа: Работа и учит и мучит. Посао и учи и мучи; 
Умный товарищ – половина дороги. Паметни друг – скраћује пут; Конец – делу 
венец. Конац дело краси; Лучше поздно, чем никогда. Боље икад него никад; 
Век живи – век учись. Човек се учи док је жив; Кончил дело – гуляй смело! Кад 
си завршио посао, слободно се одмарај (ДД1) и многе друге.

Важно место у уџбеницима имају и песме за певање. У уџбеницима ДД2–3 и 
РЈ2 на крају књиге налази се прилог „Пойте с нами! Пойте как мы! Пойте луч-
ше нас!” са песмама о руској природи и зими: „Ах ты зимушка – зима”, „Зимняя 
сказка”, „Лесной олень”, „Отговорила роща золотая”, „Снег” и друге. Поред 
развијања љубави према руској песми и певању, поменути музички садржаји 
стварају позитивну атмосферу на часу, утичу на развој музичког слуха и музич-
ке културе детета уопште.

Језик уџбеника

Један од параметара квалитета савременог уџбеника је свакако и језик којим 
је он написан. Јасност, разумљивост, доступност, систематичност и комуника-
тивност неке су од основних одлика квалитета савременог уџбеника страног 
(руског) језика (Кончаревић 2002; Гашић-Павишић 2001; Paprić 2019b). Када 
је реч о језичким квалитетима, у уџбеницима из серија Давайте дружить и 
Орбита уочена је у извесном степену комуникативност, тј. дијалогичност на 
плану језичког израза. На више места у уџбеницима аутори се обраћају уче-
нику непосредно у форми 2. л. једнине (ређе 1. л. множине) чиме се сигнали-
зира промена односа између аутора и читалаца. То више није званично, фор-
мално обраћање, већ близак, пријатељски тон који треба да подстакне ученике 
на самосталан рад, учење и дружење са уџбеником. Иако уочена комуника-
тивност, тј. дијалогичност није још увек у пуној мери изражена, она свакако 
представља значајну тенденцију у промени квалитета уџбеника, настојање ау-
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тора да сугеришу активан однос према школској књизи и њеним садржајима, да 
иницирају дијалог са читаоцем и подстакну индивидуални рад, промишљање и 
закључивање.

Ево једног примера непосредног обраћања ученику са циљем да се укаже на 
значај одређене језичке појаве – у конкретном случају на могућност промене 
значења глагола кретања у различитим контекстима.

Как ты думаешь, почему мы подчеркнули некоторые глаголы движения? 
Правильно. Мы их подчеркнули потому, что в этих стихах и загадке они упо-
треблены не в прямом, основном своём значении, а в переносном. Значит, они 
могут обозначать не только движение. Видишь, какие это важные глаголы. 
Запомни их хорошенько! (ДД2: 105)

Непосредно обраћање у форми 2. л. једнине уочено је и у случајевима када 
се ученику жели сугерисати да је градиво већ познато и да даље учење неће 
бити тешко:

Ты, конечно, помнишь, что когда произносишь русское предложение, то дол-
жен (должна) то повышать тон, то понижать тон. Помнишь и то, что ин-
тонация вопросительного и повествовательного предложения различаются (...)

 Давай возьмём короткие (из одного слова) вопросительные предложения из 
текста «Куриный бульон» и ответим на вопросы тоже одним словом, только 
изменяя интонацию.  (О3: 126; ДД3: 91)

Кроз дијалог, аутори перманентно подстичу развој лексичког фонда и 
изражајних могућности ученика на руском језику. Већ током прве године учења 
ученици усвајају важније граматичке термине из уџбеника, нпр. настоящее вре-
мя, прошедшее время, повелительное наклонение, единственное число, множе-
ственное число, мужской род, женский род, средний род и уче називе падежа и 
врста речи на руском језику (ДД1: 171). Уз граматичке термине, у уџбенику за 
пети разред ученици добијају још и списак важнијих наставних израза, нпр: воз-
рази, выбери правильный ответ, выпиши, напиши, спиши, назови, запомни, рас-
скажи, обрати внимание, прочитай вслух, ответь на вопросы, разыграйте ди-
алог по ролям, образуй предложения по образцу и сл. (ДД1: 172). На овај начин, 
посредством руског језика, проширује се говорни репертоар ученика стручним 
граматичким терминима и наставним изразима и ствара солидна лингвистичка 
база за повезивање чињеница о руском и српском језичком систему.  

Закључак

Резултати анализе показују да уџбеници проф. Предрага Пипера по својој 
концепцији, структури, методолошком приступу, дидактичкој обради матери-
јала и квалитету садржаја испуњавају све принципе савремене лингводидак-
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тике и теорије уџбеника страног (руског) језика. Уџбенички материјали су 
разноврсни, прилагођени интересовањима, интелектуално-психолошким и уз-
расним карактеристикама групе којој су намењени. Теме и текстови су адек-
ватно дидактички обликовани и снабдевени одговарајућим системом вежбања 
са акцентом на комплексном развијању свих језичких вештина – рецептивних 
и продуктивних. Изразито комуникативна оријентација битно је обележје ана-
лизираних уџбеника и уједно квалитет који их значајно одваја од уџбеника 
претходних генерација. Уџбенички материјали су разноврсни, приступачни, 
прилагодљиви и комуникативно применљиви: погодни за читање, постављање 
питања, препричавање, дијалог, дискусију и развој различитих говорних и 
језичких вештина. Комуникативни принцип уочен је на свим нивоима и ета-
пама наставе, а такође у обради свих језичких садржаја: фонетских, граматич-
ких, текстуалних, лингвистичких, културолошких. У уџбенику су реализова-
не све важне функције уџбеника – комуникативна, образовна, информативна, 
културолошка, васпитна, мотивациона (Бим 1977; Зујев 1988; Арутюнов 1990; 
Плут 2003; Пешић 1988; Кончаревић 1997, 2002, 2005; Папрић 2019a). Језик 
уџбеника је јасан, логичан, доступан, разумљив и дијалогичан што је још једна 
важна одредница савременог уџбеника руског језика у односу на традицио-
нални (Гашић-Павишић 2001; Кончаревић 2002; Папрић 2014; Paprić 2019б). 
Уџбеници из анализираног корпуса нису само наставна средства за формирање 
језичких знања и умења на страном (руском) језику, већ могу имати ширу на-
ставну примену. Они прожимају и повезују наставу језика са другим наставним 
подручјима – географијом, историјом, културом и науком народа чији се језик 
учи, подстичу комуникативност, мотивацију и активан однос према предмету, 
школском уџбенику и учењу уопште. Развијају осећај поштовања и отворено-
сти за други језик и културу, а уједно јачају осећај сопствене културне и наци-
оналне припадности. Афирмишу позитивне вредности – љубав према школи, 
породици, природи, свест о културној и духовној повезаности са руским наро-
дом и руским језиком. По многим аспектима које смо навели – комуникатив-
ним, културолошким, образовним, васпитним, мотивационим, уџбеници проф. 
Предрага Пипера представљају значајан допринос српској лингводидактици и 
прекретницу у развоју уџбеничке литературе у области учења страног (руског) 
језика у нас.   
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Извори 

Уџбеници

ДД1 – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Давайте дружить! 1: руски 
језик за 5. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1994.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Davajte družitʹ! 1: ruski jezik za 5. razred 
osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1994] 

ДД2 – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Давайте дружить! 2: руски 
језик за 6. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2007.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Davajte družitʹ! 2: ruski jezik za 6. razred 
osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007]

ДД3 – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Давайте дружить! 3: руски 
језик за 7. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Davajte družitʹ! 3: ruski jezik za 7. razred 
osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003] 

ДД4 – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Давайте дружить! 4: руски 
језик за 8. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Davajte družitʹ! 4: ruski jezik za 8. razred 
osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003]

О1 – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 1: руски језик за 5. раз-
ред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2007.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 1: ruski jezik za 5. razred osnovne 
škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007]

О2 – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 2: руски језик за 6. раз-
ред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2020.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 2: ruski jezik za 6. razred osnovne 
škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2020]

О3 – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 3: руски језик за 7. раз-
ред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 3: ruski jezik za 7. razred osnovne 
škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005]

О4 – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 4: руски језик за 8. раз-
ред основне школе. Београд: Завод за уџбенике, 2007.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 4: ruski jezik za 8. razred osnovne 
škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007]

РЈ1 – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Вучина Раичевић. Руски језик за I разред гимназије 
и угоститељско-туристичке школе: други страни језик – прва година учења. Београд: 
Завод за уџбенике, 2008.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Vučina Raičević. Ruski jezik za I razred gimnazije i ugostiteljsko-
turističke škole: drugi strani jezik – prva godina učenja. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008]

РЈ2 – Пипер, Предраг, Вучина Раичевић. Руски језик за II разред гимназије и угоститељско-
туристичке школе: други страни језик, друга година учења. Београд: Завод за уџбенике, 
2015.

[Piper, Predrag, Vučina Raičević. Ruski jezik za II razred gimnazije i ugostiteljsko-turističke škole: 
drugi strani jezik, druga godina učenja. Beograd: Zavod za udžbenike, 2015]
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РЈ3 – Пипер, Предраг, Андреј Тарасјев, Вучина Раичевић. Руски језик за III разред гимназије 
и угоститељско-туристичке школе: други страни језик, трећа година учења. Београд: 
Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

[Piper, Predrag, Andrej Tarasjev, Vučina Raičević. Ruski jezik za III razred gimnazije i ugostiteljsko-
turističke škole: drugi strani jezik, treća godina učenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva, 1999]

РЈ4 – Пипер, Предраг, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев. Руски језик за IV разред гимназије 
и угоститељско-туристичке школе: други страни језик, четврта година учења. Београд: 
Завод за уџбенике, 2007.      

[Piper, Predrag, Vučina Raičević, Andrej Tarasjev. Ruski jezik za IV razred gimnazije i ugostiteljsko-
turističke škole: drugi strani jezik, četvrta godina učenja. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007]

Радне свеске

ДД1 РС – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Давайте дружить! 1: ру-
ски језик за 5. разред основне школе. Радна свеска. Београд: Завод за уџбенике и настав-
на средства, 2006.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Davajte družitʹ! 1: ruski jezik za 5. razred 
osnovne škole. Radna sveska. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006]

ДД2 РС – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Давайте дружить! 2: ру-
ски језик за 6. разред основне школе. Радна свеска. Београд: Завод за уџбенике и настав-
на средства, 2006.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Davajte družitʹ! 2: ruski jezik za 6. razred 
osnovne škole. Radna sveska. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006]

ДД3 РС – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Давайте дружить! 3: ру-
ски језик за 7. разред основне школе. Радна свеска. Београд: Завод за уџбенике и настав-
на средства, 2003.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Davajte družitʹ! 3: ruski jezik za 7. razred 
osnovne škole. Radna sveska. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003] 

О2 РС – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 2: руски језик за 6. 
разред основне школе. Радна свеска. Београд: Завод за уџбенике, 2020.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 2: ruski jezik za 6. razred osnovne 
škole. Radna sveska. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2020]

О3 РС – Пипер, Предраг, Марина Петковић, Светлана Мирковић. Орбита 3: руски језик за 
7. разред основне школе. Радна свеска. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 
2005.

[Piper, Predrag, Marina Petković, Svetlana Mirković. Orbita 3: ruski jezik za 7. razred osnovne 
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Марианна Паприч

ПРОФЕССОР ПРЕДРАГ ПИПЕР КАК АВТОР УЧЕБНИКОВ  
ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНИХ И СРЕДНИХ ШКОЛ

Резюме

В предлагаемой работе даётся обзор авторских учебников по РКИ профессора Предрага 
Пипера, предназначенных для учащихся восьмилетних и средних школ. Учебники рассма-
триваются с теоретической и практической стороны: проводится анализ их структурно-со-
держательных планов, коммуникативных аспектов, организации языкового и речевого ма-
териала, системы упражнений, образовательных и культурно-воспитательных функций. 
Даётся оценка упомянутых характеристик с акцентом на коммуникативной направленности 
и возможности применения полученных знаний и умений в реальном общении. 

Цель данной статьи – показать определённые преимущества современной концепции 
учебников иностранного (русского) языка по сравнению с традиционной. Результаты ис-
следования должны продемонстрировать, что анализируемые учебники отличаются рядом 
инновационных дидактических решений, прежде всего коммуникативной и практической 
направленностью, что представляет собой принципиальный поворот по отношению к тради-
ционной концепции учебника иностранного (русского) языка в нашей стране.

Ключевые слова: русский язык, учебник русского языка, восьмилетняя школа, средняя 
школа, коммуникативный аспект.
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О УПОТРЕБИ ПРЕДЛОГА С, СА и СУ У ГОВОРУ 
ИСТОЧНОБОСАНСКИХ ЕРА

У раду се говори о употреби предлога с, са и су у говору источнобосaнских Ера, претеж-
но у говору избеглица, лица која су током последњих ратних збивања привремено напусти-
ла подручје омеђено рекама Дрињачом, Биоштицом и Кривајом и падинама планина Коњуха 
и Романије. Рад је писан на темељу корпуса језичких чињеница добијених преслушавањем 
нешто више од 500 сати снимака говора времешних, аутохтоних носилаца наведеног иди-
ома. У инструменталу предлог с(а) је, поред социјатива, прилично присутан и у оруђнику. 
Специчност говора источнобосанских Ера чине случајеви настали контаминацијом 
конструкција од + генитив и с(а) + инструментал (Шта би с вас читав дан?). У говору исто
чнобосанских Ера није редак ни предлод су, везан практично за инструментал (Су-чим су 
мазали, доброе урађено).

Кључне речи и изрази: источнобосанске Ере, конструкција с генитивом, конструкција с 
акузативом, конструкција с инструменталом, контаминација конструкција с(а) + инструмен-
тал и од + генитив, предлог су.

The paper discusses the use of the preposition с, са, and су in the speech of East Bosnian Eras, 
mostly in the speech of refugees, the persons who temporarily left the region between the Drinjača, 
Bioštica and Krivaja rivers and Konjuh and Romanija mountains. The paper was written on the ba-
sis of the corpus of language material that was obtained by listening to more than 500 hours of au-
dio recordings with the speech of old autochthonous native speakers of the mentioned idiom. In 
the instrumental case the preposition с(а) is present, besides in its sociative meaning, also when 
speaking of tools. A specific feature of East Bosnian Eras’ speech can be seen in the cases derived 
from a contamination of the од+genitive and с(а)+instrumental constructions (Шта би с вас читав 
дан?). The preposition су with instrumental is not rare in the speech of East Bosnian Eras (Су-чим 
су мазали, доброе урађено).

Keywords and expressions: East Bosnian Eras, construction with genitive, construction with ac-
cusative, construction with instrumental, contamination of с(а)+instrumental and од+genitive con-
structions, preposition су.

1. Синтакса је, из добро познатих разлога, најмање заступљена у описима 
српских народних говора. Стицајем околности аутор овога рада био је у прили-
ци да указује на неке синтаксичке специфичности првенствено свога матерњег 
идиома (Реметић 1981; Реметић 2000; Реметић 2005; Реметић 2008; в. и Реметић 
2009: 166, 168–171). Недавно су објављени и радови о употреби предлога о 
(Реметић 2020) и предлога по (Реметић 2021) у говору источнобосанских Ера, а 
овај скромни прилог из домена дијалекатске синтаксе аутор с дужним пијететом 
и поштавањем драгом колеги и пријатељу, великом научнику, угледном син-
таксичару, посвећује и у знак захвалности за пажњу коју је академик Предраг 
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Пипер указивао дијалектологији у гласилима и приликама где је одлучивала и 
његова реч. Иза ауторовог опредељења да посебну пажњу посвети употреби 
предлога у родном, данас већ бившем идиому стоји и мишљење заједничког 
нам пријатеља и истинског научног ауторитета, да су предлози „саставни део 
именичких синтагми и ... као такви функционишу првенствено као граматика-
лизовани експоненти семантичке категорије ʻпростораʼ, а потом и семантичких 
категорија ʻпореклаʼ и ʻциљаʼ неке радње” (Тополињска 2020: 14).

2. Чињенице на којима се темељи овај скромни прилог добијене су 
преслушавањем нешто више од 500 (пет стотина!) сати говора источнобо-
санских Ера1, идиома тзв. „прелазне зоне” херцеговачкокрајишког дијалекта 
(Ивић 2009: 25). Наведеном корпусу треба додати и ауторове теренске белешке 
настајале током вишедеценијског контакта са носиоцима свога матерњег иди-
ома. Највећи део снимања говора избеглица са наведеног подручја обавио је 
господин Милисав Крајишник (рођен 1965. године), данас насељен у Брањеву 
(општина Зворник), који је пре рата живео у Ковачићима код Кладња, родном 
селу и аутора овога прилога.

3. Предлог с(а) у говору источнобосанских Ера долази уз генитив, акузатив 
и инструментал. Уз генитив најчешће означава потицање, одвајање од неког 
уздигнутог места, од врха, од краја чега, од места вршења радње, од места 
боравка, из смера, из правца, од каквог посла, забаве и сл.(РМС 1973: 593): И 
они су, болан, овдале, с подручја нашег Бр; Имал икога с-нашега краја Прид?; 
С ногу се највише иксан и налади Ков; Неваља му здравље ништа, ево се почо 
и кочит. Најпре мало с-ногу, с-ногу, па скроз, немере прекособе да пређе 
ДДр; Тачно ме з-главе стуче Ков; Ти, мешчини, окумијо тустолицу, немичеш 
се ш-ње Ков; Какомуузеше онајпрдавац, он ш-њега неслази Ков; Скoчи са-
сијена и набије се на рогуље, умро прије зоре Рад; Они су с те-награде пои
скакали, а, нањиову срећу, дубок снијег бијо, па – бјеж у поток Ков; Скине гра 
с оније-бркаља, с оније-розги Сол; Убише нас рипама с цесте Сол; Расквочесе, 

1 Област источнобосанских Ера, условно речено, чини подручје између Бирча и Нишићке 
висоравни, терен омеђен рекама Дрињачом, Биоштицом и Кривајом и обронцима Коњуха 
и Романије. По Дејтонском мировном споразуму знатно већи део области припао је 
Федерацији БиХ, а мањи Републици Српској (в. приложену карту). Федерацији припадају 
села: Араповача (Ар; скраћенице се дају уз насеља чији говор је сниман), Берисалићи (Брс), 
Брда (Бр), Велика Кула (ВК), Вучинићи (Вуч), Горњи Дрецељ (ГДр), Грабовица (Гр), Доњи 
Дрецељ (ДДр), Дуганџићи (Дуг), Жеравице (Ж), Загајница (Заг), Ковачићи (Ков), Колаковићи 
(Кол), Коњевићи (Коњ), Крајшићи (Кр), Крижевићи (Криж), Мала Кула (МК), Метиљи (М), 
Оловске Луке (ОЛ), Очевља (Оч), Понијерка (Пон), Понор (По), Придворица (Прид), Радачићи 
(Рад), Речице, Сливња (Сл), Солун (Сол), Ћуде (Ћ), а Републици Српској: Бабине Горње (БГ), 
Берковина, Врапци (Вр), Горњи Драпнићи (ГДп), Доњи Драпнићи (ДДп), Јабука, Кнежина 
(Кн), Крушевци (Кш), Мало Поље (МП), Мангурићи, Нерићи, Поткозловача, Равањско (Рав), 
Рудине (Руд). Ерске област је у народу познатија под именом Кадилук, а њену границу ваља 
узети условно, јер се она и у овој прилици темељи на локалним народним „мерилима”, 
усменим обавештењима консултованих информатора, а и на (при)сећањима самога аутора 
ових редова. О условном статусу напред омеђене области сведочи и податак да извесна 
ивична „ерска” села (Бабине Горње, Врапци, Јабука, Мало Поље, Нерићи, Поткозловача) у 
литератури чине део романијске површи (Симић 2018: 14. В. и Карта 2: Мрежа испитаних 
пунктова на крају књиге). Укључивањем говора изгеглица из Солуна, Очевље и Крижевића 
искорачило се из „ерске” области и у сливу реке Криваје. 
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па неда се да дигне с-гнијезда Вр; Несипај нам тучорбу с ватре, погорећемо 
се, дај некмало остоји и бар мало се ладне Ж; Дошо Зоран с-Пијеска озго По; 
Која је гот примила мелу, она ће се осушит. Она се почне сушит с клице Коњ; 
Ја мислијо да је Драшко отресо, а он раскосијо с вра до удно њиве Ков; Моји 
рођаковићи са-дну села бијегали донаКуле Ков; Он ти је, болан, лопов са-дна 
каце Ков; А уши, да опростиш, капљале су с мене ДДр; Аљинка је сва ш-њега 
слећела, све подеро Вуч; Она сам прочне волино с краја онепите и потури ка-
шику Ков; Остави ружу са-срет колача Вуч; Ето нам је Бог диго нафаку и са 
земље и са миве По; Куца моје звоно негди с оваца Коњ; Коњ бијо ждребовит, 
прегризе конопац и побјегне с припона Ж; Пошо да доведе коња с припона и на-
лети на гују Бр; Коњ се откинуо с припона, испотштале протрчим и уватим га 
Пон; Тамам се били скућили, јопе рато и бјежи са-свога добра. Ето шта је иксан 
доживијо потстаре дане! Вуч; Пође на посо, намири, дође с посла, намири МП; 
Оноприје наћало се оМитровуне, сврате Жеравчани с молитве на конак Ков; 
Јасевратијо с пива, а Јован лежи Вуч; Машина је подрвету, више је има от-
ćевера. Никад неће машина ударит накамену ил надрвету с-југа Вуч.

4. Предлогом с(а) означава се и (по)бочни положај чега или радње: Руда се 
оздољ поткива и са стране се удара жељез, буши се натри мјеста, ударе се 
чивије, клини добри, и она држи читаву фуру балвана Вуч; Са стране се окви-
ри кошница турају, не озгора МП; Дигли ампу ниокошта: овце мало са стране 
начеле гра Ков; Он је с-ове стране моје нечоек Ков; Шта ти са[м] мореш с те 
стране урадит? ВК; Нико се није с оне-з-горње стране окористијо одонога-
цријепа, јаки вјетрови и скидају га Бр; Пушница се малта са-вана. Са-вана се 
омалтерише да биде топлија ДДр. Прилошки, односно предлошки лик ван у на-
веденим примерима се понаша као именица.

5. Конструкцијом с(а) + генитив означава се и време (почетак радње, пе-
риода и сл.): По јену краву имали с-почетка Коњ; Седмероигје поватано, 
оћерано с-почетка ДДр; С-почетка су били једноман ступци МК; Овце стри-
жемо с-прољећа Рад; Отучемо конопљу некат са-сунца, док је врућо сунце, кад
имамо кад, љети М.

6. Садржај „боље од” у говори источнобосанских Ера означава се и 
конструкцијом боље с: Боља стока, боље и месо и млијеко с планинске траве 
По; Бољи је са-сијена кајмак негоса-траве зелене, ријетко млијеко са траве 
ГДп; Боље млијеко са-сијена, боље, гуćће ГДп.

7. Генитивом с предлогом с може се одвраћати Х од намере, накане: Јага
стурик с-отога, онпређе нашумски ред и свадисмо се Вуч.

8. Међу најмаркантније особености говора источнобосанских Ера свака ко 
спадају потврде типа Шта би с вас читав дан?, настале, највероватније, кон та
минацијом конструкција с(а) + инструментал и од + генитив. Ова необи чна за-
мена старог облативног модела генитива бележи се широм источнобосанског 
простора. Пре четири деценија примећена је у говору свих трију конфесија 
од Вијаке код Вареша до Олова, Кладња и Хан Пијеска (Реметић 1981; уп. и 
Халиловић 2005: 22). Касније је забележена у говору горњег Бирча и Нишићке 
висоравни (Реметић 2009: 166). Из богатог корпуса говора источнобосанских 
Ера овом приликом наводимо следеће потврде: Нешта ће с-мене бит, па шта ће 
бит – незнам! Вуч; Шта ћу с-тебе катситаки, гурсузе један? Ков; Некчине, 
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брате, с тебе штагођ оће, ка[д]теБог није низашта дао Ков; Шта би с тебе 
прекуче на црквишту? Ков; Мало сам изосто, давидим шта ће ш-њега бит Ков; 
Никад није сазно шта је било ш-њега Вуч; Шта су ш-њега урадили, а он, сиро-
ма, није крив ништа бијо Ков; Касније пта је ш-њега било, незнам Ков; И шта- 
ћемо ш-њега, сво село? Ков; Јакажем да некољем, шта ћу сат ш-њега? Вуч; 
Ониће ш-њега будалу направит ВК; Там је аперисат, шта ће ш-њега бити? Рав; 
Незнам шта би ш-њега Заг; Штаће он урадит ш-њега, незнам МП; Никат се 
не сазнаде шта би ш-њега Вуч; Ако нем јарета ил овце, шта је било ш-ње? Вуч; 
Незнам шта ће ш-ње бити Вуч; Шта би ш-ње, питај Бога Бр; Била је очева кућа, 
па је Бранко незнам шта ш-ње урадијо ДДр; Неће он ш-ње ништа моћ урадит, 
ни перајој немере одбит, само џабе дангуби Коњ; Катсесмислим неби мого 
јести ни за мјесец, и шта ће да биде с нас? Вуч; Ено, Јоко, штаће с нас радити 
Вр; Шта се неће с-наз дешават катсмотиваки црни брезимало бијела? Ков; 
Ти си чоек научњак, моро би знат штаће[о]во на крају бити с нас, ми слим 
– са-Срба Ков; Биће с нас јада и белаја Вуч; Шта биде са-свега другога наро-
да негбиде и са-нас Сл; Шта би, болан, с-наз било да није било Рује?!; Шта 
би с вас читав дан? ДДр; Незнам шта је узадруги ш-њиг урађено Ков; Шта 
све ш-њија неће направит онинељеби, јадна ти мајка! Ж; Бокте пито штаће 
најпотлије бит ш-њија ВК; Шта су ш-њија направили, немереши[х] познат Ков; 
Направиће ш-њија штаоћеш ДДр; Раде ш-њија шта-оће Ков; Шта би ш-њија, 
с нолког народа? Вуч; Некад је, дијете, дванес поточара било, незнам ти казат 
ни штаје ш-њија било ДДр; Виђел шта би с нашије Алуга катпуну југ? Ков; 
Да ти је виђет шта је мраз урадијо з-букава! Мраз оцицо букве Ж; Нуто, Перко, 
штаје[o]но било с вола? Рад; Шта чине с вола, јадииг не убили Ков; Једног 
је убијо међед ушуми, а незнам шта је з-другог [вола] било Ков; Шта би с во-
лова и онок-телета? ДДр; Шта урадише људи с накије волова! Ков; Шта ти, 
бона, би с онога-ђевера? Вуч; Боји се, јадница штаћејој z-ђеце бит Ков; Е, шта 
се све нествара с-оне-ђеце, кумим те лијепијем Богом Ков!; Шта се све чини с 
оне-ђеце Ков; Знао сам, вала, кодасамгледо, штаће они учинит са-задруге и 
кумпаније Вуч; Шта, сине, би с твоје „Звијезде”, јелпрва? Ков; Штагођ учине 
с-јањади, боље-им је веђдаигзазиме Ж; Шта су учинили с јарца, повата ћеи[х] 
милиција Ков; Шта би с јарца и шуке, малопријеиг виђок нонди Ж; Нико не-
зна шта би с његове канџије и торбе ДДр; Шта урадисте с ковача, па вам чоек, 
ено, оде Вуч; Шта би с кокошију, да неоду улук? Ков; Шта си урадијо с кра-
ве, нема ти је на припону Вуч; Шта су ми крмци и јазовци урадили с куруза, бо-
лест црну иzели! Вуч; Ко ђеца, роде мој, шта учинише с куће, а ћаћаимсе није 
ни оладијо у гробу ДДр; Шта ли је наж Драго учинијо са-своје куће, нечусмо 
да је продо Ков; Шта ће с мала бит ако снијег вако јож дуго успада? Ков; Шта 
су урадили с нолког меса? Ков; Незнам шта је било с мјешае Ков; Шта је било 
с-онога-млина штојезаједнички бијо? Ков; Шталће, мили Бого, бит с овога-
нашега народа, раćћераног на све стране? Ков; Шта се с нашег народа ради?! 
Коњ; Шта се чини с народа ка[д]себудале досину ракије! Ков; Шта су ćћели, 
то су ти, напоме, и радили с народа ДДр; Шта су све с несрећника радили, а ни 
ријечиим није реко ВК; Никоим немере и нетреба помоћ, па некчине са 
своје њиве штаимјевоља ДДр; Шта је било, сине, с оваца? ДДр; Штагођ да 
биде с оваца, ти си крива Вуч; Шта би, сине, с твога одијела? Ков; Штасито 
направијо с одијела, веселниче? Ков; Бок те пито шта је било ш-његовије опа-
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нака Ж; Штаћуја с оније-пара, а јаонепаре па подњену сламарицу Ков; Шта 
чине с пара, биће жељни љеба Ж; Небојсети шта су они учинили с нолкије 
пара Ков; Шта уради „Ајдук” с „Пртизана”! ВК; Шта су мазгови учинили с 
новије саона, па то је Богу плакат Ков; Боже, Боже, да видиш саде шта се чини 
са-свијета и дуњалука Ков; Штаћемо с-овок-сијена? Коњ; Ено, чуо си штајој 
са-сина би ДДр; И ено штајој са-сина би, глуо било! ДДр; Шта је с отије-
Срба било? Вуч; Да ми је знат шта ће са-Срба нашије бит Вуч; Шта би с наке 
цуре, ако замилога Бога знаш? ДДр; Шта оћете с-овога-чоека, шта радите с 
ове-сиротиње? Сол; Гледам шта с-онок-чоека раде Рад. Ретке су потврде типа: 
Штато чините с кравом, Бог вас не убијо? Ков; Шта радиш, дијете, с тијем- 
-лан цом? Патеби ниједна ринга немере остат Ков; Незнам жив штаћу с овца-
ма Ков; Шта је са-мном било у мом животу, и непитај Ков.

9. Конструкцијом с + акузатив означава се место где се што (ко) налази 
или се што врши: Штато има везе штојето ш-њиову страну? Ков; Америка 
ш-њиову страну и јеби га Сл; Уже начинимо, и оно добро уврнемо, и-с-ону 
страну, и-с-ону страну Дуг; Жила остаје, само је мораш отесат, с ову и с ону 
страну Вуч; Направили цркву анам с ону страну гробља, а не с ову страну Рав; 
Никад више сањима ушуму, оставили ме уСланијем барама, па прешли с ону 
страну брда, а ја се, незнајућ, наопто штонијесам у животу Ков; Прокопам 
и с ону страну темеља Ков; Парјеница мора бит шупља с обје стране Вуч. 
У расположивој грађи овај предлог је у наведеној конструкцији посведочен 
једино уз именицу страна.

10. У богатом корпусу чињеница из говора источнбосанских Ера инструментал 
у социјативу, односно друштво, заједница у вршењу какве радње, доживљавање 
каквог стања, остварују се искључиво с предлогом с(а): Прије се са ђеверима 
ишло урод, није ш-људима Ков; Прије се z-ђеверима ишло урод, а не косаде, 
ш-чоеком Ж; Пошље смрти сина она је пришла мени и обилази ме z-ђецом 
МП; Мамо, јасамсачекала три војске z-ђецом својом и з-братовском Вуч; И 
она била кодњија z-ђецом Рад; Напатијо се са-мном туј ćедећи Вр; И она по-
шла са-млом, несмјела, болан, сама укући остат Ж; Оће онамуслиманка да се 
пита са-мном М; Сам сам заборавијо с-киме је он бијо Бр; Како су они родбине 
с-оно[м]-Милицом, ја незнам Вуч; Коће сад људе насулит, нико ни-с-ким, уда-
рила сиромаштиња, ударила рђа у народ Рад; Немере брежњега, а немере ни-ш- 
-њим Ков; Била се ш-њим сконтала да се узме с-отим Ков; Ја ш-њим отадај само 
– здраво заздраво Ж; Натерсно је и оно, ништа ш-њим не петљај Ков; Пођемја 
ш-њиме гор ушталу Рад; Они су ш-њом љубавили Кш; Некидан причала са-њом, 
ништа отоме знала није Вр; Да ми даш лука нокташа, викала нека. Ш-њом се 
неко, белћим, шалијо, а она мишљела да има лук нокташ МП; Тешко њему с на-
ком женом! Паона је, људи, дибидус неуконтљива, ш-њом се, да си драги Бог, 
немереш ништа споразумит Ков; И отишла је умене покојна жена ш-њом Вуч; 
И покојна Винка ш-њоме Максимова била Ков; Испитала се преткућом ш-њоме 
Бр; Његова лоповлука, напија људе, а онда циркуза и шегу гања ш-њима Ков; Да 
се ја натурам да идем ш-њима ија, богами нећу Ков; И фала је Богу и то што ми 
је узео раније, штаби ш-њима? ГДр; Ш-њима ни опрепелит немерем, а добар 
сам ија косац Сол; Зграби ме запрса, изгура ме тамо, недаде ми да се побијем 
ш-њима Вр; Све-он ш-њима копо, девријо, прчко нешта Ков; Кад они приваћају 
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мене да радим ш-њима, што неби итебе? Кш; И они су, по прилици, там били и 
ш-њима се и понапијали Криж; Јасепитак онда ш-њима, штаћу?! ГДп; Никад 
више са-њима ушуму, оставили ме уСланијем барама, па прешли с ону стра-
ну брда, а ја се, незнајућ, наопто штонијесам у животу Ков; Иприје су се они 
рођакали, ш-њима сам возијо балване Ков; Ено ти тамо и рођо ш-њима пије ли, 
пије Ков; Набавише они меринке, а ш-њима, јаране, стиже и ромотиња Ж; Јавро, 
развијаем, а они наљегоше и зову ме дајдем ш-њима улов Вуч; Ја сам уњега 
с покојнијем оцом возијо балване Коњ; Возијо сам балване ш-његовијем оцом, 
сНеђом неколко година Коњ; Ујутру са Петром Станишићом, са самарицом 
усијено! Вуч; Незнам што, ал слабо сам ти летијо дајдем с поођанима Ков; 
С првом чашом, са почелицом, добром срећом! Срета[н]нам почетак! (славска 
здравица) Вуч; Прва [чаша] са почелицом, добром срећом, све са-срећом и с на-
претком! Вуч; Небити ја, вако стар, живијо ш-његовом ругобом Ков; Живијо 
с-отијем-рођацима, помогоше му они потље кућу направит По; Не могуја, ја-
засијо, оћуја с рођом да поćедим Ћ; Ајтито раскрсти све с такијем свијетом и 
остани жив ДДр; Састо се са-сином пошље толко година Сл; Даиџа, датиниси 
куво [свађао се] с ујном? Ков; Ружа побија розге са-ćћери Ков; Ружа побила розге 
са-ćћери и сав онајгра дигла нарозге Ков.

11. У говору источнобосанских Ера отприлике три пута је фреквентнији 
слободни инструментал у служби оруђника, мада нису ретке ни потрде типа: 
С вилама узбацуј сламу, раćћерају коњи, разбацују Ков; З-дугијем вилама ба-
цаш Вуч; Има вагача и с-оном-вагачом све поцијепа Ћ; Перемо суђе са водом 
Рад; Заградиш са врљикама, неко са врљикама, неко са жицом, неко с трњом 
Ков; То гарантујем з-главом Ков; Резали су до тада све с-отијем-ручнијем жа-
гама Вуч; Моја Драгица з-грабљама згрће Сл; Кукуру[з]се сијо са дрљачом, 
ко-изоб Ков; Ја сам ково с ексерима, обично седмицом Ков; Шиндру прики-
ва са ексерима, обично седмицом Рад; То се замаже са иловачом Ков; Све са-
онијем-једнијем јаетом ујутру на Васкрс омрси се Вуч; С јуларом свеже Ков; 
Онупопару помастиш пошље с кајмаком Ков; Заљевали би је с-тијем-плавијем 
каменом Ков; Зајмили би га с камењом и оћерали од оваца Вр; Закуаш са квас-
цом Ков; Рушијо сам балване с-оном-кладаром Бр; Неко је прикиво са клини-
ма, ко је имо клина Сл; Ако је то истрљано са конопцом, прије ће оздравит 
Сл; Оструже се с косом гувно и жито вршеш Вуч; С онијем кромпиром уранимо 
крмад Ков; Навадиш онијекрушака и дивљака с кутлачом Коњ; Бранили се 
са граовијем листом о[д]тијестјеница Вуч; Ондапегла с онијем-лонцом Сл; 
Чоек с-том-лопатом купи брашно у мјешину Ков; С крaмпама, лопатама ра-
дили и циваре онегонили Кш; Копало се с мотиком и крaмпом да се усије Кш; 
Помасти с масти и кајмаком Ков; И дијете је здраво, право с ногама своијем 
дошло Вуч; Онда је [даску] изоблаш и мало је догнаш са облићом, да биде бу-
блава споља, каоокругла ДДр; Погачу поткуаш, па раćћераш с оклагијом Ков; 
Ја се мучим с оклагијом, а Сања с рукама развукла питу преко стола Ков; Прво 
онеокруглиће направиш мало с оклагијом и поуљиш, ставиш у тевсију, и оно 
мало стане, и извадиш настолњак, и развучеш Сол; Купиобија косачицу, ал  
незнам оћул умјет руковат ш-њоме Ков; С онијем га управља, онијем-
ђемом Ков; Лакше је сто пута поцијепат с-отијем-батом негос-маљом, са 
млатијоницом. Неко зове маљ, неко млатијоница Вуч; Растапали смо и масти 
и зашећери, а најприје са-сиром, са кајмаком, умочи онепогаче у кајмак и с 
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отијем се омрсивало М; С отијем сам ђецу одранила, с отијем што сам на-
десет своије ноката стизала Вуч; Три метра куруза и метар шенице, ово вам је 
затри године, развлачите с отијем Вуч; С отијем су се служили пушачи Коњ; 
Једно гони волове с прутом Ков; Редо се гавез, онајгавез, ономацасто, с тијем 
се по ноћи бранили отстјеница Вр; С оном-пракљачом пљеćћемо, окрећемо и 
смачемо уводу, испирамо М; Орали су људи с ралом, а касније изишла ралица, 
данашњи плуг ГДр; После су изишле ралице, то је било лакше, брже орат са ра-
лицом, звани обртаџ бијо ГБ; Е, ткала увијек с једном руком Сл; Изврти се са 
сврдлом за игала ДДр; Дода му доброга сијена да неби прокисло, тонагази 
дoбро са-сијеном ил сламом Ков; Унутра је наложено са сламом Ков; Само с 
ономćером закуамо ДДр; С тијем се мело, није било метле ВК; Ракије не могу 
окусит, а знаш ме, и с тијем сам ти све реко освоме здрављу Сол; Закуаш 
фино брашно и с тијем се обмазивала оналула на ракиском казану По; И она
то њи с травама, све с травама залијечи Сл; Покривали се с-онијем-ћебадма 
некијем вуненијем Коњ; Умива се с водом и с онијем-цијеђом Ков; Ш-чекићом 
разбије ионај камен Ж; Умива се с онијем-цвијетом Ћ; Прије се служили с 
јеном чашом Вр; Била је кућа са шиндром покривена Ков; Овај није га гађо са  
шоротом-онијем Сл; Правиоје са шпицом и чекићом Ков.

12. Истом конструкцијом означава се и појам од кога се што (ко) одваја, 
раздваја: „О, сестро мила, како си се ш-њим растала, ника[д] толко дијете вид-
ла нијесам”, каже она, а ја, Слобо, тебе родила Ков; Удрите му копље наопако 
небили јунака с коњом раставили Вуч; Море л се раставит са телетом, први 
пут се тели Вуч; Поздравља се [млада] са своијем родитељима, ђевер доводи 
њенога коња и сватови полазе ДДп; Три пута се поздрављо с оцом, кодаје 
знао да га више неће виђет Сл; Они су њега одресирили, алалили се ш-њим, 
бива умријеће, а он живио још петнез година и пола њија саранијо Вуч; Не 
растај се ш-њима, не иди сам ОЛ; Растаде се с-оном-Станишићком, па одведе 
неку отуде изЈабуке Ж; Он се расто са женом и оде у Њемачку Ков; Растала се 
ш-чоеком, нијесу ђеце имали Руд; Ćћер ми се растала ш-чоеком, а незнам што, 
баш су лијепо живљели МП; Раćћерасмо се с комшилуком, ниђе нико ником да 
дође Рад; Сутра се раćћера ш-чоеком, ђе ће? Вуч; И-он се раćћеро са женом 
Дуг; Он се брзо раćћеро са женом Ков; Она се и са-њим раćћерала накомтри 
године Ков; Раćћерала се ш-чоеком, направи одђеце сирочад Ков.

13. Од раније се зна (Реметић 2000: 514) за овдашње примере у којима се, у 
извесном смислу, осећа елеменат друштва (Ивић 1954: 223; Симић 1978: 95). 
Овом приликом наводимо следеће потврде: С-кљусетом дође, натовари дрва, а тор-
бу с јабукама – у трешељак! Рад; Покојни Славко и умене Реља ошли да вуку озго 
с воловима Вуч; Она је ш-њом, с том-старом кравом, закопитила краве и све 
Ков; Ујутру са Петром Станишићом, са самарицом усијено! Вуч.

14. Већ се зна да се у говору источнобосанских Ера псеудосоцијативни ин-
струментал јавља као пратилачки инструментал и инструментал карактери-
стичне појединости (Реметић 2000: 514): Ија сама сам знала по ноћи отић горе 
штали з-батеријом Сл; Ја катсамназебла, јапопијем ш-чајом таблету и рек-
ла би да помогне Ков; Није ти прије била пита са-шљивама Ков; Неко купи  
ратлокум, има га и с орасима Ков; Пасуљ стучеш и прекува се с луком и разми-
рише се Сл; Са-кромпиром је направи Ков; Ш-љебом га мореш јести ДДр; Један 
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зуб је поијо синоћ с-оном-ражљевушом По; Чека ил мушкарац илижена, чека 
с-ватром, с-ватром чека преткућом Вуч; Ондарјето прављено са-дрвима Сл; 
Неки су одустајали, ал су други, срећом, пристизали и ми завршисмо здрвима 
Вуч; Одокја с косачицом тамо, вратим се Вр; Нађемо Јована Мировића у једној 
бараки с-кравама Ков; Полазник отуда куцка на врата, а ми га вам чекамо с 
рукама пунијем жита Ков; Побркали судове с млијеком, ко ђеца, болан Ков; 
Добро води рачуна да ти ђеца не униђу у колибу и побрчу судове с млијеком 
комени штосунекидан Ж; Ти причај шта оћеш, ал Рујо одвоји с оружјом, 
несмије, јаране, више никад нико нањија Коњ; Умене Драго бијо з-бацачом 
Рад; Ијасамс-митраљезом на вратима Ков; Он с-пикавцом стао на вратима, 
оће да стријеља онајнарод Ков; Један с пикавцом стаде и све нас постријеља 
Ков; С пикавцом стао на вратима, све чауре отпикавца оковрата и пособи 
Ков; А дали је дошо с-пушком? Рад; Дођоше усташе укућу с-пушкама Сл; 
Ено, богами, мамо, војске са-скијама, кажемоја покојна мама, мајка Вуч; Гледо 
си ити на ваширима макар Калаврае са-онијем-ћеманетима Рад; Дошо чоек 
рано с-отијем-опанцима Ков; Ко пита? „Неки људи с-овцама” Коњ; Чуо си ити 
да ненаоружан војник с празном порцијом и с празнијем русаком нератује, да 
празна непуца Ков; Неби мало катсеон помоли с русаком пунијем јабука Ков; 
Одлете с колима у рупачу и светројица мртви ДДр; Славни суде, ја се неслажем 
с отијем Вуч; Кад мјесец изгријае са-зором, ондође косрпић Вуч.

15. Конструкција с + инструметали долази и у значењу против: Ја сам ти, ко 
уморан, преспо утакмицу нашије с Мађарском Ков; Ми, мешчини, најгоре игра-
мо са Швабама Ков; Са Швабом се немере на марифетлуке, на финте, шњима, 
јаране, ваља играт Ков.

16. У источнобосанском ерском говору сасвим је уобичајен и предлог су, 
везан практично за облик инструмента, где означава а. друштво, заједницу у 
вршењу радње, у доживљавању каквог стања, кратко речено – социјатив: Дол 
сишо су-тим-људима и одма су му дали сав алат Пон; Мораће, стијо нестијо, 
су-пет женскара да живи Вуч; Ку[д]ћуја су-троје ђеце? Заг; Она је оста-
ла су-четверо ђеце Ков; И доведе он њу су-четверо ђеце Вуч; Млада остала 
су-петеро ђеце По. б. ситуације у којима се, у извесном смислу, осећа елеме-
нат друштва: Нијеси никад бијо су-јеном кравом Коњ; И жито настављаш око 
стожијера и су-два коња овршеш Сл; Прекључе наниђе један су-два пара воло-
ва Вуч; Стари је почео сијат, су-двије краве орали Заг; Отален одем на Гласинац 
су-двоје коња, да доћерам њиовог јечма Рад; Гонијо дрва су-двоје коња Вуч. 
в. средство помоћу којег се врши, остварује радња: Ко је су-мало земље нијесу 
му тражили Рад; Помирила сам се су-тијем, нисам сама Кш; Су-чим ћеш ићи 
болан, далеко је Сарајво МП; Су-чим су мазали, доброе урађено Пон; Су-чим 
си дошо, своијем колима? Вуч; Су-чим су долазили, незнам Вуч; Ако неш, ако 
немаш су-чим добро подмазиват и митит, ништа отпосла неће нибит Коњ; 
Узео шибицу, па паљка, потрошиће је, па нећу имат су-чим ватру наложит Ков;  
Немеремо вријећ, немамо су-чим, доксе доруша овије дана не ождријеби Сол; 
Немаш никуд ни-су-чим, ни овце ни јањета Ков; Има су-два се тка, а има и су 
четири нита Рад; Осијечеш фино љескове [виле] су-два вилца и подапнеш, вако 
завратиш неђе, најбоље наогради Коњ; Били су двојци и четворци. Двојци су 
су-два нита, четворци су четири нита ГДп; Била дрвена кућа су-двоја врата 
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Вр; Неко је имо плу[г] крилаш су-двије такте Коњ; Крупниг бијо и јечам, кру-
шник су-двије врсте, вако зрна отуд иовдуд ДДр; Нашо је једну муслеманку 
стару су двије цуре Ков; Била два млина су-три камена МП; Има камена, баца 
се су-три начина Вуч; И они се крсте су-три прста Вуч; Има вила су-три па-
рошка Вуч; Била кућа су-три спрата, ал је било омалтато, биле шивке цијепате 
По; Заградили су-пед жица и по једну жицу у кос о[д]дирека до дирека Вуч; 
Диго се устанак су пет пушака Ж. г. (по)бочни положај чега или радње: Правила 
се ужета, усуче се уже су-два краја ГДп; Отеше учетврт, а ово се само су-два 
краја теше, само су-два, некрајчи се, вамакојевелика огузина, онда је мало 
узме, да боље легне брвно Вуч; Брадвини су били двокалемци и једнокалемци. 
Двокалемац – он се оштријо су-двије стране, једнокалемац само с једну стра-
ну, наруку коије Вуч; То су ливаде су-двије стране ријеке М; Гор је неко  
насијену, на самом вру и чека, стоји докти ограбиш. Кад ограбиш, бацишму 
то подноге, онда мораж бар два притиска прислонит су-двије стране Ков; Ти 
имаж гробље су-двије стране куће Вуч; Закуће тесано обично су-двије стране 
Вр; Су-три стране је правиш, а сучетврту страну је штала Вуч; Сковано је су-
четири стране Вуч.

17. Уместо посебних закључака аутор изражава наду да ће његов скромни 
прилог о употреби једног предлога у једном, практично бившем идиому бити 
у служби подстицаја истраживачима у домену дијалекатске синтаксе, вапијуће 
изазовне, а и даље несумњиво дефицитарне дисциплине у оквиру науке о 
српским народним говорима.
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Слободан Н. Реметич

К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕДЛОГОВ С, СА И СУ  
В ГОВОРЕ ВОСТОЧНОБОСНИЙСКИХ ЭРОВ

Резюме

В статье рассматривается употребление предлогов с, са и су в говоре вос-
точнобоснийских эров, жителей области, ограниченной реками Дриняча, 
Биоштица и Кривая и склонами гор Конюх и Романия. Предлог с/са употре-
бляется в конструкциях с родительным, творительным и винительным падежа-
ми. В родительном падеже, помимо конструкций, характерных для родствен-
ных штокавских говоров и даже литературного языка (Има-л икога с-нашега 
краја?; Она се почне сушит с клице Коњ; Са стране се оквири кошница турају, 
не озгора и сл.), привлекает внимание конструкция, возникшая скорее всего пу-
тем контаминации конструкций од+родительный и с(а)+творительный (Никад 
није сазно шта је било ш-њега; Шта би с вас читав дан?; Шта биде са-свега 
другога народа нег-биде и са-нас и сл). Когда речь заходит о творительном па-
деже, социативное значение реализуется исключительно с предлогом (Пођем-
ја ш-њиме гор у-шталу; Они су ш-њом љубавили и сл.), в то время как орудие, 
с помощью которого осуществляется действие, чаще обозначается свободным 
творительным, хотя нередко встречаются выражения типа Има вагача и с-оном-
вагачом све поцијепа; Перемо суђе са водом и т.п. В говоре восточнобосний-
ских эров нередко употребляется предлог су (Она је остала су-четверо ђеце; 
Стари је почео сијат, су-двије краве орали; Ти имаж гробље су-двије стране 
куће и сл.).

Ключевые слова: восточнобоснийские эры, конструкция с родительным, 
конструкция с винительным, конструкция с творительным, контаминация кон-
струкций с(а) + творительный и од + родительный, предлог су.
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ВРЕМЕНСКА УПОТРЕБА ПРЕДЛОГА ПОД  
СА АКУЗАТИВОМ У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ

 
У раду се говори о употреби конструкције под + акузатив у функцији временске одредбе 

у реченици. Таква њена употреба представља типичан примјер просторне метафоризације. 
У српском стандардном језику у тој конструкцији се јавља мали број именица које значе вре-
менски одсек: то су именице  са значењем  временског одсека који припада крају или другој 
половини неког већег временског периода, као што су вече, ноћ (: дан), јесен, зима (: годи-
на), именица старост. Уз  фрагментизатор крај може се наћи и именица која означава та-
кав временски одсек из првог дела већег периода, и свака глаголска именица која може у 
одговарајућој падежној конструкцији служити за временско одређивање радње, нпр. под крај 
разговора. Оваква предлошко-падежна конструкција јавља се и у руском језику са значењем 
временске одредбе. Међутим, она има у том језику нешто другачију употребу. Циљ рада је да 
се утврде сличности и разлике у употреби ове предлошко-падежне конструкције у српском 
и руском језику.

Кључне речи:  српски језик, руски језик, конструкција под + акузатив, временска употреба.

This paper is dedicated to the use of the под+accusative construction functioning as a time ad-
verbial in a sentence. Such a use of the construction represents a typical example of spatial meta-
phorisation. In the Standard Serbian language a small number of nouns occur which mean a period 
of time in that construction: those are the nouns which mean a period of time related to the end or 
the second half of some longer time period such as вече, ноћ (: дан), јесен, зима (: година) and the 
noun старост. Besides the fragmentiser крај, there are also nouns which stand for a time period 
from the first part of some longer period, as well as all verbal nouns which in the corresponding 
case construction can define an action in time, i.e. под крај разговора. Such a prepositional-case 
construction occurs in the Russian language with the meaning of a time adverbial as well. However, 
it is used in a different way in that language. The aim of this paper is to find out similarities and dif-
ferences in the use of this construction in the Serbian and Russian languages.

Keywords: Serbian language, Russian language, construction под+accusative, temporal use.

Падежи у реченици, поред других, имају као значајну улогу и временско 
одређивање глагола у реченици. Таква је функција својствена падежима у словен-
ским језицима, па и у српском и руском. Временска употреба падежа представља 
метафоризацију њихове просторне употребе. Такав приступ је провијавао од по-
четака модерне српске науке о језику; уочљив је у Даничићевој синтакси паде-
жа.1 Бавећи се синтаксом и значењем српских падежа то је недвосмислено ис-
такла и Милка Ивић (1957–1958: 144). Највише се питањем метафоризације 

1 О томе колико се код Даничића одражавала локалистичка теорија, актуелна у европској 
лингвистици, подробно се говори у раду Павловић 2013. 
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просторне категорије код нас бавио један од најуспјешнијих наследника Милке 
Ивић, академик Предраг Пипер, у спомен коме се пише овај рад. Главнину својих 
истраживања у овој области он је објавио у засебној књизи (Пипер 1997; 22001). 
Овом проблематиком он се и касније бавио. Тако је, бавећи се граматиком грани-
це, семантичку локализацију дигао на највиши ниво, закључивши да су његова и 
истраживања других  лингвиста показала следеће: „У основу теорије семантичких 
локализација, изложене у поменутој књизи (Пипер 2001), стављено је схватање 
да граматичке и семантичке категорије нису ни структурално ни функционал-
но толико међусобно различите колико то сугеришу термини у којима се оне 
описују, односно да се може постулирати постојање принципа наткатегоријалне 
локализације, као општијег семантичког принципа са когнитивном основом (која 
је у рефлексу когнитивне оријентације, утврђеном у когнитивној психологији) 
којим је уређено функционисање већег броја семантичких категорија с различи-
тим степеном граматикализованости. Облици и критеријуми изражавања про-
сторне локализације, као језичке слике ванјезичког простора, могу се са доста ос-
нова сматрати прототипом остваривања принципа наткатегоријалне локализације, 
односно протолокализацијом, у односу на апстрактније видове локализација са 
језичким изразом (нпр. временске, узрочне, циљне и др.), који имају ослонац како 
у самом принципу наткатегоријалне локализације тако и у протолокализацији 
као његовом примарном појавном језичком облику, и који, иако са друкчијим 
садржајем од просторне локализације, имају мање или више видљива обележја 
просторности, као осмишљавања непросторних садржаја по обрасцу језичког 
осмишљавања просторних локализација” (Пипер 2008: 310–311). 

Предлошко-падежна конструкција под + акузатив у временској функцији 
представља један од типичних примјера просторне метафоре. Она је карактери-
стична и по избору именица које се у њој могу јавити кад је у питању времен-
ска употреба. За илустрацију временске употребе ове конструкције навешћу 
извјестан број примјера. 

[1]
1. Лепо ти је под ноћ погледати/Где девојка седи код девера; Под ноћ тик-
ве цветају, пред зору се мрзну (НП).
2. Али кад под вече прође испод њених вртова и зачује се нека тужна сви-
рала –  Она заплаче нежно као кошута коју је пробудио зрачак месеца у 
шуми... (Дучић: 351).2

3. Једном под зиму, уочи недјеље, на заједничкој молитви, дјед испод ока 
опази да се његов Раде не зна ни прекрстити (Ћопић, Башта: 37).
4. Откуд сад, под саму јесен, да се кукавице толико развичу (Ћопић 
Орлови АСК: 3).
5. Зар ти, забога, није жао да ја под старост чекам од другога кору хлеба 
(Л. Лазаревић, Приповетке, АСК: 29).

2 Извори АСК = Антологија српске књижевности, електронска библиотека, Учитељски 
факултет у Београду: Јован Дучић, Песме; Момо Капор, Белешке једне Ане; Лаза Лазаревић, 
Приповетке; Бранко Ћопић, Башта сљезове боје; Бранко Ћопић, Орлови рано лете, АСК; 
Милош Црњански, Сеобе, Књига друга АСК.
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6. Ана га онда нападе да је под старост довео швалерку у кућу 
(Црњански, 285); 
7. И како је чекала у редовима за млеко, и како су је терали да под ста-
рост проучава брошуру (Капор, АСК, 20). 
8. Само под крај лета је небо тако ниско (Андрић; Стевановић 1991: 427).

Наведени примјери свједоче да се ради о просторној метафори ових 
конструкција са временским значењем у реченицама.

Ђура Даничић је идентификовао временску  службу ове конструкције. Он 
је, уз то, уочио да се у њој не јављају све именице које могу доћи у неким 
другим временским конструкцијама и дао објашњење које именице се у њој 
могу наћи. То су, сматрао је он, именице које значе вријеме које је тешко и 
непријатно („немило”) и то везује за значење овог предлога („то личи значе-
нию овога предлога” (Даничић 1858: 528). Овакву употребу наведене предлош-
ко-падежне конструкције наводи и наша најзначајнија граматика друге полови-
не двадесетог вијека – Стевановићева. За разлику од Даничића, М. Стевановић 
се не зауставља на питању које именице се могу наћи у тој конструкцији кад 
она има временско значење у реченици. Уз конструкцију се даје само напоме-
на да према акузативу не може доћи инструментал уз тај предлог с временским 
значењем и наводи се један број примјера који добро илуструју домен њене 
употребе (Стевановић 1991: 426–427).

Посматрајући примјере које је сам Даничић навео, те примјере који се на-
лазе код М. Стевановића, као и своју грађу из других извора, закључио сам у 
вези с временском употребом ове конструкције следеће. У њој се јавља огра-
ничен број именица са значењем времена. То су на првом мјесту именице 
које означавају извјесни временски одсјек. Обједињује их једно својство: да 
означавају такав временски одсјек који припада крају или другој половини, ни-
кад првој, неког већег временског периода који се може дијелити на мање: у 
оквиру дана то су вече, ноћ, не јутро, подне; у оквиру године то су јесен, зима, 
не љето,  прољеће; у периоду који значи један људски живот може старост, 
не може младост. Ту је још врло мало именица, нпр. сумрачје, коју налази-
мо код Милоша Црњанског. Изван овог круга налази се још мало образовања 
уопште овог типа, као што су синтагме с(ије)да глава, стари дани. Принцип 
функционисања ове конструкције у српском језику лијепо илуструје народна 
изрека у примјеру један. Више именица уводи се у игру употребом именице 
крај испред њих у функцији фрагментизатора: крај дана, крај живота, крај 
разговора. То могу бити именице које значе временски одсјек, а не припадају 
горе одређеном кругу, затим друге именице које примарно не значе временски 
одсјек, али се користе у временском одређивању предикације – глаголске име-
нице, чиме се и ова конструкција преводи у отворен скуп (Танасић 1997). Дакле, 
у овом раду је утврђен принцип по коме се јављају именице у овој конструкцији 
с временским значењем и тиме и њен домен у српском језику. Послије овог 
рада, и у синтакси просте реченице групе аутора писац поглавља о синтакси 
падежа Ивана Антонић наводи ову конструкцију с временским значењем и на 
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исти начин одређује које именице се могу јавити у тој конструкцији (Антонић 
2005: 222). Треба напоменути да се ова временска конструкција, са релативно 
малим избором именица са значењем временског одсека у акузативу али са не 
баш слабом фреквенцијом у савременом српском језику, бар у неким његовим 
функционалним стиловима, па ни са малим избором именица кад се узме у об-
зир проширење фрагментизатором крај, наводи и у нормативној граматици пре-
ко једног примјера3 без њеног описа (Пипер и Клајн 22017: 371). 

Ову конструкцију са временским значењем познаје и руски језик и она је 
кара ктеристична за савремено његово стање. Међутим, може се уочити из-
вјесна разлика у односу на српски стандардни језик. То ћемо илустровати 
одговарајућим примјерима. Размотримо прво следеће примјере.

[2]    
1. Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, 
под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет трид-
цати или тридцати с лишним (М. Булгаков;  В.С. Храковский, Тиnо логия 
иmераmивних консmрукций, Ленинград 1989: 19); 2. Приходила она обык-
новенно под вечер. (Людмила Улицкая, Казус Кукоцкого, „Новый Мир”, 
2000); 3. Но под осень и в начале зимы детские голоса мало кто слышал. 
(Анатолий Мартюков, Снегурочка Деда Мороза встречала, „Мурзилка”, 
2002); 4. Я видел лишь белое платье/Да чей-то привздернутый нос./Потом, 
когда стало легче,/Когда прекратилась трясь,/На пятые сутки под вечер/
Простуда моя улеглась. (С. А. Есенин, Село, значит, наше – Радово..., 
«Анна Снегина», 1925); 5. Посеять их можно под зиму. (Обобщенный, 
Рефераты. Садоводу – на заметку, „Наука и жизнь”, 2007); 6. Отец был 
боярского рода, но под старость обнищал и переселился из ростовской 
области в Радонеж. (С. А. Еремеева, Лекции по русскому искусству, 2000); 
7. Под конец моего рассказа он стал кивать головой, не отнимая рук от лица 
и повторяя: «Ну да, Ну да» – и вообще воспринимая мою идею с каким-то 
даже  энтузиазмом... (Вера Белоусова, Второй выстрел, 2000).

Ови примјери показују ситуацију каква је и у српском језику. Ту су имени-
це које означавају временски одсјек и њихов избор одговара принципу по коме 
се јављају такве именице у српском језику. То су примјери један до пет, њима 
се прикључује и примјер шест. Примјер седам свједочи да се и у руском језику 
употребљава фрагментизатор крај (конец) уз именице, које и не морају значити 
неки временски одсјек. Тиме се знатно шири домен употребе ове конструкције.4

[3]    
1. А потом, под весну, и бросить нечего. (Валентин Распутин, Прощание 
с Матерой, 1976).

3 У књизи Пипер 1997; 22001, у раду који се бави временским предлошким конструкцијама, 
ова предлошко-падежна конструкција није наведена.

4 Овом приликом се захваљујем колегиници др Марији Опачић за руске примјере, сем 
првог. Она је у корпусу који је претраживала пронашла за конструкцију под конец – 2.067 
докумената са 3.835 примера (https://www.ruscorpora.ru од 11.11. 2020).
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2. Потом вереницей пошел целый ряд людей, и в числе их – Николай 
Иванович, только что арестованный исключительно по глупости сво-
ей ревнивой супруги, давшей знать в милицию под утро о том, что 
ее муж пропал. (М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита, часть 2,1929–
1940) 
3. Под весну картина оригинальная: абрикосы, персики, сливы залиты 
цветом, а рядом снег. (Н. К. Рерих, Листы дневника, 1947)
4. Нежданный снег шуршал всю ночь, под утро стих, и тут же его влаж-
ную шкуру схватило морозцем. (Андрей Волос, Недвижимость, «Новый 
Мир», 2001).
5. Спрашиваю Ивана, бывшего с двумя другими рабочими в ночном, 
как было дело и узнаю следующее: „Месяц взошел, стал чуть видно под 
зарю. (А. А. Фет, Из деревни, 2, 1864)
6. Ты не любишь меня, милый голубь,/Не со мной ты воркуешь, с дру-
гою./Ах, пойду я к реке под горою,/Кинусь с берега в черную прорубь. 
(С. А. Есенин. Ты не любишь меня, милый голубь, «Русалка под Новый 
год», 1915). 
7. Под праздник ко всенощной ходим. (И. А. Гончаров, Обломов, 1859).
Татары под праздник сюда не придут. (Л. А. Чарская, Мой принц, 1915).
8. ...лампада под праздник, мать перед иконой ничком, такая чудная, сло-
женная пополам, а кто-то из них, из детей больной лежит. (Е. И. Замятин, 
На куличках, 1913). 
9. Вечером под день этого праздника, в самое время описанного про-
исшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви. (Н. С. 
Лесков, Леди Макбет Мценского уезда, 1865).
10. В ночь под день Рождества в церкви св. (В. Я. Брюсов, Огненный ан-
гел, 1908).

Како се види, у овој групи јављају се примјери са именицама какве се 
у српском језику не јављају у овој конструкцији. Падају у очи именице које 
означавају временски одсек који припада првој половини неког већег дјељивог 
временског периода: весна, утро, заря (1–5). Конструкције с таквим именица-
ма у преводу на српски језик замјењују се неким другим с блиским значењем. 
Тако, на примјер конструкцију под утро у другом примјеру из Мајстора 
и Маргарите Милан Чолић је превео конструкцијом пред зору. Даље, у овој 
конструкцији јављају се и именице којим се означавају празници (6–8) или име-
ница дан испред имена неког празника (9–10). Примјери из ове групе илуструју 
случајеве када се српски и руски језик не подударају у погледу употребе ове 
конструкције. Други словенски језици могу имати другачију ситуацију.5

5 Колегиница из Института за српски језик САНУ др Јелена Јанковић била је љубазна да 
ми да информацију о своме увиду у један пољски корпус. Корпус који је она провјеравала 
https://www.wsjp.pl/index.php?szukaj=pod&pwh=0 упућује да се у том словенском језику у 
датој конструкцији јављају само именице јесен и вече.
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Речено у овоме раду могло би се у најкраћем свести на следеће. У српском 
и руском језику употребљава се конструкција под + акузатив у служби вре-
менске одредбе. У српском језику у тој конструкцији јавља се ограничен број 
именица које значе временски одсjек: то су именице са значењем временског 
одсјека које припадају крају или другој половини већег временског периода. 
Могућност увођења фрагментизатора крај у ову конструкцију, који долази како 
са именицама које значе временски одсек тако и са глаголским именицама овој 
конструкцији значајно проширује домен употребе у савременом српском језику. 
И руски језик познаје идентичну употребу те конструкције. Међутим, за разли-
ку од српског, он нема ограничења у погледу употребе именица које значе вре-
менски одсjек. У њему се јављају и такве које означавају одсjек који припада 
првој половини неког већег временског периода – и пролеће, јутро, зора..., али 
и именица празник и оне које значе неки празник, нпр. Нова година. У руском 
језику, дакле, не важи принцип према коме се у српском језику у њој јављају 
именице са значењем временског одсјека. То је управо план на коме ова времен-
ска конструкција има шири домен употребе него што је у српском језику. 
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Срето Танасич

ВРЕМЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГА ПОД  
С АККУЗАТИВОМ В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Резюме

В работе речь идет об употреблении конструкции под + аккузатив в функ-
ции обстоятельства времени в предложении. Такое ее употребление представ-
ляет собой типичный пример пространственной метафоризации. В сербском 
стандартном языке в этой конструкции встречается маленькое количество имен 
существительных, обозначающих отрезок времени: это существительные сo 
значением временного отрезка, который принадлежит концу или второй поло-
вине определенного продолжительного периода, в том числе вече, ноћ (: дан), 
јесен, зима (: година),  существительное старост. С фрагментаризатором крај 
может сочетаться и существительное, обозначающее отрезок времени первой 
части продолжительного периода, но и каждое отглагольное существительное, 
которое в определенной падежной конструкции используется для временного 
определения действия, например, под крај разговора.

Эта конструкция существует и в русском языке со значением временного 
обстоятельства. Между тем, ее употребление более широкое, чем в сербском 
языке. В этой конструкции находятся и существительные со значением отрез-
ка времени, принадлежащего первой половине определенного более продолжи-
тельного периода – например, пролеће (рус. весна), јутро (рус. утро), зора (рус. 
заря), чем не характеризуется сербский язык. Встречаются также и другие су-
ществительные с функцией временной детерминации глагола, причем они не 
могут делиться на меньшие части – празник (рус. праздник), Нова година (рус. 
Новый год). Когда речь идет о фрагментаризаторе крај (рус. конец), подобная 
ситуация замечается в русском и сербском языках.

Итак, конструкция под + аккузатив с временным значением имеет сходства 
в употреблении в сербском и русском языках, но есть и некоторые различия; 
в русском языке нет ограничений в выборе существительных, обозначающих 
отрезок времени, которые в сербском языке последовательно осуществляются.

Ключевые слова: сербский язык, русский язык, конструкция под + аккуза-
тив, временное употребление.
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СИНТАКСА И СЕМАНТИКА ПРЕДЛОГА НИЗ*1

У раду се на основу корпусне грађе представља морфологија, синтакса, синтаксичка се-
мантика и семантика предлога низ као структурног елемента предлошког акузатива у стан-
дардном српском језику, а који се у таквој формалној структури остварује само у спацијалном 
семантичком пољу.

Кључне речи: лингвистика, српски језик, синтакса, синтаксичка семантика, семантика, 
акузатив, предлог низ, спацијалност.

Тhe subject matter of this paper is the morphology, syntax, syntactic semantics and semantics of 
the preposition niz as the structural element of the prepositional acusative case, based on corpus data, 
in the Standard Serbian language. This formal structure is realised only in the spacial semantic field.

Keywords: linguistics, Serbian language, syntax, syntactic semantics, semantics, accusative 
case, preposition niz, spatiality.

*1У периоду од 2002. до 2007, а на молбу професора Предрага Пипера, прихватила 
сам се посла на српском делу међународног пројекта Славянские предлоги в синхронии и 
диахронии: морфология и синтаксис (Московский государственний университет им. М.В. 
Ломоносова, Филологический факультет, Лаборaтория общей и компьютерной лексикологии 
и лексикографии), којим је руководила професорка Маја Владимировна Всеволодова (о 
пројекту у целини, и посебно о руском делу овога пројекта в. Всеволодова, Кукушкина, 
Поликарпов 2014), а са мном је рад започео и колега Слободан Павловић, задужен за 
дијахрони аспект (Павловић 2004, 2005), но пошто се касније повукао из овог посла, надаље 
је, за српски део, обрађиван само синхрони аспект предлошких јединица. И пре укључивања 
на овај пројекат објавила сам један рад посвећен темпоралном генитиву с предлогом 
усред (Antonić 1999), али током рада на њему осмислила сам концепцију описа синтаксе и 
семантике предлошких јединица у српском језику, коју примењујем у својим радовима из 
ове проблематике, а темељено првенствено на истраживањима синтаксе и семантике падежа, 
која сам у то време радила у Комисији за синтаксу Одбора за стандардизацију српског језика 
(Антонић 2005), непосредно сарађујући с професором Пипером, а под редакторством Милке 
Ивић. У периоду трајања овог међународног пројекта излагала сам саопштења и публиковала 
радове о појединачним предлозима: Антонић 2003, 2005а, 2006, 2007 и 2007а, али и након 
формалног завршетка пројекта, наставила сам да се бавим овом проблематиком, допуњујући 
у детаљима приступ, и фокусирајући се првенствено на оне предлоге који у синтаксичком 
или семантичком погледу имају неке специфичности, или недовољно разјашњене сегменте 
(Антонић 2008, 2011, 2019). Овај рад о предлогу низ припада, такође, тој проблематици, 
а посвећујем га професору Пиперу, одличном предавачу, изузетном лингвисти и слависти, 
ретко коректном и подстицајном сараднику, будући да формална структура с овим предлогом 
припада спацијалном семантичком пољу, чијем опису је, у србистици, поред свега другог, и 
он дао веома значајан допринос (Пипер 1977‒1978, 2005; Piper 1989, 1997/20012).
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Морфологија предлога низ. ‒ Предлог НИЗ [старосрпски низь,2 старосло-
венски префикс и прилог низъ3] према генези спада у групу секундарних пред-
лога будући да је, по свој прилици, настао од прилога, али синхроно може се го-
ворити о примарном предлогу. У старијем језику појављивао се и у лику НИЗА, 
с покретним вокалом, под утицајем фонолошког окружења (низа зид, низа сту-
бе, низа сиње море), или испред енклитика (низа се), али већ од средине 20. 
века овај лик се повлачи из употребе и тек спорадично се може срести код по-
неког старијег писца. У Rječniku JAZU стоји да се ради о сложеном предлогу, 
насталом од ni-z, али са недовољно уверљивим објашњењем, поготово што фо-
нолошки хомоним низ (са дугосилазним акцентом) бележи већ и наведени реч-
ник, а иста фонолошка секвенца постоји и у придеву низак и именици низина, 
низија. Синхроно гледано, предлог НИЗ јесте једночлани предлог врло суже-
ног синтаксичко-семантичког поља и колокацијског потенцијала, изразито ни-
ске фреквенције и уског функционално-стилског домена употребе. У укупној 
језичкој грађи која се временски протеже у распону од краја 19. до почетка 
21. века не уочавају се веће осцилације у фреквенцији. Функционално-стилски, 
одлика је првенствено прозног наративног дискурса, а мање осцилације у 
фреквенцији могу се запазити само у учесталости појављивања овога предлога 
у језику појединих аутора.4 

Синтакса предлога низ. ‒ Синхроно, предлог НИЗ се појављује као струк-
турни елемент само предлошког акузатива. Према грађи Rječnika JAZU, тако је 
и дијахроно, мада је овај речник забележио и неколике потврде овога предлога 
с генитивом, и једну с локативом. Као предлошки формант не комбинује се с 
прилозима, али се у колокацији с две именице може појавити и у префиксалној 
позицији, па се срећу и номинално-падежне структуре НИЗ брдо и НИЗ воду, 
али и прилог НИЗбрдо, мада не и прилог НИЗводу, већ НИЗводно. Префиксални 
је формант и у именици низбрдица.

