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Београдски етимолошки пројекти и њихов 
компаративистички значај*

Про је кат но вог ети мо ло шког реч ни ка срп ско хр ват ског је зи ка от по чео 
је Па вле Ивић 1983. го ди не,1 са пр во бит ним ци љем да се до пу ни ети мо-
ло шки реч ник Пе тра Ско ка (Skok) ко ји се по ја вио де се так го ди на ра ни је. 
Ско ко вом де лу тре ба ло је, пре све га, при до да ти ди ја ле кат ску лек си ку ко ју 
аутор ни је имао пред со бом. Али ка ко та да у Бео гра ду ни је би ло из гра ђе них 
ети мо ло га (сам Ивић је био пре све га ис так нут и свет ски по знат ди ја лек-
то лог, до ду ше са пр во ра зред ном ком пе тен ци јом у исто ри ји је зи ка), мо ра ло 
се по че ти, у Ин сти ту ту за срп ско хр ват ски је зик, ка ко се у то вре ме звао, са 
ства ра њем рад ног ти ма од мла дих по чет ни ка — кла си ча ра, сла ви ста, ори-
јен та ли ста. Тре ба ло је да про ђе де це ни ја и по па да овај по ду хват дȃ сво је 
пр ве пло до ве. Го ди не 1998. по ја ви ла се Оглед на све ска (ОС), где је у Уво ду 
обра зло же на и са 135 од ред ни ца илу стро ва на кон цеп ци ја реч ни ка. У од но су 
на по чет ну, она је у ме ђу вре ме ну из ме ње на у дво стру ком сми слу. На пр вом 
ме сту, ис кри ста ли са ло се са зна ње да је Ско ков реч ник не са мо не пот пун 
с об зи ром на свој за хват, већ и да је у об ра ди об у хва ће не лек си ке при лич-
но за ста рео. На и ме, по стум но об ја вље но де ло Пе тра Ско ка (умро 1956. го-
ди не), спа да ме ђу ве ли ка оства ре ња ети мо ло шке на у ке јед не епо хе ко ја је 
да нас већ ви ше од по ла ве ка иза нас. Ода тле про из ла зи по тре ба да се све 
та мо при хва ће не ети мо ло ги је у све тлу но ви јих ис тра жи ва ња пре и спи та ју, 

* A. Lo ma: Die Bel gra der etymo lo gischen Pro jek te und ihre in do ger ma ni stische Re le-
vanz, Denk strö me. Jo ur nal der Säc hsischen Aka de mie der Wis sen schaf ten 10, Le ip zig 2013 (у 
штам пи). Пре вео Жељ ко Сте па но вић.

Чла нак је про ис те као из ре фе ра та под на сло вом „Zum etymo lo gischen The sa u rus des 
Ser bischen und Ver wand te m“ из ло же ног на Ме ђу на род ном ску пу по во дом 190. ро ђен да на 
Аугу ста Шлај хе ра (5. Je na er Mai-Kol lo qu i um: Schle ic hers Er ben — 200 Ja hre For schung zum 
Bal tischen und Sla wischen, Je na, 11–12. Mai 2011).

