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Јасна Влајић-Поповић

МИКЛОШИЧ И ПОЗАЈМЉЕНИЦЕ – О ГРЕЦИЗМИМА*1

У раду се корпус грецизама тумачених у Миклошичевом етимолошком 
речнику словенских језика (SEW) пореди са оним који садржи његова ранија 
студија о позајмљеницама у словенским језицима (FW). Разлике између елеме-
ната близу стотину парова једнаких или аналогних одредница разврставају се у 
неколико скупина, од којих највећа броји седамдесетак речи (међу њима 52 српске 
или старосрпске) које, иако су већ биле обрађене у FW, нису ушле у SEW. Сачи-
њена је и статистика речи из FW које су Фасмер и/ли Скок пропустили да обраде 
зато што нису имали увид у ту студију, као и оних за које им, из истог разлога, 
недостају одређени детаљи Миклошичевих тумачења изложени само у FW.

Кључне речи: словенска етимологија, етимолошки речник, позајмљеница, 
грецизам, српски језик, Миклошич / Miklosich.

0. Сви почеци модерне етимолошке лексикографије, па и озбиљних 
етимолошких истраживања уопште – словенских али и балканских 
језика – везују се за Фран(ц)а Миклошича. То је чињеница која се тешко 
може довољно јако истаћи.

0.1. У време када се појавио, 1886. године, Миклошичев етимолошки 
речник словенских језика, Slavisches etymologisches Wörterbuch (= SEW) 
био је прекретница – и до данас остао јасно оцртано размеђе – у историји 
словенске етимологије: укупни обим, ширина захвата у све словенске 
језике, паралеле у осталим сродним и суседним језицима, представља-
ли су дотад невиђено достигнуће у свету славистике.

0.2. Начин на који су ранија Миклошичева дела – збирке докуме-
ната, описни речници као и све његове претходне студије о утицајима 
словенских језика на суседне језике (првенствено на балканске: румун-
ски, албански, новогрчки као и на мађарски), а нарочито проучавање 
турцизама у словенским језицима – утицала на састављање капитал-
ног речника словенских језика, могао би бити предмет посебних про-
учавања читавих тимова истраживача.

* Овај чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту „Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског 
је зи ка и из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка” (бр. 178007), ко ји у це ли ни фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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1. Овде нас занима једна студија која се од осталих, по правилу 
двојезичних, због свог вишејезичног садржаја, издваја тако да би се мо-
гла сматрати својеврсном „пробном свеском” Миклошичевог речника. 
То је Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen (= FW), објављена у 
Бечу 1867, готово две деценије раније него SEW, обима 68 страна са 
неких 1827 одредница, пропраћена кратким али изузетно садржајним 
поговором у коме је Миклошич сажео своје погледе на проблематику 
класирања алоглотске лексике и типова позајмљивања.

1.1. Није чудо што се FW налази на списковима литературе готово 
свих потоњих етимолошких речника словенских језика, од Бернекера 
до данас. Логично је и што тај наслов није ушао у прасловенске етимо-
лошке речнике, SP и ЭССЯ (пошто чак и малобројне општесловенске 
позајмљенице углавном немају прасловенску старину), али изнeнађење 
представља – нарочито из перспективе српског језика – чињеница да 
ту студију није користио Петар Скок у етимолошком речнику, као ни 
Макс Фасмер за монографију о грецизмима у српско-хрватском (уп. 
Skok, vaSMEr).1 

1.2. На основу тог сазнања настала је идеја да се упореде FW, као 
претходница потоњег речника, и сам SEW. Поређење је ограничено на 
грецизме, као досад најбоље етимологисане позајмљенице у српском 
језику (укључујући старосрпски),2 пошто се историјат проучавања тих 
речи након Миклошича, осим код Скока, може пратити и код Фасмера.3

1.3. Овде не можемо улазити у све опште одлике FW и SEW, као 
ни у разлике међу њима4 које се одражавају на третман позајмљеница, 

1 Ову нео бич ну и не слав ну „тра ди ци ју” до сад је сле дио и ЕРСЈ, али убу ду ће ће 
она би ти пре ки ну та.

2 Тер мин „ста ро срп ски” у овом ра ду се ко ри сти – у скла ду са Ми кло ши че вом 
прак сом – та ко да по ред пра вих ста ро срп ских по твр да укљу чи и књи шке, срп ско сло-
вен ске гре ци зме.

3 Недуго по сле SEW по ја ви ле су се Ме је ро ве но во грч ке сту ди је (MEyEr 1894; 1895). 
За тим је про те кло по ла ве ка до пр вог си сте мат ског опи са кор пу са гре ци за ма у јед ном 
сло вен ском је зи ку – срп ско-хр ват ском (Фа сме ро ва мо но гра фи ја из 1944. убр зо је дра-
го це но до пу ње на ма те ри ја лом оп се жних сту ди ја Ива на По по ви ћа (По По Вић 1953; 
1955), да би усле ди ла де ла по све ће на гре ци зми ма у ма ке дон ском (та ХоВ Ски 1951; ар ги
роВ Ски 1998) и бу гар ском је зи ку (Фи ли По Ваба й ро Ва 1969). Ка ко је Ско ков реч ник већ 
за вр шен, а и рад на БЕР ће уско ро би ти окон чан, мо гло би се ре ћи да су гре ци зми у 
ју жно сло вен ским је зи ци ма ре ла тив но до бро ис тра же на кла са по зајм ље ни ца.

4 Па да у очи да је у од ред ни ца ма FW обич но пре глед ни је озна чен ети мон (он се 
та мо по пра ви лу на ла зи од мах иза дру ге цр те, док у SEW стан дард но, ма да не увек, 
сто ји на кра ју ни за на вед них об ли ка). Осим то га, у FW се че сто бе ле жи и из вор на ве-
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па и грецизама. Али треба имати у виду да Миклошич самога себе 
„није увек читао”, тј. он у потоњи речник није пренео све из претход-
ног глосара: нити је преузео цео инвентар речи, нити читав садржај 
одредница (осим у случају неколико најкраћих), нити је задржао све 
наслове. Нема ту сензационалних разлика, али има пропуштених де-
таља или сасвим изостављених речи. У овом раду то се таксативно 
излаже (у тексту) и кратко коментарише (у напоменама) (§ 2.2.–2.8.), а 
затим и статистички резимира (§ 3.0.). Контролнe референцe за српски 
језик, који је у фокусу наше пажње, јесу vaSMEr и Skok (по изузетку ОС 
и ЕРСЈ) а за остале језике одговарајући етимолошки речници.5

1.4. Миклошич је поставио темеље словенске етимолошке лекси-
кографије али не и обрасце формалне структуре одредница. Његова 
лапидарност уме да буде на уштрб јасноће и прецизности, што се на 
различите начине испољава код домаћих речи а нарочито може бити 
збуњујуће6 код позајмљеница (в. и нап. 4).

2. Немали инвентар разлика између два корпуса дâ се свести на 
барем осам основних типова. Неке се разлике могу сматрати за о ч е -
к и в а н е  – то су оне када је у SEW дошло до напретка у односу на 

де них об ли ка – за сло ве нач ке, бу гар ске, срп ске (по ред Ву ка и Да ни чи ћа, Ми кло шич 
као из вор срп ских ре чи узи ма и Ми ка љу – в. нап. 10), по не кад и ру ске и укра јин ске. 
Не рет ко да је и соп стве ни ко мен тар а по не кад ди ску ту је о ту ђим ре ше њи ма, на ро чи то 
у слу ча је ви ма ре чи ко је су у сло вен ске је зи ке про ди ра ле са раз ли чи тих стра на. Осим 
то га, упр кос од ре ђе њу сло вен ски у на сло ву, Ми кло шич у FW, нпр. код бал ка ни за ма, 
у истом ни зу са сло вен ским об ли ци ма на во ди и ре чи из не сло вен ских бал кан ских је зи-
ка по ре клом од истог пред ло шка. Тај је прин цип у SEW про ме нио, та ко што пан да не 
из не сло вен ских је зи ка на во ди иза ети мо на, али ни ту ни је са свим до сле дан. По нај ве ћи 
про блем, ко ји ни до дан-да нас ни је за до во ља ва ју ће ре шен, је сте трет ман кон ти ну ан ти 
раз ли чи тих пу те ва по зајм љи ва ња (нпр. за јед нич ки или од во је ни трет ман пољ. far и 
стсрп. па нос, оба у крај њој ли ни ји од гр. φάρος, φάνος, или у окви ру истог је зи ка, с.-х. 
си па и стсрп. си пи ја и сл., в. § 2.7.4., § 2.7.6.).

5 То су Фа Смер за ру ски, БЕР за бу гар ски, ESJS за ста ро сло вен ски, пре ма по-
тре би и не ки дру ги (ЭС СЯ, SP, ЕPСЈ, ОС, BEz laJ), а на кра ју SoP hoc lES (ако је би тан 
сред ње грч ки об лик) и an dri o tiS за но во грч ки је зик. Ка ко ни реч ни ци ко ји су то де ло 
има ли у ви ду (БЕР, Фа Смер), не ци ти ра ју екс пли цит но FW иако че сто до но се ту ма че-
ње исто вет но оно ме ко је је та мо да то, то од су ство ов де се не еви ден ти ра.

6 За ко мен та ре ко ји сле де ва жи оп шта огра да од свих из ри чи тих тврд њи због 
Ми кло ши че ве прак се да не ко ри сти да нас уоби ча је ни знак [<] већ са мо ду гу цр ту [–] 
што је у FW обич но екви ва лент но [<] (по не кад не по сред ни из вор сто ји на пр вом ме сту, 
а грч ки иза ње га), док је у SEW грч ки као крај њи ети мон стан дард но на по след њем 
ме сту, a иза дуге црте [–] до ла зе па ра ле ле основ ном сло вен ском гре ци зму у оста лим 
– не са мо бал кан ским – је зи ци ма!

МИКЛОШИЧ И ПОЗАЈМЉЕНИЦЕ – О ГРЕЦИЗМИМА
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претходну студију (cf. § 2.1–2.4). Међутим, испоставило се да постоји 
и неколико типова н е о ч е к и в а н и х  разлика, када је развој ишао у 
негативном смеру те су решења у FW на различите начине боља него 
у две деценије познијем SEW (cf. § 2.5.–2.8). Другим речима, ти се слу-
чајеви могу означити као „Миклошич није читао самог себе”.

2.1. FW уопште не садржи грецизам – SEW га има.
Таквих речи има око триста, што је оквирна бројка коју смо доби-

ли умножавањем резултата подробног поређења сегмената на четири 
„типично грчка” слова (која према искуству са другим изворима садрже 
највећи проценат грецизама). Примера ради, на слово а- SEW садржи 
29 речи којих нема у FW (обрнуто само 1, уз 24 заједничкe), на слово 
ј- 4 (обрнуто исто 4, уз 6 заједничких), на слово к- 42 (обрнуто 13, уз 47 
заједничких), на слово с- 21 (обрнуто 18, уз 21 заједничку) итд. Оно 
што изненађује јесте релативна бројност, скоро 70, речи у супротној 
категорији – оних које FW садржи док су у SEW изостале, уп. § 2.8.). 

2.2. FW не помиње грчки о б л и к – SEW га наводи.
2.2.1. FW 109 s.v. margeta,7 margetica, marjetica nsl. – it. margherita, 

fz. marguerite, nhd. Margaretenblümchen vs. SEW 183 s.v. margeta nsl. 
‘bellis perennis’ – it. margherita, gr. μαργαρίτης. ▼За претходно већ тачно 
дат непосредни предложак, у SEW се наводи његов крајњи етимон.8

2.2.2. FW 119 s.v. popъ asl. ‘sacerdos’, nsl., bug., kroat., serb., etc. – ahd. 
phafo, schon in das goth. aufgenommen vs. SEW 258 s.v. popŭ asl. popъ, 
nsl., b., s., č., p. pop etc. Ein pannonisches Wort: ahd. pfaffo. Dieses wird 
jetzt auf gr. παπᾶς (păpa) ‘clericus minor’, nicht auf păpa zurückgeführt. 
▼Разлику између FW и SEW треба схватити као одраз другачијег избора 
етимона (в. и § 3.2.), што је дуго било отворено питање словенске етимо-
логије.9

2.2.3. FW 133 s.v. trglja serb. ‘piscis marini genus’ vuk; triglja mik.10 
– it. triglia vs. SEW 360 s.v. trelja nsl. trlja ‘mullus barbatus’ – it. triglia, gr. 
τρίγλη. ▼За претходно већ тачно дат непосредни предложак, у SEW се наводи 

7 Под ву че не су ре чи за ко је не ма срп ских при ме ра.
8 Та ко и BEz laJ 2: 168 s.v. mar je ti ca; та ко ђе DE LI: 721.
9 va SMEr Ø, свакако због уве ре ња да поп ни је гре ци зам (али ни је про пу стио 109 s.v. 

pa paz < παπᾶς „ве ро ват но тур. по сред ством”, 121 s.v. po pa di ja „ди рект но од гр. παπαδιά”); 
Skok 3: 8–9 раз ла же за што реч [на Балкану] је сте гре ци зам; SoP hoc lES: 839; an dri o tiS: 
262: нгр. παπάς < ср гр. παπᾶς. 