Синтаксичка семантика предлога низ као структурног елемента акуза-
тива . ‒ Полазни критериј поштује основну хијерархију елемената у устројству 
синтаксичко-семантичких јединица, а пажња се усмерава  на синтаксичко-
семантичке услове нужне за конституисање структурног модела. Акузатив с 
предлогом НИЗ функционише само као спацијални детерминатор реченичне 
предикације. Изузетно, може се појавити као синтаксички елемент идиомати-
зованих структура.

2 Према корпусу у: Павловић 2006.
3 Према Ђорђић 1975.
4 Статистички подаци показују да је учесталост појављивања овога предлога највећа у 

језику С.В. Јанковић (Дорћол) и Г. Олујић (Седефна ружа и друге бајке и Небеска река и 
друге бајке) 0,18: један пример на 5,4 стране, Д. Ненадића (Доротеј) 0,15: један пример на 
6,2 стране и Д. Ћосића (Корени) 0,13: један пример на 7,3 стране, а најнижа код Андрића 
(Проклета авлија) 0,02: један пример на 40,6 страна, (Травничка хроника) такође 0,02, али 
један пример на 34,6 страна. Учесталост појављивања у осталим наративним текстовима у 
корпусу креће се од 0,03 до 0,07. У текстовима који су књижевно-теоријског, етнолошког, 
друштвеног или хуманистичког усмерења, као и у журналистичким текстовима, учесталост 
појављивања овога предлога је занемарљива. У укупном корпусу (255 примера на 5239 стра-
на) учесталост појављивања предлога низ износи 0,04: један пример на 20,5 страна.   
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Предлог низ као елемент спацијалног акузатива. ‒ Синтаксичко-
семантичко поље акузатива спацијалне идентификације дели се на два јасно 
диференцирана субпоља: субпоље спацијалне локативности (неусмерености у 
односу на локализатор) ‒ смештање унутар граница локализатора, и субпоље 
спацијалне транслокативности (усмерености у односу на локализатор). У оба 
субпоља појављује се само предлошки акузатив и у оба субпоља предлошки 
акузатив комбинује се с глаголима кретања, тј.  глаголима с обележјем динамич-
ност (+), али у субпољу спацијалне локативности глаголи кретања остварују 
се с обележјем директивност (‒) ‒ објекат локализације креће се само у грани-
цама локализатора, при чему се може радити о глаголима кретања који су не-
утрални с обзиром на обележје смер кретања површином локализатора (‒/+) 
или, најчешће захваљујући префиксу, имају обележје смер кретања површи-
ном локализатора (+), а у субпољу спацијалне транслокативности с обележјем 
директивност (+) ‒ објекат локализације креће се у односу на локализатор као 
оријентир и, у случају акузатива, то је увек адлативност: обележје директив-
ност (+) праћено је и обележјем циљ (+). Акузатив с предлогом НИЗ припада 
само субпољу спацијалне локативности.

1. Спацијална идентификација (смештање у простор).
1.1. Спацијална идентификација: локативност у простору. 
1.1.1. Спацијална идентификација локационог типа (непосредна простор-

на локализација) с обележјем смер (+) спецификовано као кретање или пружање 
површином локализатора у правој линији (перлативност) надоле/наниже ʼод 
горе према долеʼ = од просторно више ка просторно нижој тачки.

Модел a) NN + VDin (+) Dir (–) Smer (‒/+) / Smer (+): ↓ + НИЗ NAk – акузатив с предлогом НИЗ:5

• уз глаголе општег кретања који носе обележје динамичност (+), директив-
ност (–), а у погледу обележја смер кретања по локализатору, необележени су: 
ићи, кретати се, корачати, трчати, јурити//јурнути, летети ʼјуритиʼ, оклизну-
ти се, изгубити се ʼотићи неприметноʼ, банути ʼпојавити се изненадаʼ вући се;6 

• уз глаголе почетне фазе кретања: кренути, поћи, запутити се, отискивати 
се, полетети, потрчати, или глаголе с аблативним или адлативним обележјем: 
одлазити, одјахати, одмицати, отрчати, отићи, отпловити, долазити; 

• уз префиксиране глаголе који поред обележја динамичност (+), директив-
ност (‒), имају и обележје смер кретања површином локализатора у правој 
линији спецификовано од горе према доле: падати // пасти, силазити // сићи, 
спуштати се // спустити се, сјуривати се // сјурити се, стрчавати // стрчати, 
слетети, сурвавати се // сурвати се, скотрљати се, склизнути, срозати се;7

5 Симболи и скраћенице: NN ‒ именица, права / примарна; NN živo (+) ‒ именица с обележјем 
живо (+); NN fluid (+) ‒ именица с обележјем флуид (+); NAk ‒ именица у акузативу; V ‒ реченич-
на предикација / глагол; VDin ‒ глагол с обележјем динамичности; VDir ‒ глагол с бележјем ди-
рективности; VSmer (+) ↓ ‒ глагол с бележјем смера кретања од горе према доле; VPercepc ‒ глагол 
перцепције.

6 У корпусу се нашао и архаизам: главињати = ићи без циља, лутати, тумарати; тетурати 
се, посртати, уп.пр.: [...] само је то рекао и продужио да главиња низ пут (ДЋ, 31).

7 Забележен је и архаизам суљати се = кретати се низ стрму површину, уп. пр.: Он је није 
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• уз глаголе пружања: пружати се, простирати се, ширити се;
• уз глаголе кретања у воденој средини или по воденој површини: пловити // 

запловити, пливати // запливати, плутати;
• уз девербативне именице као синтаксичко-семантичке деривате настале од 

наведених глагола уколико подлежу процесу номинализације.
Типични објекти кретања су аниматни ентитети и течни флуиди: вода, бујица, 

ређе природни рељефни или предметни ентитети: удубине, камење (у корпусу 
и: лубеница), копнена превозна средства и пловни објекти: скела, чамац, сплав, 
јахта, уколико се ради о воденој средини или површини, али чије кретање је, у 
начелу (и за сада још увек), повезано са живим ентитетима.

С предлогом НИЗ комбинују се локализатори који денотирају:
• географске објекте код којих је висина карактеристична димензија: брдо, 

брег, планина, нпр.
[...] кад је Краљевић Марко тамновао горе у Старом граду па побегао из 
њега, спустио се низ брдо и прескочио Дрину, [...] (ИА, НДЋ)8; Пси, [...], 
лајаху за онима што су силазили низ брдо, на воду (МЦ, 7); трчећи косо, 
низ брдо, [...] набасала је, [...] на велику јаму, [...] (МЦ, 126); Пође низ 
брдо, тако нагло, љутито, да се кречњак ронио, [...] (МЦ2, 97); Кад би она 
одјахала низ брег пут Травника, капелан је остајао на клупи [...] (ИА, 
ТХ); [...]спуштање санкама низ завејани брег, лов на пастрмке, (АСП, 
370: Д. Киш); Као да сам од себе бежи, окрете се и стаде трчати дечак 
низ планину, (ГОа, 14); [...] принц се поче спуштати низ планину, уве-
рен да је све само сањао (ГОб, 67); 3амишљен и збуњен, корак по ко-
рак, дечак поче силазити низ планину (ГОб, 77); дечак се још једном с 
поштовањем поклони мајци, узе свој резбарски нож и пође низ плани-
ну (ГОб, 78); [...] растајали су се после нежно, у љубави, испод плотова 
обраслих трњем, под којима је, низ брдо, жуборила вода (МЦ, 15); Али 
лубеница, наједном, подскочи и поче се котрљати низ брдо (ГОб, 22); 
Летео је све више, док не опази како се низ брег котрља златна лубеница 
са старицом (ГОб, 23);9

• њихове вертикалне или под различитим угловима закошене делове: лити-
ца, стрмина, падина, стена, обронак, урвина ʼстрми обронакʼ, нпр.

чуо, није ни гледао, брзо се суљао низ стрмину (ДЋ, 21).  
8 Уз примере из Андрићевих романа На Дрини ћуприја, Травничка хроника и Проклета 

авлија не наводи се број стране пошто су сви примери преузети из Gralis-Korpusa, елeктронског 
корпуса Андрићевог језика, насталог у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” 
у Грацу (Аустрија), на пројекту Andrić-Initiative: Иво Андрић у европском контексту (2007‒), 
којим руководи професор Бранко Тошовић, и на којем сам сарадник од 2010. године.

9 У примерима: А све је, што је још и било ту, низ брдо, било осиромашило (МЦ2, 83); У 
одјеку је, сад, међутим, чуо само тишину, јутарњу, у којој су кокоти певали, из тих рупа, где 
су биле куће, низ брдо, према Дунаву (МЦ2, 84) остварује се контактна позиција статичног, 
егзистенцијалног глагола бити са значењем ʼпостојатиʼ и предлога низ с локализатором у 
акузативу, али је, ипак, базично присутан глагол кретања у форми глаголског прилога идући: 
[→ што је још и било ту, идући низ брдо]; [→ где су биле куће, идући низ брдо].
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Разбојнике који су пали мртви у двориште једноставно отискују низ ли-
тицу са северног бедема, [...] (ДН, 71); Ја сам упорно остајао при сво-
ме, сматрајући да ништа озбиљно нема да се приговори мом предлогу за 
спуштање низ северну литицу (ДН, 82); Пратио сам сузним очима по-
ворку коњаника која је силазила низ падину узаним стрмим путељком 
(ДН, 44); Спустим се готово кришом низ падину (ДН, 89); Сјурим се 
низ падину и притајим се у јовику крај Мораве (ДН, 131); Кнез је сила-
зио низ савску падину (АСП, 638: С.В. Јанковић); чека да види чувену 
браћу Поповић како се спутају низ падину (АСП, 640: С. В. Јанковић); 
Дорћолски ветрови су разнели њихове речи, њихови кораци, кад сила-
зе низ падину, више не остављају трагове, (АСП, 640: С.В. Јанковић); и 
ту је клен могао да ме види како пред ноћ низ планинску падину сила-
зим на обалу (АСП, 781: М. Пантић); Тако је певао Миле у освит дана 
[...], а онда се спустио низ влажну стрмину, [...] (ИА, НДЋ); А затим се 
девојка, [...], изгубила низ стрмину, [...] (ИА, ТХ); Старац се једва држао 
на самару и мени се чинило да ће му сваког тренутка удови попустити и 
да ће се скотрљати низ стрмину (ДН, 8); Није стигао ни да уздахне, а 
већ је летео низ стрмину планине [...] (ГОа, 87); Споро му се приближа-
вала идући низ оштру стрмину равног детелишта, (ДЋ, 114); [...] отпри-
лике две хиљаде свиња − јурну низ обронак у море те се утопи (ДН, 135); 
Памтиле су га, затим, литице на које се пењао и урвине низ које је сила-
зио (ГОа, 85); као што поточна вода убрзава свој ток непосредно пре него 
што се преломи, обори низ стрме стене и претвори у слап (ИА, НДЋ); 
[...] оне [округле удубине] иду одозго са Старог града, спуштају се низ 
литицу до реке [...] (ИА, НДЋ); [...] као да се лавине камења осипају са 
свих страна низ травничке стрмине, [...] (ИА, ТХ); залепета орао крилом 
тако да камење полете низ стрмину (ГОа, 59);10

• заравни и усеке који су, као делови географског рељефа, такође често зако-
шени због природног успона и пада терена: ливада, поље, пољана, долина, крче-
вина ʼискрчено земљиште у шумиʼ нпр. 

Трчали су раздрагано низ ливаду. Посматрајући их, чинило јој се да трчи 
заједно с њима. Брзо, брже, још брже! На ливаду, уз планину, низ долину, 
и још даље: [...] (ГОб, 9); Исакович је силазио низ крчевину и није јој од-
говорио ништа (МЦ2, 98); 

• или топониме географских предела које одликује природни успон и пад те-
рена, нпр.

Спустише се брзо низ Околишта (ИА, НДЋ); Још идући низ Околишта, 
застајали су често и из велике кумове плоске натезали љуту ракију (ИА, 
НДЋ); празник је то увек био за чаршијску рају и помама као да су јој са 

10 Један вид синтаксичко-семантичке контрадикторности забележен је у примеру: али не 
испушта из вида оног вижљавог скакавца што се вере уз стрмине, стрчава низ узбрдице 
(DN, 131) ‒ предлог НИЗ, којим се исказује смер кретања ʼпрема долеʼ, стоји уз именицу с 
префиксом УЗ, којим се исказује супротан смер ʼпрема гореʼ. 
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Преполца већ јавили да низ Мало Косово наступа ослободилачка војска 
(АСП, 278: Г. Божовић).11

Предлог НИЗ често иде с локализаторима којима се означавају:
• географски водени текући објекти који немају висину, али чији ток има пра-

вац и смер – низводно = од извора ка ушћу, у смеру тока: вода ʼречни токʼ, река, 
поток, матица, нпр.

Уместо да пристану уз скеле они кренуше низ воду којој нису могли да 
се отму, [...] (ИА, НДЋ); Чим се чамци напунише, кретоше низ воду, [...] 
(МЦ, 83); Одмицала је, низ воду, брзо, кроз оне дубоке, и луде, баруш-
тине Тамиша и Бегеја [...] (МЦ2, 71); Исаковичу се било брзо досадило 
да слуша то, па је бежао од Вишњевског, и крио се, одлазећи, чамцем, на 
реку, низ воду (МЦ2, 381); Радисав је најпре тврдио да су се он и још један 
младић решили да беже и да су зато спремили мали сплав и кренули низ 
реку (ИА, НДЋ); [...] јер се по мрачној ноћи не може пловити низ немир-
ну реку, [...] (ИА, НДЋ); [...] да није било онога млаког топлог ветра што 
је изненада бануо низ реку [...] (ДН, 167); Зато и не изненађује чињеница 
да су Јапанци „осмислили духа који у наш свет улази плутајући низ пла-
нински поток” (ЗбМСКЈ, 119); На једном се месту клен храни а на дру-
гом сунча, а када му је глава окренута низ матицу, он само пролази, није 
расположен да презалогаји (АСП, 783: М. Пантић);12

• њихови називи (хидроними), нпр.
Риба бјелица, [...] долази у јатима низ Рзав да се овде на ушћу мре-
сти, [...] (ИА, НДЋ); Низ Дунав, све до Оршаве [...] отпутовала је јахта 
Александар (ВД, 168);

• или уздужни простор уз водене токове, природни: обала, или урбанистич-
ки: кеј, нпр.

Слао је сејмене [да иду] низ обалу да траже оног другог сељака [...] (ИА, 
НДЋ); Стисла сам зубе и полако пошла низ обалу [...] (СС, 176); пређе 
обронак равнице и отисну се низ високу стрму обалу пут потока (АСП, 
199: И. Андрић); Руди је помислио да неком тајанственом посматрачу, 
који у том часу са осматрачнице свога стана посматра загрљени пар како 
опрезно одмиче низ Београдски кеј, није необичан Соњин ход (ДВ, 124);

Предлог НИЗ колоцира и са именицама којима се денотирају саобраћајни ко-

11 Необичним, стилски особеним, могу се сматрати примери: Сутрадан ме сликари исте-
раше из стана. Одох низ Србију с торбицом и штапом (АСП, 294: М. Булатовић); Можда бих 
и ја могао с тобом [поћи] низ свет? (АСП, 295: Булатовић).

12 Ретко се као локализатор може појавити неки површински ентитет повезан с водом или 
влагом, уп. пр.: стрепим да се не оклизнем низ гњецаву стељу [= слама која се простире као 
лежај за стоку] и не откотрљам у врзину купине (ДН, 153).
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ридори који су хоризонтални са наглашеном уздужном димензијом, дакле који 
у начелу немају висину, али су повезани с географским тереном којем су успон 
и пад иманентне особине: друм, пут, стаза, улица, нпр.

Низ стрми друм са Лијеске, преко Околишта почели су да се спуштају у 
касабу остаци разбијених турских чета (ИА, НДЋ); Поред све своје тежи-
не, слетео је лако и брзо низ стрми пут [...] (ИА, ТХ); Тола отрча низ 
пут (ДЋ, 12); довикнуо је а коњи га галопом однели низ пут (ДЋ, 74); 
коњи вриште, туку копитима, кидају дизгине и галопом јуре низ пут [...] 
(ДЋ, 87); она се окрену и полако пође низ пут за коњима (ДЋ, 87); по-
диже се и отрча низ пут (ДЋ, 88); брзим кораком изиђе на вратнице и 
замаче низ пут (ДЋ, 117); Дечак пође низ стазу, старица за њим (ГОб, 
22); Скренуо је и пошао низ стрму улицу с једним фењером (ДЋ, 119); 
задављен лупњавом срца, готово потрчао низ улицу [...] (ДЋ, 158); Када 
би јој то успело, потрчала би низ улицу [...] (ДВ, 105); Само стотину ме-
тара даље низ главну улицу, подрхтавају калемови конца [...] (ДВ, 113); 
пријатељски ме пљеснуо по рамену и тријумфално отишао низ улицу, 
не осврћући се (СС, 27); Низ улицу је клизио црвени трамвај, пригушено 
звонећи у тамној ноћи (АСП, 590: Б. Шћепановић); Низ улицу је ипак бе-
шумно клизио црвени трамвај, [...] (АСП, 593: Б. Шћепановић).

Предлог НИЗ комбинује се и са именицама којима се именују: 
• грађевински објекти који имају висину или њихови вертикални делови: 

кула, зидови, бедем, оџак, доксат / балкон, стубови, олук, окно, стакло, нпр.
Помоћу њега он би се спустио низ кулу (ГОа, 51); [...] водене капи висе 
с таванице [...] Цеде се низ зидове (ДН, 31); [...] да спустимо низ север-
ни бедем неколико окретнијих момака у току ноћи (ДН, 82); Тола отво-
рених уста звера по соби, загледа у оџак низ који силази, [...] (ДЋ, 41); 
Ко зна шта би било, да Сеп није дотрчао и зграбио Резу и понео је, низ 
доксат, [...] (МЦ2, 236); [...] и на мосту самом постављене дизалице на 
чекрк; помоћу њих су се радници на покретној скели, [...], спуштали низ 
стубове, [...] (ИА, НДЋ); девојчица је нетремице зурила у плод, а време 
се вукло као кишне капи низ окно (ГОб, 11); Низ стакло се слива вода 
(АСП, 332: М.Ј. Вишњић);

• делови грађевинских објеката који служе као коридори и имају успон и пад: 
степенице, стубе, басамци, нпр.

Збуњен миш би стрчао низ оно неколико степеница, [...] (ИА, ТХ); Павла 
су затим повели, низ степенице, [...] (МЦ2, 148); А лакеј, који уђе, отпра-
ти Павла низ мраморне степенице, до капије у мрачној хладовини, [...] 
(МЦ2, 189); Исакович је, међутим, крај Волкова корачао, низ степенице, 
[...] (МЦ2, 196); Сјурила се низ широке, дрвене, степенице, изгубивши 
папуче (МЦ2, 263); Павле није знао шта та реч значи, али је осећао, кад га 
Божич поведе низ степенице, [...] (МЦ2, 343); Аћим сиђе низ општинске 
степенице, (ДЋ, 82); Стигавши на станицу, трчећи се спушта низ сте-
пенице у гротло метроа (ДВ, 183); бацио га главачке низ хотелске сте-
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пенице (СС, 22); док силази испред мене низ степенице (СС, 49); Одох 
низ степенице, [...] (СС, 62); замишљено сиђе низ камене степенице [...] 
(АСП, 243: Д. Васић); Док сам се спуштао низ степенице, приметих да 
сам заборавио пола жонглерских трикова (АСП, 291: М. Булатовић); сиђе 
низ степене па се упути низ Балканску улицу (АСП, 437: Р. Петровић); 
[...] она је стрчала низ степенице и запутила се друмом, (АСП, 506: И. 
Андрић); [...] брзо набаца сено на отвор и сјури се низ стубе (ДЋ, 94); чо-
век је носио под оковратником бич лепо везан у машну, на високим пот-
петицама чизама две црвене мараме да се не би клизао на поледици низ 
будимске басамаке [...] (АСП, 621: М. Павић);

 • или им је хоризонтално простирање дужином изразита карактеристика: 
ходник, дугачка просторија, авлија, нпр. 

Моша, погрбљен, жустро одлази низ ходник (СС, 202); отворио је 
предусретљиви и елегантни Марјановић и пропустио ме у дугу просторију 
низ коју је према мени већ хитала ноторна фигура попа. (СС, 104); Кренуо 
је низ авлију пут заклоњених углова [...] (ИА, ПА); А фра Петар продужује 
своју шетњу низ Авлију, до неког другог круга, [...] (ИА, ПА).

Хоризонтални, а овде и наглашено издужени локализатори с глаголима 
кретања могу се концептуализовати као закошене равни, будући да кретање 
таквим локализаторима може стварати утисак кретања од више – полазне ка 
нижој – циљној тачки у простору, а у случају неких локализатора могу се дове-
сти у везу са географским успоном и падом терена (нпр. авлија, или двориште, 
као у овом Андрићевом примеру).13

Као локализатори с предлогом НИЗ могу се комбиновати и:
• предметни ентитети који имају висину: мердевине, лестве, колац, стуб, или 

се могу поставити у одговарајући положај на висини: даска, у положај да висе: 
конопац, или у коси положај нит, нпр.

Спустила се опрезно низ мердевине. Низ колац је текао само слаб млаз 
крви (ИА, НДЋ); Од тога су низ бели средњи стуб моста остајали дуги, 
прљави млазеви који су се видели надалеко (ИА, НДЋ); Подбрадак насло-
нио на орахову даску, на којој је изрезбарено лишће. Брада виси низ даску 

13 У литератури постоји тумачење да у случају „кретања површином равног локализатора” 
„место посматрача у односу на објекат локализације” може бити релевантно у опредељивању 
за предлог НИЗ или УЗ: „Уколико неко полази из наше непосредне околине, смер његовог 
кретања ћемо, највероватније, оценити као кретање ʼнизʼ, док ћемо смер кретања особе која 
полази са веће удаљености и приближава нам се оценити као кретање ʼузʼ” (Арсенијевић 
2003 [2005]: 183). Моје је мишљење да у спацијалној ситуацији у којој се просторни од-
нос између три обавезна елемента: објекта локализације, глаголске радње и локализатора 
успоставља посредством предлога НИЗ, како у случају вертикалних или закошених тако и 
у случају привидно хоризонталних локализатора (или оних који се тако концептуализују) 
положај посматрача није релевантан, као што то није случај у начелу ни са осталим типови-
ма спацијалних релација. 
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преко лишћа, као да је закуцана (ДЋ, 173); Спустио се низ конопац који 
је висио с балкона; Гледам увис, и видим: кроз лишће се, према небу, од-
сликава меки цвет узрелог маслачка; лелуја се, клизи низ косу невидљиву 
нит, и пада на земљу (АСП, 528: Ж. Павловић);

• природни, ботанички ентитети који расту у висину: дрво, стабло, или ани-
мални ентитети који имају висину: коњ, нпр.

И Ресула, који се хвалио да је покопао пук, оста незакопан, срозан низ 
дрво ољуштено од курума. (АСП, 270: Д. Васић); Њихови заиста веш-
то савијени турбани од финог ткива ‒ жица злата, жица свиле ‒ њихове 
криве сабље које су сликовито висиле низ коње и њихова широка одела 
вишњеве боје, привлачили су све погледе (ИА, ТХ). 

У корпусу је потврђено, истина, само једним примером, али ваља скрену-
ти пажњу да и предметни ентитети, или делови грађевинских објеката, који 
се могу поставити како у вертикални тако и у хоризонтални положај, а које 
одликује шупљина, тј. празан унутрашњи простор, такође могу бити локали-
затори с којима колоцира предлог НИЗ: сливник, цев, олук, оџак14 (само у вер-
тикалном положају). Објекат локализације у таквом случају, по правилу је теч-
ни или гасовити флуид, а једино по изузетку аниматни или предметни ентитет. 
Забележен је само пример у поредбеној структури као делу проширене метафо-
ре у којој је време концептуализовано као течни флуид.

А онда потече време као киша низ олук, [...] (ГОб, 10).

Модел б) NN fluid (+) + VDin (+) Dir (–) Smer (‒/+) / Smer (+): ↓ + НИЗ NAk – акузатив с предло-
гом НИЗ:

• уз глаголе тока: тећи // потећи, лити, липтити, ронити ʼлитиʼ, сливати се, 
разливати се // разлити се, цедити се, струјати, цурити, капљати;

• или друге глаголе кретања чија лексичка семантика не упућује на специфи-
чан тип локализатора: кренути, клизити // клизнути, котрљати се, силазити.

Типични објекти кретања у овом моделу су течни флуиди, најчешће излуче-
вине живог организма: сузе, зној, крв, или течности: вода, сок, ракија, а лока-
лизатори су:

• усправни делови, по правилу човекове, главе: лице и делови лица: образ, 
брада, кожа, потом врат, грло, нпр.

По челу и слепоочницама избијају му крупне грашке зноја, [...] а онда 
блесну на сунцу и крену као млаз низ наборано лице (ИА, НДЋ); Изашла 
сам из одаје, [...] и пустила да ми сузе теку низ лице (ДН, 9); Зној му се 
цеди низ дебело лице [...] (ДН, 51); па сам у једном тренутку, [...], покупио 

14 Када се нпр. ради о олуку и оџаку, као деловима грађевинских објеката, непосредни ло-
кализатор може бити њихова унутрашњост, али и њихова спољна страна, као што је у приме-
ру који се налази у групи која илуструје локализаторе који су грађевински објекти који имају 
висину или њихови вертикални делови. 
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вршком прста једну сузу што је клизила низ њено лице (ДН, 79); [...], низ 
тавна лица су се котрљале сузе радоснице, (ДН, 152); оне крупне сузе 
које се котрљају једна за другом низ укочено лепо лице материно, [...] 
(ДН, 154); Неколико ситних ватрица силази јој низ лице и капље у крило 
(ДЋ, 32); [...] клечала је једна у црно обучена проста Буњевка, ронећи сузе 
низ своје бело лице (АСП, 49: Б. Атанацковић); мени низ лице потеко-
ше сузе (АСП, 523: Ж. Павловић); Плачем. Низ лице ми теку сузе, (АСП, 
525: Ж. Павловић); [...] пусти да јој сузе роне низ образе [...] (МЦ, 42); 
Низ образ јој је клизила суза (ГОа, 24); Низ образ младића клизну суза 
[...] (ГОа, 41); Низ образ му склизну суза [...] (ГОб, 37); низ дечаков образ 
склизну суза, [...] (ГОб, 83); низ образе грозне сузе лије (СС, 35); Липти 
му крв низ жуту кожу и чекињасту браду (ДН, 76); Лица су им тамна од 
сока што цури низ њихове ужурбане браде, [...] (ДН, 89); Ракија тече 
низ кудраву браду [...] (ДЋ, 15); [...] зној им је текао цурком низ жила-
ве и необријане вратове у светлим млазевима (ИА, ТХ); [...] низ врат, 
знојав и врућ, из отворене ране слива се крв (АСП, 520: Ж. Павловић); 
[...] уместо да буду до врха пуне бистром, хладном и пенушавом извор-
ском водом која разгаљује упаљена, сува непца и струји низ грло као 
божија благодет (ДН, 81‒82); Осећам како ми сок тече низ грло и пали га 
миришљавом и отужном слашћу (АСП, 521: Ж. Павловић). 

Тело и усправни делови тела аниматних ентитета као локализатори: рука, 
шапа, подлактица, кичма, леђа, бедра, бутине, груди, стомак, и ређе одевни 
предмети и њихови делови који покривају делове тела: ногавица, рукав, с пред-
логом НИЗ могу колоцирати

• с флуидним објектима локализације ‒ излучевинама живог организма: зној 
или течностима вода, моча, мед, нпр.

Једном руком држи печену јагњећу плећку, врућу и сочну са мочом која 
капље низ подлактицу (ДН, 52); Тад он касапским ножем одсече криш-
ку саћа, са саћа му се низ маљаве подлактице сливао мед (АСП, 521: Ж. 
Павловић); Пуштам да ми вода силази низ кичму, сливајући се са голе 
главе (ДН, 166); потече му зној хладан низ кичму (ГОа, 57); Као уклета 
лутала је Капљица испод земље, клизила низ леђа знојних рудара, низ 
шапице кртица и роваца, тражила извор (ГОа, 21); Радана низ леђа као 
да неко прели леденом водом (ГОа, 78); Низ ногавице му се цедила вода 
[...] (ГП, 20);

• са одређеним сензацијама својственим човековом телу које су последица 
различитих физиолошких или психолошких стања: језа, дрхтавица, или срце 
као метонимија страха, блесак у грудима као метонимија дрхтаја, нпр.

[...] а отац осети како му се језа [...] слива низ кичму (ГОб, 62); или у 
персонификацији: Низ кичму малог сунцокрета прође језа: није нека на-
рочита срећа родити се као сунцокрет! (ГОа, 7); [...] и дрхтавицом се 
сјури низ њу, не од зиме, виде да је он одсутно гледа, да је не види (ДЋ, 
74); Срце му је јурило низ руку, [...] (ДЋ, 62); [...] блесак у грудима који 
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клизне низ стомак у препоне, језа у стопалима и слепоочницама (ДВ, 15);

• или са другим деловима тела, пре свега горњим екстремитетима: рука / 
руке, прсти, длан / дланови, нпр.

[...] али кад младићеве руке клизнуше низ њу [...] девојка се изви [...] (ИА, 
ТХ); Омлитавео, скоро онесвешћен, [...] са рукама које су мртво висиле 
низ тело (АСП, 461: Д. Васић); и руке се с гађењем тргоше и клонуло па-
доше низ бедра (ДЋ, 36); Док јој је [...] рука полако клизила [...] летела 
низ благе косине бедара и бутина, [...] (ДЋ, 68); [...] рука не престаје да 
га глади, [...] низ кичму (АСП, 210: И. Андрић); Единини прсти преш-
ли су низ Рудијева леђа, [...] (ДВ, 104); Дланови клизе низ леђа [...] (ДВ, 
131); Соња [...] прелази нежно дланом низ његове груди, стомак, и онда 
застаје (ДВ, 131).

Коса као део главе може се појавити у својству локализатора са флуидним 
објектом локализације, нпр. 

[...] цурак са темена силази низ слепљен прамен косе и пада на леву 
јагодицу (ДН, 142);

али у корпусу, ипак чешће, као објекат локализације концептуализован најчешће 
као флуид ‒ водени слап, будући да колоцира с глаголима падати, клизити, 
јурнути, разлити се, или као висећи предметни ентитет с глаголом висити, и 
локализаторима: лице, врат, леђа, нпр.

Низ лице му је падала светла, скоро сребрна коса, (ГОб, 38); [...] кракат 
и плећат са дугом сребрном косом [која је падала] низ леђа (АСП, 476: 
Г. Божовић); А тамна јој је коса падала низ врат, [...] (МЦ2, 231); Црна 
јој коса у дугим курјуцима пада низ леђа (АСП, 397: Б. Станковић); [...] 
а видео је и како јој, тешка, бакарно тамна, коса, низ врат клизи, [...] 
(МЦ2, 337); И расплете своје косе које јурнуше низ њу као поток из пла-
нине (АСП, 447: С. Краков); [...] њена би се коса, разливена низ врат, 
[...] (МЦ2, 89); Њена огромна црна коса била јој се разлила низ врат, [...] 
(МЦ2, 300); Коса јој је, једино, била црна и висила низ врат, као црна 
грива (МЦ2, 354).

Ретки су примери са предметним објектом локализације: кићанка, или опци-
оним делом лица: брци / бркови, и делом главе аниматног ентитета као локали-
затором: уво, брада, уп. пр.

Над бледим челом имала је неку, накривљену, венецијанску, црвену ка-
пицу, ко зна откуда, са које јој је низ уво висила, сребрна, кићанка (МЦ2, 
210‒211); То је био повисок човек, жут и рошав у лицу, са великим, сивим 
очима и дугим црним брцима, који су му висили низ браду (МЦ2, 645);

односно сукња, униформа (специфичног кроја), или новине, и делом тела ани-
матног ентитета као локализатором: бутине, кук, нога, уп. пр. 
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сукња се смуљи [арх. = срозати се, скупити се] низ глатке бутине; (ДЋ, 
153); Била је (унуформа) црна, [...]. Узана у пасу, тесна у раменима, крила-
та низ кук (МЦ2, 537); Чита и пушта новине низ ногу, дуго замишљено 
ћути (ДЋ, 184).

Модел в) NN živo (+) + VPercepc + НИЗ NAk – акузатив с предлогом НИЗ којим се 
денотирају локализатори који уобичајено колоцирају с глаголима кретања, али 
у овом моделу стоје уз:

• глаголе визуелне перцепције који се, у начелу, не доводе у везу с обележјем 
динамичности, директивности или смера кретања по локализатору, али чија лек-
сичка семантика може имплицирати кретање погледа, па када се они комбинују 
с овим предлогом, поред именовања визуелне радње имплицира се и смер ʼод 
горе према долеʼ у којем се поглед пружа у равној линији површином локализа-
тора: гледати // погледати, видети, зурити, бити загледан. То је још уочљивије 
у декомпонованим глаголским структурама: прелетети погледом, испратити 
погледом, спустити поглед, имати видик, пружити око, клизити оком, нпр.

[...] гледајући низ велику зелену реку обраслу ракитама [...] (ИА, НДЋ); [...] 
како најпосле зажмуривши на једно око гледа низ испружену косу, као да 
циља, и процењује јој оштрину и ков (ИА, ТХ); Чинило му се да заиста гле-
да низ улицу, али темишварску (МЦ2, 85); Ето, гледам овде низ разбој, [...] 
(АСП, 283: Г. Божовић); [...] погледам с времена на време низ литицу (ДН, 
90); Онда је она изненада устала, погледала низ реку, [...] (ДН, 164); ја за-
уставих коња и окренух га да бих уназад још једном погледао низ Косово 
(АСП, 475: Г. Божовић); Разговарам са својим пчелама, зурим низ Косово 
[...] (АСП, 483: Г. Божовић); Био је загледан, низ стрму, празну, будимску, 
улицу (МЦ2, 82); Прелетао је погледом, и нехотице, низ њена леђа. Низ 
њену косу боје кестена, низ њена плећа [...] (МЦ2,127); поправи му набо-
ре на огртачу и погледом га испрати низ улицу (ГОа, 24); Коначно му се 
поглед спусти низ брежуљак (ГОа, 34); [...] па с тугом упери поглед низ 
стрмину (ГОб, 53); [...] та софа од камена лебди у простору, [...] а са отво-
реним видиком низ реку [...] (ИА, НДЋ); А ковач пружа око низ белу зраку 
јатагана, (ДЋ, 100); Руди је клизио свевидећим оком низ улицу (ДВ, 170);

• и уз глаголе акустичке продукције и аудитивне перцепције који имплицирају 
кретање или ширење звука: пуштати глас, проваљати се / проламати се, про-
нети јеку, поћиʼзачути сеʼ песма / прича, зачути се, нпр. 

У истом ставу и истим покретима, којима је некад пуштао свој чувени 
глас низ сокаке, он и сада објављује свету, [...] (ИА, ТХ); Планинским 
усеком низ речицу проваљало се магареће њакање (ДЋ, 72); Ветар начас 
пронесе нејаку, искидану јеку низ улицу, [...] (АСП, 697: Д. Михаиловић); 
Од среће жена запева, а песма пође низ ливаду и шуму, [...] (ГОа, 88);  
Дечак је чудотворац! ‒ пође прича низ реку, па и даље (ГОб, 20); Низ 
чаршију се зачу неко дозивање, [...] (ИА, НДЋ).

Локализатори у овом моделу по правилу имају карактеристике као и у прет-
ходним моделима.
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1.1.2. Спацијална идентификација оријентационог типа (посредна про-
сторна локализација) с обележјем кретања или пружања објекта локализације 
латерално у паралелној линији с локализатором: ʼдужиномʼ. Лексички потен-
цијал предлога НИЗ не укључује квантификативно обележје типа прокси-
малност (близина локализатору), али синтаксичко-семантички контекст и ис-
куствено знање о просторном односу одређеног објекта локализације и типа 
локализатора сугерише да се ради о проксималности, а у неким случајевима 
може се говорити и о непосредној проксималности.15

Модел NN + VDin (+) Dir (–)+ НИЗ NAk – акузатив с предлогом НИЗ којим се 
денотирају најчешће географски водени текући објекти: вода, река или њихови 
хидроними: Дрина, Дунав, Миљацка, планински венци или саобраћајни ко-
ридори: пруга, пут, граница, у синтаксичко-семантичкој вези са објектом 
локализације који је најчешће аниматни ентитет у кретању, урбанистичка или 
ботаничка целина: (насељено) место, град, шума,  или саобраћајни коридор: 
друм, пут, пруга, који се пружа, а уз:

• глаголе кретања: ићи, преметати се ʼкретати сеʼ, поћи, одлазити, нпр.
Кад човек пређе мост, излазећи из касабе, и напусти главни друм који 
скреће десно, [идући] низ реку [...] (ИА, НДЋ); Пруга је ишла низ Дрину, 
оном стрмином испод Мејдана [...] (ИА, НДЋ); Ишао је низ Миљацку; 
(АСП, 208: И. Андрић); [...] био је читав град, ту, на пештанском асфалту, 
и још један град тамо, далеко [идући] низ Дунав, [...] (ДВ, 149); Тај шаро-
лики и лукави и груби свет који се на тој великој раскрсници преметао 
из Београда у Земун, из Земуна у Београд, низ Дунав и уз Дунав, [...] (ИА, 
ТХ); [...] пође младић низ реку (ГОа, 42); Многи су одлазили далеко низ 
реку, пола сата хода, до Калате или Мезалина, и отуд посматрали мост 
[...] (ИА, НДЋ); Јер, и као пензионер будио се пре петлова, и попивши 
кафу и ракију, одлазио низ пругу према Острвици (ДВ, 33); 

• глаголе пружања: пружати се, простирати се, ширити се, нпр.
Вративши се војницима, он их журно поведе кроз ретку шуму, [која се 
пружала] низ воду, до Беренклауа, који га је чекао код чамаца (МЦ, 83); 
Па је умео да нађе свако укрепљено место [која се пружа], низ Саву, и 
границу (МЦ2, 242); Добро је да је пут [који се пружа] низ Миљацку тако 
раван и тако дуг; (АСП, 208: И. Андрић); Са свих страна нагрнула кола, 
фијакери, чезе, волујске запреге [...] путем [који се пружао] низ Ругову, 
цестом од Бање (АСП, 656: Д. Николић); 

• или глаголе заузимања положаја узастопним смештањем појединачних 
примерака у паралелној линији с локализатором: низати се, ређати се, нпр.

15 У речницима и граматикама српског/српскохрватског језика, као и у досадашњој ли-
тератури посвећеној предлошком акузативу (Арсенијевић 2003[2005]; Антонић 2005; исто 
тако ни у Пипер 1977‒1978, Piper 1997/20012; Павловић 2006), ово значење предлога НИЗ 
није помињано.
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[...] а кад је он превари, преселила се у једну од оних малих кућица што 
се ређају низ Хисета до у Доње Табаке (АСП, 208: И. Андрић); Лево од 
скеле, низ воду, виде [како се пружају] велике врбе [...] (МЦ, 32).

Како примери показују, могућност да се акузативом с предлогом НИЗ ис-
каже значење спацијалне идентификације оријентационог типа произила-
зи искључиво из својеврсне логичке контрадикторности до које долази у 
колокацијској вези одређеног објекта локализације, врсте кретања и типа лока-
лизатора. Наиме, уколико се аниматни објекат локализације спушта низ стрми-
ну или плови у чамцу низ реку однос између три елемента спацијалне релације 
сасвим је очекиван, па се, сагласно томе, остварује и значење спацијалне 
идентификације локационог типа, тј. кретање објекта локализације површином 
локализатора у правој линији у смеру ʼод горе према долеʼ. Али, ако аниматни 
објекат локализације шета низ реку или иде низ пругу, ако се шума као ботанич-
ка целина пружа низ воду, а пруга као саобраћајни коридор иде низ Дрину, онда 
је однос између три елемента спацијалне релације такав да је могуће говорити 
само о спацијалној идентификацији оријентационог типа: објекат локализације 
се креће или пружа у паралелној линији поред уздужног локализатора, дакле 
латерално и притом проксимално. Уз то, сасвим је јасно да је овде појава пред-
лога НИЗ могућа управо због локализатора који су, иако привидно хоризонтал-
ни, повезани с воденим током или географским успоном и падом терена.

Предлог низ са апстрактним локализаторима, у поетским метафорама и 
идиомима. ‒ Предлог НИЗ је колокабилан првенствено с конкретним локали-
заторима. Корпус језичке грађе који је овом приликом прегледан потврђује да 
се овај предлог веома ретко комбинује с апстрактним локализаторима, и то, по 
правилу, онима који се концептуализују као течни флуиди. У примерима којима 
располажем: струја ʼживотни токʼ, матица пакости, вртлози мисли, време, ле-
вак времена, сливник историје, уп. пр.

Изгубивши веру у смисао даљег успона на путу на коме се толико 
заморио а који му није донео оно што је очекивао од њега, Рота се 
пустио низ струју, не желећи ништа друго до живот без болести и 
сиротиње [...] (ИА, ТХ); Радије ћу трпети да ме моји потајно називају 
излапелим маторим кљусетом [...] него што ћу запливати низ матицу 
њихове пакости [...] (ДН, 55); Они су можда и наслућивали да би тај 
човек могао и бити у праву, али нико није хтео запловити низ вртло-
ге његове опасне мисли [...] (ДН, 103); Бриге ће отпловити низ време 
[...]  (АСП, 712: Н. Митровић); Са сваким гутљајем малвазије клизио 
сам све дубље низ левак времена, дубоко у младост (ДВ, 44); [...] те 
му и властити немачки народ клизи низ исти сливник историје, којим 
одлази народ јеврејски. Ствар је у томе што историја никако не може 
да буде „данас” (ЗбМСДН, 553).

У текстовима које одликује изразита поетска метафоризација предлог НИЗ 
повезује системски атипичне, сасвим неочекиване објекте локализације, гла-
голске радње и локализаторе. Уп. пр.
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Седам белопутих младића запаљени су били, а бела им се пут клатила низ 
тело као восак медени низ воштанице (АСП, 428: Р. Петровић); Имала је 
неки непојмљив мрак у очним дупљама, који јој је стално капао низ трепа-
вице (АСП, 281: М. Булатовић); Месец збуњено склизну низ западну ивицу 
неба16 (ГОа, 95); [...] а месечина се као суза низ образ неба сливала (ГОа, 
97); Низ сребрне нити месечине спуштало се на ливаду јато звезда, од 
чијег сјаја ливада постаде још плавља (ГОб, 21). 

Појава предлога НИЗ као елемента акузатива базично заснована на 
спацијалном односу локационог типа среће се и у два идиома: ићи некоме низ 
длаку са значењем ʼласкати некоме, улагивати му сеʼ и пуштати // пустити не-
кога / нешто низ воду ̓ дићи руке од некога / нечега, одустати од некога / нечегаʼ, 
што је потврђено и примерима из корпуса. Уп.

Буна је, са краћим или дужим затишјима, трајала годинама, и број тих који 
су пуштани низ воду „да иду и траже другу, бољу и паметнију главу”, био 
је у току година врло велик (ИА, НДЋ); Посади чоʼјек и посије, а свеједно 
је, тако ми великог и јединог Бога, ко да га низ воду пусти (ИА, НДЋ); [...] 
Баки је тада [...] викао својим танким гласом: Шта ће ти сиромах? Шта се 
лепиш за сиротињу? Пусти је нека иде низ воду, куд је пошла [...] (ИА, ТХ); 
Најпосле га његово некадашње друштво пустило низ воду (ИА, ПА).

Семантика предлога низ. ‒ У савременом стандардном српском језику 
предлог НИЗ, као структурни елемент само једног падежног облика ‒ пред-
лошког акузатива, припада, и само једном категоријалном семантичком пољу, 
и то оном базичном ‒ пољу спацијалности, притом једино субпољу спацијалне 
локализације. Падежна структура с предлогом НИЗ не може се наћи у субпољу 
спацијалне транслокализације, иако се практично појављује једино уз глаголе 
с обележјем динамичности. Наиме, због семантике предлога НИЗ, која подраз-
умева кретање површином локализатора у правој линији ‒ перлативност (а ни-
како кретање/померање у односу на локализатор), уз присуство обележја смер 
(+) и спецификацију смера по вертикали ʼод горе према долеʼ, ови глаголи се 
у датом синтаксичко-семантичком контексту остварују само с бележјем ди-
рективност (‒), што је у контрадикцији с иначе диференцијалним обележјем 
акузатива у падежном систему српског језика, које се остварује као директив-
ност (+). Падежна структура с предлогом НИЗ припада доминантно субпољу 
спацијалне идентификације локационог типа, дакле кретање у правој линији 
површином локализатора подразумева интралокацизацију. Тако је и у синтак-
сичко-семантичком моделу у којем се акузатив с предлогом НИЗ појављује уз 
глаголе визуелне перцепције, акустичке продукције и аудитивне перцепције, 
који се обично не повезују с обележјем динамичности, али чије значење импли-
цира кретање погледа или звука. Диференцијална карактеристика локализатора 
јесте вертикална или под различитим угловима закошена раван, потом привид-
но хоризонтална раван којој су флуидни ток или успон и пад географског тере-

16 Локализатор ивица може бити концептуализован као хоризонтална линија, али и као 
руб преко којег се објекат локализације вертикално спушта, што је случај у овом примеру.
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на иманентне особине, или се, истина ретко, ради о грађевинским хоризонтал-
ним изразито издуженим коридорима који се на сличан начин концептуализују, 
будући да кретање таквим локализаторима може стварати утисак кретања од 
више ка нижој тачки у простору. Објекти локализације у кретању јесу аниматни 
ентитети, ређе предметни објекти, копнена превозна средства, пловни објекти 
и течни флуиди. Падежна структура с предлогом НИЗ под одређеним син-
таксичко-семантичким условима, тј. када је успостављена својеврсна семан-
тичко-логичка контрадикторност између три елемента спацијалне ситуације: 
објекта локализације, глаголске радње и локализатора, може се појавити и у 
субпољу спацијалне идентификације оријентационог типа, дакле подразу-
мевати екстралокализацију, притом с обележјем латералности и проксимал-
ности: кретање, пружање објекта или ређање у низу објеката локализације у 
паралелној линији с бочном страном локализатора ‒ латерално, којем је дужина 
карактеристична димензија или издуженост карактеристика облика.

Падежна структура с предлогом НИЗ доминантно се остварује у домену кон-
кретних просторних односа. Апстрактни локализатори су ретки и по правилу се 
ради о појмовима који се концептуализују као течни флуиди (бриге ће отплови-
ти низ време), а могућа је само интралокализација. Будући да се ова структура 
остварује само у спацијалном семантичком пољу, нема ни појаве транспоновања 
интралокализације у друга категоријална семантичка поља. Једини вид семан-
тичког транспоновања интралокализације исказане овом структуром јесте онај 
идиоматског типа (ићи низ длаку; пустити низ воду).  
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Ивана Антонич 

СИНТАКСИС И СЕМАНТИКА ПРЕДЛОГА НИЗ (‘ВНИЗ (ПО)’;  
‘ВДОЛЬ (ПО)’) В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

В статье на основе корпусного материала представлены морфология, синтаксис, 
синтаксическая семантика и семантика предлога НИЗ (‘вниз (по)’; ‘вдоль (по)’) как 
структурного элемента винительного падежа с предлогом в литературном сербском 
языке. Эта формальная структура реализуется только в пространственном семанти-
ческом поле, при чем только в субполе пространственной локализации, но не и в суб-
поле пространственной транслокализации, хотя практически появляется исключи-
тельно с глаголами движения, т.е. с глаголами с признаком «динамичность» (+), но 
которые реализуются только с признаком «однонаправленность» (‒). Центральным 
смыслом падежной структуры с этим предлогом является пространственная иденти-
фикация локативного типа – интралокализация с признаком «направление» (+), спец-
ифицированным как перемещение или протяжённость по поверхности локализато-
ра (перлативность) вниз/книз ‘сверху вниз’ (‘от верха к низу’) = ‘от пространственно 
более высокой к пространственно более низкой точке’. Дифференциальной харак-
теристикой локализатора является вертикальная или наклонная под разными угла-
ми плоскость (спуштати се НИЗ брдо / стрмину / степенице / олук ‘спускаться вниз 
– с холма (по холму) / по скату / по лестнице / по жёлобу’; сузе лију НИЗ лице ‘сле-
зы текут вниз по лицу’; језа пролази НИЗ кичму ‘озноб проходит вниз по позвоноч-
нику’), или горизонтальная плоскость, для которой флюидное течение или подъём 
и падение являются имманентными свойствами (пловити НИЗ реку / воду ‘плыть 
вниз по реке / воде’ (‘плыть вниз по течению реки / воды’); одмицали су НИЗ друм 
‘они удалялись вдоль по дороге’). Объектами локализации в движении являются оду-
шевленные сущности, реже предметные объекты, наземные транспортные средства, 
плавучие объекты и текущие флюиды. Падежная структура с предлогом НИЗ при 
определенных синтаксико-семантических условиях, точнее при установлении свое-
образного семантико-логического противоречия между тремя элементами простран-
ственной ситуации – объектом локализации, глагольным действием и локализатором 
– может выступать и в субполе пространственной идентификации ориентационного 
типа, т.е. подразумевать экстралокализацию, при этом с признаком латеральности и 
проксимальности: движение, протяжённость или выстраивание в ряд объекта/объ-
ектов локализации на параллельной линии с боковой стороны локализатора, длина 
которого является характерной величиной, или удлиненность – характерной формой 
(пут иде НИЗ Дрину ‘дорога идет вдоль Дрины’; шума се пружала НИЗ воду ‘лес 
тянулся вдоль воды’; куће су се низале НИЗ реку ‘дома выстроились (в ряд) вдоль 
реки’). Падежная структура с предлогом НИЗ реализуется преимущественно в обла-
сти конкретных пространственных отношений. Абстрактные локализаторы встреча-
ются редко, и, как правило, речь идет о понятиях, концептуализируемых как текущие 
флюиды (бриге ће отпловити низ време ‘заботы уплывут вниз по (течению) време-
ни’); в этом случае возможна только интралокализация. Появление этой конструкции 
в идиомах также основано на интралокализации (ићи низ длаку ‘ходить на цыпочках / 
ползать в ногах’ = ‘льстить’, ‘подлизываться’; пустити низ воду ‘отпустить в свобод-
ное плавание’ / ‘отпустить ситуацию’ = ‘опустить руки’ = ‘сдаться’). 

Ключевые слова: языкознание, сербский язык, синтаксис, синтаксическая 
семантика, семантика, винительный падеж, предлог НИЗ (‘вниз (по)’; ‘вдоль 
(по)’), пространственность.
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СТРУКТУРНО-ЗНАЧЕЊСКИ ТРОУГАО: ГРАМАТИЧКИ, 
ЛОГИЧКИ И СЕМАНТИЧКИ СУБЈЕКАТ*1

Ово истраживање је предузето с циљем да се боље сагледају односи између граматичког, 
логичког и семантичког субјекта, све у намери да свака од наведених категорија заузме, до-
следном применом одговарајућих критеријума, своје формацијско место у синтаксичко-се-
мантичком систему српскога језика. Док се граматички субјекат одређује применом формал-
них а семантички значењских критеријума, дотле за логички субјекат важе и једни и други.

Кључне речи: српски језик, граматички субјекат, семантички субјекат, логички субјекат.

This research was undertaken with the aim of better understanding the relations between the 
grammatical, logical and semantic subjects, all with the intention that each of the mentioned 
categories takes, with the consistent application of the appropriate criteria, its formational place 
in the syntactic-semantic system of the Serbian language. Whereas the grammatical subject is 
determined by applying formal and the semantic subject by applying meaning criteria, both apply 
to the logical subject. 

Keywords: Serbian language, grammatical subject, semantic subject, logical subject.

1. Увод 
Иако је реч о уобичајеним категоријама у савременим граматикографским 

традицијама, у чему ни србистика није изузетак, ипак завређује истраживачку 
пажњу да им се приступи интегративно, указујући притом подједнако и на тачке 
додира и на диференцијалне црте, што у крајњем треба да омогући да и у српској 
граматикографији пронађу адекватно место – свака за себе и међу собом. Зашто 
‛субјектност’ уопште привлачи нашу пажњу? Чак и у нетерминолошкој упо-
треби, нпр. привредни субјекти или политички субјекти, категоријом субјекта 
се идентификује кључни чинилац у одређеном домену друштвене стварности, 
што свакако има директне везе са поимањем поменуте категорије у граматич-
ком систему, у којем игра неку од централних улога – у синтакси је то један од 
најважнијих реченичних чланова, а у семантици кључна улога која се може до-
делити неком учеснику ситуације, будући да без семантичког субјекта, што је 
друго име за носиоца ситуације (агенс, експеријент или егзистијент), нема ни 
саме ситуације. Претходном пару смо придодали и логички субјекат, који још 
увек ‛лебди’ између синтаксичкога и семантичкога система, између осталога и 
зато што је реч о категорији традиционалне граматике, за који мислимо да га 

*1Овај рад је настао у оквиру истраживања спроведеног на Филозофском факултету у Новом 
Саду, које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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унапред не треба искључити ни из савремених приступа синтаксичко-семан-
тичких описа језика. А разлог је врло једноставан – стабилизацију места логич-
кога субјекта у језичкоме систему подједнако обезбеђују и граматички и семан-
тички субјекат.

 Намера нам није да се бавимо терминолошким аспектом историје овога 
проблема, већ много више да свака категорија у овом структурно-значењском 
троуглу буде дефинисана појмовним апаратом својственим језичком плану коме 
припада, чиме ће се и једној, и другој, и трећој јединици омогућити несме-
тан суживот у синтаксичко-семантичком систему српскога језика. Наиме, овде 
нећемо ићи трагом питања о терминолошкој доследности или адекватности за 
поједине категорије, при чему нарочито мислимо на логички субјекат, посеб-
но у светлу савремених тенденција у синтакси и семантици, већ ћемо напротив 
поћи од категоријалног интегритета сваке од три јединице појединачно.

 Овако замишљено испитивање нема много смисла ако се не креће у 
границама које исцртавају неке од проминентних лингвистичких теорија, где у 
првом реду мислимо на теорију валентности а потом и на функционалну и па-
дежну граматику, што не треба да изненађује. Прва ће нам пружити теоријски 
и методолошки ослонац за структурне односе у реченици, а друге две за оне 
значењске, подједнако важне за појмовно одређење посматраних категорија.

 Управо последњи став даје и оправдање и легитимитет предузетом 
истраживању, али не само он. Много више нас занима испитивање могућности 
да се у домаћој лингвистичкој традицији једном успостављена мерила помире 
са савременим лингвистичким достигнућима, бранећи став да се и оном ста-
ром може дати неко ново значење, без нарочите потребе да се крене путем тер-
минолошких иновација у србистици. Управо у том контексту треба посматра-
ти и избор ове три сродне синтаксичко-семантичке категорије – циљ нам је да 
илуструјемо како критеријална утемељеност обезбеђује стабилно место у гра-
матичком систему српског језика свакој од наведених категорија. У том смис-
лу ће тежиште рада бити, разуме се, на логичком и семантичком субјекту, при 
чему од њега не треба очекивати исцрпност у навођењу свих њихових појавних 
ликова. Без обзира на речено, осврти на граматички статус и контекстуална 
значења граматичког субјекта биће неминовна, али донекле и неопходна како 
би се учврстила једна важна тачка посматрања у анализи.

2. Форма и/или садржина језичких јединица?
Заслуга је Де Сосира што је афирмисао начело о бинарној природи језичкога 

знака (De Sosir 1969: 85; De Sosir 2004: 18), а то значи да свака језичка јединица 
у себи повезује форму и значење, што је начело које служи као полазиште и у 
данас све утицајнијој конструкционој граматици (Goldberg 1995: 1, 6). Зато сва-
ки лингвистички опис који претендује на потпуност мора узети у обзир оба ова 
аспекта функционисања јединица у језику, при чему се не сме сметнути са ума 
да је веза између форме и значења арбитрарна (De Sosir 1969: 85), тј. канонич-
ке природе.

Управо су се, пратећи ова два главна лика језика, и лингвистички присту-
пи оријентисали у различитим правцима – претежно ка формалној или ка 
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значењској страни језичких јединица. Тако теорија валентности доминантно 
трага за правилностима извођења реченичних модела, тј. реченица (Welke 1988: 
11), док функционална граматика настоји да језичке изразе доведе у везу са 
комуникативним функцијама које имају (Dik 1997: 3; Thompson 2004: 28), од-
носно да значењу одреди формалне и контекстуалне координате (Всеволодова 
2000: 12; Бондарко 2002: 103). Коначно, генеративна граматика тежи да опише 
све језичке нивое, али из перспективе функционисања човековога ума (Philippi–
Tewes 2010: 14; Carnie 2011: 328). Без обзира на преовлађујуће ставове о нужно-
сти одређивања како формалних тако и значењских координата за сваки пред-
мет анализе, ипак је немогуће порећи да се, у зависности од тога који се језички 
план посматра, неретко једном или пак другом приступу мора дати предност. 
Ако то покушамо да применимо на јединице које овом приликом анализира-
мо, неадекватно би било граматички субјекат примарно посматрати у светлу 
семантичких улога те закључити да је у питању члан реченице који даје по-
датак о вршиоцу радње, чему се опиру примери попут Кућа је одавно озида-
на или Храброст је краси итд. На исти начин би погрешно било и опредељење 
да се занемари чињеница да је најприродније место за вршиоца радње управо 
граматички субјекат (Ристић 1999: 159; Алановић 2019: 21), што нас свакако 
не ослобађа обавезе да укажемо и на друга места његове реализације у рече-
ници, нпр. Овај податак м и  говори нешто сасвим друго. Очигледно је да се 
у једном случају као једино ваљан намеће пут од форме ка значењу, а у дру-
гом је то од значења ка форми, што није резултат личних афинитета истражи-
вача већ потребе да се свака јединица опише појмовном апартуром примере-
ном одређеном језичком нивоу. Када се ово има у виду, као неминовност остаје 
да се једне категорије дефинишу уважавајући структурне односе а оне друге 
полазећи од значењских веза. Но, с обзиром на то да у овом раду нашу пажњу 
привлаче три синтаксичко-семантичке категорије субјекатског типа, оправдано 
је претпоставити да има случајева који се могу потпуно осветлити тек приме-
ном и синтаксичких и семантичких критеријума, што је управо случај са логич-
ким субјектом.

2.1. Граматички субјекат. Отпочињући излагање о граматичком субјекту 
у српском језику тешко је одупрети се пориву да се прокоментарише његово 
позиционирање у односу на друге јединице у реченици. Једном другом при-
ликом смо указали да се у србистици до данас негују барем три приступа 
(Алановић 2016: 39): први у којем је субјекат главни члан реченице (Белић 
1998: 119), други по којем су субјекат и предикат два главна члана реченице 
(Стевановић 1979: 23, 34; Пипер/Клајн 2013: 296), и трећи који предвиђа да је 
субјекат допуна (Ружић 2005: 478; Mrazović 2009: 37), као што су то још објекат 
или предикатив. Остављајући личне теоријске склоности по страни, више је 
него јасно да ови ставови налазе различита теоријска упоришта, од којих су 
нека логичке или појмовне природе, а друга чисто структурне.

Без обзира на то којем се правцу приклонимо, овде ћемо у најкраћем скици-
рати особине граматичког субјекта, задржавајући се углавном на његовим струк-
турним и формалним обележјима. Граматички субјекат у српском језику јесте:

(а) првостепени реченични члан (Пипер/Клајн 2013: 296, 302);
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(б) укључен у реченицу захваљујући присуству предиката или личног глаго-
ла (Silić/Pranjković 2007: 293);

(в) у конгруентној вези с предикатом или личним глаголом (Silić/Pranjković 
2007: 293; Станојчић/Поповић 2014: 235; Пипер/Клајн 2014: 298);

(г) у необележеном реду речи позициониран испред глагола, као тема иска-
за, што показује да чини његову леву валентност (Алановић 2011: 172; Пипер/
Клајн 2014: 298);

(д) у облику номинатива именске речи (Пипер/Клајн 2013: 297; Станојчић/
Поповић 2014: 235).

 Сва поменута обележја налазимо на примеру субјекта у следећој рече-
ници: Ана је попила сок, која се не мењају чак ни када је испуштен, нпр. Попила 
је сок, што недвосмислено доказује да је реч о структурној категорији која је у 
реченици отворена чак и када на том месту нема реализоване ниједне лексичке 
јединице (Пипер/Клајн 2013: 296).

Премда се наводи под (г) и (д) не дају применити на примере типа 
Учити је неопходно или Сутра долази Анка, то свакако не оспорава кључне 
диференцијалне црте наведене под (а), (б) и (в), које се све заједно своде на то 
да је реч о условљеној позицији у конфигурацији с личним глаголом, при чему 
ова условљеност у српском језику не зависи од места у односу на лични глагол 
– Лепо је путовати и сл., што није случај са аналитичким језицима (Točanac 
Milivojev 1989: 13).

Важно помена јесте да граматички субјекат није део глаголске синтагме 
(Eroms 2000: 187), или је пак њен екстерни члан, говорећи у духу генеративне 
граматике (Eisenberg 2013: 285), што га ставља у оштру опозицију према свим 
другим члановима реченице који се несметано појављују у инфинитивним син-
тагмама, нпр. рећи неком истину, наћи се после доручка на обали мора, изгледа-
ти свакоме једнако итд. Ова специфичност долази отуда што у реченици једино 
граматичког субјекта нема без личног глагола (=предиката), што се може узети 
као аргумент да је у питању – допуна (Engel 2009: 138).

 Конгруентна веза између субјекта и личног глагола или предика-
та јесте у основи стајалишта да су у питању централни реченични чланови, 
у својеврсном односу интердепенденције (Eroms 2000: 184), што свакако иде 
у прилог тези о посебности места субјекта (Eisenberg 2013: 285), али се опире 
начелима слеђеним у пројекционистичким теоријама где је у питању глагол-
ски аргумент, допуна. А да се и поменута конгруентна веза на известан начин 
може релативизовати, или пак неутралисати, показују примери са неноминал-
ним и клаузалним субјектом, нпр. Много света је дошло; Радити с њим било је 
часно; Добро је да си дошао итд., који с предикатом успоставља чисто грама-
тичку конгруенцију – управни глагол је у неутралном облику, тј. у трећем лицу 
једнице (с. рода).

Напред није било више речи о значењу овог члана реченице, опет с добрим 
разлогом ако се имају у виду следећи примери: Сутра стиже зима; Краси је 
сталоженост; Пита је припремљена; Снег је продужио распуст основцима 
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итд. Говорити о вршиоцу радње, или агенсу, као о основном значењу граматич-
ког субјекта има смисла само ако се пође од његове предодређености (Ристић 
1999: 159), којој се пак опиру сви наведени примери, што је јасан показатељ 
да ово значење није део његових основних категоријалних обележја. Наравно, 
у дидактичке сврхе је оправдано субјекту доделити улогу носиоца ситуације 
(Станојчић/Поповић 2014: 236), мада бројна одступања намећу дилему о томе 
шта се субјектом у реченици саопштава. Вршилац радње или само појам о коме 
је реч? У том смислу неке одговоре на последње питање нуде функционални 
приступи језику, у којима се говори о степену приступачности појединих се-
мантичких улога овој реченичној позицији као и о њиховој хијерархији  (Dik 
1997: 258, 262), при чему се различити метафорични сценарији у оквирима ре-
ченице не разматрају. Тако се  субјекат узима само као једна од две перспекти-
визационе варијанте, или тачке гледишта, која стоји у опозицији с објектом (Dik 
1997: 63), што се изводи на основу трансформационих могућности реченице, 
нпр. Сви су га напустили и Напуштен је од свих.

Због свега реченога, приметно је да смо граматички субјекат дефинисали 
применом формалних и структурних критеријума, што и јесте сасвим логично, 
будући да је реч о прворазредној граматичкој категорији. Да ли се у дефиниције 
неретко укључује и значење, није тренутно од неког значаја, јер је то уобичајено 
у свим методички и дидактички конципираним текстовима. Али и не само у 
њима, јер могућност да се различита, а често и супротна, значења реализују 
на овој позицији (Алановић 2019), укључујући и она сирконстантна (нпр. 
Снегкаузатор је продужио распуст; Факултетпрост. локализатор је место скупа карди-
олога; Пролећеврем. локализатор је време буђења природе), пружа основ да се и сама 
категорија граматичког субјекта редефинише, осветљавајући притом више ко-
муникативне и когнитивне факторе током језичкога стваралаштва.

На сасвим се другом пољу налазимо када је реч о семантичком субјекту.

2.2. Семантички субјекат. Већ сам састав овог терминолошког израза от-
крива да је реч о категорији семантичке структуре језика, који до данас није до-
живео пуну афирмацију у србистици, премда се неретко уводи као синоним за 
логички субјекат (Пипер/Клајн 2013: 297; Станојчић/Поповић 2014: 263).

Сасвим су другачије прилике у руској варијанти функционалне граматике 
(ФГ), посебно у Лењинградској школи, где се појмови семантичког субјекта и 
објекта, као два главна елемента означене ситуације, сагледавају у контексту 
дијатезе (Бондарко 2002: 590).  У питању су, дакле, семантичке категорије које у 
језику налазе различите формалне изразе у структури реченице. Међутим, овде 
не можемо доследно пратити терминолошки систем А. Бондарка, с обзиром на 
то да се у овом приступу појмом ‛субјекта’ настоје објединити све семантичке 
улоге које гравитирају семантичком субјекту (Бондарко 2002: 596–597) – посре-
ди је категоријални комплекс сачињен од више микроулога, које, распоређујући 
се од центра ка периферији овог семантичког поља, означавају слабљење степе-
на контроле и одговорности носиоца ситуације за саму радњу. С друге стране, 
у традицији Московске школе функционалне граматике уобичајенији је термин 
‛протагониста’, који служи истој сврси – да обједини сродне семантичке улоге, 
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одређене карактером предиката и општим типом ситуације (Всеволодова 2000: 
141–143), а најважније су агенс, егзистијент, експеријент, стихија, стимулус, ка-
узатив, релант итд., чије је главно обележје да означавају исходиште означенога 
процеса, у најширем смислу.

Сличних покушаја је било и међу представницима других европских и аме-
ричких лингвистичких школа, а овде бисмо пажњу скренули на Роберта ван 
Валина и Рендија ла Пољу (Van Vallin/La Polla 1997), који говоре о актору као 
о макроулози, повезујући је са различитим типовима радњи и процеса. Основ 
за овакво схватање семантичких односа у реченици, нема никакве сумње, лежи 
у начину граматикализације главних учесника у ситуацији, где они агентив-
ног типа (agent-type role) бивају у активу распоређени на позицију граматич-
ког субјекта, док они пацијативног (или неагентивног [patient-type role]) типа 
на позицију објекта (Van Vallin/La Polla 1997: 141). На овај начин, под окриљем 
макроулоге актора обједињене су сродне микроулоге, типа агенс, експеријент, 
реципијент, инструмент, сила и извор, које се у активу редовно реализују на 
позицији граматичког субјекта (Van Vallin/La Polla 1997: 140). 

Као што видимо, у развоју падежне граматике (Fillmore 1968) могу се пра-
тити барем две главне тенденције – прву, коју је обележила потрага за свим 
могућим семантичким улогама у језику, уз склоност да се посебно нотирају 
све значењске варијације, и другу, која је настојала да сродне улоге обједини у 
општије категорије, будући да понуђена појмовна и терминолошка решења нису 
била ни кохерентна ни оперативна (Welke 1988: 202–205). На тај начин се у пољу 
које припада семантичком субјекту, или актору, распоређују различите улоге, од 
којих су доминантне барем три основне – агенс, експеријент и егзистијент, које 
ћемо дефинисати по узору на Московску школу ФГ (Всеволодова 2000: 141–
143), држећи се семантичке појмовне апаратуре.

Поменуте микроулоге, као што су агенс, експеријент и егзистијент, упра-
во овим редоследом означавају слабљење контроле и одговорности делујућег 
лица у ситуацији, дакле њеног носиоца. А зашто је то тако? Агенс се везује за 
радње, експеријент за унутрашња стања а егзистијент за постојање појмова, 
нпр.: Бојан је направио палачинке; Биљана се зацрвенела; Нема кола на улици. 
Тако бисмо у најкраћим цртама ове три семантичке категорије могли скицира-
ти на следећи начин:

(а) агенс је типични протагониста ситуације акционалног типа (кретања, 
говорења, мишљења и сл.), најчешће човек или друго живо биће, који какву 
радњу покрећу и контролишу, те за чију реализацију имају кључну одговорност 
(Всеволодова 2000: 142), нпр. Ана је написала леп састав; Пас је појео кост;

(б) експеријент је носилац стања, осећања или расположења, а углавном је реч 
о протагонисти стативних ситуација (Всеволодова 2000: 143), над којима нема 
пуну контролу и за које нема потпуну одговорност, где ову улогу подједнако 
врше различита жива бића, нпр. Бојан се зацрвенео од стида; Дрво се осушило;

(в) егзистијент је носилац постојања, а углавном је реч о протагонисти у 
егзистенцијалним ситуацијама, где се подједнако појављују и жива бића, и 
предмети, и ситуације (Всеволодова 2000: 141), нпр. Није било никаквих про-
блема; На углу је стара кућа; Избио је грађански рат.
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Како ни у самој теорији дубинских падежа врло често нема превише 
кохеренције, на овом месту нећемо разматрати примере који се не уклапају 
у овај иделизовани модел, што нам и није био циљ. Оно што јесте потребно, 
то је да се проникне у разлоге за ‛укрупњавање’ семантичких улога, тачније, 
обједињавање више микроулога у једну макроулогу.

Један од мотива који нису неважни свакако јесте и да се сама анализа учини 
оперативнијом, посебно у приликама када се не разматрају прелази и нијансе 
међу значењима. Други, далеко важнији, јесте и облик граматикализације 
појединих значења. Разуме се да је вид граматикализације значења један од 
основа да се различити појавни облици носиоца ситуације, тј. актора или се-
мантичког субјекта, обједине, при чему не треба изгубити из вида да се међу 
јединицама граматичке и семантичке структуре језика веза успоставља на осно-
ву принципа предодређености или преференције. Тако, уколико би граматички 
субјекат био једино место реализације оног семантичког, не би било никаквог 
разлога бавити се системом семантичких улога. Ствари су, разуме се, сасвим 
другачије, а под тим мислимо да се семантички субјекат у реченици реализује 
на различитим позицијама – граматичког субјекта, логичког субјекта, дирек-
тног и индиректног објекта, адвербијала и атрибута, нпр.:

(1) Бо јан а  пече палачинке.
(2) Страх г а  је летења.
(3) Марка  је ова вест много погодила.
(4) Бо јан у  је избор речи засметао.
(5) П ред  н ам а  су велики изазови.
(6) Дошао је приличан број посет ил ац а . 