1 О исто ри ји на шег про јек та в. Бје ле тић 2007.
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до пу не, по бољ ша ју и пре фор му ли шу. Сто га је до не та од лу ка да се из ра ди 
ети мо ло шки те за у рус ко ји би об у хва тио це ло куп но ди ја ле кат ско и исто риј-
ско је зич ко бла го. Уско ро по том и сам пред мет про јек та био је ре ви ди ран. 
Из по ли тич ких, а не на уч них раз ло га то ком де ве де се тих го ди на и Ср би су 
се, као и Хр ва ти, од ре кли двој не озна ке „срп ско хр ват ски“. Та ко је Оде ље ње 
за је зик и књи жев ност САНУ од лу чи ло да наш про је кат пре и ме ну је у Ети-
мо ло шки реч ник срп ског је зи ка (ЕРСЈ). У том тре нут ку већ је би ла спрем на 
за штам пу Оглед на све ска ко ја је, сход но пр во бит ној кон цеп ци ји, укљу чи ва-
ла не ке ча кав ске и кај кав ске од ред ни це; сто га је она об ја вље на без је зич ког 
од ре ђе ња на на слов ној стра ни, а на да ље се на ше екс цер пи ра ње огра ни чи ло 
на оно што се са ста но ви шта исто ри је је зи ка мо же сма тра ти срп ским, то 
јест, по ред књи жев ног је зи ка — с из у зет ком нео ло ги за ма и ре цент них по-
зајм ље ни ца — на што кав ске го во ре.2 Па вле Ивић је за жи во та још ре ди го вао 
Оглед ну све ску и у њој су де ло вао као ко а у тор. Од ње го ве смр ти 1999. го ди не 
про је кат во ди пи сац ових ре до ва. Из ме ђу 2003. и 2008. го ди не об ја ви ли смо 
три све ске реч ни ка са 1853 од ред ни це на 911 стра на.3 При том тре ба има ти 
у ви ду чи ње ни цу да прем да од ред ни це на шег реч ни ка ни су ор га ни зо ва не 
као код Ско ка у ве ли ке лек сич ке по ро ди це (где се под јед ну ле му свр ста ва-
ју све ре чи ко је се сво де на исти пра сло вен ски ко рен или во де по ре кло од 
истог стра ног пред ло шка), оне ипак чи не ми ни мал на гне зда та ко што се у 
пр вом де лу ле ме хи је рар хи зо ва но (тј. пре ма де ри ва ци о ном сле ду) на во де 
све из ве де ни це од на слов не ре чи. На тај на чин је у до са да шње три све ске 
ети мо ло шки об ра ђе но још не ко ли ко хи ља да ре чи. Чи ње ни ца да у азбуч ном 
ре до сле ду наш по сао ни је од ма као да ље од сре ди не сло ва Б и да су од обја-
вљи ва ња Тре ће све ске про те кле три го ди не, а да се ове [2011] го ди не не 
оче ку је но ва све ска, сва ка ко мо ра иза зва ти за бри ну тост код свих ко ји ма је 
ста ло да за сво га жи во та ви де на пре дак про јек та и, мо жда, ње гов за вр ше так. 
Да би смо убр за ли рад, рас по ре ди ли смо се у овом тре нут ку у три ко ло се ка, 
та ко што од по чет ка го ди не мла ђи део ти ма ра ди на Че твр тој све сци, док 

2 Гра ни цу је због пре ла зних ди ја ле ка та те шко по ву ћи и она се сва ка ко не мо же по ду-
да ра ти са мо дер ним на ци о нал ним иден ти те том („срп ски“, „хр ват ски“, од но ви јег вре ме на и 
„цр но гор ски“, „бо шњач ки“), али се та кво раз гра ни че ње углав ном оправ да ва основ ним ци-
љем по ду хва та да се што пот пу ни је ре кон стру и ше ста ро срп ски лек сич ки фонд, јер је ста ро-
срп ски сво јим ди стинк тив ним обе леж ји ма ја сно из дво јен у кру гу сред њо ве ков них ју жно сло-
вен ских је зи ка. Ипак, за оне ко ји се овом про бле ма ти ком ба ве не при стра сно, са по ла зи шта 
исто ри је је зи ка и ком па ра тив не лин гви сти ке, оста је пре по руч љив сло жен на зив „срп ско хр-
ват ски“ или „срп ско-хр ват ски“.

3 Ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка (ЕРСЈ), Бео град, Све ска 1: А–Аш 2003, Све ска 2: 
Ба–Бд 2006, Све ска 3: Бе–Бј 2008.
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ста ри ји са ра ђу ју на но во от по че том про јек ту ди ги та ли за ци је срп ске ди ја ле-
кат ске лек си ке, исто вре ме но пи шу ћи јед но том ни ети мо ло шки реч ник ко ји 
ће об у хва ти ти око 3500 од ред ни ца основ ног лек сич ког фон да. Овај но ви 
по ду хват тре ба да те че упо ре до са фор ми ра њем ба зе по да та ка за „ве ли ки“ 
реч ник. Он има дво стру ки циљ. С јед не стра не, „ма ли“ реч ник је усме рен 
на ши ри круг чи та ла ца и тре ба да по слу жи у свр ху обра зо ва ња и на ста ве. 