10 Иза скра ће ни це mik. сто ји Ми ка љин реч ник – по што је Ми ка ља за осно ву 
свог реч ни ка узео „бо сан ски” тј. што кав ски ди ја ле кат, а за Ми кло ши ча је очи то што-
кав ски = срп ски.

Јасна Влајић-Поповић
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његов крајњи етимон; промена наслова у складу је са – иначе нејасном – за-
ме ном срп. потврда словеначком.11

2.3. FW има непотпуно или непрецизно тумачење, реконструк‑
цију, документацију – SEW то поправља тј. даје више, боље, пре‑
гледније.

2.3.1. FW 81 s.v. cintrom nsl. ‘coemeterium’, kr. cimiter, serb., aserb. 
кимитирио, klruss., pol. – lat. coemeterium, gr. κοιμητήριον vs. SEW 147 
s.v. kumitira asl. ‘Friedhof’, nsl. cintor, cintorom, kr. cimiter, cintor, slk. 
cintor, p. cmentarz, klr. cmyntar – Aus gr. κοιμητήριον, lat. coemetirium, 
magy. czinterem, rm. cintirim. ▼Промена наслова у SEW у складу је са ново-
укљученим стсл. примером (мада се коси са осталима) и са експлицирањем 
гр. етимона. Нејасно остаје одсуство из SEW стсрп. потврде.12

2.3.2. FW 88 s.v. furunъ bulg., serb. – gr. φοῦρνος vs. SEW 59 furunǔ 
b., s. – türk. furun, ngr. φοῦρνος, lat. furnus. ▼Друго извођење несумњиво је 
прецизније.13

2.3.3. FW 111 s.v. mramorъ asl. ‘marmor’, nsl., bulg., serb. mramor, 
serb. mermer, klruss., marmur, rus. mramorъ ... – lat. marmor, ahd. marmul, 
mhd. marmer, gr. μάρμαρος ‘Stein, Felsblock’ vs. SEW 183 s.v. marmorŭ 
(mormorŭ) asl. mramorъ ‘marmor’, etc. b. s. mramor neben dem türk. mermer, 
č., p., etc., rus. mramorъ, mormorjanъ adj. – magy., lit., ahd., lat., gr. μάρμαρον. 
▼Промена наслова одреднице у SEW (тако да он одговара старословенском, 
а не слн., срп., буг., рус. савременим облицима), сходно пракси да се ту етимон 
даје на крају низа (в. нап. 4), значи да се реч тумачи као грецизам,14 уз при-
кладно помињање турског пандана.

11 Та ко и va SMEr: 123 s.v. pri glja, 144 s.v. tri gla („У осно ви ле жи нгр. τρίγλα, τριγλί или 
ода тле по зајм ље не влат. tri gla, ит. tri glia”); Skok 3: 501 (до бро ту ма чи, али се пи та от куд 
pr- < tr-; има vasMеr GL: 123, 144); an dri o tiS: 373 τριγλί < стгр. τρίγλη; за де та ље о ва-
ри је те ти ма овог их ти о ни ма на Ја дра ну (где озна ча ва две вр сте ри бе, Mul lus bar ba tus 
и Mul lus sur mu le tus), као и о по ре клу грч ке ре чи, в. vi nJa 1986: 269–278, § 18.1.1. нн.

12 Та ко ђе va SMEr Ø; у том об ли ку (ко ји од у да ра и од на сло ва од ред ни це у FW) 
не ма ни Skok 1: 255–256 s.v. ce me ter (тај об лик из во ди из мађ. – отуд и слн., рум., укр.); 
не ма ни Да ни чић. Стсрп. ки ми ти рио из Хи лан дар ског ти пи ка, пре ма ру ко пи су из 
XIV ве ка, до но си Mi LP 286.

13 Та ко и Skok 1: 538 s.v. fu run m. (XVI II век) = fu ru na f. „чи сти тур ци зам од нгр. 
φοῡρνος ... Ву ко ва фу ру на је уна кр шта ње тур ци зма фу рун са ста ри јом по су ђе ни цом 
фур на < влат. *fur nu, где је за вр ше так -u иден ти фи ко ван са аку за ти вом жен ског ро да” 
(не ма va SMEr GL); дру га чи је va SMEr: 60 fu ru na < φοῦρνος < лат. fur no (чак ис ти че да је 
Бер не ке ро во из во ђе ње ди рект но из осман ског ма ње ве ро ват но); SoP hoc lES: 1150–1151; 
an dri o tiS: 405 < лат. fur nus.

14 Због сво је срп ско-хр ват ске пер спек ти ве, Фа смер и Скок, и не зна ју ћи за FW, 
има ју исто ре ше ње као та мо: va SMEr: 101 (чак ци ти ра Mi EW: 183); Skok 2: 462 „Ста ра 
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2.3.4. FW 104 s.v. lampa asl. lamъbada, bug. lambadъ, aserb. lambada 
etc. – it. lampa aus lampana für lampada, mhd. lampe, lat. lampas, gr. 
λαμπάς vs. SEW 160 s.v. lamŭbada – gr. λαμπάς, it. lampa, alb. lampade, 
mhd. Lampe. ▼Уз адекватнији наслов одреднице (који одговара датим при-
мерима), у SEW се јасно истиче гр. етимон.15

2.3.5. FW 113 s.v. navao m., gen. navla; navlum, serb. ‘naulum’ – it. 
naulo, nolo, lat. naulum, gr. ναῦλον vs. SEW 211 navlo, navlъm b. ‘naulum’, 
navlosvam. vb., s. navao ‘naulum’ – gr. ναῦλον... ▼Уз адекватнији наслов од-
ред нице (који је у складу са додатним буг. примерима тј. не базира се, као у 
FW, само на срп. потврди), у SEW се јасно истиче гр. етимон (уз замену редо-
следа као у случају лампа : лампада).16

2.3.6. FW 113 s.v. nafora bulg. ‘sacra oblatio, hostia’, [срп. нафора], 
alb. nafor, rum. anaforъ – gr. ἀναφορά vs. SEW 3 anafora, nafora, asl. 
‘hostia’, s. napora, navora – gr. ἀναφορά, alb. nafor. ▼Промењени наслов је 
ближи изворном лику, али не одговара реално посведоченим облицима (упра-
во румунски на а- није наведен). Док су у FW срп. потврде сасвим изостале, 
у SEW недостаје само она са -ф-.17

2.4. FW има погрешно тумачење – SEW то исправља. 
2.4.1. FW 97 s.v. kirija f. serb. ‘merces conducti’ vuk, bulg. kirija, verk. 

368, kiradžija, milad. – gr. κυρατζῆς vs. SEW 116 s.v. kirija b., s. ‘miethe’, 
kiridžija – türk. kira.18

2.5. FW има погрешно тумачење – SEW такође погрешно.

по су ђе ни ца из балк. ла ти ни те та: лат. mar mor < гр. μάρμαρος” (не ма va SMEr GL); Фа
Смер 2: 668 s.v. мра мор < цсл. (као и струс. струс. мoрмoръ) < лат. mar mor < гр. μάρμαρος; 
an dri o tiS: 200 μάρμαρο < μάρμαρος. Је ди но БЕР 4: 280 по ла зи не по сред но од грч ког 
– с пра вом, јер би смо из ла тин ског има ли *мра мър. 

15 Ина че је та кав ре до след не ти пи чан за SEW (као што је упра во код ове ре чи 
не стан дар дан и за FW), уп. и va SMEr: 88 s.v. lam ba da; Skok 2: 265–266 s.v. lam pa; an-
dri o tiS: 181 s.vv. λάμπα, λαμπάδα. 

16 Уп. и va SMEr: 102 s.vv. navьklerь, na vo (Те о до си је; Вук, Ду бров ник) – да је гр. 
ети мон, али до зво ља ва и мо гућ ност ро ман ског по сред ства; Skok 2: 507 s.v. na vao (не ма 
va SMEr GL); бер 4: 460 – без Ско ка, уз при ме ре дру гих балк. је зи ка; SoP hoc lES: 778 
ναυλόω (ναῦλον) ‘to let a ship; to hi re a ship’; an dri o tiS: 227.

17 Не за ви сно од Ми кло ши ча (ко га не ци ти ра ју) очи то због ста ро срп ских об ли ка 
на а-, та ко су од ред ни це на сло ви ли va SMEr: 43 (s.v. ana fo ra на во ди и об ли ке са афе ре-
зом) и Skok 1: 39 (s.v. ana fo ra да је све, на во ди и va SMEr GL: 43); бер 4: 565 s.v. на фор; 
SoP hoc lES: 156; an dri o tiS: 21.

18 Уп. и Skok 2: 83–84. Као тур ци зам он на во ди и гр. κυρατζῆς, ма да је та реч у 
грч ком из гле да са мо ди ја ле кат ска – стан дар ни је реч ни ци (ΛΚΝΕ; an dri o tiS) не ре ги-
стру ју; бер Ø.
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2.5.1. FW 94 s.v. jetika, serb. jektika ‘hectica’, pol. hektyka, rum. 
hektikъ, oftikъ – lat. hectica, gr. ἑκτική, nhd. bair. Ettich vs. SEW 105 s.v. 
jetika, nsl. ‘schwindsuch’, b. ohtik – lat. hectica, gr. ἑκτική. ▼На оба места 
одреднице су погрешно насловљене према немачко-баварском фонетизму са 
-т- уместо са -кт- на шта, осим бугарског (хт < кт < κτ), указују и срп. и рум. 
облици (фт < хт < кт < κτ) који су у SEW изостали.19

2.5.2. FW 87 s.v. far nsl. ‘sacerdos’ trub., fara ‘parochia’, pol. fara, 
oserb. farar ‘parochus’ – mhd. pharrе, mlat. parochia, gr. παροικία, angl. 
parish, pol. parafija, klruss. parachvyja, serb. parok, rum. paroch vs. SEW 
57 s.v. far1, nsl. far ‘Priester’, etc., č., p., os., ns. fara, klr., wr. fara – ahd. pfarra, 
lat. parochia, gr. παροικία, rm. paroch, s. parok, klr. parachvyja. ▼На оба 
места одредница је формирана као германизам (што она у западнословенским 
језицима и јесте). Необично је што ни FW ни SEW не дају грчку именицу као 
етимон тог германизма већ само као један у низу облика. Тако се десило да и 
срп. парок ‘парох’, као несумњиви грецизам, не само да нема сопствену одред-
ницу, већ је оба пута неадекватно смештен, између назива за свештеника и за 
област у његовој надлежности (уп. § 3.2.).20

2.5.3. FW 118 s.v. pirun serb. ‘furca’ – it. dial. pirun, ngr. περούνι vs. 
SEW 247 s.v. pironŭ b. piron, s. pirun – alb. pirun, rm. piron, ngr. πηρούνι, 
it. dial. pirun. ▼Корекција наслова одредница и прикладнији фонетизам гр. 
речи не уклањају проблематичност извођења балканских облика од итали јан-
ског дијалектизма уместо из грчког.21

2.5.4. FW 118 s.v. podrumъ serb. ‘tabulatum infimum, cella vinaria’ 
– gr. πουδρούμι, μπουδρούμι (bei vent. ohne Bedeutung angeführt), türk. ‘cella 
vinaria’ vs. SEW 253 s.v. podrumъ asl. ‘hippodromos’, b. ‘Keller’, kr., s. 
‘cella vinaria’: Die Bedeutung ‘Keller’ macht schwierigkeiten. ▼Наравно да 
је тешко изводити значење ‘подрум’ од ‘тркалиште’ – овде је по среди забуна 

19 С об зи ром на прак су да у FW не по сред ни ети мон сто ји од мах иза ду ге цр те, 
а у SEW на кра ју, из јед на ког ре до сле да лат. и гр. об ли ка у оба из во ра не ја сно је шта 
се сма тра из вор ном ре чи. Уп. Skok 1: 770 s.v. jek ti ka < ἑκτικός, где пре лаз је > о ту ма чи 
као до ма ћи раз вој (не ма va SMEr GL). Од не што друк чи јег, но во грч ког об ли ка по ла зе 
va SMEr: 104 s.v. oh ti ka < ὄχτικας; бер 4: 986 s.v. òхֳи ка < ὄχτικας; уп. и an dri o tiS: 257 
ὄχτικας < ἔχτικας < стгр. adj. f. ἑκτ-ική (scil. νόσον) < ἕξις. 

