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за групу 28 положен курс Историја грчког језика 1
САДРЖАЈ КУРСА

На предавањима се студент упознаје са општом језичком ситуацијом у
Византијском царству, где је грчки језик заузимао централно место, и то не не
само као званични државни језик, већ и као језик цркве, књижевности и
свакодневне комуникације; са језичким регистрима (говорни језик, књижевна
Садржај
дела високог стила, књижевност на народном језику, итд.); са главним
предмета
(теоријска и фонетским променама, као што су афереза, губитак гласа [n] на крају речи,
практична итд.; са променама у морфологији именских речи и, нарочито, глагола
(пасивни аорист, имперфекат, плусквамперфекат). На вежбама се превасходно
настава)
читају изабрани одељци из позновизантијских књижевних текстова писаних на
језику који је близак народном (δημώδης), као што су еп Дигенис Акрита,
птохопродромске сатиричне песме, Морејска хроника, романи из доба
Палеолога, и сл.

Циљ
предмета

Исход
предмета
Обавезе
студената

Обавезна
литература
Препоручена
литература

Студент ће изградити јасну представу о основним правцима у развоју грчког
језика у распону од хеленистичко-римске којне до краја средњовековне
(византинске) историје грчког језика. Стећи ће конкретна знања
о
променама изговора у покласичном периоду, када је у основи стабилизован
потоњи, средњовековни, али и модерни фонолошки систем грчког језика.
Знања стечена на овом предмету користиће студенту да се лакше прилагоди
потребама и захтевима програма из предмета Историја грчког језика 4.
Студент ће се упознати с далекосежним променама у морфологији и
синтакси номиналне и вербалне категорије у покласичној и средњегрчкој
фази. Посебна пажња биће посвећена античким почецима и каснијем
(средњовековном)
историјату
грчке
диглосије,
лингвистичкој
„стратификацији“ средњогрчког и, посебно, судбини „средње“ којне.
Редовно похађање наставе.
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