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МИЛИЦА М. МИХАЈЛОВИЋ1УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТДЕПАРТМАН ЗА СРПСКИ ЈЕЗИКAЛЕКСАНДАР БЕЛИЋ – 110 ГОДИНА ОД ПОЈАВЕ СРПСКОГ ДИЈАЛЕКТОЛОШКОГ ЗБОРНИКА(З�орник ра�ова са ис�оимено� научно� ску�а, �рире�ила Јор�ана Марковић, Ниш: Филозофски факул�е�, 2017, 191 с�р.)У час" во%ећем ср*ском лин/вис"и *рве *оловине 20. века, 17. и18. а*рила 2015. /о%ине, у ор/анизацији Де*ар"мана за ср*ски је-зик Филозофско/ факул"е"а у Нишу, о%ржан је научни ску* *о%називом Алексан�ар Белић – 110 �о�ина о� �ојаве Ср�ско� �ијалек�оло-шко� з�орника. Како се из само/ назива јасно очи"ава, ску* је =ио*освећен с"о%есе"о/о%ишњици о% *ојаве Ср�ско� �ијалек�олошко�з�орника (%аље: СДЗ=), "ј. о% *ојаве моно/рафије А. Белића Дија-лек�и ис�очне и јужне Ср�ије (у нас"авку: Дијалек�и). Белић је *о-кре"ач ово/ часо*иса и својом Дијалек�има ис*унио је *рви =рој.Такође, %о своје смр"и =ио је уре%ник СДЗ=.З=орник који је *ре%ме" ово/ *риказа сас"оји се о% 14 ра%ова(9–134). На самом *оче"ку %а"е су кра"ке Уво�не на�омене (7. с"р),које се %оносе важне *о%а"ке о самом научном ску*у и ње/овој"ема"ици.Сре"о Танасић ра%ом „Призренско-"имочка %ијалека"скао=лас" у Ср�ском �ијалек�олошком з�орнику“ (9–15) о"вара з=ор-ник. Ау"ор %аје кра"ак освр" на уре%нике ово/ часо*иса, *очевши1 milica.m.mmihajlovic@gmail.comПриказ је *римљен 10. фе=руара 2018, а *рихваћен за о=јављивање на сас"анку Ре%акције З=ор-ника о%ржаном 14. мар"а 2018.
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о% Алексан%ра Белића, *реко Михаила С"евановића, Павла Иви-ћа2, Алексан%ра Мла%еновића, %о Сло=о%ана Реме"ића3. За"им*ажњу усмерава на ра%ове о *ризренско-"имочким (%аље: ПТ)/оворима о=јављиваним у СДЗ= и %ели их на "ри /ру*е: моно/ра-фије и сличне с"у%ије (20 ра%ова "о/ "и*а), 12 %ијалека"ских реч-ника и 2 ра%а у својс"ву *рило/а *роучавању ПТ %ијалека"скео=лас"и.Дру/и *о ре%у је ра% Сло=о%ана Реме"ића, „Алексан%ар Белићи ср*ска %ијалек"оло/ија“ (17–26), у коме је *ре%с"ављен %о*ри-нос ово/ лин/вис"е ср*ској науци о језику. Реме"ић ис"иче %а суБелићеви Дијалек�и „о=разац о*иса %ијалека"ских и /оворних"и*ова“ (18. с"р). У овој моно/рафији ПТ /оворна зона рашчлање-на је на "имочко-лужничку, сврљишко-за*лањску и јужноморав-ску о=лас", како је ос"ало %о %анас. Такође, ваља с*омену"и =о/а"кор*ус Белићеве моно/рафије. Пло% ње/ово/ ра%а је Дијалек�оло-шка кар�а ср�ско� језика, као и значајна рас*рава О хрва�ским иср�ским �ијалек�има, нас"ала у оквиру *олемике са Миланом Ре-ше"аром. Уз "о, не смемо за=орави"и %а је А. Белић оснивач рено-мирано/ часо*иса Јужнословенски филоло�.