20 Мо жда је ово усло ви ло да va SMEr Ø; Skok 2: 610 s.v. pa roh прет по ста вља укр-
шта ње παροικία ‘ди е це за’ и πάροχος (< παρά и ἔχω) ‘јав ни слу жбе ник’.

21 Угла вом та ко и va SMEr: 117 (има и об ли ке пи рон, пе рун итд. – до пу шта и мо гућ-
ност ром. по сред ства на При мор ју); Skok 2: 643 s.v. pe ron1 та ко ђе по ми ње ту мо гућ ност, 
ма да на во ди и стсрп. пи ру нь (1466); бер 5: 255 s.v. ֲи рòн (низ ди јал. ва ри јан ти); 
an dri o tiS: 280 πηρούνι уп. πιρούνι, 282 πιρούνι < περόν-ιον < стгр. περόνη.
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око полазне грчке речи: није у питању ἱππόδρομος ‘(коњско) тркалиште’ него 
ὑπόδρομος ‘подрум, доња просторија’.22 

2.6. FW има грчки о б л и к  – SEW га уопште не садржи. 
2.6.1. FW 80 s.v. burja (у свим слов. језицима ‘бура, олуја’) – vgl. 

gr. βορέας vs. SEW 24 s.v. burja asl., nsl. burja, b., s. bura, etc. – lit. būrīs 
‘schauer’. ▼Већ формулација у FW указује на уздржаност23 у извођењу из 
грчког, док SEW нема гр. облик.24

2.6.2. FW 83 s.v. devterъ russ., [срп. тефтер], gr. διφθέρα – tur., 
pers. defter, mong. depter vs. SEW 347 s.v. tepter b., s. ‘Schreibtafel’. ▼FW 
ипак садржи грчку реч (мада у истом рангу са руском, као да обе потичу из 
турског), док је SEW и не помиње.25

2.6.3. FW 84 dolъfinъ asl., kr., dupin, serb. duplin mik. – gr. δελφίν, 
lat. delphinus vs. SEW 40 s.v. delpinŭ s., kr. dupin – lat. delphinus.26 ▼Одсу-
ство гр. речи из SEW у складу је са променом наслова, али не и са фонетизмом 
наведених потврда, од којих је изостављена управо старословенска према 
ко јој је формиран наслов у FW.

2.6.4. FW 89 s.v. gajtan serb., bulg., russ., ngr. γαϊτάνι – türk. ghaitân 
vs. SEW 60 s.v. gajtanŭ s., b. gajtan ‘Schnurr’ – türk. gajtan. ▼Одсуство гр. 
речи из SEW одражава став да је у питању турски етимон, што фактички сто ји 
и у FW где се гр. реч наводи – али у истом низу са словенскима, као да су све 
турског порекла.27

22 Та ко о ово ме и va SMEr: 119 < ὑπόδρομος; Skok 1: 442‒443 (има va SMEr GL: 54, 
119); БЕР 5: 467 < ὑπόδρομος. Ипак је ста тус ре чи у са мом грч ком, и са афе ре зом по чет-
ног во ка ла и без ње (уп. нпр. код Сен ца: ὑπόδρομος по ет. ‘ко ји под но ге до ла зи’ или 
ὑποδρομή ‘скро ви ште, ја зби на; си гур на лу ка, за тон’ ка ко на во де lid dell ‒ sCott), да нас 
не из ве стан с об зи ром на ње но од су ство из но ви јих реч ни ка (SoP hoc lES Ø; an dri o tiS Ø; 
ΛΚΝΕ Ø). 

23 Као што сам об ја шња ва у По го во ру, Ми кло шич скра ће ни цом vgl. ‘упо ре ди’ 
ис пред по је ди них стра них ре чи из ра жа ва сво ју не до у ми цу око ис прав но сти по ве зи-
ва ња сло вен ске ре чи са до тич ним ети мо ном (FW: 140).

24 Сто га и va SMEr Ø; Skok 1: 238b на во ди из во ђе ње из грч ког као јед ну од мо гућ-
но сти, али ве ру је да се псл. реч укр сти ла са ита ли ја ни змом гр. по ре кла; Фа Смер 1: 250 
грч ки ети мон и не по ми ње.

25 Уп. va SMEr: 140 s.v. tef ter (без Mi ew); Skok 3: 451–452 s.v. tef ter (без va SMEr GL, 
има Mi ew: 347). Обо ји ца др же (из гле да не за ви сно је дан од дру гог – Скок у ли те ра  ту ри 
не ма Фа сме ра, а Ми кло шич то ни је ре као) да је срп. теф тер тур ци зам по ре к лом од 
гр. διφθέρα.

26 Ова кво ту ма че ње у SEW усло ви ло је, из гле да, од су ство ре чи у va SMEr Ø, док 
Skok 1: 459 s.v. du pin, што је у При мор ју дал ма то ро ман ска и мле тач ка реч, по ми ње и 
уче ну дел фин < лат. delp hi nus < гр. δελφῖς, -ῖνος; an dri o tiS: 77 δελφίνι < стгр. δελφίν.

27 И va SMEr: 60 до во ља ва тур. по сред ство у пре у зи ма њу гр. ре чи; Skok 1: 544–545 
„Балк. тур ци зам не по зна тог под ри је тла ... тур ска ри јеч ... пре ко грч ко га из ита ли јан-
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2.6.5. FW 111 s.v. mnihъ asl. ‘monachus’, nsl. menih, mnih, aserb. 
mnih, danič., aruss. mnihъ nest., pol., oserb. mnich, nserb. mich, lit. mnikas, 
minikas, let. mûks. – ahd. munich, mhd. münich, nhd. Mönch; asl., russ. 
monachъ etc. u n m i t t e l b a r  a u s  d e m  g r. [μοναχός] (проред ЈВП) 
vs. SEW s.v. 207 mŭnichŭ asl. mnihъ, urspr. mъnihъ, as. mnihъ etc. – lit. 
mnīkas, minīkas, let. mūkis, ahd. munich aus monachus, daneben monahъ 
[sic!]. mŭnichŭ is ein p a n n o n i s c h e s  Wort (проред ЈВП). ▼Док се у FW 
бар имплицитно (преко руског) помиње гр. μοναχός, у SEW нема ни назнаке 
да је панонизам mŭnichŭ (oтуд и корекција наслова одреднице ?) преко лат. 
monachus, заправо грчка реч28 – као да се рачунало са по сто ја њем одреднице 
*monachъ у којој би све било објашњено (уп. § 3.2.). 

2.6.6. FW 116 s.v. pardosъ, pardъ, pardusъ asl., nsl., [стсрп. пар’дусь], 
čech., pol., aruss. – gr. πάρδος, lat. pardus vs. SEW 232 s.v. parŭdosŭ asl. 
pardъosъ, parъdusъ, parъdъ, nsl. parduc, s. pard ... – mhd. pardo, nhd. 
pardus. ▼Овде „Миклошич није читао самог себе”.29

2.6.7. FW 119 s.v. popъ [...] ngr. παπαδιά, serb. popadija, klr. popad’a 
– без етимона vs. SEW 258 s.v. popŭ ... asl., b., [срп.] popadija, p. popadya 
aus dem klr. – без етимона. ▼Грчка реч у FW стоји тек упоредо са срп. и 
укр. облицима, а не као етимон; одсуство одговарајућег етимона у ту мачењу 
основне речи у SEW (в. § 2.2.2.) отклања помисао да је изостанак гр. пред-
лошка за ову изведеницу само техничка омашка (питање је како би се она 
ту мачила да јој је посвећена засебна одредница).30

2.6.8. FW 119 s.v. poroda asl. ‘paradisus’, [стсрп. порода]. – Wahr-
scheinlich entstellt aus gr. παράδεισος, lat. paradisus, nsl. paradiž, mhd. 
paradîse vs. SEW 259 s.v. poroda asl. ‘paradisus’ – Wohl eine Verunstaltung 
des fremden Wortes. ... ▼Овде је, пре него ли случај кад „Миклошич није 

ско га при дје ва ga e tan од име на гра да Ga e ta, али не ма до ка за да су се ов дје пра ви ли 
гај та ни”. БЕР 1: 225 пре ко гр. γαϊετανόν од ср лат. ga i ta num, келт ског по ре кла; SoP hoc lES 
Ø; an dri o tiS: 60: γαϊτάνι < ср гр. γαϊετανόν < лат. ga i ta num (по Ло ко чу < тур. ğaj tan < ар. 
hi tan; пре ма Г. Хелм рај ху по ет ни ку келт ског по ре кла).

28 Та ко va SMEr: 100 s.v. mo nah не ма стсрп. мних; Skok 2: 453 s.v. mo nah на во ди 
стсрп. мних (не ма va SMEr GL); BEz laJ 2: 177; пре ма ESJS: 512 s.v. mъnichъ ве ли ко мо рав-
ска реч < ствнем. mu nih < влат. mo ni cus < лат. mo nac hus < гр. μοναχός, уз на по ме ну, без 
по себ не од ред ни це, да су стсл. monachъ итд. ди рект но из грч ког.

29 Иако Skok Ø; уп. va SMEr: 111 s.v. par’dusь стсрп. ‘пан тер’; Фа Смер 3: 206 s.v. 
ֲар дус, струс. ֲар ду съ < гр. πάρδος – да при су ство -усъ ни је (упр кос Пре о бра жен-
ском) до каз по ре кла од лат. par dus, уп. ук сус; SoP hoc lES: 854 πάρδικος adj. of πάρδος or 
= Παρθικός; an dri o tiS Ø.

30 Та ко va SMEr: 121 и БЕР 5: 522–523; Skok 3: 8‒9 s.v. pop; SoP hoc lES Ø; an dri o tiS: 
262.
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читао самог себе”, у питању промена мишљења, због чега су из SEW, осим 
грчког, изостале и друге потврде дате у FW.31

2.6.9. FW 119 s.v. porta aserb. ‘domus hospitum’ danič., bulg. portъ, 
klruss. firta, chvirtka, nserb. porta, pol. forta, fortka – ngr. πόρτα, lat. porta, 
rum. poartъ, mhd. phorte, nhd. Pforte. vs. SEW 260 s.v. porŭta asl. porъta 
‘Thor’, porъtatisa, b. s. porta, č. porta, ... p. porta, forta klr. chvortka, forta 
– ahd. pforta, and. port, finn. portti. ▼Чак и ако ово јесте случај кад 
„Миклошич није читао самог себе” (те је у SEW изоставио гр., лат. и рум. 
облике из FW), нејасно је зашто у SEW одредница посвећена германизму 
садржи стсл., буг. и срп. потврде. Пример за неразграничавање путева позај-
мљивања.32

2.7. FW има више/боље – SEW мање/лошије, другачије (чак и 
погрешно).

2.7.1. FW 74 s.v. ambis m. serb. ‘abyssus’ vuk, ambisati se vb. ‘dirumpi’, 
it. abisso, mhd. abyss, alb. avis – gr. ἄβυσσος mit eingeschaltetem m und 
dadurch bewirkter Verwandlung des v in b, wie in serb. alempije ἀλύπιος, 
čempres cypressus; komendijaš commoedus vs. SEW 3 ambisŭ: s. ambis 
‘abyssus’. Vergl. ambisati se ‘bersten’ – gr. ἄβυσσος. ▼Исцрпан фонетски 
коментар из FW није ушао у SEW (као ни у друге речнике који су се само на 
њега ослањали).33

2.7.2. FW 81 crъky f. gen. crъkve asl. ‘ecclesia’, nsl., kroat., serb., russ. 
etc. – ahd. chîrihhâ ... nach einigen aus κυριακόν, nach andern aus [lat.] 
circus vs. SEW 28 [...] das d. Wort wird mit gr. κυριακόν in Zusammenhang 
gebracht. ▼Необичан је коментар да се немачка реч д о в о д и  у  в е з у  са 
гр. κυριακόν – као да је у питању нека флуидна релација, а не директно по-
рекло.34

31 Та ко va SMEr: 121 s.v. po ro da (стсрп., XIV в.) < παράδεισος (уз мо гу ћу пуч ко е-
ти мо ло шку ана ли зу на po + rodъ), до зво ља ва и из во ђе ње од нгр. παράδη; Skok 3: 13 s.v. 
po ro da < παράδη, скра ће но од παράδεισος (има va SMEr GL: 121).

32 Не за ви сно од SEW, као балк. гре ци зам ту ма че va SMEr: 121 aserb. porьta (уз са -
вре ме не ди јал. по твр де); Skok 3: 13–14 „на ис то ку гре ци зам лат. под ри је тла, на за па ду 
ла ти ни зам (ри јеч је при па да ла балк. ла ти ни те ту)”, (има va SMEr GL: 121); БЕР 5: 532; 
SoP hoc lES: 911 = lat. por ta; an dri o tiS: 291 < лат. por ta.