Управо чињеница да се семантички и граматички ниво језичке структуре 
неретко повезују тако да у непосредне односе ступају јединице које не стоје у 
односу преференције или предоређености, оправдава приступ по којем се пра-
ви доследна разлика између граматичког и семантичког предиката, затим се-
мантичког и граматичког субјекта итд. С друге стране, на исти начин и грама-
тички субјекат преузима врло различита значења, али ако постоји доминантан 
модел граматикализације једне скупине значења, онда је разложно потражи-
ти један заједнички именитељ за све појединачне релизације. Тако, на пример, 
није увек лако повући јасну границу између агенса и експеријента, посебно што 
немамо поуздану ‛алатку’ да прецизно утврдимо степен контроле или одговор-
ности носиоца ситуације за радњу или пак стање, нпр. Чини ми се да је по-
растао; Пао је преко прага; Помислио је да је то крај за све; Погледао је на 
сат итд. Последњи примери, сматрамо, дају могућност избора између агенса 
и експеријента јер је понекад тешко утврдити да ли се нешто чини свесно или 
несвесно, вољно или невољно, с јасним циљем или без њега, а приближавање 
једној или другој категорији зависи и од контекстуално реализованог значења. 
Штавише, у падежној граматици се говори и о слабљењу агентивног потенцијала 
субјекатског појма, у зависности од тога о каквом појму или о каквој радњи је 
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реч (Welke 1988: 203–204), нпр. Ана је написала песму; Марко је пао са столице; 
Аутомобил се наслонио на ограду; Дрво прави лепу хладовину итд., што значи 
да се известан агентивни потенцијал приписује и оруђима и различитим живим 
створовима, посебно онда ако се нико други не сматра одговорним за новона-
стале ситуационе околности.

 Стога је сасвим разумљиво зашто дефиниција семантичког субјекта не 
садржи податак о његовим формалним одликама, за које важи да нису устаљене, 
на исти начин на који није устаљено ни значење граматичког субјекта. Без об-
зира на то, веза између граматичког и семантичког субјекта јесте у домену оче-
киваности, посебно у активним реченицама. Но, субјекатски карактер једне и 
друге категорије у вези је и с њиховом важношћу, како у процесу комуникације 
тако и за формулисање значењских садржаја.

 Као што смо на почетку ове секције рекли, у појединим се присту-
пима појмови семантичког и логичког субјекта третирају као терминолошке 
варијанте за означавање исте језичке појаве (Пипер/Клајн 2013: 297; Станојчић/
Поповић 2014: 263), а у питању је вршилац радње, носилац особине и сл. Иако 
је логички субјекат категорија традиционалне граматике, у наставку ћемо ука-
зати на његову специфичну позицију у језичком систему, за коју би смо могли 
рећи да је у пресеку граматике и семантике. За овакав став упориште налазимо 
у његовим категоријалним специфичностима.

2.3. Логички субјекат. Као појам дубоко укорењен у србистичкој традицији, 
скоро да га и није потребно посебно објашњавати – логички субјекат се до-
води у везу са реченицама у којима или нема граматичког субјекта, дакле 
бесубјекатским или имперсоналним (Сева ми у крстима), или пак граматич-
ки субјекат не идентификује вршиоца радње, носиоца стања, осећања или 
доживљаја (Она ми се баш свиђа). На овај начин смо идентификовали барем 
две важне околности реализације логичког субјекта, једну граматичку и једну 
семантичку, а које подразумевају да га срећемо у реченичним конструкцијама 
у којима се семантички субјекат не појављује у форми граматичког субјекта, 
ако такав уопште и постоји. Зато Љ. Поповић наводи да је у питању „име-
ничка јединица којом се означава носилац ситуације, али да то није пра-
ви субјекат”, док потом прецизира и да стоји у зависном падежу (Станојчић/
Поповић 2014: 263–264). На формална и значењска обележја логичког субјекта 
пажњу скреће и П. Пипер, наводећи да стоји у генитиву, дативу или акузативу 
(Пипер/Клајн 2013: 297–298), чиме се формална и дистрибуциона својства ове 
јединице ограничавају, што има битних реперкусија на њен граматички статус 
у српском језику. Међутим, српски језик није никакав изузетак у погледу начи-
на обележавања носиоца ситуације у имперсоналним реченицама (Lazard 1994: 
141), нпр. нем. Es ist m i r  kalt; фр. Il m e  faut travailler; енг. It seems t o  m e  to be 
perfectly good. Сличне категорије се могу пронаћи и у другим језицима, у чијим 
лингвистичким традицијама, уз граматички субјекат, наилазимо и на логички, 
и на семантички, и на психолошки (Eisenberg 2013: 279; Halliday/Matthiessen 
2014: 79). 

На основу ранијих навода примећујемо да логички субјекат, у поређењу са 
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оним семантичким, није чисто семантичка категорија јер има специфичан об-
лик граматикализације у српском језику. И не само у њему. С друге стране, за 
разлику од граматичког, који је увек у номинативу, логички субјекат нема један 
сталан морфолошки облик у којем се појављује, што не значи да је његова фор-
ма слободна. Напротив, она зависи од лексичкосемантичких обележја управног 
глагола или пак предиката, што нас води закључку да је његова реализација у 
домену лексички регулисане валентности. Тако, на пример, у реченицама типа 
Страх м е  је летења, акузатив логичког субјекта је незаменљив другом фор-
мом, и још је обавезан у структури реченице. Мање обавезан је датив у при-
мерима типа Овде м и  је хладно, премда не показује склоност ка алтернацији с 
другим падежним формама, што даје важан податак о његовом месту у струк-
тури реченице. У том смислу је корисно сачинити и неки оквирни инвентар 
глаголских речи и конструкција које везују логички субјекат, у имперсоналним 
и персоналним реченичним обрасцима (в. субјекатски генитив, датив и акуза-
тив у: Антонић 2005: 128–129, 177–181, 196–197), што ће нам боље осветлити 
његов значењски садржај, а то су:

(а) медијални глаголи са значењем афективних и физиолошких стања, типа 
допадати се (+ Длс), свиђати се (+ Длс), досадити (+ Длс), дозлогрдити (+ Длс), 
замирисати (+ Длс); болети (+ Аклс), жигати (+ Аклс) итд.;

(б) сативни глаголи као накупити се (+ Глс), нагомилати се (+ Глс), натало-
жити се (+ Глс) итд.;

(в) глаголи субјективног става и оцене, попут изгледати (+ Длс), чинити се 
(+ Длс) итд., те сродне копулативне прилошке конструкције, типа бити касно / 
рано (+ Длс) итд.

(г) модални глагол требати (+ Длс) и модалне конструкције с глаголима фи-
зиолошких и других процеса, у се-пасиву или у имперсоналној се-форми, као 
што су јести (+ Длс), спавати (+ Длс), задремати (+ Длс), повраћати (+ Длс), ићи 
(+ Длс), путовати (+ Длс), причати (+ Длс) итд., те с копулативним глаголима 
типа бити потребно / важно / нужно (+ Длс) и сл.;

(д) фактивни глаголи повремених дешавања као десити се (+ Длс), догодити 
се (+ Длс) итд.;

(ђ) егзистенцијални глаголи бити (+ Глс) и имати (+ Глс);
(е) копулативне прилошке конструкције субјективног доживљаја атмосфер-

ских и других околности, типа бити хладно / лепо / пријатно / досадно / жао 
(+ Длс) итд.; 

(ж) копулативне именске конструкције субјективног доживљаја или реакције 
на атмосферске и друге околности као бити зима (+ Длс) / мука (+ Длс) / брига (+ 
Аклс) / блам (+ Аклс) / страх (+ Аклс) / стид (+ Аклс) / жал (+ Аклс) итд.

Оно што овај кратак попис типичних граматичких образаца показује јесте 
да смо незанемарљив број примера са акузативом изоставили, попут Гребе м е 
грло; Гуши м е  кашаљ; Мучи г а  стомак; Овде н ас  више ништа не задржа-
ва итд. (в. Антонић 2005: 196), али и с инструменталом и локативом, попут С 
његовим  здрављем  је пошло набоље и Побледела је у  л ицу  (в. Антонић 
2005: 238, 274). С обзиром на то да се у нашој синтаксичкој традицији појам 
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субјекатског падежа заснива, између осталога, и на трансформационом прави-
лу по којем се одређени зависни падеж може превести у номинатив граматич-
ког субјекта, од којег је и изведен (Фелешко 1995: 154), са мање или више пре-
облика у реченици, лако се да разумети изведена класификација, што нас пак 
доводи пред следећу дилему: Да ли наведени примери са субјекатским акузати-
вом, инструменталом и локативом могу да се посматрају као логички субјекти? 
Сматрамо да не могу, при чему аргумент за овај став не налазимо у значењским 
већ у граматичким одликама ових конструкција. Наиме, није тешко докучити да 
су примери Гребе м е  грло; Гуши м е  кашаљ; Мучи г а  стомак; Овде н ас  више 
ништа не задржава уобличени поступком укидања семантичке транзитив-
ности глагола, што значи да се поменуте конструкције постављају као семан-
тички деривати у односу на одговарајуће исходишне моделе попут: Гребе м е 
дете по лицу; Гушио м е  незнанац; Мучи г а  наставник; Овде н ас  нико не зад-
ржава итд. Ако се последње има у виду, очигледно је да уклањањем агенса са 
позиције граматичког субјекта једино преостало ангажовано лице постаје но-
силац ситуације, без обзира на то што је уведено формом објекта управног гла-
гола. Тако закључујемо да је секундарна ‛субјектизација’, или ‛агентизација’, 
акузатива непосредан резултат деагентизације субјекта, што срећемо у бројним 
примерима заснованим на персонификацији као продуктивном метафоричном 
поступку (Wildgen 2008: 82), нпр. Шта н ам  говори овај податак? итд.

Ако пак узмемо примере с инструменталом и локативом, примећујемо да 
су у питању граматички обрасци коју укључују компоненту социјативности 
и локативности, при чему социјативна конструкција тек на нивоу атрибута 
може увести податак о лицу као носиоцу својства, нпр. С његовим здрављем 
иде набоље и С њим нешто није у реду. Осим тога, и социјативна и локатив-
на конструкција показују известан степен заменљивости, што упућује на то да 
нису у питању чврсто граматикализоване унутарреченичне везе, нпр. С њим је 
све у реду → Код њега је све у реду или У Србији је све у реду → Код њих је све 
у реду → Тамо је све у реду итд., упркос томе што се међу овим варијантама за-
пажа постојање мањих или већих значењских нијанси. У истом се светлу морају 
сагледати и бројни примери с примарно просторним конструкцијама, као што 
су Ова вест је стигла и до  н ас ; О д њег а  потиче овај трач; Преко  њега 
сам ово сазнала; П ред  н ам а  су велики изазови; Ова мука је з а  н ам а  итд., које 
су резултат транспозиције просторнога у непросторно значење, овде у – аген-
тивност. Међутим, с обзиром на то да је реч о граматичким обрасцима којима 
се примарно означавају друга, са агентивношћу мање или више блиска значења, 
њих није оправдано сврстати у категорију логичког субјекта – у питању су само 
различити граматички изрази семантичког субјекта, развијени слабљењем или 
укидањем основног конструкционог значења.

На сличан начин третирамо и тзв. агентивну допуну (Mrazović 2009: 111), 
или одредбу (Станојчић/Поповић 2014: 267), у пасивним реченицама, попут 
Заборављен је од  св их . Иако се у први мах чини да ова конструкција одго-
вара профилу логичког субјекта, ствари ипак стоје другачије. С обзиром на то 
да је пасив граматички дериват, у питању је специфичан и алтернативан начин 
увођења информација о ситуацији и учесницима у њој, при чему су, осим морфо-
лошког лика предиката, трансформацијом обухваћене две структурне позиције 
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– граматички субјекат и директни објекат. Пасивна трансформација подразуме-
ва померање учесника ситуације са позиције објекта активне реченице на ме-
сто субјекта пасивне, док субјекатски појам активне реченице бива искључен из 
реченичног оквира или уведен генитивном, односно инструменталном формом 
– Мост се одавно гради; Он је заборављен од свих; Село је опкољено војском 
итд. Ово кратко подсећање на формално-значењска обележја пасивне речени-
це послужило нам је да истакнемо да је пасив, у најужем смислу гледано, гра-
матички образац, а то онда значи и да је агентивна допуна непосредан корелат 
субјекта активне реченице, што важи и у околностима када овај последњи не 
означава агенс радње, нпр. Мрж ња га је заслепела → Заслепљен је м рж њом 
и сл. Дакле, агентивна допуна је средство граматикализације првог логичког ар-
гумента предиката у пасивној реченици, чији је примарни граматички израз у 
активу – субјекат. Због чврсте трансформационе везе с граматичким субјектом 
агентивна допуна не показује својства типична за логички субјекат. Штавише, 
колико је граматички субјекат место где се наводи информација о вршиоцу 
радње у активу, толико је то и агентивна допуна у пасивним конструкцијама.

На самом крају, говорећи у духу теорије валентности, закључујемо да је ло-
гички субјекат допуна неноминативног типа, која чини десну валентност глаго-
ла и која се појављује у три облика – у генитиву, дативу или акузативу, нпр. Има 
св ет а  на улици; Позлило им  је; Страх г а  је летења итд. Напред је указано у 
који тип структуре се, обавезно или опционо, логички субјекат укључује, што 
свакако не доводи у питање његов допунски карактер. Осим тога, реализација 
логичког субјекта не искључује могуће присуство граматичког субјекта у рече-
ници, а разлога су барем четири:

(а) граматички субјекат чини леву а логички субјекат десну валентност гла-
гола;

(б) само граматички субјекат стоји у конгруентној вези с предикатом;
(в) граматички субјекат је резултат категоријалне рекције, те је увек у номи-

нативу именске речи;
(г) логички субјекат је резултат лексичке рекције, те зато нема једну грама-

тичку форму у српском језику.

 
3. Закључак
У овоме раду смо настојали да на примеру три језичке категорије расправљамо 

о вези између форме и значења језичких јединица, те о томе у којој мери овако 
успостављен однос утиче на позиционирање граматичких категорија у језичком 
систему српскога језика.

Сматрали смо да је за достизање постављенога циља било нужно узети категорију 
која се испољава и на граматичком и на семантичком нивоу језичке структуре, у 
чему нам је од велике користи било и њено именовање – граматички субјекат и 
семантички субјекат. Без обзира на то што је реч о јединицама које припадају раз-
личитим плановима, међу њима постоји вишеструка веза, заснована пре свега на 
логичкој организацији реченице. Наиме, граматички субјекат је основни или типич-
ни израз семантичког субјекта у активу, што нас пак не ослобађа обавеза да једну 
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дефинишемо применом граматичких а другу семантичких критеријума, што смо у 
раду и учинили, тим пре што се семантички субјекат не среће само на позицији гра-
матичког, а граматички не означава само онај семантички.

Овим двема јасно разграниченим категоријама смо додали и трећу, а то је 
логички субјекат, који смо сместили у поље пресека између граматичког и се-
мантичког система, а разлог је једноставан – док граматички субјекат може пре-
узети врло различита значења, дотле је логички субјекат граматички израз се-
мантичког субјекта, углавном у имперсоналним реченицама. Овај закључак смо 
утемељили на његовим формалнограматичким и значењским обележјима, која 
су нас учврстила у уверењу да је у питању допуна уведена као резултат лек-
сичке рекције глагола. Применом истих критеријума показали смо да сродне 
категорије, попут агентивне допуне у пасиву и других субјекатских падежа, не 
задовољавају услове да их сматрамо обликом логичког субјекта, што доказује 
да се у језику користе различите стратегије за уобличавање одређеног значења, 
које неретко откривају обрасци граматикализације.
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Milivoj Alanović

STRUCTURAL-SEMANTIC TRIANGLE: 
GRAMMATICAL, LOGICAL AND SEMANTIC SUBJECT

Summary

In this paper, we discussed the relationship between the form and meaning of lan-
guage units on the example of three language categories, and the extent to which such 
relationship affects the positioning of grammatical categories in the language system 
of the Serbian.

In order to achieve this goal, it was necessary to analise a category that man-
ifests itself at the grammatical and semantic level of the language structure – 
grammatical subject and semantic subject. Regardless of the fact that these are 
units that belong to different plans of language, there is a multiple connection be-
tween them, based primarily on the logical organization of the sentence. Despite 
the fact that the grammatical subject is the basic or typical expression of the se-
mantic subject in the active voice, there is a need to define it by applying gram-
matical criteria. On the other hand, since the semantic subject does not appear 
exclusively in the form of grammatical subject, it should be defined only by ap-
plying semantic criteria.

To these two clearly distinctive categories we have added a third, which is the log-
ical subject, which we placed in the field of intersection between grammatical and 
semantic system, and the reason is following – while the grammatical subject can 
have very different meanings, the logical subject is a grammatical expression of a se-
mantic subject, mostly in impersonal sentences. We based this conclusion on its for-
mal-grammatical and semantic features, which strengthened our belief that this type 
of complement is integrated as a result of the lexical valency of the verb. By applying 



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Структурно-значењски троугао; граматички, логички и семантички субјекат    353

the same criteria, we have shown that related categories, such as the agentive comple-
ment in the passive voice and other subject-type cases, do not meet the criteria to be 
considered as logical subjects, which proves that the speakers use different strategies 
in language to create certain meanings.

Keywords: Serbian, gramatical subject, semantic subject, logical subject.
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СЕЛЕКТИВНО СТЕПЕНОВАЊЕ ОБЕЛЕЖЈА ПРОЦЕСУАЛНЕ 
СИТУАЦИЈЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ  

СА УКРАЈИНСКИМ

У раду се на основу теорије семантичких локализација анализирају средства изражавања 
селективног степеновања у сфери глагола у српском језику у поређењу са украјинским. Ова 
средства анализирају се пре свега на синтаксичком (одредбе) и творбеном (мајоративна ак-
ционална класа глагола) нивоу. 

Кључне речи: теорија семантичких локализација, селективно степеновање, глагол, син-
таксичка, творбена и лексичка средства.

Based on semantic localization theory, we analyze the means of expressing selective gradation 
in the sphere of verbs in the Serbian and Ukrainian languages. In both languages there are means on 
the syntactic (adverbial modifiers) and derivational (majorative Aktionsart class) levels. 

Keywords: semantic localization theory, selective gradation, verb, syntactic, word-formational 
and lexical means.

1. Степеновање и теорија семантичких локализација
Почев од фундаменталног рада Ј. Бодуена де Куртенеa из 1927. године Појам 

количине у језичком мишљењу (Куртене 1988: 207–224) појаве обухваћене 
појмом мере и степена у већој или мањој мери изучаване су под различитим 
формулацијама (квантитативност, квалитативност, интензивност, степеновање 
и слично),1 али је сама категорија градуелности као посебна семантичка 
категорија издвојена у славистици релативно скоро (Колесникова 1999). Појам 
степеновања као ненумеричког квантификовања заснованог на поређењу у 
српској славистици теоријски је разрадио П. Пипер (Пипер 2002, 2003, 2009). У 
свом тумачењу градуелности П. Пипер примењује сопствену теорију семантич-
ких локализација, дефинишући семантичку категорију степена као „апстрактно 
локализовање извесног обележја неког ентитета на вертикално схваћеној скали 
могуће изражености тог обележја” (Пипер 2009: 66) и издвајајући као један од 
основних елемената степеновања скалу градације, то јест скалу раста/опадања 
степена испољавања неког обележја. Ова скала представља једнодимензионални 
вертикални простор са „нултом тачком” у центру, односно локализатором у од-
носу на који се и врши степеновање, то јест „локализација” објекта градације. 

1 Кратак преглед релевантне литературе наведен је у нашој монографији посвећеној 
категорији акционалности (Ивановић 2016: 251–258).
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Још један елемент „ситуативног оквира градуелне локализације” јесте конкре-
тизатор односа између објекта локализације и локализатора којим се тај од-
нос одређује ближе, као локализација изнад, испод или у нивоу локализато-
ра (Пипер 2002: 61). Када се објекат градуелне локализације смешта у нивоу 
локализатора, реч је о односу једнакости, односно еквативности, а уколико је 
смештен ван (изнад – тзв. „јаки компаратив”, такође нормативни или селектив-
ни суперлатив или испод – тзв. „слаби компаратив”) простора локализатора – о 
односу неједнакости, односно диферентивности (Пипер 2003: 163). 

Код нормативног степеновања локализатор је „норма испољавања интензи-
тета особине или величине скупа” (Пипер 2002: 63): лепушкаст, прелеп, пе-
вушити, док селективно степеновање подразумева одабир локализатора: леп-
ши, најлепши, натпевати. Селективно степеновања по правилу обухвата два 
члана поређења. Локализатор је одабрано обележје (интензитет особине, ве-
личина скупа; интензитет, трајање или неки други параметри радње) једног 
објекта, односно члана поређења, према коме се одмерава степен испољавања 
истог тог обележја код другог члана поређења, односно објекта локализације. 
Нормативно степеновање је имплицитно, док је селективно експлицитно, а 
члан поређења у односу на који се врши локализација обично је формално из-
ражен (Ивановић 2016: 253). Упоредити: Марија је прелепа; Тодор певуши док 
ради и Марија је лепша од Марине; Тодор је натпевао Ивана. 

2. Степеновање обележја процесуалне ситуације
При нормативном степеновању ситуација изражена глаголом пореди се (им-

плицитно) са неким узуалним еталоном реализације дате ситуације. Код про-
цесуалних обележја ситуација тај еталон може бити норма интензитета, норма 
трајања и норма потребе, а средства изражавања издвајају се пре свега на син-
таксичком и творбеном нивоу: изморити – јако уморити, певушити – тихо пе-
вати; дремнути – кратко одспавати, прегрејати – превише загрејати.2

Селективно степеновање подразумева одабир међу разноврсним 
обележјима, те је као такво својствено пре свега придевима и прилозима, чије 
је категоријално значење као врста речи „непроцесуално обележје”, односно 
„обележје обележја”, а испољава се у граматичкој категорији компаративности. 
Категоријално значење глагола јесте „процесуалност”, процесуална обележја 
односе се на начин одвијања радње у времену, а непроцесуална су изражена 
ван глаголске лексеме различитим одредбама, те се степеновање тих обележја 
и врши управо обликом прилошке одредбе (Берков 1996: 123): Тодор је певао 
лепше (боље, гласније, дуже, страственије/горе, тише, краће, тужније…) од 
Ивана. Постоји, међутим, и у украјинском, и у српском језику, група префик-
салних глагола са семантиком поређења: Богдан је натпевао Петра, Богадан 
переспівав Петра. 

И једно и друго средство биће предмет нашег рада, с тим што ћемо сред-
ства изражавања селективног степеновања ван саме глаголске лексеме раз-

2 О творбеним средствима изражавања нормативог степеновања у српском и украјинском 
језику детаљно смо писали раније (Ивановић 2016: 276–319).
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мотрити кратко,3 док ћемо више пажње посветити изражавању селективног 
степеновања унутар самог глагола, односно тзв. мајоративној класи глагола. У 
својој анализи, чији је циљ утврђивање састава, функционисања, фрекветно-
сти и продуктивности наведених средстава, те уочавање сличности и разлика 
између украјинског и српског језика, ослањаћемо се на теорију семантичких 
локализација и функционални приступ, полазећи од значења ка форми, а затим 
анализирајући функционисање тих форми. Материјал за анализу представља 
грађа прикупљена из речника српског и украјинског језика4 и корпус који чини 
око 3000 страница украјинске и српске лепе књижевности ХХ века.5 

3. Синтаксички ниво изражавања
Селективно степеновање обележја процесуалне ситуације на синтаксичком 

нивоу изражава се степеновањем одредбе. На овај начин може се исказати:
1) диферентивност обележја процесуалне ситуације са градуелном лока ли-

зацијом:
а) изнад локализатора: Јер господин Јоксим разнесе поруку боље него најбржа 

пошта (Секулић); Ја њега најбоље знам! (Веселиновић); Чоловік у цих справах 
битий, і ніхто краще за нього цієї роботи не зробить (Самчук); Володько вже 
чудово з ним говорить — руками, ногами головою, вухами, очима і, як це не див-
но, німий найкраще його розуміє (Самчук);

б) испод локализатора: Седамнаест дана и седамнаест ноћи је певао. 
Последњих дана и ноћи све ређе и све слабије (Велмар-Јанковић); Најгоре се 
провела Влашкалинова кучка, Моча (Црњански); Коли виїжджали на Беєву 
гору і бики ступали повільніше, віл заметушився, як циган у чужій конюшні 
(Тютюник); Потім учитель просив декого переказати зміст свого оповідання, 
найкраще пописався знов-таки Володько, найгірше Хведот (Самчук);

2) еквативност обележја процесуалне ситуације: Она је већ седела и дисала 
исто онако гласно као крава (Ћосић); Після Роман почав так само уважно й 
довго вдягатися (Самчук).

При изражавању диферентивности прилошка одредба има облик компара-
тива или суперлатива, при чему је експлицирање другог објекта у односу на 
који се врши локализација у конструкцијама са компаративом обавезно, а у 
онима са суперлативом није неопходно: Највише јој Трифун помаже, он јој се, 
најбоље, нашао (Црњански); Після Ібрагіма великим візиром названо було ар-

3 Категоријом степена у српском језику на синтаксичком нивоу детаљно се бави М. 
Николић (Николић 2014).

4 Шестотомни Речник српскохрватскога књижевног језика (РМС 1967–1976), једнотомни 
Речник српскога језика (РСЈ 2011) и четврти, тринаести и четрнаести том Речника српскохр-
ватског књижевног и народног језика САНУ (РСАНУ 1966, 1988), као и електронска верзија 
једанаестотомног Словника української мови (СУМ 1970–1980).

5 Осим дела ХХ века у анализу смо укључили и неколико дела из ранијег периода (нпр. 
дела С. Сремца, М. Глишића, Ј. Веселиновића), будући да поједини мајоративни глаголи ек-
сцерпирани из речника нису више у активној употреби те примере за одређене појаве није 
било могуће ексцерпирати из дела новије књижевности.
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банаса Аяса-пашу, чоловіка, який не міг стулити двох слів, зате в битвах був 
завжди перший, найголосніше вигукував „Аллах великий!” (Загребельний), али 
је могуће: Супруг је најпосле сурово гурне и тобоже весео заушка силно и узме 
најгласније од свих пјевати (РСАНУ); Сам Альоша карався, може, найбiльше 
за всiх, бо думав, що таки й справдi вiн у всьому винен (Микитенко).

Локализација испод или изнад локализатора не изражава се посебним сред-
ствима, већ зависи од лексичког значења одредбе. При изражавању екватив-
ности прилошка одредба је у облику позитива, али је уз њу обавезна употреба 
прилога исто и прилошких заменица онако, тако у српском језику, односно 
так само у украјинском.

Локализатори су најчешће интензитет којим један од чланова поређења 
реализује процесуалну ситуацију: Она двојица се гледају право у очи, са 
изазивањем: који ће од њих смети превалити преко језика више и јаче 
(Секулић); Соня прочитала гадання, і регіт струснув кімнату, найголосніше 
сміялася сама Соня (Шевчук), квалитет: Буду одрасли, онакви какве их ти боље 
познајеш него ја (Секулић); В артілі працювала Синька безвідмовно і роботу 
виконала ретельно, краще за всіх (Тютюник), квантитет: Спида је са својим 
кћерима радио више и боље него швајцарски заводи и гувернанте (Секулић); 
Може, будеш більше, ніж я, знати (Самчук), трајање: Отуда су наше среће и 
разноврсније, и дуже могу да трају него код других народа (Секулић); Тоді го-
родяни самі вирішили – битися до останнього! І трималися довше, ніж Рязань 
чи Володимир, – аж сім тижнів! (Малик) и слично.

Чланови поређења по правилу су различити учесници исте или одговарајуће 
ситуације (као у већини наведених примера, где је присутна спољашња 
компарација, нпр: Спида је са својим кћерима радио више и боље него 
швајцарски заводи и гувернанте), али могу бити и различите ситуације са 
једним, истим, учесником: Са тога свог централног положаја, прати он са 
видљивим задовољством ток гозбе: сви гости једу добро, а пију још боље 
(Миланковић), Товариші кинулися за ним, щоб порятувати, але, безсилі, знов 
виринули і віддалилися від кадриги так само швидко, як допіру наближалися 
до неї (Загребельний) или једна ситуација у којој учествује један те исти учес-
ник али у различитим периодима: Док сам био практикант, па са шездесет 
талира живио сам боље него данас, као капетан (Глишић); Володько слухає 
(зараз – М.И.) так само уважно, як колись у млині на Лебедщині дядьків-заві-
зників (Самчук). У наведеним случајевима у питању је унутрашња компарација. 

4. Творбени ниво изражавања
Као пример регуларног селективног степеновања унутар самог глагола, В. 

П. Берков наводи бугарски језик (аз по зная „ја боље знам”, аз най зная „ја 
најбоље знам”) (Берков 1996: 122). У српском језику овакве форме карактери-
стичне су за глаголе волети, желети од којих имамо некњижевне (како их реч-
ник одређује, „народске”) суперлативне творенице најволети и најжелети, а 
присутне су и дијалекатске форме волем – волијем – најволијем (в. о томе више 



Славистика XXVІ/1 (2022)

358 Милена Ивановић

у Ивановић 2015: 403–404, Ивановић 2016: 259– 260).6 У украјинском језику 
нема еквивалентних твореница, али компаративно значење запажа се, на при-
мер, код глагола воліти – „уважати за краще”, какво има и позајмљеница пре-
ферирати у српском језику. У оба случаја у питању је лексичко степеновање. 
Глаголе којима се изражава селективно степеновање В. П. Берков назива компа-
ративним глаголима (Берков 1996: 122), а Ђ. Грубор и Б. Тошовић мајоративима 
(Грубор 1953: 69, Тошовић 2009: 47–48). Последњи термин користићемо и ми, 
будући да мајоративи немају просто компаративно значење, већ значење јаког 
компаратива или суперлатива.7

Мајоративне глаголе у украјинском језику у оквиру групе фазних (резул-
тативних) акционалних класа оријентисаних на другу радњу као „акционал-
ну класу глагола са значењем поређења с другом радњом”, односно „значење 
надмоћи у извршавању неке радње обавезно у поређењу са другим вршиоцем 
радње” разматра С. Соколова (Соколова 2003: 145–146, Соколова 2021: 102). У 
српском језику мајоративима као посебној акционалној класи пажњу посвећују 
Ђ. Грубор, који их описује као „неко је претјежнију количину радње извршио 
него други (или љепше, боље извршио)” (Грубор 1953: 12) и Б. Тошовић, који 
их дефинише као „глаголе који изражавају надмоћ, доминацију” и садрже 
„нијансу надметања” (Тошович 2009: 47). Ниједно од поменутих истраживања 
не бави се, међутим, детаљно мајоративима, већ их кратко разматра у окви-
ру класификација акционалних класа глагола. Део монографије Акционалност 
– семантика и форма у савременом украјинском и српском језику (Ивановић 
2016) и ми смо посветили мајоративима, а овај рад представља допуњено и про-
ширено истраживање ове теме.

Мајоративи као глаголи са значењем селективног јаког компаратива/суперла-
тива по правилу су формално маркирани одређеним префиксима, те се о њима 
може говорити као о творбеној категорији: сему компаративности у значење гла-
голске лексеме уноси управо афикс. У српском језику такву семантику има пре 
свега префикс над-, у украјинском префикс пере-. У српском језику мајоративи 
се образују према два творбена модела: од глагола – префиксацијом (надба-
цити, надбити, надбости, надвикати, надвладати, надговорити, надживети, 
надиграти, надлагати, надрасти, надсијати, натпевати) и, ређе, од придева 
или именица – комбинованом творбом (надвисити, надвреднити, надиродити, 
надјачати, надлукавити, надљудити, надмудрити), у украјинском по једном 
моделу – префиксацијом глагола (перебрехати, переговорити, переграти, пере-
лаяти, переплюнути, перескочити, переспорити, перещебетати и сл.), а неки 
од мотивних глагола образовани су и сами од придева (перемудрувати, пере-
хитрити). Као мотивна база у оба језика служе претежно глаголи говорења и 
продуковања звука (викати, гласати, говорити, лајати, грмети, лармати, пе-
вати, причати, приповедати, односно говорити, лаяти, кувати, свистати, со-

6 Треба напоменути да, иако образовани од компаратива, глаголи типа јачати/сильнішати 
не спадају у класу мајоративних или компаративних глагола, већ у еволутивне будући да 
означавају процес стицања или измене непроцесуалног обележја субјекта, односно одраз 
су динамичког степеновања: са развојем ситуације у времену расте или опада степен 
испољености обележја (в. о томе више у Ивановић 2016: 265–276).

7 Термин „мајоратив” потиче од латинског компаратива major – већи, старији.
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котати, співати, тьохкати, щебетати и сл.) и глаголи физичке радње (баци-
ти, бити, бости, веслати, вући, жети, играти, јахати, косити, орати, прести, 
служити, којих је у српском знатно више, односно гнати, грати, жати, тан-
цювати у украјинском). Специфичну црту украјинског језика чине мајоративи 
образовани од глагола стања (пересидіти, переспати, перестояти) или проце-
са (перецвісти) код којих је градуелни локализатор дужина трајања ситуације 
(о мотивацији мајоратива и специфичностима анализираних језика в. више у 
Ивановић 2016: 263–265). 

Мајоративи са префиксом над- у српском језику представљали су релатив-
но продуктивну акционалну класу глагола, о чему сведочи готово 90 творени-
ца8 ексцерпираних из незавршеног вишетомника САНУ, а ако додамо и оне који 
су маркирани као дијалекатски (нпр. надботати), застарели (надмајсторити), 
нераспрострањени (надвриштати) и слично, онда тај број достиже преко 140. 
О продуктивности модела посебно говоре и творенице маркиране у речнику 
као индивидуалне, рецимо, надмачити – „постићи победу пишући (служећи 
се пером као мачем)”: Куд си мачем наперио |Туд си пером надмачио (РСАНУ: 
632), необичне или песничке – надверовати – „бити приврженији вери, бити 
постојанији у вери од некога (…)” (РСАНУ: 583), надлудети – „превазићи у 
неразумном, лудом понашању, надмашити у извођењу лудорија, у лудовању”: 
Хоћу да живим и да се дивим…| да надверујем Христа и Буду, | да лудости-
ма надлудим луду (РСАНУ: 631). Шестотомни речник Матице српске бележи 
око 50 мајоратива са префиксом над-, а једнотомни око 30. У нашем корпусу 
потврђена је већина глагола забележених у једнотомном речнику (надбити, над-
бости, надвикати, надвисити, надвладати, надгласати, надговорити, надже-
ти, надживети, надиграти, надјачати, надлагати, надлајати, надлармати, 
надмудрити, надрасти, надскочити, наткрилити, натпевати, натписати), 
што иде у прилог закључку да мањи број мајоратива представљених у њему у 
односу на друге речнике није условљен само мањим обимом једнотомног речн-
ка, већ и стварном употребом ових глагола. Речник украјинског језика (СУМ), 
бележи око 30 мајоратива са префиксом пере-, од којих је половина потврђена 
у корпусу: перебороти, перебрехати, переговорити, пережити, перекричати, 
перемудрувати, перерости, пересилити, переспівати, переспорити, перестоя-
ти, перетанцювати, перехитрити, перецвісти.

Градуелни локализатор код селективног степеновања јесте одређено обе-
лежје процесуалне ситуације реализовано код једног члана поређења према 
коме се одмерава други члан, а такво обележје, када су у питању мајоративни 
глаголи, може бити интензитет: надбити, надвикати, надвладати, надгласати 
(„надјачати гласом или уопште звуком”), надјачати, надмоћати, надсијати, од-
носно перекричати, пересилити и слично; квантитет: надгласати („надмаши-
ти, победити на гласању; надвладати већином, бројношћу изјашњења”), надже-
ти, надскочити, наткопати, наткосити, натпити, односно переговорити, 
перепити, переплюнути; квалитет: надлагати, надљудити, надмудрити, нат-
певати, нат писати, односно перебрехати, перемудрувати, перехитру вати; 
тра јање: надживети, натћутати односно пережити, пересидіти, переспати, 

8 Око половина ових глагола има и видске парове несвршеног вида.
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перестояти, перецвісти, а веома често је реч о комбинацији обележја: надго-
ворити („победити, надмашити у говорењу, у говорничкој вештини, дужини, 
уверљивости говора и сл.”), надиграти, надјахати, надлајати, надсвирати, од-
носно переграти, пересвистати, пересміяти, перетанцювати, перетьохкати 
и сл. Српски језик показује већу разноврсност у одабиру локализатора, док је у 
украјинском језику најчешћи локализатор трајање ситуације или комбинација 
трајања и других обележја.

Када је у питању конкретизација односа између објекта локализације (другог 
члана поређења) и локализатора (обележја првог члана поређења), овим глаго-
лима се изражава диферентивност са смештањем првог члана поређења изнад 
градуелног локализатора (зато их и одређујемо као јаки компаратив или супер-
латив): Ту кућу је она донела у мираз и у њој је сада сама, пошто је надживе-
ла мужа (Андрић); Хоч з дідька розумні, та я перехитрувала їх (Гуцало); или 
суперлатив: Икета Риста, кад га момци задиркују, надговори и надмудри све 
(Секулић), Учини диво — й князь Гатило накине хреста на шию княжичеві 
Юрію! – перекричав усіх Богданів тесть Воїбор (Білик). 

Локализација испод градуелног локализатора: Очигледно да Стојана 
Чупића, Змаја од Ноћаја, нико није надговорио, али се већ од његове младости 
говорило да је он дете среће. (Велмар-Јанковић); Ворони налетіли такою ве-
ликою хмарою, що темно зробилося нараз, зняли такий крик, що світлійшому 
годі їх було перекричати (Лепкий) као и у нивоу локализатора: Обидві вереща-
ли, мов навіжені, сукали одна одній дулі, ні одна не могла іншу ані перекри-
чати, ані перемогти (Самчук) захтева негацију, односно изражава се већ ван 
глаголске лексеме.

Треба напоменути и да посебних средстава изражавања еквативности обе-
лежја процесуалне ситуације на творбеном нивоу нема. Интересантан пример 
налазимо код Ј. Веселиновића: Пера надскочи Лазару. Лазар скочи и доско-
чи му. Еквативно значење потврђују и речници: „стићи, достићи (некога) над-
мећући се у скакању, скочити колико и неко други” (РСЈ: 295). У просторним 
и апстрактним релацијама еквативну семантику имају и неки други глаголи са 
префиксом до-: домашити, дорасти, достићи. Неки од глагола са овим пре-
фиксом имају, пак, мајоративно значење: дорвати – „рвући се победити (не-
кога)”, дојачати – „надвладати, савладати (некога, нешто)”, добости – „по-
бедити, одолети у бодењу, надбости”.9 Мајоративно значење добија и глагол 
доскочити при пренесеној употреби – „досетљивошћу превазићи, надмудрити 
(некога); подвалити (некоме)”: Мислила је и мислила како би им доскочила — и 
напослетку се досетила, славно досетила (Сремац). У украјинском језику ек-
вативно значење у просторном и апстрактном смислу имају глаголи догнати и 
досягти, дакле, такође са префиксом до-.

Мајоративно значење имају и неки глаголи са другим префиксима. У српском 
језику – са префиксом пре-, при чему их у речницима (РМС и РСЈ) није забеле-
жено ни десет: пребацити, прескочити, престрелити, претрчати, престићи, 
претећи, претрајати, преживети, прерасти, а у корпусу је потврђено три пре-

9 Ови глаголи забележени су само у Речнику српскохрватског књижевног и народног 
језика (РСАНУ) и нису потврђени у нашем корпусу.
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расти, престићи, претећи, такође превазићи (са везаном основом). Већина 
ових мајоратива означава просторне релације, слично као и неколико глагола 
са префиксом од-: одбацити, одметнути, одскочити. У украјинском језику у 
мајоративе можемо убројати и неколико глагола са префиксом об-: обігнати, 
обіграти, обскакати, обкосити, облітати, обставити (у корпусу потврђен 
само обігнати); з-(с-): збалакати, звоювати, зговорити, змогти, спливти, од 
којих је већина у речнику маркирана као разговорни, а у корпусу je потврђено 
три – збалакти, звоювати и спливти; по један глагол с префиксима в-(у-) – уко-
сити и ви- – витанцювати, код последњег је мајоративно значење секундарно 
и маркирано као застарело. 

5. Лексичко-семантички ниво изражавања
Украјински глаголи с префиксом пере- углавном су вишезначни, јер овај пре-

фикс, за разлику од српског префикса над-, изражава читав спектар различитих 
значења, па, на пример, за глагол переговорити речник наводи четири значења: 
1. „Розмовляючи з ким-небудь про справи, домовлятися про що-небудь, 
з’ясовувати щось або говорити з ким-небудь недовго, поспіхом”; 2. „Говорити 
з ким-небудь про все або багато чого-небудь”, 3. „Закінчити розповідь або об-
говорення чого-небудь” и 4. „Говорячи більше за кого-небудь, примусити його 
замовкнути”. С друге стране, већина мајоративних глагола са префиксом над-, 
али и пре-10 у српском језику је једнозначна. Ретко је мајоративно значење се-
кундарно, изведено из просторног, као код српских глагола надићи (нсв. нади-
лазити), надлетети, наткрилити. 

Међутим, многи мајоративни глаголи развијају уопштено пренесено значење 
које би се могло дефинисати као „надмашити, превазићи некога у нечему, бити 
бољи од некога”. Такво значење имају српски глаголи надбити, надвисити, 
надгорњати, надићи, надмашити, надрасти, надрвати, прескочити, престићи, 
претећи, одскочити и др. Нешто је мање украјинских: переплюнути, перескочи-
ти, перебороти, обігнати, обскакати, здолати, змогти. Уопштено мајоративно 
значење које се може односити на било коју ситуацију имају и неки други (пре-
фиксални) глаголи: победити, превазићи, засенитии, односно перемогти, по-
бити, випередити, затьмарити, затьмити са локализацијом изнад градуел-
ног локализатора и изгубити, подбацити, односно поступитися, уступити са 
локализацијом испод градуелног локализатора (Ивановић 2016: 260–261). 

Ови глаголи представљају средство изражавања селективног степеновања 
(како обележја процесуалне ситуације, тако и обележја предмета) на лексич-
ко-синтаксичком нивоу, а функционишу самостално или у оквиру конструција 
са инструменталом (обележје предмета) или локативом са предлогом у (проце-
суална ситуација): Јања је умела да додели своју ствар тако здушно и од срца, 
да је у томе погледу [додељивању М.И.] за три копља одскакала од свих жена 
које сам познавао (Ненадић); Зар му нису звездочатци још при рођењу прорекли 
да ће памећу и величином надмашити сто и једног бившег Цара? (Олујић); 
(…) мудрістю він затьмарив Арістотеля, а красномовністю — Ціцерона і 

10 Осим пребацити, прескочити и претрчати, за које ни немамо потврду мајоративног 
значења у корпусу.
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Скаргу (Тулуб); Я знову випередила всіх свинарок: в роботі мене ніхто не об-
жене (Корнійчук). 

6. Компететивност
За око половину мајоративнх глаголи у оба језика речници бележе секундар-

не имперфективе.11 Секундарном имперфективизацијом многих мајоративних 
глагола уз рефлексивизацију у српском језику добијамо глаголе са компететив-
ним значењем надбијати се, надвикивати се, надвлачити се, надгласавати се, 
надговарати се, наджњевати се, надигравати се, надлагивати се, надмудри-
вати се, надскакивати се, натпевавати се, натпијати се: (…) сељак је толико 
галамио препирући се с њим као да се надвикује с неким ко се налази чак у дну 
зелене долине подно њихове куће (Ћопић, Башта); Тако су се ове две надвлачи-
ле читав један сахат (АНП); Наста права граја: надскачу се Станко и Зека 
(Веселиновић). Компететиви се не образују од свих глагола, на пример, од гла-
гола надвисити, надживети, надрасти, који, осим у пренесеним значењима, не 
претпостављају улагање одређеног напора да би се остварила надмоћ, као ни од 
неких других: надвладати, надлицитирати, натпричати и сл. С друге стране, 
има и неколико компететива који немају паралелне мајоративе: надгонити се,12 
надругивати се, наткашљавати се, наткрекетавати се и још неки маркирани 
као дијалекатски (нпр. наткрађивати се), застарели (натпирати се) или инди-
видуални (надусиљавати се).

У украјинском језику, са изузетком глагола переганятися и змагатися, не 
постоји еквивалентна група компетитивних глагола (Ивановић 2016: 262–263). 
Компетитивно значење изражава се у украјинском језику употребом мајорати-
ва са узајмно-повратним заменицама один одного (другого), кожний кожного, 
односно упитним заменицама хто кого: Вони щось гукали, перекрикуючи одне 
одного, й вимахували чорними та сивими ягнячими шапками (Білик), (…) пуга-
чеве плем’я змагалося з жаб’ячим, хто кого перекричить (Мушкетик).

7. Закључци
Степеновање као локализација обележја према некој условној норми или 

одабраном локализатору мање је својствено глаголима, чије је категоријално 
значење „процесуалност”. Стога се, када су у питању обележја процесуал-
не ситуације, степеновање најчешће врши на синтаксичком новоу, ван гла-
голске лексеме, односно облицима прилошке одредбе. Ипак, различите врсте 
степеновања одражене су и у сфери глагола, пре свега динамичко степеновање 
кроз глаголе који означавају раст или опадање степена испољености обележја 
у времену – тзв. еволутиве типа јачати/дужчати и нормативно степеновање 

11 У украјинском језику због вишезначности уочава се више видских парова, али често уз 
мајоративно значење стоји напомена да се у том значењу глагол употребљава претежно у об-
лику свршеног вида (такву напомену имамо, рецимо, код пара переговорити/переговорюва-
ти) или само у облику свршеног вида (нпр. код пара перебріхувати/перебрехати).

12 Речник бележи глагол надгонити, али не у мајоративном значењу: „гонити, терати не-
што да се креће изнад кога или чега“ (РСАНУ 1988: 598).
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– у односу на норму интензитета – кроз бројне и разноврсне групе интензив-
них глагола (локализација изнад локализатора): интензиви у ужем смислу типа 
изгрдити/вилаяти; тотално-објектни глаголи типа избелити/вибілити; пози-
тивно- и негативно интензивни глаголи типа измолити/виблагати, односно ис-
плакати (очи)/догратися и др. и деинтензивних глагола (локализација испод 
локализатора): терминативни деинтензиви типа нагристи/надгризти; атерми-
нативни деинтензиви типа куцкати/постукувати), глагола, такође, у односу на 
модалну норму – суфицитне (локализација изнад локализатора) типа премори-
ти се/перевтомитися и дефицитне (локализација испод локализатора) типа 
потценити/недооцінити ексцесиве (в. о томе више Ивановић 2015, Ивановић 
2016: 265–309). Статистичка анализа глагола потврђених у корпусу, која броји 
око 550 различитих интензива, деинтензива, суфицитних и дефицитних ексце-
сива у украјинском и око 350 у српском (Ивановић 2016: 321–325) према свега 
26 мајоратива у српском, односно 20 у украјинском, иде у прилог закључку да је 
у сфери глагола најслабије одражено селективно степеновање, уз то ограничено 
на локализацију изнад градуелног локализатора.

Ово ограничење битна је разлика и између мајоратива као средства изража-
вања селективног степеновања на творбеном нивоу, с једне сране, и синтаксич-
ких средстава, с друге. Наиме, на синтаксичком нивоу се изражавају и диферен-
тивност (са локализацијом и испод и изнад локализатора) и еквативност, док, 
са изузетком неколико еквативних глагола – домашити, дорасти, достићи у 
српском, односно догнати и досягти у украјинском, мајоративи изражавају ди-
ферентивност и то са локализацијом изнад локализатора. Осим тога, док на син-
таксичком нивоу може бити изражена и спољашња и унутрашња компарација, 
мајоративима се изражава искључиво спољашња, због чега се мајоративи и 
одређују као селективни јаки спољашњи компаратив.

На основу броја глагола ексцерпираних из речника – поредимо јединице 
из Речника српскохрватскога књижевног језика (РМС), који бележи око 50 
мајоратива са префиксом над-, 9 са префиксом пре- и 3 са префиксом од-, да-
кле, укупно нешто више од 60, и Словника української мови АН (СУМ),13 који 
бележи око 30 мајоратива са префиксом пере-, 6 са префиксом об-, 5 са префик-
сом з-(с-) и по један са префиксима в- и ви-, дакле, укупно нешто више од 40, а 
затим и на основу броја глагола потврђених у корпусу – укупно 26 мајоратива 
(највише са префиксом над-) у српском језику и укупно 20 (највише са пре-
фиксом пере-) у украјинском језику, можемо закључити да у српском језику 
функционише нешто већи број твореница са мајоративним значењем него у 
украјинском. 

Многе од твореница које бележе и украјински и српски речници нису 
потврђене у корпусу, а саме речничке илустрације уз њих представљају примере 
из књижевности XIX века, на основу чега можемо закључити да ти мајоративи 
нису више у активној употреби. Такви су, рецимо, у српском надбости, над-
жети, надјахати, наткопати, наткосити, али овај творбени модел ипак није 
у потпуности изгубио своју продуктивност, о чему говоре и примери из корпу-
са са мајоративима који нису забележени у речницима: У мраку пред овом заве-

13 СУМ садржи око 134.000 речи, РМС око око 150.000, те су по обиму упоредиви.
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сом мудраци надбудалише будале, а будале надмудрише мудраце! (Симовић). 
Такође, међу мајоративима можемо издвојити оне чија је фреквенција у на-
шем корпусу већа (у српском би то били глаголи надвисити, надживети, на-
диграти, надјачати, надмашити, надмудрити, надвисити, превазићи, прера-
сти, престићи, претећи, у украјинском переговорити, перерости, пересилити, 
перехитрити, обігнати) и оне потврђене тек једним или двома примерима. 
Другачију слику могло би дати истраживање проширено на публицистички 
корпус. Наводимо неколико примера из српских текстова на спортске теме, који 
су посебно индикативни с обзиром на такмичарски садржај: Он вас неће над-
машити у брзиини или надскочити. Он ће вас победити вештином, мудрошћу 
и он то ради заиста методично; У бацању Кугле Немац Давид Шторл је са 
21,41 м надбацио Американце, а Египћанин Ихаб Абделрахман са 87,10 Финца 
Питкамакија у бацању копља; Први је био Американац Мајкл Фелпс, који је на-
шег пливача натпливао за свега један стоти део секунде.14
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Милена Иванович

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ГРАДУИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРОЦЕССНОЙ 
СИТУАЦИИ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ В СРАВНЕНИИ  

С УКРАИНСКИМ ЯЗЫКОМ

Резюме

Градуирование признаков процессной ситуации чаще всего осуществляет-
ся на синтаксическом уровне, с помощью формы степеней сравнения обстоя-
тельственных наречий, посредством которых эти признаки номинируются. При 
этом выражаются как отличительность (выше и ниже локализатора), так и оди-
наковость сравниваемых признаков, а локализатором (признаком, по отноше-
нию к которому осуществляется градуирование) может быть интенсивность, 
качество, количество, продолжительность ситуации. Объектом градуальной ло-
кализации чаще всего являются агенсы, совершающие одно и то же действие 
(внешнее сравнение), но это могут быть и разные действия, совершаемые од-
ним и тем же агенсом, или одно и то же действие, совершаемое одним и тем же 
агенсом, но в разные периоды времени (внутреннее сравнение). Вторым сред-
ством выражения градуирования признаков процессной ситуации являются гла-
голы, относящиеся к майоративному способу глагольного действия с префик-
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сом над- в сербском и пере- в украинском языке, а также глаголы с некоторыми 
другими префиксами. Эти глаголы выражают отличительность сравниваемых 
признаков с размещением первого объекта сравнения над градуальным локали-
затором. Локализатором может быть интенсивность, качество, количество, про-
должительность ситуации или комбинация данных характеристик. Сербский 
язык показывает большее разнообразие в выборе локализаторов, в то время как 
в украинском языке наиболее распространенным локализатором является про-
должительность ситуации или сочетание длительности и других признаков.

Ключевые слова: теория семантических локализаций, избирательное градуи-
рование, глагол, синтаксические, словообразовательные и лексические средства.
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УЧЕШЋЕ ВЕЗНИКА И РЕЧЦЕ БУДТО (БУДТО БЫ)  
У ПРЕНОШЕЊУ ТУЂЕГ ГОВОРА
(у руском у поређењу са српским)

У раду се разматра употреба руског везника (и речце) будто (будто бы) у својству мар-
кера преношења туђег говора, тј. средства којим се указује на непоуздани, лажни или неис-
тинити садржај нечијих речи/мисли/убеђења. Осим уз глаголе говорења/мишљења уз помоћ 
овог средства преноси се и садржај ревелативних глагола, па се оно може третирати и у ши-
рем контексту језичких средстава за изражавање лажних или привидних садржаја. Такође, 
рад разматра и еквивалентна српска језичка средства којима се може указати на присуство 
туђих гласова.

Кључне речи: туђи говор, допунска сложена реченица, везник будто/будто бы, руски, 
српски.

The paper discusses the use of the Russian conjunction (and particle) будто (будто бы) as a 
marker for transmitting someone else`s speech, i.e. as a means of pointing out the unreliable, false or 
untrue content of one’s words/thoughts/beliefs. Other than the verbs representing speaking/thinking, 
the content of revelative verbs is also transmitted by means of this, so it can be treated in the broader 
context of linguistic means for expressing false or apparent substance. Furthermore, the paper 
discusses the equivalent Serbian language means that can indicate the presence of other voices.

Keywords: someone else`s speech, complement clause, conjunction будто/будто бы, Russian, 
Serbian.

1. Уводна разматрања.
Конфронтативна изучавања руског и српског језика до сада нису посеб-

ну пажњу посвећивала једном типу руских изричних, тј. допунских речени-
ца којима се указује на непоуздани (лажни, привидни, замишљени) садржај 
нечијих речи (мисли, убеђења, веровања и лажних веровања). Дате зависне ре-
ченице маркиране су и посебним везничким средством – будто или будто бы.1 

1 У литератури се наводе и други везници са синонимичним значењем (как будто, как 
будто бы, что будто, что как будто, что как будто бы, как бы (устар.), якобы (устар. и 
книжн.), словно, точно, ровно (прост.)), али ми их овде нећемо узимати у обзир јер су ретки 
у савременом језику у изричној функцији (в. Шведова 1980). Везник как будто употребљава 
се и у својству изричног везника уз глаголе чулне перцепције (ощущать, чувствовать, ка-
заться), в. Стародумова 2001. Стародумова у свом речнику помоћних врста речи пише: 
«“якобы” и “будто бы” акцентируют значение недостоверности и мнимости, “как будто”, 
“как будто бы”, “как бы”, “словно”, “точно”, “ровно” содержат элементы сравнительного 
значения» (Стародумова 2001).
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Српске изричне реченице на тај начин нису маркиране, везник да (ређе како) 
покрива сва модална значења (реална и иреална) (в. о овоме Марић 2016а). 

(1) И ничто не могло б его спасти, если б не личное знакомство с Калининым 
− говорили, БУДТО отец Калинина был крепостным у отца профессора. (А. 
Солженицын)2

(1a) Ништа га не би могло спасти да није лично познавао Калињина – го-
ворило се да је Калињинов отац наводно био кмет код професоровог оца (наш 
превод – Б. М.).

Зависна клауза у саставу изричне реченице настаје као сентенцијални актант 
главне. Саставни део главне реченице чини и реч, најчешће глагол, која захтева 
дату допуну свог значења. Веза између главне и зависне реченице остварује се 
уз помоћ субординативног везника будто или будто бы.

Модално необележено везничко средство преношења различитих садржаја 
(па и вербалног, којим се ми бавимо) у изричној сложеној реченици у руском 
језику је везник – что. Употреба везника будто обавезно сведочи о позицији 
модусној, иза ове речи стоји говорник, а не лице ком се приписују дате речи. 
Другим речима, свако непоредбено будто3 може бити замењено везником что 
(уз губљење датог субјективно-модалног значења), али обрнуто није могуће. 
Руски везници будто и чтобы маркирани су као контрафактивни у односу на 
везник что.

Ради се о следећој семантичкој схеми изричне реченице с везником будто (бы): 
X је рекао: садржај говора
Говорник не зна да ли су истините речи X / сумња у истинитост речи X4

(2) О Розенблите мы тогда больше не слышали, но в 60-х годах Нине кто-
то сказал, БУДТО Розенблит жив и работает в каком-то городе на Северном 
Кавказе.

(3) Племянница твоя говорит, БУДТО ты можешь видеть то, что будет.

У раду ћемо указати на контексте у којима се употребљавају дати везници у 
руском језику, тј. на семантику глагола који се могу употребити са датим везни-
ком (и не само глаголе) (т. 2 и 3). На вербални садржај према коме говорник заузи-
ма одређену дистанцу, гаји неповерење, сумњу и слично може се указати и истим 
средством у улози речце (уз присуство везника что) (т. 4). Наше интересовање 
такође су побудиле употребе глагола сниться, делать вид и казаться с датим 

2 Примери су (ако другачије није означено) преузети из електронског корпуса руског 
језика: www.ruscorpora.ru

3 Ова два везника веома често се употребљавају и као везници поредбених реченица. 
Да ли се ради о поредбеној или изричној, закључује се на основу тога да ли дати везници 
маркирају присуство сентенцијалних актаната или сирконстаната. О повезаности иреалиса, 
с једне стране, и евиденцијалности или модалности, са друге, в. Летучий 2008.

4 У нашем раду Марић 2016а раздвојили смо ова три типа изричних везника према 
њиховом модалном својству: что се употребљава у изјавној, обавештајној реченици, чтобы 
у вољној, хипотетичкој, а будто такође у изјавној, али са присуством субјективне персуазив-
не модалности.
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везницима, што нам је омогућило да и изричне реченице с датим везничким 
средством ставимо у шири контекст језичких средстава за изражавање лажних 
садржаја (т. 5). У последњем делу рада даћемо преглед језичких средстава којима 
би се у српском језику могла пренети дата значења (т.6).

2.Употреба везника будто с глаголима говорења.
Горе наведени примери 1, 2 и 3 указују на употребу датог везника с основним 

глаголима говорења (сказать, говорить).
Везник будто може у наративном контексту играти веома значајну улогу као 

средство антиципације, сугерисања, тј. наговештавања тумачења које ће тек 
касније постати јасно. У примеру 4 употреба везника будто у датом контексту 
само наговештава читаоцу да оно што је отац изрекао није истина и да ће се то 
касније установити (уп. Отец сказал, будто из гетто его не выпустили... и не-
колико реченица касније: Однако, как было в действительности, мне расска-
зала Голубинская).

(4) Ле-Курт настаивает, и вот за отцом являются два эсэсовца, все уверены, 
что его уводят на расстрел, только мать спокойна, понимает, что действует 
Ле-Курт. И верно, вскоре отец вернулся. С разбитым в кровь лицом, с рассечённым 
плечом. Отец сказал, БУДТО из гетто его не выпустили, не поверили, что он напо-
ловину немец, и стукнули пару раз за попытку обмана. И всё это надо прекратить 
раз и навсегда. И мать ему поверила: людей избивали по любому поводу и без пово-
да. Однако, как было в действительности, мне рассказала Голубинская. 

Везник будто говорник може да употреби и као својеврсно средство означавања 
непроверене чињенице, тј. заузимања дистанце у односу на изнето саопштење. 
Везник что, дакле, може играти улогу евиденцијалног средства које указује на то 
да се нешто представља као чињеница, док будто уводи непроверену чињеницу, 
непоуздану информацију, лажну информацију, замишљену стварност.

(5) И жизнь им здесь никто не сохранит, всё врёт, скотина, думает толь-
ко о своей шкуре, а не о спасении людей. Прежний дедушка всё это выложил 
бы Иосифу, прежний дедушка вытянул бы его палкой. Но палкой он не узнал 
бы того, что ему надо узнать: откуда известно Иосифу о том, что приходил 
Гриша, и о том, что мальчики что-то затевают? − Кто тебе сказал, БУДТО 
приходил Гриша? − Так ведь ты говоришь, что не приходил… − Я не видел, но, 
может быть, кто-нибудь другой видел. Интересно − кто? 

У наративном дискурсу будто може указивати на тачку гледишта јунака, тј. 
на субјекат оцене који није приповедач, али с којим се приповедач идентификује 
(у примеру 6 је то Пећка). У овом контексту Пећка је тај који сматра да су 
Валеркине речи неистините:

(6) Петька был уверен, что его убьют на войне. Других вариантов собствен-
ной смерти он никогда не рассматривал. Как-то раз даже сильно подрался со 
своим единственным другом Валеркой из-за того, что тот сказал, БУДТО войн 
больше не будет. «Как это не будет? – сказал Петька. – А мне тогда что де-
лать?» Но Валерка, сидя на дороге в пыли и размазывая кровь по худым блед-
ным щекам, тихо повторял: «Я-то при чем? У Анны Николаевны спроси. Она 
говорит, что при коммунизме войн не бывает».
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Бројни контексти употребе глагола говорења с везником будто могу укази-
вати на далеко категоричније значење, не само: не знам да ли је истина, сумњам 
у истинитост, већ и: неистина је, лаж је.

(7) Работа наша каторжная, вы не слушайте, что про нас говорят, БУДТО 
воруем.

Употреба везника са глаголом врать и изричном реченицом, иако, рекло би 
се, двоструко изражава исто значење: говорити неистину, често се среће у на-
шем корпусу:

(8) Я же не менее искренне переживал, что смерть вождя встретил без 
должной глубины страдания, и, даже врал одно время, БУДТО − плакал, хотя 
чего не было, того не было.

Од глагола блиских по семантици глаголима говорења с везником будто у 
изричном значењу могу бити употребљени глаголи: утверждать и твердить.

(9) В этом отношении детство Фрейда было необычным: он утверждал, 
БУДТО помнит о нем больше, чем большинство людей.

(10) И однажды Колюня, отчего-то поссорившись из-за ерунды с другим 
своим, старшим, любимым кузеном Кокой, про которого твердили, БУДТО у 
него две макушки − знак удачи и счастья, вдруг сам запальчиво и хамски вы-
крикнул в круглое, доброе лицо (...)

Глагол утверждать не може се употребити у првом лицу једнине уз везник 
будто, јер има значење „с убеђењем изрицати”, према томе, у семантичкој је 
колизији са значењем везника. Једино је у контексту негације дозвољена таква 
употреба, или пак у случајевима кад говорник заузима дистанцу према својим 
речима из прошлости.

(11) Хочу особо подчеркнуть: я вовсе не утверждаю, БУДТО нет серьезных, 
вдумчивых фильмов или все сериалы замечательны.

Будто је такође наративно средство уз помоћ ког аутор може саздати поле-
мички тон у тексту, сугеришући употребом датог везника да се не слаже с оним 
коме је приписан дати став и да ће навести своје аргументе против датог става 
или да ће се пак током времена испоставити да тај став није био исправан (дати 
се модел користи приликом изражавања научних „истина”, рецимо).

(12) Философ Эрик Фромм утверждает, БУДТО человеческий разум спо-
собен различать, что есть добро, что зло. − Апостол заложил кисти рук за 
заменявшую ему пояс веревку и прошелся по дорожке сада. − Однако врет! − 
Наклонился, понюхал вечноцветущую розу. − Ум человеческий витиеват и из-
воротлив, готов в угоду хозяину истолковать в его пользу любую мерзость, ему 
в таком важном деле доверять не стоит.

У нашој се грађи везник будто среће још и уз глаголе којима се означава на-
писани вербални садржај у штампи (опубликовали утку, объявили).

Све горе наведено сведочи, чини нам се, о потреби скретања пажње на дис-
курсну, наративну функцију употребе датих везника, којом се управо ствара по-
требан контекст за присуство вишегласја у тексту.
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3. Употреба будто са глаголима мишљења, веровања и сл.
Везник будто (бы) среће се и у допунским реченицама са управним гла-

голима мишљења, веровања, убеђивања и гради значење: погрешно мислити, 
бити у заблуди, доводити некога у заблуду. Будући да постоји тесна веза између 
говорења и мишљења као основних когнитивних делатности човека, ми смо се 
одлучили да и ову групу предиката прикажемо.

(13) Дежавю является таким психическим состоянием, при котором чело-
век думает, БУДТО он уже был в похожей ситуации. 

У највећем броју контекста у нашој грађи, рецимо, глагол придумать означа-
ва и изречени садржај, иако то понекад и није сасвим јасно.

(14) Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, БУДТО пошла на 
французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не да-
вался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

(15) Я мог сейчас что угодно придумать: БУДТО я его случайно нашёл или 
БУДТО мне его кто-то из малышей подсунул.

Зависна клауза са везником будто може се везивати за именицу и у том 
случају се третира као релативна (атрибутска) реченица.

(16) Позднее кто-то придумал легенду, БУДТО он жил в Лос-Аламосе под 
вымышленным именем.

Уз глагол убедить, уверить, као и уз кратке трпне партиципе датих глагола 
употребљава се зависна клауза с везником будто да означи лажно веровање, 
убеђење.

(17) Когда люди уверяют, БУДТО они безразличны к тому, что о них дума-
ют, они по большей части себя обманывают.

(18) Была инициирована закупка животных с целью убедить противника, 
БУДТО наступление планируется на багдадском направлении.

(19) А если очень умные, уверены, БУДТО система − это ФРС и Йеллен-
шмеллен.

Наш корпус показује да се у свим контекстима везник будто може заменити 
синонимичним будто бы (в. Марић 2016а). 

(20) Агасси утверждает, БУДТО БЫ понятия не имеет, каковы его рейтин-
говые шансы.

4. Везници или речце?
Будто (бы) веома лако прелази у речцу са сличним значењем (у примеру 21 

ако се и може радити о везнику, у 22 је већ поуздано речца у питању – о томе 
сведочи и слободнији ред речи, тј. неиницијална позиција у клаузи):

(21) Хотя злые языки и утверждали обратное: БУДТО БЫ Аркадий 
Петрович и Антонина Аркадьевна терпеть друг друга не могли, и дочь БУДТО 
БЫ приехала не для того, чтобы разделить горе отца, а для того лишь, что-
бы шантажировать его неким письмом, которое она нашла на груди своей по-
койной матери.
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(22) Между тем начал к нам наезжать Терещенко, БУДТО по каким-то де-
лам в нарсуде, а в действительности по нашему делу.

(23) Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчёт нашего 
происхождения говорил так, БУДТО древний род наш Симеоновых-Пищиков 
происходит БУДТО БЫ от той самой лошади, которую Калигула посадил в 
сенате…

У примеру (23) садржај говора према ком говорник гаји неповерење уве-
ден је везником будто. Свеједно, у саставу изричне клаузе уз предикат (у 
постпозицији) употребљава се речца будто бы којом говорник додатно заузима 
дистанцу у односу на пропозицију, још више сугерише да је пренети садржај 
лажан, непоуздан, неверодостојан, неистинит. 

Речца се може, у зависности од говорникових намера, наћи уз било коју реч 
чију веродостојност говорник доводи у сумњу.

(24) Нам и тогда рассказывали сказки про БУДТО БЫ хозяйственную заин-
тересованность, скажем, ЛУКОЙЛа.

О конструкцији будто или будто бы са везником что неки аутори пишу као 
о посебном везнику, а неки као о споју везника са речцом (Стародумова 2001, 
Апресян 2014).5

(25) Про супругу Берлиоза рассказывали, ЧТО БУДТО БЫ её видели в 
Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы ЯКОБЫ обнаружи-
лась на Божедомке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бес-
численные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, 
чтобы духу её не было на Садовой улице…

(26) Глебов спросил с сомнением: какая же температура? Марина сказала, 
ЧТО БУДТО БЫ около тридцати девяти.

Пример (26) сведочи о посебној компоненти значења: несигурности самог 
говорника у своје сопствене речи, тј. изражавању апроксимативног значења. 
Овакво значење смо већ издвојили у раду Марић 2016а и кад је везничка улога 
будто у питању. С тим у вези в. Арутюнова 1997, Гатинская 2012 о категорији 
тзв. кажимости.

(27) Глаза его становились бессмысленными, фигура обмякшей, безвольно 
повисали руки, и он делался до такой степени неузнаваемым, что вы не рискну-
ли бы даже сказать, БУДТО где-то уже встречали этого человека прежде… 

Речце будто и будто бы, осим овог персуазивног значења непоуздано-
сти информације, сумње у информацију, могу имати и нека друга модал-
на значења (в. Апресян 2014, Стародумова 2001, Летучий 2008, Гатинская 
2012 и др). Гатинска, рецимо, говори о значењу тзв. кажимости (привида, 
варљивости, нејасне перцепције), тј. значењу које се може изразити модал-
ним оператором кажется.6

5 А. Летучи указује на то да су постојали покушаји да се сентенцијални везник који истов-
ремено има и модално значење непоузданости, сумње прогласи за речцу, па би онда читава 
реченица постала асиндетска (Летучий 2008).

6 О модалном оператору кажется као својеврсном евиденцијалном средству в. Булыгина, 
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5. Будто уз глаголе сниться, казаться, делать вид.
Иако нису у питању глаголи којима се преноси садржај говора, нити глаголи 

из комуникативне групе, овде смо обратили пажњу и на једну групу глагола које 
с претходном зближава употреба с истим везницима. У свом чланку о блиско-
сти између евиденцијалности и иреалности А. Летучи то исто чини, желећи да 
укаже на сачувану сличност међу тим значењима, као и на заједничка средства 
изражавања значења поређења (сентенцијални сиркостант), непоузданог, лаж-
ног, иреалног саопштења, садржаја (сентенцијални актант) и модалних опера-
тора са значењем персуазивним, ренаративним и другим (Летучий 2008).

 О садржају снова се у руском може саопштити изричном реченицом с вез-
ником будто, будто бы или как будто уз глаголе сниться, присниться, и у том 
случају, испоставља се, имамо двоструко изражено значење нестварности (сам 
глагол га садржи у својој семантици, а и везник будто). С друге стране, као и 
код глагола говорења и лагања (употреба сказать, будто и врать, будто), и 
овде се уместо сниться може употребити глаголски израз видеть во сне уз дате 
везнике којима се сугерише нестварност виђеног:

(28) Во сне мне снится БУДТО я сижу на учебе и ко мне на пару приходит 
этот парень и начинает открыто приставать, но я отмахиваюсь от него, 
хотя я его очень люблю, все это странно и смешно, далее БУДТО происходит 
вторая часть моего сна, БУДТО я вижу этого парня у себя дома и мы вме-
сте с ним, во сне также присутствуют мои родители, между нами идет диа-
лог, БУДТО я знакомлю парня с родителями. Что значит это сновидение? (ин-
тернет страница о тумачењу снова, https://www.sunhome.ru/dreamer/son-o-parne.
html?; интерпункција оригинална)

(29) Я подошла к зеркалу, смотрю на себя и вижу БУДТО БЫ я − это не я; 
то есть, я смотрю на себя, но со стороны, БУДТО БЫ я стою рядом, лицо, 
тело, все это-чужого человека ... (https://www.consmed.ru/psihoterapevt/view/10
13243/?ysclid=l2s2wb577i)

У примеру (30) будто је употребљено у иницијалној позицији у парцелисаној 
зависној клаузи са атрибутским значењем (какав сан?) и могло би се тумачити и 
као речца са значењем привидности, неистиности.