Јор%ана Марковић у ра%у „Дисци*линарна ис"раживања *ослеБелића“ (27–29) *ре%с"авља сле%=енике ово/ великана ср*ске %и-јалек"оло/ије, на/лашавајући %а „ка% /о% се ишло ње/овим с"о-*ама – није се мо/ло *ромаши"и“ (29. с"р). Тако су се изро%ила%ела из о=лас"и %ијалека"ске и "ерминолошке лексико/рафије иономас"ике. Покрену" је и часо*ис Онома�олошки �рилози о%с"ране О%=ора за ономас"ику САНУ. Посе=на *ажња *освећена јејезику *исаца који су се служили %ијалек"ом, уз но"у о*рав%ано-с"и у*о"ре=е наро%них /овора у књижевнос"и. Белићеви сле%=е-ници =аве се и *рику*љањем ма"еријала за изра%у лин/вис"ич-ких а"ласа, а /рађа са наших *рос"ора %ео је О�ш�есловенско� лин-�вис�ичко� а�ласа, О�ш�екар�а�ско� �ијалек�олошко� а�ласа иЛин�вис�ичко� а�ласа Евро�е. Позамашна /рађа *рику*љена је и заизра%у а"ласа ср*ско/ језика.Не%ељко Бо/%ановић у ра%у „Дијалека"ска "вор=а“ (31–35) на-лази %а /рађење речи у %ијалек"у о%с"у*а о% начина "вор=е ус"ан%ар%ном језику. Наро%ни /овори *ознају суфиксе који сус"рани књижевном језику: -к (�у�bк, �ру�bк), -ичи (�и́личи4), -ики2 Берислав Николић и Асим Пецо су чланови уре%ниш"ва.3 Не%ељко Бо/%ановић је члан уре%ниш"ва.4 Екс*ира"орни акцена" се у овом ра%у =ележи знаком за %у/оузлазни акце-на".
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(�и́лики), -иче (�у�и́че, �ру�и́че), -иња (мла�и́ња, мла�иња)́, -ина и-иш�е са уме"ком -ољ- (кр�о́љина, врво́љиш�е), ко% /ла/олских *е-јора"ива није ре%ак уме"ак -ос- (зачмо́сал). Пан%ани књижевнимумије се, умеси се, у�а се у %ијалек"у су оми́је се, омес́и се, о�а�е ́се. Не-*о%у%арнос"и има и у о=лицима ђачи́чи, �ужи́чи, ножи́чи, �рачи́чинасу*ро" књижевном ђачићи. Дијалека"ски су и ликови �а�арџи́ја,�ај�ени́ца, �ај�у́н, као и множински о=лици са нас"авком -је (му́жје,љу́ђе) насу*ро" с"ан%ар%ним мужеви, љу�и.Ра% Љу=исава Ћирића носи наслов „Фоне"ско-фонолошки с"а-"ус *олу/ласника у %анашњем /овору Лужнице“ (37–41). Ау"ор се=ави разма"рањем с"а"уса *олу/ласника у *ерио%у о% је%но/века (о% *оче"ка 20. %о *оче"ка 21. века). Током анализе су у*оре-ђени *римери које је Белић за=ележио на *о%ручју "имочко-лу-жничких /овора са о%а=раним *римерима из /овора Лужнице.Закључено је %а око *оловина ре/ис"рованих *римера за%ржала*олу/ласник у из/овору, че"вр"ина је са *рефоноло/изованим*олу/ласником (у вокал а, о или и (�аска́, се�́ом, змија)́), %ру/а че-"вр"ина је ал"ерна"ивно/ "и*а (чување или *рефоноло/изација:о́�bњ/о́�ањ. лbжа́/лажа)́, %ок је веома мали =рој оних у којима се *о-лу/ласник развија, али и не развија (ве�́ар/ве�́р, ве�́ар/ве�́р).