33 Без овог ко мен та ра и va SMEr: 42 (ма да va SMEr: 78 s.v. kiparisь ука зу је на kum-
pa ris ‘чем прес’); Skok 1: 3 s.v. abis; бер 1: 10 s.v. амбùс; нај пот пу ни је ерСЈ 1: 146–147; 
an dri o tiS: 3.

34 Па да у очи да ни Фа смер ни је ра чу нао са грч ким по ре клом (тј. ни је увр стио 
ову реч у сво ју мо но гра фи ју о с.-х. гре ци зми ма, да кле, va SMEr Ø), док у ве ћи ни оста лих 
реч ни ка (нпр. три у ко ји ма FW ни је на спи ску ли те ра ту ре) не ма ди ле ме око крај њег 
ис хо ди шта овог тер ми на, уп. Skok 1: 275 (ис пра вља гр. пред ло жак у κυριακή); ЭС СЯ 
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2.7.3. FW 86 s.v. ela bulg. jala, elate, jalajte, serb. ela, elate, elamo 
‘wolan’ – gr. ἔλα ‘veni’ ... hinsichtlich der Formen, vgl. man nsl. na, nata, 
nate vs. SEW 62 s.v. gel b. gel, jela, ela ‘komme’, s. gela, ela, klr. hyl’a – 
tur. gelmek ‘kommen’, impt. gel, gr. ἔλα. ▼Овде се ради о две сазвучне али 
различите речи, исте врсте и значења, где је једна грецизам а друга турци зам: 
нити је гр. облик резултат аферезе почетног тур. g-, нити је турски настао 
проширивањем грчког. Стога би било боље да одредница из FW није уметнута 
у нову у SEW. Каснији етимолози су пропустили и Миклошичев коментар у 
FW да паралелу формалном развоју пружа слн. na, nata, nate.35

2.7.4. FW 87 s.v. fenjer serb. ‘laterna’, bulg. fener, fenjer, rus. fonarь 
– türk. fener, gr. φανός, φάρος vs. SEW 57‒58 s.v. farŭ2 p. far ‘Leuchtturm’, 
r. farosъ – it. faro, gr. φάρος. Auf φάνος (φανάριον) beruht s. panos, r. fonar, 
wr. chvonar, türk. fener, b. fener, s. fenjer. ▼У SEW су обједињене две од-
реднице, тако што је стара из FW, као турцизам гр. порекла, уметнута у нову, 
посвећену грецизму (без прављења разлике између пољ. far и стсрп. панос) 
‒ а да није објашњено да је управо деминутив из заграде био извор турцизма 
(уп. Skok). Ово је један од случајева где долази до изражаја проблематичност 
вишејезичне концепције речника.36

2.7.5. FW 108 s.v. malaksati serb. ‘debilitari’ vuk. – gr. μαλάσσειν, 
aor. μαλάξαι + ibid. malakija asl. ‘mollities’ – gr. μαλακία vs. SEW 181 s.v. 
malakija asl. μαλακία malakij, p. malacya ‘Windstille’. Damit verwandt ist 
s. malaksati von ἐμάλαξα. – Aus dem gr. ▼Спајање две одреднице из FW 
у једну у SEW, уз коментар да је глагол сродан са именицом, иако формал-
но економично, није срећно решење: ради се о два грчка предлошка. Они 
јесу сродни на нивоу грчког језика, али из перспективе позајмљивања то 
су одвојене речи, притом посведочене у два различита језика, старословен-
ском и српском. Стога је решење у FW боље него у SEW. На овом примеру 
огледа се и сложеност самог концепта етимолошког речника свих словенских 
језика.37

3: 198–199 (из во ди се не по сред но од ствнем. ре чи крај њег гр. по ре кла); SP 2: 94–95 
(на во ди се крај њи гр. ети мон).

35 Уп. va SMEr: 56; Skok 1: 488 бал ка ни зам ве ро ват но тур.-арап. по ре кла; OC: 
30–31 s.v. ела, 21 s.v. ге ла; БЕР 1: 488 s.v. ела, елаֳе – сви осим Ско ка из во де од гр. ἔλα, 
ἐλάτε < ἐλαύνω. Ар гу мент за одво је но тре ти ра ње гре ци зма и тур ци зма би ло би и по-
сто ја ње тур. ela do < гр. ἔλα ἐδῶ ‘до ђи (ова мо) тј. хај де ова мо’.

36 Та ко већ va SMEr: 59 fe ner, fe njer < тур. fe ner < ср гр. φανάριον (не ма срп. pa nos); 
Skok 2: 598–599 s.v. pa nos [<] гр. φανός, дем. φανάριον.

37 У реч ни ци ма по је ди нач них је зи ка овај про блем не по сто ји, уп. va SMEr: 94 
(има Mi ew: 181); Skok 2: 361 (има va SMEr GL: 94); бер 3: 625; an dri o tiS: 196 та ко ђе 
одво је но: μαλάξω < стгр. μαλάσσω, μαλακία < стгр. μαλακία.
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2.7.6. FW 125 s.v. sipija aserb. ‘sepia’, serb. sipa – gr. σηπία vs. SEW 
296 s.v. sipa nsl. kr. s. ‘Тintenfisch’ – it. seppia, gr. σηπία. ▼Промена насло-
ва у SEW у складу је са изостављањем стсрп. облика и одговара наведеним 
савременим потврдама – чији јадрански ареал оправдава и измену етимона. 
Свака одредница за себе је на месту, проблем настаје тек када се оне посма-
трају заједно – што иде на рачун сложености концепта речника. За разлику од 
претходног случаја (в. § 2.7.5.), уместо што је стара одредница избачена, овде 
је било упутно уметнути је у нову.38

2.7.7. FW 127 s.v. spuga kroat. ‘spongia’, serb. spugav ‘spongiosus’ 
mik., sln. špongija, klruss. špondja (in Nordungern), rum. spongie, magy. 
spongya – lat. spongia, it. ven. sponga, gr. σπογγία, ahd. spunga vs. SEW 297 
s.v. sjungerǔ b. sjunger ‘Schwam’, s. sundjer – ngr. σφογγάρι, gr. σπογγιά. 
▼Промена наслова у SEW прекида континуитет са одредницом FW у свему 
осим у крајњем етимону. Измена је у складу са новоуведеним буг. и срп. обли-
цима, али управо њихова фонетика указује да им је непосредни предложак 
морао бити турски а не грчки, односно да су ту у питању две различите одред-
нице. Стога је оправдано истовремено рачунати да је одредница spuga из FW 
у SEW изостала (нема је ни vaSMEr), док се сунђер не налази у FW. Добру ана-
лизу путева позајмљивања дао је Skok.39

2.8. FW има грецизам као о д р е д н и ц у  – SEW је уопште н е 
с а д р ж и.
Оваквих речи има 67 – од тога 52 припадају и (старо)српском (по-

некад и српскословенском, в. нап. 2) језику. Већину их је регистровао 
још Миклошич, а двадесетак смо овде додали у угластим заградама. 
Многе одреднице у FW формиране су на основу потврде из само једног 
језика, што је ситуација која је данас битно измењена (или бар релати-
визирана40), али за ову прилику преглед етимологисаности српских 

38 Упра во та ко и va SMEr: 132–133 s.v. si pi ja стсрп. реч ту ма чи као не сум њи ви 
сред њо ве ков ни гре ци зам, а но ви је по твр де са При мор ја као ве ро ват не ро ма ни зме – 
јер не мо гу би ти од нгр. σουπιά; Skok 3: 240 исто та ко (има va SMEr GL: 132); an dri o tiS: 
332 σουπιά < стгр. σηπία. 

39 Да кле, va SMEr Ø *спу га, ни ти га по ми ње s.v. sun đer < осман. sünger < нгр. 
σφογγάρι < стгр. σπόγγος, атич. σφόγγος (va SMEr: 139) – под прет по став ком да је ра чу нао 
да је спу га ро ма ни зам (грч ког по ре кла), пи та ње је за што има сун ђер, као тур ци зам 
(грч ког по ре кла); Skok 3: 314 s.v. spu žva (далм.-ром. лек сич ки оста так < лат. spon gia < 
гр. σπογγία, мле тач ки spon ga ди рект но од атич ког σπόγγος ), Skok 3: 362 s.v. sun đer 
(има va SMEr GL: 139); an dri o tiS: 335 σπόγγος < σπόγγος.

40 Ов де ни су у пи та њу пра ви ха пак си, већ ре чи по све до че не, пре ма Ми кло ши-
че вом са зна њу из 1867, ис кљу чи во у јед ном сло вен ском је зи ку: 21 са мо у ста ро сло вен-
ском, 7 са мо у бу гар ском, 14 са мо у срп ском, 6 са мо у ру ском, по јед на у сло ве нач ком 
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грецизама ограничили смо на поређење ситуације код Миклошича са 
њиховом заступљеношћу у два највећа релевантна извора, vaSMEr и 
Skok, не идућу даље у сопствена истраживања.

2.8.1. FW 75 s.v. armas bulg. ‘desponsatio’, armasa, armasuva vb., 
armasnik, armasnica – gr. ἁρμόζειν, aor. ἁρμόσαι, das jedoch in dieser 
Bedeutung nicht vorzukommen scheint.41

2.8.2. FW 82 s.v. cьngarь aserb. ‘sutor’ – mgr. τζαγγάρις.42

2.8.3. FW 82 s.v. čedrun, čidrun, serb. ‘citrus’ mik., četruna vuk, pol. 
cytryna, lit. citras, magy. czitrom, klruss. cytrom, rum. citrъ, kitrъ, citroamъ 
– gr. κίτρον, lat. citrum.43

2.8.4. FW 83 s.v. dafina asl. ‘laurus’, bulg. dafinъ, serb. dafina ‘oleaster’ 
– gr. δάφνη.44

2.8.5. FW 83 s.v. deksa bulg. ‘accipere’ – gr. δέχεσθαι, aor. δέξασθαι.45

2.8.6. FW 84 s.v. děmonъ asl. ‘daemon’, [стсрп. демонь] – gr. δαίμων.46

2.8.7. FW 84 s.v. djerakar aserb. ‘falconarius’ danič. – mgr. γερακάρης.47

2.8.8. FW 84 s.v. domestikъ asl. ‘domesticus’, [стсрп. доместикь], aruss. 
demestikъ nest., russ. demestvo ‘cantus ecclesiasticus’ – gr. δομέστικος, lat. 
domesticus ‘qui in ecclesia cantui post protopsalten praeest’.48

и укра јин ском. Да њих за пра во не ма то ли ко по ка за ла је и ова ана ли за ко јом је број од 
21 ста ро сло вен ског „ха пак са” ума њен за 9 већ са мим ре ги стро ва њем ста ро срп ских 
по твр да.

41 Исто та ко и БЕР 1: 15 (у пи та њу су ју жни и ју го за пад ни го во ри, в. и та ХоВ Ски 
1951: 12), ма да се не ци ти ра FW, ни ти се ко мен та ри ше Ми кло ши че ва опа ска да гр. гла-
гол не ма спе ци фич но зна че ње ‘ве ри ти се, за ру чи ти се’. За оп ште ‘при ли чи ти, од го ва-
ра ти’, уп. an dri o tiS: 36 ἁρμόζω < стгр. ἁρμόζω; на ро чи то SoP hoc lES: 249 ἁρμόζω ‘to be 
good for (as a me di ci ne)’, ἁρμογή ‘a fit ting, jo i ning, ar ran ge ment, com mis sion, jo int’, 
ἁρμολογέω ‘to fit to get her’, ἁρμολογία = ἁρμονία.

42 Исто и va SMEr: 49 s.v. *cengarь, cegarь, cьgarь; Skok 1: 255; SoP hoc lES: 1080 – сви 
се сла жу у из во ђе њу од гр. τζάγγα ‘ка ма шна’ < перс. zan ca.

43 Та ко ни va SMEr Ø (уп. ипак va SMEr: 49, 77 s.v. će dar, cf. kedrь < κέδρος); Skok 
1: 269 s.v. ci tar < лат. ci trus > тал. ce dro < гр. κέδρος, да ље и ce trun, če trun, ci tron; SoP ho-
c lES: 666 κίτριον / κίτρον ci tre um = μῆλον μηδικόν; an dri o tiS: 160 κίτρο < ка сно гр. 
κίτρον < лат. ci trus. Скок, очи то због фо нет ске бли ско сти ре флек са, пре ви ђа раз ли ку 
из ме ђу две грч ке ре чи, за ‘ке дар’ и ‘ли мун’. Дру го је пи та ње оправ да но сти узи ма ња 
гр. об ли ка за не по сред ни пред ло жак, по што ч- ја сно ука зу је на ро ман ско по сред ство.

