
BALCANICA

UDC 930.85(4–12)                                                              YU ISSN 0350–7653
ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS

INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES

BELGRADE
2004

Rédacteur
LJUBINKO RADENKOVIĆ

Directeur de l’Institut des Etudes balkaniques

XXXIV
ANNUAIRE DE L’INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES

Membres de la  Rédact ion
FRANCIS CONTE (Paris), DIMITRIJE DJORDJEVIĆ (Santa Barbara), 

MILKA IVIĆ,  DJORDJE S. KOSTIĆ, LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ, 
DANICA POPOVIĆ, BILJANA SIKIMIĆ, 

ANTHONY-EMIL TACHIAOS (Thessalonique), NIKOLA TASIĆ, 
SVETLANA M. TOLSTAJA (Moscou), GABRIELLA SCHUBERT (Jena), 

KRANISLAV VRANIĆ (secrétaire)



оцене, прикази 429

– флек си ја и ана ли ти зѕ ци ја // збор-
ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју 
и лин гви сти ку. књ. XLV/1-2. 2002. 
С.291-320.

РакићМилојковић,Софија. Син-
так сич ки упит ник за го во ре ко сов-
ско-ре сав ске и при зрен ско-ти моч ке 

ди ја ле кат ске зо не // Срп ски ди ја лек-
то ло шки збор ник. књ. 41. Бе о град, 
1995. С. 521-570.

Цыхун,ГеннадийА.Ти по ло ги че-
ские про бле мы бал ка но сла вян ско го 
аре а ла. Минск 1981.

АндрейН.Соболев(Марбург)

У из у зет но крат ком вре мен ском 
пе ри о ду успе шно је при ве ден кра-
ју рад на Ма лом ди ја лек то ло шком 
атла су Бал ка на (МДаБЈ). про је кат 
МДаБЈ за по чет је 1996. го ди не при 
ин сти ту ту лин гви стич ких ис тра жи-
ва ња ру ске ака де ми је на у ка у Санкт-
пе тер бур гу, а од фе бру а ра 1999. рад 
на овом про јек ту од ви ја се па ра лел но 
и при ин сти ту ту за сло вен ску фи-
ло ло ги ју у Мар бур гу, не мач ка. од-
го ва ра ју ћи упит ни ци (син так сич ки, 
лек сич ки и ет но лин гви стич ки) об ја-
вље ни су то ком 1996 –1997. на те-
рен ским ис тра жи ва њи ма пре ма овим 
про гра ми ма, оба вље ним у пе ри о ду од 
1996. до 2002, при ку пљен је со ли дан 
и ме ђу соб но упо ре див ди ја ле кат ски 
ма те ри јал (фор мал но, се ман тич ки и 
функ ци о нал но) не срод них бал кан-
ских је зи ка. 

од 1998. у Санкт пе тер бур гу се 
ре дов но об ја вљу је збор ник ра до ва 
са рад них са ста на ка ис тра жи вач ке 
гру пе, до да нас је иза шло пет то мо ва 
(МДАБЯ, Материалырабочих сове
щаний). рад ис тра жи вач ког ти ма са 
успе хом је пре зен ти ран и на не ко ли ко 

МаЛи Ди Ја Лек То Ло Шки аТЛаС БаЛ кан СкиХ Је зи ка
Малыйдиалектологическийатласбалканскихязыков, проб ный вы пуск, ан-
дрей н. Со бо лев (ред.), Stu dien zum Südo ste u ro pa sprac ha tlas, Band 2, Bi blion 

Ver lag Mьnchen 2003, 357 стр.

ме ђу на род них лин гви стич ких ску по-
ва, а по себ но на две бал ка но ло шке 
лин гви стич ке кон фе рен ци је, чи ји су 
ре зул та ти већ об ја вље ни: Актуальные
вопросы балканского языкознания, 
Санкт-пе тер бург 2003. (ма те ри ја ли 
са ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је 
одр жа не 29–30. ма ја 2001) и Актуални
проблеми на балканското езикозна
ние, Аспекти на изследването на
общобалканската лексика, Со фия 
2003 (ра до ви са ме ђу на род не ну ач не 
кон фе рен ци је одр жа не у Со фи ји 30. 
09–01. 10. 2002).

од 2001. у окви ру из да вач ке ку ће 
Bi blion Ver lag из ла зе две се ри је мо но-
граф ских при ло га ве за них за МДаБЈ: 
MaterialienzumSüdosteuropaspracha
tlas и Studienzum Südosteuropasprac
hatalas. за вр ше так ра да на про јек ту 
МДаБЈ пла ни ран је за 2004. го ди ну и 
тре ба ло би да са др жи два то ма ка ра та: 
пр ви том би об у хва тао син так сич ка 
пи та ња, а дру ги – лек си ку ма те ри јал-
не и ду хов не кул ту ре. Уз ове кар те 
пла ни ран је и увод ни том са ис црп но 
из ло же ном исто ри јом до са да шњих 
про је ка та бал кан ских лин гви стич ких 
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атла са, као и те о риј ским и ме то до ло-
шким про бле ми ма ра да на МДаБЈ.