Ра%ивоје Мла%еновић у ра%у „О=лици именица са несис"ема"-ском множином у северношар*ланинским и ме"охијско-косов-ским /оворима“ (43–51) осим /овора наве%ених у наслову, разма-"ра и с"а"ус ових именица на ширем *рос"ору. Ау"ор верује %анере/уларнос" *о"иче о% не*о%у%арнос"и у *ара%и/ми на рела-цији је%нина : сис"емска множина (�еле : �елићи) или морфоло-шка је%нина : значењска множина ко% именица "и*а �еца, �раћа,�руће, �ужина, војска, �војица. Из ових не*о%у%арнос"и *роизилаземорфосин"аксичке и син"аксичке иновације.Јор%ана Марковић у з=орнику *о"*исује још је%ан ра% насло-вљен као „Писани језик За*лањаца с *оче"ка 20. века“ (53–61). Ис-"раживачка *ажња ау"орке усмерена је на  *раво*ис и језичкеосо=енос"и За*лањаца у 20 *исаних %окумена"а нас"алих у *е-рио%у о% 1913. %о 1919. /о%ине. Ре/ис"роване су разноврсне фор-ме *исања, уз нере"ку *римену *исарско/ ша=лона. Приме"ан јеу"ицај језика а%минис"рације. Ус"ановљено је %а се у %а"ом *е-рио%у *исало ћирилицом, уз *римену красно*иса. За у*о"ре=увелико/ слова и скраћивање речи налажена су разноврсна реше-ња. О% ин"ер*ункцијских знакова се корис"иле су се "ачка и цр-"ица. Ка%а је реч о фоне"ици, уочени су екавски и икавски ре-флекс ја"а, *окре"ни вокали, нес"а=илнос" /ласа х (чува се, /у=и
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или су*с"и"уише /ласом к), о%с"у*ање о% је%начења су/ласника*о звучнос"и. За=ележени су *римери хи*еркорекције, анали-"ичке %еклинације, уз на/ласак %а *реовла%ава син"е"ичка. О%/ла/олских о=лика ре/ис"ровани су аорис", инфини"ив, /ла/ол-ски *рило/ са%ашњи и *рошли.Јаворка Маринковић у ра%у „Врањски акцена" на ономас"ич-ком ма"еријалу о% Белића %о %анас“ (63–69) на *римерима је%но-сложних (Гло́�, Ри́�, Цер́), %восложних и вишесложних микро"о*о-нима %аје слику врањско/ акцена"ско/ сис"ема. Ау"орка конс"а-"ује %а се ко% %восложних и "росложних речи акцена" чува наиницијалном (Бар́е, Бла́�о; Бу́ш�рање, Гро́�иш�е) и за"вореномфиналном сло/у (Бла�у́н, Буча́р; Балова́н, Бала�а́ч), а ко% "росло-жних речи се, осим у овим %вема *озицијама, чува и на о"воренојул"ими (Аме�а́). У ра%у су наве%ени *римери "о*онима који са*ре%лозима о=разују акцена"ску целину (У к̮и́�ке, Преко р̮еќу), каои %вочлани и вишечлани микро"о*оними (Голем́а њи́ва, Шу́ма уманас�и́рски �у́�).Ра% у коме На%еж%а Јовић уз *омоћ Белићевих Дијалека�а ана-лизира ср*ске сре%њовековне с*оменике, који све%оче о с"ању у/оворима ју/оис"очне Ср=ије с краја 19. века, насловљен је као„Белићеви Дијалек�и ис�очне и јужне Ср�ије у све"лу ср*ске језич-ке %ијахроније“ (71–82). Ау"орка је у"вр%ила %а у*оређена /рађаима мно/о заје%ничких цр"а, као ш"о су н*р. екавска замена ја"а,*ромена вокално/ л у лу или у и ње/ово чување, *релаз финално/-л у -а или -о и ње/ово чување, секун%арни су/ласник ис*ре% *а-ла"ала, чување /ру*е -с�р-, *ојава су/ласника � у /ру*и зр, *роме-на љуска у љус�а, у*рошћавање -вљ- у љ, у*о"ре=а *ар"икула уз*ри%евске заменице и *рило/е и"%.