С дру ге стра не, на да мо се да ће се при та ко фо ку си ра ном пре се ку лек сич-
ког фон да раз ре ши ти мно ги чво ро ви срп ско хр ват ске ети мо ло ги је и из на ћи 
смер ни це за да љи рад на те за у ру су. У том по гле ду, ве ру је мо да ће се чи та ње 
овог реч ни ка ис пла ти ти и струч ња ци ма.

Циљ на гру па струч ња ка ко јој се окре ће ети мо ло шки реч ник срп ског 
је зи ка је су пре све га сла ви сти и бал ка но ло зи, и до не кле ин до е вро пе и сти, 
бар они ко ји чи та ју ћи ри ли цу и по се ду ју еле мен тар но зна ње срп ско хр ват-
ског. По во дом ју би ле ја Аугу ста Шлај хе ра хте ли би смо да се у овом су мар-
ном пред ста вља њу на ших ети мо ло шких про је ка та усред сре ди мо на њи хов 
ком па ра ти ви стич ки, а на ро чи то ин до е вро пе и стич ки зна чај.

Став на шег ис тра жи вач ког ти ма (ко ји се у ме ђу вре ме ну по чео на зи ва ти 
„Бео град ска ети мо ло шка шко ла“) пре ма ин до е вроп ској ре кон струк ци ји мо же 
се опи са ти као ма ње или ви ше уз др жан. У Уво ду Оглед ној све сци пи ше:

„Сто га ре кон струк ци ја у ЕРСЈ по пра ви лу оста је на пра сло вен ском об-
ли ку лек се ме, не упу шта ју ћи се у ње не да ље ин до е вроп ске ве зе … Је ди но 
ка да је реч као та ква — а не са мо њен ко рен — у пра сло вен ском на сле ђе на из 
пра ин до е вроп ског, на во де се ње ни ре флек си у ра зним ин до е вроп ским је зи-
ци ма и из њих из ве ден ин до е вроп ски пра о блик (ве тах < ие. *㾄etu sos). Ти ме 
се удо во ља ва основ ном по сту ла ту са вре ме ног ети мо ло шког реч ни ка, чи ји 
је пред мет исто ри ја и пра и сто ри ја ре чи, а из бе га ва ју се не из ве сно сти ‘ко-
рен ске’ ети мо ло ги је. Аутор ски ко лек тив ЕРСЈ се ипак не од ри че пра ва да, у 
гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти, пред ла же по је ди на но ва ре ше ња на ду бљем, 
ин до е вроп ском пла ну у слу ча је ви ма ка да оце ни да мо же до при не ти ис прав-
ни јем ту ма че њу по је ди них лек се ма и твор бе них ка те го ри ја“ (ОС XV–XVI).

За при ме ну овог на че ла Оглед на све ска да је не ко ли ко при ме ра, као 
што су по ре ђе ње оп ште сло вен ског *agn’ędъ / *ogn’ędъ ‘цр на то по ла’ са 
стинд. ag nídh-, ag nim-ind h㌛- ‘све ште ник за ду жен за па ље ње об ред не ва тре’ 
уз ука зи ва ње на упо тре бу ове вр сте др ве та ко ја спо ро го ри за про из вод-
њу па ли др ва ца (ОС 41–42), или, сва ка ко ин те ре сант ни је, слу ча је ве у ко ји ма 
изо ло ва на сло вен ска ди ја ле кат ска реч има ма ње или ви ше пре ци зне па ра ле-
ле у дру гим ие. је зи ци ма. Та ко се ба бу шка ‘вр ста гљи ве, Phal lus im pu di cus’ 
по ре ди са лит. bo b㡼 u sis ‘смр чак’ (ОС 5–6), а ме га, ми га ‘сит на ки ша у ви ду 
ма гле’ са стинд. meg h㌛-, ав. ma e γa- ‘облак’ (ОС 55–56). Ис прав на или не, ова 



Ка изворима речи178

по ре ђе ња има ју као за јед нич ко то што ду бљу ети мо ло ги ју сло вен ских лек-
се ма за сни ва ју на па ра ле ла ма ко је срод ни је зи ци пру жа ју за реч у це ли ни, у 
два од три слу ча ја чак за сло же ни цу.

