
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. 

Др Пре драг J. Пи пер
Фи ло ло шки фа кул тет

Ка те дра за сла ви сти ку
Бе о град

pre drag.pi per@ya.ru 

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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тех ни ке СА НУ и Са вез сла ви стич ких дру шта ва Ср би је. Ако се по гле да ју афи ли-
ја ци је ау то ра из ло жбе и свих ко ле га ко ји су уче ство ва ли у ње ној при пре ми, ла ко ће 
се за кљу чи ти да је до ове из ло жбе до шло не фор мал ном са рад њом ко ле га са Ка те-
дре за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. 
Из ло жбу је ини ци рао проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед ник Ме ђу на род ног сла-
ви стич ког ко ми те та, а фи нан сиј ски су је по др жа ли Се кре та ри јат за кул ту ру гра да 
Бе о гра да и Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. У пр вим раз ми-
шља њи ма о кон цеп ци ји из ло жбе мно го нам је по мо гла Сне жа на Пе тро вић, са вет ник 
Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ.

Је дан од глав них ци ље ва ове из ло жбе је сте обе ле жа ва ње ве ли ког ју би ле ја 
срп ске кул ту ре – две ста го ди шњи це од об ја вљи ва ња пр вог из да ња Срп ског рјеч
ни ка Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. Пу бли ка ће се упо зна ти са зна ча јем тог реч ни ка 
за уте ме ље ње са вре ме ног срп ског је зи ка, али и са фа за ма из ра де Рјеч ни ка, као и 
са Ву ко вим лич ним при мер ком ове књи ге, збир ка ма ре чи ко је су се на шле у ње му, 
број ним ау тен тич ним до ку мен ти ма ко ји от кри ва ју на чин на ко ји је Вук при ку пљао 
гра ђу за сво је нај ва жни је де ло. По се бан зна чај има ју ори ги нал ни Ву ко ви ли сти ћи 
са реч нич ком гра ђом, као и Ву ко ве за бе ле шке на мар ги на ма реч ни ка или на збир-
ка ма ре чи ко је от кри ва ју на чин на ко ји је он раз ми шљао о лек си ко граф ској об ра ди 
гра ђе. Не ке од тих до ку ме на та до би ли смо из Ар хи ва СА НУ. Да би се до ча ра ло 
вре ме у ко ме је Вук жи вео и ра дио на Рјеч ни ку, из ло же ни су и ње го ви лич ни пред ме-
ти, ко ји се чу ва ју у Му зе ју Ву ка и До си те ја – при бор за пи са ње, пут на тор ба, на о ча ри, 
фес, џеп ни сат итд.

Из ло жба осве тља ва срп ску лек си ко гра фи ју и из кул тур но-исто риј ске пер спек-
ти ве. По ка за ће се да су нај ва жни ји срп ски реч нич ки про јек ти бли ско по ве за ни са 
на ста ја њем и про гре сом нај ва жни јих ин сти ту ци ја срп ске кул ту ре у XIX и ХХ 
ве ку. Ис по ста ви ло се да ни је би ло мо гу ће пред ста ви ти исто ри јат срп ских реч ни ка 
без за ди ра ња у про шлост Дру штва срп ске сло ве сно сти, ка сни је СА НУ, и Ма ти це 
срп ске, као и без при ка зи ва ња нај ва жни јих про је ка та ис так ну тих чла но ва ових 
ин сти ту ци ја. Свим овим ин сти ту ци ја ма и на уч ни ци ма ве за ним за њих из ра да 
реч ни ка би ла је на вр ху ли сте при о ри те та. Њи хо вим за ла га њем нај ва жни ји срп ски 
реч ни ци су и угле да ли све тлост да на. Из бор лек си ке у реч ни ци ма, сте пен раз во ја 
тер ми но ло ги је у раз ли чи тим на уч ним ди сци пли на ма, сте ре о ти пи ко ји су на мер но 
или не на мер но учи та ни у де фи ни ци је и при ме ре та ко ђе ука зу ју на ни во дру штве-
ног и кул тур ног раз во ја Ср ба у вре ме на ста ја ња ових реч ни ка. По што се на ла зи мо 
под кро вом СА НУ, ре ћи ћу и то да је те шко за ми сли ти де лат ност ко ја као лек си-
ко гра фи ја про жи ма све фа зе раз во ја СА НУ, од осни ва ња до да нас, и ко ја по ве зу је 
то ли ко чла но ва СА НУ. На ве ди мо са мо не ке од њих: Сто јан Но ва ко вић, Алек сан дар 
Бе лић, Гли го ри је Еле зо вић, Ире на Гриц кат, Ми тар Пе ши кан, Па вле Ивић, Алек-
сан дар Ло ма, Пре драг Пи пер, Иван Клајн, Алек сан дар Ко стић. О ре зул та ти ма 
лек си ко граф ског ра да свих на ве де них ака де ми ка го во ри се на овој из ло жби. На-
жа лост, са мо у оној ме ри у ко јој нам је до зво лио овај пре ма ли про стор за та ко 
озбиљ ну те му. 

Из ло жба има и на уч ну пер спек ти ву. Кроз пре глед реч ни ка од Ву ко вог вре-
ме на до да нас пред ста вљен је раз вој срп ске лек си ко граф ске ми сли и лек си ко гра-
фи је као на у ке. Тру ди ли смо се да на гла си мо ја сно пре по зна тљив ла нац зна чај них 
срп ских ин те лек ту а ла ца од Ву ка до да на шње ге не ра ци је лин гви ста, ко ји су се, 
из ра ђу ју ћи реч ни ке, на до ве зи ва ли јед ни на дру ге, а исто вре ме но оста вља ли лич ни 
пе чат у срп ској лек си ко гра фи ји за бу ду ће на ра шта је.

