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Једнотомник — између популарног
и научног речника*

0. Ве ћи на сло вен ских, као и оста лих европ ских је зи ка, има мо дер не, 
нај че шће јед но том не ети мо ло шке реч ни ке — по пра ви лу на ста ле на кон за-
вр шет ка ра да на обим ним ви ше том ни ци ма (нпр. Snoj за сло ве нач ки, Rej zek 
за че шки, Boryś за пољ ски, Ша по шни ков за ру ски је зик).

1. Срп ски је зик се у том по гле ду на ла зи у спе ци фич ној си ту а ци ји. 
Иако за ње га (од но сно за срп ско-хр ват ски) по сто ји ре ле ван тан ети мо ло шки 
реч ник (Skok), тај при руч ник је да нас већ за ста рео (ме то до ло шки, у по гле ду 
ко ри шће не ли те ра ту ре) и не пот пун (не са др жи оби ље гра ђе ко ја се по ја ви-
ла на кон ње го вог об ја вљи ва ња).1 С об зи ром на те окол но сти, осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка по кре нут је ка пи тал ни про је кат но вог све о бу хват ног 
ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка (ЕРСЈ), са нај ши рим за хва том у све 
што кав ске го во ре.2 Бу ду ћи да је у пи та њу ду го ро чан по ду хват, чи ја ће ре а-
ли за ци ја тра ја ти го ди на ма,3 вре ме ном је са зре ла иде ја о из ра ди јед но том ног 
реч ни ка ко ји би на шој струч ној и ши рој јав но сти пред ста вио ети мо ло шку 
ин тер пре та ци ју основ ног лек сич ког фон да срп ског је зи ка.4

2. Пре ма пр во бит ној за ми сли овај реч ник је тре ба ло да бу де на ме њен 
ши ро кој пу бли ци, те је он по сво јој струк ту ри и не ким ме то до ло шким ре-

* М. Бје ле тић, Ј. Вла јић-По по вић: Јед но том ни ети мо ло шки реч ник срп ског је-
зи ка (ме то до ло шки аспект), Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку 83, Но ви Сад 2013, 
171–180.

1 За спи сак но ви је ли те ра ту ре и из во ра уп. ЕРСЈ 1: 13–29; 2: 5–11; 3: 7–14.
2 Де таљ ни је о то ме у Пред го во ру ОС, VIII–IX.
3 По ред Оглед не све ске (1998), до са да су об ја вље не три све ске ЕРСЈ (2003, 2006, 

2008), ко је об у хва та ју ре чи од а до бје ну ти.
4 Тог по сла се по ду хва тио део аутор ског ти ма ко ји ра ди на ЕРСЈ — Алек сан дар Ло ма, 

Ја сна Вла јић-По по вић, Мар та Бје ле тић и Сне жа на Пе тро вић.
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ше њи ма сли чан на уч но-по пу лар ним реч ни ци ма (в. § 6.1.). Ме ђу тим, убр зо 
је до шло до про ме не кон цеп ци је. Од лу че но је да се по ви се ме то до ло шки 
зах те ви об ра де и да се она у гра ни ца ма пред ви ђе ног за хва та спро ве де што 
те мељ ни је, уз оба ве зно пре и спи ти ва ње, у це ли ни и у по је ди но сти ма, до-
са да шњих ети мо ло шких ре ше ња у скла ду са ак ту ел ним ступ њем раз во ја 
исто риј ске и ком па ра тив не лин гви сти ке. Не по сре дан ис ход то га по сла био 
би реч ник на ме њен пр вен стве но струч ној јав но сти, ко ји тре ба да пру жи на-
уч ни до при нос на по љу сло вен ске, бал кан ске и ин до е вроп ске ети мо ло ги је. 
По сред но би, на јед ној стра ни, из ње га про ис те кла мре жа об ра ђе них чво-
ри шних та ча ка лек сич ког фон да ко ја би олак ша ла и убр за ла да ље пи са ње 
ве ли ког реч ни ка, а на дру гој стра ни он би по слу жио као осно ви ца за кра ће и 
по пу лар ни је вер зи је ко је би ис пу ни ле ини ци јал ну свр ху по ду хва та.5

3. Из бор од ред ни ца из вр шен је на осно ву Реч ни ка са вре ме ног срп ског 
књи жев ног је зи ка с је зич ким са вет ни ком Ми ло ша Мо ско вље ви ћа, ко ји са-
др жи око 50.000 на слов них ре чи.6

3.1. Из тог кор пу са из дво је но је око 7.500 лек се ма основ ног лек сич ког 
фон да.7 Је згро са др жи бли зу 4.000 нај о снов ни јих и нај фре квент ни јих ре чи 
ко је не зах те ва ју де фи ни са ње зна че ња (нпр. али, бре сква, ди ра ти, ја, ку ћа, 
леп, по сле, че ша ти се, шу ма). У ши рем кру гу се на ла зе та ко ђе оп ште по-
зна те, али ма ње фре квент не ре чи (нпр. ва пи ти, гуњ, елем, ждрал, за ја пу-
ри ти се, из да шан, на су ми це, об ла по ран, пи ри ти, ра то си ља ти се, тре сет, 
ћа ска ти), као и ре чи ко је при па да ју раз ли чи тим ре ги стри ма и сти ло ви ма 
књи жев ног је зи ка, уз ко је ће, пре ма по тре би, ста ја ти се ман тич ка де фи ни-
ци ја (нпр. аспик, ђил кош, жи во пис, нар ги ле, обо јак, ре зе да, тан дем, ћу мез, 
утва, цр но ри зац, ча тр ља, ше вр да ти). На ме ра је да се за по че так об ра ди 
са мо лек си ка ужег је згра, а да се оста так увр сти у дру го, про ши ре но из да ње.

