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Ово што сам упра во из го во рио зву чи нај пре као не ка ба сма, и ни сте 

чак мо гли би ти си гур ни ко ји је је зик у пи та њу. Ипак је срп ски. То што сте 
чу ли са мо је ма ли исе чак из Тре ће све ске Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је-
зи ка, ко ја је у при пре ми за штам пу — низ од шест уза стоп них на сло ва од ред-
ни ца, ма ње-ви ше на су мич но ода бран, јер је ова, као и прет ход не две све ске, 
пре пу на ре чи за ве ћи ну ко јих чак ни нај бо љи знал ци на шег је зи ка ни су ни-
кад чу ли, ре чи за ста ре лих и ди ја ле кат ских, при ку пље них из на род них го во-
ра од Ду бро вач ког при мор ја до Ста ре Пла ни не, од Па лић ког је зе ра до Ша ре, 
са це ле те ри то ри је срп ског је зи ка и из ње го вих ен кла ва у ра се ја њу. Тек по-
вре ме но у том ни за њу про бле сне не ка по зна та, још ре ђе — не ка обич на, сва-
ко днев на реч, под ко јом се гне зди ма са ње них про зир них из ве де ни ца ко ји ма 
ни је дат ста тус по себ не од ред ни це. Упр кос то ме, у до сад об ра ђе ном сег мен-
ту азбу ке од А до БЈ, има пре ко хи ља ду и осам сто од ред ни ца, на пре ко осам-
сто стра на. Шта са др жи и че му слу жи та кав реч ник, чи је ће се из ла же ње 
ме ри ти де це ни ја ма, а обим де се ти на ма хи ља да стра на? Овој пу бли ци ве ро-
ват но не тре ба да об ја шња вам раз ли ку из ме ђу ети мо ло ги је и ен то мо ло ги је. 
Ве ћи на вас зна и за тро том ни Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je-
zi ka Пе тра Ско ка, мо ну мен тал но де ло ко је пред ста вља не са мо тра јан спо-
ме ник сво ме ауто ру не го је и да ље дра го цен при руч ник за ши рок круг сла-
ви ста, бал ка но ло га и ин до е вро пе и ста. Скок, ко ји је умро 1956, а нај ве ћи део 
ра да на реч ни ку оба вио пре Дру гог свет ског ра та, тру дио се да об у хва ти све 
по зна то реч нич ко бла го ста рог и са вре ме ног је зи ка и да узме у об зир сву ре-
ле вант ну ли те ра ту ру. Про ток вре ме на учи нио је да већ по чет ком се дам де се-
тих го ди на, ка да је Ско ков реч ник по стум но из дат, он, при свој сво јој вред-
но сти, бу де у мно го че му за ста рео. По ред ви ше де це ниј ског за о стат ка у пра-
ће њу се кун дар не ли те ра ту ре, у ње му се већ та да осе ћа ла не рав но мер на за-
сту пље ност ди ја ле кат ске гра ђе на ште ту лек си ке ис точ них срп ских го во ра, 
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што ни је би ла Ско ко ва кри ви ца, већ од раз ре ал ног ста ња у вре ме ну ка да је 
је ди ни рас по ло жив из вор био Еле зо ви ћев Реч ник ко сов ско-ме то хи ског ди ја-
лек та, ко ји је ина че Скок рев но сно екс цер пи рао. Ота да су об ја вље ни мно ги 
но ви ди ја ле кат ски из во ри, осо би то из ју жне и ис точ не Ср би је. Исте, 1974. 