44 Та ко и va SMEr: 50; Skok 1: 331 (има va SMEr GL: 50).
45 Та ко и БЕР 1: 335 аор. ἔδεξα < δέχομαι.
46 Та ко и va SMEr: 51 s.v. demonь, где до да је demonolitь ‘ка мен за од вра ћа ње ђа во ла’ 

< δαιμονόλιθος; Skok 1: 391 ту ма чи реч као ин тер на ци о нал ни ла ти ни зам гр. по ре кла 
(не ма va SMEr GL).

47 Исто та ко и va SMEr: 55; Skok 1: 478 (има va SMEr GL: 55).
48 Слич но и va SMEr: 54 aserb. domestikь ‘equ es pa la ti nus su pre mus, exer ci tu um 

dux’; Skok Ø, Фа Смер 1: 497–498 s.v. де ме сֳик ‘цр кве ни по јац, хо ри ста’ [асимилација 
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2.8.9. FW 85 drenopolje serb. ‘Adrianopolis’, aserb. drěnopolje danič. 
– gr. Ἁδριανόπολις; das bulg. und das serb. Wort sind entstanden unter der 
Einwirkung von drěnъ : nsl. dren ‘cornus’, bulg. dren, serb. drijen etc.49

2.8.10. FW 85 s.v. dromonija aruss. ‘dromon’, it. dromogna, afz. dromon, 
mhd. tragmunt, mlat. dromo – gr. δρόμων.50 

2.8.11. FW 87 s.v. fasa aruss. ‘palumbes’ – gr. φάττα.51

2.8.12. FW 87 s.v. felonъ asl. ‘penula’, aserb. pělonь danil., rum. falon 
– gr. φελόνης, φελόνιον.52

2.8.13. FW 87 s.v. fialь aruss. ‘poculum’, russ. fialъ, čech. fiala, rum. 
fialъ – gr. φιάλη, lat. phiala.53

2.8.14. FW 88 s.v. florin bulg. ‘ducatus’ milad., magy. forint, serb. 
forinta – mgr. φλουρί, alb. fljori ‘aurum’, it. fiorino.54 

2.8.15. FW 92 s.v. herotonisati, hirotonisati vb. asl. ‘ordinare’, [стсрп. 
хиротонисати ‘рукоположити’, херотоније n. ‘гласање, избор’ XIII в.] 
– gr. χειροτονεῖν, aor. χειροτονῆσαι.55

2.8.16. FW 93 s.v. ipodrumъ asl. ‘hippodromus’ – gr. ἱππόδρομος; cf. 
podrumъ § 2.5.4.

во ка ла у руском]. Фа смер се на оба ме ста сла же да је ети мон гре ци зам лат. по ре кла 
(раз ли ка у зна че њи ма је не бит на); SoP hoc lES: 392: δομέστικος (= lat. do me sti cus) ‘one of 
the im pe rial body-gu ard; church of fi cer’.

49 Ово va SMEr Ø; Skok 1: 432–433 да је исти крај њи ети мон али не на во ди – јер 
не ма FW – ту ма че ње о на сла ња њу пр вог де ла сло же ни це на до ма ћу др(иј)ен, већ са мо 
ука зу је на ве зи ва ње дру гог еле мен та за до ма ћу име ни цу по ље; БЕР 1: 480 s.v. Едир не 
< Од рин, БЕР 4: 806 s.v. Од рин < Ἁδριανούπολις (не по ми ње се Ми кло ши че во ту ма че-
ње у FW – у бу гар ском се тај то по ним, опет пуч ком ети мо ло ги јом, на сла ња на одри на 
‘ста ја, обор’). Слич но о ути ца ју до ма ћег фи то ни ма и F. Mi klo sich: Die sla vischen Or tsna-
men aus Ap pe la ti ven I. Denkschrif ten der Ka is. Aka de mie in Wi en, Phil.-hist. Classе XXI/ 
1872: 75–106. ‒ за овај по да так за хвал ни смо проф. др Алек сан дру Ло ми. 

50 Из гле да да реч није за жи вела у ру ском, Фа Смер Ø; SoP hoc lES: 396 ‘a kind of a light 
ves sel, etc.’

51 Из гле да да овај на зив за го лу бове није заживео у ру ском, Фа Смер Ø; an dri o tiS: 
397: φάσσα < стгр. φάσσα [‘ди вљи го луб’].

52 Та ко и va SMEr: 59: стсрп. felonь / pělonь < ср гр. φαιλόνιον, φαινόλης ‘огр тач, 
ка ба ни ца, ман ти ја’; Skok Ø; an dri o tiS: 398, 394–395 φελόνη = φαιλόνι ‘ман ти ја’ < лат. 
pa e nu la [‘пут на ка ба ни ца’].

53 Та ко и Фа Смер 4: 192 ди рект но из гр. φιάλη; an dri o tiS: 399 φιάλη < стгр. φιάλη.
54 Буг. об лик је не сум њи во ди рект ни гре ци зам (уп. Фи ли По Ваба й ро Ва 1969: 

167–168 s.v. флурùна, флорùн < нгр. φλουρίνι < клат. flo ri nus итд.; та ко и an dri o tiS: 403 
φλουρί / φλωρί, SoP hoc lES Ø), док срп. хун га ри зму, као ни са мој мађ. ре чи ко ја ни је из 
грч ког, ов де и ни је би ло ме сто (Skok 1: 525 s.v. fo rin ta с пра вом не по ми ње грч ки, та-
ко ђе va SMEr Ø).

55 Та ко и va SMEr: 63; Skok 1: 665 s.v. he ro to ni je (има va SMEr GL: 63, не ма стсл. 
по твр ду); ФаCмер 4: 234 < гр. χειροτονῶ (-ис од гр. аори ста).
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2.8.17. FW 94 s.v. jedjupak serb. ‘zingarus’, idjupak mik. – gr. αἰγύπτιος, 
ngr. γύφθος, mlat. aegyptiacus; vgl. sp. gitano, fz. égyptien, engl. gypsy.56

2.8.18. FW 94 s.v. jehinъ asl. ‘erinaceus’ – gr. ἐχῖνος.57

2.8.19. FW 94 s.v. jepistolija asl. ‘epistola’, [стсрп. (j)епистолија] – 
gr. ἐπιστολή.58

2.8.20. FW 94 s.v. jepitrovь aserb. ‘curator’ – gr. ἐπίτροπος.59

2.8.21. FW 95 s.v. kalamarь asl. ‘calamarium’, čech., pol., klruss. ... 
– lat. calamarium, gr. καλαμάριον; daher stammt auch nsl. kalamar ‘riba sepia 
loligo’, [с.-x. каламар].60

2.8.22. FW 95 s.v. kalesa bulg. ‘vocare’ verk., ‘in animo habere’ milad. 
– gr. καλεῖν, aor. καλέσαι.61

2.8.23. FW 96 s.v. kantinarъ, kantenarъ aserb. ‘numerus centenarius’ 
– ngr. κεντηνάριον, lat. centenarium, ahd. zentenâri.62

56 Сла бо по све до че но, сто га va SMEr Ø; Skok 2: 394b s.v. ma za ti са мо ус пут ни по-
мен по во дом: „ма ђу пац [< μάγειρος] ... уна кр шта њем са је ђу пац < aegypti us” (ина че 
до бро по све до че но у RJA); SoP hoc lES: 91 Αἰγύπτιος без овог зна че ња; an dri o tiS: 74 
γύφτος < ср гр. Γύφτοι < стгр. Αἰγύπτιοι.

57 Ка ко реч ни је срп ска, va SMEr Ø, док Skok 1: 782a s.v. jež са мо упу ћу је на гр. 
ἐχῖνος, нем. Igel – као на па ра ле ле до ма ћој ре чи; не ма стсл. је хи нъ јер ни је имао FW 
(SEW: 106 s.v. je žĭ не по ми ње ие. па ра ле ле, па ни грч ку); ESJS Ø.

58 Не за ви сно од FW, као ста ро срп ску реч (ако и ова стсл. по твр да ни је то) има ју 
је и va SMEr: 57 s.v. epi sto li ja; Skok 1: 492–493 s.v. epi sto la на во ди све, пра ти пу те ве по-
зајм љи ва ња (има va SMEr GL: 57).

59 Та ко и va SMEr: 70; Skok 1: 774 (има va SMEr GL: 70) – обо ји ци не до ста је об лик 
са за вр шним -ovь. Од два по ме на (Да ни чић 3: 523 за је дан ре фе ри ше на Пу цић I, а за 
дру ги на Пу цић II, оба пу та на исту стра ну), за пра во су оба у ис тој ис пра ви Пу цић II: 
120, а нор ма лан стсрп. лик је пи тр оп, ко ји Да ни чић 2: 307 до но си из MS и из Пу ци ћа 
(упу ћу ју ћи ода тле на је пи троп ко га не ма!).

60 Не ма ни va SMEr Ø; Skok 2: 18 s.v. ka lam „ро ман ска из ве де ни ца на -ari us > -ar 
је ka la mar ‘оли гањ’ (‘тин тар ни ца’, ‘под оч ња ци’)”; SoP hoc lES: 620 καλαμάριον: 1) ‘reed-ca se, 
pen-ca se; ink stand’, 2) ‘ca la mary, dif fe rent from σηπία‘; an dri o tiS: 142 s.vv. καλαμαράς = 
καλαμάρι ‘ма сти о ни ца’ < лат. (the ca) ca la ma ria (= θήκη καλαμῶν γραφῆς ‘пер ни ца, 
спрем ни ца за пе ра за пи са ње’), а за тим мор ски ка ла мар пре ма ма сти о ни ци.

61 Та ко и БЕР 2: 165 s.v. ка лèс(у)вам, ка лè сам ‘по зи вам на свад бу, ве рид бу и сл.’, 
без по ми ња ња Ми кло ши ча; иако va SMEr Ø; Skok Ø, исти гла гол пред ста вља и об лик 
срп. ди јал. (Вра ње) ка ле сва m. ‘онај ко ји иде са бо цом ра ки је и по зи ва на свад бу или 
ве рид бу, бу кли јаш’ [rec te: vb. 3.sg. ‘иде ... и по зи ва ...’ тј. нор ма ли зо ва но у ин фи ни тив: 
‘ићи ... и по зи ва ти’] (РСА s.v.).

62 Та ко и va SMEr: 74: kantinarь ‘pon dus cen te na ri us, Zent ner’ + kentenarь, kantenarь, 
kendinarъ, čen te nar < нгр. κεντηνάριον < лат. cen te na ri um; Skok 2: 35 s.v. kan tar2 ‘ва га’ 
„балк. тур ци зам ро ман ског под ри је тла < лат. cen te na ri um > биз. κεντηνάριον”; SoP hoc lES: 
659 ‘the La tin cen te na ri us, of one hun dred (who pos ses ses one hun dred se ster tia; cen tu rio; 
κ. sc. pon dus = qu in tal = 100 λίτραι)’; an dri o tiS Ø.
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2.8.24. FW 96 s.v. kapara serb. ‘capparis’ mik., russ. kapersy, pol. 
kapary, magy. kaporna – ngr. κάππαρι [‘мирођија’]. ▼Срп. фитоним, веро-
ватно због одсуства у FW, касније није препознат као грецизам.63

2.8.25. FW 96 s.v. kapiklarije asl. ‘clavicularius’ – gr. καπικλάριος, 
aus dem lat. entstellt.64

2.8.26. FW 97 s.v. kata praep. asl., in bulg. und serb. Quellen: kata dьnь 
‘quotidie’ etc., kata godinu danič. – gr. κατά.65

2.8.27. FW 98 s.v. kipariš bulg. verk., milad., pol. cyprys, [стсрп. кипа-
рись, српсл. ћипарись], serb. čempres etc., rum. kiparos – gr. κυπάρισσος.66

2.8.28. FW 98 s.v. kirъ asl. ‘dominus, domina’, bulg. ćir [sic!], serb. 
ćir, ćira, russ. kjurъ, kurъ – gr. κύριος, κυρία.67

2.8.29. FW 99 s.v. komen nsl. ‘focus’, bulg. kumin, serb. komin ‘culina, 
fumarium, focus’ mik., klruss. komyn, komen ‘fumarium’, russ. kaminъ, 
kominъ Dalь – ngr. κάμινος, καμίνι ‘focus’, rum. kamin, it. camino, [без 
лат. caminus], nhd. Kamin. ▼Док Миклошич недвосмислено даје грчки 
етимон, ни vaSMEr ни Skok заправо не рачунају са (непосредним) гр. по-
реклом.68

63 Сто га va SMEr Ø; Skok 2: 145 s.v. ko par ‘ми ро ђи ја, Cap pa ris spi no sa’: „свесл. и 
прасл., ако ни је по су ђен (та ко Me il let)... По ста ње ни је утвр ђе но. До во ди се у ве зу са 
ко при ва ... лит. kvep ti = kvepë ‘ми ри са ти’ – што је нај вје ро ват ни је. При је вој о оста је 
не ја сан”. Скок не ма ка пар (уп. РСА: ка пар, ка па ра, ка пра) ни ти грч ки пред ло жак – 
има у ли те ра ту ри Mi ew: 129 = ko prŭ 2, та ко ђе без гр. об ли ка); Фа Смер 2: 184 s.v. ка-
ֲерс, pl. ка ֲ ер сы < хол. kap pers / енгл. ca pers < фр. câpres < лат. cap pa ris, гр. κάππαρις; 
an dri o tiS: 147 κάπαρη < стгр. κάππαρις.