5 У на шој сре ди ни не сум њи во по сто ји ин те ре со ва ње за ети мо ло шке при руч ни ке, о 
че му све до че ско ро рас про да та из да ња пр ве три све ске ЕРСЈ. У да љој пер спек ти ви тре ба раз-
ми шља ти и о спе ци ја ли зо ва ним ети мо ло шким реч ни ци ма (в. Бје ле тић 2011: 296).

6 Реч ник је пр ви пут из дат у Бео гра ду 1966. го ди не под на сло вом Реч ник са вре ме ног 
срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка с је зич ким са вет ни ком, за тим је фо то тип ски пре штам-
пан 1990, а за ову при ли ку је ко ри шће но тре ће из да ње из 2000. го ди не, тех нич ки ис пра вље но 
и уса гла ше но са са вре ме ним пра во пи сом. Осим оп ти мал ног оби ма, пред ност овог реч ни ка 
је и у то ме што ни је оп те ре ћен нео ло ги зми ма ко ји су ушли у срп ски је зик то ком по след њих 
пет де це ни ја.

7 Овај број се ве о ма при бли жа ва већ пре по зна тој оп ти мал ној вред но сти од око 8.000 
од ред ни ца ко ли ко би тре ба ло да об у хва та јед но том ни ети мо ло шки реч ник јед ног је зи ка. Ову 
оп шту про це ну Kr㌛ lik (2008: 189) под у пи ре по да ци ма о про сеч ном бро ју од ред ни ца ко је са-
др же јед но том ни ци сло вен ских је зи ка, нпр. Шан ский/Бо бро ва (око 10.000), Snoj (8.583 у пр-
вом из да њу, 9.415 у дру гом), Rej zek (пре ко 11.000), Boryś (4.600), Glu hak (1.800).
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3.2. Ова ко де фи ни сан циљ под ра зу ме ва да — у окви ру фон да до ма ће 
лек си ке — ста тус са мо стал них од ред ни ца има ју са мо ре чи књи жев ног од но-
сно стан дард ног је зи ка. Исто риј ске и ди ја ле кат ске по твр де не об ра ђу ју се 
по себ но већ се по ми њу он да ка да су ре ле вант не за ту ма че ње на слов не ре чи.8

3.3. Ка да су у пи та њу ре чи стра ног по ре кла, но си о ци од ред ни це мо гу 
би ти не са мо по зајм ље ни це као дав но пре у зе те и адап ти ра не стра не ре чи 
ко је се ви ше не осе ћа ју као та кве (нпр. за нат, инат, ке чи га, ли ва да, ра чун, 
хи ља да, чор ба, џак) и одо ма ће ни кал ко ви тј. се ман тич ке пре ве де ни це (нпр. 
за кљу чи ти, из лог, ки шо бран), већ и оне ту ђи це (вар ва ри зми, ин тер на ци о на-
ли зми, тех нич ки тер ми ни) ко је чи не део оп штег са вре ме ног лек си ко на (нпр. 
авион, лак, узур пи ра ти, фо те ља, хе рој, це ре мо ни ја, чо ко ла да, шпо рет). За 
ши ри круг ин тер на ци о на ли за ма, нео ло ги за ма и тер ми но ло ги ја по је ди них 
стру ка чи та о ци ће и да ље мо ра ти да кон сул ту ју реч ни ке стра них ре чи.9

4. Струк ту ра од ред ни це је че тво ро дел на, при че му су сег мен ти ја сно 
гра фич ки ис так ну ти.

4.1. Пр ви део са др жи на слов ну реч, ње ну гра ма тич ку ква ли фи ка ци ју, 
хро но ло шко од ре ђе ње тј. да ти ра ње пр вог по ме на, за тим про бра не из ве де ни-
це и из ра зе, а на кра ју и исто риј ске по твр де (ста ро срп ске, срп ско сло вен ске), 
уко ли ко по сто је.10 Се ман тич ка де фи ни ци ја на слов не ре чи да је се пре ма по-
тре би — у пр вом кру гу по из у зет ку (нпр. у слу ча ју хо мо ни ма), а у дру гом 
он да ка да се про це ни да је то нео п ход но. По то њи кри те ри јум ва жи и за све 
из ве де ни це на ве де не у пр вом де лу од ред ни це.

4.1.1. Код ода би ра на слов не ре чи по шту је се лек сем ни прин цип, што 
зна чи да се ети мо ло шко гне здо раз би ја до ни воа по себ ног пред ста вља ња 
фор мал но-се ман тич ки оса мо ста ље них об ли ка, ка кви су нпр. гла гол ски па-
ро ви де ра ти : -ди ра ти, ки да ти : -ки ну ти; гла гол ско-име нич ко-при дев ски 
низ кло ни ти се : кло ну ти : кла ња ти се : по клон : склон; за ме нич ко-при-
дев ски низ се(бе) : за се бан : ме ђу со бан : по се бан : при се бан итд. Раз лог за 
из два ја ње у по себ ну од ред ни цу мо же би ти и соп стве на ети мо ло шка про-
бле ма ти ка раз ма тра не ре чи, нпр. твор бе но про бле ма тич но да жби на пре ма 

8 О упо тре би ди ја лек ти за ма у функ ци ји ети мо ло шке ди ску си је в. Вла јић-По по вић 
2013.