(30) Сегодня приснился странный сон. Запишу подробно, на всякий случай. 
Из суеверия. БУДТО приехал я с Варькой в незнакомый город. И все время ду-
маю, что здесь живет Антошка 

(https://booksonline.com.ua/view.php?book=53618&page=38&ysclid=l2s2xb99cy).
О иреалним ситуацијама могу саопштити и глагол казаться и израз делать 

вид који су међусобно конфронтирани према субјекту лажне слике (у случају 
израза делать вид аутор лажне слике је сам субјекат реченице, а код глагола 
казаться не постоји субјектова намера, већ је у питању субјективно значење):

(31) Мне кажется, будто я ничего не знаю. (мени делује да ништа не знам)
(32) Я делаю вид, будто я ничего не знаю. (чиним тако да другима делује да 

ништа не знам)

Шмелев 1993.
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(33) И Колюнчику вообще начинало казаться, БУДТО доля чудесного, стран-
ного, сверхъестественного в жизни столь велика, что жить иначе, как дове-
рившись ему, невозможно, и он всё время пугливо и чутко к признакам этого 
чуда присматривался и прислушивался, отыскивая их где только можно.

(34) Торговка сразу отворачивалась от Ринки, делая вид, БУДТО ей безраз-
лично, что где-то продают капусту повкуснее.

Наведени глаголи из група говорења, мишљења, као и глаголи којима се 
указује на постојање привидне, лажне, нестварне слике, наравно, могу бити 
употребљени у зависносложеној допунској реченици и са фактивним везником 
что да означе некакав свој садржај. Присуство модално маркираног везника 
будто (бы) код неких од предиката доприноси далеко убедљивијој могућности 
преношења контрафактивног значења (није тако, а делује да јесте). Код дру-
гих, који немају у својој семантици контрафактивно значење (основни глагол 
говорења говорить, рецимо), управо везник носи читаво бреме контрафактив-
ности. Поређење са глаголима са контрафактивном семантиком било нам је по-
требно да бисмо указали на тај потенцијал развоја значења: постојање лаж-
не слике. Горе смо показали да таква једна модално-синтаксичка могућност 
представља, између осталог, снажно средство вишегласја у тексту. 

С друге стране, и наше истраживање, испоставља се, говори у при-
лог специјалних веза између иреалиса и евиденцијалности (в. о овоме у већ 
помињаном раду Летучег, Летучий 2008). Такође, в. о присуству поредбене се-
мантике у већем броју речци-ксенопоказатеља у руском и српском језику (па и у 
другим европским језицима: енгл. like, срп. као, рус. якобы, типа) Марић 2016б.

6. Еквивалентне конструкције у српском.
Као што смо напоменули на почетку рада, овим се типом реченица у руско-

српским конфронтативним проучавањима до сада научници нису детаљније 
бавили. Истина, Људмила Поповић у својој монографији о евиденцијалности 
у српском и украјинском језику обраћа пажњу и на постојање контрафактив-
них везника нiби, немов, наче у украјинском (за разлику од српског) којима 
се приликом препричавања туђих исказа изражава резерва према садржају. 
Пишући о нултој евиденцијалности (посведочености), као и о ревелативној 
евиденцијалности (сазнања из снова или откровења), рецимо, она указује, 
позивајући се и на Ружић 2006, на могућност употребе везника како у српском 
језику у оним случајевима када треба потцртати већу субјектову ангажованост 
у говорној ситуацији, тј. пренети „лично искуство у вези са аперцепцијом” 
(Поповић 2014). Пример:

Ја сам сањала како се гледам у огледало... (пример из Поповић 2014)
У Синтакси сложене реченице (Пипер 2018) наводи се да везник како у 

српском осим значења ситуационог динамизма, трајања и доживљености радње, 
„може указати на нефактивност садржаја допунске клаузе, или барем на сумњу 
говорника у његову фактивност” (Пипер 2018: 101). Ми у свом делу о управном 
и неуправном говору (у Пипер 2018: 645) нисмо указали на дато значење, пошто 
оно није обавезно, већ једно од потенцијалних, везано је за контекст (о чему, 
рекло би се, убедљиво сведочи и пример који и наводимо тамо):
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(35) Он би јој давао дар изговарајући се КАКО је тобож ишао тако по 
чаршији, па му случајно пало у очи, а особито какве минђуше, и ето купио за 
њу (Б. Станковић).

Употреба речце тобож, читав контекст (говорник се правда, изговара се због 
учињеног) ствара потребан фон и за употребу везника како у значењу: садржај 
који се преноси је сумњив у погледу фактивности.

Иако, дакле, у српском језику не постоји једно такво синтаксичко средство 
(везник) којим се може увести у својству комплементне зависне клаузе кон-
трафактивни садржај (лажни, сумњиви, непоуздани, варљиви), дато се значење 
може изразити на други начин, другим средствима. На првом месту, то су мо-
далне речце којима говорник изражава своју сумњу у поузданост информације 
(тобож/е, наводно, у говорном стилу: као), а на другом, и везник како, потпо-
могнут контекстом који указује на контрафактивност.
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Биляна Марич

УЧАСТИЕ СОЮЗА И ЧАСТИЦЫ БУДТО (БУДТО БЫ)  
В ПЕРЕДАЧЕ ЧУЖОЙ РЕЧИ  

(В РУССКОМ В СОПОСТАВЛЕНИИ С СЕРБСКИМ)

Резюме

В статье делается анализ употребления русского союза (и частицы) будто 
(будто бы) в роли маркера чужой речи, т.е. средства, с помощью которого мар-
кируется ненадежное, ложное или неистинное содержание чьих-то слов/мыс-
лей/убеждений. Кроме как при глаголах речи/мысли, это средство употребля-
ется и при передаче содержания глаголов, обозначающих сновидения, так что 
его можно рассматривать в более широком контексте языковых средств выра-
жения ложных или кажущихся смыслов. Также, в статье рассматриваются и со-
ответствующие сербские языковые средства, с помощью которых указывается 
на присутствие чужих голосов.

Ключевые слова: чужая речь, изъяснительное сложноподчиненное предло-
жение, союз будто/будто бы, русский, сербский.
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OPERATORY GRADACJI MAKSYMALNIE, MINIMALNIE I ICH 
ŁĄCZLIWOŚĆ Z CZASOWNIKAMI

Artykuł przedstawia łączliwość składniowo-semantyczną dwu operatorów gradacji o posta-
ci maksymalnie i minimalnie. Pierwsza część omawia operatory w świetle klasyfikacji leksemów 
Jadwigi Wajszczuk (2010) i przedstawia ich opisy słownikowe. Kolejne części zawierają przeprowa-
dzoną zgodnie z regułami semantyki strukturalnej analizę łączliwości operatorów, ze szczególnym 
uwzględnieniem czasowników komunikujących zmianę, należących do różnych grup semantycz-
nych. Jednostki maksymalnie i minimalnie służą doprecyzowaniu tego, co wyrażane jest przez dany 
czasownik. Pozwalają umieścić to, co się zmienia, na najwyższym lub najniższym miejscu na skali.

Słowa klucze: semantyka, składnia, wyrażenia funkcyjne, operatory metapredykatywne, cza-
sowniki.

The article presents the syntactic-semantic connectivity of two gradation operators in the form 
of maksymalnie and minimalnie. The first part discusses the operators in the light of the classifica-
tion of lexemes by Jadwiga Wajszczuk (2010) and presents their lexicographic descriptions. The 
next parts contain an analysis of the connectivity of the operators, in accordance with the rules of 
structural semantics, with particular emphasis on verbs expressing change belonging to different 
semantic groups. The maksymalnie and minimalnie items are used to clarify additionally what is 
expressed by a given verb. They make it possible to express what is subject to change to the highest 
or lowest point on the scale in the speaker’s view.

Keywords: semantics, syntax, word function, metapredicative operators, verbs.

1. Celem artykułu jest przedstawienie łączliwości składniowo-semantycznej jed-
nostek maksymalnie i minimalnie z czasownikami, która jest jedną z cech charak-
terystycznych dla tej grupy wyrażeń. W pierwszej części zaprezentowane zostanie 
zaplecze metodologiczno-słownikowe badań, część druga natomiast jest poświęco-
na samej analizie łączliwości maksymalnie i minimalnie z czasownikami. Materiał 
źródłowy pochodzi głównie z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, słowników 
i prac językoznawczych. Niektóre przykłady są transformacjami wypowiedzeń źró-
dłowych, dokonanymi przez autorkę. Tytułowe jednostki leksykalne należą do grupy 
wyrażeń reprezentujących poziom „meta”. Ich kwalifikacja gramatyczna, prezento-
wana w artykule, ma swoje źródła metodologiczne w motywowanej semantycznie 
klasyfikacji syntaktycznej leksemów, zaproponowanej przez Jadwigę Wajszczuk 
(2010). Wyrażenia należące do poziomu „meta” – w przeciwieństwie do wyrażeń 
poziomu przedmiotowego – nie mają swoich desygnatów w rzeczywistości pozaję-
zykowej, odnoszą się zaś do innych składników wypowiedzeń albo do całych wypo-
wiedzeń, są ich komentarzami (Wajszczuk 2005: 117), działają na poziomie zdania 
oraz na poziomie wypowiedzenia, por.:
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(1) Jej twarz była czerwona od mrozu.
(2) Już prawie dziesiąta.
W zdaniu (2) leksem prawie jest przykładem wyrażenia o charakterze metapredy-

katywnym. Odnosi się bezpośrednio do liczebnika dziesiąta, nie ma swojego obiektu 
odniesienia poza językiem – w przeciwieństwie np. do przymiotnika czerwona, który 
określa cechę danego obiektu w rzeczywistości pozajęzykowej, w tym wypadku ko-
lor twarzy. Prawie niesie ze sobą informację o tym, że ‘niewiele brakuje do tego, co 
jest powiedziane za pomocą określanego słowa (tu słowa dziesiąta)’. Jednostki tego 
typu znane są w literaturze językoznawczej jako wyrażenia funkcyjne, innymi sło-
wy jako:

jednostki leksykalne, które nie są zdolne do samodzielnego konstytuowa-
nia zdania (w terminologii tradycyjnej: do wypełniania pozycji orzeczenia i 
orzecznika) i jako takie nie mogą stanowić członów relacji odniesienia przed-
miotowego, której przeciwczłonami są obiekty i stany rzeczy pozajęzykowe 
(Grochowski 1997: 36). 

Badania nad metatekstem rozpoczęła w językoznawstwie polskim Anna Wierzbicka 
(1971a), w ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia rozwijały się one dynamicznie. 
Dotyczyły wyrażeń funkcyjnych (Grochowski 1997), a przede wszystkim spójników 
(Wajszczuk 1997, 2005) i partykuł (Grochowski 1986, Grochowski, Kisiel, Żabowska 
2014). Jadwiga Wajszczuk (2010) w swojej motywowanej semantycznie klasyfika-
cji syntaktycznej leksemów polskich wprowadziła opozycję syntaktemów i paratakte-
mów. Pierwsze otwierają pozycje semantycznie nacechowane lub wchodzą na jedną z 
takich pozycji (Wajszczuk 2010: 25), drugie nie mają żadnej z tych cech i „obsługują” 
poziom wypowiedzenia (nie operują na poziomie struktur zdaniowych, tylko na pozio-
mie struktury tematyczno-rematycznej). Do parataktemów należą zarówno partykuły, 
jak i spójniki. Syntaktemy autorka podzieliła na (a) terminały, czyli leksemy nieotwie-
rające pozycji, ale wchodzące na pozycje otwierane przez inne leksemy, (b) predyka-
ty niezależne, tj. leksemy otwierające pozycje, ale niewchodzące na pozycje otwiera-
ne przez inne leksemy, oraz (c) predykaty zależne, tj. leksemy otwierające pozycje i 
wchodzące na pozycje otwierane przez inne leksemy (2010: 27–28). W grupie predy-
katów niezależnych zostały umieszczone jednostki scharakteryzowane przez autorkę 
jako „words of the type: bardzo, niemal, prawie, całkiem, zbyt, dość, około[stu], tuż 
[za płotem], etc. (metapredicative expressions: intensifiers, limitators, approximators)” 
(Wajszczuk 2010: 28). Klasa wyrażeń ilustrowana za pomocą wymienionych słów jest 
nazywana operatorami metapredykatywnymi. Przyjmuję w tym artykule, że „operator 
metapredykatywny to syntaktem otwierający jedną pozycję nacechowaną semantycz-
nie, dla wyrażeń zróżnicowanych formalnie, niewchodzący na pozycje otwierane przez 
jednostki innych klas (z wyjątkiem partykuł).” (Grochowski, Kisiel, Żabowska 2018: 
194). W klasie operatorów metapredykatywnych wyróżnia się trzy podklasy: operato-
ry gradacji, aproksymacji i limitacji. Operatory gradacji otwierają jedną pozycję nace-
chowaną dla wyrażeń semantycznie stopniowalnych i wchodzą z nimi w relację jed-
nostronną, por.:

(3) Dziecko czuje się wtedy trochę winne, trochę oszukane. (NKJP)
(4) Trochę głupio to wyszło. (NKJP)
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(5) Gruby upił trochę ze szklanki i otrząsnął się. (NKJP)
We wszystkich przykładach operator gradacji trochę współwystępuje z jednostką 

semantycznie stopniowalną – przymiotnikiem (3), przysłówkiem (4) oraz czasowni-
kiem (5). 

2. Badane wyrażenia są w tym artykule kwalifikowane jako operatory gradacji, 
zgodnie z klasyfikacją przyjętą w WSJP PAN, której punkt wyjścia stanowił pierw-
szy podział leksemów Jadwigi Wajszczuk z monografii O metatekście (2005), a 
następnie zaproponowana przez autorkę klasyfikacja syntaktyczna (2010); por. 
Grochowski 2008; Grochowski, Kisiel, Żabowska 2018. Gradacja traktowana jest 
jako porównanie ilościowe (por. Sapir 1972, Janus 1981), w świetle którego mó-
wiący ocenia, że ‘czegoś jest więcej/mniej’ bądź ‘coś jest większe/mniejsze od cze-
goś innego’. 

We wcześniejszych słownikach (por. SJPD, SJPSz, USJP, SWJP, ISJP) wyrażenia 
maksymalnie, minimalnie natomiast kwalifikowane były jako przysłówki.1 Na przy-
kład USJP sugeruje łączliwość maksymalnie z czasownikami w pierwszym znacze-
niu, w drugim zaś łączliwość z liczebnikami. Nie znajdziemy tu informacji na temat 
kwalifikacji gramatycznej jednostki:

maksymalnie książk. a) <<w najwyższym stopniu>>: Maksymalnie wykorzystał 
swoją szansę. Włożyć w coś maksymalnie dużo wysiłku. b) <<najwyżej tyle, nie 
więcej, nie dłużej; maksimum>>: Samochód może pomieścić maksymalnie osiem 
osób. (USJP II: 540)

ISJP wyróżnia dwa znaczenia maksymalnie i minimalnie, które wskazują na łącz-
liwość odpowiednio z czasownikiem (wówczas jednostkę należy traktować jako 
przysłówek) oraz z liczebnikiem (wówczas jednostka kwalifikowana jest jako par-
tykuła). Tymi słowami określać możemy czynności i stany, które osiągają najwyż-
szy poziom, największe nasilenie lub największą wartość – w wypadku maksymalnie 
(ISJP I: 811) lub najniższy poziom, najmniejsze nasilenie lub najmniejszą wartość – 
w wypadku minimalnie (ISJP: 870). 

WSJP PAN także wskazuje na niejednoznaczność maksymalnie i minimalnie. 
Operatorom tym poświęcono odrębne artykuły hasłowe, w pierwszym znaczeniu 
funkcjonują jako operatory limitacji (ze względu na łączliwość z liczebnikiem i rze-
czownikiem określającym liczbę lub miarę czegoś), w drugim zaś jako operatory gra-
dacji (ze względu na łączliwość z czasownikiem, przymiotnikiem/przysłówkiem), 
które opisują stan rzeczy lub cechę stopniowalną. Por. definicje operatorów gradacji 
podane w WSJP PAN: 
maksymalnie ‘to, o czym mowa, ma daną cechę w takim stopniu, że zajmuje najwyższe 
miejsce na skali’
minimalnie ‘to, o czym mowa, ma daną cechę w takim stopniu, że zajmuje najniższe 
miejsce na skali’

1 A ściślej, maksymalnie i minimalnie traktowane są jako przysłówki pochodzące od przymiot-
ników maksymalny (w znaczeniu ‘w najwyższym stopniu, w jak najszerszym zakresie, rzadko: naj-
wyżej’ (SJPD IV: 719; por. również: SJPSz II: 95 czy SWJP I: 488) oraz minimalny (por. SJPD IV: 
719; SJPSz II: 181; USJP II: 669; SWJP I: 523).
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Sposób ujęcia badanych jednostek w słownikach wskazuje na potrzebę aktualiza-
cji opracowań zgodnie z najnowszym stanem badań. Należy zauważyć, że w defini-
cjach słownikowych badane jednostki kwalifikowane są jako przysłówki, nawet jeśli 
konteksty użycia tego nie potwierdzają. Jedynie WSJP PAN wskazuje na przynależ-
ność maksymalnie i minimalnie do klasy wyrażeń funkcyjnych. 

Tym, co determinuje przynależność jednostek do klasy wyrażeń funkcyjnych, a ści-
ślej operatorów metapredykatywnych, jest stosunek syntaktyczny tych jednostek do 
czasownika. Rozważane będą zatem zdania, w których czasownik pełni funkcję nad-
rzędnika, zaś maksymalnie i minimalnie – podrzędnika. Przy wyodrębnianiu grup cza-
sownikowych, które są synchronicznymi derywatami słowotwórczymi, korzystam z 
klasyfikacji Henryka Wróbla (1999). Parafrazy słowotwórcze czasowników pozwa-
lają wydobyć komponenty odpowiedzialne za łączliwość z badanymi jednostkami. 
Operując szerszymi zakresowo klasami semantycznymi czasowników, odwołuję się do 
klasyfikacji Romana Laskowskiego (1999).

Użycia badanych operatorów będą porównywane z opracowanymi w literaturze 
innymi jednostkami, takimi jak bardzo, kompletnie, całkowicie, trochę.

3. Operatory maksymalnie i minimalnie otwierają miejsce dla leksemów czasow-
nikowych, przymiotnikowych i przysłówkowych, które komunikują stan rzeczy lub 
cechę stopniowalną (por. WSJP PAN). Przyjrzyjmy się przykładowym kontekstom 
użycia, które podano w NKJP:

(6) Ich świat toczył się tu i teraz i chcieli maksymalnie korzystać z dobrobytu.
(7) Bez wysiłku koncentruję się na dolnych kręgach – rozluźniam je maksymalnie.
(8) Stopa bezrobocia spadła minimalnie i wynosi 19,4 proc.
(9) Samochody sprzedawane na tamtejszym rynku tylko minimalnie różnią się od 

egzemplarzy przeznaczonych na rynek europejski.
Czasowniki występujące w powyższych zdaniach należą do różnych grup seman-

tycznych. Mają natomiast wspólną cechę – przekazują informację o zmianie stanu 
bądź zmianie stopnia intensywności cechy. Warto zauważyć, że nie każdy czasow-
nik współwystępuje zarówno z maksymalnie, jak i z minimalnie. Weźmy pod uwagę 
zdania:

(10a) Inflacja minimalnie wzrosła, ale wciąż jest bardzo niska.
(10b) *Inflacja maksymalnie wzrosła, do bardzo wysokiej.
W powyższym kontekście użycie maksymalnie prowadzi do dewiacji. W znacze-

niu tego operatora zawarte jest znaczenie odpowiadające formie superlatywu, które 
w połączeniu z występującym w drugiej części zdania ciągiem bardzo wysoka, daje 
efekt pleonazmu. Rozważmy następujące zdania:

(11a) Adam minimalnie urósł, ale nadal jest niski.
(11b) ?Adam maksymalnie urósł, ale nadal jest niski.
(12a) Liście minimalnie pożółkły, ale nadal są zielone. 
(12b) *Liście maksymalnie pożółkły, ale nadal są zielone.
Nie da się zaakceptować zdań (11b) i (12b), w których występuje maksymalnie. 

Ów operator nie służy bowiem do określania różnicy między porównywanymi sta-
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nami rzeczy, lecz do wskazania na miejsce (najwyższe) na skali. Jeśli dany stan lub 
obiekt zmienił się maksymalnie, to nie jest możliwe, aby jego cecha była taka sama 
jak wcześniej, np. (13a) *On maksymalnie się zarumienił, ale jest nadal blady. 

(13b) On bardzo / trochę się zarumienił, ale nadal jest blady.
Połączenie maksymalnej zmiany z jej brakiem prowadzi do sprzeczności, co wy-

nika z jeszcze prostszej zależności – powiedzenie, że coś się zmieniło (nawet w naj-
mniejszym stopniu) jest sprzeczne z powiedzeniem, że nic się nie zmieniło. Z drugiej 
strony warto zauważyć, że podstawienie w miejsce badanego operatora gradacji jed-
nostek bardzo czy trochę (13b), nie powoduje dewiacji. Jednostki te używane są w 
celu subiektywnego wyrażenia oceny, nie zaś precyzyjnego określania danej cechy, 
co odróżnia je od maksymalnie i minimalnie. Przypuszczalnie, jeśli można coś okre-
ślić za pomocą maksymalnie/minimalnie, to można również w tym samym celu użyć 
bardzo/trochę, jednak nie odwrotnie.

Ważne jest również to, że maksymalnie nie łączy się z czasownikami, które ozna-
czają wysoką intensywność, zawierają komponent ‘bardzo’.2 Tworzy się je za pomo-
cą formantów –u i o(b)-, a ich intensywność przekracza normę, w znaczeniu ‘za bar-
dzo, nadmiernie’ (Wróbel 1999: 550–551), por.:

(14) *Ubawiłem się maksymalnie na czterdziestce Kaśki.
(15) *Wczorajszy spacer maksymalnie umęczył naszego psa.
(16) *Na kolacji wigilijnej obkarmiliśmy gości maksymalnie.
Nieakceptowalne są również połączenia dwóch semantycznie pokrewnych opera-

torów gradacji, stanowią one konstrukcje pleonastyczne; np.
(17) *Nadzwyczaj maksymalnie się zezłościłem.
(18) *Czuję się już nieco minimalnie lepiej.
Jeżeli przyjmiemy, że główną cechą czasowników, z którymi łączą się maksymal-

nie i minimalnie jest komunikowanie o tym, że coś się zmienia, to możemy przypusz-
czać, że te, które o zmianie nie mówią (jak np. czasowniki modalne, czasowniki woli 
czy czasowniki lokalizacji przestrzennej, por. Laskowski 1999: 153–156), nie będą 
łączyć się z tymi operatorami. Pewne stany czy zdarzenia trudno charakteryzować za 
pomocą skali, a co za tym idzie, łączyć ich wykładniki z maksymalnie i minimalnie. 
W kolejnych częściach artykułu, dotyczących połączeń badanych operatorów z wy-
branymi czasownikami odprzymiotnikowymi (3.1.), odrzeczownikowymi (3.2.) oraz 
odczasownikowymi (3.3.), hipotezy te spróbuję potwierdzić.

3.1. Wśród czasowników odprzymiotnikowych Henryk Wróbel wyróżnił derywa-
ty transpozycyjne (formacje stanowe) wyrażające relację przynależności subiektu do 
klasy odznaczającej się daną cechą, np. chorować, weselić się, zielenić się; derywa-
ty mutacyjne, wśród nich formacje procesualne, które są „ekwiwalentami orzecze-
nia staje się” (Wróbel 1999: 570), informujące o nabywaniu przez subiekt cechy ja-
kościowej, np. bieleć, głuchnąć, rozleniwieć, odmłodnieć oraz formacje kauzatywne, 
informujące o „świadomym działaniu agensa na obiekt w określonym celu, którym 

2 Por. też połączenia typu strasznie/trochę dłużyć się vs.*maksymalnie/minimalnie dłużyć się, 
zob. przykłady (28) – (29), a także np. Proces rekrutacji bardzo się ślimaczył. / Proces rekrutacji 
trochę się ślimaczył. vs. *Proces rekrutacji maksymalnie się ślimaczył. / *Minimalnie się ślimaczył.
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jest powodowanie takiej zmiany obiektu, że nabywa on cechę oznaczaną przez wyraz 
podstawowy” (Wróbel 1999: 571), o strukturze X powoduje, że Y staje się F, np. ru-
mienić, doskonalić, nagłośnić, ogłupić, powiększyć, pomniejszyć, uprościć. 

Zauważmy, że badane operatory łączą się z przymiotnikami i przysłówkami o 
charakterze parametrycznym. Można to przełożyć również na ich łączliwość z lekse-
mami czasownikowymi. Zdaniem Marka Łazińskiego:

czasowniki parametryczne typu chudnąć – schudnąć, rosnąć – urosnąć tworzą 
relacje porównywalne do stopniowania przymiotników parametrycznych chu-
dy, gruby, mały, duży. Jeśli Jan jest mniejszy lub chudszy od Piotra, to nie zna-
czy, że Jan jest mały lub chudy, lecz tylko tyle, że na pewnej skali znajduje się 
w innym miejscu. Tak jak przymiotniki parametryczne w stopniu wyższym nie 
implikują użycia przymiotnika w stopniu równym, tak też czasowniki parame-
tryczne w aspekcie dk nie implikują osiągnięcia oczekiwanego stanu, który im-
plikują czasowniki dk z innych klas semantycznych (Łaziński 2020: 104–105).

Nie jest zatem istotny rezultat danego stanu czy procesu, lecz zmiana miejsca wy-
stępowania na określonej skali. Za pomocą rozważanych operatorów można dopre-
cyzować to miejsce – może ono znajdować się w najwyższym (maksymalnie) lub naj-
niższym (minimalnie) punkcie, por. następujące zdania: 

(19) Chcemy maksymalnie udoskonalić projekt. (NKJP)
(20) W Zawoi chcą maksymalnie uprościć dostęp do urzędu. (NKJP)
(21) Commercial Union, który ma największy portfel ulokowany w akcjach na za-

granicznych giełdach, w styczniu zmniejszył go o prawie 200 mln zł, a w lutym mini-
malnie zwiększył. (NKJP)

(22) Nikt nie uczy też kierowców, jak jeździć, by maksymalnie zmniejszyć ryzyko 
wypadku. (NKJP)

(23) Żeby uzyskać najlepszy efekt, musisz jeszcze minimalnie pogrubić linię.
(24) Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się maksymalnie poszerzyć i uprościć 

swoją ofertę produktów i usług. (NKJP)
(25) Zamierzamy za to maksymalnie utrudnić życie agresywnym czy głośnym chu-

liganom.
Czasowniki użyte w powyższych zdaniach mają charakter kauzatywny, można 

porównywać ich połączenia z badanymi operatorami z perspektywy zajmowania naj-
wyższego lub najniższego miejsca na skali. Operatory maksymalnie i minimalnie nie 
są wykładnikami subiektywnej oceny ze strony mówiącego. Za ich pomocą można 
wskazywać zmianę pomiędzy określonymi punktami skali, por. zdania:

(26a) Jan maksymalnie skrócił sznurowadła, żeby się nie zabrudziły.
(26b) Jan minimalnie skrócił sznurowadła, żeby się nie zabrudziły.
(27a) Chciałem maksymalnie wydłużyć czas postoju.
(27b) Chciałem minimalnie wydłużyć czas postoju. 
Choć zajmowanie miejsca na skali może być traktowane jako wyraz subiektyw-

nej oceny mówiącego, nie wszystkie czasowniki o charakterze subiektywnym będą 
mogły współwystępować z maksymalnie i minimalnie. Według Wróbla wyraźna su-
biektywna ocena zawarta jest np. w czasowniku dłużyć się (1999: 570), rozważmy 
następujące konteksty:
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(28) *Wykład maksymalnie mi się dłużył. / ale: Wykład bardzo mi się dłużył.
(29) *Wykład minimalnie mi się dłużył. / ale: Wykład trochę mi się dłużył.
Tam, gdzie widoczna jest wyraźna ocena subiektywna, naturalne jest użycie jed-

nostek bardzo i trochę, które nie służą doprecyzowaniu komunikatu. Jednostki te 
łączą się z czasownikami zawierającymi komponent oceny. Na interesujący aspekt 
„subiektywnej oceny (nadawcy) wartości cechy danego słowa” zwróciła uwagę w 
swojej monografii Dagmara Bałabaniak, uznając zdania typu: Jest bardzo pewny 
swojej wygranej.; Trzeba przyznać, że film jest bardzo prawdziwy., za akceptowal-
ne, chociaż nie oznaczają one odpowiednio ‘większej pewności’ ani ‘większej praw-
dziwości’. Słowo bardzo jest w nich „sygnałem tego, że opisać obiekt jako pewny 
i prawdziwy było dla mówiącego niewystarczające” (Bałabaniak 2013: 56–57). Na 
przeciwległym biegunie możemy umiejscowić leksem trochę, który implikuje nie-
określoność, co z kolei powoduje, że „jednostka ta pozostaje w relacji wykluczania z 
wyrażeniami określającymi wielkość czegoś (liczbę, stopień, granicę) w sposób kon-
kretny (ostry, dokładny), a także tożsamość dwóch wielkości” (Grochowski 2005: 
108). Celem obydwu jednostek (bardzo, trochę) nie jest zatem precyzowanie komu-
nikatu, co stanowi cechę charakterystyczną dla maksymalnie i minimalnie. 

Przyjrzyjmy się również zdaniom reprezentującym grupę leksemów charaktery-
zujących procesy:

(30) Wydaje mi się, że Ewa minimalnie schudła.
(31) Temperatura maksymalnie wzrośnie do 20 stopni. (NKJP) 
(32) (…) zrobimy wszystko, by maksymalnie wzmocnić się gospodarczo. (NKJP)
(33) Jeśli nadal będzie padać, sytuacja może się minimalnie pogorszyć, ale nie 

przewidujemy większych zagrożeń. (NKJP)
(34) Te kolejne cyfry oznaczają, mówi doktor Sobolewska, że stan dziecka pogor-

szył się w trzeciej i minimalnie polepszył w piątej minucie. (NKJP)
(35) Zawsze to minimalnie przybliży podbój kosmosu zwykłemu śmiertelnikowi. 

(NKJP)
Warto zauważyć, że operator minimalnie różni się od trochę i nieco, nie łączy 

się bowiem z tymi samymi czasownikami.3 Do wyrażania subiektywnej oceny służą 
jednostki takie, jak trochę, nieco, por. Czuję się trochę/nieco zdrowszy niż wczoraj. 
Rozważmy następujące zdania z innymi czasownikami odprzymiotnikowymi:

(36a) *Anna maksymalnie się rozchorowała. / ale: Anna bardzo się rozchorowała.
(36b) *Anna minimalnie się rozchorowała. / ale: Anna trochę się rozchorowała.
(37a) *Ta sytuacja maksymalnie mnie smuci. / ale: Ta sytuacja bardzo mnie smuci.
(37b) *Ta sytuacja minimalnie mnie smuci. / ale: Ta sytuacja trochę mnie smuci.
(38a) *Goście weselili się maksymalnie, gdy nadszedł czas konkursu. / ale: Goście 

weselili się bardzo, gdy nadszedł czas konkursu.

3 Można tu dostrzec pewną analogię do łączliwości z przymiotnikami i przysłówkami, na przy-
kład, nieakceptowalne jest zdanie: *Jestem minimalnie zdrowy., choć z drugiej strony za dopusz-
czalne należy uznać: Jestem minimalnie zdrowszy. (Piotrowska 2021: 58). Minimalnie otwiera 
miejsce dla komparatywu, ponieważ wymaga porównania między opisywanymi stanami rzeczy.
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(38b) *Goście weselili się minimalnie, gdy nadszedł czas konkursu. / ale: Goście 
weselili się trochę, gdy nadszedł czas konkursu.

W zdaniach (36a) – (38b) użycie maksymalnie i minimalnie prowadzi do dewiacji, 
ponieważ pojawia się w nich nierozwiązywalny problem sposobu odniesienia dane-
go stanu (choroby, smutku czy bycia wesołym) do skali. Zauważmy, że WSJP PAN 
podaje za NKJP dwa zdania (jako jedyne, w których maksymalnie łączy się z cza-
sownikiem):

(39) Żeby zbliżyć się maksymalnie do prawdy, przed ujęciem wypił naraz pół litra.
(40) Tak tylko powiedziałam na plebanii. Bo ksiądz maksymalnie mnie wkurzył.
Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy powyższe konteksty można uznać 

za typowe dla łączliwości badanych jednostek z czasownikami. Połączenia maksymal-
nie zbliżyć się do prawdy czy maksymalnie kogoś wkurzyć nie reprezentują mówienia 
wprost, być może mają nawet charakter figuratywny. Jeśli powiemy, że chcemy coś 
maksymalnie/minimalnie skrócić, czy na przykład maksymalnie/minimalnie rozjaśnić, 
to opisujemy świat pozajęzykowy w sposób jednoznaczny; por.:

(41) Białe łóżko maksymalnie rozjaśniło waszą sypialnię.
(42) Agnieszka minimalnie rozjaśniła sobie włosy.
Takie stany rzeczy można zmierzyć, można je umieścić na skali. Z kolei trudno 

to zrobić w wypadku stanów opisywanych przez czasowniki wkurzyć się, smucić się, 
rozchorować się. Można je natomiast charakteryzować za pomocą wyrażeń takich, 
jak całkowicie czy zupełnie. Dagmara Bałabaniak, analizując wspomniane wykład-
niki kompletności, wzięła pod uwagę przykłady predykatów stopniowalnych i nie-
stopniowalnych i uznała, że „jeżeli wykładnik kompletności nie może wyrażać sensu 
‘mniej’ lub ‘bardziej’ zdrowego, pustego, nagiego, to połączenia zupełnie nagi, cał-
kiem zdrowy można uznać za pleonastyczne” (Bałabaniak 2013: 66). Skoro nie da 
się powiedzieć *maksymalnie nagi, *maksymalnie pusty, czy *maksymalnie zdrowy, 
to również wątpliwe są zdania: 

(43) *Adam maksymalnie/minimalnie wyzdrowiał. / ale: Adam całkowicie / zupeł-
nie wyzdrowiał.

(44) *Proszę się maksymalnie/minimalnie rozebrać. / ale: Proszę się całkowicie / 
częściowo rozebrać.

(45) *Ekipa sprzątająca maksymalnie/minimalnie opróżniła pokoje. / ale: Ekipa 
sprzątająca całkowicie / częściowo opróżniła pokoje.

3.2. Na wyróżnione przez Henryka Wróbla formacje odrzeczownikowe składają 
się derywaty transpozycyjne i mutacyjne, do których autor zalicza formacje procesu-
alne o strukturze: X staje się elementem klasy Y, uznając je za „bliskie formacjom od-
przymiotnikowym typu dziczeć” (Wróbel 1999: 576). Za akceptowalne można uznać 
połączenia maksymalnie i minimalnie z formacjami kauzatywnymi oraz formacjami 
z wbudowanym argumentem; akceptowalne są również np. połączenia z formacjami 
procesualnymi typu spróchnieć, rozgałęzić się:

(46) ?Te deski maksymalnie spróchniały, nie da się już nic z nimi zrobić.
(47) ?Te deski minimalnie spróchniały, ale można jeszcze je wykorzystać.
(48) W tym roku wiśnie maksymalnie się rozgałęziły.
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(49) W tym roku wiśnie minimalnie się rozgałęziły.
Jednak nie każdy czasownik mający strukturę ‘X staje się czymś’ (przekazujący 

informacje o zmianie) może współwystępować z badanymi operatorami. Weźmy na 
przykład leksemy typu parować, drewnieć, idiocieć, pienić, zapijaczyć się. Mówią 
one co prawda o zmianie (por. zapijaczyć się ‘stać się kompletnym pijakiem’), ale 
trudno denotowane przez nie stany odnieść do najwyższego i najniższego punktu 
skali. W takich kontekstach akceptowalne byłoby użycie innych wykładników gra-
dacji, mianowicie całkiem czy zupełnie. Por.:

wyróżniona przez R. Grzegorczykową (…) kategoria kompletności ma słu-
żyć do wskazania „pełnego bądź niepełnego stopnia cechy, np. zupełnie nagi”. 
Miałaby ona występować zasadniczo przy cechach o wyraźnych granicach 
(zupełnie pusty), a przy innych – określniki typu całkiem, zupełnie służyłyby 
do precyzowania znaczenia intensywności oraz dodawały informację o su-
biektywnej postawie nadawcy (Danielewiczowa 2012: 238).

Zauważmy, że leksemy całkiem, zupełnie, a także nieco (por. Woda całkiem wypa-
rowała.; Jan zupełnie zidiociał.; Płyn nieco się spienił.) służą właśnie precyzowaniu 
znaczenia intensywności (lecz nie – jak maksymalnie i minimalnie – z perspektywy 
najwyższego i najniższego miejsca na skali), a także wyrażają subiektywną ocenę 
nadawcy, analogicznie do jednostek trochę i bardzo.

Opozycja ‘zmiana – brak zmiany’ nie jest wystarczającym kryterium opisu łącz-
liwości badanych operatorów z czasownikami. Stwierdzenie, że czasowniki zmien-
nostanowe łączą się z maksymalnie i minimalnie, a czasowniki niezmiennostanowe 
w takie relacje nie wchodzą, byłoby nadmiernie uproszczonym wnioskiem z analizy. 
Istotna jest natomiast obiektywna konkretyzacja danego stanu w wyniku odniesienia 
go do skali; por.:

(50) Stąd też należy mu przestrzeń i półkę maksymalnie uporządkować, uprościć 
dokonywanie wyboru. (NKJP)

(51) Plan jest taki, żeby maksymalnie dolesić północny obszar działki.
(52) Teraz chcieliśmy maksymalnie zabezpieczyć tyły.
(53) Trzeba minimalnie odśnieżyć przed domem.
(54) Sos musi minimalnie odparować, zanim zgęstnieje. 
(55) W sali było tak gorąco, że znów musiałam się minimalnie przypudrować.
Zauważmy, że czasowniki ze zdań (51) – (55) nie mają charakteru subiektywne-

go. Użycie w tych kontekstach jednostki bardzo prowadzi do dewiacji (*bardzo upo-
rządkować, *bardzo dolesić), dopuszczalne jest natomiast użycie całkowicie (Adam 
całkowicie uporządkował pokój.; Trzeba całkowicie odśnieżyć przed domem). Można 
także w tych kontekstach użyć trochę, por.: Trzeba to trochę uporządkować.; Trzeba 
trochę odśnieżyć przed domem.

Czasowniki pochodzące od nazw procesów i stanów psychicznych subiektu oraz 
czasowniki nazywające uczucia, typu żartować, troszczyć się, chlubić się, boleć, lę-
kać się, wstydzić się, zazdrościć, mogą zmieniać z perspektywy nadawcy swoje miej-
sce na skali, jednak również ich łączliwość z maksymalnie czy minimalnie budzi 
wątpliwości. W tym miejscu znów pojawia się wcześniej wspomniany problem trud-
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ności porównywania stanów określanych przez wymienione czasowniki (np. bólu, 
wstydu, czy ‘bycia zazdrosnym’) z punktu widzenia oceny stopnia intensywności 
tych stanów w kategoriach skali. Można takie stany poddawać subiektywnej ocenie, 
lecz nie służą do tego operatory maksymalnie i minimalnie. Nie da się sprecyzować 
poziomu maksymalnego ani minimalnego żartu, troski, bólu, wstydu czy zazdrości; 
są to stany postrzegane indywidualnie. Rola czasownika ogranicza się w tym wy-
padku do informowania o tym, że subiekt jest w określonym stanie. Również rze-
czowniki, od których tworzone są wymienione derywaty, są raczej jednorodną grupą. 
„Wiadomo, że leksemy oznaczające stany wewnętrzne doświadczającego subiektu są 
mniej podatne na zmiany – zarówno jakościowe, jak i ilościowe” (Pastuchowa 2000: 
49). Dla przykładu, weźmy pod uwagę następujące zdania:

(56a) ?Ręka boli mnie maksymalnie.
(56b) ?Ręka boli mnie minimalnie. 
(57a) *Jan maksymalnie zazdrościł Adamowi nowego samochodu.
(57b) *Jan minimalnie zazdrościł Adamowi nowego samochodu.
Czasownik zazdrościć ma strukturę ‘ktoś zazdrości komuś czegoś/że coś…’, a 

operatory maksymalnie i minimalnie definiuje się jako ‘to, o czym mowa, jest takie, 
że zajmuje najwyższe/najniższe miejsce na skali’. Można trochę, skrycie komuś cze-
goś zazdrościć (por. WSJP PAN), natomiast to, czy można maksymalnie lub minimal-
nie zazdrościć, budzi wątpliwości. Podobnie jest z czasownikiem boleć ‘sprawiać ból 
fizyczny lub psychiczny’ (WSJP PAN); nadawca może odczuwać ból o różnej sile, 
mówić o tym w subiektywny sposób, posługując się intensyfikatorami leksykalnymi, 
takimi jak np. bardzo, potwornie czy piekielnie; por. przykłady z NKJP:

(58) Noga bolała mnie coraz bardziej. 
(59) Stopa bardzo bolała i obficie krwawiła. 
(60) Tak mnie potwornie boli głowa. 
(61) Ja bym nawet poszedł, tylko piekielnie boli.
Użycie maksymalnie w takich kontekstach prowadzi do dewiacji, por.:
(62) *Noga bolała mnie maksymalnie.
(63) *Stopa maksymalnie bolała i obficie krwawiła.
(64) *Tak mnie maksymalnie boli głowa.
(65) *Ja bym nawet poszedł, tylko maksymalnie boli.
Wątpliwe są połączenia maksymalnie i minimalnie z większością czasowników 

odrzeczownikowych, zarówno z derywatami transpozycyjnymi, jak i mutacyjny-
mi, chociaż cechuje je zdarzeniowość, informują one o nabywaniu cechy, stawaniu 
się elementem danej klasy czy działaniu agensa na obiekt. Wyróżnimy w tym miejscu 
m.in. czasowniki odnoszące się do zjawisk ruchowych i dźwiękowych, takie jak np. 
czatować, stukotać, tupotać, klekotać, łomotać, terkotać (Wróbel 1999: 575). Badane 
operatory nie współwystępują również z czasownikami oznaczającymi zdarzenia, do 
których z kolei Roman Laskowski (1999: 155) zakwalifikował „czasowniki oznacza-
jące ruch niezamierzony przez subiekt”, jak np. leksemy charakteryzujące odgłosy: 
trzeszczeć, skrzypieć, brzęczeć, np.:

(66) *Ktoś maksymalnie tupał nam nad głowami.
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(67) *Coś maksymalnie stuka w prawym kole.
(68) *Nie narobiłam dużo hałasu, bo podłoga skrzypiała minimalnie.
(69) *Nad ranem coś minimalnie brzęczało pod oknem i nie mogłem już zasnąć.
W powyższych kontekstach można by użyć intensyfikatorów typu strasznie, po-

twornie, piekielnie, czy jednostek trochę, nieco. Za pomocą czasowników charakte-
ryzujących odgłosy mówiący ocenia stany rzeczy w sposób subiektywny. 

Przykładami czasowników odrzeczownikowych, które nie przekazują informacji 
o zmianie, są derywaty o strukturze ‘być kimś’ lub ‘X ma niektóre cechy klasy Y’ 
(Wróbel 1999: 576), są to leksemy typu gospodarzyć, matkować, królować, sędzio-
wać, pośredniczyć czy ślimaczyć się. Próba ich połączenia z maksymalnie i minimal-
nie prowadzi do dewiacji, por.:

(70) *Anna maksymalnie/minimalnie mu matkowała. / ?Anna strasznie/trochę mu 
matkowała.

(71) *Bank ING będzie maksymalnie/minimalnie pośredniczył w tej transakcji. 
3.3. Jeśli przyjrzymy się przykładowym kontekstom w słownikach oraz w NKJP, 

to zauważymy, że derywaty odczasownikowe, które współwystępują z maksymalnie 
i minimalnie, także przekazują informację o tym, że dany stan/proces się zmienia (w 
mniejszym lub większym stopniu, z perspektywy mówiącego). Czasowniki te mogą 
być tworzone za pomocą różnych prefiksów, nie reprezentują jednorodnej grupy zna-
czeniowej ani nawet strukturalnej. Każdy leksem powinien być analizowany odręb-
nie, z uwzględnieniem jego indywidualnych cech. Przyjrzyjmy się poniższym przy-
kładom wypowiedzeń z NKJP:

(72) PZU zapewnia nas jednak, iż robi wszystko, by maksymalnie przyspieszyć 
wypłaty. 

(73) Stal po minimalnej wygranej nad Resovią musi się maksymalnie zmobilizo-
wać.

(74) (…) wszystkie partie, zarówno z lewej, jak i prawej strony zrobią wszystko, by 
co najmniej projekt ten maksymalnie zepsuć. 

(75) Trzeba tak działać, żeby maksymalnie wyeliminować popełnienie błędów.
(76) W porównaniu z 2005 rokiem minimalnie spadła też liczba wypadków dro-

gowych.
(77) Postanowiłam minimalnie ograniczyć potrzebę podniesienia swej atrakcyj-

ności.
(78) Pamiętaj o tym, że wymiary Twojego zasilacza mogą się minimalnie różnić, 

dlatego najpierw zmierz, a dopiero potem rysuj i zginaj pleksi.
(79) Uniwersytet Jagielloński w swojej kategorii minimalnie wyprzedził 

Uniwersytet Warszawski.
Znaczenie zaprezentowanych czasowników zawiera komponent, który poddaje 

się gradacji. Zauważmy również, że tam, gdzie czasownik nie ma charakteru subiek-
tywnego, a denotowany stan rzeczy nie jest podatny na ocenę ze strony mówiącego, 
nie będzie możliwa substytucja badanych operatorów przez bardzo czy trochę, por.:

(80) *Młodzież bardzo/trochę wykorzystała czas przebywania z politykami.
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(81) *Uniwersytet Jagielloński bardzo/trochę wyprzedził Uniwersytet Warszawski.
Między bardzo a maksymalnie zachodzi zasadnicza różnica znaczeniowa – bardzo 

według Wierzbickiej (1971b) zawiera w swojej strukturze komponent ‘powiem wię-
cej niż…’, maksymalnie takiego komponentu nie zawiera. Nie wszystkie predykaty 
łączą się ze wszystkimi wykładnikami intensywności; dopuszczalne jest np. strasznie 
leje, ale już nie *bardzo leje (Bałabaniak 2013: 18), analogicznie *maksymalnie leje; 
również: *trochę leje, *minimalnie leje należy uznać za nieakceptowalne, por. też:

(82a) *Maksymalnie się rozpadało. 
(82b) *Minimalnie się rozpadało.
(83a) *Ten żart maksymalnie mnie rozbawił.
(83b) *Ten żart minimalnie mnie rozbawił.
Przyjmuje się, że formant roz-… się „wnosi znaczenie procesu stopniowego dojścia 

subiektu do intensywnego przejawiania się w nim akcji nazwanej czasownikiem pod-
stawowym (czyli: ‘coraz bardziej’)” (Wróbel 1999: 551). Jeśli weźmiemy pod uwagę 
przytoczone przez H. Wróbla eksplikacje: deszcz rozpadał się ‘deszcz doszedł do stanu 
intensywnego padania’ czy Janek rozchorował się ‘Janek stopniowo doszedł do takie-
go stanu, że choruje’, to możemy sprawdzić, czy da się za pomocą maksymalnie inten-
syfikować stopień stanu padania (czy np. rozbawienia/rozśmieszenia kogoś). Trudność 
związana ze „zmierzeniem” stanów takich jak smutek, złość czy choroba została za-
sygnalizowana we wcześniejszych częściach artykułu. Z tych samych powodów nie-
akceptowalne są połączenia typu *maksymalnie/minimalnie rozgniewał się (ale: bar-
dzo/trochę rozgniewał się), *maksymalnie/minimalnie rozkochał się (ale: bardzo/trochę 
rozkochał się), *maksymalnie/minimalnie rozpił się (ale: bardzo/trochę rozpił się). 

Nieakceptowalne są również połączenia badanych jednostek z czasownikami, 
które w świetle kryteriów semantycznych można zaliczyć do inchoatiwów. W gru-
pie tej „wyróżniają się formacje typu: zapamiętać, poczuć, pokochać, poweseleć, 
poznać, uwierzyć, pochodne od nazw stanów mentalnych i psychicznych” (Wróbel 
1999: 548), por.:

(84) *Jeśli chcesz wygrać, maksymalnie zapamiętaj wszystkie pytania.
(85) *Chcieliśmy maksymalnie poczuć się jak w raju.
(86) *Łączyło ich wielkie uczucie, pokochali się maksymalnie niemal od razu.
(87) *Nawet Jan musiał minimalnie poweseleć na widok wschodzącego słońca.
(88) *Najważniejsze szczegóły poznali minimalnie tuż przed wyjazdem.
(89) *Uwierzyłem mu minimalnie, bo już kilka razy mnie okłamał.
Do tej grupy zaliczymy czasowniki wskazujące na początek nagłej czynności, któ-

ra siłą rzeczy jest zmianą, a ściślej również początkiem nowego stanu. „Czasowniki 
momentalne zawierają komponent semantyczny zmiany odwróconej, która nie wy-
znacza żadnej granicy” (Łaziński 2020: 103), dewiacyjne są połączenia typu: *mak-
symalnie/minimalnie kichnąć, *maksymalnie/minimalnie zachorować czy *maksy-
malnie/minimalnie sfrunąć, ale również i np.:

(90) *Ewa minimalnie się zasmuciła, gdy dowiedziała się o odejściu Marka.
(91) *W zeszłym roku maksymalnie zakwitły maki i pelargonie.
(92) *Minimalnie zamieszkaliśmy razem w 2011 roku.
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Jeżeli przyjmiemy, że zmiana, którą wyrażają inchoatiwa, nie wyznacza żadnej 
granicy, to nie da się charakteryzować tych czasowników za pomocą maksymalnie i 
minimalnie. Takie czasowniki opisują określony moment w rzeczywistości, co spra-
wia, że nie współwystępują z badanymi operatorami. Również czasowniki „pod-
kreślające momenty końcowe akcji”, tworzące formacje terminatywne i finitywne 
(Wróbel 1999: 548), jak np. dopisać, dogotować, przebrzmieć, przekwitnąć, które 
implikują zmianę punktową (analogicznie do inchoatiwów), nie łączą się z maksy-
malnie i minimalnie (por. *Trzeba maksymalnie/minimalnie dogotować zupę). Choć 
w niektórych wypadkach czasowniki charakteryzujące końcowe momenty akcji 
mogą łączyć się z bardzo czy trochę (por. Bzy już trochę przekwitły.), to z badanymi 
operatorami się nie łączą.

Warto zwrócić uwagę również na grupę czasowników niepochodnych. We wcze-
śniejszych częściach artykułu zasygnalizowałam, że maksymalnie i minimalnie nie 
mogą współwystępować z czasownikami nazywającymi stany woli i uczuć, jak np. 
chcieć, pragnąć, wahać się, zamierzać, lubić, kochać. Jak zauważyła J. Kobylińska, 
„czasowniki chcieć, lubić i podobać się wyrażają stany podlegające gradacji – łą-
czą się z wykładnikiem intensywności – przysłówkiem bardzo (…) wyrażają więc 
one czynność, a raczej stan emocjonalny stopniowalny” (1992: 345). Na stopniowal-
ność czasowników nazywających stany woli i uczuć zwróciła uwagę również Renata 
Grzegorczykowa (1975: 65). Stany takie można określać za pomocą bardzo, por.:

(93) Bardzo chcę iść na koncert Abby. vs. *Maksymalnie/minimalnie chcę iść na 
koncert Abby.

(94) Podczas studiów bardzo lubiłem Krzyśka. vs. *Podczas studiów maksymal-
nie/minimalnie lubiłem Krzyśka.

(95) Pomysł Ewy bardzo podobał się dyrekcji. vs. *Pomysł Ewy maksymalnie/mi-
nimalnie podobał się dyrekcji.

Jeśli dany czasownik wyraża stan woli, uczuć lub stan psychiczny, to mówiący 
może na takim czasowniku dokonywać stopniowania, lecz nie za pomocą badanych 
operatorów. 

Kolejną grupą leksemów, z którymi połączenia maksymalnie/minimalnie należy uznać 
za niedopuszczalne, są czasowniki lokalizacji przestrzennej, por. następujące zdania:

(96) *Warszawa to miasto, które leży maksymalnie/minimalnie nad Wisłą.
(97) *Kurtka maksymalnie/minimalnie wisiała na wieszaku.
(98) *Antek maksymalnie/minimalnie siedział na krześle.
Czasowniki takie oznaczać mogą „stany podlegające kontroli subiektu – poło-

żenie (siedzieć, stać, leżeć – o istotach żywych, mieszkać, przebywać)” (Laskowski 
1999: 154), zatem nie służą one przekazywaniu informacji o tym, że coś ulega zmia-
nie. Znajdowanie się w określonym miejscu czy informowanie o wykonywaniu ja-
kiejś czynności samo w sobie stanowi precyzyjną informację. Połączenia z operato-
rami maksymalnie i minimalnie są pleonastyczne. Za nieakceptowalne należy uznać 
również połączenia tych operatorów z czasownikami modalnymi (np. musieć, po-
trafić, można, trzeba), czasownikami mówienia (np. mówić, szepnąć, informować, 
krzyknąć, dyskutować, pokłócić się), czasownikami epistemicznymi (np. wiedzieć, 
sądzić, rozumieć, zakładać, przypuszczać, ufać, wierzyć), por.:
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(99) *Musisz maksymalnie/minimalnie to zrobić.
(100) *Maksymalnie/minimalnie można palić na zewnątrz.
(101) *Dziecko maksymalnie/minimalnie krzyczało wniebogłosy, jak tylko zabra-

li mu zabawkę.
(102) *Maksymalnie/minimalnie szepnęła mu do ucha kilka miłych słów.
(103) *Maksymalnie/minimalnie wiem, że tak jest.
(104) *Ewa maksymalnie/minimalnie ufa swojej siostrze.

4. Operatory maksymalnie i minimalnie najczęściej występują w antepozycji wzglę-
dem czasowników przybierających różne formy gramatyczne, rzadziej są używane 
w postpozycji. Jako operatory gradacji współwystępują z wyrażeniami semantycznie 
stopniowalnymi, co przekłada się między innymi na ich łączliwość z przymiotnika-
mi, przysłówkami oraz czasownikami, głównie parametrycznymi oraz informującymi 
o zmianie stanu. Najważniejszą cechą leksemów czasownikowych, które łączą się z 
maksymalnie i minimalnie, jest komunikowanie zmiany, wyrażane przez umieszczenie 
(przez nadawcę) tego, co się zmienia, na najwyższym lub najniższym miejscu na ska-
li. Tam, gdzie zmiany nie ma lub jest ona niemożliwa do zmierzenia za pomocą skali, 
połączenia nie będą akceptowalne. Dotyczy to np. grup czasowników momentalnych 
oraz czasowników lokalizacji przestrzennej. Badane operatory nie łączą się również z 
czasownikami modalnymi, czasownikami mówienia, czasownikami epistemicznymi, 
czasownikami ruchu i przemieszczania obiektu oraz czasownikami woli, pochodzący-
mi od nazw procesów i stanów psychicznych subiektu. 

Za pomocą badanych operatorów można charakteryzować leksemy czasowniko-
we z perspektywy najwyższego i najniższego miejsca na skali (nadawcy), ich uży-
cie implikuje porównanie. Kluczowe dla łączliwości jest przekazywanie informacji 
o zmianie, choć nie sposób nie zgodzić się z myślą Marka Łazińskiego: „Nie daje-
my pierwszeństwa definicyjnego ani pojęciu zmiany, ani pojęciu granicy, uznajemy, 
że są one logicznie związane i nie da się ich oddzielić” (2020: 102). Nie każdy cza-
sownik wyrażający zmianę łączy się z maksymalnie i minimalnie. Operatory te służą 
precyzowaniu informacji przekazywanej przez czasownik, umieszczaniu jej na dwu 
biegunach – najwyższym lub najniższym. Z tego względu w wielu wypadkach moż-
na badane jednostki zastąpić wyrażeniami: bardzo, całkowicie, zupełnie, całkiem, 
trochę, nieco, ale nie odwrotnie. 

Zmiana wynikająca z porównania co najmniej dwóch stanów, którą można zmie-
rzyć, choćby konfrontując ją z pewną skalą, jest cechą charakterystyczną czasowni-
ków zdolnych do łączenia się z operatorami maksymalnie i minimalnie. Jednostki te 
muszą być rozpatrywane na tle innych operatorów gradacji. Najwyraźniej przeciw-
stawiają się jednostkom o znacznie szerszej łączliwości, typu bardzo i trochę, które 
mogą współwystępować również z czasownikami wyrażającymi subiektywną, indy-
widualną ocenę zmiany. Przypomnijmy na zakończenie konstrukcje analizowane w 
punkcie 3.1., które trafnie ilustrują różnice semantyczne między porównywanymi 
operatorami: maksymalnie / minimalnie / bardzo / trochę skróciłem sznurowadła, ale 
wykład mi się bardzo / trochę / *maksymalnie / *minimalnie dłużył.
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Адријана Пјотровска

ОПЕРАТОРИ ГРАДАЦИЈЕ MAKSYMALNIE, MINIMALNIE  
И ЊИХОВА ВЕЗА СА ГЛАГОЛИМА

Резиме

У раду се анализира синтаксичко-семантичка спојивост двају градацијских 
оператора maksymalnie и minimalnie. У првом делу рада ови оператори се 
разматрају у светлу класификације лексема Јадвиге Вајшчук (2010), те 
се представљају њихови лексикографски описи. Наредни делови садрже 
анализу спојивости наведених оператора у складу са правилима структуралне 
семантике, при чему се посебно разматрају глаголи са значењем промене који 
припадају различитим семантичким групама. Јединице maksymalnie и minimal-
nie употребљавају се са циљем додатног појашњења онога што се изражава 
глаголом. Оне омогућују да се изрази то што је подложно промени на највишој 
или најнижој тачки условне скале.

Кључне речи: семантика, синтакса, функција речи, метапредикативни опера-
тори, глаголи.
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КОНЦЕПТ ЖРТВЕ У СВЕТЛУ ТЕОРИЈЕ  
СЕМАНТИЧКИХ ЛОКАЛИЗАЦИЈА 

(НА МАТЕРИЈАЛУ РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА)

Рад је посвећен жртви као једној од кључних идеја у руској и српској језичкој слици света, 
тачније једном од начина вербализације дате идеје – глаголско-именичким синтагмама при-
нести жертву/принести в жертву и принети жртву/принети на жртву које се у раду ту-
маче као просторне метафоре.

 Анализа посматраних синтагми је, између осталог, показала да је у поређењу са глаголом 
жртвовати компонента ‘одрицање’ наглашенија у семантичкој структури беспредлошких 
синтагми и још наглашенија у предлошким, тако да поменути глагол, беспредлошка и пред-
лошка синтагма граде у оба језика градацијску скалу.

С друге стране, у српском језику посматране синтагме  срећу се, пре свега, у тексто-
вима сакралног карактера, те се намеће закључак да је у српском језику у датом случају 
наглашенија дистинкција сакрално – световно.

Све ово представља још једну потврду значаја компаративно-контрастивног приступа 
приликом проучавања језичке слике света у различитим језицима, будући да уочавање како 
разлика, тако и сличности у семантици поређених језичких јединица као елемената језичке 
слике света доприноси веродостојној реконструкији и маркирању национално-специфичних 
особености концептуализације одређеног исечка ванјезичке стварности.

Кључне речи: језичка слика света, жртва, концепт, вољност, невољност, сакрално, секуларно.

The article discusses sacrifice as one of the key ideas in the Russian and Serbian language world 
image, more precisely, one of the ways of verbalizing this key idea - the verb-noun phrases to sac-
rifice/offer sacrifice which are here interpreted as spatial metaphors.

The analysis revealed, among other things, that compared to the verb to sacrifice, the ‘renun-
ciation’ component is more pronounced in the semantic structure of non-prepositional phrases and 
even more pronounced in prepositional phrases.

On the other hand, those phrases in the Serbian language are predominantly used in the sacral 
functional-stylistic complex, and it can be concluded that a distinction between the sacred and the 
secular is more pronounced in the Serbian language.

This is yet another proof of the fact that when studying the linguistic worldview in different lan-
guages, it is very important to approach it from a comparative-contrastive point of view, since notic-
ing both differences and similarities in the semantics of compared linguistic units as elements of the 
linguistic world image contributes to a reliable reconstruction and determination of nation-specific 
peculiarities of the conceptualization of a certain slice of non-linguistic reality.

Keywords: language world image, sacrifice, concept, willingness, unwillingness, sacral, secular.
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Увод. Веома важна саставница обреда и идеологије раних цивилизација, тра-
диционалне културе и религије многих народа јесте жртва (Дмитриева 2000: 
12). Заправо, тешко да бисмо пронашли народ ком би феномен жртве био 
непознат,1 те стога о њој можемо говорити као о културној универзалији. 

Иако присутна у свим културама и свим религијама,2 посебно место жртва 
има у хришћанству.

Тема коју смо одабрали за овај рад јесте управо жртва као део руске и српске 
језичке слике света која је примарно језичка слика света Руса и Срба, двају 
хришћанских, православних народа3 чијa је језичка свест свецело прожета пу-
нотом православног искуственог живота.4 

Речено никако не значи да смо приликом анализе датог концепта прене-
брегли чињеницу да оба народа баштине и резултате западне хришћанске 
цивилизације, као и то да је на концептуализацију жртве у руској и српској 
језичкој слици света трага морао оставити и дохришћански период, јер, како 
наводи Д. С. Лихачов, концептосфера националног језика у корелацији је са це-
локупним историјским искуством нације, религије (Лихачев 1993: 5).

Све ово наводи на закључак да, када говоримо о руској и српској језичкој 
слици света, жртва не може а да не представља веома комплексан концепт са 
изузетно наглашеном аксиолошком димензијом. Иако као такав припада оним 
концептима који директно обликују комуникативно понашање (уп. Привалова 
2006: 26), дати концепт је до сада са лингвистичког становишта (како на 
материјалу руског,5 тако и на материјалу српског језика) недовољно испитан, 
чиме образлажемо актуелност одабране теме.

Објекат нашег истраживања, дакле, јесте жртва као један од врло важних 
концепата у  руском и српском језику, док предмет анализе представља један од 
начина његове вербализације, а то су одабране глаголско-именичке синтагме са 
глаголима кретања.

1 Ову свеприсутност жртве у животу човека ма где и ма када живео Р. Жирар објашњава 
на следећи начин: жртву захтева глобална психологија заједнице, традиционалне колико и 
модерне, која повремено запада у кризу и превазилази је жртвовањем (Žirar 1990).

2 „... На жртви – крвној, бескрвној или молитви, као њеном најсублимнијем и најра-
финиранијем виду – почивају сви култови и све поли- и монотеистичке религије” (Делић 
2011: 128).

3 Наглашавамо „православна”, будући да нам се чини исправим гледиште А. Осипова 
који указује на два различита смисла религиозног појма жртва: „Один из них присущ 
юридическому, иудео-языческому сознанию, где жертва является зна́ком умилостивле-
ния Бога (богов) за грехи или средством благодарения Его и просьбы о помощи. Это 
понимание жертвы исходит из элементарного антропоморфического представления о 
Боге, Которого, как земного царя, можно и раздражить, и умилостивить, и Который по-
этому требует Себе жертв от человека. Второе значение жертвы открывается в свято-
отеческом понимании Жертвы Христовой, как акта бесконечной любви Самого Бога к 
человеку” (Осипов). 

4 Мишљења смо да се осим за руски и српски народ исто може рећи и за друге православ-
не народе: Украјинце, Белорусе, Бугаре, Румуне, Грке...

5 Види нпр. Басс 2008; 2011.
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Емпиријска база формирана је на основу примера ексцерпираних из елек-
тронских корпуса руског и српског језика,6 док теоријско-методолошко упо-
риште чине теорија интегралног описа језичких јединица и теорија семан-
тичких локализација П. Пипера коју видимо као универзални лингвистички и 
језички модел (Војводић 1998: 212).

Жртва и просторна метафора. У складу са наведеном теоријом семантич-
ких локализација, синтагме у којима позицију, структурно гледано, детермина-
та заузима лексема са просторним значењем а детерминанта име ница жртва, 
посматраћемо као просторне метафоре под којима се подразумева „upotreba 
jezičkih znakova sa primarno prostornim značenjem u funkciji obeležavanja odnosa 
koji nije prostorne nego je apstraktnije prirode, ali je po nečemu analogan prostornom 
odnosu čiji jezički izraz uzima” (Piper 2001: 38).

(1) Но ради московских гостей приходилось идти на жерту, да еще 
убеждать в необходимости своих отлучек жену (РК).
(2) На тот момент с этими ощущениями, так или иначе, сталкивался 
каждый десятый – постепенно круг жертв становился шире, болезнь 
поражала всех без разбора, как гром среди ясного неба (РК).
(3) Тој наркомафији хоће да принесу на жртву Косово и Метохију 
(Кларин). 
(4) Међутим, изношење очигледно лажних података и сврставање 
једног огромног дела свакако најосетљивије и за друштво најдрагоценије 
популације у круг жртава изузетно тешког и гнусног кривичног дела, 
представља својеврсно вређање правих жртава, али и тешко жигосање 
великог дела нације (Кларин).

Као што се на основу наведених примера може закључити, просторне ме-
тафоре које садрже компоненту жртва могу бити мотивисане конкретно-
просторном и апстрактно-просторном лексиком7 (Piper 1998: 143). 

Од просторних метафора мотивисаних конкретно-просторном лексиком 
посебну пажњу ћемо обратити на оне у којима фигурирају глаголи кретања, 
али не било који глагол који значи „pomeranje, kretanje nekog objekta O iz 
tačke X u tačku Y za neko vreme t” (Vujović 2019: 34), већ глаголи кретања у 
ужем смислу, тј. један од глагола који припада оној лексичко-граматичкој гру-
пи формираној још у прасловенско доба а која се, за разлику од српског (као 
јужнословенског), у руском језику (као источнословенском) добро очувала.8 
Како се дата разлика између руског и српског често истиче као једна од бит-
них разликовних особина ових двају језика,9 за наше истраживање није не-
важно подсетити да се поред разлика могу издвојити и сличности: „Ono prema 
čemu su takvi srpski glagoli kretanja najbliži ruskim jeste da i odgovarajući srpski 

6 Национальный корпус русского языка; Korpus savremenog srpskog jezika; NoSketch Egine.
7 Према резултатима претраге електронских корпуса просторне метафоре мотивисане ап-

страктно-просторном лексиком у оба посматрана језика крајње су ретке. 
8 О неким основним особеностима глагола кретања у све три групе словенских језика 

види нпр. Степанов 2014. 
9 Види нпр. Смољска 2000.
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glagoli znače pre svega kretanje karakteristično za čoveka ili takvo koje čovek u 
određenim uslovima vrši (za razliku od glagola kretanja izvan sličnih parova, npr. 
pljuštati, galopirati, kaskati, lepršati, vijoriti se, gmizati i sl.), tj. da su i u srpskom 
jeziku takvi glagoli kretanja organizovani u manju leksičko-semantičku grupu sa 
antropocentričnim obeležjem” (Piper 1998: 98).

Када је реч о глаголима кретања који могу на себе преузети функцију глагол-
ске компоненте у синтагмама које су предмет нашег интересовања, потребно је 
рећи да се у издвојеним просторним метафорама углавном срећу префигирани 
глаголски облици који имају значење кретања у основној средини човековог 
обитавања (Piper 1998: 95), док се  непрефигирани срећу далеко ређе, и то само 
у руском језику (нести и идти):10 

(5) Для нормального времени требуется большая зрелость; для револю-
ционного же – большая готовность нести жертвы, нужен приток к из-
бирательным урнам свежих молодых сил (РК).
(6) В отличие от холерика, сангвиник достаточно легко переключается 
с одной цели на другую и не склонен идти на жертву (РК).

Пар речи о префиксу при-. Од свих префикса којима се могу префигирати 
глаголи кретања нас ће овде занимати префикс – при-. 

При- припада оним префиксима који ситуацију која се обележава мотивним 
глаголом модификују на тај начин што мењају односе између учесника полаз-
не ситуације (Якунина 2005: 129).11 И у руском и српском језику додавањем 
овог префикса мотивном глаголу кретања граде се префиксали са значењем ад-
лативног кретања. Међутим, док у руском на овај начин префигирани глаголи 
имају значење „достигнуть какого-н. места, прибыть или доставить в какое-н. 
место, соединить(ся) с чем-н.” (Шведова 1980: 366), нпр. Можно просто при-
нести в класс после уроков пирожные, пепси, там, конфеты-бараночки (РК), 
у српском дати глаголи означавају „primicanje, približavanje” (Vujović 2019: 
118), тј. фигурирају у оним моделима „koji u okviru opšteg kriterijuma distance 
označavaju ‘malo rastojanje’ između objekta lokalizacije i lokalizatora” (Piper 1997: 
78), нпр. Када путник уђе у возило треба да принесе своју картицу близу чита-
ча, а када се чује звучни сигнал то ће значити да је картица очитана, а вожња 
наплаћена (Кларин), али и значење стизања на одређењу тачку: Artur i Loren 
prispeli su u stan otprilike u isto vreme (пример преузет из Vujović, op.cit.).12

Глаголи принести и принети. Даље у раду своју пажњу ћемо фокусирати 
на глаголско-именичке синтагме у којима фигурирају глаголи принести у ру-
ском и принети у српском језику који припадају глаголима „объектного и объ-
ектно-субъектного перемещения” (Матвеева 1988: 18) и именица жертва, од-
носно жртва. 

10 Електронски корпуси нису потврдили употребу непрефигираних глагола у српском језику.
11 Осим овог, Јакуњина указује и на модификације другог типа које се тичу начина вршења 

радње мотивног глагола (Якунина, op. cit.).
12 Љ. Поповић указује на то да се код префиксалних глаголских облика адлативно про-

сторно значење може реализовати као: а) значење приспевања у близину нечега и наставак 
кретања и б) достизање границе и њеног пробијања (Поповић 2008: 253).
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Наредни корак наше анализе условила је, између осталог, чињеница да се 
приликом метафоричке употребе таксономска ограничења одређене лексеме 
нарушавају, будући да „суть метафорического сдвига значения предиката со-
стоит в том, что этот предикат применяется к объектам совсем других, чем ожи-
далось, типов” (Рахилина 2007: 76). Управо због тога смо сматрали целисход-
ним почети од разматрања основног значења глагола принести, тј. принети. 

Узевши за полазну тачку лексикографске дефиниције које нам нуде дескрип-
тивни речници савременог руског језика, примарно значење глагола принести13 
можемо парафразирати на следећи начин: А1 чини да се А2 из тачке А3 изме-
сти у тачку А4 после чега се А2 налази код А5 или на тачки А4. При томе се и 
А1 измешта из тачке А3 у тачку А4. Важно је напоменути да је А1 (агенс) увек 
живо, А2 (објекат) није маркиран гледе категорије аниматности, док раздаљина 
између тачки А3 и А4 није релевантна.  