Ово огра ни че ње у до ме ну ин до е вроп ске ре кон струк ци је де лом је 
прин ци пи јел но, а де лом усло вље но објек тив ним и су бјек тив ним окол но-
сти ма. Јед на од њих је та што се у Бео гра ду и Ср би ји ин до е вро пе и сти ка 
ни кад ни је раз ви ла као пред мет на сту ди ја ма, та ко да од по чет ка у на шем 
ко лек ти ву по сто ји са мо је дан са рад ник с од ре ђе ном ин до е вроп ском ком пе-
тен ци јом. Реч је о пи сцу ових ре до ва, ко ји има ја ку лич ну од бој ност пре ма 
та ко зва ној ко рен ској ети мо ло ги ји и за до во ља ва се ти ме да уз по моћ ком па-
ра тив ног ме то да реч као та кву про сле ди што је мо гу ће ду бље у пре и сто ри ју, 
до бал то сло вен ске или пра ин до е вроп ске рав ни, јер ду бље од то га, где по-
чи ње сло бод на игра с ко ре ни ма, ко рен ским про ши ре њи ма и не про дук тив-
ним су фик си ма, већ осе ћа „вре ли ну па кла“, па је из слич них раз ло га склон 
да да је пред ност мо гућ но сти не по сред ног из во ђе ња ре чи из стра ног из во ра 
над уну тар је зич ком ети мо ло ги зи ра ју ћом „акро ба ти ко м“. Као при мер мо же 
се на ве сти ту ма че ње оп ште сло вен ске ре чи *xa lo ga ‘огра да’, за ко ју се пред-
ла же из во ђе ње пре ко скит ског из грч. φά λαγξ, ак. φά λαγ γα (Ло ма 2000).

Три го ди не ка сни је, у Пр вој све сци на шег реч ни ка под од ред ни цом 
алу га, за да ље по ре кло пра сло вен ске фор ме са мо је ука за но на по ме ну ти 
чла нак, а да та мо пред ло же на ети мо ло ги ја ни је на ве де на (ЕРСЈ 1: 135). Био 
је то от клон и у по ре ђе њу с Оглед ном све ском, иза ко јег је ста ја ла уз др жа-
ност је ди ног ин до е вро пе и сте у ти му пред ис ку ше њем да на ко лек тив но де-
ло ста ви пре ви ше ли чан пе чат. Сто га на ша Пр ва све ска, ко ја, уоста лом, са-
др жи са мо ре чи на а-, од ко јих је тек ма ли број на сле ђен, ни је осо би то пре-
по руч љи во шти во за ин до е вро пе и сте. С на ред ним две ма све ска ма ствар већ 
сто ји дру га чи је, јер се ста ње у сло вен ској ети мо ло шкој лек си ко гра фи ји у 
ме ђу вре ме ну про ме ни ло. Осам де се тих и де ве де се тих го ди на про шлог ве ка 
из гле да ло нам је као да се ре кон струк ци ја оп ште сло вен ског лек сич ког фон-
да на ду бљој рав ни мо же мир но пре пу сти ти ауто ри ма два ју пра сло вен ских 
реч ни ка. Али ка ко од по чет ка но вог ми ле ни ју ма кра ков ски реч ник (SP) сто ји 
пред сло вом x-4, а мо сков ски (ЭССЯ) се под јед на ко ду го из да је без Тру ба-
чо вље вог ру ко во ђе ња5, ауто ри ети мо ло шких реч ни ка по је ди них сло вен ских 
је зи ка тре ба да се осе ћа ју по зва ни ма да и са ми узму уче шћа у из вр ша ва њу 

4 У тран скрип ци ји SP *ch-; по след њи об ја вљен том је 8. из 2001. го ди не ко јим се за-
вр ша ва сло во g-.