9 По ме ну ти реч ни ци (в. § 0.) ме ђу соб но се раз ли ку ју по сте пе ну укљу чи ва ња ин тер на-
ци о на ли за ма и нео ло ги за ма (де таљ ни је о не ки ма од њих в. Kr㌛ lik 2001: 72–71; id. 2008: 189).

10 Ста ро срп ске и срп ско сло вен ске по твр де ини ци јал но се бе ле же у ве ћем бро ју и да ју 
се ори ги нал ним пи смом, а за грч ке ре чи се ко ри сти ал фа бет (сход но пра ви ли ма ЕРСЈ). У 
по пу лар ној вер зи ји пред ви ђа се се лек тив но на во ђе ње исто риј ских по твр да у са вре ме ној ћи-
ри лич ној тран скрип ци ји, а грч ког у ла ти нич ној.
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да ти, се ман тич ки оса мо ста ље но до би ти пре ма би ти ‘es se’, ру си зми соп-
ствен, спо со бан пре ма се(бе). Због огра ни че но сти реч ни ка на основ ни лек-
сич ки фонд де ша ва се да но си лац од ред ни це не бу де ис хо ди шна реч већ 
ње на нај фре квент ни ја из ве де ни ца, нпр. гво жђе уме сто гвозд, ко лац уме сто 
кол, ма ји ца уме сто ма ја.

4.1.1.1. Пра зне од ред ни це су на ме ње не лак шем пре по зна ва њу оних из-
ве де ни ца ко је се по ми њу и/ли ту ма че на дру гом ме сту тј. под основ ном реч-
ју. Че сто је упу ћи ва ње са мо олак ши ца за чи та о це — код про вид них ве за као 
што је нпр. ве чит на век, кут њак на кут, пре ћи на ићи. По не кад се пра зном 
од ред ни цом ука зу је на ма ње очи глед не ве зе ка кве по сто је ме ђу па ро ви ма 
раз ли чи тих ти по ва, нпр. из о па чи ти и опак, п㴛с и по јас, по спан и спа ва ти, 
као и на ду бле те, нпр. греп сти и гре ба ти, па да ти и па сти, евен ту ал но на 
су пле тив не осно ве, нпр. је сам и би ти, ме не и ја итд. Осим то га, пра зним 
од ред ни ца ма се не са мо стал не гла гол ске осно ве упу ћу ју на од го ва ра ју ћу од-
ред ни цу, нпр. -ва ли ти на ва ља ти, -ве сти, -ве дем на во ди ти, -ве сти, -ве зем 
на во зи ти, -ли ва ти на ли ти, -не ти на но си ти, -зре ти на на зре ти. Из у зет но 
се пра зне од ред ни це од но се на рет ке али ети мо ло шки за ни мљи ве ре чи, про-
ту ма че не у скло пу дру гих од ред ни ца, нпр. ар ха и зам за у вар под ин тер на ци-
о на ли змом ха ри зма.

4.1.1.2. Ре чи без ста ту са по себ не од ред ни це по не кад се об ја шња ва ју 
у окви ру „ту ђе“ од ред ни це, са ко јом ни су у ети мо ло шкој већ у не кој дру гој 
ве зи, нпр. ла сан s.v. лак, огрозд s.v. грозд, плај ваз s.v. олов ка, тре пе тљи ка 
s.v. ја си ка, ту ли пан s.v. ла ла, чи ме ће се знат но уве ћа ти број ети мо ло шки 
об ра ђе них ре чи.

4.1.2. До след но се да је гра ма тич ко од ре ђе ње ка ко на слов не ре чи од ред-
ни це, та ко и ње них из ве де ни ца. У прин ци пу се на во де са мо ге ни тив ски за вр-
ше так и озна ка ро да за име ни це, за вр ше так пре зент ске осно ве и озна ка ви да 
за гла го ле, за вр ше ци жен ског и сред њег ро да за при де ве, озна ка вр сте ре чи за 
не про мен љи ве ре чи, а тек по из у зет ку и до дат на од ре ђе ња, ако по сто ји дво-
стру ка па ра диг ма гла гол ске про ме не, ал тер на тив на имен ска осно ва, ако је не-
ки па деж осим ге ни ти ва јед ни не би тан за ети мо ло шку ди ску си ју итд.11

4.1.3. Да ти ра ње се за ста ри је по ме не вр ши на ни воу ве ка, а за ско ри је 
до ку мен то ва не ре чи, ако је то у из во ру на зна че но, и тач ном го ди ном пр ве 
пи сме не по твр де. За пр ви по мен на слов не ре чи узи ма ју се и ње не по сред не 

11 Гра ма тич ка ин фор ма ци ја је у на уч но-по пу лар ним реч ни ци ма раз ли чи то за сту пље на, 
у не ки ма чак и пот пу но из о ста је (в. Kr㌛ lik 2008: 190).
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по твр де (пу тем де ри ва та, оно ма сти ке), уко ли ко су по све до че не ра ни је од ње 
са ме.12

4.1.4. Ода бир из ве де ни ца вр ши се по ком би но ва ном кри те ри ју му ко ји, 
с јед не стра не, на сто ји да при ка же твор бе ни по тен ци јал на слов не ре чи, а с 
дру ге те жи се лек тив но сти из о ста вља њем са свим про зир них или пак се кун-
дар них де ри ва та. Крај њи циљ је да се по бро је ре ал но ко ри шће не ре чи ко је 
ће, по што се јед ном на ђу у пр вом де лу од ред ни це, за тим ауто мат ски би ти 
еви ден ти ра не и у ре ги стру на кра ју реч ни ка.13

4.2. У дру гом де лу од ред ни це да је се по ре кло на слов не ре чи.
4.2.1. Ако је у пи та њу реч пра сло вен ске ста ри не (би ло аутох то на, би ло 

по зајм ље на), ту се да је ње на пра сло вен ска ре кон струк ци ја и на во де па ра ле-
ле из свих сло вен ских је зи ка.14 Исти прин цип ва жи и за по зни је по зајм ље-
ни це оп ште сло вен ске рас про стра ње но сти. Код мла ђих до ма ћих из ве де ни ца 
упу ћу је се на ис хо ди шну срп ску реч, ети мо ло ги са ну у са мо стал ној од ред ни-
ци, нпр. да кле на ода кле, но вац на нов, по клон на кло ни ти (се).