(7) Вошел отрок и почтительно доложил, что мамка-кормилица при-
несла ребенка (РК).
(8) Наконец, Васька-Ванька сообразил принести стакан воды, а 
Серафима Павловна за это время успела наглотаться воздуху (РК). 
(9) Шмыга распорядился принести в тесную комнату еще два стула (РК).

Када је реч о основном значењу глагола принети пре него што дамо свој 
предлог парафразе, морамо дати један коментар. Наиме, у једнотомном речни-
ку српског језика Матице српске у оквиру речничке одреднице издвајају се три 
релативно блиска значења,14 а за значење под а као синонимичан наводи се гла-
гол донети. Међутим, нама се ово не чини сасвим коректним будући да се на 
тај начин поништава једна од битних компоненти у семантичкој структури гла-
гола принети – ‘невелико растојање’: столицу можете принети некоме уколико 
се не налазите на великом растојању од њега, док глагол донети у том погле-
ду није маркиран. Уколико реченицу Поштар је донео писмо можемо употре-
бити без обзира колику је раздаљину поштар морао прећи, реченица Поштар 
му је принео писмо биће умесна једино уколико је раздаљина између полазне и 
циљне тачке невелика. Осим тога, у српском језику агенс (А1) може померати 
само део свога тела (нпр. принети руку лицу) што значи да се његова позиција 
на хоризонталној равни не мења. Поред наведене разлике, у поређењу са ру-
ским језиком, а поново према лексикографским дефиницијама, А2 (објекат) уз 
глагол принети мора бити инанимантан.

Стога у српском језику предлажемо следећу парафразу примарног значења 
глагола принети: А1 чини да се А2 из тачке А3 измести у тачку А4 после чега 
се објекат А2 налази код А5 или на тачки А4, при чему А1 може али не мора да 

13 Принести  1. кого-что. Неся, доставить. П. письмо. (Ожегов и др. 2006: 595); 1. кого-что 
и (часть) чего. Неся, доставить. (Кузнецов 2000: 984). 

14 Принети а. (нешто некоме) доневши дати, донети, уручити: ~ чашу оцу. б. (нешто не-
чему) доневши прислонити, сасвим приближити: ~ столицу столу. в. донети, довући, допре-
мити: ~ дрва за зиму (Николић (ур.) 2011: 1028)). У шестотомном речнику Матице српске 
издвајају се три различита значења датог глагола, а у оквиру примарног издвојена су следећа: 
а. мичући приближити, помаћи у одређеном правцу. б. донети, довући, допремити. в. носећи 
пружити, дати (Речник 1973: 83). 
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се измешта из тачке А3 у тачку А4. Раздаљина између тачке А3 и тачке А4 не 
може бити велика. 

(10) Једног дана приметио сам да је узица изгрижена. Принео сам је 
светлости и јасно видео трагове зуба (СК). 
(11) Сад ћу да ти принесем столицу улазу, видиш, не можеш преко пра-
га (Кларин).
(12) Налио сам вина у чашу и онда је принео устима (СК).  

Жртва као концепт. У једном од својих претходних радова ми смо жртву до-
вели у везу са просторном семантиком будући да смо разлику између вољне и 
невољне жртве представили као два супротстављена вектора где је вредност првог 
одређена појмом дати и има смер изнутра ка вани, док се вредност другог може из-
разити антонимом одузети и његов смер иде од споља ка унутра (Керкез 2021: 138).

Овде ћемо поновити неке од основних поставки које смо изнели у помену-
том раду а које су релевантне и за ово истраживање: 

− на основу стилске и употребне вредности жртва може бити сакрална vs 
секуларна: жртва у сакралном функционалностилском комплексу и ван њега;15

− као основа за издвајање микроконцепата у оквиру макроконцепта жртва 
узето је присуство, односно одсуство у семантичкој структури репрезента ми-
кроконцепта компоненте ‘вољност’16 на основу чега су издвојена три микрокон-
цепта: ‘жртва као вољни чин’, ‘жртва као невољни чин’ и ‘жртва као невољно-
вољни чин’.

Особености синтагми принести жертву/принести в жертву и принети 
жртву/ принети на жртву. Именица жертва/жртва уз глагол принести, тј. 
принети као компонента глаголско-именичке синтагме фигурира у двама струк-
турним моделима: а) без предлога: принести жертву и принети жртву б) са 
предлогом: принести в жертву17 и принети на жртву. 

(13) − А то, что я должен принести жертву, искупить свой род (РК).
(14) Для нас она связана еще и с муками Андрея Тарковского, который 
никогда так и не ответил для себя на вопрос, может ли человек, взяв-
шись принести жертву, действительно ее принести, или он будет 
лишь актером? (РК) 
(15) Правда, в славянской традиции принято было приносить в жертву 
первого прохожего (РК). 
(16) Обязанность Церкви в настоящее время – в подражание Христу 
приносить в жертву ее собственное «тело» (РК).
(17) Истина је да су деца ветерана стабилна, јака и традиционално ве-

15 Термин сакрални функционалностилски комплекс преузели смо од К. Кончаревић. Види 
нпр. Кончаревић 2017: 229–236.

16 О вољности/невољности види Стексова 2002. 
17 На основу примера из Националног корпуса руског језика види се да се некада у руском 

језику употребљавала и конструкција принести на жертву: прибележено је укупно 10 при-
мера који датирају из XVIII и XIX века, нпр. Таково есть истинное чувствование усердного 
сына отечества, который готов во всякое время принести на жертву жизнь свою. 
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зана за ову земљу, спремна као и њихови очеви да принесу жртву, ма 
каква текућа, променљива политика у неком тренутку била (Кларин).
(18) Ако желиш да принесеш жртву, принеси душу своју, за коју је при-
несена жртва; душу своју учини златном (Кларин).
(19) Загађење средине, демографски проблеми и проблеми глади, тајне 
бољке земље, претоварене бременом индустрије, свакодневна стабилност 
и добробит, принесене на жртву трци у наоружању и другим амбициоз-
ним пројектима, све те теме показале су поразну блиског глобалног и ло-
калног (Кларин). 
(20) Ако је то љубавна зађевица која се у иностранству десила, да би се 
пресекла, ваља мене принети на жртву – па принесите ме (СК). 

Дате глаголско-именичке синтагме у реченици врше функцију перифрастич-
них-предикатских конструкција у којима је семантичко тежиште на номинал-
ном члану, али ни глаголска компонента није у потпуности десемантизована 
(Керкез 1997: 303–304), а у конкретном случају није употребљена ни у свом 
примарном значењу.

Уколико упоредимо семантичке структуре глагола принести и принети у 
примарном значењу и као компонентe просторне метафоре, видећемо да се 
оне разликују: мења се број семантичких валентности а самим тим мења се и 
значење глагола (уп. Апресян 1995: 120–121).  

Наиме, по нашем мишљењу на основу конкретног просторног значења18 
адлативности које је у асоцијативној вези са њему антонимским, аблативним  
значењем, тј. са „одвајањем” (да бисмо нешто нечему приближили (адлативност) 
морамо га од нечега удаљити (аблативност)), а на основу експеријенцијалне 
импликације (Кустова 2004: 57), даље се развија значење одвајања као одрицања. 
На тај начин се додатно интензификује семантичка компонента ‘одрицање’ већ 
садржана у структури номиналног конституента синтагме. Другим речима, гла-
голска компонента овде има и функцију интензификатора. 

У предлошким синтагмама, које су у поређењу са беспредлошким у већем сте-
пену фразеологизиране, сема ‘одрицања’, по нашем мишљењу, још је наглашенија, 
што је посебно уочљиво у српском језику будући да префикс при- „uz glagole 
kretanja zahtjeva za kolokat besprijedloški mjesni dativ” (Kovačević 1992: 61).19 

Дакле, видимо да на основу, условно говорећи, јачине семе ‘одрицање’ гла-
гол жртвовати, беспредлошке и предлошке синтагме заузимају различита ме-
ста на градацијској скали. 

18 Оно што желимо да нагласимо је да се и у овом случају потврђује исправност запажања 
Љ. Поповић: „Конкретно-просторна значења префикса су примарна. У односу на њих у проце-
су метафоризације и апстрактног преосмишљавања семантике развила су се остала. Примарна 
просторна семантика предлога очувана је у ‘унутрашњој форми’ префикса и управо она доча-
рава полазну основу метафоризације која, као што је познато, одсликава специфичне путеве 
формирања семантичке репрезентације стварности у језику” (Поповић 2008: 246).

19 Глагол принети у конструкцији са предлогом на среће се у ограниченом броју израза. 
Поред принети на жртву корпус потврђује употребу овог глагола у моделу V na +NAcc само 
још  двама случајевима: принети на дар, принети на олтар. 
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Из наведених примера види се да се у српском језику мења и таксономска 
природа објекта који је сада немаркиран на основу критеријума живо/неживо. 

Стога сматрамо да значење конструкција принести жертву/принести в 
жертву и принети жртву/принети на жртву у оба језика можемо парафрази-
рати на следећи начин: А1 због А2 одриче се А3 у корист А4, где је А1 онај који 
се одриче некога/нечега, А2 – оно због чега/кога се жртвује, А3 – оно што се 
жртвује, А4 – онај који жртву прима.

Иако предлажемо исту парафразу како за беспредлошку, тако и за пред-
лошку конструкцију, у употреби датих синтагми у реченици постоје извес-
не разлике: предлошка синтагма у оба језика скоро без изузетка подразумева 
конкретизацију чега се А1 одриче у корист А4, док је код беспредлошке то пре 
изузетак него правило:

(21) ‒ Но права благотворить и приносить в жертву даже самого себя, 
надеюсь, у меня никто не отнимет (РК).
(22) Трговци који долазе у ову земљу, не могу ни продати ни купити што, 
ако нису принели на жртву штогод скупоценије од своје робе. Тек по-
сле ове жртве, они могу обавити своју трговину (Кларин).
(23) Жертва приносится кому-то, правда? Самому себе нельзя прине-
сти жертву. То, что вы называете жертвой, есть естественная функ-
ция народа, ваша функция, моя функция, функция этих девочек (РК).
(24) Онда пустише на њега пчеле, осе и стршљенове, да би изуједан био 
приморан  принети жртву идолима (Кларин).

С друге стране, код предлошких синтагми семантички учесник са уло-
гом бенефицијент (А4 (онај који прима жртву)) не мора добити своју 
реализацију на површинском синтаксичком нивоу, док је у беспредлошким 
обрнут случај, поготову када је српски језик у питању. У руском језику так-
ви примери нису ретки. 

Семантички учесник са улогом бенефицијент врло је важан и када је реч о 
употребној и стилској вредности беспредлошких синтагми у српском језику, 
у ком су, за разлику од руског језика, обе конструкције, предлошка и беспред-
лошка, карактеристичне, пре свега, за сакрални функционалностилски ком-
плекс. Уколико имамо употребљену беспредлошку синтагму, семантички учес-
ник са улогом бенефицијент, као што смо већ рекли, добиће своју реализацију 
на површинском синтаксичком нивоу, и то је најчешће Бог, или богови, идо-
ли. Беспредлошка синтагма и нереализована семантичка валентност ‘онај који 
жртву прима’ срећу се у текстовима који су по свом садржају везани за неку од 
дневних друштвено-политичких тема:

(25) Поштовани/на, Динкић није заклао овцу да би принео жртву већ ком-
плетну српску привреду и све што му је дошло под руку.

(26) Без обзира на то ко је колику жртву принео, колики допринос дао по-
крету и колики успех постигао, то им није дало никакво право да уђу у руковод-
ство покрета, јер је то изгледа доживотно резервисано за Породицу. 

 У односу на критеријум ‘вољност/невољност’ на основу примера из 
електронских корпуса долази се до закључка да издвојене синтагме нису 
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маркиране иако се предлошке чешће срећу као вербализатори микроконцеп-
та ‘вољна жртва’:

(27) Как Светлана, чья работа и так называемая „зарплата” ничего, кроме 
усмешки, у него не вызывали, может требовать принести в жертву его раз-
вивающуюся и денежную карьеру! (РК)

(28) Он сказал, что готов принести в жертву, как выразился, этой любви 
все, что до сих пор казалось ему важным в его жизни: своих друзей, свою се-
мью, свою родину (РК).

(29) Онда пустише на њега пчеле, осе и стршљенове, да би изуједан био при-
моран принети жртву идолима (РК).

(39) Према библији, Исак је син «праоца» Аврама, који је био спреман да га 
принесе на жртву. 

Закључак. На основу извршене анализе може се извести закључак да је 
проучавању језичке слике света у различитим језицима врло важно приступи-
ти са компаративно-контрастивног становишта, будући да уочавање како раз-
лика, тако и сличности у семантици поређених језичких јединица као елеме-
ната језичке слике света доприноси њеној веродостојној реконструкцији и 
маркирању национално-специфичних особености концептуализације одређеног 
исечка ванјезичке стварности. 

Анализа је показала да се синтагме принести жертву/принести в жерт-
ву у руском и принети жртву/принети на жртву у српском језику, без обзи-
ра на присутне сличности,  имају различиту употребу: у српском су, за разлику 
од руског језика, оне првенствено карактеристичне за сакрални функционално-
стилски комплекс, те се намеће закључак да је у српском језику у датом случају 
наглашенија дистинкција сакрално – световно.

Осим тога, још једном је потврђена истинитост тврдње да: „Semantička 
kategorija prostora, prema teoriji semantičkih lokalizacija, od posebnog je značaja 
za modeliranje prostorno uobličenih kategorija sa neprostornim značenjem, npr. 
vremena, pripadanja i drugih kategorija, jer predstavlja najrazvijeniji jezički izraz 
principa jezičke natkategorijalne lokalizacije” (Piper 1998: 92).

Скраћенице
РК – Национальный корпус русского языка
СК – Korpus savremenog srpskog jezika 
Кларин - NoSketch Egine
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Драгана Керкез

КОНЦЕПТ ЖЕРТВЫ И ТЕОРИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И СЕРБСКОГО ЯЗЫКА)

Резюме

В настоящей работе глагольно-именные словосочетания принести жертву/
принести в жертву и принети жртву/принети на жртву анализируются в ка-
честве средств репрезентации жертвы, являющейся одной из ключевых идей 
русской и сербской языковой картины мира.

В частности, анализ данных глагольно-именных словосочетаний показал, 
что, по сравнению с глаголом жертвовать, значение действия «отречься» ин-
тенсифицировано в семантической структуре беспредложных словосочетаний, 
и еще более сильно интенсифицировано в предложных, так что упомянутый 
глагол, словосочетания с предлогом и без него в обоих языках образуют шкалу 
градации.

С другой стороны, выделенные словосочетания в сербском языке, в отличие 
от русского, характерны прежде всего для сакрального функционально-стили-
стического комплекса. Поэтому можно утверждать, что в данном случае разни-
ца между сакральным и светским более ярко выражена в сербском языке.

Все это является очередным подтверждением того, что сравнительно-сопо-
ставительный подход играет исключительно важную роль при изучении языко-
вой репрезентации того или иного куска внеязыковой действительности на ма-
териале разных, в том числе и близкородственных языков.

Теоретическую и методологическую основу проведенного автором исследо-
вания представляет теория семантических локализаций, а также теория инте-
грального описания языковых единиц. 
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О ПРОСТРАНСТВЕННОМ ФРАГМЕНТИЗАТОРЕ СТОРОНА  
В ПОНЯТИЙНЫХ МЕТАФОРАХ

Работа продолжает линию исследования именной системы пространственных фрагмен-
тизаторов (ПФ), участвующей в выражении непространственных отношений по аналогии с 
пространственными.  Непространственные отношения концептуализируются как схемы на 
уровне ментальной репрезентации и отражаются в понятийных метафорах как (мета)лока-
лизация, где ПФ сторона выполняет функции ориентира и конкретизатора недоступного 
чувственному опыту понятия или выражения результата мышления. ПФ сторона рассма-
тривается в рамках семантической оппозиции ‘одна сторона’–‘другая сторона’ в типичных 
грамматико-синтаксических конструкциях, где выявляются функции и семантические ком-
поненты данного ПФ, которые актуализируются в метафоре. 

Ключевые слова: пространственный фрагментизатор, сторона, понятийная метафора, 
ориентир, семантическая локализация, металокализация. 

The paper continues the line of research of the noun system of spatial fragmentizers (SF), which par-
ticipates in the expression of non-spatial relations by analogy with spatial ones. Non-spatial relations are 
conceptualized as schemata on the level of mental representation and are reflected in conceptual meta-
phors as (meta)localization, where the SF сторона functions as an orientation point and concretizer of a 
concept or an abstract phenomenon inaccessible to sensual experience.  The SF сторона is considered 
within the semantic opposition ‘one side’–’the other side’ in typical grammatical-syntactic groups, where 
the functions and semantic components of this SF, which are actualized in the metaphor, are revealed. 

Keywords: spatial fragmentizer, сторона ‘side’, conceptual metaphor, orientation point, seman-
tic localization, metalocalization.

Неиссякаемый интерес к метафоре подтверждают новейшие исследова-
ния (Колесов 2021; Осокина и др. 2021; Опарина 2021; Песина и др. 2021; 
Прохорова 2021; Пятунина 2021; Миленковић 2021; Халас Поповић 2021; 
Filipović Kovačević 2021; и др.). 

Выдвижение метафоры на уровень когнитивной модели мышления запад-
ными когнитивистами (Lakoff & Johnson 1980) не шло в разрез с россий-
ской лингвистикой, развивающейся в сторону функционализма и дискурсив-
ности. Глубоко и системно изучались и вопросы пространства (Всеволодова и 
Владимирский 1982; Апресян 1995; Бондарко 1996; Гак 1996), и вопросы ме-
тафоры (Арутюнова 1978, 1990, 1997; Телия 1988; Скляревкая 1993). По сло-
вам Анны Зализняк, «…не будет преувеличением сказать, что отечественная 
семантика всегда была “когнитивной”» (2013: 32–33). Это справедливо и в от-
ношении сербского ученого Предрага Пипера, автора теории семантических 
локализаций (ТСЛ), раскрывающей механизмы пространственных метафор в 
славянских языках (Пипер 1988; 2012; 2014; Piper 2001).  
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Среди актуальных проблем науки, изучающей метафору (семантики, когни-
тивной семантики, «метафорологии»), кроме сложностей, связанных с «рас-
плывчатостью» (Гак 1988: 12) и «зыбкостью» понятий (Песина и др. 2021: 45), 
неоднократно отмечалось стремление к новым решениям вместо ревалориза-
ции старых, не позволяющее создать «синтетичную теорию метафоры в грам-
матике и семантике», где «опыт локалистически ориентированных исследова-
ний наверняка имел бы значение далеко не второстепенное» (Piper 2001: 28–29). 

1. Метафоризация vs металокализация
В работе не рассматривается теория метафоры (классификации, дефи-

ниции), о которой написано немало (Арутюнова 1978, 1990, 1997; Lakoff & 
Johnson 1980; Гак 1988; Телия 1988; Скляревская 1993; Арутюнова и Левонтина 
2000; Падучева 2004; Klikovac 2004; Kövecses 2010; Кликовац 2018; Filipović 
Kovačević 2021; и др.). В ТСЛ под метафоризацией понимается перенос про-
странственных критериев в непространственную сферу. Поясним, П. Пипер 
не считал, что семантическая категория пространства имела хронологический 
приоритет при формировании категорий темпоральности, посессивности, ка-
узальности и др. Вслед за предшествующим поколением локалистов он выде-
лял модель высшей, надкатегориальной локализации, которая в категории про-
странства реализовалась (став «протолокализацией») более эксплицитно, чем в 
других, по сути изоморфных с ней категориях – не только семантических, но и 
грамматических.1 Схематически локализация представляется как связь некоего 
объекта локализации с локализатором с помощью ориентира с возможностью 
конкретизации дополнительных ориентационных и динамических параметров. 
Наряду с выделением автором принципа надкатегориальной локализации как 
высшей схемы (Piper 2001: 38–43), в духе когнитивизма следует рассматривать 
и относительность распределения ролей в схеме «объект-ориентир-локализа-
тор», а также сам выбор того или иного грамматико-синтаксического средства 
для выражения семантических отношений (см. об этом также Поповић 2017: 
323–325). 

В общем виде локализации делятся на два типа: А. пространственные и Б. 
обладающие особенностями пространственной метафоры, выраженными в 
большей или меньшей мере (Piper 2001: 43). Тип Б – языковая металокализа-
ция, проекция пространственной схемы на нефизический план, т. е. простран-
ственная метафора – и является объектом рассмотрения в настоящей статье. 
Этим продиктована и методология – синтез положений ТСЛ, т. к. речь о лока-
лизациях, и аппарата когнитивистики, т. к. речь о ментальной репрезентации.

 
2. Фрагментизаторы пространственные и непространственные  
Настоящая работа продолжает линию изучения системы пространствен-

ных фрагментизаторов (ПФ), наиболее полно представленных в (Шапић 2018) 
с фокусом на их функции в рамках семантической категории пространства. 

1 Напр., категория будущего времени в серб. языке как модель фронтальной экстралока-
лизации.
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Это именная категория несамостоятельных фрагментов пространственно-
го целого, играющих системную роль в локализации пространственных и не-
пространственных  объектов – верх, низ, верхняя/нижняя часть, лицо, сторо-
на, бок, внутренность, середина, центр, периферия, край, конец, глубина и др. 
Функционирование системы, структурированной в виде семантических оппо-
зиций, а в терминах когнитивизма – «схем-образов», таких, как ‘верх’–‘низ’, 
‘внутренность’–‘наружность’, ‘центр’–‘периферия’ и др., представлено в тер-
минах и понятиях ТСЛ, а внутри- и межсистемные связи ПФ сопоставлены на 
русско-сербском материале корпусов НКРЯ и SrpKor2013. Материал указал 
на богатейший метафорический потенциал ПФ, однако целью исследования 
(Шапић 2018) не ставилось изучение метафор.

В продолжение диссертационного исследования нами опубликован ряд ра-
бот, посвященных метафорической функции ПФ в русском и сербском языках. 
В частности, представлена функция пространственно-временных фрагменти-
заторов в сочетаниях в начале года, до конца недели, на середине урока, а фонд 
ПФ на поле темпоральности обогащен новыми вхождениями – в ходе, за время, 
в период, на протяжении, на исходе, в течение и др. (Шапич 2021б). В другой 
статье, посвященной метафорам эмоций и ментальных состояний, рассмотре-
ны функции ПФ глубина и серб. дубина (Шапич 2021в). Ранее на материале рус-
ских и сербских фразем описана группа единиц со значением ‘край’ и ‘конец’ 
(Шапич 2019). 

Предметом настоящей статьи является ПФ сторона в пространственной ме-
тафоре прежде всего в русском языке, с связи с объемностью материала, кото-
рый в перспективе будет сопоставлен с сербским. 

4. ПФ сторона 
ПФ сторона выражает отношение латеральности в рамках эквиполентной 

семантической оппозиции ‘одна сторона’–‘другая сторона’.2 Функции уточ-
нения локализации сторона выполняет в виде дву- и многочленного ориен-
тира в составе с единицами изофункциональных подсистем – предлогами в, 
на, с(о); прилагательными на левой стороне; числительными с двух сторон; 
местоимениями в эту сторону и др. В синтагматических связях с носителями 
значения иного ориентационного критерия сторона перенимает их ориента-
ционный семантический компонент – верхняя, нижняя, передняя, задняя, вну-
тренняя, внешняя сторона. Выбор схем ориентации зависит от референции 
– та, эта; левая, правая. Так, локализатор коробка может быть ориентирован 
перечисленными выше ПФ, а также углами, боками, верхом, низом, внутренно-
стью и поверхностями, аналогичным сторонам, ср. внутренняя нижняя по-
верхность. Имеются и ограничения: стороне не свойственны значения ‘центра’ 
(ср. *центральная/*средняя сторона).

ПФ выступает как часть локализатора по определению, так же как и фраг-
мент является ингерентной частью целого. Партитивность выражена в основ-

2 В (Шапић 2018) подгруппа названа ‘сторона’; здесь наименование скорректировано, 
чтобы подчеркнуть двойственность и оппозиционность. 
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ном генитивной связью ПФ + ЛGen. Для меронимических отношений типична 
интралокализация, однако под влиянием предлога в составе многочленного 
ориентира реализуются также отношения экстралокализации – в стороне от 
+ ЛGen.

В синтаксическом плане сторона может выполнять предложные функции – 
в сторону / со стороны реки, а также наречные – обойти стороной, отойти в 
сторону, смотреть со стороны. 

Неудивительно, что спектр семантических особенностей обеспечивает ПФ 
сторона «комфортность» употребления в контекстах за пределами чувствен-
но воспринимаемого пространства. Рассмотрим, как и какие пространственно-
партитивные функции ПФ действуют при металокализации и каким образом 
это может дополнить картину о системе ПФ вне категории пространства. С це-
лью организации и ограничения материала (НКРЯ предлагает рекордных 274 
633 вхождения сторона; для сравнения, на верх приходится 19 912 вхождений) 
проанализируем наиболее типичные синтаксемы в метафорах с компонентом 
сторона.

5. Семантико-синтаксические модели метафор с компонентом сторона

в сторону (+ ЛGen)

(1) От ворот в сторону города вёл мост.3
(2) Акценты в спектакле смещены в сторону комедии.
(3) Бюджет скорректирован в сторону сокращения расходов.
По ТСЛ, объектами локализации являются мост, акценты и бюджет, ло-

кализаторами – город, комедия и сокращение расходов. Двучленный ориентир 
в сторону отражает отношения адлативности с помощью вин. падежа. Но если 
в (1) пространство является реальным (город), то в (2) и (3) оно воображае-
мый конструкт, метафорическая проекция когнитивной структуры источника 
на структуру цели с помощью схемы-образа. 

Локализатор сокращение в (3), трансформируемый в клаузу сократить 
рас хо ды, демонстрирует сложный синтаксико-грамматический уровень ПФ. 
Типичность сочетаний в сторону увеличения, уменьшения, усиления, ослабле-
ния (влияния и др.), а также измениться в (наи)лучшую, (наи)худшую сторону 
указывает на схему направленности объекта локализации вдоль градационной 
шкалы к одному из ее полюсов-локализаторов. Это позволяет говорить о вспо-
могательной функции ПФ в представлении градации – категории, грамматиче-
ским ядром которой является компарация прилагательных и наречий, ср. тен-
денция развития стиля росписи в сторону большей декоративности. Данная 
схема ставит вопрос о грамматической функции данного (и других) ПФ и тре-
бует более пристального рассмотрения.

3 Этот и следующие примеры взяты из корпуса НКРЯ; в ряде случаев – в сокращении.
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в сторону, в стороны

(4) Ну хорошо – шутки в сторону: я хочу сделать важное заявление.
(5) Мысли разбежались в (во все) стороны.
Фразема (4) с метафорой в основе характеризуется рядом важных особенно-

стей. Инструментарий ТСЛ выявляет опущение локализатора (сторона чего?). 
Нами описывались случаи опущения подразумевающегося локализатора (в це-
лях экономии языка, во избежание повтора – поджарьте рыбу, 5 мин. с каждой 
стороны рыбы). Однако здесь речь о сдвиге фокуса внимания, профилирую-
щем важную информацию – перемещение (формой вин. п.) объекта локали-
зации шутки на периферию от наблюдателя, знаменующее смену периодов. 
Поскольку фразема имеет значение ‘окончания’ периода шуток, данный ПФ 
можно с правом отнести к числу нетипичных ПФ на поле темпоральности. 

Семантический компонент ‘окончание’ находим и в других примерах с ад-
вербиалом в сторону ‘прочь’ с предикатами аблативного действия отбросить, 
отринуть, отложить, отодвинуть, отмести и др. Так, среди объектов лока-
лизации при предикатах отбросить в сторону встречаем сомнения, опасения, 
предрассудки, причитания, подробности, этический фактор, пропагандист-
скую шелуху, политику, национальную гордость, патриотизм и т. д. 

Удаленный мир на периферии не подвергается дробному членению, что до-
казывает нетипичность уточнений правая, верхняя и т. д. – *отложи дела в ле-
вую сторону.4 В примерах с «раздвоением» наблюдателя он, оказываясь в сто-
роне, со стороны, часто бездействует – быть в стороне от происходящего, 
взирать на все со стороны. 

в сторону от + ЛGen

(6) Это шаг в сторону от темы.
Метафора (6) имеет в основе смещение объекта с центра/середины, имею-

щих коннотацию ‘верной’ точки/линии, трактуемое как отклонение от курса.  
По сравнению с (2, 3) с локализатором в постпартитивной позиции (в сто-

рону чего) и (4, 5) с отсутствием локализатора из-за перемещения точки отсче-
та на наблюдателя ‘от меня’, в (6) за метафорическую схему взяты отношения 
экстралокализации от референтной точки тема. Отметим, что метафора шаг в 
сторону не требует обязательного дополнения и при его отсутствии оказалась 
бы в одной группе с (4, 5).

4 С глаг. префиксом oт- типично сочетание предлога от, а не в – отойти от 
стола,*отойти в комнату, но отойти в сторону. Отсюда аблативно-адлативная префик-
сально-предложная двусмысленность – к периферии и от центра.
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на сторону + ЛGen

(7) И не просто сдался, а открыто перешел на сторону врага.
Метонимия и связанная с ней терминологизация (стороны заключили кон-

тракт), выносят данную синтаксему на периферию поля ПФ, т. к. сторона 
перенимает значение целого; хотя сохраняется когнитивная информация о том, 
что сторон – две. Семантико-синтаксическая роль ПФ становится агентивной 
– конкурирующие стороны, а также противостоящие, воюющие, выигравшая, 
конфликтующие, побежденные и др.  

Профилирование одной из сторон обеспечивает значение ‘одна из черт’, ос-
лабление оппозиции и непространственную конкретизацию деловая, комиче-
ская, материальная, мужская, научная и др. 

со стороны (+ ЛGen) 

(8) Дети, с одной стороны, не терпят фальши, а с другой – очень доверчивы.
Метафоризация основана на концептуализации понятий мысль, проблема, яв-

ление и т. д. Опущен и локализатор, и объект локализации. Очевидна когнитив-
ная проекция действия, сопровождающего анализ информации – наблюдатель 
мысленно обходит/поворачивает нечто различными сторонами, «рассматривая» 
с обеих сторон. О топологии (форме) энтитетов можно констатировать лишь це-
лостность и наличие границ – оборотная сторона несбывшихся надежд. Оценка 
наблюдателя выстраивается на противопоставлении признаков, более или менее 
очевидно распределяясь на градационной шкале ‘хорошо’–‘плохо’. 

(9) Для концерта не надо никого приглашать со стороны: в школе найдут-
ся свои танцоры.

Отсутствие локализатора в (9) актуализирует оппозицию ‘свой’–‘чужой’, со-
пряженную с оппозициями ‘центр’–‘периферия’ и ‘хорошо’–‘плохо’. 

(10) Возможно недопонимание со стороны начальства.
В метафорах данного типа среди объектов типичны существительные дей-

ствия – содействие со стороны организаций, давление со стороны магнатов, 
замечания со стороны филологов и т. д. В семантической модели ‘начальство 
не понимает кого-л.’ происходит перестановка актантов и функциональное пе-
рераспределение синтаксических ролей с помощью синтаксической связки (и 
стилистического маркера) со стороны. В плане диатезы пример перекликается 
с (3) и интересен для более подробного анализа. 

со (всех) сторон 
(11) Здесь давят со всех сторон, дышать нечем (о невозможности публика-

ции романа).
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Центрипетальность, адлативность, мультилатеральность и отсутствие лока-
лизатора (референция от наблюдателя) характерна для метафор критиковать 
со всех сторон; со всех сторон слышны возгласы; расследуя убийство, они ко-
пали со всех сторон; со всех сторон подхалимаж; обмозговать со всех сторон 
и др. Концептуализируется поворот объекта по кругу/перемещение наблюдате-
ля, как при осмотре. Мультилатеральность выражают атрибуты все и четыре, 
напр. иди на все четыре стороны ‘все равно, куда’, хотя множественность ино-
гда отождествляется с двойственностью (все = обе, две, та и эта): быть по раз-
ные стороны баррикад; тянуть одеяло в разные стороны; и даже родственни-
ки с папиной/маминой стороны.

  
6. Заключение.
В ситуации металокализации ПФ сторона не просто взаимодействует, но 

и дополняет собой наречную и предложную пространственные подсистемы. 
Топология локализаторов идея, мысль, явление и др. не играет роли. 

Среди метафор выделяются два основных типа: а) с «абстрактными» поня-
тиями, не имеющими объективации – обдумать со всех сторон и б) перенос ре-
альной ситуации в новое окружение – давят со всех сторон. Для метафор нети-
пична адъективная конкретизация левая, внутренняя, нижняя и др.

Основными семантическими признаками ПФ сторона в метафоре являются 
а) парность сторон; б) оппозиционность сторон друг другу; в) оппозиционность 
сторон центру, синонимия с периферия; г) корреляция с оппозициями ‘хорошо’–
‘плохо’ с конкретизацией промежуточных коннотаций и ‘свое’–‘чужое’; д) тем-
поральная сема ‘окончание’ – отбросить в сторону; е) грамматико-синтаксиче-
ская функция и стилизация – замечания со стороны филологов. 

Объем работы не позволяет рассмотреть и другие примеры: метаться из 
стороны в сторону ‘менять мнения’; обойти стороной; мое дело – сторона; 
родная сторона; диминутивы сторонка; результаты транспозиции всесто-
ронний, посторонний, сторониться; синонимы бок о бок – и сопоставить их 
с сербскими ПФ страна и бок. Это обеспечит более четкое представление о 
диапазоне функций единицы и всей системы, организующей и наблюдаемое, и 
когнитивное пространство, а также раскрыть национальную специфику языко-
вых систем.
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Јулија Шапић

О ПРОСТОРНОМ ФРАГМЕНТИЗАТОРУ СТОРОНА  
У ПОЈМОВНИМ МЕТАФОРАМА 

Резиме

Рад је посвећен проучавању појмовних метафора са просторном етимологијом 
и компонентом сторона у руском језику. Разматрањем ове високофреквентне 
јединице настављају се наша истраживања функционисања просторних фраг-
ментизатора (ПФ) у просторним и непросторним категоријама. Под непростор-
ним подразумевају се области у којима просторне схеме испољавају мањи или 
већи степен метафоризације, укључујући и област менталне репрезентације, 
те се у њима може говорити о металокализацијама појмова који нису чулно 
сазнатљиви. Метафоре се разматрају као ситуације (мета)локализације кроз 
призму теорије семантичке локализације Предрага Пипера, те се у раду кори-
сти појмовно-терминолошки апарат те теорије – локализација, локализатор, 
објекат локализације, оријентир и други. Међутим, ситуације локализације су 
смештене у шири контекст савремене когнитивнолинвистичке научне парадиг-
ме и посматране као схеме-обрасци менталних репрезентација у корелацији са 
сфером-извором. Анализа ПФ сторона се спроводи на грађи електронског кор-
пуса НКРЯ, а примери су груписани према синтаксичким моделима. Помоћу 
инструментарија ТСЛ представљене су просторне релације ПФ сторона као 
вишечланог оријентира уз истицање карактеристика од посебног значаја за 
расветљавање механизама метафоричких пројекција. Разматрањем примера до-
лази се до закључака да се међу такве карактеристике убрајају семантичке ком-
поненте парности страна, супротстављености страна, супростављености стра-
на центру и поистовећивање сторона и периферия, корелација са опозицијама 
‘добар’–‘лош’ уз конкретизацију на градацијској скали међу половима (в 
сторону улучшения) и ‘свој’–‘туђи’ (приглашать со стороны), развој тем-
поралног значења ‘завршетак, престанак’ (отбросить сомнения в сторону), 
конкретизација граматичко-синтаксичких функција и стилизација текста (заме-
чания со стороны филологов). 

Кључне речи: просторни фрагментизатор, сторона ‘страна’, појмовна мета-
фора, оријентир, семантичка локализација, металокализација.
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О ПРОСВЕТИТЕЉСКОЈ ИНТЕНЦИЈИ ШТАМПАНИХ БУКВАРА 
ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИНА – ЛАТИНСКИ БУКВАР  

И ПЕРВОЕ УЧЕНИЕ**2

У раду се анализирају два буквара првог српског просветитеља Захарије Орфелина, који 
су до данас у науци прилично слабо истражени. На почетку се уводи Орфелинов лик и дело 
на широј позадини просветитељске епохе. Након тога, тема се сужава на његово стваралашт-
во у контексту школске књиге, где располажемо са три калиграфије, два буквара и једним 
уџбеником. Буквари Захарије Орфелина настали су као продукт ране фазе његовог ствара-
лаштва. Оба су штампана у венецијанској штампарији Димитрија Теодосија и представљају 
књиге написане од српског аутора специфично за српску публику. Они садржајно прате стан-
дардну праксу писаних буквара свог времена – у њима деца уче прво алфабет (азбуку), сло-
гове, речи и онда реченице на примеру црквених текстова. Са друге стране, у Орфелиновим 
букварима могу се наћи и неке посебности. Оба обилују коментарима аутора, који служе 
разјашњавању проблематичних места њихових садржаја и показују истовремено Орфелинову 
свест о важности учења са разумевањем. Посебно је словенски буквар Первое учение богат 
дидактичким иновацијама. У њему се такође налазе чак два поглавља посвећена, за 18. век 
нетипично, основама световних наука. Закључно се разматра значај ових буквара за српску 
историју и културу и изводе закључци о просветитељској интенцији њиховог аутора.

Кључне речи: Захарија Орфелин, школска књига, буквар, образовни систем, просветитељство.

The paper analyzes two primers written by the first Serbian enlightener, Zaharije Orfelin (1726–
1785), which so far has been a rather neglected topic. At the beginning, Orfelin’s character and work 
are introduced on the broader background of the Age of Enlightenment. After that, the topic is nar-
rowed down to his work in the context of school books, i.e. three calligraphy books, two primers and 
one textbook. Zaharije Orfelin’s primers were created as a product of the early phase of his work. Both 
were printed in Venice, at the printing office of Dimitrije Teodosije and are books written by a Serbian 
author specifically for the Serbian audience. In terms of content, they follow the standard practice of 
written primers of their time – children first learn the alphabet, syllables, words and then sentences on 
the example of church texts. On the other hand, there are also some peculiarities that can be found in 
Orfelin’s primers. They both contain authorial comments, which serve to clarify the problematic plac-
es of their content and at the same time show Orfelin’s awareness of the importance of learning with 
understanding. The Slavic primer Pervoe učenie is specifically rich in didactic innovations. It also 
contains two chapters dedicated to the basics of secular knowledge (which is not very typical for the 
18th century). In conclusion, the significance of these primers for Serbian history and culture is con-
sidered and conclusions about the enlightening intention of their author are drawn.

Keywords: Zaharije Orfelin, school book, primer, educational system, Enlightenment.
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Захарија Орфелин (1726–1785) један је од најзначајнијих српских просве-
титеља, а хронолошки, сматра се, и први. Његово стваралаштво стајало је на 
почетку једне нове епохе код Срба, на прелазу из барока у просветитељство и 
из средњевековног у модерно доба. Он представља нови тип културног ствара-
оца, другачијих тежњи и схватања од својих претходника, а пре свега другачије 
циљне публике. Његова дела највећим су бројем научнопопуларног типа, 
намењена широком кругу интендираних читалаца и окренута образовању ни-
жих слојева српског друштва, којима је оно до тада било углавном ускраћено. 
Такав је, на пример, Славеносрпски магазин (1768) – прво издање периодике на 
јужнословенском простору. 

Основна тема овог доприноса биће ипак један посебан део Орфелиновог 
опуса, до данас у науци недовољно познат и проучен. Ради се о жанру школске 
књиге, а у оквиру тога посебно о букварима, уџбеницима намењеним почетној 
настави читања. У овом тренутку су нам позната два његова штампана буквара 
– Латински буквар из 1766. и буквар црквенословенског језика Первое учение 
(у наставку још и Словенски буквар) из 1767. године (2. изд. 1792.).

1. О животу и делу Захарије Орфелина. 
На самом почетку, како би се стваралаштву Захарије Орфелина дали потребни 

оквири, од значаја је увести његов лик и дело, са подацима којима располажемо. 
Нажалост, мора се рећи да су нам многи делови живота нашег просветитеља до 
данашњег дана непознати. Зна се да је рођен 1726. године у Вуковару, да је име 
његовог оца било Јован (Стајић 1935: 127), као и да је имао жену Ану и сина 
Петра. Сина се још у његовим раним годинама одрекао – сматра се због лошег 
владања, са којим није могао да се помири (Остојић 1923: 36). Орфелиново пра-
во презиме било је Стефановић, док је мистериозно порекло његовог уметнич-
ког презимена било и остало предмет научне дебате. 

Из свих извора се може закључити да је Захарија био човек уметничке при-
роде, па се тако и његово радно место и место пребивалишта често мењало. 
Током живота радио је као учитељ, канцелист у Митрополији, благајник 
Темишварског владике итд. Најзначајнији је историјски вероватно као радник 
у штампаријама Димитрија Теодосија у Венецији и Јосифа Курцбека у Бечу, 
где је означен као једна од најзаслужнијих личности за објављивање великог 
броја српских књига.1 Орфелин је пред крај живота остао тешко болестан, са 
недовољно материјалних средстава. Умро је 1785. године на имању епископа 
Јосифа Јовановића Шакабенте у Новом Саду, што сазнајемо из записа у днев-
нику његовог савременика Јована Рајића (Чурчић 2002: 343). Као будућег вели-
кана научнопопуларне књижевности и културе Захарију Орфелина препознали 
су још његови савременици, па и најзнаменитији српски просветитељ, Доситеј 
Обрадовић (Чалић 2011: 111).

3 Његова делатност у Теодосијевој штампарији везује се са периодом њеног највећег про-
цвата (Остојић 1923: 26). Тамо су, између осталог, штампани Орфелинови буквари, уџбеник 
латинског језика Первые начатки латинскаго языка и Славеносрпски магазин. Јосиф 
Курцбек, код кога је, због своје тада већ поодмакле болести, радио само кратко, Орфелина је 
као радника такође веома високо ценио (н.д.: 73).
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У основи, Орфелинов опус сведочи о идеолошки поткрепљеној намери 
стварања за своје сународнике. Са изузетком неколико песама са стваралач-
ких почетака (које се и уопште сматрају најслабијим делом Орфелиновог опу-
са), располажемо изузетно разноликим репертоаром његових просветитељских 
дела. Ту се може наћи периодика (Славеносрпски магазин, 1768), историјска 
монографија (Житије Петра Великог, 1772), приручник за справљање вина 
(Искусни подрумар, 1783). Са једнаком интенцијом написан је и његов Вечни ка-
лендар (1783) – према свом имену, средњевековног жанра минеја.1 Заједнички 
садржалац свих наведених дела јесте њихов изразито научнопопуларни карак-
тер, што их чини хронолошки првим просветитељским текстовима код Срба, а 
Орфелина последично првим српским просветитељем.

2. Просветитељство Захарије Орфелина.
Иако у основи покрет инспирисан европским у 18. веку актуелним и модер-

ним идејама, просветитељство код Срба ипак је представљало комбинацију неко-
лико различитих културних утицаја. Код раних српских писаца просветитељске 
епохе проналазе се тако елементи барокног (Павић 1979: 85), али и старог, тра-
диционалног, православног светоназора. Орфелин је по овом питању вероватно 
најрепрезентативнији представник српског просветитељства, како су сви наве-
дени утицаји код њега присутни те заједно кроје целину која одражава смисао 
ове, у своје време веома племените идеје.2 Сматра се да је 18. век време када је 
створена основа за образовање запостављених, нижих слојева становништва. 
Образовни садржаји и општа знања су први пут, на иницијативу појединаца по-
пут Орфелина, почели бити стављани на располагање обичном човеку. Сматрало 
се да се тиме човеку даје могућност за интелектуални напредак и побољшање 
сопствених животних услова кроз већу свест о свету и светским приликама, 
чиме би у коначници дошло до повећања нивоа благостања у свакодневном жи-
воту. Наведене идеје јасно и недвосмислено прожимају Орфелинова дела, што 
ће на примеру жанра школске књиге у наставку бити приказано.

3. Захарија Орфелин као писац школске књиге
У контексту Орфелинових школских књига данас располажемо немалим 

бројем дела. У питању су три калиграфије, један уџбеник и два буквара. 
Као што је познато, калиграфије су у 18. веку служиле као уџбеници за 

наставу лепог писања у основним школама, које се у ондашњем систе-

4 Након што је Славеносрпски магазин, у своје време сасвим иновативно и због тога 
недо вољно популарно штиво, због недостатка читалачке публике нестао после само једног 
издања, Орфелин је прихватио захтеве свог времена. Вечни календар конципирао је тако 
да споји преко потребну иновацију са традиционалним, читаоцима већ познатим жан-
ром. Средњевековни жанр календара он је употпунио световним садржајима и на тај начин 
промишљено привукао публику свом делу, истовремено уносећи елементе које је са стано-
вишта једног просветитеља сматрао битним.

5 Веома добре показатеље ове мешавине утицаја представљају предговори неких од 
Орфелинових дела. Томе је посвећен наш чланак „О предговорима као жанру славеносрпске 
писмености (на грађи текстова З. Орфелина)” (в. списак литературе). 
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му образовања сматрало значајном вештином. Орфелин је иза себе оста-
вио три калиграфије, под називима: Новая и основательная славеносербская 
[…] калиграфия (1759), Новейшия славенския прописи (1776) и Славенская 
и валахийская калиграфия или наставление къ правилному писанию (1778). 
Последња и најобимнија свакако је његово најзначајније дело овог типа. 
Налогодавац за њено стварање била је сама царица Марија Терезија, а дело 
је њеним одобрењем постало основно средство за учење лепог писања међу 
православним Србима и Румунима (Kostić 1916: 156–157). Једини познати 
Захаријин уџбеник (књига) јесте Первые начатки латинскаго языка (1767), 
који је коришћен у настави у латинским школама, од свог настанка па све до 
реформе школства (в. доле).3

4. Буквари Захарије Орфелина 
Латинскїй букварь (1766)
Буквари ће бити обрађени нешто детаљније од осталих школских књига – 

са становишта садржаја, заступљених дидактичких метода и конкретних ма-
нифеста просветитељске идеје, које дефинишу Орфелина као писца. Први 
буквар Захарије Орфелина настао је 1766. године и штампан је у Млетачкој 
штампарији Димитрија Теодосија. У најзначајнијој монографији посвећеној 
просветитељу, Захарија Орфелин, живот и рад му (1923), Тихомир Остојић 
је посветио Латинском буквару сасвим мало пажње (Остојић 1923: 114–115). 
Зна се ипак да је коришћен у настави претерезијанских латинских школа (до-
душе, врло кратко – само годину дана, до настанка Орфелиновог споменутог 
уџбеника, Первые начатки латинскаго языка) (Гавриловић 1974: 129).

Латински буквар садржајно је подељен на две велике целине: уџбеник и реч-
ник. У уџбеничком делу се Орфелин испочетка бави словима латинског алфабе-
та. На располагању је читаоцу табела на чијој се левој страни налазе латинска 
слова, а на десној њихови називи, написани (према коментару аутора) „славен-
ским словима”.4 Након тога, сва слова излистана су редом као: велика штам-
пана, мала штампана и мала писана. Даље се слова код њега деле и на само-
гласнике, сугласнике и дифтонге па се објашњава њихов специфичан изговор у 
речима, пре свега у односу на вокале. 

Веома је дидактички занимљиво (при чему се ова тежња такође може приме-
тити у буквару Первое учение) да Орфелин, у својим кратким изводима из латин-
ске фонетике, тежи истовремено што већем логичком разумевању тих садржаја 
од стране интендираног читаоца. Томе служе његови коментари у тексту, напи-
сани упрошћеним језиком, ради лакше разумљивости: „С предъ Е и I [Y], та-
кожде предъ АЕ и ОЕ, изговарасе сада, како Славенское Ц, напр. Amice, Амице, 
и протч. Предъ А, О и U и предъ протчїими читасе како К [...]” (Орфелин 1766: 
5). Ова намера, која се у Латинском буквару, хронолошки првом, могла из не-

6 Терезијанска реформа школства представља веома важан догађај, који је извршио сна-
жан утицај на српски образовни систем, и данас осетан. О реформи школства у Хабзбуршкој 
монархији и њеном утицају на Србе в. Нинковић 2011.

7 Занимљиво је споменути да се Орфелин у ту сврху служи грађанском ћирилицом (в. 
Орфелин 1766: 3).
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ких примера претпоставити, у Словенском буквару посведочена је речима, одн. 
отвореним „признањем” самог аутора (в. доле).

У наставку првог дела Латинског буквара Орфелин прати стандардну прак-
су тадашњих уџбеника и од слова ствара слогове по принципу ba, be, bi, bo, bu и 
сл. Након слогова се прелази на стварање целих вишесложних речи па на неизо-
ставни саставни део старих буквара, религиозне текстове. Они су у некадашњој 
настави служили истовремено као текстови за читање (одн. учење лексике) и као 
део приручника за основе веронауке. Сматра се да све до терезијанске реформе 
у српским школама није било организоване наставе веронауке нити уџбеника за 
овај предмет. Радослав Грујић тврди се да су тој сврси служили управо буква-
ри (Грујић 2013: 95), што према концепту оба Орфелинова, као и других буква-
ра написаних кратко пре и после њих, делује вероватно. У Латинском буквару 
су странице подељене на пола преко средине линијом, са чије се леве стра-
не налази текст религиозне садржине на латинском, а са десне на црквенос-
ловенском језику. На овом месту, због изразите сакралности и озбиљности те-
матике текстова, језик није прилагођен читаоцу.5 Орфелин је у буквар уврстио 
библијске садржаје, текстове и молитве које је сматрао најважнијим, попут: Оче 
наш, Символа вере, Десет Божијих заповести, Седам тајни Новог завета, Седам 
дела духовног милосрђа итд.

Други део Буквара посвећен је латинско-славеносрпском6 речнику. Овај реч-
ник заузима отприлике половину текста читавог буквара и подељен је, према 
значењу лексике, на тематске целине. Њему је посвећен веома информативан 
чланак Рајне Драгићевић, која анализом лексике открива неке интересантне 
податке. Према њеном мишљењу, у Орфелиновом речнику се може наћи ве-
лики број речи пореклом из српског народног језика, од којих су многе и да-
нас у активној употреби. Она сматра такође да је аутор „српски превод” наво-
дио наменски, управо са интенцијом веће разумљивости од стране корисника 
(Драгићевић 2018: 147–148), што се поклапа са закључцима изведеним на осно-
ву првог дела Латинског буквара. На крају речника наводе се латински глаголи 
према конјугацији, са преводом.

Первое учение (1767; 1792)7

Буквар Первое учение доживео је два издања. Прво је из 1767. године, штам-
пано такође у Штампарији Димитрија Теодосија, док је друго настало након 
Захаријине смрти, 1792. године, у Бечкој штампарији Стефана Новаковића. Ово 

8 То спада у важне одлике предстандардне језичке праксе. Занимљиво објашњење дате 
појаве нуде присталице теорије о постојању ареала Православне Славије (Slavia Orthodoxa), 
са црквенословенским као језиком јединственим у писменој употреби код њених припадни-
ка (в. више: Кречмер 1996). 

9 „Славеносрпски” јесте управо назив који је сам аутор дао језику на који је са латинског 
преводио, што поткрепљује за превод коришћена руско-, односно српскоцрквенословенска 
лексика, помешана са лексиком народног идиома.

7 У раду ће бити навођени цитати из другог издања Буквара, како је прво издање оштећено 
и због тога непотпуно. Оба издања ће бити наведена у листи извора на крају рада и могу се 
пронаћи на сајту Дигиталне библиотеке Матице српске.
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дело је нешто заступљеније у литератури, иако се засигурно не може сматра-
ти довољно проученим.8 Посебне чланке њему су посветили нпр. Димитрије 
Руварац (1893), Марина Јањић и Боривој Чалић (в. списак литературе), док је 
Буквар неколико пута споменут и у оквирима капиталнијих дела шире тематике. 

Димитрије Руварац овај буквар назива „првим славенским букваром за 
српску децу” (Руварац 1893: 278), односно првим букваром црквенословенског 
језика који је написан специфично за потребе Срба. Пре њега, једини буквар 
којим су се Срби у Хабзбуршкој монархији служили било је Первое учение от-
роком Теофана Прокоповича.9 

Важно је такође рећи да у литератури до данас не постоје сведочанства о 
томе да је Орфелинов буквар Первое учение, иако веома квалитетно написан, 
икада коришћен у настави (Чалић 2010: 74). Његово прештампавање у новом 
тиражу након пишчеве смрти, закључно, вероватно није било подстакнуто 
оваквим практичним разлозима. 

Садржајно је буквар Первое учение веома занимљив, а количина података 
од значаја нажалост превазилази могуће оквире овог доприноса. Наведено ће 
бити зато само оно најзначајније. Прво издање, објављено за Орфелиновог жи-
вота и због тога релевантно за интенцију аутора, састоји се из предговора и де-
вет поглавља.10

Предговор представља један од најважнијих садржајних елемената овог 
буквара. Иако просветитељски феномен славеносрпских писаца уопште, 
он се посебно везује за Захарију Орфелина, због његовог познатог пред-
говора Славеносрпском магазину. Он се сматра својеврсним манифестом 
просветитељске идеје код Срба, али је мање позната чињеница да ово запра-
во није једино Орфелиново дело тог типа. Предговор Первого ученија његов је 
првенац, такође изразито манифестног карактера. У њему је изнесено неколико 
ставова аутора, веома значајних за разумевање идеја које су га подстакле на по-
духват писања школске књиге. 

Пре свега је изнесен став аутора о томе да издавањем буквара Первое уче-
ние помаже да се премости тешкоћа учења српске деце из руских књига, које 
је он сматрао неприлагођеним српском кориснику. Томе је узрок била, према 

8 Буквар Первое учение био је основна тема нашег рада под називом „Первое учение [...] 
називаемое Буквар у контексту просветитељске делатности Захарије Орфелина” из 2021. го-
дине (в. списак литературе – Гагић 2021).

9 У процесу Велике сеобе из 1690. године Срби су дошли на територију јужне Угарске, 
при чему су им од стране тадашњег аустријског цара Леополда Првог обећане Привилегије. 
Услед њиховог непоштовања и кршења српских религиозних права, митрополит Мојсије 
Петровић је, неколико деценија касније, затражио помоћ руског цара Петра Великог, у виду 
слања црквених и школских књига и учитеља који би подучавали српску децу у православ-
ном духу. Буквар Первое учение отроком Теофана Прокоповича је тако, као једна од руских 
школских књига, у српско друштво дошао са учитељима Максимом и Петром Суворовим, 
који су 1726. године основали прве руске школе за Србе у јужној Угарској (Младеновић 2008: 
177–178). 

10 Другом издању додата су још два поглавља, Месјацослов и Придаток. Прво је заправо 
минеј, у коме се могу пронаћи најважнији празници и свеци у току године. Придаток је кра-
так извод из српске историје на две странице, прештампан из Орфелиновог Вечног календара. 
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његовом мишљењу, недовољна образованост наставног кадра, као и језичка 
баријера, одражена у другачијем изговору речи од стране српске и руске деце 
(Орфелин 1792: 2).

Обимом кратак и садржајно усмерен ка интенцији конкретног дела коме 
претходи, предговор Первого ученија посвећен је ипак највећим делом ди-
дактичким принципима које аутор сматра да треба примењивати у настави.11 
Он по први пут у српској школској литератури заговара позитивно емотивно 
условљавање деце и активан рад са њима, тврдећи да им је тим принципом 
успех у усвајању градива гарантован. 

Тако се уместо учења напамет даје конкретна алтернатива. Орфелин пред-
лаже да се деци направе картице са словима и појмовима чије име почиње да-
тим словом (како би се градиво стављало у некакав контекст), као и да се сваки 
тачан одговор приликом испитивања награђује нечим што деци изазива лепу 
емоцију, попут „дара у воћу” (Орфелин 1792: 5). То представља, за своје доба, 
веома иновативан и напредан метод подучавања подмлатка.

Може се рећи да се у читавом делу (као и у Латинском буквару) заговара и 
примењује принцип тежње ка разумљивости и поједностављивању садржаја, 
где год је то могуће. Томе помажу коментари аутора, бројнији од оних у његовом 
претходном буквару. Након сваког потенцијално спорног питања графије, лек-
сике или садржаја текстова за читање следи засебан коментар са објашњењем 
дате појаве. У том контексту је Орфелин чак покушавао да упути на типичне 
грешке српског матерњег говорника. Примери би били појава „српског изгово-
ра руских речи” или неразликовање јата и е у писању и изговору.12 Све то сва-
како указује на промишљеност и оригиналност у виђењу квалитетног и методо-
лошки исправно усвојеног образовања, која је стајала иза Буквара.

У погледу садржаја основног дела текста Первого ученија, може се рећи да он 
представља својеврсну проширену верзију Латинског буквара (наравно, у одно-
су на црквенословенски језик). Такође се прво дају слова, слогови, речи и на крају 
читаве реченице. Специфично питање везано за црквенословенску традицију 
обрађује се у петом поглављу, посвећеном слоговима под титлама, где се наво-
де пуне речи и њихове скраћенице. Шесто и седмо поглавље, као у Латинском 
буквару, посвећено је религиозним текстовима и молитвама. Ово су два једина 
поглавља у којима Орфелин не заговара учење са разумевањем – ситуација је 
управо супротна. Он исправним сматра приступ при којем се у религију не ула-
зи превише логиком, нити се о њој аргументовано расправља, како супротно 
представља манифестацију сујете. Најзад, последња два, осмо и девето поглавље, 
посвећена су световним садржајима, што није била уобичајена пракса. Прво 
тематизује основе аритметике, док друго даје преглед основних научних сазнања 
из физике, хемије, историје и географије. Ту спадају подаци о хемијским елемен-
тима, физичким величинама, континентима, политичкој подели света и сл.

11 Ову тенденцију у Орфелиновом Буквару препознала је и Марина Јањић (Јањић 2016; в. 
списак литературе).

12 Орфелин готово сваку појаву ове врсте илуструје примерима. Занимљиви су примери за 
неразликовање јата и е, где он наводи: лепъ (као примитивни грађевински материјал) и лѣпъ 
(као придев мушког рода у значењу „онај који добро изгледа”) (Орфелин 1792: 20). 
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Оваква изразита религиозност одражена у шестом и седмом поглављу по-
мешана са тежњом ка достизању што већег степена опште образованости у 
световном смислу осмог и деветог поглавља посведочено је једна од типич-
них карактеристика српског просветитељства у његовим идеалима (в. горе). 
Из тог разлога се и ово Орфелиново дело може сматрати репрезентативним за 
владајуће идеале своје епохе.

5. Закључак
Латински буквар и Первое учение у истом светлу говоре о интенцији ствара-

лаштва Захарије Орфелина. Ове две школске књиге, до данас и даље недовољно 
проучени део просветитељевог опуса, сведоче убедљиво о свести свог ауто-
ра о два проблема. Први подразумева недовољну дидактичку прилагођеност и 
разумљивост дотадашњих уџбеника. Покушаји његовог решавања видљиви су 
из бројних коментара и објашњења Орфелинових, заступљених на местима, где 
је претпостављао да разумевање и усвајање садржаја буквара кориснику може 
бити отежано. У предговору буквара Первое учение се чак проналази неколико 
идеја о томе како би се напредним дидактичким и васпитним методама могло 
доћи до бољих резултата приликом образовања деце. Други проблем са којим се 
Орфелин хвата у коштац јесте недовољна доступност знања и садржаја световног 
типа, које сматра кључним за лични развој и напредак. Тим поводом он у буквар 
Первое учение уврштава чак два „потпуно световна” поглавља, подижући своју 
књигу на виши ниво и повећавајући њену корисност интендираном читаоцу. 

На тај начин је он истовремено оставио сведочанство будућим генерацијама, 
о томе шта су, према његовом и мишљењу његових савременика из интелектуал-
не елите (којој је Орфелин засигурно припадао), били основни проблеми српског 
образовног система и на који начин су се они сами трудили да их превазиђу.
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Александра Я. Брайович

О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕНЦИИ ПЕЧАТНЫХ БУКВАРЕЙ  
ЗАХАРИИ ОРФЕЛИНА – ЛАТИНСКИ БУКВАР И ПЕРВОЕ УЧЕНИЕ

Резюме

В центре внимания этой работы первый сербский просветитель, Захария 
Орфелин, и мало пока известная составная его труда – школьные учебники. 
Он известен, в первую очередь, как пионер в области сербской периодики (его 
«Славяно-сербский магазин» [1768 г.] является первым периодическим издани-
ем не только в сербском, но и во всем южнославянском ареале), а также свoeй 
историческoй монографией «Житие Петра Великого» (1772 г.), «Вечным ка-
лендарем» (1783 г.) и др. Мало, однако, известно, что этот автор оставил по-
сле себя несколько книг для школы: три каллиграфии, учебник и два букваря. 
Наша работа посвящена букварям Орфелина: «Латинскому букварю» (1766 г.) 
и церковнославянскому букварю «Первое учение» (1767, 1792 гг.). Эти буква-
ри, имеющие большое значение для истории сербской культуры и образования, 
рассматриваются с нескольких точек зрения – их содержания, исторического 
контекста их создания, авторского дидактического подхода к материалу, а также 
возможного практического применения этих букварей в тогдашнем обучении. 
Основная цель работы, таким образом, дать связную и ясную картину этой со-
ставляющей творчества Орфелина.

Ключевые слова: Захария Орфелин, учебники, букварь, система образования, 
просвещение.
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DIALETTOLOGIA E FILOLOGIA. A CURA DI MONICA FIN, 

MALINKA PILA, DONATELLA POSSAMAI, LUISA RUVOLETTO, 
SVETLANA SLAVKOVA, HAN STEENWIJK. 

Firenze: Firenze University Press, 2022, 282. – (Biblioteca di Studi Slavistici ; 48)

У развоју и ширењу лингвистичких учења и идеја посебну улогу играју 
издања објављена у част познатих лингвиста. Таква издања могу се састојати 
од радова њихових ученика написаних у знак захвалности учитељима, или пак, 
ученици у оквиру једног издања могу објединити више радова свог учитеља. На 
тај начин радови објављени у различитим часописима и зборницима не постају 
само лакше доступни широј научној јавности, већ се указује на теоријску по-
везаност идеја на којима се заснивају и логички след у настајању једног или 
више целовитих учења. Један такав зборник приредили су ученици и колеге 
у знак захвалности проф. др Розани Бенакјо, чувеном италијанском слависти 
која је дала велики допринос проучавању словенског глаголског вида и сло-
венских микројезика. Иако је рад Розане Бенакјо познат и цењен у оквирима 
српске славистике, чини нам се да је објављивање овог зборника згодна при-
лика да се кроз његов приказ да кратко подсећање на неке основне закључке 
њених истраживања и скрене пажња на неке можда до сада непознате радове у 
нашој средини.

Зборник обухвата укупно 14 радова подељених у три поглавља према науч-
ним областима којима припадају. Свако поглавље започиње кратким уводом не-
ког од приређивача у коме се сагледава допринос истраживања Розане Бенакјо 
у ширем контексту дате дисциплине, а затим следе радови наведени према хро-
нолошком реду објављивања.

У уводној речи, насловљеној као „‘Un esercizio etico di laboristà’ tra linguistica, 
dialettologia e filologia” (стр. 7–9), уредници зборника, Моника Фин, Малинка 
Пила, Донатела Посамаи, Луиса Руволето, Светлана Славкова и Хан Стенвијк 
изражавају захвалност јубилару и свом учитељу не само на подељеним знањима, 
већ и за интелектуалну честитост и страсну преданост научном раду које им 
оставља као узор и надахнуће.

Прво поглавље окупља четири рада чији је предмет истраживања глаголски 
вид у словенским језицима. У уводу овог поглавља Светлана Славкова подсећа 
да се Розана Бенакјо бави словенском аспектологијом од деведесетих година 
прошлог века при чему функционисање категорије глаголског вида повезује с 
прагматичком категоријом учтивости. На тој вези граматике и прагматике мето-
долошки се заснива и истраживање у монографији Вид и категория вежливо-
сти в славянском императиве (Берлин, 2010) за коју се даје кратак осврт.

Зборник започиње радом „Выражение вежливости формами повелительного 
наклонения несовершенного и совершенного вида в русском языке” (стр. 19–32). 
Пре него што приступи анализи конкуренције двају видских облика у императи-
ву, ауторка даје детаљан осврт на досадашња истраживања дате проблематике, 
при чему посебну пажњу поклања онима која су доводила у везу глаголски вид 
с говорним чиновима. Већина тих истраживања описује зашто одређени говорни 
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чин захтева употребу свршеног или несвршеног вида, али нису довољно исцрпна 
када треба описати по чему се разликују та два облика у контектстима када је 
могућа употреба оба вида. Стога ауторка предлаже да се анализа употребе глагол-
ског вида врши кроз призму прагматичке категорије учтивости, за шта користи 
теорију позитивне и негативне учтивости Пенелопе Браун и Стивена Левинсона. 
Тај избор одражава се и на проматрану грађу, па су тако предмет анализе глаго-
ли који означавају радњу која води ка остварењу циља, али и неограничени про-
цеси, активности, и стања који се често срећу у етикецијским формулама. Циљ 
истраживања је да се кроз призму категорије учтивости провери од раније по-
знат закључак да су глаголи свршеног вида усмерени директно на резултат радње 
(нпр. исказ Откройте дверь! изражава жељу говорника да се радња изврши при 
чему су све пратеће околности мање битне), док илокутивна снага глагола нес-
вршеног вида није усмерена на резултат, већ на фазе које му претходе. Зато об-
лик императива несвршеног вида у себи може имати супротна значења – и учти-
во и неучтиво. У исказима као што су Можете открыть окно? и Открывайте, 
пожалуйста!, Открывайте, открывайте!, види се да је употреба несвршеног 
вида природнија. У случају употребе свршеног вида ради се о негативној или 
формалној учтивости, док употреба несвршеног вида упућује на истакнуту учти-
вост (нпр. обраћање гостима Входите, раздевайтесь, садитесь!), или пак, крајњу 
неучтивост и грубост ако је исказ упућен само једном саговорнику (Вставайте!). 
На основу анализе ауторка закључује да употреба свршеног вида у руском језику 
више одговара ситуацијама у којима се тежи очувању формалне дистанце међу 
саговорницима, док се несвршени вид пре употребљава у ситуацијама које ка-
рактерише неформалност. Зависно од тога да ли жеља у исказу одговара жељама 
самог адресата исказ се може схватити као изразито учтив или пак груб, који 
исказује нестрпљивост или инсистирање.

Исти методолошки поступак ауторка проверава и примењује при проучавању 
глаголског вида у облику императива и у другим словенским језицима („Aspetto 
verbale e cortesia linguistica nell’imeprativo slavo”, стр. 33–49). Предмет 
истраживања је иста семантичка група глагола с циљем да се утврди својеврсна 
типологија употребе глаголског вида у словенском императиву. Анализа 
материјала западнословенских и јужнословенских језика показује да се у одно-
су на источнословенске језике употреба несвршеног вида у императиву сматра 
непристојном, много је чешћа употреба свршеног вида иако он с аспекта учти-
вости подразумева дистанцу међу саговорницима и формалнији однос.

У наредном раду, „Вторичные видовые значения при употреблении русско-
го императива” (стр. 51–85) описани методолошки поступак ауторка незнато 
проширује увођењем аспектолошких и прагматичких категорија попут дистант-
ности/контактности и учтивости/неучтивости. Проверавајући читав низ говорних 
чинова, ауторка допуњава постојеће закључке о конкуренцији глаголског вида у 
њима. Тако истиче да се у говорном чину побуде у руском језику пре употребљава 
облик несвршеног вида, јер има значењe позива да се приступи извршењу радње 
(нпр. однос исказа Покажите документы! и Показывайте документы!), док се 
у осталим словенским језицима у тим случајевима чешће употребљава облик 
свршеног вида, јер облик несвршеног вида уноси конотацију нестрпљења.

Наведени закључци о употреби вида у словенском императиву дали су до-
бру основу за поређење са стањем у осталим језицима у којима је присутна 
категорија вида. Тако се у раду „Глагольный вид в греческом языке (в сопостав-
лении со славянскими)” (стр. 87–98) врши типолошка анализа употребе гла-
голског вида у савременом грчком језику у поређењу са стањем у словенским 
језицима. На почетку анализе ауторка јасно разграничава словенски вид, који 
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је морфологизован грађањем видских парњака поступком суфиксације и/или 
префиксације, од грчког где се ова глаголска категорија изражава мењањем пре-
зентске и аористске основе. Анализа материјала показује да се несвршени вид 
(одн. глагол презентске основе) може употребити само при обраћању једном 
лицу, те да исказу даје тон нестрпљивости. У исто време, облик свршеног вида 
говорници грчког језика осећају као учтивији у бројним контекстима. Из тога 
следи закључак да и у грчком, као и у већини словенских језика, несвршени вид 
има прагматичко значење негативне учтивности везано за смањење дистанце, а 
не позитивне као у источнословенским језицима. На тај начин се и на примеру 
грчког језика потврђује прагматички механизам очувања или нарушавања дис-
танце заснован на употреби облика свршеног, односно несвршеног вида. 

Друго поглавље окупља пет радова из области словенске дијалектологије и 
проучавања језичких контаката. У уводној речи Малинка Пила и Хан Стенвијк 
истичу да се истраживања у овој области везују за рад Розане Бенакјо на 
Универзитету у Трсту где је била један од приређивача критичког издања дела 
И. И. Срезњевског, једног од зачетника словенске дијалектологије. Тада дола-
зи на идеју да опише савремено стање резијских дијалеката, пре свега њихове 
морфосинтаксичке особености сматрајући да се управо у њима види међусобни 
однос унутарјезичког развоја и утицаја контаката с романским ареалом. Такав 
приступ даје обиље језичких података, а често се у њиховој интерпретацији по-
ред чињеница упоредно-историјске граматике користе и оне из историје или 
социологије.

Поглавље започиње радом „Современный резьянский диалект в северной 
Италии. Морфосинтаксические особенности и романо-славянская интерфе-
ренция” (стр. 107–125) у коме се представљају и анализирају с тачке гледишта 
језичког контакта основне карактеристике резијског дијалекта. У уводу аутор-
ка одређује резијски дијалекат као словенско, а прецизније словеначко језичко 
острво у Фријулској долини на граници Италије и Словеније. Оно што овај 
дијалекат карактерише у социолингвистичком смислу у односу на остале сло-
веначке говоре у Италији (у Трсту и Горици) представља чињеница да је об-
ласт Резије била у саставу Венецијанске републике почев од 15. века, тако да је 
област на економском и културном плану увек била везана за Италију, те сто-
га данас тамошње становништво нема свест о припадности словеначком кул-
турном и језичком ареалу. Упркос томе, ради се о једном од ретких словенских 
микројезика који доживљава период обнове. Због специфичног географског 
положаја, изолованости Фријулске долине, дијалект се добро очувао, а у њему 
се могу пратити и језички утицај романског ареала, пре свега фријулског и 
италијанског језика. Из тог разлога чини се занимљивим за проучавање, пого-
тово на морфосинтаксичком нивоу коме није посвећивано довољно пажње. Као 
материјал за анализу користе се текстови, које је сакупио Јан Бодуен де Куртене, 
затим текстови из Стенвијкове граматике резијског, а у мањој мери и материјал 
који је снимила сама ауторка. Као основна претпоставка у анализи послужио 
је став Романа Јакобсона да страни утицај може променити постојеће језичко 
стање само ако за то постоје предиспозиције у језику-примаоцу. Како би про-
верила тај став, ауторка анализира читав низ граматичких особина различитих 
врста речи – именица (категорију рода и броја), глагола (употребу аориста, им-
перфекта и плусквамперфекта), употребу клитика (посебно понављање замени-
ца). На основу анализе ауторка закључује да је контакт с романским језичким 
ареалом допринео стварању одређених иновација попут понављања замени-
ца, али да се чешће дешавало да романски утицај убрза или успори постојеће 
унутрашње тенденције (као што су губитак средњег рода и двојине), или је 
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пак помогао да се очувају одређени облици, који су се у осталим словенским 
језицима повукли (као што су аорист и имперфекат, мада се у резијском користе 
претежно у модалном, а не временском значењу). Многе од тих појава не срећу 
се само у словенским језицима, те се могу сматрати и језичким универзалијама.