Марина Јуришић у ра%у „Пос"ериорнос" у *ризренско-"имоч-ким /оворима“ (83–91) конс"а"ује %а се ово значење најчешће ис-казује *омоћу *ре%ло/а �о, ређе уз *омоћ *ре%ло/а �осле, а у /ово-ру Црне Траве и Бучума и Бело/ По"ока у ове сврхе корис"и се*ре%ло/ иза. У /оворима јужно/ Косова искључиво се у*о"ре=ља-ва *ре%ло/ �осле + Г (ређе ОП).„Проучавање /ра%ских /овора на *рос"ору *ризренско-"имоч-ке о=лас"и“ (93–100) је ра% Та"јане Трајковић у коме је %а" кра"акосвр" на %оса%ашња ис"раживања /ра%ских /овора на *рос"оруПТ /оворне зоне. У скла%у са "им, из%војена су сре%иш"а *роуча-ваних %ијалека"ских о=лас"и која су у %а"им ис"раживањима из-ос"ављена: Ба=ушница (Говор Лужнице), Бела Паланка и Пиро" (Го-вор Понишавља), Алексинац и Соко=ања (Говор Алексиначко� Помо-
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равља), Гаџин Хан (Говор За�лања), Тр/овиш"е (Говор Пчиње). Самоу неким моно/рафијама /овор /ра%ских (или варошких) сре%инаније лишен *роучавања: Црна Трава, Ђаковица, Призрен, Леско-вац. С о=зиром на "о %а су ис"раживања ово/ "и*а *ожељна, ау-"орка *озива на свес"рано ис*и"ивање /ра%ских /овора на "ери-"орији ПТ %ијалека"ске о=лас"и.Tања Милосављевић у ра%у „Суфикси су=јек"ивне оцене у %о-мену номинације човека у *ризренско-"имочким /оворима (%и-јахронијски и синхронијски ас*ек")“ (101–111) са/ле%авајући*ро=лема"ику именичких екс*ресива, %аје *ре/ле% %ис"ри=уци-је суфикса су=јек"ивне оцене у*оређујући с"ање у Белићевим Ди-јалек�има, З�ирци речи из Призрена Д. Чемеркића, укључујући *е-јора"иве у ја=ланичком /овору (ра%ови Р. Жу/ића) и "ражећиеквивален"е у с"ан%ар%ном језику (ра%ови И. Клајна, С. Рис"ић,Б. Ћорића, В. Јовановића). Ис"ражујући начине формирања име-ничких еск*ресива, ау"орка закључује %а је најчешћи "вор=енимо%ел о% Белића %о %анас: екс*ресивна "вор=ена основа + неу-"рални суфикс (-ик/-ник,-ац,-ко, -џија, -ка, -ица); *овишени с"е*енекс*ресивнос"и имају суфикси: -љак, -урљак, -ужљак, -ља, -жљак/-шљак/-чљак, -ш�ина, -еш�ина, -ача, -ајка, -иш�е, -урина, -о�ина,-иња, -ојла; у*еча"љиви су и %емину"ивно-хи*окорис"ични "вор-=ени форман"и: -bк, -ичка, -ишка, -че, -це, -енце. Анализом ексцер-*иране /рађе *римећена је *ро/ресивнос" суфикса су=јек"ивнеоцене (нарочи"о ко% сложених *ејора"ивних суфикса).