4.2.2. Ка да су у пи та њу по зајм ље ни це, у дру гом де лу се по мо гућ ству 
да је не по сре дан стра ни пред ло жак (тур ски, грч ки, ма ђар ски итд.). У слу ча ју 
по је ди них ин тер на ци о на ли за ма и ме ђу сло вен ских по зајм ље ни ца ни је увек 
мо гу ће уста но ви ти не по сред ни из вор пре у зе ћа, па се та да на во ди и њи хов 
крај њи ети мон. За раз ли ку од до ма ћих ре чи, код ко јих се пу тем па ра ле ла 
из срод них је зи ка до ла зи до пра сло вен ског пред ло шка, за по зајм ље ни це се 
па ра ле ле из дру гих је зи ка на во де у тре ћем де лу од ред ни це, за то што ни су 
од истог зна ча ја за утвр ђи ва ње ети мо ло ги је ре чи. Код кал ко ва се да је стра на 
реч ко ја је по слу жи ла као мо дел за до ма ћу твор бу.

4.3. Тре ћи део је на ме њен ди ску си ји ве за ној за нај ра зли чи ти ја пи та-
ња: из ло же но ети мо ло шко ту ма че ње, де та ље твор бе, се ман тич ке по ма ке, 
по дат ке ко ји се ти чу кул тур не исто ри је ре чи итд. Он по пра ви лу по чи ње 
на во ђе њем ду бљих, балт ских и оста лих ин до е вроп ских па ра ле ла и евен ту-
ал но пра ин до е вроп ског пред ло шка за до ма ће (пра сло вен ске) ре чи од но сно 
од го ва ра ју ћих пан да на по зајм ље ни ца ма (за гре ци зме и тур ци зме из бал кан-
ских, за ро ма ни зме нај пре из ро ман ских, за ин тер на ци о на ли зме из глав них 
европ ских је зи ка итд.).

12 По ме ну ти реч ни ци се ме ђу соб но раз ли ку ју и у по гле ду хро но ло шког од ре ђи ва ња 
од ред ни ца (в. Kr㌛ lik 2001: 74; id. 2008: 191).

13 О раз ли чи тим при сту пи ма на во ђе њу де ри ва та у по ме ну тим реч ни ци ма в. Kr㌛ lik 
2001: 74; id. 2008: 190.

14 У овом по гле ду ће се срп ски реч ник раз ли ко ва ти од ве ћи не по ме ну тих јед но том ни ка 
(в. Kr㌛ lik 2001: 74–75; id. 2008: 191–192).
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4.3.1. Ети мо ло шка ту ма че ња сво де се на пет основ них слу ча је ва: а) 
ре ше не ети мо ло ги је (нпр. глув, де бео, ка зан); б) мо ди фи ко ва на или пре ци-
зи ра на по сто је ћа ре ше ња (нпр. гла ча ти, ја сан, ка зна); в) пр о бле ма ти зо ва на 
оп ште при хва ће на ре ше ња (нпр. гра на : гра ни ца : гра ну ти, ка пак, ле те ти); 
г) но ва ре ше ња (нпр. бо го ве тан, гло ма зан, спрат; го тов, дла ка, луд);15 д) 
ре чи ко је и да ље оста ју не ја сне (нпр. га ла ма, кле ве та). Код ре чи без оп ште-
при хва ће ног ту ма че ња ар гу мен ту ју се два, евен ту ал но три мо гу ћа ре ше ња, 
од ко јих јед но мо же би ти и но во, аутор ско. Но ви не из ло же не у слу ча је ви ма 
б), в) и г) мо гу се од но си ти на раз ли чи те хро но ло шке рав ни ин тер пре та ци-
је ре чи: срп ско-хр ват ску, ју жно сло вен ску, пра сло вен ску или ин до е вроп ску.

4.4. У че твр том де лу се су мар но ци ти ра ко ри шће на ли те ра ту ра по што 
се у тек сту од ред ни це не пре ци зи ра ју ауто ри по је ди них ре ше ња. На пр вом 
ме сту је по пра ви лу Skok, за тим за до ма ће ре чи сле де пра сло вен ски, ин-
до е вроп ски или реч ни ци по је ди них сло вен ских је зи ка (уко ли ко је ре ше ње 
пре у зе то из њих), док се за по зајм ље ни це на во де спе ци ја ли зо ва ни реч ни ци 
и ре фе рент ни ети мо ло шки реч ник до тич ног је зи ка. Евен ту ал ни члан ци или 
сту ди је по све ће ни раз ма тра ној ре чи на во де се на кра ју. Знак да је у од ред ни-
ци из не то са свим но во ре ше ње сто ји на кон цу тог ни за.

5. Реч ник ће би ти снаб де вен уво дом, спи ском ли те ра ту ре и скра ће ни-
ца, као и ре ги стром срп ских ре чи по ме ну тих у од ред ни ца ма.