Рад „Употребление лексемы ta в пространственно-временных обстоятель-
ствах в словенских диалектах Фриули: еще раз о славяно-романском контак-
те” (стр. 127–138) показује интересовање истраживача за проматрање ужих 
језичких појава на материјалу не само једног дијалекта. Предмет анализе је 
предлошко-падежна конструкција с проклитиком ta у значењу времена. Ауторка 
прати развој њене етимологије у општем словенском контексту, указује на фо-
нетске карактеристике (пре свега на алтернацију m : n) и налази им паралале у 
суседним словеначким дијалектима. На основу тога закључује да су словеначки 
дијалекти у долинама Резије, Торе и Натизоне могли да позајме из фријулског 
на основу фонетске блискости (резијски ta-na : фризијски là di, tal bosc), али и 
семантичко-синтаксичке блискости. Сличне потврде из говора Дубровника и 
Боке Которске упућују да се може радити и о унутрашњем словенском развоју.

Проучавање језичких особености словеначких дијалеката добија ширу ти-
полошку црту у наредном раду кроз поређење с језиком Молишких Хрвата („Il 
contatto slavo-romanzo nel croato del Molise e nei dialetti sloveni del Friuli”, стр. 
139–153). У уводном делу рада ауторка даје кратак социолингвистички осврт на 
спољашњу историју проучаваног дијалекта уз напомену да је за разлику од сло-
веначких дијалеката који су витални, језик Молишких Хрвата угрожен. После 
уводних напомена ауторка посматра морфо-синтаксичке особености молишког 
хрватског и словеначких дијалеката (категорије граматичког рода, глаголског 
времена, енклитика, неких синтаксичких конструкција попут присвојног гени-
тива) и закљчује да ове две групе идиома повезује низ сличних морфо-синтак-
сичких особености, као и јак утицај романског језичког ареала који је у две раз-
личите географске области утицао на сличне генетске промене.

С тачке гледишта типолошког разматрања одређене граматичке катего рије у 
различитим варијететима истог језика посебно је занимљив рад „Грамматика-
лизация определенного и неопределенного артикля в словенском языковом аре-
але” (стр. 155–167). Члан као предмет проучавања у овом раду разматра се на 
ширем материјалу словеначких дијалеката у Италији (терског и надишког пре 
свега), као и на материјалу разговорног варијетета словеначког језика, а циљ није 
да се испита само заступљеност грамема члана у словеначком језичком ареалу, 
већ и да се провери улога језичког контакта у процесу граматикализације будући 
да су на развој поменуте категорије могли утицати фријулски, италијански и не-
мачки језик, али и унутарсловенски језички процеси. Како би проверила дате 
тврдње, ауторка анализира низ истоветних примера у различитим дијалектима. 
На основу поређења примера ауторка дели испитиване варијетете у две групе. 
С једне стране, обједињује терски и надишки дијалект јер се у њима неодређени 
члан може користити како у неспецификацијском (нпр. у терском Na paršla na 
koriera od Milana. и Je prišla na koriera taz Milana. у надишком дијалекту), тако 
и у спецификацијском значењу (нпр. Lev je na divčiana. Dan pametan otrok u ne 
laže. у терском и Lev je (d)na žvina. An pridan otrok ne laže. у надишком). С друге 
стране, у разговорном варијетету словенчаког језика неодређени члан може има-
ти само спецификацијско значење, али не и неспецификацијско (уп.: Je prišel en 
avtobus iz Luksemburga. Али: Lev je Ø žival. Ø Priden otrok ne laže.). На основу ана-
лизе употребе члана у словенчаком језичком ареалу ауторка потврђује хипотезу 
да граматикализација неодређеног члана у словенским језицима није тако хомо-
гена и компактна као што је случај с одређеним чланом. Узрок томе може бити 
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да је то битно каснији процес у односу на граматикализацију одређеног члана. 
Такође, ауторка износи закључак да језички контакт игра важну улогу у про-
цесу граматикализације. Терски и надишки дијалект чувају обе употребе члана 
услед јаког контакта с романским језичким ареалом, док је разговорни слове-
начки језик далеко од те зоне и у њему се граматикализација неодређеног чла-
на за сада зауставила у првој фази (значење јединичности прелази из асерције у 
пресупозицију, док у асерцији постоји неодређеност), као што је случај у маке-
донском, српском и пољском у којима је забележен сличан процес.

Последњи рад у овом поглављу, „Интеграция заимствованных глаголов 
в славянскую видовую систему: резьянский диалект” (стр. 169–181), обједи-
њује проучавање словенских микројезика на Апенинском полуострву с већ 
поме нутом сфером интересовања Розане Бенакјо – глаголским видом. Циљ 
истраживања је да допринесе познавању процеса интеграције глаголских 
позајмљеница у словенски видски систем на материјалу резијског дијалекта 
словеначког језика. Како би испитала дату појаву, ауторка анализира глаголе из 
три лексичке групе – исконско словенске лексике, позајмљеница из романских 
језика (италијанског и фријулског) и из немачког језика. Глаголи који припадају 
исконској словенској лексици показују опште принципе глаголске деривације 
који важе за већину словенских језика, па је тако најдоминантнији тип грађења 
парњака свршеног вида префиксација (нпр. pïsat/napïsat, pët/zapët). Као и у 
неким другим словенским језицима, глаголи могу градити секундарне дери-
вате несвршеног вида за шта се у резијском дијалекту користи суфикс -üva- 
(нпр. delat-zdelat-zdilüwat). Позајмљенице пак показују другачију морфолош-
ку структуру. Глаголи пореклом из романских језика парњаке несвршеног вида 
граде помоћу суфикса (нпр. priparät-priparawat од италијанског preparare или 
binidyt-binidïwat од италијанског bendire). Глаголске лексеме германског порек-
ла по морфолошкој структури ближе су оне словенским, јер видске парњаке 
свршеног вида граде помоћу префикса (нпр. barbat/wbarbat, špegat/pošpegat). 
С једне стране, ауторка то објашњава чињеницом да су позајмљенице из не-
мачког језика старијег порекла од оних романских, те су имале више време-
на да се адаптирају према систему језика-примаоца, а с друге стране, тиме да 
префиксација као творбени тип није стран ни германском ареалу. Дата слика 
образовања глаголског вида код позајмљених глагола у резијском поклапа се са 
ситуацијом и у осталим словенским микројезицима на словенском ободу попут 
језика Молишких Словена.

Последње поглавље у зборнику окупља истраживања дијахронијског усме-
рења. У уводној речи за ово поглавље Луиса Руволето истиче да интере сова-
ње за ову област лингвистичких истраживања Розана Бенакјо негује још од 
студентских дана под утицајем свог учитеља, чувеног италијанског слави-
сте Наталина Радовича, под чијим је менторством одбранила дисертацију 
посвећену дијалозима у Чеховљевим драмама. Током даљег академског рада 
предмет интересовања и методолошки оквири дијахронијских истраживања ау-
торке су се ширили, али се она увек трудила да закључке својих истраживања 
доведе у везу са синхронијским подацима, поготово када се ради о глаголском 
виду и прагматичкој категорији учтивости.

Радови у овом поглављу тематски се могу поделити у две групе – они 
посвећени проблему појаве употребе учтивог Вы у руском језику 18. века и 
проблему словенских клитика. У првом раду, „L’uso del Vy reverenziale nella 
Povest’ o Frole Skobeeve; a proposito del problema della datazione” (стр. 193–
208) анализа употребе ове заменице служи као лингвистички инструмент за 
прецизније одређење времена настанка ове повести. На почетку рада аутор-
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ка наводи супротстављене ставове о могућем времену њеног настанка и ис-
тиче да аргументи који смештају настанак ове повести у 17. век нису довољно 
убедљиви, а томе у прилог придодаје и своју аргументацију. Наиме, заменица 
Вы у функцији персирања не среће се 17. веку, већ у живу употребу улази на 
самом почетку наредног века. Повест о Фролу Скобејеву даје доста примера 
колебања у употреби ове заменице када се користи с глаголом у једнини (нпр. 
Господин Скомрахов, не по заслугам моим ко мне милость казать изволишь, для 
того, что моей услуги к вам никакой не находится.), иако се срећу и примери 
с глаголом у множини (По приказу вашему отпущена к сестре вашей в мона-
стырь.). На основу ширег контекста у којима се срећу примери ауторка издваја 
два правца развоја учтивог Вы: један је симетрични, где ову заменицу користе 
у међусобном ословљавању предстаници виших друштвених сталежа, а други 
је асиметричан, где се заменица користи при обраћању представнику из вишег 
сталежа и као такав представља образац западне учтивости који се у Русији ко-
ристи од времена реформи Петра I, у првој и другој деценији 18. века. На тај 
начин овај рад осим историји руског језика даје шири филолошки допринос у 
проучавању развоја старије руске књижевности и жанра приповетке.

Предмет истраживања у другом раду посвећеном овој проблематици („Новый 
тип человеческих отношений: обращение на Вы в петровскую эпоху” (стр. 243–
251)) представљају писма руске аристрократије за време Петра I. Употреба земе-
нице Вы у њима се пореди са писмима странаца, који су живели у Русији, упућених 
цару, а повремено се дају у паралеле с употребом ове заменице у појединим 
књижевним делима (Повесть о российском матросе Василии, Повесть о россий-
ском кавалере Александре). Ако је крајем 17. века у писмима руских аристокра-
та цару преовладавала заменица ты, а вы било карактеристика стране етикеције, 
до краја друге деценије 18. века употреба заменице Вы шири се и међу руском 
аристократијом. Узрок томе ауторка види не само у језичкој моди, већ и у ши-
рем социолингвистичком контексту епохе. Реформе Петра I изазвале су радикал-
не промене у руском друштву и култури прве четвртине 18. века. Једна од важних 
промена било је доношење Табеле рангова 1722. године, што је довело до појаве 
појмова попут каријере, заслуга, личног талента и слабљења осећања припадно-
сти одређеном племићком роду. То се одразило у потреби говорника да заштити 
самог себе од конкуренције, а један од начина да се то постигне на комуникатив-
ном плану био је да се успостави дистанца међу саговорницима, чему је у вишим 
слојевима друштва и служила симетична употреба личне заменице Вы.

Друга два рада из овог поглавља су посвећена проблематици заменичких кли-
тика у словенским језицима, пре свега у јужнословенским. У раду „I pronomi clitici 
nelle lingue slave dell’area balcanica” (стр. 209–224) ауторка посматра заменичке 
клитике у западним и јужним словенским језицима у светлу Вакернагеловог за-
кона, на основу чега у посебну групу анализе издваја примере употребе ових об-
лика у бугарском и македонском језику. На основу разлика у редоследу елемена-
та у ова два језика (нпр. буг. Чети го./мак. Го гледам.) ауторка изводи аналогију с 
употребом сличних облика у развоју романских језика, из чега изводи занимљив 
типолошки закључак да стање у савременом бугарском језику одражава ранији 
стадијум у развоју романских језика, док стање у македонском одговра стању у 
савременим језицима из исте породице. На крају рада истиче да није продуктив-
но говорити о романском утицају на ова два језика (кроз румунски језик у балкан-
ском језичком савезу), већ будуће истраживаче усмерава на пут испитивања типо-
лошке блискости између романских и словенских језика на Балкану.

Проблему клитика може се придружити и рад „A proposito dell’articolo 
determinativo in sloveno: la testimonianza del Catechismo resiano dell Settecento” 
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(стр. 225–242) будући да је облик одређеног члана у словеначком заснован 
на клитичком облику показне заменице te, ta, to; ti/te, одн. jté, jtá, jtó; jtí/jtə2 у 
резијском дијалекту, који заправо представља предмет овог испитивања. На по-
четку рада наводе се основне претпоставке о настанку и развоју словеначког 
члана, а посебан осврт даје се на могући немачки или мање вероватни романски 
утицај на настанак ове категорије. Желећи да додатно осветли дато питање, ау-
торка анализира особености употребе показних заменица уз именичке синтагме 
у једном фријулском катехизису из 18. века. На основу анализе бројних приме-
ра, ауторка примећује извесни романски утицај, али су у тексту преовлађујући 
они примери који сведоче о употреби члана својственој словеначком ареалу у 
целини, из чега следи закључак да нема већих разлика у односу на остале сло-
веначке дијалекте и књижевни језик тог периода. У контексту дискусије о по-
реклу словеначког члана ауторка истиче да се пре ради о паралелном развоју с 
другим индоевропским и словенским језицима који су развили ову категорију, 
а не о страном утицају.

Последњи рад у овом поглављу – „Un nuovo contributo allo studio dei clitici in 
ambito slavo” (стр. 253–264), представља заправо детаљан приказ монографије 
Древнерусские энклитики А. А. Зализњака. Представљање закључака и значаја 
монографије у појединим деловима ауторка допуњује и својим запажањима на 
основу типолошких истраживања словенских и романских клитика и помену-
тих проучавања ових облика у бугарском и македонском језику.

На крају зборника налази се библиографија радова Розане Бенакјо 
објављених у периоду од 1977. до 2019. године (стр. 265–271), а затим следи 
Tabula gratulatoria.

Радови заступљени у зборнику представљају Розану Бенакјо као лингви-
сту изузетно широког круга интересовања који чине различита питања из об-
ласти језичке дијахроније и контакта, словенске дијалектологије, глаголског 
вида и шире схваћене семантике словенског глагола. Истраживања из свих на-
ведених области карактерише изузетно добро познавање литературе о проуча-
ваним феноменима у чији контекст ауторка увек прецизно смешта свој пред-
мет истраживања приступајући му са завидном теоријско-методолошком 
поткованошћу. Проучавање словенских микројезика на тлу Италије може се са-
гледати и у ширем контекту лингвистичке екологије јер се њима Розана Бенакјо 
убројала у оне лингвисте који нису заборавили да својим истраживањима освет-
ле микројезике и дијалекте с њима блиских подручја. Тиме је уједно показала 
да се значајне типолошке особености и општа питања функционисања језика и 
развоја његових категорија могу успешно испитивати и на њиховом материјалу. 
Зато желимо да се придружимо приређивачима зборника у њиховим честитка-
ма и речима захвалности Розани Бенакјо и пожелимо уваженој професорки да 
својим истраживањима и даље множи, умножава и умножи знања о словенским 
језицима на благо целокупне лингвистичке славистике. 

Стефан Д. Милошевић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

stefan.milosevic@fil.bg.ac.rs
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УДК 811.162.3’36

JARMILA PANEVOVÁ, STUDIE Z ČESKÉ MORFOLOGIE A SYNTAXE  
– VYBRANÉ STATI.

 Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019, 231.

Приказ монографије Студије из чешке морфологије и синтаксе – Одабрани 
чланци (Studie z české morfologie a syntaxe – Vybrané stati) желели бисмо да поч-
немо краћим освртом на биографију и богати научни опус ауторке ове књиге, ре-
номиране чешке лингвисткиње Јармиле Паневове (Jarmila Panevová). Проф. др 
Јармила Паневова је рођена у Прагу. Након завршених студија чешког и руског 
језика на Филозофском факултету Карловог универзитета, наставила је своје ака-
демско усавршавање на истом факултету достигавши звање редовног професора 
1995. године. Од 1990. до 2008. године била је заменик директора Института за 
формалну и примењену лингвистику Математичко-физичког факултета Карловог 
универзитета у Прагу. У главне области њене научнe делатности убрајају се сав-
ремена граматика чешког језика, нарочито синтакса из аспекта семантичке струк-
туре реченице и њених формалних репрезентација, као и општа, рачунарска и кор-
пусна лингвистика чешког и других словенских језика.1 Како наводи у рецензији 
књиге коју представљамо уваженим читаоцима Славистике ауторитетни чешки 
лингвиста Петр Карлик (Petr Karlík), радови Јармиле Паневове који се баве син-
таксом из аспекта функционално-генеративног описа представљају неизоставну 
литературу при проучавању чешке клаузе. 

У биографији Јармиле Паневове, поред бројних публикација, пројеката и 
менторстава, истичу се и позиције на којима је радила у значајним научним 
институцијама. Од 1990. до 1999. године је била председница Лингвистичког 
друштва Чешке Републике, а од 1996. до 2010. године, председница Комисије за 
постдипломске студије математичке лингвистике на Математичко-физичком фа-
култету и члан више комисија за постдипломске студије на Филозофском факул-
тету (за општу, математичку и корпусну лингвистику и за чешки језик и словен-
ску лингвистику). Од 1993. године Јармила Паневова је чланица Међународне 
комисије за проучавање граматичке структуре словенских језика Међународног 
комитета слависта, којим је и председавала у периоду од 2003. до 2008. године. 
Била је члан Научног одбора Чешке академије наука од 2007. до 2013. године, 
и даље је члан Комисије за етику академских истраживања Чешке академије 
наука. Један од пројеката који се посебно истиче у научној каријери Јармиле 
Паневове представља њено учешће у изградњи Прашког депенденцијалног кор-
пуса (Prague Dependency Treebank), који представља значајно достигнуће чеш-
ке рачунарске граматографије.

Књига пред нама представља збирку одабраних студија и чланака које је 
Јармила Паневова написала током нешто више од педесет година свог рада на 
пољу лингвистике и који су публиковани у реномираним часописима и збор-
ницима. Књига је објављена 2019. године у издаваштву Каролинума, Карловог 
универзитета у Прагу.2 Као рецензенти су наведени Петр Карлик и Александр 

1 https://ufal.mff.cuni.cz/jarmila-panevova 
2 https://karolinum.cz/informace-a-sluzby/o-nas/karolinum 
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Росен (Alexandr Rosen). Књига се састоји од увода, главног дела, резимеа на ен-
глеском језику и пописа литературе. Централни део обухвата укупно 25 члана-
ка који одсликавају ауторкина становишта, закључке и интересовања. Чланци су 
разврстани у четири поглавља која обухватају следеће тематске целине: I Студије 
из морфолошке семантике, II Општа питања синтаксе, III Питања валенце, IV 
Питања рефлексивности, реципроцитета, кореференције и контроле. Неки од 
чланака налазе се у изворном стању, други су пак допуњени или прерађени за по-
требе ове књиге, с тим што је увек доступан податак о првом издању.

У првом чланку насловљеном „Релативно време” (Relativní čas) Јармила 
Паневова бави се питањем дефиниције основног (апсолутног, примарног) и ре-
лативног (секундарног) глаголског времена. Коментарише различите приступе 
у литератури, који су неретко противречни, настојећи да попуни насталу праз-
нину. Значење глаголског времена у овом чланку схвата се као однос тренутка 
вршења радње и одређене референтне тачке која зависи од таксисних односа у 
сложеној реченици. 

У чланку „Природа компарације придева (о „некомпаративној” употреби 
степенованих форми)” (Povaha stupňování adjektiv (o „nesrovnávacímu” užití 
stupňovaných forem)) на основу анализе корпусног материјала расправља се о 
употреби апсолутног компаратива и суперлатива (елатива) из аспекта функци-
онално-генеративног описа. Компаратив и суперлатив су схваћени као обли-
ци придева у којима се граматичко (морфолошко) значење изражава уз помоћ 
специфичне (поредбене) валентности и закључује се да се основно компара-
тивно значење чува у придеву и у случајевима када други члан поређења није 
присутан у реченици, већ је познат само на основу контекста. Наредна студија, 
која носи назив „О љубазном ословљавању у чешком језику (чешко персирање 
– теорија и подаци из корпуса)” (Honorifika v češtině (české vykání – teorie a 
korpusová data)), посвећена је употреби персирања у другом лицу једнине и 
множине у чешком језику. Јармила Паневова аргументује став да би учтиво 
ословљавање у другом лицу једнине требало схватити као системски облик гла-
голске парадигме. У случају персирања у другом лицу једнине неки аналитич-
ки облици анализираних глагола имају такорећи хибридно слагање – помоћни 
глагол је у једнини, а партицип има облик за множину. Ово хибридно слагање 
појављује се искључиво у једнини, јер у чешком језику не постоји посебан об-
лик за персирање у множини. 

Последњи чланак првог поглавља носи назив „О резултативности (нарочи-
то) у чешком језику” (O rezulatativnosti (zejména) v češtině). Циљ ове студије је 
био да се категорија резултативности уврсти међу друге глаголске категорије и 
да се установи њена (не)компатибилност са значењски сродним морфолошким 
значењем глагола. Демонстрирани су случајеви блискости у значењу резулта-
тивног облика и других глаголских облика, на пример свршеног актива и опис-
ног пасива. Ауторка се бавила анализом у чешком језику местимично указујући 
и на ситуацију у другим словенским језицима. Јармила Паневова истиче да 
категорија резултативности није ново поље и да се у многим делима чешке гра-
матике појављује и под другим називима у разним категоријама. 

Друга тематска целина започиње чланком „Комплетивне зависне речени-
це” (Vedlejší věty obsahové), у коме су формулисани критеријуми за одређивање 
зависних реченица које се обично везују за исказивање временске релације. 
Јармила Паневова наводи различите поделе зависних реченица према бројним 
ауторима и, у складу са теоријом Владимира Шмилауера (Vladimír Šmilauer) 
у којој се истиче важност поделе зависних реченица на комплетивне и допун-
ске. На следећем примеру Јармила Паневова показује да оно што зависи од гла-
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гола као синтаксички објекат (допуна) и што одређује комплетивну речени-
цу, не мора увек да буде изражено комплетивном реченицом: Ukázal, co jsme 
všichni znali (Показао је [оно] што смо сви знали). Испитује се такође до какве 
класификације зависних реченица се може доћи утврђивањем границе између 
наведених типова реченица на основу употребе таксисног критеријума релатив-
ног и основног времена. 

Наредни чланак – „Такозване месне зависне реченице и њихова значењска 
структура” (Tzv. vedlejší věty místní a jejich významová stavba) тематски се 
надовезује на претходни, с тим што су овог пута у главном фокусу месне за-
висне реченице и њихов алтернативни положај на нивоу дубинске структуре. 
Ауторка закључује да је термин месне зависне реченице могуће употребити на 
површинском (формално синтаксичком) нивоу, али да њихов прави семантички 
(тектограматички) запис у ствари одговара запису релативних (односних) рече-
ница. Истакнуто је да је неопходна истанчанија подела зависних реченица које 
су обједињене појмом месне реченице. 

У чланку „Реченице са уопштеним субјектом” (Věty se všeobecným konatelem) 
анализирају се чешке конструкције које су у старијим синтаксичким приручни-
цима обухваћене појмом реченице са неодређеним или уопштеним субјектом, 
уз закључак да само оне реченице које садрже рефлексивне глаголске облике са 
тзв. позадинским агенсом могу с правом да се именују конструкцијама са уоп-
штеним субјектом. 

У чланку „Две напомене о такозваној нејасности” (Dvě poznámky k tzv. vágno-
sti) oписана су два типа структура у којима је језичка репрезентација синта-
ксичког окружења за средства која се сматрају нејасним везана за једно спе-
цифично значење нејасног израза. У конструкције које су језички нејасне 
Јармила Паневова сврстава оне са нејасном границом између субјекта и објекта, 
на пример: 1. Děti v mateřské školce dostaly na besídce dárky (Деца су на при-
редби у вртићу добила поклончиће); 2. Tři lovci zastřelili dva lvy a tři tygry (Три 
ловца су устрелила два лава и три тигра). 

У чланку „О односу когнитивног садржаја и језичког значења” (Ke vzta-
hu kognitivního obsahu a jazykového významu) дискутовано је опште питање о 
граници између (когнитивног) садржаја и (језичког) значења уз представљање 
изазовних примера, попут: Představil tchyni hospodini (Представио је свекрви 
домаћицу3) или Účastníci přinesli na kurs notebook (Учесници су на курс донели 
лаптоп). Анализира се асиметрија између појмова „исти садржај – различито 
значење” и указује се на потешкоће за доношење општих закључака о разлици 
између појмова нејасност и двосмисленост. Такође је у раду истакнуто да без 
јасне дистинкције између језичког значења и когнитивног садржаја приликом 
анализе језичких података опис језичког система не би био могућ. 

У чланку „Категорије деноминације и довођења у корелацију – Како 
Франтишек Данеш развија приступ Вилема Матезијуса” (Kategorie pojmeno-
vávací a usouvztažňovací – Jak František Daneš rozvíjí Viléma Mathesia) на при-
меру из чешког језика илуструје се примена идеја В. Матезијуса и, у складу 
са функционалним приступом Прашке лингвистичке школе, илуструје се веза 
између процеса деноминације и функционалне синтаксе. Додати су и комен-
тари о томе које су граматичке категорије у анализираном примеру одговорне 
за додељивање одређених вредности облика речи услед операција из домена 

3 У чешком језику нејасност у значењу проузрокована је хомонимијом између датива и 
акузатива у овом деклинационом типу, што даље води ка неразумевању који члан (tchyně или 
hospodyně) представља директни, а који индиректни објекат. 
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деноминације и синтаксичких функција које је предложио В. Матезијус, а мо-
дификовао Ф. Данеш. 

Чланак „Координација против детерминације (форма или значење?)” 
(Koordinace versus determinace (forma nebo význam?)) поново је повезан са 
студијама концентрисаним на однос језичке форме и језичког значења. Уочава 
се њихова симетрија са паром „паратакса – хипотакса” и дају се јасни примери 
постојања асиметрије између њих, а уједно се нуди анализа њихове дубинске 
структуре (тектограматички приказ). 

Последњи чланак друге тематске целине назван „Синтакса Владимира 
Шмилауера некад и сад” (Syntax Vladimíra Šmilauera včera a dnes) вреднује до-
принос В. Шмилауера савременој чешкој синтакси.

Трећа тематска целина посвећена је питањима валентности. Питање грани-
це између објекта и прилошке одредбе од давнина спада у питања која синтакса 
још увек није успела да разреши. Немогуће је ова два појма описати уз помоћ 
једне класификације која би обухватила све случајеве оба појма. Стога у раду 
„Допуне објекатске и прилошке, допунске и одредбене” (Rozvití předmětová a 
příslovečná, doplňující a určující) професорка Паневова долази до закључка да 
је у овој области синтаксе могуће проучавати читав дијапазон појмова (попут 
допунске, унутрашње, могуће, неопходне, слободне, рекцијске и нерекцијске 
допуне) тако да се могу описати критеријуми за њихову дефиницију и да се могу 
користити за описивање битних својстава глагола и његовог развоја као језгра 
чешке реченице на семантичком и граматичком нивоу структуре реченице. 

Други чланак – „Валентност и њено универзално и специфично очитавање” 
(Valence a její univerzální a specifické projevy), читаоце информише о појму ва-
лентности, његовом теоријском оквиру и терминологији која је заступљена у два 
различита научна приступа – на првом месту у духу Чарлса Филмора и чешких 
лингвиста попут Франтишека Данеша и Петра Карлика, на другом месту, са ста-
новишта функционално-генеративног описа и теорије Петра Згала (Petr Sgall). 

У раду „О валентности именица (у односу на њихову деривацију)” (K va-
lenci substantiv (s ohledem na jejich derivaci)) Јармила Паневова истиче корис-
ност „дијалошког теста”, о коме је писала у својим претходним радовима, при 
одређивању валентности глагола и анализира да ли се претходно установљене 
хипотезе могу применити и у случају одређивања валентности именица. 

Чланак „Неодређени актанти из угла Прашког депенденцијалног корпу-
са” (Všeobecné aktanty očima Pražského závislostního korpusu (PZK)), наставља 
разраду теме неодређеног актанта којом се ауторка бавила у својим радо-
вима надовезујући се на теорију Ф. Данеша. У овом чланку Ј. Паневова се 
такође дотиче теоријских начела валентности и излаже на који се начин ова 
појава реализује у поменутом корпусу. Објашњени су и принципи по којима је 
састављан Прашки депенденцијални корпус. 

У прилогу „Глагол: центар реченице; Валентност: централни појам син-
таксе” (Sloveso: centrum věty; Valence: centrální pojem syntaxe) упоређена су 
два приступа опису глаголске валентности. Први приступ, аутора Валентног 
речника словачких глагола, сматра се више лексиколошки и семантички за-
снованим, док се други (теорија валентности у функционално-генеративном 
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опису) сматра претежно синтаксички заснованим. Приметна је неопходност 
истицања јасних граница између појава које чине реченично језгро и појава 
које припадају периферији реченице, као и важност оперативних критеријума 
за формулисање тих граница. Међутим, због сложености феномена валент-
ности многи проблеми још увек нису решени у оба приступа и неки од њих 
су предложени као тема дискусије на конференцији о актуелним питањима 
словачке синтаксе. Циљ овог чланка није да укаже на то који од наведена два 
приступа проучавања глаголске валентности треба појмити као бољи у од-
носу на други, већ да укаже на слабе тачке ових приступа и подстакне даља 
проучавања у смеру њиховог унапређивања. 

У последњој студији треће тематске целине „На шта смо поносни и чему 
ћемо остати верни (напомене о валентности неколико чешких придева)” (Na co 
jsme pyšní a čemu zůstaneme věrní (poznámky k valenci několika českých adjektiv)) 
Јармила Паневова се поново враћа питањима валентности, овог пута у контек-
сту чешких придева, на основу грађе из Чешког народног корпуса.

Четврта тематска целина посвећена је питањима која су последњих годи-
на неретко представљала окосницу лингвистичких дискусија. Шест чланака 
обједињено је под заједничким називом IV. Питања рефлексивности, реци-
процитета, кореференције и контроле. У чланку „Чешке реципрочне замени-
це и глаголска валентност” (Česká reciproční zájmena a slovesná valence) мотив 
за проучавање и описивање реципрочне функције чешких повратних заме-
ница лежи у потреби да се помоћу њих и валентних оквира објасни узајамни 
однос међу реченицама у којима су употребљени глаголи pomlouvat, souhlasit 
и setkat se.4 Након анализе бројних примера који садрже многе друге глаго-
ле осим претходно наведених, циљ је био да се одбрани хипотеза да поврат-
на заменица представља граматичко средство за исказивање реципроцитета 
у чешком језику и да се у уз њу могу употребити само они глаголи који су 
потенцијално реципрочни. 

Тема повратне заменице у чешком језику даље се обрађује у чланку „Проблем 
повратне заменице у чешком језику” (Problémy reflexivního zájmena v češtině). У 
приручницима се са морфолошког аспекта чешко se/si посматрају као личне по-
вратне заменице, а svůj5 као присвојна заменица. Ауторка истиче да је пробле-
матика ових заменица много сложенија и долази до следећих закључака: у чеш-
ком језику se/si делимично функционишу као партикуле (које нису реченични 
чланови), делом као заменице (које јесу реченични чланови); se/si и sebe/sobě 
јесу позиционе варијанте заменице чију би међусобну дистрибуцију требало 
даље детаљно проучавати. За сад се претпоставља да се дужи облик користи 
приликом наглашавања. 

Чланак „О једном типу каузативне конструкције у чешком језику” (O jed-
nom typu kauzativní konstrukce v češtině) приказује каузативне конструкције гла-
гола nechat/dát са инфинитивом. Расправља се о томе да ли глагол nechat у так-
вим конструкцијама има улогу помоћног глагола. Приказани су аргументи који 
одбацују решење да се ради о посебној морфолошкој дијатези. 

4 Оговарати, слагати се и састати се.
5 Свој.
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У раду „Поново о реципроцитету” (Znovu o reciprocitě) Јармила Паневова 
дубље развија своја становишта о реципрочним конструкцијама изложеним у 
претходним радовима. Иако је инхерентни лексички реципроцитет, који чини 
део лексичког значења, значајан извор синтаксичког реципроцитета, овде се он 
одваја од синтаксичких реципрочних конструкција и објашњавају се други из-
вори настанка таквих конструкција. 

Чланак „Проблем словенског рефлексива” (Problémy se slovanským reflexi-
vem) такође је посвећен анализи конструкције са формантима se/si у чешком 
језику. Ауторка се укратко осврће и на ситуацију у руском језику док је пореди 
са чешком грађом. 

Неке од богатих функција инфинитива су детаљно анализиране у последња 
два чланка: „Чешке конструкције такозваног словенског акузатива са инфинити-
вом” (České konstrukce tzv. Slovanského akuzativu s infinitivem) и „О маргиналним 
инфинитивним конструкцијама (нарочито у чешком језику)” (K marginál-
ním infinitivním konstrukcím (zejména v češtině)). Први се односи на посеб-
ну конструкцију accusativus cum infinitivo, која се доводи у везу са глаголима 
перцепције и посматра са становишта чешког, а укратко и са становишта дру-
гих словенских језика. У потоњем чланку се изучава природа неколико марги-
налних инфинитивних конструкција са становишта њиховог статуса у грама-
тичком опису језика.

Приказано дело Јармиле Паневове представља неоспориви допринос про-
учавању граматичке структуре чешког и других словенских језика водеће 
чеш ке лингвисткиње, посебно из аспекта функционално-генеративног опи-
са морфологије и синтаксе. У бројним радовима примећује се дијалог Јармиле 
Пане вове са њеним узорима и учитељима, пре свега са Петром Згалом, који је 
умногоме утицао на њен лингвистички развој у домену претходно поменутог 
функционално-генеративног описа. Радови који чине овај зборник одсликавају 
темељна истраживања, запажања и закључке Јармиле Паневове по питању акту-
елних лингвистичких тема током њене богате дугогодишње каријере. Поједини 
радови због своје прегледне природе могу послужити као полазна тачка они-
ма који тек упливавају у синтаксичке воде, али већина чланака представља ра-
дове који захтевају темељно познавање граматичке проблематике. Дело није 
преведено на српски језик и сматрамо да би његово превођење представљало 
значајан допринос српској лингвистичкој славистици. 

Наташа Кесеровић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

natasa.keserovic.nk@gmail.com
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УДК 811.161.1’373

АКСИОЛОШКА КОРЕЛАЦИЈА КАО ПРИНЦИП УМРЕЖАВАЊА 
КОНЦЕПАТА И КОНСТИТУИСАЊА КОНЦЕПТОСФЕРЕ У 

ЈЕЗИЧКОЈ СЛИЦИ СВЕТА
ДОРОТА ПАЗИО-ВЛАЗЛОВСКАЯ, ЦЕРКОВЬ В КРУГУ ЦЕННОСТЕЙ: 
СЕМЬЯ, ТРАДИЦИЯ, ПАТРИОТИЗМ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛА «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»). 

Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021. – 246.

Најновија монографија из области лингвистичке аксиологије пољске ауторке 
Дороте Пазио-Влазловске, русисте, слависте и истраживача Института за сла-
вистику Пољске академије наука, под насловом Церковь в кругу ценностей: се-
мья, традиция, патриотизм (по материалам интернет-портала «Российской 
газеты»), представља значајан помак у представљању концепата вредности и 
њиховог повезивања путем динамичке поларизације на скали позтивног – не-
гативног тоналитета, која се одвија на индивидуалном и колективном плану 
савремених носилаца руског језика и културе, што се манифестује као посе-
бан вид концептуалног умрежавања, заснованог на принципу корелације вред-
ности у њиховим структурама. Динамичан однос међу насловљеним вредно-
стима истакнут је и начином излагања садржаја, у чији центар је постављен 
концепт породица као вишедимензионална ментална јединица и централна 
вредност руске језичке слике света, коме је посвећено обимно треће и четврто 
поглавље. Вредности овог концепта,  реализоване у виду дескриптора, моти-
вишу успостављање аксиолошке корелације са вредностима истог или сличог 
тоналитета других наведених кључних концепата; у питању је динамичан тип 
њиховог  повезивања/умрежавања подложан променама индивидуалног или ко-
лективног вредновања. У сваки појединачан аксиолошки конструкт концепата 
породица, традиција и патриотизам, по принципу истог или сличног тона-
литета оцене уводе се вредности концепта црква, установљене анализом тек-
стуалних примера из интернет-портала. Тако је ауторка на основу аксиолош-
ке корелације добила и аксиолошки конструкт концепта црква, који одражава 
вредновање овог концепта код савремених носилаца руског језика, које се, како 
истиче ауторка у Закључку, успоставља у непрекидном дијалогу између појмова 
црква, породица, традиција и патриотизам и у сталној дијалошкој интеракцији 
у текстуалном простору интернет-портала «Российская газета».   

Садржај књиге осим Увода (стр. 11–29) и Закључка (стр. 155–159), Списка 
скраћеница (стр. 161) и Апстракта са кључниим речима на пољском (стр. 245) 
и енглеском језику (стр. 246), представљен је у шест главних поглавља са насло-
вима: I. Језик и вредности (Язык и ценности) (стр. 31–42), II. Животне вредно-
сти Руса (Жизненные ценности россиян) (стр. 43–59), III. Породица, патриоти-
зам и традиција у концептофери руског језика (Семья, патриотизм и традиция 
в концептосфере русского языка) (стр. 61–81), IV. Породица (Семья) (стр. 83–
114),V. Традиција (Традиция) (стр. 115–142), VI. Патриотизам (Патриотизм) 
(стр. 143–154), који су прегледно изложени у више целина и потцелина разли-
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читих по обиму. На крају књиге наведен је  Списак цитиране литературе (стр. 
163–186), вредан по својој обимности и Списак речника који су коришћени као 
контролни извори (стр. 187); оба списка су транслитераризовани латиничним 
писмом (стр. 189–212); затим и Списак примарних извора (стр. 213–243), наве-
ден хронолошким редом из најтиражнијег руског интернет- портала. Посебну 
вредност садржаја монографије представљају бројне табеле, преко 20, у којима 
су лексички експоненти вредности наведених концепата представљени по тона-
литету поларизације на основу Речника тоналности,1 којима се допуњава иначе 
детаљна анализа и чији се подаци узимају као аргументи у извођењу закључака. 
У табелама већина провераваних лексичких експонената вредности креће се у 
дијапазону позитивних вредности, а у малом броју наведени су и експоненти 
чија се вредност креће у негативном дијапазону. 

У Уводу је дат преглед досадашњих истраживања у овој области, одређени 
су предмет истраживања и теоријско-методолошки приступи, терминолошко-
појмовни инвентар примењен у анализи, истакнути су главни циљеви 
истраживања, представљени извори језичког материјала за анализу и контролни 
речнички извори; дефинисани су основни оперативни појмови и термини – кон-
цепт, појам и концептосфера – у складу са одабраним теоријско-методолошким 
приступом, карактеристичним за пољску лингвистичку аксиологију когнитив-
ног усмерења. Предмет истраживања у монографији је ограничен на анализу 
вредносних компоненти и њиховог међусобног односа у насловљеним концеп-
тима, без намере њихове потпуне реконструкције, јер се имало у виду да је на-
веденим концептима већ посвећено доста пажње у славистици. На избор теме 
утицала је чињеница да у досадашњим социолошким, лингвоаксиолошким и 
концептуалносемантичким истраживањима није био истражен вредносни од-
нос између концепта Црква и кључних концепата руске културе: породица, 
традиција и патриотизам. Примаран извор за истраживање био је високо ти-
ражни интернет-портал «Российская газета» од 2011. до 2020. године, из којег 
су осмишљено изабрани текстуални примери за анализу (443 пр.), а као кон-
тролни извори узети су релевантни речници савременог руског језика: дескрип-
тивни, асоцијативни и тонални. Од последњих најважнији је био  «Тональный 
словарь русского языка» (Кулагин, 2021), са једночланом лексиком, маркира-
ном квалификаторима позитивне – негативне поларности и емоционално-вред-
носним статусом. 

У првом поглављу књиге разматран је однос језика и вредности. Из обимне 
литературе о овој теми представљени су само најважнији резултати пољских 
и руских истраживача, уз ауторкино опредељење према којем су вредности 
оно што људи доживљавају кроз призму културе и језика, оно што за њих има 
значење, циљ коме теже, оно што их мотивише на акцију. У прегледу досадашњих 
схватања о овом питању, ауторка се осврће на проблем непостојања јединствене 
дефиниције вредности и њихове различите типологије (позитивне и негативне 
вредности, релативне и апсолутне, субјективне и објективне, на онтолошке, ан-

1 Према подацима Д. Пазио «Тональный словарь русского языка» (Кулагин, 2021) издваја 
три типа оцене поларизације означене скраћеницама: PSTV – зона позитивне оцене, NEUT – 
зона  неутралне оцене и NGTV – зона негативне оцене. Поларизација је одређена у дијапазону 
[-1, 1], где +1 одговара речима максимално позитивне оцене, 0 – речима неутралне оцене, а 
-1 – речима максимално негативне оцене. Као позитивне одређују се речи с вредношћу ≥ 
0.55, као неутралне  − речи с вредношћу ∈ (-0.35, 0.55), а као негативне – речи с вредношћу 
≤ -0.35. У питању је Речник који се непрекидно допуњава, обухвата 46.127 записа (стање од  
2. 6. 2021) и који се израђује по краудсорсинг методи коришћења масовног искуства људи.
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трополошке, друштвене, идеолошке итд.), што изазива забуну међу истражива-
чима. Она у свом раду примењује широку дефиницију по којој вредност за чо-
века представља све што је за њега значајно, па је основна карактеристика овако 
дефинисног појма вредност субјективизам и антропоцентризам. Субјективни 
став говорника и његов поглед на свет осликавају се како у систему вредности 
неке културе тако и у систему оцена које се актуализују уз помоћ лексичких 
средстава датог језика експлицитно или имплицитно. Хијерархије вредности 
различитих етничких заједница могу се значајно разликовати једна од друге, што 
је последица њиховог појединачног историјског развоја и искуства. Вредности 
које чине основу слике света образују одређену скалу у складу са датим 
социјумом на одређеној етапи његовог развитка, са његовим историјским иску-
ством, и представљају оријентир човековог понашања. У вези са хијерархијом 
вредности истичу се вредносне доминанте као најважнији и суштински смисао 
одређене културе, које се одликују етничком специфичношћу, и етничке кон-
станте које представљају неку непроменљиву форму чији садржај представља 
реално културно и историјско животно искуство народа и кроз чију призму ет-
нос доживљава свет. У етничке константе руске културе, како ауторка истиче, 
спадају и концепти насловљени у монографији: породица, традиција и патри-
отизам, у чијем кругу је конституисан и концепт црква, са заједничком аксио-
лошком концептосфером у којој су доминантне позитивне вредности.  

 У другом поглављу ауторка поставља и одговара на питање у којој мери су се 
наведени вредносни концепти мењали и сачували до данас код савремених говор-
ника руског језика, с обзиром на велике друштвено-историјске промене и, иначе, 
динамичне променљивости вредности које подлежу субјективним, индивидуал-
ним и заједничким оценама. На основу сопствених истраживања, као и на основу 
анкетних истраживања руских социолога и економиста, спроведних у различи-
тим периодима 21. века, Д. Пазио-Влазловска, упркос опречним ставовима других 
истраживача, аргументовано показује да је традиционално-патријархални модел 
опстао у савременом руском друштву, захваљујући чињеници да су се нове вред-
ности успешно уклопиле и доградиле вредносни систем овог модела, јер је струк-
тура базичних вредности остала стабилна, а њихова хијерахија је довољно консо-
лидована и практично непроменљива. Међу њима се, као најзначајнија вредност 
јавља породица. У руској хијерархији вредности, а и за самоидентификацију 
Руса, значај имају и традиција, култура и историјска прошлост.

 У трећем поглављу разматрају се концепти породица, патриотизам и 
традиција. На основу анализе лексикографског материјала из раличитих ти-
пова речника савременог руског језика издвајају се најважније, базичне вред-
носне компоненте, с циљем да се укаже на међусобну повезаност концепата и 
на њихово поимање од стране говорника руског језика. За концепт породица 
то су: дом, љубав, сигурност, заштита, подршка, васпитавање деце, мајка, до-
мовина, патриотизам, традиција, континуитет између генерација; за патриоти-
зам то су: љубав према домовини, верност, преданост домовини, традиција, по-
нос на достигнуће свога народа, спремност на жртвовање личних интереса у 
корист домовине; за концепт традиција то су: континуитет између генерација, 
историја и памћење.

У четвртом, петом и шестом поглављу Д. Пазио-Влазловска анализира одно-
се између концепата породица, традиција, патриотизам, уводећи у анализу и 
аксиолошке аспекте концепта црква.

У четвртом поглављу анализом одабраних текстуалних примера интернет-
портала «Российская газета» показано је вредновање породице и цркве код савре-
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мених носилаца руског језика и на основу упоређивања одређен је однос између 
ова два базична концепта руске културе. Савремено вредновање породице пот-
врдило је њен традиционални вишеаспектни карактер: животни, социјални и 
емоционални, који су одређени међуличносним односима. Породица се оцењује 
и као место стицања основних вредности и васпитавања млађих поколења. У 
савременом поимању породице издвајају се два модела: савремена породица 
у којем се одражавају схватања носилаца језика каква би породица требало да 
буде, и други модел типичне породице са свим реалним проблемима и недо-
стацима. Иако граница између ова два модела није оштра, ово разликовање се 
значајно одражава на плану вредновања. У реконстукцији савремене породице 
из анализираних примера издвојене су следеће вредности: породица са више 
деце, љубав, срећа, вера, здравље, помоћ и подршка, чување духовних традици-
оналних вредности, предавање традиције из поколења у поколење,  васпитавање 
деце. Издвојене вредности изазивају пријатне асоцијације и позитивну оцену. 
Упоређивање цркве са породицом показало је равномерно узајамно преношење 
вредности са породице на цркву и са цркве на породицу. Анализом одабраног 
језичког материјала из најтиражнијег руског портала и из репрезентатвних реч-
ника руског језика, ауторка је на основу установљених дескриптора, бројних 
аспеката његових вредносних реализација и асоцијата лексеме породица, ука-
зивала на заједничке вредности других насловљених концепата: традиције, па-
триотизма, као и на религиозне аспекте из домена њихових концепата, а затим 
је у оквиру исцрпно представљених вредности концепта породица посебан део 
посветила представљању  цркве у кругу породичних вредности (Церковь в кру-
гу семейных ценностей). У овом делу, на основу анализе примера са наведеног 
портала, ауторка је истакла да се код савремених Руса велика пажња посвећује 
односу између цркве и породице и да се посебно наглашава брига цркве за по-
родицу. Значајно место цркве у кругу породичних вредности одређено је њеним 
односом према љубави, као базичној вредности породице, и као основног по-
стулата Божијег закона љубави. Важну улогу у концептуализацији породица и 
црква има метафора, којом се успостављају сличности и корелација вредности. 

На сличан начин у петом и шестом поглављу анализиране су вредности 
концепата традиција и патриотизам, и на основу установљених заједничких 
вредности и њихове корелације ауторка је у анализу увела вредности концепта 
црква, успостављајући корелацију вредности између сва три концепта. 

У петом поглављу под насловом Традиција ауторка је анализом језичког 
материјала установила вредности концепта традиција и то на основу лексич-
ке спојивости лексеме традиција; истакла је значај временских компоненти и 
постојаности у овом концепту; представила је његове аксиолошке компоненте 
и језгро; материјалне показатеље традиције; историјске околности; асоцијате 
лексеме традиција, међу којима су преци, поколење, историја, памћење, и на 
крају поглавља, на основу аксиолошке корелације установљених вредности, 
уводи појмове црква и традиција у заједнички круг вредности, под насловима: 
Церковь в кругу ценностей традиции и Традиция в кругу семейных ценностей. 

У шестом поглављу под насловом Патриотизам предствљене су вредности 
овог концепта кроз лексичку спојивост и асоцијате лексеме патриотизам,  од 
којих су наважније вредности: љубав према домовини, историја и заштита до-
мовине, која је представљена у виду елемената великог отаџбинског рата, кроз 
друге важне историјске догађаје и кроз памћење. У последњим одељцима  на 
основу аксиолошких корелација у кругу заједничких вредности представљен 
је однос појмова домовина – породица и уведен је појам црква, под насловом: 
Церковь в кругу ценностей патриотизма. 
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На крају излагања у Закључку Д. Пазио-Влазловска је истакла да постоји суш-
тинска веза између концепта црква и концепата породица, традиција и патрио-
тизам, која је заснована на аксиолошкој корелацији и међусобном умрежавању, и 
да антропоморфизација Цркве доприноси њеном сагледавању кроз призму кон-
цепта  породица, пре свега у психосоцијалном и аксиолошком аспекту. Црква је 
окарактерисана као заштитница породице и оних високо позитивних духовних 
вредности, које су са њом директно повезане. За оба концепта кључни су људски 
односи: брига и посебно љубав као централна вредност за перцепцију оба појма-
концепта и као гаранција хуманости и истинске среће. Ова корелација на лек-
сичком нивоу се реализује кроз позитивно оцењене номинате-лексеме: љубав, 
срећа и помоћ. За однос између појмова црква и традиција у самоидентификацији 
друштва кључна је категорија трајање у времену, посебно преношење вредности 
са генерације на генерацију. Црква делује као носилац предања које се на лек-
сичком нивоу исказује номинатима-лексемама чувар и упориште. У том контек-
сту традиција се доживљава као спој који комбинује и световне и верске, цркве-
не елементе, будући да је историја цркве неодвојива од историје државе, како у 
материјалном тако и у духовном погледу. За однос концепата црква и патриоти-
зам кључна је вредност љубав према отаџбини и њеној одбрани.  

Монографија Церковь в кругу ценностей: семья, традиция, патриотизм (по 
материалам интернет-портала «Российской газеты») ауторке Дороте Пазио-
Влазловске представља значајан и вредан допринос славистичким аксиолинг-
вистичким и когнитивним етнолингвистичким истраживањима. Ауторка је ана-
лизу засновала на корелацији вредности између истраживаних концепата, а овај 
свој поступак окарактерисала као нов начин у анализи и повезивању концепата, 
и за разлику од његове недоследне и неконзистентне употребе у досадашњим ак-
сиолошким, когнитивним и концептуалним истраживањима, показала да аксио-
лошка корелација као системски поступак, спроведен доследно у свим сегмен-
тима анализе, даје валидне резултате и оперативност терминолошке употребе 
у представљању динамичних и променљивих односа између концепата. Својом 
детаљном и свеобухватном анализом је потврдила да међу одређеним концеп-
тима постоје заједнички вредносни елементи који их интегришу у јединствену 
аксиолошку концептосферу. По богатству анализираног етнолингвистичког 
материјала и значајним закључцима монографија представља важан извор за 
будућа аксиолошка и етнолингвистичка истраживања руског језика. На општем 
теоријском плану монографија пружа значајан теоријско-методолошки допри-
нос аксиолингвистичким истраживањима у домену реконструисања заједничке 
аксиолошке концептосфере истраживаних концепата и њихове језичке слике 
код просечних носилаца савременог језика, која је, како истиче ауторка, ис-
товремено у великој мери субјективна, индивидуалана, и као таква подложна 
културно-историјским променама. Међутим, ауторкин конструкт заједничке ак-
сиосфере концепата породица, традиција, патриотизам и црква, значајан је 
сам по себи, јер на нов начин, применом методе аксиолошке корелације, аргу-
ментовано показује не само како савремени носиоци руског језика вреднују на-
ведене концепте, него и како поимају концепт црква у кругу одабраних вреднос-
них концепата – што представља значајну новину и феномен који није изучаван 
у досадашњим славистичким истраживањима. 
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Захваљујући комбинацији више метода ауторка је остварила значајне резул-
тате  истраживања са више аспеката: методом компонентне анализе издвојена 
су лексичка средства репрезентације концепата; методом анализе поља 
успостављена су  семантичка и концептуална поља насловљених појмова-
концепата; упоредном анализом успостављена је сличност између разматра-
них концепата; текстуалном анализом издвојени су кључни елементи, дескрип-
тори концепата; описном методом су представљени досадашњи резултати у 
истраживању вредности, као значајне теме  лингвоаксиологије.

Стана Ристић
Институт за српски језик САНУ

ristic.stana@gmail.com
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УДК 821.163.41.09»18/19»

МИТРА РЕЉИЋ, О ПОЈМУ И РЕЧИ  
У ЈЕЗИКУ КЊИЖЕВНИХ СТВАРАЛАЦА.

Београд: Славистичко друштво Србије, 2021, 397.

Ове године у издању Славистичког друштва Србије под насловом О појму 
и речи у језику књижевних стваралаца изашла је монографија Митре Рељић, 
дугогодишњег професора Катедре за руски језик и књижевност Филозофског фа-
култета Универзитета у Приштини, сада са привременим седиштем у Косовској 
Митровици. 

Књига О појму и речи у језику књижевних стваралаца представља своје вр сни моза-
ик: она обухвата укупно 11 радова насталих као резултат аутор киних вишегодишњих 
научних интересовања везаних, првенствено, за лин гво културологију, теолингви-
стику, лексичку семантику, лексикологију, лин гво  стилистику те четири текста која 
нам приближавају живот и стваралашто песникиње Д. Јеврић.  

Структурно гледано, књига коју ћемо овде укратко представити сад-
ржи, поред краћег Предговора који потписује ауторка, три тематске целине: 
Из појмовника културе (стр. 5–172), Лексика (стр. 173–285), Писци и српски 
језик под окупацијом (стр. 287–333), те један прилог – Писац у заточењу (стр. 
335–370). Осим тога, будући да је највећи део текстова који чине ову моно-
графију раније већ био објављен,1 Регистру појмова (стр. 373–397) претходи 
Библиографија (стр. 371–372). 

Прва тематска целина је најобимнија и садржи 6 радова. Тема ових 6 огле-
да, између осталог, јесу камен, стид, састрадање, страх Божији, бол, слава и 
Велики рат уобличени у стихове и строфе или прозни текст. Дати појмови са-
гледани су не само са становишта науке о језику, већ са једног ширег, филолош-
ки свеобухватног и теофилософског становишта.

У првом раду (Камен у стваралаштву словенских песника, стр. 5–48) М. 
Рељић анализира симболику камена у стваралашту песника (В. Шимборске, 
В. Тауфера, Н. Графенауера, Ј. Каштелана, О. Мандељштама, Н. Гумиљова, 
М. Цветајеве, А. Поповског, Р. Павловског, П. П. Његоша, С. Раичковића, М. 
Бећковића, В. Попе, М. Павловића, Д. Јеврић и Ж. Ракочевића). Својом суп-
тилном анализом ауторка показује да, без обзира на постојеће извесне раз-
лике, словенски песнички запад, словенски песнички исток и словенски пес-
нички југ обједињује јединство симболичко-метафоричке репрезентације 
камена, будући да се у стваралашту свих наведених песника сусрећемо пре 
свега са представом „живог камена”,  представом која, по речима М. Рељић, 
„укључује библијско-митску предоџбу камена, његову «густину бивања», жи-
вотност, гордост и племенитост те судбинску повезаност човека и камена” 
(стр. 42), што неоспорно, по нашем мишљењу, говори у прилог тези да је о 
словенској култури још увек оправдано говорити као о јединственом енти-
тету (уп. Хамовић 2018: 360). Наредни рад (Постојаност/непостојаност у 
Лучи микрокозма – теолингвистички приступ, стр. 49–71) посвећен је ана-

1 Иако се део текстова из ове многографије под истим или донекле сличним насловом 
може пронаћи на страницама часописа и зборника, ваља рећи и то да је већину њих ауторка 
за ову прилику дорадила и допунила.
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лизи семантичког потенцијала именица постојаност и непостојаност, об-
раз и безобразије као и метафоричким варијацијама лексема лице и лик на 
материјалу чувеног философско-религиозног спева владике и господара Црне 
Горе, Петра II Петровића Његоша, о чoвеку и човековом паду. Показавши како 
употреба наведених лексема, које Његош функционално везује првенствено за 
сакрални ономастикон, одражава и његово „дубинско познање људске приро-
де, познање Бога и Сатане, добра и зла; борбе између добра и зла у области 
трансценденције, метафизике која се онда преноси овдје на земљу” (Радовић 
2014: 7), М. Рељић указује и на свевремену актуелност мисли Ловћенског 
Тајновица, констатујући да: „Насупрот, дакле, постојаности у вери, као 
јединој претпоставци јединства човека и свејединства свега Богом сазда-
ног, изградње истинске слободне Личности (Ипостаси) као бића достојног 
Богом намењене му улоге – свега чему је племенита мисао Његошева тежи-
ла, на делу је обезображена индивидуа у исто тако обезличеном и расточе-
ном друштву” (стр. 67). Стваралаштво ако не највећег, оно свакако једног од 
највећих српских писаца, П. П. Његоша, инспирисало је М. Рељић да са от-
нолошко-аксиолошког аспекта проанализира језичке репрезентације стида, 
састрадања и страха Божијег у функцији темељних одредница категорије 
добра (Стид, састрадање и страх Божији – елементи моралног начела у 
Горском вијенцу, стр. 72–114).2 Речено потврђује и закључак који читамо на 
крају овог рада: „Добро, у мери у којој је присутно у Горском вијенцу, засно-
вано је превасходно на стиду, састрадању и страху Божијем. Због тога оно, то 
добро, није апстрактна категорија нити лажно фарисејство већ, свесно или 
несвесно, христољубље” (стр. 107). Наредна два рада повезује тема Великог 
рата. У првом од њих (стр. 115–133) М. Рељић испрва разматра појам сла-
ве у књижевном и публицистичком стваралаштву током Великог рата, да би 
на крају рада упоредила резултате ове анализе са резултатима асоцијативног 
експеримента који је спровела са говорницима српског језика и закључила 
да се: „прототипична представа славе у данашњој језичкој слици све-
та скоро не разликује од оне коју нам нуди писана грађа из година Великог 
рата. У оба случаја слава се примарно везује за сакралну сферу. Пола века 
другачије животне праксе, по свему судећи, било је недовољно да избрише 
ту сакралну ауру славе” (стр. 130). Претпоследњи рад прве тематске целине 
посвећен је полиструктурном концепту Великог рата који аутор анализира на 
материјалу поетског и прозног стваралаштва, по нашем мишљењу, још увек 
недовољно познатог и признатог Станислава Винавера (Станислав Винавер и 
Велики рат: само они који се боре твој су род, стр. 135–158), док су у центру 
пажње рада који закључује ову тематску целину налазе варијације језичког 
уобличавања бола као приметне особености песништва Десанке Максимовић 
(Оркестрација бола у поезији Десанке Максимовић, стр. 159–172). Суптилно 
нас проводећи кроз стихове велике песникиње, анализирајући језик и слике 
којима је Д. Максимовић стиховала, М. Рељић ништа мање суптилно, али исто 
тако и аргуметовано показује да су за нашу велику песникињу бол и љубав у 
најузвишенијем смислу те речи неразделно повезани јер бол је изданак „чо-
векове слободе сазнања да «васкрсења не бива без мука»” и „да би одрећи се 
таквог бола значило одрећи се љубави” (стр. 172).

Прочитавши свих наведених шест огледа читалац ће се, с једне стране, 

2 Дате лексеме могу се посматрати као кључне лексеме истоимених концепта који 
припадају оним концептима који регулишу «взаимодействие человека с Другим (другими, 
социумом)» (Арутюнова 2000: 54).
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уверити у истинитост запажања да „речи не функционишу саме по себи, већ 
представљају средство изражавања лично доживљене, перцепиране инди-
видуалне слике света у свом богатству њене суштине, особине, везе и одно-
са, емоционално-оцењивачких нијанси” (Вуловић 2018: 292). С друге стране, 
схватиће да ни одабир писаца, ни одабир мотива није случајан, већ да је све то 
резултат унутрашњег двига аутора и његове жеље да се покаже како вертикалу 
језичке слике света човека чини духовна вертикала која изговорену или написа-
ну реч чини одразом уписане у човека боголикости.  

Другу целину, која, као што је већ споменуто, носи наслов Лексика, чине три 
рада у којима се М. Рељић понајвише бави анализом творбено-семантичких од-
лика и стилског потенцијала неологизама. У првом прилогу, Ауторски неоло-
гизми у функцији сликовних и експресивних средстава (стр. 172–249) М. Рељић 
прво разлучује појмове сликовно, сликовито и експресивно, да би се потом, по-
сле прегледа различитих одређења и класификација неологизама, фокусирала 
на ауторске језичке творевине руских и српских писаца који имају функцију 
визибилно-звучног ефекта (нпр. расплавленное небо код В. Мајаковског, 
ојесењени јасенови код Д. Ћосића итд.), а потом на неолексичке спојеве окси-
моронског типа, неолексичкe изведеницe, сложеницe и полусложеницe (између 
осталог, на материјалу стваралаштва Ђорђа Марковића Кодера), те на неолек-
сичку пародију, неолексичку парономазију антропонимијске неологизме који 
се тумаче као средства ингениозне објективизације одређеног садржаја, тј. као 
рефлекс, како Рељић каже „ауторовог емотивно-психолошког стања у тренут-
ку конкретног стваралачког чина, а такође од позиције коју нова реч заузима 
у контексту” (стр. 240). За овим следи рад Језичке особености књиге „Јудин 
пољубац” Даринке Јеврић (стр. 251–268) који нам доноси врло занимљива 
запажања о тананом преплитању звука и смисла у песничком гласу Д. Јеврић, 
као и о песникињином пажљивом одабиру лексема са наглашеном естетском 
и символичком функцијом. У тексту Лексичке иновације Момира Војводића у 
новинским текстовима: социолингвистички и творбени аспект (стр. 269–285) 
М. Рељић истражује стил и језик Војводићевих публицистичких текстова, које, 
исто као и његово песничко стваралаштво, одликује језичка језгровитост и ек-
спресивност које су плод функционално веома успешно употребљених окази-
онализама. 

Трећа тематска целина обухвата два текста посвећена двама писцима са Ко-
сова и Метохије чија књижевна репутација увелико надилази оквире регио-
налне књижевности – Григорију Божовићу и Даринки Јеврић. У раду Етно-
фолизми у књижевном дискурсу Григорија Божовића (стр. 287–301) убедљиво 
је, по нашем мишљењу, оповргнута теза аутора који сматрају да је Г. Божовић 
у својим делима стварао једну идеалну, тачније идеализовану слику Срба, за 
разлику од представе Албанаца и Турака. М. Рељић својом анализом припо-
ведне и путописне прозе овог нашег најзначајнијег писца са Косова и Метохије 
(Бојовић 2019: 139) показује да је Божовић знао, умео и хтео да прикаже, како 
каже ауторка, оно добро и витешко и код припадника других религија и етноса. 
Косово и Метохија као тло са ког су потекли и као извориште са ког су се ду-
ховно напајали, дубока укорењеност и вера у исконску лепоту језика, културе и 
традиције народа ком припадају чврста су спона која спаја Григорија Божовића 
и Даринку Јеврић, песникињу чији су песнички и језички светоназори предмет 
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следећег рада (Ставови о језику у песничком и прозном тексту Даринке Јеврић, 
стр. 303–333).

Даринки Јеврић посвећена је и завршна целина монографије О појму и речи 
у језику књижевних стваралаца – Песник у заточењу.  Овај, како стоји у подна-
слову, прилог садржи четири текста о животу и стваралаштву Даринке Јеврић 
(Патња и реч благословена (стр. 335–344), Песма ми је казала (стр. 335–350), 
Чист образ, умивена душа (351–366), Даринкин заклет роду (стр. 367–370), из 
којих, између осталог, сазнајемо да песникињу и М. Рељић повезују не само 
„приштинска тама стоока” већ суштинско једнодушије и једномислије, године 
заједничког страдања на Косову и Метохији као и непоколебиво веровање да 
„све могу у Христу који ми даје моћ” (Фил 4, 13).   

Један од закључака који се намеће после читања сваке тематске целине по-
наособ, као и књиге у целини је следећи: ауторка сваким исписаним ретком 
показује и доказује да без поимања и познања присутне и свету дариване 
Истине и Лепоте није могуће схватити нашу духовну и материјалну културу и 
њену укорењеност у вечном и неизмерном. Стога можемо рећи да и ова, као и 
претходна монографија М. Рељић (Српски језик на Косову и Метохији данас: 
социолингвистички и лингвокултурoлошки аспект), јесте потврда да језик јесте 
кућа човековог бивствовања.

Као што смо већ рекли, књига О појму и речи у језику књижевних стварала-
ца представља својеврсну сублимацију преокупација М. Рељић током последња 
два десетлећа. Сваку тему ауторка је презентовала теоријско-методолошки вео-
ма ауторитативно, што је додатно потврдило да је М. Рељић врстан лингвиста, 
филолог и познавалац како своје, тако и светске литературе и културе.

Драгана Керкез
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

d.kerkez@fil.bg.ac.rs
 

Цитирана литература

Арутюнова, Нина Давидовна. «О стыде и совести» [В:]Н. Д. Арутюнова (отв. ред.) 
Логический анализ языка. Языки этики. Москва: Языки русской культуры, 2000, 54–78.

[Aruti͡unova, Nina Davidovna. «O styde i sovesti» [V:]N. D. Aruti͡unova (otv. red.) Logicheskiĭ 
analiz i͡azyka. I͡azyki ėtiki. Moskva: I͡azyki russkoĭ kulʹtury, 2000, 54–78]

Бојовић, Јована. „Арнатути у путописној прози Григорија Божовића – од стеротипа ка 
афирмацији”. [У:] Цветанка Аврамова (отг. ред.) Стереотипът в славянските езици, лите-
ратури и култури: сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични че-
тения София, 26–28 април 2018 г. Том I Езикознание. София: Университетско издателство 
«Св. Климент Охридски», 2019, 139–146 <https://core.ac.uk/download/pdf/289266949.pdf>

[Bojović, Jovana. „Arnauti u putopisnoj prozi Grigorija Božovića – od stereotipa ka afirmaciji”. 
[U:] Cvetanka Avramova (otg. red.) Stereotip”t v slavi͡anskite ezit͡si, literaturi i kulturi: sbornik 



Славистика XXVІ/1 (2022)

 Прикази   455
s dokladi ot Chetirinadesetite mezhdunarodni slavistichni chetenii͡a Sofii͡a, 26–28 april 2018 g. 
Tom I Ezikoznanie. Sofii͡a: Universitetsko izdatelstvo «Sv. Kliment Okhridski», 2019, 139–146 
<https://core.ac.uk/download/pdf/289266949.pdf>]

Вуловић, Наташа. „Аксиологеме као одреднице у фразеолошком речнику”. Научни састанак 
слависта у Вукове дане 47/1, 2018: 291–300.

[Vulović, Nataša. „Aksiologeme kao odrednice u frazeološkom rečniku”. Naučni sastanak slavista 
u Vukove dane 47/1, 2019: 291–300]

Радовић, Амфилохије. „Божанско откривење као унутарња мелодија Његошевог дјела”. [У:] 
В. Питулић, Д. Андрејевић, Н. Лазић (ур.) Од косовског завета до Његошевог макрокоз-
ма: Петар II Петровић Његош (1813-2013): међународни тематски зборник. Косовска 
Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2014, 3–8.

[Radović, Amfilohije. „Božansko otkrivenje kao unutarnja melodija Njegoševog djela”. [U:] V. 
Pitulić, D. Andrejević, N. Lazić (ur.) Od kosovskog zaveta do Njegoševog makrokozma: Petar II 
Petrović Njegoš (1813-2013): međunarodni tematski zbornik. Kosovska Mitrovica: Filozofski 
fakultet Univerziteta u Prištini, 2014, 3–8]

Хамовић, Драган. „Словенска самосвест модерне српске поезије”. [У:] Б. Сувајџић, П. Буњак, 
Д. Иванић (ур.) Српска славистика: колективна монографија: радови српске делегације 
на XVI међународном конгресу слависта. Том 2, Књижевност, култура, фолклор, питања 
славистике. Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 359–372.

[Hamović, Dragan. „Slovenska samosvest moderne srpske poezije”. [U:] B. Suvajdžić, P. Bunjak, 
D. Ivanić (ur.) Srpska slavistika: kolektivna monografija: radovi srpske delegacije na XVI 
međunarodnom kongresu slavista. Tom 2, Književnost, kultura, folklor, pitanja slavistike. 
Beograd: Savez slavističkih društava Srbije, 2018, 359–372] 



Славистика XXVІ/1 (2022)

456 Прикази

УДК 811’27

ЛИЛЈАНА МАКАРИЈОСКА, ЕТНОЛИНГВИСТИЧКИ СТУДИИ.
Скопје: 2021, 535.

Новото издание на проф. д-р Лилјана Макаријоска од областа на етнолинг-
вистиката е значаен прилог за македонистиката, но и за славистиката и балка-
нистиката, давајќи пред сѐ огромен придонес за зачувувањето од заборавот на 
бројните термини од македонската национална култура и за афирмирање на ма-
кедонската култура, воопшто. 

Овој фасцинантен труд на Макаријоска, со завиден обем од 535 страници, 
започнува со Вовед (5‒9), по кој се поместени вкупно 29 поглавја (10‒507) по-
светени на различни прашања од областа на македонската етнолингвистика, а 
на крајот е приложен и опширен список од користена и цитирана Литература 
(508–534) за потребите на истражувањето.

Поаѓајќи од фактот дека лексиката на еден јазик е огледало на народната кул-
тура, авторката во Воведот на својата книга, истакнува дека истражувањата на 
лексиката на македонската традиционална култура придонесуваат за создавање 
комплексна претстава за македонското културно и јазично единство засновано 
на негувањето на јазичните и културните традиции; за проучување на обредно-
обичајната лексика како значаен дел од културното наследство во словенски 
и балкански контекст и за согледување на сопствените корени, одликувачките 
особености; за толкување на лексичкиот фонд на македонскиот јазик и во кул-
турен и во религиски контекст, имајќи ја предвид и застапеноста на религиски-
те елементи во македонската обредна практика.

Она што е особено значајно во овој труд е што тој ги претставува резул-
татите од истражувањата на одделни сегменти на македонската народна кул-
тура од лексички аспект, но тие се претставени и во јужнословенски кон-
текст. Неговата посебна вредност е и во интердисциплинарниот пристап 
при истражувањето, што во последно време особено се поттикнува во на-
учните кругови, па така народната култура на словенските народи се истра-
жува од аспект на фолклористиката, етнолингвистиката и етносемиотика-
та, антропологијата, како и етимологијата, балканистиката. Во конкретниов 
случај се нагласува важноста на испреплетените лингвистички и етнолошки 
истражувања и нивната нераскинлива поврзаност, опфаќајќи проучување на 
лексиката од материјалната, но и од традиционалната духовна култура на ма-
кедонскиот народ. Притоа, засегнати се различни лексичко-семантички групи 
во рамките на македонскиот лексички систем, но и во споредбен контекст, па 
така анализирана е на пр. македонската свадбена терминологија (во според-
ба со српската и бугарската), лексиката на македонската посмртна обредност, 
на македонската календарска обредност, вклучително и во јужнословенски 
контекст, разгледана е роднинската терминологија, лексиката поврзана со на-
родната архитектура, куќата и покуќнината, лексиката од областа на храна-
та, обредните лебови, народната облека, растителниот и животинскиот свет, 
здравјето, религијата и народната медицина, земјоделството и сточарството, 
ловот и риболовот, занаетчиството, но и благословите и клетвите, а посебно 
внимание ѝ е посветено и на собирачката дејност на Марко Цепенков како из-
вор за етнолингвистички истражувања итн.  
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Првиот од дваесет и деветте прилози е насловен Кон почетоците и развојот 
на словенската етнолингвистика (10‒27) и во него авторката, поаѓајќи од пре-
мисата на Никита И. Толстој, дека јазикот, иако е автономен семиотички систем 
е во неразделна врска со културата што ја изразува, го образложува огромниот 
придонес на етнолингвистичките проучувања во потврдувањето и зачувувањето 
на идентитетот на еден народ, затоа што тие се темелат на проследувањето на 
елементите на народната (материјална и духовна) култура, на обичаите и об-
редите и нивните лексичко-семантички вредности. Макаријоска утврдува дека 
јужнословенската, односно балканската етнолингвистика е заснована глав-
но на методите на руската етнолингвистичка школа, притоа давајќи осврт кон 
нејзините специфики, наспроти особеностите на англоамериканската (линг-
вистичка) антропологија, а ги и посочува најважните дела што произлегле од 
ваквите истражувања, поконкретно етнолингвистичките лексикографски тру-
дови, дијалектните атласи, монографските изданија на истакнати етнолози, 
дијалектолози, лексиколози и бројни други проекти поврзани со етнолингви-
стичките истражувања. 