Ана Савић Грујић у ра%у „С"е*ен очуванос"и *олу/ласника и*ала"ализованих су/ласника к, � у "имочко-лужничким /овори-ма“ (113–125) у све"лу Белићевих Дијалека�а са/ле%ава фоне"ске*ромене у 13 *унк"ова у сврљишком крају. У сре%иш"у *роучава-ња су чување *олу/ласника и *ала"ализација /ласова к и � ис*ре%е, и и к иза ј, љ, њ. Ау"орка *рилаже лин/во/ео/рафске кар"е уциљу *риказивања *рос"орно/ рас*оре%а фоне"ских реализаци-ја анализираних лексема (у *и"ању су именичке и *ри%евскелексеме којима се означавају осо=е мушко/ *ола које *осе%ујуне/а"ивну осо=ину). По%аци за=ележени на "ерену у*оређени суса Тимочким �ијалека�ским речником Ј. Динића и Речником �имоч-ко� �овора Љ. Рајковића Кожељца. За=ележена је висока фреквен"-нос" *олу/ласника и *ала"ализованих /ласова к и �, ш"о ау"оркао=јашњава с*ољашњим у"ицајем.После%њи ра% у з=орнику је коау"орски и носи назив „Прило/=и=лио/рафији *ризренско-"имочких /овора о% 1992. %о 2014. /о-%ине“ (127–185). Ау"ори су М. Јуришић и Ј. Марковић. Основна за-
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мисао =ила је %а ова =и=лио/рафија %а ̑*ре/ле% ра%ова о ПТ /овор-ној о=лас"и и =у%е нас"авак Би�лио�рафије �ризренско-�имочких �о-вора5. Нај*ре је %а" с*исак скраћеница назива научних часо*иса,ску*ова, з=орника ра%ова, %ијалек"олошких а"ласа и речникаср*ско/ језика. Би=лио/рафија, како је већ речено, о=ухва"а ра%о-ве о=јављене у *ерио%у о% 1992. %о 2014. /о%ине, и сачињена је о%1024 =и=лио/рафских је%иница. На крају је *риложен и Ре�ис�ар(187–191) у коме је именовано 200 ау"ора који су се у својим ра%о-вима %о"акли ПТ /оворне о=лас"и.Ос"аје %а закључимо %а је ПТ %ијалека"ска о=лас" изузе"но за-с"у*љена у СДЗ= о% Белића %о %анас, као и %а је овај великан наше%ијалек"оло/ије %ао значајан %о*ринос ср*ској науци о језику,али и %а су на чврс"о *ос"ављеним "емељима *ре%ано ра%или иње/ови ученици и сле%=еници. Међу"им, иако су ПТ /овори наји-зучаванији на нашем језичком *рос"ору, у чему мно/и ви%е Бе-лићеве заслу/е, нео*хо%на су ис"раживања /ра%ских цен"ара саово/ %ела ср*ске језичке "ери"орије.З=орник *освећен А. Белићу и с"о%есе"о/о%ишњици о% о=ја-вљивања СДЗ= нас"ојао је %а %а ̑ *ре/ле% ра%ова ау"ора који се=аве *роучавањем ПТ /оворне о=лас"и. Понуђено је *ре/рш"ин"ересан"них разма"рања и велики =рој *о%а"ака. СДЗ= иБелићева моно/рафија, и *оре% "о/а, на%ајмо се, =иће *ре%ме"*о%ро=нијих анализа.
5 Ову =и=лио/рафију су 1992. /о%ине сас"авили Н. Бо/%ановић, Ј. Марковић иВ. Вука%иновић. Би=лио/рафија је о=јављена 1994. /о%ине у З=орнику рефе-ра"а са научно/ ску*а Говори �ризренско-�имочке о�лас�и и сусе�них �ијалека-�а и 1996. /о%ине у З=орнику Филозофско/ факул"е"а у Нишу *о% насловомПризренско-�имочки �овори. Овај чланак је о=јављен и %ис"ри=уира се *о% лиценцом Creative CommonsАу"орс"во-Некомерцијално Међунаро%на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