6. У то ку ра да на реч ни ку ис по ста ви ло се да из не на ђу ју ће ве ли ки број 
ре чи основ ног лек сич ког фон да за пра во не ма је дин стве но при хва ће но ту ма-
че ње (нпр. бра ва, го тов, ку па ти, мот ка, ру чак).16 Сто га се тај рад не сво ди 
на ком пи ла ци ју из по сто је ће ли те ра ту ре, не го до но си и зна тан број но вих 
ре ше ња (од но сно пред ло га или бар но вих по став ки про бле ма), од ко јих су 
не ка са др жа на у већ об ја вље ним ра до ви ма ауто ра реч ни ка, док се по је ди на 
фор му ли шу по пр ви пут (в. § 4.3.1.)17 — што је у скла ду са струч ном на ме-
ном овог лек си ко граф ског по ду хва та (в. § 2.).

6.1. Из све га из ло же ног ја сно је да опи са ни реч ник пред ста вља сво је-
вр стан ком про мис из ме ђу по пу лар ног и на уч ног. По пу ла ран је са мо по фор-
ми: из бор ре чи је ти пи чан за та кве реч ни ке, не ма де фи ни ци ја зна че ња, не 

15 По ну ђе на ту ма че ња са мо срп ских ре чи, о ко ји ма је ма ло или ни ма ло пи са но, и оних 
оп ште сло вен ских, о ко ји ма већ по сто ји бо га та ли те ра ту ра, пред ста вља ју раз ли чи те ни вое 
до при но са сло вен ској ети мо ло ги ји.

16 Та чи ње ни ца је у скла ду са Ме је о вом „ра чу ни цо м“ да је са мо јед на де се ти на ин до е-
вроп ске лек си ке ети мо ло шки ја сна (в. Kr㌛ lik 2001: 75).

17 По дроб но о до при но су не ких кон крет них аутор ских ре ше ња из срп ског јед но том ни-
ка сла ви сти ци и ин до е вро пе и сти ци в. Lo ma 2011; id. 2012.
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да је се ком пле тан твор бе ни ин вен тар, не пре ци зи ра ју се ауто ри по је ди них 
ети мо ло шких ту ма че ња, а с дру ге стра не — ван лин гви стич ке за ни мљи во сти, 
атрак тив не чи та о ци ма, по ми њу се кад год је то мо гу ће. По сво јој су шти ни 
овај реч ник је на у чан: са др жи пр ве по ме не, па ра ле ле из свих сло вен ских и 
мно гих не сло вен ских је зи ка, про ду бље ну ди ску си ју, но ва ре ше ња, по дат ке 
о екс пан зи ји на ших ре чи у су сед не је зи ке, а све то на ба зи нај но ви је ети мо-
ло шке ли те ра ту ре — сла ви стич ке, бал ка но ло шке и ин до е вро пе и стич ке.

6.2. Сви го ре по ме ну ти ети мо ло шки реч ни ци по след ње ге не ра ци је на-
шли су сво је ме сто не где на ска ли из ме ђу по пу лар ног и на уч ног. По сма тран 
у том кон тек сту, ме то до ло шки про фил на шег реч ни ка по ка зу је се као спе-
ци фич но нај бли жи ка пи тал ним ети мо ло шким реч ни ци ма сло вен ских је зи ка 
(ка кви су за сво је вре ме би ли нпр. Va smer или Mac hek). Упр кос огра ни че но-
сти на основ ни лек сич ки фонд, за то га ква ли фи ку је упра во са др жај тре ћег 
де ла од ред ни це (в. § 4.3.). Пре ва га на уч не ком по нен те над по пу лар ном у ве-
ли кој ме ри је усло вље на чи ње ни цом да се овај јед но том ник ра ди у функ ци ји 
ви ше том ног Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка (в. § 1.–2.)18.

7. Као илу стра ци ја опи са ног ме то до шког по ступ ка у при ло гу се на-
во ди узо рак од осам од ред ни ца ко ји ма су пред ста вље не ре чи раз ли чи тог 
по ре кла.

гв㖊 жђе -а n. (XIV), та ко ђе гвo жђа pl. 
‘кљу са, зам ка, клоп ка’, гв㊊ зден adj., гв㊊-
жђа ра, гво жђà ри ја f. coll. ◄ Од стсрп. 
gvozdií (чи тај: гво здје) coll. ‘кли но-
ви (као део во де нич ног при бо ра)’, да-
ље и ‘ме тал од ко јег се кли но ви ку ју’ ▲ 
Се ман тич ки по мак је био из вр шен до 
XV в., ка да се пр ви пут бе ле жи при дев 
гво зден у при ме ни на но же ве. С.-х. заст. 
гвoзд ‘клин, ек сер’ је од псл. *gvozdь(jь), 
уп. стсл. gvozdâ, gvo zdii, мак., буг. гвозд, 
пољ. gw㌩źdź, длуж. g㌩zdź, глуж. h㌩zdź, 
рус. гвоздь, укр. гвоздь/гвiздь, блр. дијал. 
гоздзь, ве ро ват но у ве зи са псл. *gvo zdъ 
‘шу ма’, стсрп. gvozdâ ‘исто’, да нас са-