64 Та ко и ESJS: 303: ср гр. < влат. *ca pi cu la ri us < лат. cla vi cu la ri us; SoP hoc lES: 628; 
καπικλάριος „a cor rup tion of κλαβικουλάριος ‘tur nkey’”; an dri o tiS Ø.

65 Та ко и va SMEr: 75; Skok 2: 60 „adj. in decl. у ди стри бу тив ној упо тре би”; ESJS Ø.
66 Та ко, и још де таљ ни је, va SMEr: 78 стсрп. kiparisь, та ко ђе ki fa ris, kum pa ris; 

Skok 1: 56 s.v. ar ci pres опи су је три раз ли чи та пу та по зајм љи ва ња: „ћи па рис (До мен-
ти јан), ће па риз (Вук, Пе раст итд., Љу би ша) ди рект но из грч ког, оп шти на зив чем прес 
из ита ли јан ског, Ку прес из дал ма то ро ман ског”; an dri o tiS: 177.

67 Та ко и va SMEr: 87 s.vv. kÿra, kÿrь < ср гр. κῦρ, κύρυς < κύριος, да нас и ћир; Skok 
2: 83 не ма ћир, ћи ра – ко је до но си већ Ми кло шич, та ко ђе од Еле зо ви ћа Фа смер (ко га 
Скок, ина че, на во ди у ли те ра ту ри ма да га ни је чи тао до кра ја); БЕР 2: 378–379 s.vv. 
кир, ки рà ; Фа Смер Ø; an dri o tiS: 178; ESJS Ø.

68 Сто га va SMEr Ø; Skok 2: 133 s.v. ko min: „бал кан ско-лат. ca mi nus > гр. κάμινος 
[sic! – да ни је ома шка са сме ром стре ли це ?], мо жда ме ди те ран ског под ри је тла”; БЕР 
2: 572 „Балк.-лат. ca mi nus са не ак цен то ва ним а > о као ста ра по зајм ље ни ца”; Фа Смер 
2: 302 s.v. кó мин „по ло ни зам, пре ко не мач ког из лат. ca mi nus”; SoP hoc lES: 625 κάμινος 
= τέγος, πορνεῖων, L. ‘for nix, lu pa nar’; an dri o tiS: 145 κάμινος < стгр. κάμινος; friSk: 772 
лат. реч из во ди од грч ке (по све до че не код Хе ро до та), као тех нич ког тер ми на не по зна-
тог по ре кла.
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2.8.30. FW 99 s.v. komora nsl. ‘thesaurarium; camera; cubiculum’, 
kroat. komora, serb. komora, kamara ‘cubiculum’, aserb. kamara ‘fornix’, 
russ. kamera, etc. klruss., pol., oтerb., nserb. – lat. camera ‘Gewölbe’, gr. 
καμάρα, ngr. κάμερα, καμάρα ‘cubile’ etc. ▼vaSMEr и Skok рачунају са грч-
ким пореклом.69

2.8.31. FW 101 s.v. kranijev adj. asl. ‘calvariae’, [стсрп. кранијево adj. 
n.] – gr. κράνιον.70

2.8.32. FW 103 s.v. kumerьkь aserb. ‘tributum pro mercibus exsolven-
dum, portorium’ danič. – mgr. κομμέρκιον, ngr. κουμέρκι, lat. commercium.71

2.8.33. FW 106 s.v. livanъ asl. ‘thus’, [стсрп. ливань] – gr. λίβανος.72

2.8.34. FW 109 s.v. martirisa vb. bulg. ‘testari’ verk. – ngr. μαρτυρῶ, 
aor. μαρτυρῆσαι, rum. martor ‘testis’.73

2.8.35. FW 111 s.v. mlъhъ, mъhlъ asl. ‘vectis’ – gr. μοχλός [‘озиб, 
полуга’].74

2.8.36. FW 112 s.v. mrъtva asl. ‘myrtus’ [срп. мирта] – gr. μύρτος.75

69 Ка ко ни су има ли Ми кло ши ча, не по ле ми шу са њим (што ина че чи не са не ким 
ауто ри ма, раз ли чи тим по во ди ма): va SMEr: 81 s.v. ko mo ra < καμάρα (ин си сти ра на гр. 
по ре клу због ак цен та); Skok 2: 24–25 καμάρα > ca me ra [= ћемер] (не ма va SMEr GL); 
Фа Смер 2: 305 s.v. ко мо ра ин си сти ра на гр. по ре клу са ар гу мен том ак цен та; SoP hoc lES: 
624 καμάρα ‘arch, va ult’, ‘a bo at with an ar ched co ve ring’; an dri o tiS: 145 καμάρα. θολωτή 
στέγη < стгр. καμάρα, κάμαρα < лат. ca ma ra < καμάρα.

70 Та ко va SMEr: 84 s.v. kra ni je vo mě sto ‘Gol got ha’, по лу пре ве де ни ца од κρανίου 
τόπος (До мен ти јан); Skok 3: 269 s.v. skra nje ‘сле по оч ни це’ са мо ка же да то не мо же би ти 
у ве зи са гр. κρανίον (не ма va SMEr GL), a дру га од ред ни ца на ко ју се под κρανίου упу-
ћу је у ин дек су, *ka va ra, не по сто ји; SoP hoc lES 688 κρανίον ‘skull; Gol got ha’; ESJS Ø. 

71 Ова кав низ у FW под ра зу ме ва да је гр. < лат.; та ко и va SMEr 86, 55 s.vv. 
kumerьkь, đu mruk; Skok 2: 233 s.v. kumerekь ле по ту ма чи ви зан тиј ски пут ла ти ни зма и 
ука зу је на тур ци зам ђу мрук (не ма va SMEr GL); SoP hoc lES: 678; an dri o tiS Ø.

72 Та ко и va SMEr 91 s.v. livanь; Skok 2: 311 „Цр кве ни бал кан ски гре ци зам ... сем. 
под ри је тла” (има va SMEr GL: 91); Фа Смер 2: 493 „‘та мјан; др во ко је да је та мјан’, пре ма 
име ну зе мље, Ли бан”; SoP hoc lES: 713 са мо из ве де ни це: λιβανόω, λιβανοφόρος итд.; 
an dri o tiS: 186.

73 Гла гол је са мо бу гар ски (уп. БЕР 3: 674), име ни ца мар тир (и ње не из ве де ни-
це), бал кан ски гре ци зам и ин тер на ци о на ли зам, уп. va SMEr: 95 mar ti ro lo gion ‘књи га о 
му че ни ци ма’, Ø ово; Skok 2: 379‒380 s.v. mar tir „уче на цр кве на ри јеч, гре ци зам или 
ла ти ни зам, од гр. μάρτυρ > лат. martyr” (не ма va SMEr GL).

74 ESJS Ø; SoP hoc lES: 771 μοχλο-ποιέω ‘to bar a do or’, μοχλευτικός = δυνάμενος 
μοχλεύειν, etc.; an dri o tiS: 217.

75 va SMEr Ø; Skok 2: 471–472 s.v. mr ta „Дал ма то-ро ман ски лек сич ки оста так од 
гр.-лат. myrta < μύρτος, ме ди те ран ског под ри је тла”; БЕР 4: 119 s.v. мирֳ (ма ло друк-
чи ји ети мон Фи ли По Ваба й ро Ва 1969: 126); Фа Смер 2: 627 мир си на ‘мирт’”. ESJS: 478 
s.v. mirъtъ < лат. myrtus < гр. μύρτος, буг. мирֳ ди рект но из грч ког: an dri o tiS: 225 
μύρτο < стгр. μύρτον.
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2.8.37. FW 115 s.v. ordanj klruss. ‘der Ort wo das Wasser geweiht 
wird’ band.76 – gr. ἰορδάνης [‘река Јордан’].

2.8.38. FW 124 s.v. sarakusti asl. ‘quadragesima’ – ngr. σαρακοστή für 
τεσσαρακοστή.77

2.8.39. FW 124 s.v. semidalъ asl., russ., [стсрп. симидарь, срп. симит] 
– gr. σεμίδαλις; vgl. türk. arab. semîd.78 

2.8.40. FW 124 s.v. sfungato asl. ‘cibi genus’, [стсрп. сфунгато] – 
ngr. σφουγγάτον.79

2.8.41. FW 125 s.v. silignь asl. ‘siligo’ – gr. σίλιγνις, lat. siligo.80

2.8.42. FW 125 s.v. sinapъ asl. ‘sinapi’, [стсрп. синапь] – gr. σίναπι, 
nhd. Senf.81

2.8.43. FW 125 s.v. sinkritъ asl. ‘qui est a secretis’ – gr. ἀσηκρῆτις.82

2.8.44. FW 125 s.v. sinorъ asl. ‘confinium’, bulg. sinor siebenb., serb. 
sinor, sinoriti vb. [стсрп. синорь], alb. synor – gr. σύνορος.83

2.8.45. FW 125 s.v. skaram serb. ‘scalmus’ mik. – it. scarmo, schelmo, 
scalmo, gr. σκαλμός.84

2.8.46. FW 125 s.v. skepar bulg. ‘securis’ tetragl. – ngr. σκέπαρνον, 
σκεπάρνι.85

76 Из гле да да овај Ми кло ши чев из вор (Starosvêtskij ban du ri sta, Mo skva 1861, vol. 
III) ни је био екс цер пи ран за укра јин ске реч ни ке (у ко ји ма ову реч ни смо на шли, та-
ко ђе ЭС СЯ Ø; ESJS Ø), али она је по све до че на у ру ском и бе ло ру ском (Фа Смер 2: 23 s.v. 
ер дáнь), уп. и (сли ве но са пред ло гом) срп. во јор да ње (у цр кве ној пе сми, А. Ло ма усме но).

77 Иако ESJS Ø, ме ђу ви ше по твр да у Mi lP: 823 стоји и јед на срп ска (krmč-sa ec. 
XVI, foll. 347). 

78 Та ко и va SMEr: 131–132 s.v. simidarь; Skok 3: 236 s.v. si mit; Фа Смер 3: 599; an-
dri o tiS: 319 σεμιγδάλι < стгр. σεμίδαλις / 323 σιμιγδάλι.

79 Та ко и va SMEr: 131 sfun ga to n. ‘вр ста ко ла ча од ку ва них ја ја’ < нгр. σφουγγάτον 
‘pla cen ta ex ovis coc ta’; Skok Ø; SoP hoc lES Ø; an dri o tiS: 354 σφουγγάτο ‘омлет’ + 
σφουγγίζω < σπόγγίζω.

80 ESJS Ø; SoP hoc lES: 989 σιλίγνις = σεμίδαλις; an dri o tiS Ø.
81 Та ко и va SMEr: 132 стсрп. sinapь < нгр. σινάπι, стгр. σίναπι, σίναπυ; Skok 3: 220 

s.v. se nef; SoP hoc lES: 989; an dri o tiS: 323 σινάπι < стгр. σίναπυ.
82 ESJS Ø; SoP hoc lES: 261 the La tin a sec re tis; an dri o tiS Ø. 
83 Та ко и va SMEr: 132 ‘гра ни ца’; Skok 3: 239 „бал кан ски гре ци зам”; БЕР 6: 674–

675; an dri o tiS: 350–351 σύνορο < σύνορον adj. n. < σύν-ορος. [Случај за се бе је FW 114 
serb. nu ri ja ‘di o e ce sis’, aserb. no ri ja da nič < ἐνορία vs. SEW: 217 nu ri ja s. Pfa re < ἐνορία; 
va SMEr: 69 je no ri ja ‘ter ri to ri um di o e ce sis’, 67 ino ri ja, 103 no ri ja; Skok 1:773 je no ri ja ‘жу па, 
па ро хи ја’; an dri o tiS: 101 ἐνορία f. adj. ἐν-όριος.]