Из ло жбу Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас, за хва љу ју ћи фи нан сиј ској 
по др шци СА НУ, пра ти и ре пре зен та тив ни ка та лог, ко ји, по сво јој струк ту ри пред-
ста вља ко лек тив ну мо но гра фи ју о исто ри ји срп ске лек си ко гра фи је. Об ја вљи ва ње 
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овог ка та ло га не би би ло мо гу ће без са свим ди рект не лич не по др шке пред сед ни ка 
СА НУ про фе со ра Вла ди ми ра Ко сти ћа. Уред нич ком ти му Ка та ло га при дру жио се 
и ака де мик Ми ло сав Те шић, чи ја по др шка и по моћ су од из у зет ног зна ча ја за це лу 
на шу де лат ност око из ло жбе. Ау то ри Ка та ло га су, углав ном, са рад ни ци и на став ни-
ци Ка те дре за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма Фи ло ло шког фа кул те та 
и са рад ни ци Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. Ка та лог са др жи тек сто ве о Ву ко вом 
Рјеч ни ку, Реч ни ку СА НУ, реч нич ком про гра му у Ма ти ци срп ској, о дво је зич ној 
лек си ко гра фи ји, о исто риј ским, ети мо ло шким, де ри ва ци о ним, ди ја ле кат ским, 
ми то ло шким, фол клор ним, тер ми но ло шким, фар зе о ло шким, фре квен циј ским, 
асо ци ја тив ним реч ни ци ма, као и о реч ни ци ма си но ни ма, жар го на, реч ни ци ма но-
вих ре чи итд. Сви су тек сто ви пи са ни по истом мо де лу и у њи ма се из но се мно ге 
чи ње ни це о срп ским реч ни ци ма ко је до са да ни су би ле об ја вље не. По себ но су, по 
мо јој оце ни, но ви и за ни мљи ви по да ци о пр вим по ку ша ји ма из ра де не ких ти по ва 
реч ни ка, о пр вим реч ни ци ма ко ји то за пра во и ни су, али су омо гу ћи ли раз вој не ке 
лек си ко граф ске гра не. Не ма лу си гур ност ау то ри ма из ло жбе и уред ни ци ма ка та-
ло га ули ва чи ње ни ца да су се сви ау то ри ка та ло га (иа ко и са ми вр ло струч ни, па 
за то и за мо ље ни да са ра ђу ју), кон сул то ва ли са ком пе тент ним ко ле га ма у ве зи са 
сво јим тек сто ви ма, та ко да је сва ко по гла вље про шло кроз ри го ро зну кон тро лу. 
Ва жно је на гла си ти и то да је пр во при пре мљен ка та лог, а да је из ло жба на ста ла 
са зна чај ним ослон цем на тек сто ве у ње му. Га ле ри ја на у ке и тех ни ке СА НУ пре-
ма ла је, на жа лост, да би смо у њој пред ста ви ли бар нај ва жни је чи ње ни це о свим 
ти по ви ма срп ских реч ни ка ко ји су пред ста вље ни у ка та ло гу из ло жбе. Због то га 
мо ли мо це ње ну пу бли ку да из ло жбу схва ти тек као на ја ву и ски цу свих ин фор ма-
ци ја ко је у се би но си ка та лог из ло жбе. Ре цен зен ти из ло жбе и ка та ло га су ака де мик 
Пре драг Пи пер и проф. др Да рин ка Гор тан Премк, ко ји су нам мно го по мо гли 
сво јим са ве ти ма. У свим фа за ма из ра де ка та ло га зду шно су по мо гли аси стен ти 
Ка те дре за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та – Ве сна Ни ко лић, Ва лен ти на Илић, 
Не над Кр цић, као и Бо ја на То дић, са рад ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. 
Пре во ђе њем и лек ту ром ру ског де ла ка та ло га ру ко во ди ла је ма ги стар Ву ко са ва 
Ђа па Иве тић. Свим овим ко ле га ма од у зе ли смо ле то због ра да на овом ка та ло гу, 
па им сто га нај и скре ни је за хва љу је мо.

Из ло жба не би би ла ов ква ка ква је сте без по мо ћи ди зај не ра Оза ри је Мар ко вић 
Ла шић и Не бој ше Бо бе Ва си ље ви ћа. И за нас на уч ни ке и за њих умет ни ке по ве-
зи ва ње зна ња и по гле да на исте чи ње ни це из две ви зу ре пред ста вља нај ве ћи и 
нај леп ши иза зов у на ста ја њу ове из ло жбе.

На кра ју же лим да за хва лим Ор га ни за ци о ном од бо ру 16. ме ђу на род ног кон-
гре са сла ви ста и пред сед ни ку Од бо ра про фе со ру Вељ ку Бр бо ри ћу, на из у зет ној 
по др шци, раз у ме ва њу и по лет ној ат мос фе ри ко ја већ го ди на ма вла да у на шем 
ма лом ти му.

Реч ни ци су ви ше од књи га, јер пред ста вља ју од раз ци ви ли за циј ског ни воа 
го вор ни ка не ког је зи ка, њи хо вих зна ња о све ту и на чи на на ко ји га по и ма ју и оце-
њу ју. Због то га из ло жба Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас, кроз сли ку о 
срп ским реч ни ци ма, при ка зу је, бар у не кој ме ри, и сли ку срп ске на у ке и кул ту ре. 

Др Рај на М. Дра ги ће вић
Фи ло ло шки фа кул тет

Ка те дра за ср по ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма
Бе о град

raj nad@yahoo.com
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