мо у то по ни ми ји (Гво здац), ако се узме 
да је реч из вор но озна ча ва ла за ши љен 
др ве ни ко лац (уп. слич ну се ма си о ло ги-
ју код б㖊р). Из дру гих ие. је зи ка по ре ди 
се гот. gazds ‘ко лац’, стисл. gad dr ‘ко лац, 
шпиц’, срисл. gat ‘вр бо ва гран чи ца’ < 
ие. *ghazdh-, да ље срир. gass ‘из да нак’, 
лат. ha sta ‘мот ка, др жа ље, ко пље’ (< ие. 
*ghast-), а са дру ге стра не, нем. Qu ast(e) 
‘ки та, ћу ба; ре са’ (< ие. *g㾄 os-d-). ● Skok 
1: 643; ЭССЯ 7: 185–186; SP 8: 317–318; 
ESJS 201 s.v. gvozdь.
д㊊ па сти (се) -пад нeм (се) pf. (XV), д㊊ па-
да ти се impf., до пà дљив adj., до пà дљи-
вост f. ◄ Пре вер бал на сло же ни ца од 

18 Има ју ћи у ви ду Мал ки ло ву по де лу на уч но-по пу лар них реч ни ка на оне ко ји на ста-
ју на осно ву мо ну мен тал них на уч них реч ни ка и оне ко ји се пи шу као прет ход ни ца та квим 
реч ни ци ма (в. Kr㌛ lik 2008: 188), овај јед но том ник би, упр кос то ме што је ве ли ки реч ник већ 
за по чет, ипак при па дао дру гој гру пи.
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до и п㑼 сти ▲ Не ре флек сив но до па сти 
у на род ном го во ру зна чи ‘до ћи, сти ћи’, 
нпр. у НП: цр ни Арап под Со лун до па де, 
‘при ско чи ти’: Во јин па де а Јо ван до па-
де, | те ува ти ра ње на Во ји на, ‘при па сти 
не ко ме, сна ћи га’: а та ко те му ка не до-
па ла, већ стсрп.: и ја ко би их ко ја те шко-
ћа до па ла от ко је годѣ стра не (XV в.). 
Та зна че ња су ста ра, уп. слч. do pad nut’ 
‘па сти; ис па сти, свр ши ти се; ухва ти ти, 
за те ћи не ко га (на де лу)’, чеш. do pa dat 
‘па да ти, за ти ца ти, до спе ва ти; ис па да ти’, 
пољ. do paść ‘до ле те ти, до ју ри ти, на ср-
ну ти’. Прет по ста вља се да је у ре флек-
сив ном зна че њу ‘сви ђа ти се, го ди ти’ реч 
у срп ско-хр ват ском (од XVIII в.), као и у 
слн. do p㌛ sti, -p㌛ dem (од XVI в.), се ман-
тич ка пре ве де ни ца нем. ge fal len (у из ра-
зи ма као es ge fählt mir ‘до па да ми се’), 
ко ја се ра ши ри ла са кај кав ско-ча кав ског 
се ве ро за па да; не мач ко зна че ње ‘до бро, 
ка ко тре ба па сти’ ве ро ват но се раз ви ло 
пре ко коц кар ске тер ми но ло ги је. Ме ђу-
тим, рас про стра ње ност овог зна че ња на 
це лом што кав ском под руч ју и у бу гар-
ском (до пà дам (се) ‘од го ва ра ти, од го ва-
ра ти на ме ни, би ти сли чан; сви ђа ти се’ = 
до пад на ми (се) ‘од го ва ра ми, сви ђа ми 
се’), као и то што се сре ће у на род ној по-
е зи ји (ни је дан се не до па де бу ли), ука зу-
је на мо гућ ност до ма ћег раз во ја, у ко јем 
је по сре ду ју ћа ка ри ка мо гло би ти зна че-
ње ‘оста ви ти ути сак, учи ни ти се’ (ЦГ, 
Ду бр.), нпр. до па де му се сла ба ‘учи ни 
му се рђа ва (пу шка)’, уп. чеш. do pa dat 
та ко ђе и у зна че њу ‘ли чи ти’. ● Skok 2: 
615а s.v. p㐛 sti2; Ми хај ло вић 1982–1984: 
83; Snoj 118–119; Klu ge 337.
㒄з лет -а m. (XIX), ㊄з лет нiк m., ㊄з лет-
нiч кi adj. ◄ Пост вер бал од из л㊁т(ј)ети, 
в. л㊁ те ти, као калк за нем. Aus flug ▲ 
Нем. реч се из во ди од aus fli e gen ‘из ле-