5 По след ња об ја вље на све ска је 38. из 2012. го ди не, за вр ше на од ред ни цом *otъ tęg nǫ ti 
(sę) [ста ње из апри ла 2013]. Ква ли тет об ра де сло вен ске гра ђе и пра сло вен ских ре кон струк-
ци ја остао је исти и на кон смр ти по кре та ча и ду го го ди шњег ру ко во ди о ца овог по ду хва та, али 
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тог за дат ка. Из ме ђу оста лих, ле пе до при но се на том по љу да ли су бр њан-
ски ети мо ло шки реч ник ста ро сло вен ског је зи ка (ESJS)6 и ети мо ло шки реч-
ник сло ве нач ког је зи ка (Bez laj) ко ји су за вр ши ли Мет ка Фур лан и Мар ко 
Сној. Та ко смо се и ми са Дру гом и Тре ћом све ском вра ти ли сво јој ста рој 
прак си из Оглед не све ске и на да ље на сто ји мо да пра сло вен ске и оп ште сло-
вен ске ети мо ло ги је про ду би мо где год ком па ра тив ни уви ди за то пру жа ју 
мо гућ ност. И да ље нам оста ју ва жне пре све га па ра ле ле по ду дар но сти на 
лек сич кој рав ни. На при мер, s.v. bat2 по ре ди се псл. дијал. *bъ tъ ‘глав на гра-
на др ве та, ста бљи ка’ са грч. φυ τόν ‘биљ ка’ (ЕРСЈ 2: 232) а s.v. bad wi (ibid. 
69) на во ди се То по ро вље во по ре ђе ње ре чи бад њак са стинд. (㌛hi-) budhny㉼- 
‘зми ја ду би н㵼’, иако се та мо, из кул тур но и сто риј ских раз ло га, да је пред ност 
дру га чи јем из во ђе њу.7 Из Тре ће све ске мо же се на ве сти раз ма тра ње о мо гу-
ћој ве зи из ме ђу псл. *be sě da ‘го вор, раз го вор, са ве то ва ње’ и стинд. ха пак са 
ba hih-s㌛d- ‘ко ји се ди на по љу’ (ЕРСЈ 3: 177–179), ко је пре ко је зич ких за ла зи 
у кул тур но и сто риј ска пи та ња, те је мо ра ло би ти де таљ ни је из ло же но у по-
себ ном члан ку (Ло ма 2007в: 208–214). И да ље су то, ме ђу тим, са мо рет ки 
ин до е вро пе и стич ки екс кур зи ко ји ће се, на да мо се, умно жи ти већ за ви сно 
од то га ко ли ко ће се дру ги са рад ни ци, на ро чи то мла ђи, усме ра ва ти пре ма 
ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма из ван сло вен ског до ме на.

Ипак, хте ли би смо и ов де да скре не мо па жњу на је дан пра вац ис тра-
жи ва ња ко ји је од по чет ка у жи жи на шег ин те ре со ва ња, јер он мо же ин-
ди рект но до ве сти до са зна ња ре ле вант них за ин до е вро пе и сти ку. Ра ди се о 
ре чи ма ко је сва ка ко по ти чу из пра сло вен ског пе ри о да, али чи ја исто риј ска 
рас про стра ње ност у сло вен ским је зи ци ма ука зу је на њи хов ди ја ле кат ски 
ка рак тер уну тар по зно пра сло вен ског је зич ког кон ти ну у ма. Наш ко лек тив се 
по све тио ис тра жи ва њу ди ја ле кат ске лек си ке ко је иде у ду би ну, та ко што 
увек на сто ји мо да реч осло бо ди мо ње не изо ло ва но сти; то не рет ко во ди по-
вла че њу но вих изо лек са на сло вен ској ди ја ле кат ској кар ти у сме ру југ-се-
вер, из ко јих се мо же не што на слу ти ти о пред и сто риј ским пле мен ским фор-
ма ци ја ма и пу те ви ма њи хо вог до се ља ва ња. По не кад та кви на ла зи из ла зе 
из окви ра про у ча ва ња сло вен ских ста ри на, та ко што се у њи ма ре флек ту ју 

је зич ки и кул тур ни кон так ти ста рих Сло ве на са су сед ним пле ме ни ма: балт-
ским, гер ман ским, иран ским. Ра ди се, да кле, о изо лек са ма по зно пра сло-
вен ског до ба ре ле ван тним за ин до е вро пе и сти ку. Као од раз ра них ме ђу је-

је ам би ци ја да се пру жи ори ги на лан до при нос на пла ну ду бљих, ин до е вроп ских ети мо ло ги ја 
ма ње при мет на.