као глав ни уред ник, Ма ли ди ја-
лек то ло шки атлас бал кан ских је зи ка 
(МДаБЈ) пот пи су је а. н. Со бо лев, а 
ме ђу на род ни уред нич ки ко ле ги јум чи-
не Х. Ша лер, Џ. Ули, а. Ј. ру са ков и а. 
н. Со бо лев. при ли ком из ра де атла са 
ко ри шће ни су сле де ћи спе ци јал ни 
упит ни ци ру ских ауто ра: Син так сич-
ки упит ник (ауто ри: и. и. Во ро ни на, 
Ј. а. Ло па шов, а. Ј. ру са ков и а. н. 
Со бо лев), Лек сич ки упит ник (ауто ри: 
М. В. До мо си лец ка и а. В. Жу гра, 
док је пи та ња ве за на за лек сич ку се-
ман ти ку ура ди ла Г. п. кле пи ко ва) и 
ет но лин гви стич ки уп тит ник а. а. 
плот ни ко ве. Те рен ска ис тра жи ва ња 
пунк то ва оба вио је ме ђу на род ни тим 
струч ња ка: М. Ба ра, н. Бог да но вић, а. 
Б. Бо ри со ва, Д. Ге гов ски, В. Жо бов, В. 
Б. зај ков ски, Т.В. зај ков ска, Ж. Јо зић, 
М. Јо ва но вић, Т. кал, Г. п. кле пи ко ва, 
Ј. а. Ло па шов, М. Мар ко вић, а. а. 
плот ни ко ва, а. Ј. ру са ков, и. а. Се да-
ко ва, а. н. Со бо лев, з. То по лињ ска, Ј. 
С. Узи њо ва и Џ. Ули. кар то гра фи сан 
је ди ја ле кат ски ма те ри јал из је да на ест 
пунк то ва ко ји ре пре зен ту ју ди ја лек те 
свих основ них ге нет ских под гру па 
бал кан ских је зи ка (грч ке, ал бан ске, 
ро ман ске и ју жно сло вен ске). МДаБЈ, 
ка ко је и пла ни ра но, об у хва та сле де ће 
пунк то ве: оток у Дал ма ци ји (но во што-
кав ски мла ђи икав ски го вор), за ва ла 
код под го ри це (зет ско-лов ћен ски 
го вор), ка ме ни ца код кња жев ца (ти-
моч ки го вор), пе шта ни на охри ду 
(за пад но ма ке дон ски охрид ски го вор), 
Ге га у пи рин ској Ма ке до ни ји код пе-
три ча (ју го за пад но бу гар ски пи рин ски 
го вор), Ге ла у Сред њим ро до пи ма 
(бу гар ски ро доп ски го вор), рав на у 
обла сти про ва ди ја (се ве ро и сточ но-
бу гар ски го вор), Му хур у обла сти пе-
шко пе је (ал бан ски сред ње то скиј ски 
го вор), Ле шња у обла сти Чо ро во да 
(ал бан ски се вер но то скиј ски го вор), 
ера ти ра у Грч кој, у обла сти ко за ни 

(се вер но грч ки за пад но ма ке дон ски 
го вор), кра ни ја/Ту ри ја у Грч кој у око-
ли ни Гре ве не (ару мун ски ју жно ма ке-
дон ски не фар ше рот ски го вор).

МДаБЈ, да кле, са др жи гра ђу из 
основ них ди ја ле ка та ме ђу соб но не-
срод них бал кан ских је зи ка ју жно од 
Ду на ва, што зна чи да не са др жи гра ђу 
да ко ру мун ских ди ја ле ка та јер вре мен-
ску гра ни цу аутох то них/не а у тох то них 
бал кан ских ди ја ле ка та по ме ра ду бље 
од вре ме на до ла ска Вла ха у се ве ро и-
сточ ну Ср би ју и се ве ро за пад ну Бу гар-
ску, а не у кљу чи ва њем дру гих је зи ка 
Бал ка на, ова гра ни ца је по ме ре на и 
ду бље, тј. на вре ме пре до ла ска ро ма 
и Ту ра ка на Бал кан. ова лин гви стич ка 
»не прав да« и ве о ма рет ка мре жа пунк-
то ва де ли мич но је убла же на мо гућ-
но сти ма прак тич не при ме не МДаБЈ 
ко ја је на ме ђу на род ној на уч ној кон фе-
рен ци ји “Је зи ци и ди ја лек ти ма лих ет-
нич ких гру па на Бал ка ну”, одр жа ној у 
Санкт-пе тер бур гу 11. и 12. ју на 2004. 
у ра ду а. Ј. ру са ко ва би ла и прак тич но 
илу стро ва на. а. Ј. ру са ков је на осно-
ву об ја вље них ро мо ло шких сту ди ја 
по ка зао укла па ње по јед них син так сич-
ких и се ман тич ких цр та ром ских ди ја-
ле ка та на Бал ка ну у по сто је ће кар те 
МДаБЈ. за хва љу ћи овим дра го це ним 
и ори ги нал ним ро мо ло шким ре зул та-
ти ма а. Ј. ру са ко ва, ја сно је МДа БЈа 
отва ра мо гућ ност за про ве ру истих 
бал ка но ло шких пи та ња, на при мер, 
у ру мун ским ба ња шким го во ри ма и у 
го во ри ма Вла ха се ве ро и сточ не Ср би је 
и све ро за пад не Бу гар ске.