84 Иако су об ли ци у FW рас по ре ђе ни на на чин ти пи чан за SEW, узи ма мо да је 
Ми кло шич ову реч др жао за гре ци зам. Ипак, va SMEr Ø; Skok 3: 257 s.v. ska ram1 < тал. 
scar mo, лат. scal mus, гр. σκαλμός об ли ци -r- < -l-, као ἀδερφός < ἀδελφός;  and r iotiS: 
327 σκαρμός < стгр. σκαλμός. Б итно је да  пос тоје већ нгр. и итал.  об ли ци са -r-.

85 Та ко и Фи ли По Ваба й ро Ва 1969: 155; БЕР 6: 743 (за Бу ђи шев ском) за го ва ра не по-
сред но алб. по ре кло гре ци зма!; an dri o tiS: 326 σκεπάρνι < σκεπάρνι-ον < стгр. σκέπαρνον.
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2.8.47. FW 125 s.v. skitъ asl. ‘habitatio anachoretarum’, [срп. скит 
‘sedes eremitae’] – gr. σκῆτις. ▼vaSMEr пропустио одредницу, Skok погре-
шио етимон – вероватно зато што нису имали FW.86

2.8.48. FW 125 s.v. sknipa aruss. ‘culex’ – gr. σκνίψ.87

2.8.49. FW 126 s.v. spekulator asl. [стсрп. спекулаторь] – gr. 
σπεκουλάτωρ.88

2.8.50. FW 127 s.v. spira asl. ‘cohors’ – gr. σπείρα.89

2.8.51. FW 127 s.v. stadij asl. ‘stadium’ [стсрп. стадии ‘пречка на 
ле ст вици’] – gr. στάδιον. ▼Skok нема одредницу, нити игде помиње ову реч 
– вероватно држећи да је учена.90

2.8.52. FW 127 s.v. stasь aserb. ‘regio pastoria’ danič. – vgl. gr. στάσις. 
▼Skok сасвим пропустио реч (јер није имао FW ?).91

2.8.53. FW 127 s.v. statyrь asl. ‘stater’, [с.-х. статера] – gr. στατήρ. 
▼vaSMEr нема уопште, Skok пропустио стсл. пример као паралелу.92

2.8.54. FW 128 s.v. sulinarь asl. ‘canalis’, [срп. сулундар, буг. сулинàр, 
солиндàр итд.] – ngr. σωληνάρι, σωλήν. ▼Овде „Миклoшич није читао са-
мог себе”.93

86 Сто га va SMEr Ø; Skok 3: 260 ту ма чи афе ре зом од ἀσκητῆς (за  Ма це н а уером); 
 ФаСмер 3: 640–641  из води од и мена  пус тиње у Ег ипту; БЕР 6: 751 с леди  Фас мера; 
S oPh oclES: 994–995 Σκῆτις see Σκίτις ‘S citis, a p lace in Egypt,  near  Ma r eotes, on the b order 
with Lybia’, Σκιτιώτης ‘a monk of S citis’; исто и  and r iotiS: 326 s.v. σκήτη.

87 Та ко и Фа Смер 3: 643 ‘вâш’ итд.; an dri o tiS: 327.
88 va SMEr: 135 стсрп. spekulatorь, гр. < лат. spe cu la tor ‘крв ник, џе лат’, пр во бит-

но и ‘шпи јун’; Skok Ø; SoP hoc lES 1003 σπεκουλάτωρ ‘an of fi cer abo ut a per son of the 
ge ne ral; exe cu ti o ner’; an dri o tiS Ø.

89 ESJS: 865 < gr. σπεῖρα; an dri o tiS: 334 σπείρα < стгр. σπεῖρα. 
90 Ме ђу тим, va SMEr: 136 sta dii ‘Le i ter spros se’, mgr. στάδιον ‘sta tio seu lo cus mo-

nac his as sig na tus’, vlat. sta di um; Skok Ø; ESJS: 873 < gr. στάδιον ‘Spor tplaz; Lan ge mass’, без 
овог зна че ња; SoP hoc lES: 1005 (има из ве де ни це); an dri o tiS: 336 στάδιο < стгр. στάδιον.

91 va SMEr: 136 stasь < гр. στάσις, нгр. στάσι; Skok Ø; ма да Skok 3: 339b s.v. sto pa nin 
по ми ње στάσις у функ ци ји по би ја ња фо нет ске при хва тљи во сти Бу ди ми ро вог из во ђе ња 
sta pa nus < *sta tā nus); уп. и По По Вић 1953: 222, уз др жан око ста си на ‘оста ва, шу па’; 
БЕР Ø; SoP hoc lES: 1006 Ø ово зна че ње.

92 va SMEr Ø; Skok 3: 329 s.v. sta te ra ‘ма ла руч на ва га ко ја се обје си...’ дје ло ми це 
и далм.-ром. лек сич ки оста так од влат. *sta tē rea = кллат. sta tē ra, од гр. στατήρ; БЕР Ø; 
SoP hoc lES Ø; an dri o tiS: 337 στατήρας < стгр. στατήρ [мера те жи не, 44 оке, 54 kg].

93 Уп. va SMEr: 139 s.v. su lun dar ‘чу нак на пе ћи’ < ср гр. σωληνάρι(ον) ‘цев‘, нгр. 
σουληνάρι ‘idem’ < стгр. σωλήν ‘цев, олук, жлеб, ка нал’. „Не ја сно ми је d”; Skok 3: 360 
s.v. su lun dar, по ред su le nar, са не ја сним d i u (!). Пре ма Но ва ко ви ћу [ASlPh 9, 622], од 
ср гр. де ми ну ти ва σωληνάριον, нгр. σουληνάρι, од σωλήν (има va SMEr GL: 139); an dri-
o tiS: 355 σωληνάρι, σωληνάριο, σωλήνα < стгр. σωλήν ; БЕР 7: 308–309 s.vv. солùна, со-
лин дàр; за се ман ти ку уп. Skok 3: 517 s.v. tub / tu bo ‘ци лин дар за сви је ћу; д и м  њ а к 
ш т е д њ а к a’ < итал. tu bo < лат. tu bus + дем. tu bu lus (уп. tu vla, tu gla).
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2.8.55. FW 131 s.v. talanъ aruss. ‘fortuna’, serb. talenat mik., [стсрп. 
таланьть], asl. talanto – gr. τάλαντον.94 ▼Skok нема одредницу (није читао 
FW ни vasMerа).95

2.8.56. FW 132 s.v. tąpanъ asl. ‘tympanum’, bulg. tъpan, [стсрп. тум-
пань], rum. tъmpъnъ, timpъnъ – gr. τύμπανον, ngr. τούμπανον, ahd. timpana; 
zimbala, klruss. cymbały, pol. cymbał.96

2.8.57. FW 132 s.v. tetradь asl., russ. ‘quaternio’, aserb. tetradj danič. 
– gr. τετράς.97

2.8.58. FW 132 s.v. tirjanin [а]serb. ‘tyrannus’ – lat. tyrannus.98 ▼Skok 
нема уопште.

2.8.59. FW 132 s.v. titla asl. ‘titulus’, sg. gen. auch titъla von titlъ oder titlo 
[стсрп. титла], rum. titlъ ‘accentus circumflexus’ – gr. τίτλος, lat. titulus.99

2.8.60. FW 132 s.v. tižika serb. ‘phthisis pulmonalis’ – gr. φθισική.100 
▼vaSMEr нема уопште.

94 Та ко и va SMEr: 139–140 s.v. talanьtь ‘та ле нат, фун та, сво та нов ца’ (До ме нти јан, 
Да ни ло 1305–1307), Skok Ø (ма да 3: 455b s.v. te le по ми ње τάλαντον као из вор ин тер на-
ци о на ли зма та ле нат): БЕР 7: 777 ֳа лáнֳ I – уче на реч; ֳа лáнֳ II ‘ко ли чи на сре бра 
или зла та вред на 5.000 ле ва’ < гр. τάλαντον; Фа Смер 4: 14 s.v. ֳа лáн < тур. ta lan ‘сре ћа, 
успех, плен’, та ко и ча гат ско, ка за шко итд.; 4: 14–15 s.v ֳа лáнֳ I ‘ме ра те жи не’ < гр. 
τάλαντον; 4: 15 s.v. ֳа лáнֳ II ‘та ле нат’ пре ко франц. ta lent < лат. ta len tum < гр. τάλαντον; 
SoP hoc lES Ø (?); an dri o tiS: 357 τάλαντο ‘уро ђе на спо соб ност’ < ср гр. τάλαντον, зна че ње 
пре ма итал. ta len to. 

95 Хо мо ним на од ред ни ца SEW: 346 b. ta lan, ar. talanъ ‘glück’, klr. ta łan, bes ta ł annyj 
‘unglück’, po ta łanyty ‘glücken’, wr. ta łan – türk. ta lan ‘be u te’ не са мо што не ма грч ки 
ети мон, не го ни стсл. и срп. об ли ке, и не сум њи ви је тур ци зам (та ко и Фа Смер 4: 14, в. 
прет ход ну на по ме ну) ко ји не ма ве зе са овом ре чи.

96 Та ко и va SMEr 142 s.v. timьpanь / 145 s.v. tumpanь; Skok 3: 482 s.v. to pan (од 
стсрп. па на да ље – ле па ди ску си ја, ра зни об ли ци, број ни пу те ви по зајм љи ва ња, има 
va SMEr GL: 142, 145); an dri o tiS: 387, 368: τύμπανο / τoύμπανο < стгр. τύμπανον.

97 Та ко и va SMEr: 141 s.v. *te trađ стсрп. tetragь < ср гр., нгр. τετράδι(ον); Skok 
3: 464 s.v. tetragь (стсрп., XI II в.), има va SMEr GL: 141; Фа Смер 4: 53 < ср гр. τετράδι(ον) 
< τετράς, ци ти ра са мог се бе, не ма FW; an dri o tiS: 362 τετράδι < τετράς. Спо ре дан је 
про блем тран скрип ци је ове ре чи као te tradj, бу ду ћи да она у свим стсрп. при ме ри ма 
(из Пу ци ћа тј. Ду бров ни ка) гла си те траг, у те тра гу (Да ни чић 3: 290).

98 Ис прав ни је, уз огра ду по во дом пу та по зајм љи ва ња, уп. va SMEr: 143 tir ja nin, 
ti ra nin, „те ме љи се на гр. τύραννος ... пут по зајм љи ва ња те шко је утвр ди ти”; ве ро ват но 
ра чу на ју ћи да је реч са мо уче на, Skok Ø; SoP hoc lES: 1100.

99 Та ко и va SMEr: 143 s.v. *ti tlo, стсрп. na θitlě, θitlu; Skok 3: 475 (Ко смет, цр кве на 
ри јеч: ти тла и ижи ца – знак над ри је чи ма ко је се скра ћу ју, XI II в.; бал кан ски гре ци зам 
лат. под ри је тла); SoP hoc lES: 1083 τίτλος ‘ti tle, su per scrip tion, in scrip tion; ti tle, di vi sion of 
a bo ok’; an dri o tiS: 366: τίτλος < лат. tit(u)lus.

100 Та ко и Skok 3: 473 s.v. ti si ka (Дал ма ци ја) = ти жи ка (Сла во ни ја, Срем) < φθίνω 
‘не ста ти, про па сти’, цинц. fti se; va SMEr Ø; an dri o tiS: 399 φθίση < φθίσις.
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2.8.61. FW 132 s.v. tokъ asl. ‘usura’ – gr. τόκος.101

2.8.62. FW 133 s.v. tromiriti vb. serb. ‘am dritten Tage essen’ – vgl. gr. 
τριημερίζειν.102

2.8.63. FW 133 s.v. tropariti vb. serb. ‘multum loqui’ – gr. τροπάριον. 
▼vaSMEr нема глагол који је срп. деноминал.103

2.8.64. FW 133 s.v. tuvlъ f. bulg. ‘Ziegel’, [срп. дијал. тугла] – ngr. 
τοῦβλον.104

2.8.65. FW 134 s.v. vagan nsl. ‘modius’, bulg. ‘vas quoddam’: v srebren 
vagan je svarila milad. serb. vagan ‘scutura lignea; mensura’ vuk., klruss. 
vahany ‘Trog’, russ. dial. vaganki ‘idem’ Dalь – vgl. ngr. βαγένι.105 ▼vaSMEr 
нема – јер није имао FW.

2.8.66. FW 136 s.v. visikostъ aruss. ‘annus intercalaris’; visokostьnъ 
adj., russ. visokosъ, visektosъ, bulg. visokošna godinъ, rum. visekt, alb. visek 
– gr. βίσεκτος, βίσεξτος, lat. bissextus.106 

101 ЕSЈS Ø јер је реч по зни ја, уп. Mi lP: 995; SoP hoc lES: 1084 τόκος ‘in te rest on 
mo ney’; an dri o tiS: 366 τόκος < стгр. τόκος (< τίκτω).