го ди не, ка да се у За гре бу по ја вио по след њи, че твр ти том Ско ко ва реч ни ка са 
ре ги стри ма, по че ла су из ла зи ти оба пра сло вен ска реч ни ка, мо сков ски и кра-
ков ски, ко ја у ме ри сво га за хва та не из мер но олак ша ва ју ети мо ло шка ис тра-
жи ва ња по је ди них сло вен ских је зи ка, пре све га пру жа ју ћи по треб не по ред-
бе не уви де. Има ју ћи у ви ду све те окол но сти, је дан од нај ве ћих лин гви ста 
дру ге по ло ви не два де се тог ве ка, по кој ни Па вле Ивић, до шао је на иде ју о 
по тре би пи са ња но вог ети мо ло шког реч ни ка срп ско хр ват ског је зи ка. Она се 
по че ла оства ри ва ти ка да је у том ци љу 1983, на Иви ће ву ини ци ја ти ву и под 
ње го вим ру ко вод ством, осно ван Ети мо ло шки од сек при Ин сти ту ту за срп-
ски је зик САНУ. У ка дров ском по гле ду по че ло се од ну ле. У Бео гра ду ни је 
би ло шко ло ва них ети мо ло га, ни је то био ни сам Ивић. По сте пе но су, је дан 
по је дан, до во ђе ни мла ди љу ди, по чет ни ци у на у ци — по осно вном обра зо-
ва њу сла ви сти, кла сич ни фи ло ло зи, ро ма ни сти — ко ји су свој на уч ни про-
фил из гра ђи ва ли ра де ћи ма ги стар ске и док тор ске те зе из те мат ског окви ра 
сло вен ске и бал кан ске ети мо ло ги је. Тре ба ло је де се так го ди на да се уоб ли чи 
ма ли тим оспо со бљен да при сту пи оства ри ва њу овог обим ног и сло же ног 
по сла. У свом је згру он је остао исти до да нас. По ред ме не, тре нут но га чи-
не три док то ра и два ма ги стра фи ло ло шких на у ка, и је дан ис тра жи вач-при-
прав ник. Са са зре ва њем ти ма ра сле су ам би ци је. Пре ма по чет ној за ми сли, 
по сао се сво дио на до пу ња ва ње Ско ка. Ко нач но се до шло до за кључ ка да 
тре ба кре ну ти од по чет ка и пи са ти но ви, све о бу хва тан реч ник — те за у рус. 
Исти ис ход не дав но је до би ла иде ја о до пу ња ва њу Фа сме ро вог ети мо ло-
шког реч ни ка ру ског је зи ка. Гра ђа је у ме ђу вре ме ну то ли ко на ра сла а ети мо-
ло шка ли те ра ту ра се та ко на мно жи ла да се учи ни ло це лис ход ни јим при сту-
пи ти пи са њу са свим но вог реч ни ка, че га се при хва тио Алек сан дар Ани кин. 
Пет на е стак го ди на на кон по чет ка на шег про јек та, 1998, кон цеп ци ја но вог 
реч ни ка из не се на је и илу стро ва на у Оглед ној све сци. У ме ђу вре ме ну је, на 
ини ци ја ти ву Срп ске ака де ми је, на зив реч ни ка и про јек та про ме њен у Ети-
мо ло шки реч ник срп ског је зи ка. У скла ду с тим, из да љег за хва та из ба че не 
су ча кав ске и кај кав ске од ред ни це, тј. лек се ме ко јих не ма на што кав ском 
тлу, а за др жан је и да ље се екс цер пи ра ча кав ско-кај кав ски по ред бе ни ма те-
ри јал. Оглед ну све ску још је сти гао да уре ди и да у њој дȃ свој удео Па вле 
Ивић. Пр ва све ска реч ни ка по ја ви ла се 2003, дру га 2006, тре ћу из да је мо ове 
го ди не. Ри там из ла же ња усло вљен је пре све га ка рак те ром по сла, ко ји се 
ра ди јед ном за сваг да, и сто га у пр вом пла ну има те ме љи тост и ис црп ност. 
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На сто ји мо да об у хва ти мо и про ту ма чи мо је зич ко бла го свих што кав ских го-
во ра. То се мо гло ви де ти већ из сег мен та Tре ће све ске ко ји сам на по чет ку 
на вео. Чи не га од ред ни це би ко ви на „вр ста ја бу ка“ (Хр ват ска), „вр ста гро-
жђа“ (Ку ма но во) — про су ђе но као не ја сно, би ко ли ти „уми ља ва ти се“ (Дал-
ма ци јa), „за о ку пи ти“ (Цр на Го ра) — на ста ло де пре фик са ци јом од оби ко ли ти 
„оп ко ли ти“, бик-ра бо та „на јин тен зив ни ји пе риод пољ ских по сло ва“ (Свр-
љиг) — хи брид на сло же ни ца са пр вим де лом тур. bük, büyük „го ле м“, би ку ља 
„ви ти ца, пле те ни ца“ (Ср би ја, Вој во ди на, Сла во ни ја) — од нем. Wic kel, би лан 