по је ди не кар те МДа БЈа  ко је илу-
стру ју лек сич ку се ман ти ку чи не се 
ве о ма пер спек тив ним за ис тра жи ва ње 
да ко ру мун ских го во ра у гра ни ца ма и 
ван гра ни ца да на шње ру му ни је. То би 
спа да ли, на при мер, гре ци зми пред-
ста вље ни на сле де ћим кар та ма: 94. 
рум. aghiasmг, 95. рум. murg, 97. рум. 
аrgat, 98. рум. magar, 99. рум. dascal, 
100. рум. dafin, 102. рум. desagг, de
sagi, 103. рум. drum, 105. рум. colibг, 
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106. рум. camarг (код Вла ха Ун гур ја-
на се ве ро и сточ не Ср би је у зна че њу 
“го ми ла”), 109. рум. chiler, 110. рум. 
cгrгmidг, 112. рум. a lipsi, 113. рум.
mandrг, 114. рум.miros, 115. рум. pi
zmг, 116. рум. piron, 121. рум. єtirг, 
122. рум. stomac, 124. рум. аsosi, 125. 
рум. trapezг, 126. рум. trandafir; за тим 
ла ти ни зми: 127. рум. baston, 129. рум. 
culastrг, 130. рум. furtunг, 131. рум. 
furcг, 133. рум. fustг, 134. рум. guєг, 
35. рум. mustaюг, 136. рум. bгєicг; и 
бал кан ски суп страт ни еле мен ти: 158. 
рум. balegг/baligг, 159. рум. юap, 160. 
рум. cioacг, 161. рум. cгciulг, 162. рум. 
copil, 163. рум. пгrгu/pоrгu, 164. рум. 
spuzг, 165. рум. stapоn, 166. рум. va
trг. по себ но је за ни мљи ва лек сич ка 
се ман ти ка  тур ци зам ко ји ни су ре ги-
стро ва ни у ру мун ском књи жев ном 
је зи ку: 137. bacа (“отвор на зи ду, 
кро ву”), 138. bоyа (“фар ба, бо ја”), 139. 
зеmbеr (“ма ра ма”), 142. зоhа (“чо ја”) и 
тур ци за ма ко ји по сто је у књи жев ном 
је зи ку: 140. рум. cеrgг, 141. рум. cizmг, 
143. рум. duhan, 144. рум. dulap, 145. 
рум. gherdan, 146. рум. mahalг, 147. 
рум. papuc, 148. рум. pеєchir, 150. рум. 
rachiu, 151. рум. sаhan, 152. рум. tinic
hea, 153. рум. tingire, као и, ре ци мо, 
тур ци зам са кар те бр. 149. pinger ко ји 
по сто ји код Вла ха Ун гур ја на.

од ет но лин гви стич ких ка ра та за 
са да су са про гра ма МДаБЈ на рас-
по ла га њу са мо кар те из ка лен дар ског 
ци клу са: 167. тер мин за дан Све тог 
ата на си ја (18/31. ја ну ар), 168. украс 
од ни ти на дан до ла ска про ле ћа (1/14. 
март), 169. дан Све тог ан дри је (30. 
но вем бар/13. де цем бар) и 170. тер мин 
за (глав ног) уче сни ка до дол ског оп хо-
да. од син так сич ких пи та ња проб на 
све ска МДаБЈ илу стру је 48 пи та ња 
(име ни це, при свој на за ме ни ца свој, 
при де ви, гла го ли, син таг ме, пред ло зи, 
струк ту ра про сте ре че ни це и ко му ни-
ка тив на усме ре ност ис ка за). У проб-
ном то му сле де лек сич ка пи та ња (кар те 
48 до 93) ко ја се ти чу при ро де (ге о-
граф ски апе ла ти ви и ме те о ро ло ги ја) 
и чо ве ка (ана том ски тер ми ни, осо би не 
чо ве ка, тер ми ни срод ства, сто чар ство, 
пче лар ство, ис хра на и сл.).

 ова ко ре пре зен та тив ним 
иза бо ром ка ра та проб ни том МДаБЈ 
у пот пу но сти је оправ дао сва оче ки ва-
ња, а за хва љу ју ћи ен ту зи ја зму и енер-
ги ји ње го вих уред ни ка и са рад ни ка 
успе шно раз ве јао скеп су да се ни шта 
озбиљ но и со лид но не мо же ура ди ти 
на по љу бал кан ске лин гви сти ке за јед-
нич ким сна га ма са и ван Бал ка на.

БиљанаСикимић


