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СРП СКА ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА ОД ВУ КА ДО ДА НАС

(Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас : ка та лог из ло жбе = Серб ская  
лек си ко гра фия от Ву ка до со вре мен но сти : ка та лог выстав ки.  

Рај на Дра ги ће вић, Не над Ива но вић и др. (ур.). Бе о град : СА НУ :  
Са вез сла ви стич ких дру шта ва Ср би је, 2018, 407 стр.)

Пу бли ка ци ја Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас за ми шље на је као ка-
та лог из ло жбе истог на зи ва ко ја је при ре ђе на по во дом 16. Ме ђу на род ног сла ви-
стич ког кон гре са (Бе о град, 20 ‒31. ав гу ста) у Га ле ри ји на у ке и тех ни ке СА НУ од 
15. VI II до 7. IX 2018. Ау то ри из ло жбе би ли су проф. др Рај на Дра ги ће вић, Фи ло ло-
шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и др Не над Ива но вић, Ин сти тут за срп ски 
је зик СА НУ, са са рад ни ци ма, а уред ни ци ка та ло га – ака де мик Ми ло сав Те шић и 
ау то ри из ло жбе.

Оп ште и нај ва жни је од ли ке тог ка та ло га је су, пре све га, да он ис црп но и тач-
но од ра жа ва кон цеп ци ју те из ло жбе, укљу чу ју ћи ве о ма до бро ода бран пред мет, 
из ра жен у на зи ву, и јед на ко до бро осми шље ну струк ту ру из ло жбе, ис ка за ну у 
пре гле ду са др жа ја као и у књи зи у це ли ни; да је сва ки сег мент из ло жбе у ка та ло-
гу ви со ко ком пе тент но пред ста вљен у це ли ни и у по је ди но сти ма, са од лич ним 
по зна ва њем и лек си ко граф ске те о ри је и ти по ло ги је као и кон крет них реч ни ка; да 
се он од ли ку је и фак то граф ском по у зда но шћу и би бли о граф ском пре ци зно шћу.

Иа ко пу бли ка ци ја ко ја је пред мет ове ре цен зи је по сво јој на ме ни је сте ка та-
лог, она се са до ста осно ва мо же по сма тра ти као мо но граф ски пре глед исто ри је 
срп ске лек си ко гра фи је – мо но граф ски за то што има за пред мет јед ну ши ро ку и 
сло же ну пред мет ну област, а пре глед за то што су мно ги де та љи о по је ди ним реч-
ни ци ма мо ра ли би ти из о ста вље не као и не ке дру ге ди мен зи је те про бле ма ти ке 
ко је би у ис црп ној мо но гра фи ји би ле из ло же не, као, на при мер, си стем ско вред но-
ва ње опи са них реч ни ка, пи та ње њи хо вих те о риј ских и ме то до ло шких окви ра, 
пи та ња ути ца ја под ко ји ма су по је ди ни реч ни ци на ста ја ли и под сти ца ја ко је су 
има ли на ства ра ње дру гих реч ни ка итд.

Ка та лог је по де љен у сле де ћа 22 одељ ка, од ко ји се сва ки од но си на је дан тип 
реч ни ка: Рај на Дра ги ће вић, Вук Стеф. Ка ра џић, Срп ски рјеч ник (1818, 1852); Вик-
тор Са вић, Ђ. Да ни чић, Рјеч ник из књи жев них ста ри на срп ских (1863–1864); Не над 
Ива но вић, Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ; Ана Ма-
ца но вић, Рјеч ник хр ват ско га или срп ско га је зи ка ЈА ЗУ; Не над Ива но вић и На та ша 
Ми ла нов, Лек си ко гра фи ја срп ског књи жев ног је зи ка – лек си ко граф ски про грам у 
Ма ти ци срп ској; Не над Ива но вић, Опи сни реч ни ци са вре ме ног срп ског је зи ка – 
ау тор ски при ступ лек си ко гра фи ји; Та тја на Ру жин Ива но вић, Пре вод ни реч ни ци; 
Алек сан дар Ми ла но вић, Исто риј ски реч ни ци; Ве сна Ни ко лић, Де ри ва ци о ни реч