102 va SMEr: 145 < гр. *τριημερίζειν < τριημερία ‘вре ме од 3 да на’ ... „tro- : trь- пре ма 
до ма ћим сло же ни ца ма”; Skok 3: 506 s.v. tro mi ri ti „наш де но ми нал на -iti од гр. сло же-
ни це τριημερία > τριημερίζω ... код Ву ка и > o због ла би ја ла, уп. по ни стра ... Гре ци зам 
је цр кве ни и бал кан ски, уп. цинц. tri me a re ‘тре ћи дан по ро ђе њу де те та’”; Фа Смер Ø; 
an dri o tiS: 374 τρίμερα ‘по мен три да на по сле са хра не’ < τρι-ήμερον. va SMEr и Skok се 
не сла жу око де та ља твор бе (до ма ћи де но ми нал или по зајм ље ни гла гол – Фа смер га 
са мо ре кон стру и ше, не зна но от куд Ско ку без асте ри ска).

103 Уп. ипак стсрп. име ни цу va SMEr: 145 s.v. troparь не ма гла гол; Skok 3: 506 има 
гла гол из Гр бља: не тро па ри ‘не го во ри мно го’ (не ма va SMEr GL); SoP hoc lES: 1096 
τροπάριον ‘mo du lus, mo du la tion; a short hymn’; an dri o tiS: 375 τροπάρι < τρόπος. 

104 Та ко и va SMEr: 145 s.v. tu gla, да нас tu gla (Ти мок, Ко со во и Ме то хи ја) < ср гр. 
τοῦβλον < лат. tu bu lum ... за по зно гр. про ме ну vl > γl [sic!] упу ћу је на Три ан да фи ли ди са; 
Skok 3: 517 s.v. tub „де ми ну тив лат. tu bu la пре ко ср гр. τούβουλον > нгр. τοῦβλον по стао 
бал ка ни зам; ту вла (Црм ни ца) = ту гла (Ко со во, Ти мок)”, има и va SMEr GL: 145; Skok 3: 
467–468 s.v. ti gla „ју жно дал мат ска ри јеч /балк. ла ти ни тет/ Бо сна, Ср би ја, Ко смет, 
Пи пе ри ту гла, тур ци зам од тур. tu gla, на род ски tu vla. Са мо гла сник у на стао уна кр шта-
њем са tu bu lus ‘цев ка за во ду’ < нгр. τούβλον” – у овој ма си по да та ка Скок не по ми ње 
са мог се бе 3: 517 s.v. tub; SoP hoc lES: 1086 (са мо из ве де ни ца): τουβουλαμέντος adj. (tu bu lus) 
tu bu la tus ‘gro o ved, hol lo wed out’; an dri o tiS: 368 τοῦβλο < лат. tub(u)lus ‘ма ла цев’. 

105 va SMEr Ø; Skok 3: 559 ‘чи ни ја, зде ла; ме ра жи та од 20–30 kg. итд.’ ... „у Бо ку 
... до шла пре ко биз. γάβενον > (ме та те зом) *βάγενον; по Ба ти сти ју ме ди те ран ског под-
ри је тла”; БЕР 1: 110–111 s.v. ва ֱ ан, још сх., слн., рус., чеш., а гр. βαγήνι ве ро ват но из буг. 
(та ко и an dri o tiS); БЕР 1: 221 s.v. ֱа ван < итал. ga vag no < влат. ca va ne us < ca vus; Фа Смер 
1: 264 s.v. ва ֱ ан, уз др жан и нео пре де љен – ипак по на вља сво ју прет по став ку (в. и БЕР) 
да је ср гр. од влат. ca va ne us : ca vus ‘пун’. SoP hoc lES: 322 γαβάθα, -ης ἡ the La tin g a  b a -
t a  ( c a  v u s ) ‘bowl’ = γαβαθόν, βαγ- Ø; an dri o tiS: 47 βαγένι βαρέλι < мо жда слов. va gan.

106 Та ко и Фа Смер 1: 320 s.v. не по ми ње FW, не го ци ти ра са мо Mi lP: 64; SoP ho-
clES: 309 βίσεκτος, βίσεξτος ‘the La tin bi sex tus, bi sex ti le, in ter ca lary’; an dri o tiS Ø. 
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2.8.67. FW 136 s.v. vistijarь m. asl. ‘praefectus aerarii’, aserb. proto-
vistijarь, protobistar, pol. westyjrnia ‘Kleiderkamer der Klöster’, rum. vistiteriu 
– mgr. βηστιάριος vom lat. vestis; vgl. asl. rizьnica.107 ▼Skok нема одред ни цу, 
а саму реч помиње једино у сложеници s.v. prot.

3. Осно ва но је прет по ста ви ти да су два фак то ра, с јед не стра не 
„не га тив не раз ли ке” из ме ђу FW и SEW (в. § 2.5.–2.8.), а са дру ге од су-
ство FW са спи ска ли те ра ту ре за реч ни ке два та ко ис так ну та ети мо ло га 
као што су Фа смер и Скок, у њи хо вим де ли ма усло ви ла од су ство по је-
ди них гре ци за ма у це ли ни, или не ких не за не мар љи вих де та ља о њи ма 
(по је ди ни об лик, фо нет ска ва ри јан та, ко мен тар од ре ђе не по ја ве). Ста-
ти стич ки гле да но, на ов де раз мо тре ном кор пу су од 67 гре ци за ма ко ји 
се ја вља ју у FW али не и у SEW, ме ђу њих 52 за сту пље на у срп ском 
је зи ку (§ 2.8.1.–2.8.67), од нос по ауто ри ма је сле де ћи: Фа смер је са свим 
про пу стио да уне се 16 ре чи (ци тром, че друн и сл., дрěнопоље, па рох, 
је ђу пак, ка ла мар, ка па ра, ко мен, мир та, ска рам, скит, ста тир, ти-
жи ка, тро па ри ти, ва ган, (?)влас фи ми ја), док је од ре ђе не де та ље про-
пу стио код 3 ре чи ( је пи троп, мо нах тј. мних, сун ђер тј. спу га). Скок је 
са свим про пу стио да уне се 11 ре чи (до ме стик, фе лон/пěлон, кра ни јев, 
пард(ос), сфун га то, спе ку ла тор, ста диј, ста сь, та ла нъ(т), тир ја нин, 
ви сти јар – ма да има сло же ни цу од те ре чи, про то ве сти јар), за јед ну 
је дао по гре шан ети мон (скит), јед ну са мо ко ри сти за по ре ђе ње а не ту-
ма чи је ( је ђу пац), а за 5 ре чи је про пу стио од ре ђе не де та ље или би тан 
об лик (дрěнопоље, је пи троп, ка па ра, ко мен, ћир s.v. ки ръ) – за кон кре-
тан увид в. s.vv. За ни мљи во је при ме ти ти да се ови спи ско ви ре чи из 
опу са два ауто ра углав ном не по кла па ју!

3.1. У из ло же ној гра ђи по сто ји и не ко ли ко гре ци за ма из FW ко ји 
(за раз ли ку од оних по бро ја них у прет ход ном па ра гра фу – да кле, ми мо 
§ 2.8.1.–2.8.67.) је су при сут ни у SEW, али без грч ког ети мо на, та ко да их 
(у 7 слу ча је ва) Фа смер, не што ре ђе и Скок, ипак не ре ги стру ју као та-
кве или им не до ста ју по је ди ни об ли ци: стсрп. ки ми ти рио (s.v. cin trom, 
§ 2.3.1., в. нап. 12), бу ра (s.v. bur ja § 2.6.1., в. нап. 24), дел фин, ду плин (s.v. 
dolfinъ, § 2.6.3., в. нап. 26), стсрп. мних (s.v. mnihъ, § 2.6.5, в. нап. 28), 
стсрп. пар’ду сь (s.v. pardosъ, § 2.6.6., в. нап. 29), цр ква (s.v. crъky, § 2.7.2, 

107 Та ко и va SMEr: 148 *visijarь ‘pra e fec tus ve sti a rio’ < βεστιάριο; 126: protovistijarь 
‘двор ски чин, pra e fec tus aera rio’; Skok 3: 53 s.v. prot има са мо pro to ve sti jar, pro to vi star 
< гр. < лат.; SoP hoc lES: 306 βεστιάριος ‘ta i lor’, βεστίτωρ ‘the of fi cer in char ge of the im pe rial 
war dro be’; an dri o tiS: 52 βεστιάριο < лат. ve sti a ri us.
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в. нап. 34), стсрп. па нос (s.v. pa nos § 2.7.4., в. нап. 36). Ко нач на ра чу ни ца 
под ра зу ме ва са би ра ње бро је ва из овог и прет ход ног па ра гра фа.

3.2. Па да у очи и чи ње ни ца, мо жда ван лин гви стич ког по ре кла, да 
је дан низ тер ми на из до ме на цр кве не тер ми но ло ги је или ни су уоп ште, 
или не ја сно де фи ни са ни као (не по сред ни) гре ци зми: popъ – за њим и 
po pa di ja (§ 2.2.2., 2.6.7), pa rok / pa roh s.v. far (§ 2.5.2), mnihъ (§ 2.6.5), 
po ro da (§ 2.6.8.), crъky (§ 2.7.2.) већ као па но ни зми, гер ма ни зми и сл. 
Ван овог те мат ског кру га, та ко је тре ти ра на и je ti ka (§ 2.5.1.).

4. Овај су мар ни пре глед и по ре ђе ње од го ва ра ју ћих од ред ни ца FW 
и SEW ко је са др же гре ци зме до ку мен то ва ли су чи ње ни цу – ко је Фа смер 
и Скок, за раз ли ку од ве ћи не сло вен ских ети мо ло га про шлог ве ка, или 
ни су би ли све сни, или до ње ни су др жа ли – да не по ду дар но сти из ме ђу 
та два Ми кло ши че ва де ла уоп ште ни су за не мар љи ве. Шта ви ше, оне су 
то ли ке да на ме ћу по тре бу да се у бу ду ћим ис пи ти ва њи ма гре ци за ма у 
срп ском је зи ку (као и дру гих по зајм ље ни ца, у ње му и у оста лим сло вен-
ским је зи ци ма) сва ка реч пра ти још од Ми кло ши че ве пр ве сту ди је на 
ту те му, а не са мо од ети мо ло шког реч ни ка. Осим то га, не дво сми ле но 
се ука за ла за ди вљу ју ћа чи ње ни ца да је, што у јед ном што у дру гом 
де лу, Ми кло шич још кра јем де вет на е стог ве ка пре по знао и пра вил но 
про ту ма чио, осим дру гих по зајм ље ни ца, и огром ну ве ћи ну гре ци за ма 
по све до че них у сло вен ским је зи ци ма.108 По ла зе ћи од Ми кло ши ча, уз 
осла ња ње на Ме је ра и не ке соп стве не сту ди је, Фа смер је сре ди ном про-
шлог ве ка, гре ци зме из дво јио из укуп ног кор пу са срп ског је зи ка и опи-
сао их као по себ ну це ли ну. На по чет ку овог ве ка, по треб но је тај кор-
пус упот пу ни ти но вим по твр да ма из ди ја ле ка та, пре ци зи ра ти аре а ле и 
по ро ди це тих ре чи, а по мо гућ но сти и ме то до ло шки се бо ље по ста ви ти 
пре ма тре ти ра њу ди рект них и ин ди рект них по зајм ље ни ца, на ро чи то 
гре ци за ма. 
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Jasna Vlajić-Popović

MIKLOSICH AND LOANWORDS – THE CASE OF GRECISMS

S u m m a r y

The paper deals with comparison of the two corpora of Greek loanwords interpreted 
in Franz Miklosich’s Slawisches etymologishes Wörterbuch (= SEW) and in his earlier 
study Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen (= FW), with a focus on Grecisms in 
Serbian. This research is motivated by the fact that, unlike most other Slavic dictionaries 
published after SEW (which do feature both FW and SEW on their lists of references – 
obviously with good reason!), two most prominent authorites on Serbian etymology, Petar 
Skok in his etymological dictionary and Max Vasmer in his monograph on Greek loanwords 
in Serbo-Croatian, have for some reason omitted the earlier title. That fact has caused some 
shortcommings in their interpretation and even absence of certain words (which probably 
would not have happened had Vasmer and Skok had FW at their hands). A statistic survey 
of such instances is provided. The differences between the members of almost one hundred 
pairs of equal or analogous lemmata from FW and SEW are classified in several groups, the 
largest of them comprising nearly seventy words (in that number more than 50 Serbian or 
Old Serbian ones) which, although they had previously been interpreted in FW, were later 
not included in SEW. It is concluded that in thorough studies of Greek – as well as any 
other loanwords – in Serbian, it still does make sense to delve as deep as Miklosich’s study 
on loanwords in the Slavic languages which preceded his famous etymological dictionary 
by almost two decades. 
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