„ка иш, део коњ ске опре ме“ (Ср би ја, Бо сна и Хер це го ви на) — од тур. bi lan, 
би лан гов „ве ли ки че ки ћ“ (Ба нат) — мо жда од мађ. pil lan g㌩ „леп ти р“. Од 
свих ових ре чи код Ско ка на ла зи мо је ди но би ко ли ти, на јед ном ме сту ис-
прав но а на дру гом по гре шно про ту ма че ну, би лан у Шка љи ће вом реч ни ку 
тур ци за ма, пре о ста ле че ти ри се пр ви пут ети мо ло шки раз ма тра ју. Уку пан 
сра змер ети мо ло шки об ра ђе них и нео бра ђи ва них ре чи у на шем реч ни ку ни-
је мно го раз ли чит од овог узор ка. Овај по сао ни ка ко ни је ком пи ла тор ски и 
пре пи си вач ки, не го у нај ве ћој ме ри са ку пљач ки и ис тра жи вач ки. Он је у 
од но су на дру ге слич не по ду хва те у све ту оте жан из о стан ком не ких по треб-
них пред рад њи. У не до стат ку збир не ба зе срп ске ди ја ле кат ске лек си ке екс-
цер пи ра мо ве ли ки и све ве ћи број из во ра. У не до стат ку до брог исто риј ског 
реч ни ка, осла ња мо се на Да ни чи ћа и Рјеч ник Ју го сла вен ске ака де ми је и где 
год мо же мо до пу ња ва мо их. Ин си сти ра мо на кон ци зно сти, а опет су нам 
од ред ни це сра змер но ве ли ке, не ке пра ви ма ли члан ци. То је нај пре сто га, 
што на сто ји мо да у пр вом де лу од ред ни це реч што бо ље до ку мен ту је мо, у 
по гле ду ње не фо нет ске ва ри јант но сти, ак цен та, аре а ла, се ман ти ке, де ри ва-
ци је. Кра так ети мо ло шки суд у пр вом де лу про ши ру је се оба ве зним на во ђе-
њем па ра ле ла из дру гих је зи ка. Где год по сто је ди ле ме или су по треб на до-
дат на по ја шње ња, а то је ве ћи ном слу чај, из ла жу се у тре ћем де лу. Ети мо ло-
шку об ра ду од ли ку је ви сок сте пен ори ги нал но сти. Та мо где по сто је, ува жа-
ва ју се ра ни је из не та ту ма че ња, но и ка да их при хва та мо, она че сто у по је-
ди но сти ма би ва ју пре ци зи ра на, до пу ње на и ис пра вље на. И код тих ре чи 
ко је су већ би ле пред мет ети мо ло шког раз ма тра ња ви сок је про це нат но вих 
пред ло же них ети мо ло ги ја. Та ко ће чи та лац Пр ве све ске са зна ти да ала, ха ла 
ни је тур ци зам, ка ко се век и по ми сли ло, не го пра сло вен ска реч, а чи та лац 
Дру ге све ске да ба шти на ни је по зајм ље ни ца из цр кве но сло вен ског или бу-
гар ског не ко до ма ћа, срп ско-хр ват ска из ве де ни ца. У Тре ћој све сци чи та ће те 
од ред ни цу би стар, где се по ка зу је да наш ди ја ле кат ски об лик бри стар ни је 
се кун да ран, не го још пра сло вен ски и ста ри ји од об ли ка са јед ним -р, и да је 
тај при дев у ети мо ло шкој ве зи са гла го лом бри са ти. Мно ги но ви ети мо ло-
шки на ла зи до ко јих се до шло у то ку ра да на реч ни ку би ва ју по дроб ни је 
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из ло же ни у ра до ви ма са рад ни ка, об ја вљи ва ним у ча со пи си ма и збор ни ци ма 
ра до ва у зе мљи и ино стран ству. За јед но са реч ни ком, они пред ста вља ју до-
стиг ну ћа оно га што се, че тврт ве ка на кон што се, ка ко смо ре кли, по шло од 
ну ле, већ на зи ва „Бе о град ском ети мо ло шком шко ло м“. При зна ње бе о град-
ским ети мо ло зи ма је и члан ство тро је њих у Ети мо ло шкој ко ми си ји Ме ђу на-
род ног сла ви стич ког ко ми те та, уче шће са рад ни ка Од се ка на свим зна чај ни-
јим ску по ви ма из ове обла сти у по след њих пет на е стак го ди на и ор га ни за ци ја 
ме ђу на род ног на уч ног ску па „Сло вен ска ети мо ло ги ја да на с“ у Бео гра ду сеп-
тем бра 2006. го ди не, чи ји се збор ник упра во ових да на ши је у штам па ри ји. 
Они од вас ко ји га бу ду чи та ли сте ћи ће, ве ру јем, до бру сли ку о ак ту ел ном 
ста њу ове ди сци пли не и о на шем ме сту у њој.

Александар Лома*

* Из ла га ње у окви ру раз го во ра о збор ни ку Ше зде сет го ди на Ин сти ту та за срп ски 
је зик (I и II), Ко лар че ва за ду жби на, 29. фе бру ар 2008. го ди не.