ни ци; Ра да Сти јо вић, Ди ја ле кат ски реч ни ци; Вла дан Јо ва но вић, Тер ми но ло шки 
реч ни ци; На та ша Ву ло вић и На та ша Ми ла нов, Фра зе о ло шки реч ни ци; Ми ле на Ја кић, 
Фре квен циј ски реч ни ци; Рај на Дра ги ће вић, Асо ци ја тив ни реч ни ци; Не над Кр цић, 
Реч ни ци си но ни ма; Ва лен ти на Илић, Пра во пи сни и гра ма тич ки реч ни ци; Ђор ђе 
Ота ше вић, Реч ни ци но вих ре чи; Ва са Пав ко вић, Реч ни ци је зи ка пи са ца; Је ле на Јан-
ко вић, Ми то ло шки и фол клор ни реч ни ци; Не ђо Јо шић, Оно ма стич ки реч ни ци; 
Не над Кр цић, Те мат ски и си сте мат ски реч ни ци; Ве сна Ни ко лић, Реч ни ци жар
го на и та бу и зи ра не лек си ке; Ана Бар ба те ско вић, Елек трон ски реч ни ци.

Иа ко у срп ску лек си ко гра фи ју та ко ђе спа да дво је зич на и ви ше је зич на лек си-
ко гра фи ја (уо ста лом Срп ски рјеч ник: ис ту ма чен ње мач ки јем и ла тин ски јем ри је
чи ма, ко ји је био у те ме љу те из ло жбе и срп ске лек си ко гра фи је, пред ста вља, као што 
се из ње го вог под на сло ва ви ди, тро је зич ни реч ник, а на на слов ној стра ни ци те књи-
ге њен на слов је на не мач ком и ла тин ском дат као да је то срп ско-не мач ко-ла тин-
ски реч ник), али би та ква ши ра кон цеп ци ја из ло жбе сва ка ко тра жи ла знат но ви ше 
про сто ра од оног ко ји је ор га ни за то ри ма био на рас пла га њу па се мо же прет по ста-
ви ти да је из тих раз ло га да ти тип реч ни ка оправ да но из о ста вљен иа ко срп ска 
дво је зич на и ви ше је зич на лек си ко гра фи ја об у хва та и реч ни ке не ких углед них 
лин гви ста (нпр. В. Ка ра џић, Р. Ко шу тић, М. Мо ско вље вић, Р. Алек сић, И. Клајн).

До бро је што су на из ло жби би ли за сту пље ни и реч ни ци жар го на као је дан 
ре ла тив но но ви ји тип реч ни ка, ко ји од ра жа ва јед ну све ја чу (што не зна чи и бо љу) 
раз вој ну ли ни ју срп ске лек си ке, од но сно срп ског, пре све га, ур ба ног је зич ког из-
ра за, али уме сто из ра за реч ни ци „та бу и зи ра не лек си ке“ у на сло ву тог одељ ка не 
би би ло ма ње до бро да је уме сто ње га упо тре бљен из раз „не нор ма тив не лек си ке“, 
јер, на при мер, оп сце на лек си ка ни је дру штве но за бра ње на, не го се сма тра не нор-
ма тив ном и не при хва тљи вом у до бром књи жев ном је зи ку ма да је, на жа лост, у 
ши ро кој упо тре би и та мо где би тре ба ло да бу де за сту пљен уз о ран књи жев ни је зик 
(ле па књи жев ност, по зо ри ште, филм, те ле ви зи ја), да кле, не са мо да ни је за бра ње-
на, не го се им пли цит но го то во пре по ру чу је то бо же у умет нич кој функ ци ји.

По сле пр ве две мо но гра фи је на срп ском је зи ку из обла сти лек си ко гра фи је 
(Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја у те о ри ји и прак си. Уред ник Рај на Дра ги ће вић. 
‒ Бе о град 2014; Лек си ко ло ги ја и лек си ко гра фи ја у све тлу са вре ме них при сту па, 
збор ник на уч них ра до ва, Уред ни штво: Ста на Ри стић, Ива на Ла зић Ко њик, Не над 
Ива но вић, Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2016), са да смо у до ста крат-
ком вре ме ну до би ли још јед ну мо но гра фи ју из обла сти лек си ко гра фи је, али са да 
у функ ци ји ка та ло га из ло жбе ко ја ће би ти одр жа на у СА НУ. То до дат но све до чи 
да срп ска лек си ко гра фи ја на пре ду је круп ним ко ра ци ма, ко ји су се и мо гли оче ки-
ва ти, а ко је тре ба све срд но по здра ви ти и по др жа ти. 
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Ува же не ко ле ге, дра ги при ја те љи,
Из ло жба Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас глав на је пра те ћа ма ни фе-

ста ци ја на XVI ме ђу на род ном кон гре су сла ви ста, ко ји је да нас отво рен на Фи ло-
ло шком фа кул те ту, а тра ја ће до 7. сеп тем бра. Ор га ни за то ри су Га ле ри ја на у ке и 
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