6 По след ња об ја вље на све ска је 15. из 2010. го ди не, за вр ша ва се са sь.
7 Хри шћан ски пре вод лат. vi gi li ae (Na ta lis Do mi ni) ‘Бад ње ве че’.
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зич ких кон та ка та мо же се, на при мер, на ве сти срп ски ди ја лек ти зам гла шци 
‘лоп та сто оло во на ри бар ској мре жи’, ко ји нам да је пра во да за јед но с укр., 
блр. глаз ки у истом зна че њу да ти ра мо по зајм ље ни цу из герм. *gl㌛ sa- (пољ. 
głaz ‘шљу нак’, рус. глаз ‘око’) већ у по зно пра сло вен ску епо ху (Ло ма 2004). 
Уз то иду и на ла зи ко је би смо на зва ли „ме ђу је зич ке изо лек се“. По ре ђе ње 
псл. дијал. *vьrtъpъ, из вор но ‘вир’, с пер сиј ском сло же ни цом gir dab (Ло ма 
2007а) су о ча ва нас са сло вен ско-иран ском изо гло сом ко ја, ка ко се мо гло и 
оче ки ва ти, об у хва та упра во ју го и сточ ни део пра сло вен ског про сто ра, тј. ди-
ја лек те ко ји ле же у осно ви укра јин ског и ис точ но јужносло вен ских је зи ка.8 
Ипак, не про те жу се све ју жно сло вен ско-се вер но сло вен ске изо лек се та ко 
што би у но во на се ље ним зе мља ма на про сто по на вља ле ди ја ле кат ске од но се 
из до ба пре се о бе. Оне ко је по ка зу ју нај ве ћи от клон од та квог усме ре ња би-
ле би ју жно сло вен ско-балт ске изо гло се, ко је ни су огра ни че не на лек сич ка 
по ду да ра ња већ се про те жу и на фо нет ске од ли ке. С.-х. гр кљан не мо же се 
одво ји ти од оп ште сло вен ског *gъr ta nъ у истом зна че њу, али има нај бли жу 
па ра ле лу у ли тав ском си но ни му gurkl㠳s, с ко јим не са мо да де ли су фик сал но 
про ши ре ње -l-, не го и за јед нич ки раз вој *tl > gl, свој ствен балт ском, али и 
ста ро нов го род ском ди ја лек ту ис точ но сло вен ског. Ако се гр кљан за и ста сво-
ди на *gъrtl’-anъ, об лик са већ из вр ше ном про ме ном tl > kl мо рао је би ти 
до нет са се ве ра на Бал кан, јер ина че би на ју жно сло вен ском тлу tl да ло l. 
За пра во се та кви на ла зи упли ћу у сноп изо гло са ко ји ста ро срп ски про стор 
по ве зу је са се ве ро за пад ним ру ским.9 Исто риј ски се ова по ја ва мо же ту ма чи-
ти прет по став ком ра ног та ла са до се ља ва ња са под руч ја сло вен ско-балт ског 
ме ша ња, за шта по сто је и оно ма стич ки по ка за те љи.10

Ако су ре кон струк ци ја пра сло вен ског лек сич ког фон да из вре ме на око 
сре ди не пр вог ми ле ни ју ма н.е. и ис тра жи ва ње лек сич ких од но са ме ђу по-
зно пра сло вен ским ди ја лек ти ма по след њих де це ни ја уз на пре до ва ли, че му 
су до при не ли и ети мо ло зи из „Бео град ске шко ле“, ре кло би се да сло вен ска 
ети мо ло ги ја не др жи баш ко рак с да на шњом ин до е вро пе и сти ком. У про јек-
то ва њу пра сло вен ских ре чи на ду бље је зич ке ни вое, за кључ но са пра ин до-

8 Слич ну рас про стра ње ност по ка зу је го ре по ме ну та реч *x㌛ lǫ ga.
9 Уп. Ло ма 2010a и в. до ле нап. 10. Ов де се отва ра но во ис тра жи вач ко по ље за оне ко ји, 

као наш тим, вр ше си сте мат ско ис тра жи ва ње ју жно сло вен ске ди ја ле кат ске лек си ке, ко је се 
мо же по ка за ти пло до но сним и за бал ти сти ку.