те ти’ и из вор но је озна ча ва ла пр ви лет 
мла дих пти ца и пр во про лећ но из ле та ње 
пче ла, од XVIII в. и при вре мен од ла зак 
љу ди из ме ста бо рав ка. ● Skok 1: 290 s.v. 
l tje ti; Klu ge 75.
ј㑼 лов -а, -о, adj. (XIV), јa ло вoст, јa ло-
ви ца ‘ја ло ва ов ца’, јà ло ви на f., јa ло ви ти 
impf. ‘ка стри ра ти’, ㊏ја ло ви ти, ㊄з ја ло ви-
ти се pf.; стсрп. ëlovâ (ovâca, bravâ) ◄ 
Од псл. *(j)alo vъ(jь), уп. цсл. alo va adj. 
f., ëlovã, мак. ја лов, буг. ㊛лов, слн. j㌛-
lov, слч., чеш. ja lový, глуж., длуж., пољ. 
jałowy, рус. ㎛ловый, укр. ㎛ло вий, блр. ㎛ла-
вая adj. f.▲ Псл. при дев има тач не па ра ле-
ле у лет. 㡼la va ‘ја ло ва кра ва’, лит. дијал. 
ola us ‘нео же њен’, ако се не ра ди о по-
зајм ље ни ца ма из сло вен ског, што с об зи-
ром на од су ство ј- у њи ма ни је ве ро ват но. 
Балт ски об ли ци го во ре у при лог се кун-
дар но сти ли ко ва без -ov- слн. дијал. j㔛l и 
рус. дијал. ㎛лая. Из упо тре ба ја сно из ла-
зи да се при дев пр во бит но при ме њи вао 
на ја ло ве жен ке до ма ћих жи во ти ња, пре 
све га на кра ве и ов це ко је не да ју мле ко, 
а тек се кун дар но на не плод не муж ја ке, 
же не, му шкар це, зе мљи ште итд. Као сто-
чар ски тер мин, мо гао би би ти псл. по-
зајм ље ни ца из ди ја лек та иран ских Ски та 
у ко јем је d пре ла зи ло у l, из ве ден од (хи-
по те тич ног) скит. *alu- ‘хра на’ = ав. adi- 
‘жи то’, согд. ’’dwk < *adu-ka- ‘исто’, од 
ко ре на ко ји је у ј㒁 сти, с об зи ром на то да 
се ја ло ве жи во ти ње ко љу за је ло. Про тив 
ве зе са лет. jels ‘си ров, не зрео’, лит. je las 
‘не слан, пре сан’ и да ље са гр. ἅλι ος ‘не-
ко ри стан, уза лу дан’ (о ства ри ма)’ го во ре 
и се ман ти ка и фо не ти ка (бсл. *ala vas, без 
*j-!). ● Skok 1: 751–754; ЭССЯ 1: 67–68; 
NIL 212; Va il lant 4: 440; A. Lo ma, SEB 
1/2000: 347.
к㑼 па -е f. (XIV), кà пи ца dem., ка п㊁ ти на 
augm.; стсрп. ka pa ◄ Oд по зно лат. cap pa 
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‘ка пу ља ча; плашт са ка пу ља чом’ ▲ Из-
вор но зна че ње лат. ре чи чу ва се у ро ман-
ским је зи ци ма: ит. cap pa, шп. ca pa, фр. 
cha pe ‘(све ште нич ки) плашт, ман ти ја, 
(му шка) ка ба ни ца’; из ро ман ског и ср гр., 
нгр. κάπ(π)α ‘огр тач’, алб. k㌛ pë ‘плашт са 
ка пу ља чом’. У герм. и слов. је зи ци ма се 
пре ко ‘ка пу ља ча’ раз ви ло да на шње зна-
че ње: нем. Kap pe, енгл. cap, рус. к㍼ па, 
буг. кà па ‘ка па’. Стсрп. ка па се од но си 
на део оде ће пра во слав них све ште ни ка и 
мо на ха, пре на мо на шки огр тач са ка пу-
ља чом не го на ка пу; као тер мин из сфе ре 
пра во слав ног хри шћан ства ве ро ват но је 
до шао грч ким по сред ством. На про тив, 
стсрп. ка пуч (оде ћа све тов них ли ца) из-
во ди се из ит. cap puc cio ‘ка пу ља ча’. Ода-
тле из ве де но име фра ње вач ког ре да „ма-
ле бра ће“ ка пу ци на, пу ту ју ћих ка лу ђе-
ра-про сја ка оде ве них у ман ти је са ка пу-
ља ча ма, пре у зе то је у ско ри је вре ме као 
ка пу ћи но < ит. cap puc ci no или ка пу ци нер 
< нем. Ka pu zi ner. Тај на пи так, на стао у 
Бе чу, на зван је та ко јер сво јом сме ђом 
бо јом под се ћа на ка пу цин ску одо ру. Уп. 
пе ле ри на, из вор но ‘оде ћа хо до ча сни ка’. 
Се ман тич ки раз вој у ‘ка па, по кри ва ло за 
гла ву као за се бан део оде ће’ усло вио је 
да реч у свом пр во бит ном зна че њу бу де 
за ме ње на из ве де ни цом ка п㊏ ља ча, на чи-
ње ном пре ма ку к㊏љ-ица, ку к㊏љ-ача < лат. 
cu cul lus ‘ка пу ља ча’, уп. за ку к㎏ љи ти. В. 
кà п㚏т, ка п㊁ ла. ● Skok 2: 38–39; Snoj 256; 
БЕР 2: 213; Va smer 1944: 7.
л㎏ чи ти -iм impf. (XIII), од-, раз- pf.; 
стсрп. otâ-, raz-lo u ~i ti ◄ Од псл. *lǫ-
či ti, lǫ čǫ (sę), уп. стсл. lé~i ti, мак. ла-
чи, буг. л㊖ ча, слн. l㌩ či ti, слч. l㎄ čit’ sa, 
чеш. lo u či ti, длуж. łucyś, пољ. łączyć, 
рус. дијал. луч㎄ть, укр. л㎏ чи ти, блр. 
луч㎗ць ▲ Псл. гла гол је ите ра тив-ка у-
за тив од *lęk ti ‘кри ви ти’ (уп. л㒁 ца ти се, 