Веднаш по овој прилог, авторката ги издвојува своите сознанија Oд етно-
лингвистичките истражувања на македонската културна традиција (28‒64), 
истакнувајќи дека традиционалните семејни обреди и обичаи биле најефикасно 
средство за регулирање на односот на поединецот во семејството и во заедница-
та, како услов за неговиот опстанок. Несомнена е важноста на истражувањата 
на лексиката од семејната обредност имајќи го предвид постепеното одумирање 
на обичаите и обредите, на претставите и верувањата, па на тој начин и на бо-
гатиот лексички фонд поврзан со нив. При истражувањето особено се зад-
ржува на лексиката што се однесува на обредите и обичаите што се поврзу-
ваат со животниот циклус, со најважните настани од животот на поединецот: 
раѓањето, стапувањето во брак и смртта, давајќи ги соодветните етнолингви-
стички толкувања на конкретните лексеми и зборовни изрази. Овде се утврду-
ва дека традиционалната македонска култура е блиска со културата на другите 
словенски и балкански народи, па преку лексичката анализа се изделува лекси-
ката што има општословенски, балкански и јужнословенски карактер, како и 
лексиката специфична за македонскиот јазик или за определен регион. Оттаму 
произлегува и следното поглавје Македонската свадбена терминологија (во 
споредба со српската и бугарската) (65‒81), во коe се обработени свадбени-
те обреди и обичаи (претсвадбените, свадбените и посвадбените) и соодветната 
свадбена терминологија којашто ги вклучува: називите на обредите, на обред-
ните предмети и обредните дејства и називите на обредните лица, споредбено 
во трите јужнословенски јазици. Макаријоска потврдува дека некои од свадбе-
ните обичаи се изведуваат и денес, некои се регионално застапени во селски 
средини, а некои се одамна заборавени. Се нагласуваат специфичностите, како 
и она што е вообичаено, па на пр. за вообичаен се смета обредот на венчавка в 
црква, а доаѓањето на невестата во новиот дом е проследено со некои обичаи, 
на пр. по венчавката сватовите не се враќаат по истиот пат; невестата фрла сито 
со разни плодови на кровот, како дар на куќните духови; пред куќниот праг не-
вестата зема в раце мало машко дете; на вратата свекрвата ја дочекувала неве-
стата, која ѝ ја бакнувала раката и ги земала лебовите со кои влегувала во куќата 
и сл.

Следното поглавје ја обработува поподробно темата на Лексиката на ма-
кедонската посмртна обредност (82‒93), со нагласување на тезата дека пос-
мртните, односно погребните обичаи на еден народ, претставуваат дел од него-
вата културна традиција, иако на нив првично се гледа како на традиционални 
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верски ритуали. И овде авторката упатува на сличностите и разликите меѓу ма-
кедонскиот и српскиот систем на посмртна обредност, бидејќи како што вели 
таа, преку лексиката поврзана со раѓањето, свадбата и смртта можат да се сле-
дат специфичните елементи, но и воспоставениот традициски систем на обре-
дите на пошироката територија, во балкански и словенски контекст. Во областа 
на погребувањето се следат различни културни и етнички елементи засновани 
на историските околности на Балканот. Обредниот комплекс поврзан со смртта 
претставува дел од духовната култура што е најмалку изложен на промени, со 
многу зачувани архаични елементи, коишто понекогаш добиваат само нова 
религиска смисла. Оттука, истражувањата на посмртните обичаи и обреди и 
лексиката поврзана со нив се мошне важни, имајќи го предвид постепеното 
напуштање на одделни елементи на обредите, на претставите и на верувањата, 
па на тој начин и на богатиот лексички фонд поврзан со нив.

Лексиката на македонската календарска обредност (94‒124) што се упо-
требува на македонската јазична територија сведочи за традиционалните кален-
дарски и семејни обреди. Анализата на оваа лексика ја потврдува употребата на 
голем број називи од македонското културно наследство (материјално и духов-
но) што го збогатуваат речникот на македонскиот јазик. Терминолошката раз-
новидност сведочи за богатите изразни можности на јазикот и за улогата на раз-
личните мотивациски односи при создавањето на називите. Документирањето 
на обредно-обичајната лексика е своевидна заштита од заборавот на овие лек-
семи, со оглед на тоа што тие се недоволно застапени и во речниците на оддел-
ни македонски дијалекти, а за покомплексна презентација на обредната лексика 
се неопходни истражувања со тематски прашалници коишто ќе ги одразуваат 
специфичностите на македонската културна традиција. Кон ова поглавје се на-
доврзува трудот посветен на Лексиката во врска со македонскиот народен ка-
лендар во јужнословенски контекст (125‒172), каде што се поаѓа од фактот 
дека македонскиот народен календар како дел од културното наследство е во не-
посредна врска со народната религија, а има најголеми сличности со религијата 
на останатите христијански православни народи, како српскиот и бугарскиот, 
коишто исто така настојувале да ги зачуваат традиционалните вредности. Иако 
обичаите што се изведуваат на некои православни празници се разликуваат од 
регион до регион, во основа се изделуваат низа заеднички елементи. 

Преку споредбениот прилог насловен како Етнолингвистичките аспекти на 
македонската и хрватската традиционална култура (173‒185), Макаријоска 
потврдува дека многу културно-јазични црти можат да се наречат македон-
ски или хрватски, со оглед на тоа што тие се карактеристични за тој ареал. 
Споредбената анализа на македонските и хрватските истражувања со оние на 
другите словенски народи, би придонесла за оформување на мозаикот на сло-
венската духовна култура како жив, непрекинат процес низ кој минуваат кул-
турните појави, се трансформираат, исчезнуваат, за потоа повторно да се појават 
со исти или нови содржини и функции, во зависност од општествените, поли-
тичките, културните и природните промени.

Особен придонес претставува и насловот посветен на Роднинската терми-
нологија и роднинско-семејните односи (186‒206), бидејќи термино ло гијата 
на сродството е предмет на интерес не само за лингвистите (лексиколози, 
дијалектолози, етимолози), туку и за етнографите, коишто ги проучуваат род-
нинските и семејните односи. Термините за сродство, како и во многу други об-
ласти од лексиката, укажуваат на големи сличности и дури совпаѓања, но и на 
извесни суштествени разлики меѓу одделните словенски јазици. На пр. меѓу 
македонскиот и бугарскиот јазик се потврдуваат низа одликувачки особености 
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на роднинските називи, разновидноста на називите за одделни сродници, на пр. 
за ‘маќеа’, ‘очув’, како и на формите за обраќање итн.

Темата посветена на Лексиката поврзана со народната архитектура, 
куќата и покуќнината (207‒236) ја издвојува народната архитектура, како 
еден од основните елементи на македонската материјална и духовна култура, 
којашто е одраз на градителските традиции, а Македонија со својата положба 
во средишниот дел на Балканот, била изложена на одредени културни влијанија. 
Во трудот е анализирана обемна лексика имајќи предвид дека народното, тра-
диционално градителство покрај градбата на објекти за живеење на човекот, 
опфаќа и стопански и други градби кои се во функција на човековите селско-
стопански активности, на пр. објекти за живеење на добитокот и за складирање 
храна: штала, кокошарник, гумно, трло, амбар, кош, кочина, казаница и друго. 
Застапена е и бројна лексика поврзана со обичаите и обредните дејствија при 
изградбата на куќата коишто несомнено претставуваат најархаичниот слој во 
примитивните религиозни сфаќања воопшто, а во анализата се вклучени и на-
зивите за покуќнина, садови и предмети за секојдневна употреба.

Следните два прилога се од областа на кулинарската лексика, поточно се 
анализира Именувањето на храната како дел од македонската културна 
традиција (237‒259) и Називите за обредните лебови во народната култура 
(260‒270). Истражувањето е поттикнато од фактот што храната, како дел од 
материјалната култура на народот придонесува за неговата етничка препознат-
ливост, а во рамките на обредните постапки, претставува потврда за традици-
оналните односи изградени врз старите народни обичаи, верувања, искуства, 
познати и практикувани во разни македонски краишта. Таа има широка при-
мена во македонската обредност со различни значења, симболика и пораки, на 
пр. за свадбените и посмртните обреди, за календарските и семејни празнувања 
итн. Со анализата на називите на обредната храна на македонската јазична 
територија се истакнува употребата на голем број „подзаборавени“ термини. 
На пр. секој вид обреден леб или обредно печиво имал свое место и назив што 
зависи од намената и пригодата во која се користи. Преку називите на храната 
подготвувана за календарските празници, како и за новороденче, свадба, слава 
или пак во врска со култот на мртвите се проследуваат цврстите врски меѓу об-
редните активности и соодветните термини кои се зачувани регионално или по-
широко на македонските простори. 

Трудот под наслов Називите за деловите од народната облека како автен-
тичен белег на традиционалната култура (270‒280) е изграден врз основа на 
фактот дека народната облека е специфична културна појава, што создава прет-
става за етничките специфичности и етнографската разновидност на македон-
ските простори. Во народната облека се содржани најразновидни информации 
за нејзиниот носител – географски, етнички, социјални, возрасни, историски. 
Покрај разликите во видот и типот на облековните и украсните елементи, како 
и големата диференцијација на планот на нивната орнаментика, разлики се 
јавуваат и во терминологијата. На пр. авторката ги посочува бројните лексич-
ко-семантички разновидности на дијалектна основа во врска со именувањето 
на деловите на носијата и материјалите за нивна изработка, т.е. примери кога со 
одреден термин, на пр. карактеристичен за одредена форма на ткаеници се име-
нува предмет кој е составен дел на женската носија, па така ткаената покривка 
составена од две дипли во Гевгелиско се нарекува ирам, а во Струшко, со исти-
от термин се означува ‘женска ткаена скутина составена од две дипли’, гмена 
покрај ‘ткаена дипла’ во Скопско означува ‘килим’, ‘скутина’ или ‘перница’, а 
пак кај Велешките торбеши ‘ткаена скутина’ или ‘килимче – прекривка’ и сл.
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Понатаму во оваа книга Макаријоска ѝ посветува внимание и на лексиката 
од сферата на фитонимите и областите поврзани со нив во рамките на македон-
ската културна традиција. Овие теми се обработени во поднасловите За фито-
нимите од етнолингвистички аспект (281‒288) и Вегетацијата во обредно-
обичајната практика и верувањата (289‒302). Овде авторката утврдува дека 
верувањето во чудотворната моќ на билките е присутно кај сите народи и е 
одразено во сите религии, a за нивното именување е карактеристична поголе-
ма отвореност, особено при контакт на различни материјални и духовни култу-
ри. Се изделуваат називите со религиозна содржина, називите поврзани со ле-
ковитоста, благотворното дејство на некои органи на телото, при определени 
здравствени проблеми, како и лексеми поврзани со верувањето за употребата 
на билките за гатање, правење магии и сл. Именувањето на билките се должи и 
на определени народни верувања и обичаи, на магиски својства и сл. па се про-
следуваат цврстите врски меѓу обредните активности и соодветните називи кои 
се зачувани регионално или пошироко на македонските простори, а некои се 
познати и во другите јужнословенски јазици. 

Покрај растителниот, не е одминат ниту Животинскиот свет во обредно-
обичајната практика и верувањата (303‒318). Во народната култура на многу 
начини е нагласена улогата на животните, како неодминлив дел на традицијата, 
на различните системи на верувања, обреди и митови. На пр. животните имале 
мошне важна улога во жртвените обичаи и бројните календарски празнувања. 
Исто така, нивната улога во народната магија била повеќекратна, со оглед на 
тоа што во магиските постапки често се користеле животните или делови на 
нивното тело, нивната крв, млеко, лој итн., а понекогаш, од аспект на обредот, 
биле многу важни и некои предмети поврзани со животните (потковица, узда 
и сл.) итн. Овој богат лексичко-семантички слој и неговите специфики се раз-
гледани во поширок јужнословенски контекст каде што доаѓа до израз испре-
плетеноста на материјалните и духовните култури на овој регион, но и нивните 
посебности како одраз на тенденцијата за градење сопствен културен и нацио-
нален идентитет. 

Кон претходните глави се надоврзуваат следните наслови посвете-
ни на Македонските обичаи и верувања поврзани со здравјето (319‒335) и 
Религијата и народната медицина (336‒345). Во македонската обредно-
обичајна практика значајно место имаат обичаите за обезбедување здравје 
и тоа изведувани во семејството, а поврзани со обредите од животниот ци-
клус (раѓање, свадба, смрт), како и обичаите поврзани со календарскиот ци-
клус. Елементите на народната религија се постојано присутни во обичаите 
поврзани со здравјето. Се практикуваат и различни магиски постапки, на пр. 
полевањето на болниот, врзувањето и одврзувањето чворови; опашувањето и 
мерењето на болниот, со разни врвки, појаси, крпчиња и проследено со ше-
пот на таинствени зборови за здравје на болниот, за заштита од уроци, демо-
ни и сл. Особено внимание привлекува и прегледот на благословите заснова-
ни врз верувањето во магиската моќ на зборовите, изразите, со чија помош по 
најразлични поводи, на пр. на крштевка, на свадба, на слава, при разни тру-
дови процеси: орање, сеидба, жетва, при занаетчиски работи, при облекување 
нова облека итн. се посакува добро здравје, долг живот, благосостојба во 
семејството, но и во пошироката заедница.  

Во продолжение е разгледана и лексиката поврзана со основните стопан-
ски гранки на ова поднебје во рамките на поднасловите: Земјоделството и 
сточарството во етнолингвистички контекст (346‒361), Ловот и риболо-
вот – вештина и традиција (362‒366), Пчеларството и бубарството како 
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дел од македонската традиција (367‒373), За традиционалното занаетчи-
ство од етнолингвистички аспект (374‒391), За лексиката од областа на 
ткајачката, плетачката и везачката дејност (392‒412). Обработена е лек-
сиката со која се именува разновидна земјоделска опрема, односно традици-
онални земјоделски алатки и прибор, но и називи поврзани со подобрување 
на плодноста на почвата, сеење, жнеење и вршење со веење на жито, раз-
ни обредно-обичајни постапки применувани при секој од овие процеси 
најчесто со намена за заштита на посевите, богат род и сл. Покрај основ-
ните називи поврзани со ловот и риболовот се изделува и лексика што ги 
опишува народните верувања во врска со овие дејности. Развојот на пче-
ларството бил карактеристичен не само за македонската, туку и за култур-
ната традиција на соседните народи, па се проследува овој вид лексика и 
во јужнословенски контекст. Кај занаетчиската лексика, особено интерес-
на е застапеноста на голем број примери од турско потекло, што се дол-
жи на турската чаршија со занаетчиските работилници, трговските дуќани 
непосредно поврзани со секојдневниот живот и животните потреби на на-
селението. Се изделува и лексиката поврзана со одделни постапки при из-
работката на производите, со занаетчиските алати и средствата за работа 
на пр. ковачките, дрводелските итн. Посебно внимание им се посветува на 
ткајачката, плетачката и везачката дејност коишто постојано се негувале и 
се развивале на балканските простори. Во овој контекст ќе напоменеме дека 
регистрирањето на богатиот материјал и бројните сознанија од оваа област 
се исклучително значајни поради фактот што многу обичаи и верувања на 
занаетчиите изумираат под влијание на општествените промени и измене-
тиот начин на живеење и стопанисување.

Неодминлив за македонската традиционална култура е и огромниот инте-
рес за народната астрономија, за небото и небесните тела, небесните појави 
и народната метеорологија, па посебно внимание заслужува и прилогот под 
наслов Лексиката од областа на народната астрономија и народната 
метеорологија (413‒424). Авторката нагласува дека иако секој народ има свој 
систем за предвидување на времето, што било неопходно за постоењето на за-
едницата, несомнено има многу сличности кај различни народи што укажува 
на тоа дека значителен дел од народните прогнози и мудрости произлегува-
ле од големите искуства во следењето на временските услови. Се издвојуваат 
најразновидни називи поврзани со претскажувањето на времето, односно 
прогнозирањето на природните појави врз основа на определени положби на 
Сонцето, Месечината и ѕвездите, а особено интересна е македонската народна 
терминологија за ѕвездите и соѕвездијата, на пр.: Квачка, Сврдел, Голема Кола, 
Мала Кола, Арамии, Курбан и итн. 

Макаријоска им посветува посебно поглавје на Народните верувања кај ма-
кедонскиот народ во јужнословенски контекст (425‒438), проследувајќи ја 
лексиката поврзана со ова подрачје. Истражувањето во споредбен контекст е 
изградено врз основа на фактот што системот на верувања е во принцип посло-
боден и поотворен кон надворешните услови и влијанија, па покрај заедничките 
верувања се следат и бројни регионални, локални варијанти. Народните верувања 
биле прифатени од целата заедница и придонесувале за воспоставување опре-
делени норми на однесување, зашто „така чини“, „останало од стари“ и „не е на 
арно“, „греота е“ , односно во српската култура ваља се/не ваља се. Авторката 
утврдува дека во македонската народно-обичајна традиција, како и кај сосед-
ните народи, е вграден систем на верувања коишто се зачувани низ вековите 
и, иако поограничено зашто нивната првобитна смисла е заборавена, сепак се 
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пренесуваат и опстојуваат до денес. Од анализата, заклучува дека има голема 
сличност во верувањата на македонскиот и на другите јужнословенски народи, 
а постоењето на одделни варијанти и различни називи се должи на различната 
географска распространетост, како и на мотивите за именувањето.  

Особено драгоцен е прилогот посветен на Детските игри како дел од мо-
заикот на традицијата (439‒448). Поаѓајќи од значењето на детските игри за 
секојдневниот живот и за традиционалните културни вредности, а особено за-
тоа што современиот начин на живот придонесува игрите од подалечното или 
поблиското минато да бидат веќе заборавени, кај авторката се јавува потребата 
да се искористат спомените од детството на многумина, за игрите на дедовци-
те да останат запаметени во сеќавањата на нивните внуци. Забележана е лекси-
ката и даден е детален опис на игрите како: бесилка, бишка, брканица, бубули-
но, врбово свирче, граница, дама, јанино-јанино, камај-камај, ложана, народна, 
петкамица, плочка, прескакулица, скини-гаќи, челик, џамлии и други бисери 
на македонската традиционална култура, низ чија лексика се огледа неисцрпна-
та народна креативност особено преку сложените зборообразувања, игрите на 
зборови, комичните називи и сл.

Од посебно значење е прилогот што ги бележи Благословите и клетвите 
како неисцрпно фолклорно богатство (449‒454), поаѓајќи од фактот дека тие 
се народни умотворби засновани врз верувањето во магиската моќ на зборот, 
покажувајќи ја неговата сила и важност за човековото секојдневно опстојување. 
Во основата на благословите е верувањето дека со помош на натприродните 
сили посаканото може да се исполни, па во македонската народна традиција се 
благословувале: семејството, роднините и пријателите, новороденчињата, мла-
денците, бремените жени. Бројни се примерите на креативни јазични формули 
со кои луѓето благословувале или му посакувале несреќа некому.

Следните прилози се однесуваат на лексикографското регистрирање на маке-
донската етнокултурна лексика низ прилозите под наслов Обредно-обичајната 
лексика во македонската лексикографија (455‒466) и Македонската етно-
културна лексика во етнолингвистичкиот речник „Славянские древности“ 
(467‒473). Макаријоска нагласува дека истражувањето на терминологијата на 
македонските обреди и обичаи овозможува да се согледаат културните тради-
ции во различни македонски подрачја, како значаен дел од македонското кул-
турно наследство и сведоштво за културното единство на Македонците и тоа во 
балкански, јужнословенски и словенски контекст. Преку обредните структури 
и соодветната терминологија можат да се следат специфичните елементи што 
го градат етничкиот идентитет. Таа ги прикажува сите најзначајни македонски 
лексикографски трудови коишто ја бележат македонската обредно-обичајна 
лексика како огледало на културниот идентитет и дава приказ на одредени при-
мери од најразлични области од културното живеење на македонскиот народ, 
истакнувајќи ја важноста од подробна лексикографска обработка на целокуп-
ниот етнолингвистички материјал од ова подрачје. 

На крајот на овој исклучителен труд е поместен насловот Собирачката 
дејност на Марко Цепенков како извор за етнолингвистички истражувања 
(474‒507), преку кој авторката му придава должна почит на нашиот неуморен 
собирач на македонското духовно културно наследство, запишувач и прераска-
жувач на народни умотворби, Марко Цепенков. Делото на овој истакнат маке-
донски деец има непроценливо значење од фолклористички, етнографски, но и 
од јазичен аспект, со оглед на тоа што во богатата ризница има вложено: 5500 
пословици и поговорки, 800 приказни, 150 песни, 100 гатанки, 400 верувања и 
клетви, 300 благослови, 350 баења, 2900 соништа и нивни толкувања, 70 дет-
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ски игри, јазичен и етнолошки материјал (речник, тајни јазици, описи на зана-
ети, обичаи, обреди, покуќнина и сл.). При анализата на неговото вредно дело 
Макаријоска издвојува обемна лексика и јазични изрази достојни за бележење, 
бидејќи како што вели таа, непосредноста и живописноста во раскажувањето 
со изразните можности на народниот јазик имаат непроценливо значење за 
Цепенков како собирач на народните умотворби, а во ризницата на народните 
мудрости тoj го зачувал за идните генерации и вредното фразеолошко богатство 
на народниот јазик.

Значаен прилог претставува и обемната Литература (508‒534) дадена на са-
миот крај од книгата, којашто сведочи за сериозно студиозен, научно заснован 
принцип на истражување на сиот материјал посветен на македонската етно-
лингвистика, разгледана и во поширок јужнословенски и балкански контекст. 

Овој импресивен труд на проф. д-р Лилјана Макаријоска темелно и исцрпно 
ги обработува и ги претставува резултатите од истражувањата на одделни сег-
менти на македонската народна култура од лексички аспект, претставени и 
во јужнословенски и балкански контекст. Ненадминлива е важноста на овие 
истражувања имајќи го предвид постепеното одумирање на одделни компонен-
ти на обредно-обичајните комплекси, на претставите и на верувањата, па на тој 
начин и на терминологијата поврзана со нив. Определени народни верувања 
од минатото се заеднички за словенските и особено за јужнословенските на-
роди, а преку многуте зачувани елементи ги исполнуваат соодветните функ-
ции до денес. Важноста на ова обемно дело е уште поголема поради фактот 
што ја обработува и лексиката на народните говори како значаен дел од ду-
ховното културно наследство. Како јазично средство, дијалектизмите му слу-
жат на авторот да ги актуализира времето, средината, битот, општествените и 
семејните односи, народната култура. Оттука, овој беспрекорен труд и тоа како 
претставува бесценет придонес за зачувувањето на бројните термини од маке-
донската национална култура и за афирмирање на македонската култура вооп-
што, а истражувањето на македонското културно наследство во светлината на 
етнолингвистичката анализа несомнено го потврдува македонското културно и 
јазично единство. 

Бисера Павлеска-Георгиевска
Народна банка на Република Северна Македонија

bisera_pavleska@yahoo.com
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УДК 811.162.4’373.7:811.163.41’373.7

JASNA UHLÁRIKOVÁ, SOMATICKÁ FRAZEOLÓGIA  
V SLOVENČINE A SRBČINE.*1

Nový Sad: Filozofická fakulta v Novom Sade, 2021, 173.

V roku 2021 Jasna Uhláriková publikovala monografiu Somatická frazeoló-
gia v slovenčine a srbčine. Monografia vyšla vo vydavateľstve Filozofickej fakul-
ty v Novom Sade. Príspevky zaradené do monografie sú individuálnym výstupom 
projektu Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej 
Európe, číslo projektu: 178017, ktorý financuje Ministerstvo osvety, vedy a techno-
logického rozvoja Republiky Srbsko. Autorka monografiu venovala rodičom. 

Uvedená monografia je výsledkom výskumov, ktoré boli zrealizované počas 
dokto randských štúdií. Ide o doplnenú a upravenú dizertačnú prácu, ktorú Jasna 
Uhlá ri ková obhájila na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade v roku 2016. 

V úvodnej stati autorka informuje čitateľov o štruktúre monografie, čo bolo pred-
metom jej výskumu. Stručne sa zmienila o koncepcii monografie.

Monografia Somatická frazeológia v slovenčine a srbčine je rozdelená do dvoch 
častí. Prvá časť je rozsiahlejšia v porovnaní s druhou časťou. Prvá časť monografie po-
zostáva z deviatich kapitol, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. V prvej kapitole Vývin 
frazeológie (s. 17 – 32) autorka píše o začiatkoch frazeologických výskumov v európ-
skom kontexte. Poukazuje na výskumy sovietskych lingvistov v prvej polovici dvad-
siateho storočia, ale aj v iných slovanských, germánskych a románskych jazykoch. Ako 
autorka píše, „zaznamenávame nielen kvantitatívne rozširovanie, čiže narastanie počtu 
výskumov a bádateľov, ale aj teoretické prehlbovanie z hľadiska syntaktického, séman-
tického a komunikačno-pragmatického.“ Rozvoj slovenskej frazeológie na Slovensku 
zaznamenávame v prvej polovici päťdesiatych rokov minulého storočia a spája sa 
s menami V. Budovičová, F. Kočiš, V. Lapárová a E. Smiešková. Nárast frazeologic-
kých výskumov je spojený so sedemdesiatymi rokmi minulého storočia a popredné 
miesto v tejto oblasti patrí Jozefovi Mlackovi a Františkovi Mikovi. Vzostup výsku-
mov v srbskej a chorvátskej frazeológii badať koncom osemdesiatych a deväťdesia-
tych rokov minulého storočia. Začiatkom tohto storočia evidujeme rozmach v srbskej 
lingvistike v oblasti frazeologických výskumov (G. Štrbcová, R. Dragićevićová, M. 
Alanović a ďalší). V osobitnej podkapitole v rámci prvej kapitoly autorka píše o vývine 
vojvodinskej slovakistiky. Dôraz kladie na založenie vysokoškolských inštitúcií, zalo-
ženie Spolku vojvodinských slovakistov a rozvoju Oddelenia slovakistiky Filozofickej 
fakulty Univerzity v Novom Sade. V osobitnej podkapitole autorka píše o frazeologic-
kých príspevkoch vojvodinskej slovakistiky v rokoch 1976 – 2005. V uvedenom ob-
dobí štúdie a príspevky z oblasti frazeológie publikovali M. Myjavcová, J. Mlacek, M. 
Filip, Z. Týrová a M. Týr prevažne v monografických publikáciách, domácich časopi-
soch a zborníkoch a len ojedinele v časopisoch na Slovensku. V podkapitole Súčasné 
frazeologické výskumy po roku 2005 sa píše o kontinuitnom vývine výskumu v ob-
lasti frazeológie. Uverejnené príspevky sú konfrontačného zamerania a venujú sa im 
mladšie slovakistky: S. Paunovićová-Rodićová (uverejňuje po srbsky), J. Uhláriková 

*1Tento príspevok je parciálnym výsledkom v rámci republikového projektu Diskurzy menši-
nových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe (178017), ktorý financuje 
Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko.
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a A. M. Lačoková. Z oblasti kontrastívnych výskumov o slovenskej a srbskej frazeo-
lógii bolo zatiaľ uverejnených 46 vedeckých príspevkov. Z prehľadu sa dozvedáme, 
že až osemnásť príspevkov uverejnila J. Uhláriková, po štyri A. M. Lačoková a S. 
Paunovićová-Rodićová, J. Mlacek sedem. Výsledkom niekoľkoročných výskumov J. 
Uhlárikovej a A. M. Lačokovej boli dizertačné práce, ktoré obhájili na Oddelení slova-
kistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade: Slovenská a srbská somatická frazeológia 
– J. Uhláriková (2016) a Biblická frazeológia v slovenskom a srbskom jazyku – A. M. 
Lačoková (2020).

V druhej kapitole Vymedzenie frazeológie (s. 33 – 39) sa píše o vymedzení 
a definovaní frazeológie. Uvádzajú sa Mokijenkove, Mikove a Čermákove teó-
rie. Možno si všimnúť prepojenia frazeológie s inými lingvistickými disciplína-
mi. Frazeológia súvisí s morfológiou, syntaxou, fonológiou, štylistikou, rétorikou, 
dialektológiu, semiotikou, medzijazykovými komparatívnymi a kontrastívnymi bá-
daniami. Ďalej sú tu názory popredných lingvistov, ktorí uvažujú nad tým, či je 
frazeológia osobitnou jazykovou disciplínou alebo nie. „Podľa J. Mlacka, nášho 
popredného odborníka v tejto oblasti, frazeológia nie je osobitná jazyková rovina, 
ako napr. uvádzal A. V. Kunin, ale je špecifickou jazykovednou disciplínou, kto-
rá súvisí so všetkými jazykovými disciplínami a v najväčšej miere s lexikológiou, 
syntaxou a štylistikou.“ Uvádzajú sa náhľady aj iných lingvistov k pojemu fraze-
ológie, nielen slovenských, ale aj srbských a chorvátskych. Autorka monografie 
pod termínom frazeológia chápe súbor frazém národného jazyka a jazykovednú 
disciplínu, ktorá skúma uvedený súbor.

V tretej kapitole O základnej jednotke frazeológie (s. 40 – 47) autorka definuje 
základnú jednotku frazeológie – frazému, v srbčine frazem. Uvádza zaužívané ter-
míny v slovenskej a srbskej frazeológii. Analyzuje vlastnosti frazém, slovensko-srb-
skú paralelu, ktorú v osemdesiatych rokoch minulého storočia koncipovali J. Mlacek 
a D. Mrševićová-Radovićová. Novšie náhľady prinášajú M. Ološtiak a M. Ivanová 
pričom vychádzajú z koncepcie J. Mlacka. Autorka konštatuje, „že neexistuje jedno 
všeobecné kritérium či vymedzenie, ktoré by bolo možné aplikovať na frazeológiu 
vcelku. Kritériá sú široké a vágne a často platné iba pre jednu časť frazeológie, preto 
je pri jej výskume nevyhnutná mnohoaspektovosť prístupu.“ 

Vo štvrtej kapitole Somatické lexémy vo frazeológii (s. 48 – 52) autorka nazna-
čuje, čo všetko treba chápať ako časť ľudského tela. Somatické frazémy sa v jazy-
ku podstatnejšie nemenia, lebo ide o lexémy, ktoré pomenúvajú časti ľudského tela, 
nedostávajú sa do fondu ustupujúcej lexiky. Keďže predmetom výskumu bol korpus 
somatických frazém v slovenskom a srbskom jazyku, autorka klasifikovala frazémy 
do troch základných skupín: ekvivalentné frazémy, čiastočne ekvivalentné frazémy 
a neekvivalentné frazémy. 

V piatej kapitole Výber výskumnej vzorky a pramene (s. 53 – 56) J. Uhláriková vy-
menúva zdroje, z ktorých čerpala materiál pre svoj výskum. Ako uvádza, boli to výkla-
dové a frazeologické jednojazyčné, dvojjazyčné alebo viacjazyčné slovníky. Uvádza 
zoznam somatických lexém, ktoré sú zastúpené v štruktúre analyzovaných frazém. 
Uvádza 82 somatických lexém, pričom pri niektorých sa uvádza aj synonymum. 

V šiestej kapitole Zapisovanie frazém (s. 57 – 59) autorka píše o zapisovaní fra-
zém v slovníkoch. Uvádza, že sa frazémy uvádzajú rozličnými spôsobmi. Pri mno-
horakom zapisovaní frazém sa používajú rozličné druhy zátvoriek. Preto autorka de-
finovala používanie rozličných druhov zátvoriek v monografie bez ohľadu na to, ako 
je to v zdroji, resp. v slovníku, z ktorého frazému preberá. Na odlíšenie jazyka pri 
zapisovaní použila cyriliku.

Siedma kapitola Kvantitatívny rozsah frazém (s. 60 – 75) prináša ozrejmenie pro-
cesu excerpovania a spracovania frazeologického materiálu. Uvádza šesť etáp pri 
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spracovaní excerpovaného materiálu. V slovenčine vyexcerpovala 1343 a v srbčine 
2152 somatických frazém. Sú aj také frazémy, ktoré obsahujú dve alebo viac rozlič-
ných somatických lexém, pri iných zase somatická lexéma má aj svoj synonymný 
variant. Výskumom zistila, že úhrnný počet ekvivalentných párov frazém bol 507 a 
čiastočne ekvivalentných 543. Úhrnný počet neekvivalentných slovenských frazém 
bol 584 a srbských frazém 1442. Najčastejšie somatické lexémy, ktoré sa vyskytli vo 
frazémach, boli hlava, oko, ruka, srdce, noha, jazyk, krv, nos, prst, tvár, a to aj v slo-
venčine, aj v srbčine. Autorka monografie na záver siedmej kapitoly konštatuje, „že 
frazeologický obraz sveta v slovenčine a srbčine na základe frazém, ktoré vo svojom 
komponentovom zložení obsahujú somatickú lexému, sa zhoduje takmer na 50 % 
a predpokladáme, že mnohé z týchto frazém sú aj celoslovanským frazeologickým 
dedičstvom.“

V ôsmej kapitole Formálna stránka slovenských a srbských somatických fra-
zém (s. 76 – 101) autorka analyzovala štruktúru a kompozíciu somatických frazém. 
Zmienila sa o konštitutívnych prvkoch frazém (môžu byť nimi všetky slovné druhy). 
Všetky slová ako konštitutívne prvky jednej frazémy nemajú rovnakú funkcia a 
funkčnú zaťaženosť. Ďalej uvádza somatické frazémy, ktoré obsahujú dva rovna-
ké alebo rozličné somatizmy. Vyskytujú sa v oboch skúmaných jazykoch. Nasleduje 
rozbor konštrukčných typov v slovenskej a srbskej somatickej frazeológii (frazeotex-
témy, frazeolexémy a minimálne frazémy).     

V deviatej kapitole prvej časti knihy Významová stránka slovenskej a srbskej so-
matickej frazeológie (s. 102 – 126) autorka uvádza somatické frazémy v dvoch skú-
maných jazykoch, ktorých sémantická motivácia je založená na metafore, metony-
mii, synekdoche, prirovnaní, perifráze, antitéze. Okrem toho, že somatické lexémy 
vstupujú do frazém vo svojom primárnom význame, somatické lexémy môžu mať 
aj prenesený význam na základe istej podobnosti, prinášajú novú sémantickú kva-
litu v rámci frazémy. V uvedenej kapitole autorka v osobitnej podkapitole vyčlenila 
somatické lexémy, ktoré motivujú frazémy. Vyčleňuje sémantické mikroskupiny fra-
zém s lexémou oko, tvár, zub a srdce.   

Druhú časť v monografii autorka pomenovala Konceptualizácia emócií v soma-
tickej frazeológii (s. 129 – 146). Metódou konceptuálnej analýzy sa autorka snažila 
odhaliť domény ľudskej skúsenosti. Pritom za teoretický základ výskumu si zvoli-
la kognitívnu lingvistiku. V slovenskej somatickej frazeológii, ktorou vyjadrujeme 
emócie, sa vyskytuje približne 100 frazém. Niektorými vyjadrujeme radosť, inými 
strach, hnev, smútok, odpor alebo prekvapenie. Prostredníctvom frazémy môžeme 
vnímať hociktorý druh lásky.  

Nasleduje Záver, v ktorom sú stručne zhrnuté výsledky výskumu, resumé po srbsky 
a po anglicky, menný register, jazykové pramene, použitá literatúra a životopis autorky.

Frazeológia má pre každý jazyk a spoločnosť aj kultúrnu hodnotu. Zachytáva skú-
senosť a múdrosť generácií každej spoločnosti a súčasne predstavuje jej kultúrne de-
dičstvo a zároveň je odrazom rečovej kultúry a kultivovanosti nielen jednotlivca, ale 
aj spoločnosti. 

Frazeológia je integrálnou súčasťou každého jazyka. Ustálenou obraznosťou a ex-
presívnosťou sa ňou výstižnejšie hodnotia a vyjadria ťažko zachytiteľné životné si-
tuácie. Možno aj to bolo výzvou urobiť výskum v oblasti frazeológie z kontrastívne-
ho aspektu.

Autorka podáva fond somatických frazém, ktorý pozostáva z frazém zaradených 
vo frazeologických a výkladových slovníkoch v oboch jazykoch, v slovenčine a 
srbčine. Pritom mala sťaženú úlohu, pretože v slovenčine zatiaľ neexistuje repre-
zentatívny akademický frazeologický slovník, z toho dôvodu konzultovala viaceré 
zdroje. Excerpovala z dostupných frazeologických a výkladových slovníkov. Ako 
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uvádza, v slovníkoch z ktorých excerpovala, zistila mnohorakosť zapisovania fra-
zém. Nejednotnosť zapisovania frazém sa vyskytuje nielen keď ide o rozličné slov-
níky, ale aj v rámci jedného slovníka. Preto navrhla všeobecné jednotné pravidlá ako 
zapisovať frazémy a ako vyznačovať jednotlivé lexikálne zložky. Uvedený návrh 
môže poslúžiť pri lexikografickom spracovaní. 

Monografia Jasny Uhlárikovej prináša dôkladnú konfrontačnú analýzu súčasnej 
slovenskej a srbskej frazeológie. Je to zatiaľ jedinečná monografia, prvá, v ktorej je 
podaný výskum slovenskej a srbskej somatickej frazeológie, dokonca frazeológie 
vôbec v našom prostredí. Predstavuje vzácny prínos k ďalším výskumom sloven-
sko-srbskej frazeológie. Môže byť nadstavbou pri zostavovaní dvojjazyčného fraze-
ologického slovníka a podkladom v pedagogickej praxi na vysokej škole a vzácnou 
pomôckou v prekladateľskej praxi.

                Anna Makišová
Univerzita v Novom Sade

Filozofická fákulta
Oddelenie slovakistiky

makisova.anna@gmail.com
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МАРИЈА МАРКОВИЋ, ПРЕВОДИ КРИЛОВЉЕВИХ БАСАНА  
КОД СРБА.

Београд: Логос, 2022, 177 стр.

Име Марије Марковић одавно је познато у славистичким круговима. Студи-
рала је руски језик и књижевност на Филозофском факултету у Београду, у 
првој послератној генерацији, и у својим мемоарима помињу је, у веома по-
зитивном светлу, професори Витомир Вулетић, Милосав Бабовић и Миливоје 
Јовановић. Предавала је на Филозофском факултету у Београду, две године ра-
дила на Московском универзитету као лектор за српски језик, написала у коау-
торству са Јелицом Јокановић Михајлов, Маријаном Киршовом и Валентином 
Зенчук уџбеник српског језика за носиоце руског језика који је доживео два 
издања, приредила збирке текстова за студенте филозофије, социологије, 
психологије и педагогије, коаутор је уџбеника Историје руског књижевног 
језика (са Ксенијом Кончаревић, Слободанком Перкучин и Митром Рељић), а 
највећи удео у њеном вишедеценијском стваралаштву, за који је 2018. добила 
Повељу Славистичког друштва Србије „за изузетан допринос педагошком, пре-
водилачком и раду на пољу популаризације руске културе у српској средини”, 
припада преводилаштву – она је, у коауторству са супругом, такође русистом 
Браниславом Марковићем, српским читаоцима учинила приступачним дела В. 
Соловјова, Н. Берђајева, Н. Фјодорова, С. Булгакова, К. Леонтјева, Н. Лоског, Л. 
Виготског, Б. Ељкоњина, И. Кона, М. Бахтина, Ф. Успенског, А. Шмемана, М. 
Гелера, А. Некрича – да даље не набрајамо.

Преводилаштво је Марији Марковић представљало, и данас представља, 
не само поље креативног рада него и научног истраживања. Свој магистар-
ски рад – први у историји београдске славистичке катедре – она је посветила 
традуктологији, која је код нас тада још била у заметку: занимала се за пробле-
ме превођења песничког дела, и тај рад, у нешто скраћеној верзији, објавила 50 
година после његове одбране у угледној издавачкој кући „Логос”. За садашњи 
тренутак контакт са овом књигом налик је на дегустирање префињеног вина 
које је одстојало 50 година, и као што би такво вино пленило изнијансираношћу 
својих букеа, тако нас и ова књига враћа у време када се писало промишљено, 
са темељним увидима у литературу, са мноштвом грађе која ће се анализира-
ти, а која је прикупљана и преписивана (у то доба није било ни фотокопирања, 
ни дигиталних издања) из новина, часописа, књига издаваних од 1838. до 1966. 
Дело Преводи Криловљевих басана код Срба занимљиво је и само по себи, и са 
становишта историје српске русистике као прво дело у целини посвећено линг-
вистици и поетици превођења (пре ове дисертације само је у неким дисертаци-
оним истраживањима о рецепцији руске књижевности код Срба и Хрвата било 
одељака што су се бавили преводилачким аспектима те рецепције).

Зашто управо Крилов?
Иван Александрович Крилов (1769–1844) свакако спада у оне велике пис-

це чије дело представља вредност не само руске већ и општечовечанске култу-
ре. У Русији његове басне су доживеле многа издања. Године 1843. изашло је 
последње за живота песниковог издање у девет књига (укупно 197 басана), које 
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је он лично редиговао. Неизмењене у погледу текста и редоследа, оне остају и 
у каснијим издањима.

Срби спадају међу прве народе који су за Криловљево стваралаштво сазнали 
још за песниковa живота. Године 1838. у часопису Новый Сербский Летопись, 
год. XII, објављена је Криловљева басна на српском језику „Клеветникъ и 
змiя“ у стихованом преводу непознатог аутора (под иницијалом У.). Подаци о 
Крилову и његовим баснама објављени су много раније – још 1828. Од тога 
доба интересовање за Криловљево стваралаштво није престало. О томе сведо-
че како појединачни преводи тако и збирке превода, који се појављују некад с 
мањим некад с већим прекидима, а свима који су учили и који данас уче руски 
језик бар нека је остала у сећању из школских уџбеника и хрестоматија.

Дело Марије Марковић структурисано је у следеће целине: Увод (стр. 5–10),  
Преводи Криловљевих басана у 19. веку (11–18), Преводи у првој половини 20. 
века (19–22), Најновији преводи Криловљевих басана (1950–1970) (23–164), 
Резиме (165–166), Библиографија (167–174) и Белешка о аутору (175–176).

Приступајући анализи превода Криловљевих басана код Срба, Марија 
Марковић истиче да је језичка структура Криловљеве басне врло сложена: по-
ред народног језика, који чини њену основу, у њу су уткани и језик руског фол-
клора, и разни стилови руског књижевног језика с почетка 19. века. Крилов чува 
традиције језичке и књижевне културе свога времена, иако се у избору језичких 
и стилских средстава не ограничава само на каноне поетике руског класицизма и 
сентиментализма. У својим баснама он отвара пут народној стихији, и живи, раз-
говорни, народни језик као бујица продире у токове књижевног језика (стр. 19).

Богатство Криловљевог језика, спој различитих језичких слојева и стилова у 
њему, виртуозна лаконичност језичког израза, оригиналан избор и организација 
језичких средстава, музика стиха, изворност и живописност уметничких слика, из-
разито национални карактер садржине и форме – све су то важне компоненте ори-
гинала, чије превођење на наш језик говори о племенитој тежњи српских прево-
дилаца да читаоцима представе једно изузетно уметничко дело руске литературе.

Пошто време које дели ране српске преводе од каснијих, савремених, обу-
хвата више од сто година, за које су и језик, и преводилачка пракса доживели 
одређене промене, у класификацији материјала за обраду ауторка се држала 
хронологије. Зато је преводе поделила у три групе: а) преводи (у стиху и прози) 
у 19. веку; б) преводи (претежно у прози) из прве половине двадесетог века; в) 
преводи (у стиху) од 1950. 

Рани покушаји српских преводилаца да Криловљеве басне преведу у сти-
ху имају превасходно културно–историјски значај, што ауторка објашњава 
следећим чињеницама: 1) у превођењу стихова са страног језика преводи-
оци Крилова су били прави почетници, без искуства и изграђених техни-
ка превођења; 2) њихови преводи су малобројни, јер нису резултат трајнијег 
бављења Криловљевом поезијом; 3) преводи српских песника Ђорђа Рајковића, 
Милете Јакшића и Ристе Одавића, који се јављају нешто касније, садрже извес-
не елементе карактеристичне за њихову поезију, тако да се пре могу сматрати 
слободнијим препевима.

У 19. веку, по реконструкцији Марије Марковић, препеви Криловљевих ба-
сана јављају се у више наврата у српској и хрватској штампи. Године 1855. и 
1857, у хрватском часопису Невен штампани су преводи мало познатог српског 
песника Ђорђа Рајковића под насловом Некоје басне Крилова. У свескама на-
ведених годишта Рајковић је објавио девет басана, а у Путнику 1862. још шест 
басана. Рајковићеви преводи Криловљевих басана, како показује анализа, у 
ствари су слободнији препеви у духу поезије романтизма. „Наравоученија не-
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ких Криловљевих басана у преводу Ђ. Рајковића садрже елементе којима их 
преводилац везује за наше прилике: спомињу се Сава и Дунав, српске кћери 
и синови. Стихови врве од апострофа. Басне Пријатељи у шетњи и пси и 
Кошута и дервиш, међутим, одликују се лаким стиховима и мелодијом на-
ших романтичарских песмица. Иако немају неку уметничку вредност, прево-
ди Ђ. Рајковића су значајни као културни догађај: они су српску и хрватску 
средину онога времена упознали са именом великог руског баснописца” (стр. 
13). У току 1882. и 1883. године Живојин Јовичић је у Просветном гласнику 
објавио деведесет три басне, које су 1883. године изашле као посебна збирка. 
Године 1889. у истом Просветном гласнику Јовичић је објавио и остале басне 
(још деведесет четири) и тако на српски језик превео скоро све што је Крилов 
у овом књижевном роду написао. У његовим преводима Криловљевих баса-
на једноставним језиком коректно је пренесена песникова мисао, за коју пре-
водилац успева да нађе живу, сликовиту реч. Крајем 19. века, 1897. и 1898, 
у Бранковом колу, Милета Јакшић објављује у стихованом преводу четири 
Криловљеве басне, испољивши „песнички сензибилитет и настојање да чита-
оцу открије врхунске вредности Криловљеве поезије” (стр. 16).  Године 1914. 
познати преводилац руске поезије Риста Одавић штампа превод антологије 
руске лирике Звуци руске лире, у којој је Крилов заступљен са четири басне. 
Одавић верно тумачи смисао Криловљевих стихова, успешно репродукује си-
стем слика, чува сликовитост коју чине интонација и ритам, задржава исти 
број стихова и исти распоред рима. 

У првој половини 20. века Крилова преводе у прози. Овакву ситуацију ус-
ловили су неки нови моменти у развоју књижевног преводилаштва: 1) све 
одређенији и строжи критеријуми које превод као уметничка творевина мора 
да задовољи; 2) уверење да се уметничка дела богате емоционалности и сли-
ковитости, са изразито индивидуалним језичким и стилским карактеристика-
ма, не могу пренети у туђи језик без штете по уметничку вредност оригинала; 
3) прибегавање прозном преводу као једином у коме се логичка суштина ори-
гинала може, наводно, изразити потпуно без обавезних уступака које намећу 
метричке конвенције. „Иако су сви наведени разлози имали одређени утицај, 
мислимо да је главни био у томе што се превођења нису латили прави песни-
ци који би, можда, једини били у стању да од превода поезије створе поезију. 
Да је ово тачно доказују еминентни српски преводиоци Јован Максимовић, 
Исидора Секулић и Милош Московљевић, писци истанчана укуса који су зна-
ли да открију све вредности Криловљеве поезије, али је због природе свог 
књижевног дара нису могли да одену у исто песничко рухо свога језика”, 
закључује ауторка (стр. 20). Песничка проза којом су поменути преводиоци 
превели Крилова, и поред свих врлина, сужавала је просторе Криловљеве пес-
ничке визије.

У односу на своје претходнике, који су у превођењу били пионири и у раду 
се ослањали углавном на сопствено искуство, преводиоци из друге половине 
20. века, међу којима су најзначајнији Бранислав Месаровић, Драгослав Илић, 
Борис Тењајев и Тодор Маневић, имају пред собом донекле створену преводи-
лачку традицију, искуство других, као и помоћ нове лингвистичке дисциплине 
– теорије превођења. У својој анализи превода Криловљевих басана насталих у 
другој половини 20. века ауторка је полазила од тога како су у преводу одраже-
ни а) лексичко-семантички елементи,  б) интонацијско-ритмичке особине и в) 
песничка сликовитост оригинала.

 „Кад говоримо о могућности преношења лексичко-семантичких елеме-
ната Криловљевог језика на наш језик, онда у најновијим српским преводи-
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ма констатујемо следеће: 1. одсуство еквивалената за поједине речи у ори-
гиналу; 2. коришћење речи које само делимично покривају значење руске 
речи; 3. коришћење разних речи за различита значења једне речи у оригина-
лу” (стр. 26). Под одсуством еквивалената ауторка подразумева не само оне 
случајеве кад се у језику превода не могу наћи еквиваленти, лексеме адек-
ватне по смислу, већ и бројне случајеве неподударности у сликовитости, ек-
спресивности, емоционалној обојености језичких елемената, то јест непо-
дударности у стилским средствима двају језика. Који су то „непреводиви” 
елементи Криловљевог језика? Свакако они који представљају одступање од  
норме књижевног језика и који се као такви реципирају у језику оригинала – 
супстандард или „просторечје”. Разумљиво је да у циљу истицања изразито 
снижене стилске маркираности поменутог лексичког слоја преводиоци нису 
могли користити наше дијалектизме и провинцијализме јер би тиме изневе-
рили стилски колорит оригинала. Стога су настојали да средствима разговор-
ног стила сачувају живи, животни карактер Криловљевог израза. Међутим, 
овакав поступак, иако оправдан, довео је до извесне „престилизације” ори-
гинала у којој је емоционално-експресивна страна текста запостављена. 
Анализа показује да решења наших преводилаца нису била нарочито ин-
вентивна. Лексика која у преводу замењује супстандард  осиромашена је 
у колоритности и експресији. У општем сивилу издвајају се, по мишљењу 
Марије Марковић, неки примери из превода Драгослава Илића (басне Сељак 
и Разбојник, Распикућа и Ласта, Магарац). Преводилац је у њима успео да 
нађе адекватну замену и сачува сликовитост.

Као посебне елементе који говоре о органској повезаности Криловљевих 
басана са народним изворима треба истаћи паремије. При превођењу паремија 
преводиоци полазе, прво, од еквивалентног превода, који је обично могућ 
кад је реч о пословицама што их је Крилов унео из народног језика, независ-
но од тога да ли их је употребио у неизмењеном или парафразираном виду. 
Преводиоци еквиваленте налазе у нашим пословицама које не садрже неекви-
валентне лексеме, лексеме са конотацијом, историзме, архаизме, дијалектизме. 
У случајевима када матерњи језик не пружа преводиоцима могућност да кре-
ативно репродукују пословицу, односно да дају такву модификацију која ће 
својом језичком формом и лаконичношћу подсећати на одговарајуће паремије 
у нашем језику, преводиоци се задовољавају преношењем само њихове 
значењске стране. 

Употреба различитих стилских средстава у језику Криловљевих басана за-
виси од теме, ситуације, ликова. Вештим избором лексичких, морфолошких и 
синтаксичких средстава, карактеристичних за говор сваке конкретне социјалне 
групе, Крилов, како показује Марија Марковић, мајсторски дочарава амбијент 
различитих друштвених средина и даје карактеристику њихових јунака. 
Криловљев стил се мења у зависности од предмета који описује. Понекад у ок-
виру само једне басне налазимо мешање различитих језичких слојева и сти-
лова. Супстандард се преплиће са лексиком и фразеологијом „високог” сти-
ла, најразличитији облици разговорног језика упоредо се користе са облицима 
књижевног језика.  Особине сваког од тих стилова у преводима су само при-
ближно репродуковане. „Разматрајући појединачно стилску функцију лексич-
ких слојева у језику Криловљевих басана и њихову „судбину” у језику превода, 
имали смо прилику да пратимо константан процес идејно-естетског, стилског 
осиромашавања текста. До овога су довеле знатне разлике у стилистичким си-
стемима два језика, одсуство средстава којима би се успешно могле копирати 
језичке специфичности оригинала”, наводи ауторка (стр. 67). Преводи показују 
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да су разлике између елемената супстандарда и разговорног језика избриса-
не. Исто важи и за фолклорне елементе. Социјални и професионални жаргон, 
изузимајући судско-правничку терминологију, замењен је неутралном лексиком. 
Архаичан језички слој само је донекле сачуван и то обично кад црквенослове-
низми и архаизми имају ироничну функцију. Патетична тоналност остварена је 
реторичком лексиком или другим средствима: изменом реда речи и употребом 
имперфекта. Шаблони сентименталног стила у преводу су најбоље сачувани. 
Осиромашене у смислу, а нарочито у колориту, домаће аналогије немају умет-
ничку снагу изворних лексичких средстава због чега је карактеризација среди-
не и ликова у преводу мање убедљива.

Синтакса разговорног језика, на којој се претежно заснива Криловљева ре-
ченица, нашла је свој најприроднији израз у слободним јампским стиховима 
којима су написане све Криловљеве басне. И поред очигледног настојања прево-
дилаца да сачувају интонациону структуру Криловљевих стихова, како показује 
анализа, разлике су велике и тичу се читавог комплекса изражајних средстава 
којима Криловљев стих располаже. Оне су пре свега  условљене друкчијом рит-
мичком организацијом стихова у преводу. Тако је код Бранислава Месаровића 
неуједначеност већа него у оригиналу. Дванаестерац се смењује час са десетер-
цем, час са осмерцем; неки стихови премашују број од дванаест слогова, крајњу 
границу дужине Криловљевог стиха. Драгослав Илић ову границу не прелази. 
У односу на оригинал његова интонација је у првом делу монотонија услед че-
стог понављања дванаестераца, односно шестостопних стихова. Стихови у ше-
стерцу, међутим, са бројним екскламацијама и емфатичним истицањем речи, 
после којих следе емоционалне паузе, уносе живост и истичу улогу интонације 
као носиоца ритма. Разлике су знатне и у погледу основног ритма. Док је у 
оригиналу доминантан јамб, у преводима доминира трохеј. Код Месаровића 
преовлађује чист трохеј, а код Илића се на његовој основи појављују амфибрах 
и дактил.

Резултати до којих је Марија Марковић дошла вреднујући српске преводе 
Криловљевих басана са становишта њихове семантике, ритмике и сликовито-
сти открили су у суштини исти процес редукције, нивелације и трансформације: 
брисање разлика између лексичких слојева, њихових морфолошких и синтак-
сичких одлика, осиромашавање интонационо-ритмичких и гласовних вредно-
сти довели су до униформног стилског профила, односно до изневеравања ми-
саоне и уметничке, рационалне и, нарочито, емоционалне структуре оригинала. 
Ово је било условљено разликама двају стилских система, у којима су се одсли-
кале две стварности, традиције, историје, психологије, филозофије, два разли-
чита поетска виђења света.

Као уметничко дело са изразито националним колоритом, Криловљеве бас-
не су највећим делом остале непреводиво штиво за српске преводиоце. „У којој 
мери би велики српски песници, који нису ни покушавали да преводе Крилова, 
успели да надвладају ове огромне разлике снагом своје песничке индивидуал-
ности, остаје непознато. Чињеница је, међутим, да преводиоци којима смо се 
бавили то нису успели”, закључује Марија Марковић (стр. 165). О извесним 
уметничким квалитетима српских превода може се говорити само фрагментар-
но, у границама појединих стихова, песничких слика, ретко басана у целини. 
Према укупним резултатима Марија Марковић издваја Драгослава Илића, чије 
преводе одликује озбиљније понирање у песничку структуру дела, слободнија 
интерпретација која поштује дух оригинала, и коректан матерњи језик. По овим 
својим квалитетима, једино би превод Драгослава Илића могао представљати 
извесну вредност и као дело домаће литературе.
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Књигу Преводи Криловљевих басана код Срба препоручујемо докторандима 
и младим истраживачима на пољу традуктологије као методолошки узор, али и 
свим љубитељима класичне руске књижевности, њеним садашњим и будућим 
преводиоцима.

Ксенија Кончаревић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

kkoncar@mts.rs
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УДК 811.16:929 Бартмињски, Ј.

ЈЕЖИ БАРТМИЊСКИ ОСТАЈЕ У СЕЋАЊИМА, А ЊЕГОВО 
ЗАВЕШТАЊЕ У НАШИМ МИСЛИМА

Пољски лингвиста и фолклориста Јежи Бартмињски преминуо je 7. фебруа-
ра 2022. у осамдесет трећој години. Рођен је 19. септембра 1939. у Пшемислу, 
у крају око река Сан и Буг где су суседски живели Украјинци и Пољаци. После 
студија пољске филологије, Бартмињски је на Универзитету Марије Склодовскe 
Кири предавао у звањима од асистента до професора емеритуса. Током ака-
демског живота он је ширио области својих проучавања од текстологије и сти-
лова у пољском језику до истраживања пољског фолклора, семантике и етно-
лингвистике у оквирима компаративне аксиологије. Утемељио је лублинску 
школу етнолингвистике, енолингвистички архив (Archiwum Etnolingwistyczne) 
у Институту пољске филологије, часопис Etnolingwistyka (од 1988), речник 
Słownik stereotypów i symboli ludowych, пројекат упоредних истраживања вред-
ности Словена и њихових суседа (EUROJOS) чији резултат чине петотомни 
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów и пратећи зборници тзв. „црвене 
серије”. Учествовао је на седам конгреса слависта, а на последњем конгресу, у 
Београду 2018. одржао је излагање на пленарном отварању конгреса o значењу 
метафоре „европски дом”. Објавио је око 700 чланака, 8 ауторских књига на 
пољском језику и 4 књиге изабраних студија у преводу на руски (2005), ен-
глески (2009), српски (2011) и чешки језик (2016). Објавио је и две коаутор-
ске књиге – једну са Изабелом Бартмињском Słownik wymowy i odmiany nazwisk 
obcych (1992), другу са Станиславом Њебжеговском-Бартмињском Tekstologia 
(2009). Приредио је десетине зборника. Био је члан Пољске академије вештина 
(PAU) у Кракову, оснивач и председник Етнолингвистичке комисије МКС (од 
2003), члан многих комисија и комитета, добио је многа академска признања, 
одликовања и награде. 

Језиком пољског фолклора и стилским обележјима фолклорног текста Јежи 
Бартмињски је почео да се бави под утицајем Марије Ренате Мајенове. Његов 
докторат објављен је у монографији O języku folkloru (1973), а касније је издао 
књигу Folklor – język – poetyka (1990). Као фолклористу, интересовале су га 
дијалектске црте, „народни поетски интердијалекат”, поетика народне песме, 
жанрови фолклора, симболика мотива у фолклорним текстовима. На бројним 
теренским истраживањима од 1960. године сакупио је обимну грађу, углав-
ном у лубељском војводству и она се данас  чува у Етнолингвистичком архи-
ву у Лублину. Приредио је две антологије коледарских песама Kolędowanie na 
Lubelszczyźnie (1987), Polskie kolędy ludowe (2002). Капиталан је шестотомни 
зборник лубељског фолклора под уредништвом Бартмињског Polska pieśń i 
muzyka ludowa. Lubelskie (2011). Био је од оснивања фестивала народне музике 
у Казимјежу незаменљиви и поштовани члан жирија. 

Веома је значајан зборник Współczesny język polski (1983) са радови-
ма најугледнијих пољских лингвиста о савременом пољском језику. После 
првог објављено је још пет издања. У књизи O derywacji stylistycznej: gwara 
ludowa w funkcji języka artystycznego (1977) црте народних говора осмотрене 
су у контексту дела ауторске књижевности. Последња за живота објављена 
књи га Бартмињског нуди успомене на људе које је он сретао – Ludzie, których 
spotkałem: sylwetki i wspomnienia (2021). 
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Јежи Бартмињски је дао неоцењиве доприносе формирању етнолингвистич-
ке теорије у чланцима о језичкој слици света, тачки виђења Субјекта, стере-
отипима и њиховим профилима. Етнолингвистичким темама су посвећене 
његове књиге на пољском језику Językowe podstawy obrazu świata (2006, 2007, 
2009, 2012 – два издања), Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne 
(2007, 2009), Polskie wartości w europejskiej aksjosferze (2014), Język w kontek-
ście kultury czyli co dziś znaczy metafora „europejski dom”? (2018). У Лублину 
Станислава Њебжеговска Бартмињска и колеге планирају издавање анотиране 
библиографије радова и више књига са текстовима Бартмињског расутим по 
часописима и зборницима. 

Речник стереотипа и народних симбола Бартмињски је осмислио као 
многотомну публикацију са изабраним реалијама пољске народне културе и 
разрађеним начинима фасетне анализе концепуализације тих реалија. После 
пробне свеске најављено је седам томова (1. Космос; 2. Биљке; 3. Животиње; 
4. Човек; 5. Друштво; 6. Религија; 7. Време, простор, мере, боје), а од тренутка 
изласка прве књиге првог тома 1996. године до сада је објављено десет свезака 
којe обухватају прва два тома – Космос и Биљке. Бартмињски је низ својих по-
лонистичких студија посветио вредностима у пољском језику и култури, а када 
је та интересовања усмерио у славистичком правцу, он је иницирао стварање 
великог међународоног колектива истраживача, и из те иницијативе је настао 
пројекат EUROJOS. Плод овог пројекта представља Leksykon aksjologiczny 
Słowian i ich sąsiadów (2015–2019) који чини пет томова (Дом, Европа, Рад, 
Слобода, Част). 

Поводом четрдесетогодишњице рада Јежија Бартмињског, Јан Адамовски и 
Станислава Њебжеговска су му приредили зборник W zwierciadle języka i kultury  
(1999), а њему је посвећен и том Etnolingwistyka a leksykografia (2010) објавен у 
Опољу. Радови првог етнолингвистичког конгреса у Лублину 2021. године биће 
посвећени Јежију Бартмињском. 

Радови Јежија Бартмињског се појављују у српској лингвистичкој литера-
тури и пре превода његових радова на српски језик. У Србији је 2011. годи-
не објављен зборник Језик – слика – свет у избору чланака Дејана Ајдачића у 
договору са аутором и у преводу Марте Бјелетић. У књизи се налази и чланак 
приређивача о животу и радовима лублинског етнолингвисте (2011: 537–549). 
Књига је уз присуство аутора представљена у Вуковој задужбини и Српској 
академији наука и уметности у Београду и у Матици српској у Новом Саду. 
У 24. броју часописа Еtnolingwstyka објављен је текст Марте Бјелетић „Uwagi 
tłumacza na marginesie serbskiego przekładu książki Jerzego Bartmińskiego Jезик 
– слика – свет” (2012: 260–264). Књигу је испратио приказ Тамаре Лутовац 
у часопису Лингвистичке актуелности (2014: 39–46). После појаве књиге 
у пројекат истраживања вредности у језику и културама Словена и њихових 
суседа (EUROJOS) укључио се низ српских лингвиста – Марија Стефановић, 
Рајна Драгићевић, Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Маријана Богдановић и 
др. У зборнику Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа 
Јежи Бартмињски је са Станиславом Њебжеговском Бартмињском објавио на 
пољском језику студију „O lubelskim Słowniku stereotypów i symboli ludowych” 
(2016: 355–376) о речнику стереотипа пољске народне културе. У зборнику 
О вредностима у српском језику Бартмињски је као иницијатор истраживања 
вредности у културама Словена дао Уводну реч (2015: 7–8), док је у другој 
свесци овог зборника, објављен превод његове студије „О профилисању 
појмова с тачке гледишта когнитивне етнолингвистике” (2019: 7–36). У часо-
пису Јужнословенски филолог бр. 76/2 појавио се текст Бартмињског о глосару 
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кључних појмова и концепата етнолингвистике „W poszukiwaniu paradygmatu 
etnolingwistyki: glosariusz kluczowych terminów i pojęć”  (2020: 79–103).

Јежи Бартмињски је лингвиста који је створио темеље новим приступима 
језичкој анализи. Његови студенти, дипломци, докторанди и сарадници пам-
те га као великог учитеља. Брижљиво промисливши оквире и начела систе-
матских истраживања, као неуморан прегалац и човек који је лако покретао и 
окупљао колеге, Бартмињски је покренуо и координисао по замаху и резултати-
ма импресивне дугогодишње пројекте SSSL, EUROJOS. На научним сусретима 
и конференцијама његови луцидни увиди су доприносили бољем сагледавању 
проучаваног предмета. За колеге он је био покретач и предводник, спреман да 
помогне, похвали или убедљиво предложи друкчије виђење или приступ. Јежи 
Бартмињски је бранио своје етичке ставове и онда када је за то требало има-
ти храбрости − бранити идеје Солидарности и трпети притисак политичких 
репресија. Био је приступачан, отворен и ведар, увек наклоњен саговорник и 
многима близак и драг човек. Дело Бартмињског је оставило велики траг и 
представља његово завештање за будућа истраживања. 

Дејан Ајдачић
Uniwersytet Gdański 
Wydział Filologiczny 

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki 
dejan.ajdacic@ug.edu.pl
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УДК 811.16:929 Стерњин, Ј.

IN MEMORIAM:  
ИОСИФ АБРАМОВИЧ СТЕРНИН (1948–2022) 

5 марта  2022 г. упокоился один из ведущих российских языковедов современ-
ности, профессор, доктор филологических наук Иосиф Абрамович Стернин, ав-
тор более тысячи печатных работ, в том числе свыше 900 – научных. Перечень 
публикаций И. А. Стернина более чем впечатляет – свыше 30 монографий, в 
том числе и изданных за рубежом, 20 учебных пособий для вузов, более 30 по-
собий для школ, более 70 брошюр, сотни научных статей...

И. А. Стернин родился 29 апреля 1948 г.  После школы поступил в Воро-
нежский государственный университет, на факультет романо-германской фи-
лологии, который закончил в 1970 году. С 1970 по 1975 год работал учителем 
в школе, служил в армии. Параллельно с работой в школе с 1970 по 1973 год 
Иосиф Абрамович учился в заочной аспирантуре в секторе общего языкозна-
ния Института языкознания РАН (г. Москва). В 1973 г. в Институте языкознания 
АН СССР (г. Москва) И. А. Стернин защищает свою первую – кандидатскую 
диссертацию на тему «К проблеме дейктических функций слова». В 1987 г. в 
Белорусском государственном университете Иосиф Абрамович успешно защи-
щает докторскую диссертацию на тему «Лексическое значение слова в речи». 
На филологическом факультете Воронежского ГУ Иосиф Абрамович с 1975 г. 
был преподавателем, после защиты диссертаций: сначала работал в должности 
доцента, потом профессора, вплоть до должности заведующего Кафедрой об-
щего языкознания и стилистики.

Книга И. А. Стернина «Лексическое значение слова в речи» (Воронеж, 
1985) рельефно отражает переход в 80-е годы XX века от структурной линг-
вистики к коммуникативной. Воздавая должное дифференциальной модели 
значения слова и поиску различительных семантических признаков слов как 
фактов языка, Иосиф Абрамович обоснованно предлагает коммуникативную 
модель слова и поиск интегральных семантических признаков слов как фак-
тов речи. Казалось бы, данью прошлому европейской науки было рассмотре-
ние слова в аспектах языка и речи, но вместе с тем это было предвидением 
того, что лингвистика XXI века возвратится к подобным измерениям словес-
ного знака. 

На базе концепции невербальности мышления И. А. Стернин обосновал 
концептологическое направление в когнитивной лингвистике, которое дало 
в руки исследователей описание содержания и структуры концептов разных 
типов по единой модели – образное содержание, энциклопедическое содер-
жание, интерпретационное поле, когнитивные слои. И. А. Стернин и его уче-
ники разработали методики экспериментального исследования концептов и 
метод когнитивной интерпретации результатов лингвистических и психо-
лингвистических исследований. 

Под руководством И. А. Стернина в Воронежском университете, в других 
регионах РФ и научных центрах Германии, Финляндии, Польши в конце 20-
го века начинает развиваться научное направление – «Коммуникативное созна-
ние», связанное с исследованием языкового общения и влияния его на сознание 
и речевую деятельность человека. 



Славистика XXVІ/1 (2022)

478 IN MEMORIAM

Коммуникативное поведение как широко популярное сегодня научное на-
правление в филологии непосредственно связано с именем профессора Иосифа 
Абрамовича Стернина и возникло в 90-е годы ХХ века. Научная дисциплина 
«Коммуникативное поведение» имеет точную дату рождения – 1989 год, когда 
И. А. Стернин опубликовал работу «О понятии коммуникативного поведения» 
(Kommunikativ-funktionale Sprachbetrachtung. Halle, 1989, S. 279–282). По опре-
делению автора, «коммуникативное поведение – это поведение (вербальное и 
невербальное) народа, личности или группы лиц в процессе общения, регули-
руемое нормами и традициями общения данного социума». 

Заслугой И. А. Стернина является создание системного описания науки о 
коммуникативном поведении, в которое входят понятийный аппарат дисци-
плины (национальное коммуникативное поведение, коммуникативная куль-
тура, коммуникативные нормы, коммуникативные традиции, коммуникатив-
ный шок, коммуникативные табу и др.), модели описания коммуникативного 
поведения (ситуативная, аспектная, параметрическая) и методика его анали-
за, апробированная многими учениками и последователями И. А. Стернина. 
И. А. Стерниным было  подготовлено и выпущено 29 сборников исследований 
по разным видам коммуникативного поведения (национальному, возрастному, 
профессиональному, гендерному), что подтверждает доказательную силу этой 
теории, ориентированной на практическую межкультурную коммуникацию. 

Иосиф Абрамович был редактором трех изданий, посвященных коммуника-
тивному поведению славянских народов: 2004, 2006 (совместно с П. Пипером) 
и 2007 (совместно с Л. Шипелевич), в которых публиковались видные сербские 
лингвисты, такие, как академик Предраг Пипер, Райна Драгичевич, Людмила 
Попович, Дойчил Войводич, Ксения Кончаревич, Биляна Вичентич, Дарья 
Войводич и российские исследователи, занимающиеся сербской коммуникатив-
ной культурой (Татьяна Яурова, Елена Правда и др.). Суть своих коммуникатив-
ных исследований сербской научной общественности он представил на стра-
ницах журнала Зборник Матице српске за славистику (статья Национальное 
коммуникативное сознание и его исследование // Зборник Матице српске за сла-
вистику. 65−66, Нови Сад, 2004, с. 7–30). 

И. А. Стернин внес заметный вклад в современную филологическую нау-
ку, не случайно статьи о нем включены в энциклопедию «Ведущие языкове-
ды мира» и «Славянские языковеды». Впечатляет уже сам перечень терми-
нов, предложенных или получивших авторскую интерпретацию в работах И. 
А. Стернина: семная семасиология, речевое воздействие, коммуникативное по-
ведение, коммуникативная лексикология, контрастивная лингвистика, лингво-
концептология, психологически реальное значение слова, языковое и коммуни-
кативное сознание и многие другие. Им также разработан метод когнитивной 
интерпретации языковых данных и внесен большой вклад в разработку полево-
го метода описания значения.