10 За пад но ру ски хи дро ним ски пар балт ског по ре кла Во пъ са сво јом при то ком Во пец 
по на вља се на срп ском тлу као Ва па : Увац; чак из гле да да се име ста ро ру ског пле ме на у да-
на шњој се ве ро за пад ној Ру си ји и Бе ло ру си ји, ко је је на ста ло ме ша њем сло вен ских ко ло ни ста 
с балт ским суп стра том и на чи јој те ри то ри ји се раз вио ста ро нов го род ски ди ја ле кат, Кри ви чи, 
по на вља као Кри чи на ста ро срп ском тлу. По дроб ни је Lo ma 2010.
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е вроп ским, оста је ши рок про стор за про ве ру ста ри јих ту ма че ња и тра га ње 
за но вим ре ше њи ма. Ауто ри ети мо ло шких реч ни ка тре ба да бу ду све сни 
то га ако те же ви шем од пу ке ком пи ла ци је, чак и ка да се ра ди о са же тим 
и по пу лар ним при руч ни ци ма. При ло ге из у ча ва њу ин до е вроп ских је зи ка и 
кул ту ра не тре ба оче ки ва ти са мо од ЕРСЈ у ње го вом по сте пе ном на пре до-
ва њу, већ и од на шег „ма ло г“ реч ни ка у ско ри јој бу дућ но сти. По ла зе ћи од 
основ не лек си ке срп ског је зи ка, по пра ви лу не ће мо сво је крат ке при че о ре-
чи ма за вр ша ва ти пра сло вен ским ре кон струк ци ја ма не кри тич ки пре у зе тим 
са дру ге стра не, већ смо спрем ни да ту и та мо „за ко па мо“ ду бље, па и на 
не ким одав но осве шта ним ме сти ма сло вен ске ети мо ло ги је. Да се не ра ди 
са мо о пра зном обе ћа њу, мо же се у овом тре нут ку илу стро ва ти два ма члан-
ци ма не по сред но про ис те клим из ра да на „ма ло м“ реч ни ку. Оба се уве ли ко 
осла ња ју на уви де у ин до е вроп ску мор фо ло ги ју гла го ла оства ре не у „Лек-
си ко ну ин до е вроп ских гла го ла“ (LIV) ко ји пред ста вља осе тан по мак у од-
но су на По кор ни јев реч ник (Po korny). На ме ће се ути сак да из ме ђу пра ин-
до е вроп ског и оп ште сло вен ског гла гол ског си сте ма оста је пра зан про стор 
ко ји се мо же ту и та мо ис пу ни ти но вим ети мо ло шким пред ло зи ма. Као 
што је по зна то, по зни пра ин до е вроп ски по се до вао је бо гат ре пер то ар је-
зич ких сред ста ва за град њу гла гол ских осно ва, ко ји је у бал то сло вен ском 
при лич но ре ду ко ван, и што се ти че обра зо ва ња гла гол ских осно ва очу вао 
се са мо у ма лом бро ју гла го ла с пре во јем и на зал них пре зен та, али је на 
лек сич кој рав ни мо гао оста ви ти до сад не за па же не тра го ве. По ре ђе ње с.-х. 
в(ј)етро ме ти на с рус. дијал. ве тро мят ‘ру па у зи ду брв на ре’ по ред из ра за 
с.-х. в(ј)етар ме те, рус. (ве тер) ме тëт ‘ве је (снег)’ да ло је по вод за прет-
по став ку да се у сло вен ском пр во бит на па ра диг ма *mę tǫ, *me sti раз дво ји-
ла на два фо нет ски и се ман тич ки раз ли чи та гла го ла, та ко што се на јед ној 
стра ни раз вио *me tǫ, me sti ‘ме сти’ из ин фи ни тив не осно ве, а на дру гој је 
*mę tǫ, mę sti ‘ме ша ти, бућ ка ти’ на стао из на зал ног пре зен та. Код *vęd nǫ ti 
‘ве ну ти’ ве ро ват но тре ба по ћи од пер фек тив не фор ме *uvęd nǫ ti и на зал ног 
пре зен та из ве де ног или од ие. ре чи за во ду, *a㾄-end- ‘ису ши ти се’, у пре во-
ју с *und- у стинд. un㌛t ti, 3. pl un d㌛n ti ‘по та па ти, на ква си ти’11 или од ко ре на 
*H2e-n-d- у *ǫdi ti ‘ди ми ти’, без на зал ног ин фик са у гр. ㌛zest hai ‘ису ши ти’, 
хет. had- ‘исто’.12 Про бле ма тич на ве за изме ђу *vę za ti ‘ве за ти’, *vęz ti ‘ве сти’, 
*ǫza ‘узи ца’, *ǫže ‘уже’ мо же се ту ма чи ти та ко да је и ту у осно ви на зал ни 
пре зент, ово га пу та од сам пра са ра на-ко ре на *㾄e㌡(h)- / u㌡(h)- у стир. -fig hter, 