л㖏к, л㎏ ка) и има бли ске фор мал не па-
ра ле ле у лит. lankýti, lan ka㠯 ‘на вра ћа ти, 
по се ћи ва ти’, лет. l㈯ o c㔣t, l㈯ o ku ‘са ви ја ти, 
по кре та ти, усме ра ва ти’. Из вор но сто-
чар ски тер мин: *‘усме ра ва ти гр ла сто ке 
да се јед на од дру гих одво је или оку пе’ 
(уп. лу чи ти ја гањ це од ова ца); сим-
плекс *lǫ či ti по ред ‘раз два ја ти’ у се вер-
ним слов. је зи ци ма зна чи и ‘оку пља ти, 
по ве зи ва ти’, што је по сле ди ца ути ца-
ја пре вер бал них об ли ка, с јед не стра не 
*ot-, *orz-lǫ či ti, с дру ге sъ-lǫ či ti. В. 㒊
д лу ка. Ни је срод но са сл㒏 ч㙼ј, где је -у- 
од псл. *u а не од *ǫ. ● Skok 2: 324–325; 
ЭССЯ 16: 132–134; 162–163.
ми р㊄ са ти м㊄ ри шeм impf. (XV), за-, на-, 
по-ми р㊄ са ти (се) pf., мi рiс m., мi рi-
сан, -сна, -сно, ми р㊄ шљав adj.; стсрп. 
mi ri sa ti ◄ Од гр. μυ ρί σαι ‘на ми ри са ти’ 
▲ Бал кан ски гре ци зам, уп. буг. ми р㊄ сам, 
рум. a mi ro si ‘њу ши ти’. Гр. гла гол из ве-
ден је од гр. аор. μυ ρό σαι од μυ ρό νειν = 
μυ ρί ζειν ‘ма за ти ми ри шља вим уљем’, а 
ово од име ни це μύ ρον n. ‘ми ри шља во 
уље за ма за ње, пар фем’, ко ја је и са ма 
ушла у ста ро срп ски као mi ro (пи са но и 
müro) ‘осве шта но уље за по ма зи ва ње’ 
(уп. ми ро по ма за ти, ми ро по ма за ник), 
та ко ђе ‘ми ри сна теч ност из мо шти ју 
све та ца’ (уп. све ти тељ ско име Сте фа на 
Не ма ње Си меон Ми ро то чи ви). Име-
ни ца мi рiс (уп. буг. м㊄ рис, рум. mi ros 
‘њух’) је пост вер бал ног по ста ња. Сход-
но сво ме по ре клу, ис пр ва је има ла зна-
че ње ко зме тич ког сред ства и при јат ног 
ми ри са, али је вре ме ном ис ти сла слов. 
воњ(а) као не у тра лан на зив за сва ки 
пред мет опа жа ња чу лом њу ха и су зи ла 
му зна че ње на не при ја тан ми рис, з㑼 дах 
(уп. в㊊ ња ти, српсл. bla gaa vonë ‘при ја-
тан ми рис’), а де ли мич но је по ти сну ла 
и њ㒏х у зна че њу чу ла, па се ка же чу ло 
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ми ри са; за д㒏х *‘ми рис’ в. ми л㊊ дух s.v. 
м㒄о. Уп. ми р㊊ ђи ја. ● Skok 2: 428–429; 
Va smer 1944: 99; БЕР 4: 116–117.
с㑼 бља -e f. (XV) сa бљаст adj., сa бљи ца 
dem., сa бљaр ка f.; стсрп. sablë, sabië 
[чи тај: сабја] ◄ Оп ште сло вен ска по-
зајм ље ни ца из не по зна тог из во ра, уп. 
мак. са бја, буг. сà бя, сà бля, слн. s㔛 blja, 
слч. ša blja, чеш. ša vle, длуж. za bla, sa-
bla, пољ. sza bla, струс. sablë, рус. с㍼ бля, 
укр., блр. ш㍼ бля ▲ Реч је нај ра ни је по-
све до че на у ру ском ле то пи су где озна ча-
ва оруж је тур ских на ро да, Ха за ра, ко ји-
ма су Сло ве ни пла ћа ли да нак у VIII в., 
и Пе че не га, под 968. го ди ном. Код Ср ба 
се ја вља у XV в. као на зив за ка рак те-
ри стич но оруж је осман ских Ту ра ка; 
од при бли жно истог вре ме на по све до-
че на је и у пољ ском као и у ма ђар ском 
(szablya); сло вен ским, а мо жда и ма-
ђар ским по сред ством ши ри ла се да ље 
по Евро пи, уп. рум. s㌛ bie, алб. (дијал.) 
s㌛ blë, s㌛ bjë, мађ. szablya, ит. sci a bo la, 

лит. ši 㢊 bl㦁, š㢊 bl㦁, лет. ša ble, нем. Sä bel, 
Sa bel, за тим хол. sa bel, фр., енгл. sa bre, 
шп. sa ble. У ма ђар ском реч не ма ети мо-
ло ги је (ста ро из во ђе ње од szab ‘се ћи’ 
од ба цу је се као твор бе но не при хва тљи-
во) и пре је по зајм ље на из сло вен ског 
(срп ско-хр ват ског?) не го обрат но, али 
се не ту ма чи ни из сло вен ских је зич ких 
сред ста ва. Ве ро ват но је, као и са ма ре-
а ли ја ко ју озна ча ва, ис точ ног по ре кла, 
иако до са да шњи по ку ша ји ту ма че ња из 
тур ских и, ши ре, ал тај ских је зи ка (кир-
ги ског, про то бу гар ског, тун гу ског) ни су 
из не ли на ви де ло убе дљив ети мон. Код 
Сло ве на из гле да да се ши ри ла са ис то-
ка на за пад; из вор ни лик јој се мо же ре-
кон стру и са ти и као *sabl’a (са ети мо ло-
шким l) и као *sa bja. ● Skok 3: 181–182; 
Фа смер 3: 541; Bez laj 3: 212; Snoj 636; 
БЕР 6: 398–399; Boryś 590; EWU 1379; 
Klu ge 778; Г. До бро до мов, Эmи мо ло-
гия 1968: 192–194; M. Stac how ski, SEC 
9/2004, 133–141.