На базе концепции невербальности мышления И. А. Стернин обосновал 
концептологическое направление в когнитивной лингвистике, которое дало 
в руки исследователей описание содержания и структуры концептов разных 
типов по единой модели – образное содержание, энциклопедическое содер-
жание, интерпретационное поле, когнитивные слои. И. А. Стернин и его уче-
ники разработали методики экспериментального исследования концептов и 
метод когнитивной интерпретации результатов лингвистических и психо-
лингвистических исследований. 

И. А. Стернин останется в памяти своих сербских коллег как человек неис-
сякаемой энергии, черезвычайно деятельный и многогранный, как инициатор 
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первых коммуникативных исследований в сербской среде, организатор и руко-
водитель первого совместного проекта Кафедры славистики Белградского уни-
веристета и Центра коммуникативных исследований Воронежского универси-
тета. Вечная память нашему дорогому другу и учителю Иосифу Абрамовичу 
Стернину, человеку щедрому, сердечному, открытому! Ветвистое и мощное де-
рево, которое он посадил, уже принесло и будет приносить обильные плоды и в 
российской лингвистике, и в лингвистике других стран.

Ксения Кончаревич
Белградский университет

филологический факультет
кафедра славистики

kkoncar@mts.rs  
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УДК 811.16:929 Митани, К.

IN MEMORIAM: PROF. DR. KEIKO MITANI

On January 17, 2022, Dr. Keiko Mitani, professor of the Department of Slavic 
Languages and Literatures, Graduate School of Humanities and Sociology, the 
University of Tokyo, suddenly and unexpectedly passed away at the age of 64 due to 
hepatocellular carcinoma. With her passing, the Japanese Slavist community lost an 
outstanding and eminent scholar who was a keen observer of the Slavic languages, a 
great and respected teacher with extensive knowledge of Slavic languages and cul-
tures, a celebrated author of numerous textbooks and handbooks, a skilled translator, 
a leading member and facilitator of our community, and a beloved colleague with a 
big and kind heart.

Prof. Mitani started her academic training with her B.A. degree from the University 
of Tokyo in 1981, followed by an M.A. degree from the same institution in 1983. She 
received her first Ph.D. for her dissertation “Verbal Aspect in Serbian or Croatian” 
(Glagolski vid u hrvatskom ili srpskom jeziku) from the University of Zagreb in 1988, 
and the second Ph.D for her other dissertation “Study on the Structure and Function 
of Noun Phrases in Russian: Definiteness, indefiniteness, and anaphor of noun phras-
es in the utterance” (Roshiago ni okeru meishiku no kōzō to kinō no kenkyū: Hatsuwa 
no naka no meishiku no tei, hutei, shōō) from the University of Tokyo in 1992.

Her professional career began at the former Department of Russian Language 
and Literature (the present-day Department of Slavic Languages and Literatures), 
Faculty of Letters, at the University of Tokyo where she worked as an assistant from 
1990 to 1993. From 1993 to 1999 she taught at the College of Humanities, University 
of Tsukuba as a lecturer (1993–1997), and later as an associate professor (1997–
1999). In 1999, she started her work as an associate professor at the Graduate School 
of Human and Environmental Studies, Kyoto University. After being promoted as 
a professor in 2005, she continued teaching and supervising her students in Kyoto 
University until March 2013. In April 2013, she moved back to her alma mater, the 
Department of Slavic Languages and Literatures, Graduate School of Humanities and 
Sociology, the University of Tokyo, where she worked until the last day of her life.

Besides her jobs at universities, she constantly and actively participated in 
both domestic and international conferences and scientific projects. She was also 
a great organizer and lead a range of scientific projects such as “Linguistic analy-
sis of Croatian and Bosnian Medieval Texts and their Significance in South Slavic 
Language Culture” (2000–2002), “Study of South Slavic Languages: Historical 
Aspects and Cultural Background in the 14–15th Centuries” (2003–2005), “Media, 
Languages and Identity in Former Yugoslavia” (2006–2009), “Studies on Language 
Maintenance and Language Change” (2011–2014), “Study on Language Situations 
of Bosnia as a Multilingual Space” (2015–2018), “Study on the History of the South 
Slavic Languages: Through the Analysis of Semi-secular Texts” (2019–2022), etc., 
and was a member of many domestic scientific projects from the fields of theoreti-
cal linguistics, Slavic linguistics, legal science and legal history, and Slavic literature 
and culture.

She also made significant contributions to advancing and upholding the level of 
Slavic and Eurasian studies in Japan. She was a member of the board of directors of 
the Japan Association for East European and Russian Studies (2015–2018), the chair-
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person of the planning and editorial committee at the Japan Society for the Study of 
Slavic Languages and Literatures (2019–2021), and the president of the Japanese 
Association for the Study of Russian Language and Literature (2017–2021). Under 
her auspices, a number of panel sessions and conferences were organized and con-
ducted which involved both Japanese and international scholars.

Throughout her career, she has been working on a wide range of issues in the 
synchronic study of the Slavic languages, especially Russian, Serbian, Croatian and 
Slovene. In the early years of her career, she strenuously worked on issues such as the 
infinitive construction, the existential sentences, the anaphoric function of demonstra-
tives, pronouns, and numerals, the semantics of the modal predicates, motion verbs, 
and verbal aspect from the theoretical and typological perspective. From the earliest 
years of her career, she was also interested in so-called Slavic literary micro-languag-
es and diaspora languages such as Upper and Lower Sorbian, Burgenland Croatian, 
Moravian Croatian, and Rusyn, and introduced the history of their formation and de-
velopment, and their present-day linguistic situation, as well as sociolinguistic topics 
to Japanese readers. It often happens that Japanese students of Slavic studies get to 
know about these “small” languages for the first time through her translations, sci-
entific articles, and books, and get interested in them academically. Besides that, she 
also focused some of her attention on the questions of language independence and 
standardization of the languages in the former Yugoslavian countries, and the initial 
results of her research were published in the scientific articles and textbooks.

Prof. Mitani’s research interests were not limited to the studies of synchronic lin-
guistics. It is even possible to say that she emphasized on importance of the diachron-
ic studies. One of her main research tasks was to reveal the process of changes and 
developments of Slavic languages starting from Common Slavic within the frame-
work of traditional philology. Indeed, her academic works include, for example, the 
comparative syntax of Slavic languages based on medieval Slavic law texts, dia-
chronic language change in the structure of the South Slavic languages, and so on. 
Furthermore, she analyzed medieval texts not only from a purely linguistic perspec-
tive but also attempted to combine the other methods/disciplines such as contrastive 
textology and translation studies. She made detailed analyses of linguistic features 
observed in medieval apocryphal texts while dealing with the various recensions and 
copies of a variety of texts that circulated in the Medieval Christian Slavic world, and 
by doing so, she clarified the nature and characteristics of the texts themselves as well 
as the relationships between them. Based on these analyses, she examined the process 
of text propagation and transformation as well. Such studies have a long tradition of 
research in Europe, and it requires extremely wide-ranging knowledge. However, 
Prof. Mitani, while maintaining a philologist’s stance of reading texts carefully and 
steadily, despite the disadvantages of the research environment in Japan, made pro-
found achievements in the field of medieval Slavic philology. In addition, she also 
undertook comparative research on the formation of legal language in the 19th cen-
tury South Slavic region and Japan through joint projects with researchers in legal 
science and legal history.

As mentioned above, although she has made many academic research achieve-
ments with her unparalleled ability as a linguist and philologist, she also had another 
face as a literary translator. She introduced some authors of former Yugoslavian liter-
ature to Japanese readers. Her translation works include, “Balkan Express: Fragments 
from the Other Side of the War” (Balkan Express: Fragmenti s druge stane rata) by 
Slavenka Drakulić, and “Death and the Dervish” (Derviš i smrt) by Meša Selimović. 
Besides these, she translated two literary works by Milorad Pavić. One is “Last Love 
in Constantinople” (Poslednja ljubav u Carigradu), in which concise explanatory 



Славистика XXVІ/1 (2022)

482 IN MEMORIAM

comments along with some interesting personal exchanges with the author are at-
tached. The other one that comprises Pavić’s 16 short stories is entitled in Japanese as 
“The Sixteen Dream Stories: M. Pavić’s illusion short stories,” which was published 
several months before her death. Probably, the strong affection for literature, espe-
cially that of Former Yugoslavia, made it possible for her to complete this last trans-
lation despite, as far as we can assume, being terminally ill.

Prof. Mitani was also a prolific educator. By publishing books for novices, she 
contributed to educating the general public in Japan. There are two major groups of 
publications, all of which reflect the deep knowledge of her research field and her 
long-term educational experiences.

The first group of publications is concerned with the Croatian language. “The 
Handbook of Croatian” was probably one of the first books in Japan that specialized 
in Croatian as an independent language after the collapse of Yugoslavia. The book is 
more than a simple textbook for language learning. It contains detailed and systemat-
ic descriptions of the language structure of Croatian supported by expert knowledge, 
and thus it can be used as a handy reference grammar book as well. In addition, by 
publishing the lexicon “6000 commonly used words in Croatian,” which functions 
as a small dictionary that provides the essential vocabulary, as well as the essay style 
book “The Mechanism of Croatian,” which explains the mechanism of Croatian in 
a simple way, she has laid the foundation for Croatian language learning in Japan.

The second group includes introductory books on Slavic languages in general. 
Although “The Slavonic languages: A Primary Guide” is compact, it contains all 
the information necessary for understanding the modern Slavic languages, includ-
ing those that had not been introduced widely in Japan, such as Kashubian, Sorbian, 
Montenegrin and Rusyn. Also, the book includes a chapter entitled “Slavic Languages 
and Modern Society,” which concerns the sociolinguistic topics of the Slavic lan-
guages that were little known in Japan. Although it is labeled as a primary guide, it 
should be regarded as a specialized book to get an overview of Slavic linguistics in 
general. A few years later, another book called “Mechanism of Slavic languages in 
comparison” was published. It explains in a concrete and easy-to-understand manner 
the similarities and differences among the Slavic languages. The way they are ex-
plained makes you feel as if you were listening to her lecture in class, very different 
from a book-reading experience. In addition, Prof. Mitani participated in the edito-
rial board of the recently published “Cultural Encyclopedia of Central and Eastern 
Europe.” In the encyclopedia, she also has written some articles related to her spe-
cialties such as “The languages and countries of Eastern Europe,” “Minority languag-
es in Eastern Europe,” and “The Balkan languages and the South Slavonic languag-
es.” Besides, “Dictionary of Sorbian” is another noteworthy work of hers for being 
the first and the only Sorbian dictionary in Japan, which contains 17,000 words and 
an adequate amount of grammatical information. The large number of publications 
for the general public in Japan is clear evidence of the fact that the she was also focus-
ing on introducing research results to the general public and fostering future scholars 
in this field throughout her career.

Prof. Mitani also looked after younger generations like us. She maintained a 
hands-off policy and did not interfere with what we do but by constantly show-
ing us her own attitude toward research, she taught us how to behave and work as 
proper researchers. At the same time, she actively accepted the role of debater and 
panelist in discussions, and she always gave us accurate and incisive comments on 
our research. Also, when she attended gatherings after academic events, she talked 
to everyone, including graduate students, in a friendly manner, which was a truly 
good opportunity for us to have casual and light-hearted discussion of our own re-
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search with her. We were extremely fortunate that we could be under her tutelage, 
although for a short period.

Taking a look at her achievements once again, it is truly fascinating to see that her 
fields of research and subjects are so wide-ranging. At the same time, it seems that 
she had a particularly deep love for the language and culture of the former Yugoslavia 
where she once studied. We can only imagine how much she would have wanted to 
continue pursuing what she had been doing so far. When we think that she would 
have led research in the Slavic studies and guided us forwards, it is not only a big loss 
for the academic society of Slavic language and culture in Japan but also in the world. 
As such, we need to renew our determination to develop the Slavic studies, to which 
Prof. Mitani devoted her life. We will always carry her in our hearts.

Kenta Sugai
Hokkaido University

Faculty of Humanities and Human Sciences
Laboratory of Linguistics
ksugai@let.hokudai.ac.jp

Kaname Okano
Kobe City University of Foreign Studies

Faculty of Foreign Studies
Department of Russian Studies

okano_kaname@inst.kobe-cufs.ac.jp
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СЕДНИЦА МЕЂУНАРОДНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 
ГРАМАТИЧКЕ СТРУКТУРЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА 

МЕЂУНАРОДНОГ КОМИТЕТА СЛАВИСТА
 (Клагенфурт: Универзитет у Клагенфурту, 23‒25. септембар 2021)

Редовна седница Међународне комисије за проучавање граматичке структуре 
словенских језика МКС, првобитно планирана за 2020. годину, због пандемије 
изазване коронавирусом била је одложена за 2021. годину. Oдржана је од 23. до 
25. септембра 2021, на Универзитету у Клагенфурту захваљујући несебичном 
личном залагању њеног организатора, члана Комисије, редовног професора на 
Универзитету у Клагенфурту Тилмана Ројтера. 

Била је то једна од првих конференција одржаних уживо на европским уни-
верзитетима после пандемије. Одвијала се у мешовитом облику – уживо и 
онлајн, што је изузетно отежавало организаторима посао јер је технички вео-
ма захтевно обезбедити могућност свима ко уживо присуствује конференцији 
да реагују након излагања колега тако да их неометано чују сви онлајн учес-
ници. Без обзира на тешкоће техничке природе, конференција је била изузетно 
садржајна и показала је да и у екстремним околностима чланови Граматичке 
комисије настављају са својим темељним истраживањима и пружају пример 
изу зетне академске колегијалности и посвећености циљевима Комисије, настоје 
да обезбеде њен континуирани рад и подстичу једне друге на нове пројекте. 

На конференцији је учествовало 22 научника из 16 земаља – Аустрије, 
Белорусије, Бугарске, Италије, Немачке, Норвешке, Русије, Пољске, Србије, 
Украјине, Финске, Француске, Холандије, Чешке, Швајцарске, Шпаније. Сва 
излагања су била пленарна, подељена у шест блокова, по три за сваки радни 
дан конференције. Организатори су предвидели по пола сата за свако излагање, 
20 минута за саопштење и 10 минута за дискусију, која је често надограђивала 
предавање и на нов начин осветљавала његову садржину.

Част да отвори конференцију припала је њеном организатору, проф. др Тил-
ману Ројтеру, који је захвалио свим учесницима на подршци конференцији, а 
посебно онима који су допутовали у Клагенфурт без обзира на ограничења ве-
зана за антиепидемиолошке мере. 

Одмах након отварања, присутни су се минутом ћутања опростили од ис-
такнутих чланова Комисије – академика Предрага Пипера и проф. др Јадвиге 
Вајшчук. Том приликом су упућене последње речи захвалности премину-
лима уз истицање њихове значајне улоге како у оквиру Комисије тако и у 
лингвистичкој славистици у целини. Било је такође предложено да се излагања 
са конференције у Клагенфурту, као и други радови чланова Комисије писани 
за ту посебну прилику, објаве у посебном броју часописа Славистика, који ће 
бити посвећен сећању на ова два истакнута научника. Предлог су подржали сви 
присутни чланови Комисије. 

Прво предавање на конференцији одржао је истакнути швајцарски слависта, 
професор Универзитета у Цириху Данијел Вајс. У његовом реферату на тему: 
„Конструкције неочекиваности попут ̓ Отец взял и умерʼ: настанак и историјски 
развој у деветнаестом веку (на основу података из НКРЈ)” (Конструкции нео-
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жиданности типа ̓ Отец взял и умерʼ: возникновение и историческое развитие 
в девятнадцатом веке (на основе данных из НКРЯ)) подвргнути су испитивању 
историјски развој и промене структурних својстава трију псеудокоординатив-
них конструкција взять да / и / да и V2 и серијске конструкције взять V2 са оп-
штим значењем неочекиваности V2. Њихова статистичка дистрибуција је испи-
тана на солидној грађи из Националног корпуса руског језика (НКРЯ). Посебна 
пажња у излагању је била посвећена уделу двосмислених примера. Узет је у об-
зир допринос додатних маркера изненађења („наративни” императив, прилози 
попут вдруг (изненада) или ни с того ни с сего (из ведра неба)), друге употребе 
императива итд. Размотрени су и појединачни случајеви контекстуално детер-
минисаних прагматичких ефеката.

Следећа два излагања – водећих представника Московске семантичке шко-
ле Леонида Јомдина и Игора Богуславског, била су одржана у онлајн формату. 
Леонид Јомдин је шеф Лабораторије за рачунарску лингвистику ИППИ РАН 
„А. А. Харкевич”, основане 1989. на бази истраживачког тима за машинско 
превођење, којом је до 1994. године руководио академик РАН Јуриј Апресјан. 
Такође је професор на Катедри за рачунарску лингвистику Института за линг-
вистику Руског државног хуманитарног универзитета, а познат је по својим 
минуциозним истраживањима микросинтаксичких конструкција. И овај пут је 
остао веран водећој тематици својих истраживања. Његово предавање на тему 
„Микросинтаксичке јединице у тексту и речнику” (Микросинтаксические еди-
ницы в тексте и словаре) скренуло је пажњу присутних на тзв. прикривене 
микроконструкције, које су уткане у друге, већег обима. Притом, разлике у се-
мантици и синтаксичким својствима изворних и изведених јединица могу бити 
веома велике, а њихов адекватан опис захтева мукотрпно проучавање великог 
низа текстова (посебно обрађених у процесу дубинског обележавања савреме-
них корпуса). Пример такве секундарне јединице пружа руска конструкција от 
нечего делать (из досаде). Ова конструкција формално садржи општу нестан-
дардну синтаксичку конструкцију типа негде спать, која губи своју синтаксич-
ку специфичност и практично добија ново каузативно значење (от нечего де-
лать X ≈ ‘X јер је субјекат докон’). 

Игор Богуславски, који је после академика Јурија Апресјана преузео руковод-
ство Лабораторијом за рачунарску лингвистику ИППИ РАН „А. А. Харкевич”, а 
предавао је на бројним универзитетима широм света, те на Мадридском поли-
техничком универзитету, где врши своја истраживања тренутно, годинама ради 
на моделирању природног језика. У питању је део фундаменталне науке који 
истовремено припада различитим дисциплинама. С једне стране, то је део линг-
вистике, јер се гради модел њеног главног објекта, природног језика. С друге 
стране, овај модел је компјутерски систем који је најдиректније везан за веш-
тачку интелигенцију. Да би се изградио такав модел, неопходно је формално и 
исцрпно описати све главне компоненте језика: његову морфологију, синтаксу, 
семантику и речник. Стога је предавање Игора Богусавског на тему „Ка распра-
ви о актантима и сирконстантама у новом кругу” (К дискуссии об актантах и 
сирконстантах на новом витке) било у потпуности окренуто теоријској про-
блематици која има за циљ проналажење путева за што успешније моделирање 
природног језика.

Познати у круговима лингвиста слависта-типолог из Финске Хану Томола 
је наступио са веома занимљивим излагањем на тему „О склоности ка 
негацији језичких јединица” (On negopetal lexemes and constructions), у којем 
је подвргао анализи оне језичке елементе који се најчешће срећу у негира-
ним конструкцијама, попут одричних заменица (рус. кто-нибудь, чеш. ani, 
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фин. edes ’чак није’, häävi ’небитан’, енгл. either, швед. heller ’и не’), облика 
речи (попут рус. терпелось), клитика (попут рус. ни; фин. -kAAn ’и не; ни’) и 
идиома (попут рус. ахти (как, какой) ʼбогзна (како, какав)ʼ). Такве елементе 
Хану Томола одређује као негопеталне, тј. такве који теже негацији. Тежити 
негацији могу и глаголи, међу којима има и оних који се не срећу ван неги-
раног контекста. Прелиминарна анализа преводних еквивалената двадесетак 
финских глагола, који се практично не јављају без негације, потврђује да само 
у ретким случајевима у руском језику постоји директан глаголски еквивалент 
са истом карактеристиком. Као пример руских глагола, који се јављају гото-
во искључиво са негацијом, аутор наводи глаголе деться и церемониться. 
Истраживање је изузетно подстицајно за анализу сличних појава и у другим 
словенским језицима.

После паузе за кафу, у другом блоку предавања, наступио је са рефератом 
водећи норвешки слависта Јан Ивар Бјорнфлантен, са предавањем на тему 
„Флективна дефектност у руском језику: случај глаголског прилога садашњег” 
(Inflectional Defectiveness in Russian: The Case of the Present Gerund). Професор 
Бјорнфлантен је скренуо пажњу на неке облике глаголског прилога садашњег 
који су блокирани у савременом стандардном руском језику, попут *пиша, *поя, 
*вяжа, и показао да блокирање ових облика није случајно, с обзиром на проме-
не у староисточнословенском и руском језику. По мишљењу овог научника, так-
ве парадигматске „рупе” су само наизглед празне. У ствари, оне могу послужи-
ти као пример својеврсних „вирева” у историјском развоју језика. 

Истакнути типолог-слависта, професор Универзитета у Мајнцу Бјорн 
Вимер је наступио са веома темељним, као и сва истраживања овог научника, 
рефератом „Жанрови, илокуције и семантика аспекта: о класификацији упо-
требе презента” (Жанры, иллокуции и видовая семантика: о классификации 
употреблений настоящего времени), који је легао у основу рада, објављеног 
у овом броју часописа Славистика, док је представник млађе генерације 
Петербуршке типолошке школе Сергеј Сај поднео садржајан реферат на тему 
„Узрочни везници у руском језику 19. века” (Causal conjunctions in 19th century 
Russian), у којем је приказао како се током последњег века трансформисао ре-
пертоар узрочних везника у руском језику. По мишљењу Сергеја Саја, у 19. 
веку избор узрочних везника је био диктиран спецификом жанра у којем су се 
они употребљавали, док се временом у први план све више стављала њихова 
прагматичка вредност. Предавање је утемељено на корпусном истраживању и 
богато је илустровано примерима. 

Сва три реферата су изазвала живо интересовање учесника конференције и 
била пропраћена занимљивим дискусијама.

Након паузе за ручак, коју су гости, између осталог, искористили за на-
ставак дискусија започетих на седницама конференције, била су саслуша-
на четири изузетно занимљива предавања – Бориса Нормана „О криптотипу 
акционалности (контролисаности глаголске радње)” (О криптотипе акцио-
нальности (контролируемости глагольного действия)), Виктора Храковског 
„Семантичко-компаративна анализа израза как можно и как нельзя уз при-
лошки компаратив (попут как можно лучше и как нельзя лучше)” (Семантико-
сопоставительный анализ выражений как можно и как нельзя при их употре-
блении со сравнительной степенью наречия (типа как можно лучше и как 
нельзя лучше)), Анатолија Захнитка „Семантички модел предлога: унутрашња 
целовитост и континуитет” (Семантична модель прийменника: внутрішня 
цілісність і перервність), који је легао у основу истоименог рада, објављеног 
у овом броју часописа Славистика, као и реферата који је изложио домаћин 
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конференције Тилман Ројтер „О синтакси ʼсуржикаʼ“ (О синтаксисе «суржи-
ка»). У потоњем је представљен фрагмент пројекта, посвећеног истраживању 
украјинског супстандарда који представља мешавину украјинског и руског 
језика. Истраживање украјинских синтаксичких структура које се „филују” 
руском лексиком, као и транспонованих из руског језика структура које се 
пуне украјинским речима, представља два аспекта овог занимљивог грама-
тичког процеса, са чијим резултатима присутне је упознао Тилман Ројтер. 

Радни део првог дана конференције је завршен редовном седницом Комисије, 
на којој су саслушани предлози о пријему нових чланова, које у складу са 
устаљеном праксом, бирају сви чланови Комисије на основу писмене препору-
ке три њена члана. Као место за одржавање следеће седнице Комисије била је 
предложена Виница, где се тренутно налази Доњецки национални универзитет 
„Васиљ Стус”, који је тамо измештен на захтев његових студената и професо-
ра 2014. године. Проф. др Анатолиј Захнитко, дописни члан Украјинске наци-
оналне академије наука, декан Филолошког факултета Доњецког национал-
ног универзитета „Васиљ Стус” са седиштем у Виници, захвалио је члановима 
Комисије на поверењу и подржао иницијативу, која се нажалост није остварила 
због рата у Украјини. 

За прву преподневну секцију другог дана конференције било је предвиђено 
три предавања уживо. Водећи холандски слависта Адриан Баренцен, који се 
дуги низ година темељно бави истраживањима таксиса у словенским језицима, 
одржао је предавање на тему: „О разлици у учесталости глаголских прилога у 
словенским језицима. Према подацима паралелног корпуса” (О различиях во 
встречаемости деепричастий в разных славянских языках. По данным парал-
лельного корпуса). У питању је Амстердамски паралелни корпус (ASPAC), чији 
је творац сам професор Баренцен. За бројне истраживаче овај паралелни кор-
пус, који садржи преко 100 текстова књига преведених на 25 језика, представља 
праву ризницу примера за типолошка истраживања. Ово предавање сјајно је на-
ставило проблематику којом се бавио претходног дана конференције Јан Ивар 
Бјорнфлантен, само из синхронијског аспекта. 

Истакнута представница италијанске лингвистичке славистике Розана 
Бенакјо, позната својим истраживањима у области словенске аспектологије, 
овај пут је скренула пажњу на конкуренцију перфективних и имперфективних 
глагола у итеративним контекстима у српском и хрватском језику (К вопросу 
об употреблении совершенного вида в итеративных контекстах в сербском и 
хорватском языках). У овом броју нашег часописа објављен је истоимени текст 
Розане Бенакјо, у чију основу је легло наведено предавање на конференцији.

Људмила Поповић je у свом предавању „Прагматичка структура синтак-
сичких фразеологизама у српском jезику у поређењу са источнословенским 
jезицима” образложила претпоставку о неопходности анализе прагматичке 
структурне шеме идиоматизованих конструкција, која се, за разлику од син-
таксичке структурне шеме стандардних конструкција, засноване на валентно-
сти глаголске лексеме, базира на тзв. прагматичкој валентности базне компо-
ненте идиома. Управо прагматичка валентност базне компоненте (константе) 
условљава позиције променљивих у синтаксичким фразеологизмима, попут 
Ма какав снег! Ма где заборавила! Ма каквих купила! и сл., у којима кон-
станта – реактивна речца ма, одређује број и облике променљивих – упит-
них заменица. У саопштењу су размотрене поједине прагматичке структурне 
шеме исказа у српском језику и упоређени њихови основни модели са аналог-
ним моделима у другим словенским језицима. Показано је да као што постоји 
синтаксичка парадигма реченице која је заснована на трансформативном 
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потенцијалу њене дубинске семантичке структуре, тако постоји и прагматич-
ка парадигма исказа, која је производ трансформације његове дубинске праг-
матичке структуре. 

После паузе за кафу, са великим интересовањем саслушана су још три 
предавања –два онлајн и једно уживо. Прво предавање онлајн је одржала истак-
нута бугарска лингвисткиња, ауторка најмодерније и најауторитетније грамати-
ке бугарског језика, дугогодишњи и веома активни члан Комисије, редовни про-
фесор Софијског универзитета „Св. Климент Охридски” Руселина Ницолова. У 
свом излагању „О прагматичком аспекту граматикализације” (О прагматиче-
ском аспекте грамматикализации) проф. Ницолова је, с ослонцем на поставке 
најзначајнијих теорија граматикализације, размотрила факторе који утичу на 
својеврсно „кочење” тог процеса, који је започет, али није спроведен до краја. На 
примеру синтетическог кондиционала у бугарском језику (ядвам, ядвах), пре-
зумптивних конструкција, као и тзв. егзистенцијалног пасива са habere и сл., по-
казано је како прагматички фактори могу осујетити процес граматикализације. 
Ово предавање је, нажалост, било и последње учешће професорке Ницолове на 
седницама Граматичке комисије. Светли лик Руселине Ницолове заувек ће оста-
ти у сећању оних ко је имао срећу да је познаје и сарађује с њом, а њен богати 
научни опус служиће генерацијама слависта за нова подстицајна истраживања.

Предавање Каролине Скварске, једног од најзанимљивијих представни-
ка млађе генерације чешке лингвистике и секретара Граматичке комисије, 
„Опционалност кореферентног израза у корелативним везама са везником у 
чешком” (Fakultativnost odkazovacího výrazu v korelativních spojeních se spojkou 
v češtině) скренуло је пажњу на померање семантике глагола у предикату глав-
не реченице у зависности од тога да ли се у њој налази кореферентна заменица 
tо. Ауторка повезује пропозиционалну валентност глагола (глаголска рекција 
је иначе у центру истраживачких интересовања ове перспективне научнице) са 
истраживањем синтаксичко-семантичке структуре сложене реченице са заме-
ничко-корелативним комплексом. Десемантизована заменица tо у одређеном 
типу реченица доприноси очитавању стилских разлика у конструкцијама 
са њом и без ње. Скренута је пажња на лексикографску обраду ове појаве у 
рекцијским речницима. Анализа је веома темељна, спроведена на грађи Чешког 
националног корпуса.

У излагању још једног водећег немачког слависте, професора Тилмана Бер-
гера са Универзитета у Тибингену, на тему: „Постоји ли проспективност у чеш-
ком језику” (Is there a prospective in Czech?) обрађене су чешке конструкције 
које се могу посматрати као напола граматикализоване проспективне јединице. 
Овај научник је иначе познат по уочавању занимљивих граматичких иновација 
у словенским језицима, посебно у чешком, те је ово предавање, верујем, још 
један делић циклуса научних студија о граматичким иновацијама у чешком и 
другим словенским језицима, који би представљао лепу монографску целину 
ако би аутор одлучио да све радове на ту тему скупи на једном месту.

После паузе за ручак наставио се рад Комисије. Пажњи њених члано-
ва, као и присутних колега са Универзитета у Клагенфурту, били су предо-
чени реферати из области проучавања западнословенских језика – чешког и 
пољског. Предавање истакнуте чешке слависткиње, у једном мандату председ-
нице Граматичке комисије, проф. др Јармиле Паневове „О одабраним врста-
ма девербативних придева” (K vybraným typům deverbativních adjektiv) дотиче 
проблем утицаја семантике глаголских облика на творбу речи, као и питање 
конкуренције придевских облика који су настали у чешком језику од различи-
тих типова глаголских придева. Наспрам продуктивној творби придева на -ící, 
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-vší, -ný/tý, који су настали од одговарајућих глаголских придева, истичу се об-
лици који су настали од -l партиципа, попут zapadlý, padlý. Јармила Паневова 
пореди ове врсте придева са њиховим аналозима у руском језику и долази до 
закључка о већој правилности тог процеса у потоњем. Посебно је занимљиво 
истицање семантичких специфичности у облицима насталим од -l партиципа, 
због којих се они често не могу употребити уместо придева који су настали пу-
тем продуктивне творбе.

Реферат француског слависте Патрика Понања „О прилозима у чешком 
језику” (O příslovcích v češtině) наставио је бохемистичку проблематику из 
аспекта аутоматизације фономорфологије чешког језика. У оквиру истраживања 
аутоматске морфолошке анализе чешког језика француски научник трага за ре-
гуларностима. Лексичка категорија прилога, по мишљењу овог лингвисте, не 
подлеже правилностима, што је навело научника да истражи адјективне прило-
ге, који имају устаљени морфемски показатељ – формант „ě“ или „о“. Посебна 
пажња је скренута на семантичке разлике између конкурентних адјективних 
прилога на „ě“ и „о“, као у примерима je letos velké sucho и odpověděl suše. 
Наведени пример, као и други слични њему, сведоче о томе да су прилози на „ě“ 
чешће везани за пренесено апстрактно значење.

Следећа три излагања истакнутих представника варшавске и торуњске 
славистичке школе Изабеле Дурај-Новосјелске „Ка семантици интенцио-
налности: потрага за структурама које су изоморфне прилозима – експо-
нентима интенционалности радње (на материјалу пољског језика)” (Do 
semantyki intencjonalności: poszukiwanie izomorficznych struktur składniowych 
dla przysłówków - wykładników intencjonalności działania (na materiale języka 
polskiego)), Магдалене Дањелевич „О одређеној функцији негираног инфи-
нитива у пољском” (O pewnej funkcji zanegowanego bezokolicznika w języku 
polskim) и Мацеја Гроховског, актуелног председника Граматичке комисије 
„Пољски временски прилози са обликом компаратива” (Polskie przysłówki 
temporalne o postaci komparatywu) посвећена су истраживању граматичких 
особености пољског језика. 

У студији Магдалене Дањелевич, управнице Катедре за формалну лингви-
стику на Варшавском универзитету, чији су радови из области истраживања 
комуникативне перспективе реченице или семантичке категорије модалности, 
добро познати славистима широм света, скреће се пажња на способност не-
гираних глагола у инфинитиву да указују на неспремност субјекта (одређеног, 
неодређеног или уопштеног) да оствари радњу. Таква црта је својствена и ис-
точнословенским језицима, али у њима она представља живу језичку особину, 
док је, како указује професорка Дањелевич, у пољском језику била заступљена 
у ранијем периоду.

Излагање професора Мацеја Гроховског, коаутора најутицајније грамати-
ке пољског језика, легло је у основу студије, која је објављена у овом броју 
Славистике. Предавања пољских лингвиста, методолошки узорна и богата лу-
цидним запажањима, веома су подстицајна за истраживање сличних појава у 
другим словенским језицима. 

Последњег дана конференције чланови Комисије, захваљујући професо-
ру Тилману Ројтеру, који је наступио и у функцији изузетно занимљивог тури-
стичког водича, имали су сјајну могућност да упознају живописну Целовачку 
котлину, прелепе пределе Корушке, слушају дијалекте корушких Словенаца и 
уживају у њиховој гостољубивости. Предели Железне Капле, централне оп-
штине на територији геопарка под заштитом Унеска, трочасовни излет бро-
дом по Вортхерсее, највећем језеру региона, вечера у Ландхаусу, импозантној 
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грађевини из 16. века у центру Клагенфурта, заштитном знаку града, и, нарав-
но, посета гробу А. В. Исаченка, којом се завршио излет, заувек ће остати у 
сећању учесника ове конференције, посебне у свему.

Људмила Поповић 
Универзитет у Београду 

Филолошки факултет 
Катедра за славистику 

ljudmila.popovic@fil.bg.ac.rs
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УДК 821.161.1.09”18”

ЗЛАТНИ ВЕК РУСКОГ РЕАЛИЗМА: ФОРУМ У РУСКОМ ДОМУ

У Руском дому (Руском центру за науку и културу) у Београду 28−29. јуна 
одржан је међународни образовно-културни форум „Златни век руског реализ-
ма: нова читања (Достојевски, Толстој, Тургењев, Чехов)”. Манифестацију је ор-
ганизовала Међународна асоцијација наставника руског језика и књижевности 
(МАПРЈАЛ), основана у Паризу 1967. године, која има за циљ популаризацију, 
очување, развој и проучавање руског језика и књижевности као дела светске кул-
туре. Заједно са асоцијацијом МАПРЈАЛ, организатори форума су фонд Руски 
мир, Казански федерални универзитет и Славистичко друштво Србије. 

Форум је отворио господин Владимир Иљич Толстој, председник Асоцијације, 
чукунунук Лава Толстоја. Он је подсетио на то да је посебно срећан што се налази 
у гостопримљивој Србији и зато што је потомак тзв. „српских Толстоја”, огранка 
породице који се после Октобарске револуције обрео у Новом Бечеју и Вршцу. 

У име домаћих русиста скуп је поздравила проф. др Биљана Марић, пред-
седник Славистичког друштва Србије, и указала на то да Друштво сарађује са 
Мапрјалом од 1970. године, као и да су бројне конференције и симпозијуми у 
Србији организовани уз подршку ове асоцијације. 

Током дводневног форума наступили су неки од најпознатијих светских русиста 
из Аргентине, Шпаније, Колумбије, Молдавије, Румуније, Бугарске, Азербејџана 
уживо, а један део и онлајн. 

Манифестацију је посебно занимљивом учинило учешће савремених руских 
писаца Јевгенија Водолазкина (преведени су на српски његови романи: Лавр, 
Авијатичар и др.) и Алексеја Варламова (ректора Литерарног института, почас-
ног председника Руске асоцијације наставника руског језика и књижевности, 
такође писца превођеног на српски). 

Ј. Водолазкин је у свом реферату указао на место књижевног дела Досто-
јевског који је, с једне стране, типични европски романописац, а са друге, ори јен-
тисан на искључиво руска питања и проблеме, што га чини и посебно егзотичним 
и занимљивим за Европу и свет, као и друге велике руске писце. 

Српски русисти, професори руског језика и књижевности са Филолошког фа-
култета Универзитета у Београду и других универзитета у Србији такође су узели 
учешће са рефератима везаним за дело руских реалиста данас (у нашој средини, на-
стави, превођењу или из културолошког аспекта). Запажен наступ имали су и бео-
градски студенти, углавном русисти, који су реферисали о својим истраживањима 
руских класика са књижевног или лингвокултуролошког аспекта. 

Манифестација је преношена преко Јутјуб канала Мапрјала. 
Александар Коротишев, директор секретаријата Мапрјала, у интервјуу за 

фонд Руски мир изјавио је да руска књижевност представља нит која ће нас пове-
зати са будућношћу светске русистике. Мапрјал је на овај начин хтео и да покаже 
своје пријатељство према братском народу Србије с којим га спаја много тога у 
прошлости, садашњости, али и будућности, верују организатори.

 др Биљана Марић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
Катедра за славистику

biljanav@mail.ru



Славистика XXVІ/1 (2022)

РЕГИСТАР КЉУЧНИХ РЕЧИ

А. М. Селишчев 169
актуальное настоящее 91
акузатив 319
асоцијативни речници 211
асоцијативно поље 211

библиотека Растко-Лужица 211
буквар 422

везник будто/будто бы 369
вербалне асоцијације 211
вољност 397
временска употреба 312

глагол 354, 380
граматички субјекат 339

допунска сложена реченица 369

жртва 397

Захарија Орфелин 422

идентитет 13
историја српске славистике 198
историјат наставе руског језика 198
источнобосанске Ере 300
итеративность 122

језик 13
језичка слика света 397
јужнословенски језици 169

квалитативна анализа 270
квантитативна анализа 270
комуникативни аспект 286
конструкција под+акузатив 312
конструкција с акузативом 300
конструкција с генитивом 300
конструкција с инструменталом 300
контаминација конструкција 
с(а)+инструментал и од+генитив 300
концепт 397

култура 13

лексичка средства 354
лингвистика 247, 319
лингвистичка библиографија 228
лингвистичка славистика 169
лингводидактика 263
логички субјекат 339

металокализация 410
мемоаристика 198
мисија 13
модальные (потенциальные, 
волюнтативные, прескриптивные, 
нецесситативные) значения 91
момент речи 91
морфологiя прийменника 43

научна критика 247
невољност 397

образовни систем 422
ориентир 410
основна школа 270, 286
отрицательный контекст 91

падежные формы 30
персоналне библиографије 228
перфективный презенс 91
понятийная метафора 410
предикатно-актантная структура 30
предлог низ 319
предлог су 300
Предраг Пипер 13, 30, 198, 211, 221, 228, 
247, 263
презумптив 173
прийменниковий еквiвалент 43
просветитељство 422
просторова семантика прийменника на 43
пространственный фрагментизатор 410

русистика 263
руски језик 91, 270, 286, 312, 369



 РЕГИСТАР КЉУЧНИХ РЕЧИ  493

Славистика XXVІ/1 (2022)

С. Б. Бернштејн 169
сакрално 397
Света браћа 13
Секуларно 397
селективно степеновање 354
семантика 142, 319, 380
семантическая локализация 410
семантическая роль 30
семантический анализ 91
семантический синтаксис 30, 319
семантички субјекат 339
семантична структура  
прийменника на 43
семантичне ядро 43
сербский язык/српски језик 91, 122, 
173, 211, 312, 319, 339, 369
серија уџбеника Орбита 270
синтакса 142, 319, 380
синтаксис прийменника 43
синтаксическая реинтерпретация 173
синтаксичка средства 354
славистика 13, 247
славистичка библиографија 228
славянский глагольный вид 122
словенски језици 91, 211
Словенство 13
совершенный вид 91, 122
сорабистика 211
спацијалност 319
србистика 247
средња школа 286
сторона 410

творбена средства 354
теорија семантичких локализација 354
точка отсчета 91
традиција 13
туђи говор 369

уџбеници и приручници руског језика 
263, 286

фонетски материјал 270
фреквенцијска анализа 270

хорватский язык 122

частица не/ne/nie 91

школска књига 422

fraza liczebnikowa 142

język polski 142

następstwo 142

operatory metapredykatywne 380

przyimek 142
przysłówek 142

uprzedniość 142

wyrażenia funkcyjne 380



Славистика XXVІ/1 (2022)

KEYWORD INDEX

accusative case 319
actual present time 92
adverb 142
Afanasij Matveevič Seliščev 156
anteriority 142
associative dictionaries 211
associative field 211

case forms 30
communicative aspect 286
complement clause 369
concept 397
conceptual metaphor 410
conjunction будто/будто бы 369
construction под+accusative 312
construction with accusative 300
construction with genitive 300
construction with instrumental 300
contamination of c(a)+instrumental 
and од+genitive constructions 300
critical article 247
Croatian 122
culture 13

East Bosnian Eras 300
educational system 422
Enlightenment 422

frequency analysis 270
future tense 63

grammatical subject 339

habituality 63
history of Serbian Slavic studies 198
history of Russian language teaching 198
Holy Brothers 13

identity 13
iterativity 122

language 13

language didactics 263
language world image 397
lexical means 354
linguistic bibliography 228
linguistics 247, 319
logical subject 339

memoirs 198
metalocalization 410
metapredicative operators 380
mission 13
modal (potential, voluntative, prescriptive, 
necessitavie) meanings 92
moment of speech 92
morphology of preposition 44

narrative discourse 63
negative context 92
numeral phrase 142

Orbita textbook series 270
orientation point 410

particle не/пе/nie (‘not’) 92
perfective aspect 92, 122
perfective present 92
perfectivity 63
personal bibliographies 228
phonetic material 270
point of reference 92
Polish 142
predicate-actant structure 30
Predrag Piper 13, 30, 198, 211, 221, 228, 
247, 263
preposition 142
preposition низ 319
preposition cy 300
prepositional equivalent 44
present tense 63
presumptive 173
primary school 270, 286
primer 422



 KEYWORD INDEX  495

Славистика XXVІ/1 (2022)

qualitative analysis 270
quantitative analysis 270

Rastko-Lusatia library 221
reference interval 63
Russian language 92, 270, 286, 312, 369
Russian studies 263

sacrifice 397
sacral 397
Samuil Borisovič Bernštejn 156
school book 422
secondary school 286
secular 397
selective graduation 354
semantic analysis 92
semantic core 44
semantic localization 410
semantic localization theory 354
semantic role 30
semantic structure of the preposition на 44
semantic subject 339
semantic syntax 30, 319
sematics 142, 319, 380
Serbian language 92, 122, 173, 211, 312, 
319, 339, 369
Serbian studies 247
сторона/side 410
Slavic 63, 92, 211
Slavic bibliography 228
Slavic linguistics 156
Slavic studies 13, 247
Slavic verbal aspect 122
Slavhood 13
someone’s else speech 369
Sorbian studies 221
South Slavic languages 156
spacial fragmentizer 410
spacial semantics of the preposition на 44
spatiality 319
succession 142
syntactic means 354
syntactic reinterpretation 173
syntax 142, 319, 380
syntax of preposition 44

temporal use 312
textbooks and manuals of the Russian 
language 263, 286
tradition 13

unwillingness 397

verb 354, 380
verbal associations 211

willingness 397
word-formational means 354
word function 380

Zaharije Orfelin 422



Славистика XXVІ/1 (2022)

СПИСАК САРАДНИКА У КЊИЗИ XXVI/1 ЧАСОПИСА СЛАВИСТИКА

др Дејан Ајдачић, редовни професор
Универзитет у Гдањску
Филолошки факултет
Институт за класичне и славистичке студије

др Миливој Б. Алановић, редовни професор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српски језик и лингвистику

др Ивана Антонић, редовни професор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српски језик и лингвистику

др Розана Бенакјо, редовни професор
Универзитет у Падови
Одсек за лингвистику и књижевне студије

Александра Брајовић, докторанд
Универзитет у Бечу
Институт за слависитку

др Бјорн Вимер, редовни професор
Универзитет „Јоханес Гутенберг” у Мајнцу
Институт за славистику, туркологију и балтске студије

др Дојчил Војводић, редовни професор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за славистику

др Јелена Гинић, доцент
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Ана Голубовић, библиотекар саветник
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Библиотека Катедре за славистику

др хаб. Мацеј Гроховски, научни саветник
Институт за пољски језик Пољске академија наука, Краков



Славистика XXVІ/1 (2022)

др Дара Дамљановић, редовни професор
Универзитет у Београду
Филозофски факултет

др хаб. Магдалена Дањелевич, редовни професор
Универзитет у Варшави
Катедра за формалну лингвистику

др Рајна Драгићевић, редовни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за српски језик са јужнословенским језицима

др Анатолиј Захнитко, редовни професор, академик
Доњецки национални универзитет „Васиљ Стус”
Филолошки факултет
Катедра за општу и примењену лингвистику и словенску филологију
Национална академија наука Украјине

др Милена Ивановић, ванредни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

мр Драгана Керкез, виши лектор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Ксенија Кончаревић, редовни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Ана Макишова, редовни професор
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за словакистику

др Биљана Марић, ванредни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику



Славистика XXVІ/1 (2022)

мср Стефан Милошевић, асистент
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Мотоки Номаћи, редовни професор
Универзитет Хокаидо у Сапору
Словенско-евроазијски истраживачки центар

др Борис Норман, независни истраживач
Минск

др Канаме Окано, доцент
Градски универзитет у Кобеу за стране студије
Департман за руске студије

др Бисера Павлеска Георгиевска, лектор
Народна банка Републике Северне Македоније

др Маријана Папрић, доцент
Универзитет у Београду
Учитељски факултет

Адријана Пјотровска, докторанд
Универзитет „Никола Коперник” у Торуњу

др Људмила Поповић, редовни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Слободан Реметић, академик
Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука

др Вучина Раичевић, редовни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Митра Рељић, ванредни професор
Униврезитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филозофски факултет
Катедра за руски језик и књижевност

др Слободан Реметић, академик
Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука



Славистика XXVІ/1 (2022)

др Стана Ристић, научни саветник
Институт за српски језик САНУ, Београд

др Далибор Соколовић, ванредни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

др Кента Сугаи, ванредни професор
Универзитет у Хокаиду
Факултет за хуманистичке науке
Лабораторија за лингвистику

др Срето Танасић, научни саветник, академик
Институт за српски језик САНУ, Београд
Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука

др Јулија Шапић, професор руског језика
Руски центар за науку и културу у Београду



Славистика XXVІ/1 (2022)

УПУТСТВO ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Славистика је научно периодично издање које објављује оригиналне 
радове из области словенске филологије, теорије лингвистике и књижевности, 
историје славистике и сродних научних области, као и научну критику, хрони-
ку и библиографију. 

Уредништво Славистике се састоји од еминентних стручњака-слависта из 
различих словенских и несловенских земаља.

Сви прилози у часопису Славистика рецензирају се од стране најмање 
два компетентна стручњака од којих је један обавезно спољни рецензент. 
Рецензирање је анонимно у оба правца.

Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 
публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Славистици. 

Прилог који упућујете часопису ради објављивања треба да има јасно 
одређену тему и прецизно образложену мотивацију метода које су у њему 
коришћене. Тврдње које износите у њему морају бити теоријски потврђене и 
емпиријски проверене. Рад мора представљати оригинално научно дело, које се 
ни у ком погледу не може сматрати плагијатом или аутоплагијатом. Уредништво 
поздравља полемичке радове који се ослањају на убедљиву аргументацију.

Славистика објављује резултате истраживања на свим словенским језицима, 
као и на енглеском језику. Рукопис треба да буде исправан у погледу правописа, 
граматике и стила. Треба такође обратити пажњу на следеће елементе:

а) Наслови посебних публикација (монографија, зборника. часописа, речни-
ка и сл.) који се помињу у раду штампају се курзивом на језику и писму на којем 
је публикација која се цитира објављена, било да је реч о оригиналу или о пре-
воду. 

б) У тексту на српском језику страна имена која се помињу у раду пишу се 
транскрибовано према правилима Правописа српског језика, а када се страно 
име први пут наведе, у загради се даје изворно писање, осим ако је име широко 
познато (нпр. Фердинанд де Сосир) или се изворно пише као у српском (нпр. 
Владимир Бондарко). 

в) У парентезама презиме аутора наводи се у изворном облику и писму, нпр. 
(Пипер 2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).

г) Цитати из дела на страном језику, у зависности од функције коју имају, 
могу се наводити на изворном језику или у преводу, али је потребно доследно 
се придржавати једног од наведених начина цитирања. Уколико су наводи дати 
у изворном језику, аутор у фусноти може дати њихов превод.

Елементи рада по редоследу

1. Име и презиме аутора, установа у којој је запослен, електронска адреса (у 
приказима и хроникама ови подаци се наводе испод текста, с тим што се име и 
презиме наводе курзивом).
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Филолошки факултет    Филолошки факултет
Катедра за славистику    Катедра за славистику

     mnikolic@fil.bg.ac.rs                  mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Наслов рада верзалом (назив и број пројекта у оквиру којег је настао чла-
нак навести у подножној напомени на дну странице, везаној звездицом за на-
слов рада).

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*

3. Наслов приказа може бити библиографска одредница.

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА 
ПЕРСПЕКТИВА. Београд: Јасен, 2018, 271.

NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME EN SON TEMPS 
ET AUJOURD’HUI.

ED. JELENA NOVAKOVIĆ. 
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 2007, 447.

Пример за хронике:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)

4. Сажетак (до 10 редака) и кључне речи (до 10) на језику рада.
5. Сажетак (до 20 редака) и кључне речи (до 10) на енглеском језику. 
6. Основни текст.
7. Цитирана литература (за рад написан ћирилицом прво дати литературу на 

ћирилици по азбучном реду презимена аутора, а затим литературу на латиници 
по абецедном реду презимена аутора; за рад написан латиницом редослед је об-
рнут, библиографске јединице које нису наведене ћирилићним писмом обавез-
но се транслитеришу према упуствима која су наведена ниже). 
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8. Резиме: име и презиме аутора, наслов рада (испод наслова написати 
Резиме), текст резимеа, кључне речи; уколико је рад на српском језику, резиме 
може бити на једном од светских језика (енглеском, немачком, руском, францу-
ском); уколико је рад на страном језику, резиме је на српском (страним аутори-
ма Уредништво обезбеђује превод резимеа на српски језик). Резиме не би тре-
бало да прелази 10% дужине текста.

Имя Фамилия 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Резюме
 

Текст резюме.
Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.

9. Прилози (фотографије, слике, табеле, факсимили и сл.) означити бројем, а 
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).

Обим рада и слање

Обим рада треба да обухвата до 30.000 словних места.
Радове треба слати електронски у Word формату и, уколико је неопходно, у 

PDF-у на адресу Уредништва: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs.

9. Технички захтеви

Формат: *.doc или *.rtf. 
Фонт: Times New Roman.
Величина слова основног текста, наслова рада, наслова Цитирана литера-

тура, Извори и целокупног резимеа – 12pt.
Величина слова подножних напомена, сажетака са кључним речима, као и 

списка цитиране литературе – 10pt.
Пасуси у основном тексту и подножним напоменама треба да буду увучени 

1cm.
Интервал – 1.15.
Фонтови који не одговарају стандарду Unicode (нпр. фонетска транскрипција, 

црквенословенска азбука, старогрчки алфабет, симболи и сл.), морају се посла-
ти електронском поштом као посебан прилог уз рад у формату *.pdf. 
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Цитирање референци у тексту

1. Упућивање на монографију у целини (Пипер 2015) или студију у целини 
(Плунгян 2002).

2. Упућивање на одређену страницу или више суседних и несуседних стра-
ница (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101). 

3. Упућивање на студије истог аутора из различитих година – хронолошким 
редом (Падучева 2006, 2008). 

4. Упућивање на студије истог аутора из исте године (Ивић 1990а, 1990б), 
(Храковский 2015а), (Храковский 2015б).

5. При упућивању на студију више аутора наводи се само презиме првог уз 
употребу скраћенице и др./et al. (Пипер и др. 2005: 325), (Hennig et al. 2006: 
7–15). 

6. Упућивање на радове два или више аутора (Lakoff 1990; Langacker 1991; 
Кубрякова 1991). 

7. Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према пагинацији, 
осим ако је рукопис пагиниран.

8. Прилоге (фотографије, слике, табеле, факсимиле и сл.) означити бројем, а 
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).

Одељак са цитираном литературом и изворима

Списак цитираних радова даје се у засебном одељку насловљеном Цитирана 
литература. 

Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви редови 
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).

У одељцима Цитирана литература и Извори неопходно је уз референце које 
нису дате латиницом навести њихову латиничку транслитерацију ради што 
прецизнијег електронског утврђивања цитатности. 

Латиничка транслитерација се наводи у угластим заградама одмах испод ре-
ференце. Аутоматска транслитерација текста доступна је на следећој адреси: 
https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/ala-lc/ (дат је пример за 
руски језик, у падајућем менију траже се други језици, нпр. за српски језик по-
требно је одабрати Serbian итд.). За референце у латиничком писму није потреб-
но наводити транслитерацију. 
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Литература се наводи на следећи начин: 

а) књига (један аутор): 

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitivanja. 
Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.

[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye struktury. 
Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

б) књига (више аутора): 

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови 
Сад: Матица српска, 2015.

[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: 
Matica srpska, 2015]

Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar: 
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University 
of Chicago Press, 1994. 

в) зборник радова: 

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: 
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских куль-
тур, 2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie 
grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

г) рад у часопису: 

Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодей-
ствии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы 
языкознания 6, 2015: 9–32.

[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s 
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 
2015: 9–32]
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д) рад у зборнику радова: 

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функ-
циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализо-
ванность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj 
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis. 
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: A 
new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. 
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

ђ) речник: 

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. 
Praha: Academia, 1989–. 

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни реч-
ник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, 
Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog 
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

е) фототипско издање: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), 
Kiïv: Naukova dumka, 1979]

ж) рукописна грађа: 

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: 
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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з) публикација доступна у електронском облику: 

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив пе-
тербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры рус-
ского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале 
Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv 
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo 
âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

Приликом навођења распона страница, како у парентезама тако и у цитираној 
литератури, наводи се црта, не цртица (нпр. 115–120, а не 115-120).

После одељка Цитирана литература наводе се извори под насловом 
Извори у засебном одељку на истим принципима библиографског описа који се 
примењује у одељку Цитирана литература.

 Уредништво часописа Славистика
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Журнал «Славистика» является научным периодическим изданием, публи-
кующим оригинальные работы из области славянской филологии, теории язы-
кознания и литературоведения, истории славистики и других родственных на-
учных областей, а также научную критику, хронику и библиографию. 

В состав редакции «Славистики» входят выдающиеся специалисты-слави-
сты из различных славянских и неславянских стран.

Все работы в журнале «Славистика» проходят рецензирование не менее 
двух компетентных специалистов, из которых один обязательно является внеш-
ним рецензентом. Рецензирование является анонимным (редакция не сообщает 
имени автора и имен рецензентов). 

Работы, которые уже опубликованы или предложены к публикации в ка-
ком-либо другом издании, не могут быть приняты к публикации в журнале 
«Славистика». 

Тема работы, направляемой в журнал для публикации, должна быть ясно 
сформулирована, используемые методы – четко обоснованы. Суждения, излага-
емые в работе, должны быть обоснованы теоретически и проверены эмпириче-
ски. Работа должна представлять собой оригинальный научный труд, который 
никоим образом не может считаться плагиатом или автоплагиатом. Редакция 
приветствует полемические работы, опирающиеся на убедительную аргумен-
тацию.

«Славистика» публикует результаты исследований на всех славянских язы-
ках, а также на английском языке. Рукопись должна быть правильной с точки 
зрения правописания, грамматики и стилистики. Также следует обратить вни-
мание на следующие элементы работы:

а) Названия отдельных публикаций (монографий, сборников, журналов, сло-
варей и т.п.), упоминаемые в работе, печатаются курсивом на том языке и тем 
алфавитом, на которых опубликована цитируемая публикация, независимо от 
того, идет ли речь об оригинале или о переводе. 

б)  Иностранные имена, упоминаемые в работе, в тексте на сербском язы-
ке пишутся в транскрипции согласно правилам «Правописания сербского язы-
ка», а когда иностранное имя указывается первый раз, в скобках указывается 
оригинальное написание, за исключением случаев, когда имя широко известно 
(напр., Фердинанд де Соссюр) или когда оригинальное имя пишется так же, как 
в сербском языке (напр., Владимир Бондарко). 

в) В скобках фамилия автора указывается в оригинале, например: (Пипер 
2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).

г) Цитаты из произведений на иностранном языке, в зависимости от выпол-
няемой ими функции, могут указываться на оригинальном языке или в перево-
де, однако необходимо последовательно придерживаться одного из указанных 
способов цитирования. Если цитаты приведены на языке оригинала, автор в 
примечании может дать их перевод.
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Компоненты работы в порядке следования

1. Имя и фамилия автора, учреждение, в котором он работает, электронный 
адрес (в рецензии и хронике эти данные указываются после текста, а имя и фа-
милия выделяются курсивом):

Статьи:                Рецензия или хроника:

Мария Николич               Мария Николич  
Белградский университет               Белградский университет
Филологический факультет               Филологический факультет
Кафедра славистики                Кафедра славистики
mnikolic@fil.bg.ac.rs                 mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Название работы заглавными буквами (название и номер проекта, в рам-
ках которого выполнена статья, следует указывать в комментарии внизу страни-
цы, с отсылкой в виде звездочки после названия работы):

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*

3. Названием рецензии могут быть библиографические данные о рецензиру-
емой книге:

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА 
ПЕРСПЕКТИВА. Београд: Јасен, 2018, 271.

NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME EN SON TEMPS 
ET AUJOURD’HUI.

ED. JELENA NOVAKOVIĆ. 
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 2007, 447.

Пример оформления названия хроники:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)

4. Аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на языке работы.
5. Аннотация (до 20 строчек) и ключевые слова (до 10) на английском языке.
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6. Основной текст;
7. Литература (для работы, написанной на кириллице, сначала следует ука-

зать литературу на кириллице в алфавитном порядке фамилий авторов, а затем 
литературу на латинице в алфавитном порядке фамилий авторов; в работе, на-
писанной на латинице, сначала указывается литература на латинице, потом на 
кириллице, все библиографические единицы, которые даются не на латинице, 
обязательно транслитерируются буквами латинского алфавита в соответствии с 
правилами, приведенными ниже). 

8. Резюме: имя и фамилия автора, название работы (под названием напи-
сать: Резюме), текст резюме, ключевые слова. Если работа на сербском языке, 
резюме может быть на  одном из мировых языков (английском, немецком, рус-
ском, французском). Если работа на иностранном языке, резюме – на сербском 
(для иностранных авторов редакция обеспечивает перевод резюме на сербский 
язык). Резюме не может превышать 10% объема текста:

Имя Фамилия 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Резюме
 

Текст резюме.
Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.

9. Приложения (фотографии, рисунки, таблицы) пронумеровать, а в основ-
ном тексте указать место приложения (приложение 1, приложение 2 и т.д.).

Объем и отправка работы 

Объем работы – до 30.000 знаков с пробелами.
Работы следует высылать в электронном виде в формате Word и, в случае не-

обходимости, в формате PDF, по адресу: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs

Технические требования

Формат: *.doc или *.rtf. 
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта основного текста, названия статьи, заглавия раздела 

Использованная литература, Источники и всего резюме – 12pt.
Размер шрифта подстрочных примечаний, аннотаций с ключевыми словами 

и списка цитируемой литературы – 10pt.
Отступ первой строки абзаца и сноски следует установить на 1 см.
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Интервал – 1.15.
Шрифты, не соответствующие стандарту Unicode (напр., фонетическая 

транскрипция, церковнославянская азбука, древнегреческий алфавит, символы 
и т.п.), необходимо высылать по электронной почте в особом приложении к ра-
боте в формате *.pdf. 

Цитирование литературы в тексте

а) Ссылка на монографию (Пипер 2015) или статью (Плунгян 2002); 
б) ссылка на определенную страницу, на несколько страниц, следующих 

одна за другой, или на разные страницы  (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 
1985: 96, 101); 

г) ссылка на работы одного автора, вышедшие в различные годы – в хроно-
логическом порядке (Падучева 2006, 2008); 

в) ссылка на работы одного автора, опубликованные в один год (Ивић 1990а, 
1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).

д) в ссылке на работу нескольких авторов указывается только фамилия пер-
вого и используется сокращение и др./et al. (Пипер и др. 2005: 325), (Hennig et 
al. 2006: 7–15); 

ђ  ) ссылка на работы двух или нескольких авторов (Lakoff 1990; Langacker 
1991; Кубрякова 1991); 

ж) при цитировании рукописи применяется фолиация (напр. 2а–3б), а не па-
гинация, за исключением случаев, когда рукопись пагинирована.

Раздел с использованной литературой и источниками

Список литературы подается в отдельном разделе, озаглавленном Испо льзо-
ванная литература.

Если описание библиографической записи включает несколько строчек, все 
строчки, кроме первой, сдвинуты вправо на два знака.

В разделах Использованная литература и Источники все библиографи-
ческие ссылки, которые поданы не латиницей, обязательно транслитериру-
ются в целях обеспечения отслеживания цитируемости в международных 
базах данных.

Транслитерация подается в квадратных скобках, непосредственно под би-
блиографической записью. 

Транслитерация производится с помощью автоматического транслитера-
тора, доступного по адресу: https://www.translitteration.com/transliteration/en/
russian/ala-lc/ (подан пример автоматической транслитерации для русской ки-
риллицы, для других алфавитов необходимо найти в выпадающем меню назва-
ние соответствующего языка). 

Библиографические ссылки на латинице не транслитерируются.
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Литература указывается следующим образом: 

а) ссылка на монографию одного автора:

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitivanja. 
Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.

[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye struktury. 
Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

б) ссылка на монографию нескольких авторов: 

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови 
Сад: Матица српска, 2015.

[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: 
Matica srpska, 2015]

Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar: 
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University 
of Chicago Press, 1994. 

в) ссылка на сборник работ: 

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: 
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских куль-
тур, 2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie 
grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

г) ссылка на работу в журнале: 

Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодей-
ствии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы 
языкознания 6, 2015: 9–32.

[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s 
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 
2015: 9–32]
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д) ссылка на работу в сборнике: 

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функ-
циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализо-
ванность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj 
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis. 
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: A 
new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. 
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

е) ссылка на словарь: 

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. 
Praha: Academia, 1989–. 

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни реч-
ник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, 
Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog 
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

ж) ссылка на факсимильное издание: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), 
Kiïv: Naukova dumka, 1979]

з) ссылка на рукопись: 

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: 
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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и) ссылка на публикацию, доступную on-line: 

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив пе-
тербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры рус-
ского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале 
Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv 
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo 
âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

При ссылке на определенные страницы, следующие одна за другой, в основ-
ном тексте и в разделе с литературой следует писать тире, а не дефис (нaпр., не 
115-120, а 115–120).

Источники указываются под названием Источники в отдельном разде-
ле после раздела Использованная литература. При этом применяются те же 
правила библиографического оформления, которые применяются в разделе 
Использованная литература.

Редколлегия журнала Славистика
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The journal Slavic Studies is the scientific periodical that publishes original papers 
in the field of Slavic philology, theory of linguistics and literature, history of Slavic 
studies and related scientific areas, as well as scientific criticisms, chronicles and 
bibliographies.

The Editorial Board of Slavic Studies consists of eminent experts-Slavists from 
diverse Slavic and non-Slavic countries.

All contributions submitted to the journal Slavic Studies will be peer reviewed by 
at least two competent experts one of which will obligatory be external reviewer. The 
process of peer review is anonymous in both directions.

Papers that have already been published or are submitted for publishing in another 
publication cannot be accepted for publication in Slavic Studies.

The contribution that you are submitting for publication in the journal should have 
a clearly defined topic and precisely reasoned motivation of methods that are used in 
it. The claims that you state within it must be confirmed theoretically and empirically 
validated. The paper must represent an original scientific work, which can not in 
any way be considered plagiarism or autoplagiarism. The Editorial Board welcomes 
polemical papers that rely on convincing argument.

Slavic Studies publishes the results of research in all Slavic languages, as well as 
in English. The manuscript should be correct in terms of spelling, grammar and style. 
The authors should also pay attention to the following elements:

a) Titles of special publications (monographs, anthologies, journals, dictionaries, 
etc.) that are mentioned within the paper are to be printed in italics in the language 
and alphabet in which the cited publication was published, whether in the original or 
in translation.

b) Within the text in Serbian language, foreign names that are mentioned in the 
paper are to be transcribed according to the rules of the Orthography of Serbian 
language, and in the case when a foreign name is mentioned for the first time, its 
form in the original language should be given in parentheses, unless that particular 
name is widely known (e.g. Фердинанд де Сосир) or originally written as in Serbian 
language (e.g. Владимир Бондарко).

c) The author’s surname is to be citied in parenthesis in its original form and 
alphabet, e.g. (Пипер 2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).

d) Citations from the works in foreign languages, depending on the function they 
may have, can be cited in the original language or in translation, but the authors must 
strictly follow one of the above ways of citation. If quotes are cited in the original 
language, the authors can give their own translation in the footnote.

Key elements of the paper in the order specified below

1. Author’s name and surname, institutional affiliation, e-mail address (in reviews 
and chronicles this information is given below the text and the name and surname are 
printed in italics). 
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Articles:                Reviews or chronicles:

Marija Nikolić                 Marija Nikolić
University of Belgrade              University of Belgrade
Faculty of Philology               Faculty of Philology
Department of Slavic studies              Department of Slavic studies
mnikolic@fil.bg.ac.rs                mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Title of the paper should be written in capital letters (the name and number of 
the project within which the paper was created should be indicated in the note at the 
bottom of the page, linked by the asterisk to the title of the paper).

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*

3. Title of the (book/paper) review may consist of a bibliographic entry.

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА 
ПЕРСПЕКТИВА. Београд: Јасен, 2018, 271.

NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME EN SON TEMPS 
ET AUJOURD’HUI.

ED. JELENA NOVAKOVIĆ. 
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 2007, 447.

An example for chronicles:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)

4. Abstract (up to 10 lines) and keywords (up to 10) in the original language of 
the paper.

5. Abstract (up to 20 lines) and keywords (up to 10) in English language.
6. The main text.
7. Literature Cited (for the papers written in Cyrillic alphabet, literature should 

be primarily given in alphabetical order of authors’ surnames in Cyrillic, and then 
in alphabetical order of authors’ surnames in Latin; the reverse order applies to the 
papers written in Latin alphabet, bibliographical units which are not written in the 
Cyrillic alphabet must be transliterated according to the rules given below. 
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8. Summary: author’s full name, article title (the word Summary should be written 
below the title), text of the summary, keywords; if the paper is written in Serbian, 
the summary can be submitted in one of the world languages (English, German, 
Russian, French); if the paper is written in a foreign language, the summary should 
be submitted in Serbian (the Editorial Board will provide translation of summaries 
into Serbian language to foreign authors). Summary should not exceed 10% of the 
length of the entire text.

Full name

TITLE of ARTICLE

Summary
 

Text of the summary.
Keywords: keyword, keyword, keyword.

9. Attachments (photos, pictures, tables, facsimiles and the like) should be 
numbered, while the order of attachments (attachment 1, attachment 2, etc.) should 
be indicated within the main text.

Length of Submissions and Submission Procedure

The length of the paper: up to 32,000 characters.
Papers should be submitted electronically in Word format and, if necessary, in 

PDF to the following address: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs.

Technical requirements

Format: * .doc or * .rtf.
Font: Times New Roman.
Font size for the body of the text, the title and the title Cited References, Sources 

and the summary should be 12 pt. The size of footnotes, abstracts with keywords and 
the list of cited references should be 10 pt. 

Paragraphs in the body of the text and footnotes must be indented 1 cm.
Line spacing - 1.15.
Fonts that do not conform to the standard Unicode (e.g. phonetic transcription, 

Church Slavic alphabet, Ancient Greek alphabet, symbols, etc.), must be sent by 
e-mail as a separate attachment along with the paper in *.pdf format.
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In-text citation of references

1. A reference to a monograph in its entirety (Пипер 2015) or to a study in its 
entirety (Плунгян 2002).

2.  A reference to specific pages or several adjacent and non-adjacent pages 
(Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101).

3. A reference to the studies of the same author published in different years – in 
chronological order (Падучева 2006, 2008).

4. A reference to the studies of the same author published in the same year (Ивић 
1990а, 1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).

5. When referencing to the study by multiple authors, only the surname of the first 
author is to be indicated along with the use of the abbreviation и др./ et al. (Пипер и 
др. 2005: 325), (Hennig et al. 2006: 7–15).

6. A reference to the papers of two or more authors (Lakoff 1990; Langacker 1991; 
Кубрякова 1991).

7. Manuscripts are cited in accordance with the foliation (e.g. 2a–3b) and not in 
accordance with the pagination, except if the manuscript is paginated.

8. Attachments (photos, pictures, tables, facsimiles and the like) should be 
numbered, while the order of attachments (attachment 1, attachment 2, etc.) should 
be indicated within the main text.

Cited References and Sources Section

The list of cited references is given in a separate section entitled Literature. 
If a bibliographic record description contains several lines, all lines except the first 

one should be indented to the right two character spaces (hanging paragraph).
In order for the electronic citation number to be precisely established in the 

sections Cited References and Sources it is necessary to provide transliteration in 
the Latin alphabet of the references that have not been cited in the Latin alphabet. 

Transliteration in the Latin alphabet is given in square brackets immediately after 
the reference. Automatic transliteration is available at the following address: https://
www.translitteration.com/transliteration/en/russian/ala-lc/ (the example provided is 
for the Russian language; other languages can be found in the drop-down menu). 
References given in the Latin alphabet should not be transliterated. 
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Literature is cited as follows: 

a) Reference to a book (single author):

Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка 
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.

[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitivanja. 
Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]

Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые 
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.

[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye struktury. 
Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

b) Reference to a book (multiple authors):

Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови 
Сад: Матица српска, 2015.

[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: 
Matica srpska, 2015]

Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar: 
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University 
of Chicago Press, 1994. 

c) Reference to an edited book: 

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: 
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских куль-
тур, 2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie 
grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

d) Reference to a paper published in a journal: 

Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодей-
ствии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы 
языкознания 6, 2015: 9–32.

[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s 
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 
2015: 9–32]
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e) Reference to an article or a chapter in an edited book: 

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функ-
циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализо-
ванность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj 
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis. 
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: A 
new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. 
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

f) Reference to a dictionary: 

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. 
Praha: Academia, 1989–. 

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни реч-
ник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, 
Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog 
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g) Reference to a phototype publication: 

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук 
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.
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h) Reference to a manuscript material:

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: 
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
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Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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i) Reference to a publication available on-line:

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив пе-
тербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры рус-
ского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале 
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âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

When providing the page range, both in parentheses and in cited references, it is 
necessary to use the em-dash (e.g. 115–12, not 115-120)

Resources are given under the title Resources as a separate section below the 
Literature section following the same principles of bibliographic description applied 
in the Literaturе section.
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