11 Ве ро ват но и у рус. удить ‘зре ти (о зр ну), на ду ти’ < псл. *ǫd- < ие. *und-.
12 У том слу ча ју би ва ља ло по ћи од (се кун дар ног) е-ступ ња *ęd-, а *v- би се сво ди ло на 

пре ла зни глас на стао у хи ја ту у пре вер бал ном об ли ку *u-v-ęd-.
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f㌛ ig ‘тка ти’.13 По ред ових слу ча је ва ко је де таљ ни је раз ма тра мо на дру гом ме-
сту,14 не дав но се Тру ба чо вље ва ети мо ло ги ја псл. при де ва *go to vъ ‘го тов, за вр-
шен’, ко ја га као *‘спре ман за иде ње’ сво ди на су пин ко ре на *g㾄䁼- (< *g㾄(e)H2-) 
‘ићи’ и нај и зглед ни ји је од до са да шњих по ку ша ја ту ма че ња те ре чи, да ла 
пот кре пи ти у ши рем ком па ра тив ном кон тек сту, ко ји из ме ђу оста лог укљу-
чу је вед ске да ти ве-ин фи ни ти ве као ga ta ve по ред g㌛n ta ve и на њи ма за сно ва-
не ге рун ди ве на -tavya-, као и стгр. гла гол ске при де ве на -τέ ος, при че му се 
нул ски во ка ли зам ко ре на сло вен ске ре чи ту ма чи из пр во бит не пр о те ро ки-
не тич ке флек си је гла гол ских име ни ца на -t(e)u- (Lo ma/Vla jić-Po po vić 2012). 
Ту, да кле, има мо ин ди ци ју да се ва жна уло га ко ју су гла гол ске име ни це, 
на ро чи то оне на -t(e)i- и -t(e)u-, игра ле у вре ме ну пре рас па да пра је зи ка на 
по је ди нач не је зи ке и у ра ној фа зи њи хо вог раз во ја, у бал то-сло вен ском не 
са мо од ра зи ла у имен ским об ли ци ма гла го ла као што су ин фи ни тив и су пин, 
већ је мо гла оста ви ти по не ки траг и из ван гла гол ског си сте ма.

У то ку на шег ра да на са же том ети мо ло шком реч ни ку умно жа ва ју се 
за па жа ња и прет по став ке о ду бљем по ре клу сло вен ских ре чи из основ ног 
лек сич ког фон да, што у це ли ни ста вља у из глед до при нос ком па ра тив ној 
лин гви сти ци ко ји ће над ма ши ти оно што се на том по љу оче ку је од јед ног 
ова квог лек си ко граф ског по ду хва та.

13 Прет по став ка слич ног пре вој ног од но са омо гу ћа ва да се с.-х. ви да ти ‘ле чи ти’, по-
ла зе ћи од зна че ња *‘ва ди ти (бо лест, по вре ду)’ као основ ног, ве же са ва ди ти (и о убо ју, гро-
зни ци, чи ни ма), *uH2d- > vyd- по ред 㾄eH2d- > *vad-iti, уп. лат. va d㘩, -ӗre ‘ићи’, va da re ‘га зи ти 
кроз во ду’, стисл. va ða ‘исто’, пр во бит но *‘ићи упа да ју ћи, из вла чи ти сто па ла из во де, сне га, 
пе ска итд.’.

14 Ло ма 2010б; та мо да ља би бли о гра фи ја.




