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Ишчитавање прошлости из језика

У овој ју би лар ној при ли ци до зво ли те ми да скре нем па жњу на то да 
и Ети мо ло шки од сек Ин сти ту та за срп ски је зик САНУ иду ће го ди не, ко ја 
је већ на пра гу, сла ви ма ли ју би леј, че тврт ве ка по сто ја ња. Та скром на го-
ди шњи ца не ће би ти по вод за не ке про сла ве, већ ће мо је обе ле жи ти рад но, 
из ла ском Тре ће све ске Ети мо ло шког реч ни ка срп ско га је зи ка, ко ја је при 
кра ју, и збор ни ка ра до ва са про шло го ди шњег ме ђу на род ног сим по зи ју ма 
„Сло вен ска ети мо ло ги ја да на с“, ко ји је пред штам пом. Већ је, да кле, ско ро 
два де сет и пет го ди на ко ли ко тра је овај про је кат, је дан од оних ко је је уте-
ме љио Па вле Ивић, је дан од рет ких љу ди у нас у чи јој се ви зи ји ни су су ко-
бља ва ли су штин ски на уч ни и те мељ ни на ци о нал ни ин те ре си. О исто ри ја ту 
на шег про јек та већ је у ви ше на вра та го во ре но и пи са но, нај ско ри је у при-
ло гу ко ле ги ни це Бје ле тић у збор ни ку по све ће ном овој про сла ви. Ту су све 
су ве чи ње ни це, го ди не, број ке и име на, а ја бих се у овој при ли ци за др жао 
на не ким оп шти јим те мa ма.

До пу сти те, да кле, да по ђем од јед не оп ште кон ста та ци је: по кре та ње 
овог про јек та би ло је по че так озбиљ ног и си сте мат ског ба вље ња ети мо ло-
ги јом у Ср ба. Ту оди ста не ма мо не ке ве ли ке тра ди ци је, ни у по ре ђе њу са 
не ким на ро ди ма са ко ји ма се у дру го ме ина че мо же мо по ре ди ти. Мо дер на 
ети мо ло шка на у ка по ни кла је у кри лу ин до е вроп ске ком па ра тив не лин гви-
сти ке. Ве ро ват но већ са ма чи ње ни ца да ни на јед ном срп ском уни вер зи те ту 
ни ка да ни смо има ли пра ву ин до е вро пе и сти ку до ста то га об ја шња ва. Ње но 
по сто ја ње би ло би под сти цај и осло нац на шим сла ви сти ма да про ду бе сво је 
уви де пре ма ди ја хро ни ји уоп ште и пре све га пре ма по ре клу ре чи. Во де ћи 
ети мо ло зи у сло вен ском све ту од вај кад су би ли ин до е вро пе и сти са те жи-
штем на сла ви сти ци или сла ви сти са ин до е вро пе и стич ким ви ди ци ма. Тај 
ши ри ви до круг у Ср ба су, пре не го на ши сла ви сти, сте кле по је ди не ко ле ге из 
дру гих фи ло ло ги ја: кла сич ни фи ло ло зи, ро ма ни сти, гер ма ни сти. Те жи ште 
њи хо вог ин те ре со ва ња са мим тим ле жа ло је на дру гој стра ни, у из у ча ва њу 
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ста рих је зи ка, по себ но па ле о бал кан ских, и тек су по вре ме но пра ви ли из ле-
те у сло вен ску ети мо ло ги ју, не увек срећ не, јер су њи хо ви сла ви стич ки уви-
ди би ли огра ни че ни и не до вољ ни. На и ме, ети мо ло ги ја је у свом нај бо љем 
и нај по у зда ни јем ви ду исто риј ска ди ја лек то ло ги ја, са мо са ве ћим сте пе ном 
ре кон струк тив но сти и хи по те тич но сти. Па вле Ивић био је је дан од во де ћих 
свет ских ди ја лек то ло га, ко ји је под јед на ко вла дао син хро ни јом и ди ја хро-
ни јом, по се до вао је са свим озбиљ на зна ња из ком па ра тив не лин гви сти ке, а 
не ма сум ње, и „ети мо ло шку жи цу“, оно што се не сти че пу ким аси ми ло ва-
њем фа ка та. Сто га је са свим при род но што је упра во он осе тио по тре бу да 
се не за до во љи мо Ско ко вим, ко ли ко год мо ну мен тал ним, по стум ним де лом, 
не го да при сту пи мо пи са њу но вог ети мо ло шког реч ни ка срп ско хр ват ског, 
или, ка ко је то доц ни је су же но, срп ског је зи ка.

По ду хват, ко ји је он во дио до сво је сва ка ко пре ра не смр ти, био је не-
сум њи во по тре бан и оправ дан, али и смео, због то га што се по чи ња ло прак-
тич но ни од че га. Хи ља ду де вет сто осам де сет тре ће го ди не у Ср би ји и у 
Ср ба ни је би ло ни ко га ко би се са пу ним пра вом мо гао на зва ти ети мо ло гом. 
Да нас нас има, и то је дан при сто јан број са од ре ђе ним ме ђу на род ним угле-
дом. Ка ко се то де си ло? Нај пре та ко што је, срећ ним из бо ром са рад ни ка, 
до шло до спо ја оних ин те ре со ва ња ко ја у сво ме зби ру чи не ети мо ло га. У 
том тре нут ку ни ко од нас ко ји смо би ли и са да смо још на овом про јек ту ни је 
имао три де сет го ди на; нај мла ђи ако су се тек би ли ро ди ли. Ети мо ло шки од-
сек по стао је и остао ве ли ка учи о ни ца где ста ри ји об у ча ва ју мла ђе, усме ра-
ва ју их и под сти чу на што бр же на пре до ва ње у на у ци, и фор мал но, оно ко је 
се ис ка зу је кроз бла го вре ме но сти ца ње ма ги стар ских и док тор ских ти ту ла у 
обла сти на уч ног ба вље ња, и су штин ско. Ство ри ла се, и оста ла, као не ки дух 
ко ји про жи ма овај од сек, же ља да се зна ња ши ре и про ду бљу ју, од вла сти тог 
обра зов ног про фи ла — сла ви стич ког, кла си чар ског, ори јен та ли стич ког — ка 
дру гим обла сти ма не са мо на у ке о је зи ку не го и на у ке уоп ште, јер је ети-
мо ло ги ја, као ма ло ко ја дру га ди сци пли на, упу ће на на ин тер ди сци пли нар-
ност. По ву ћи гра ни це сво јим ин те ре со ва њи ма по губ но је за ети мо ло га, јер 
оно што се од ра жа ва у гра ђи ко јом се ба ви, ре чи ма, за пра во је све у куп ност 
људ ског по гле да на свет у од ре ђе ним ет нич ким, ге о граф ским и вре мен ским 
пре се ци ма. Тре ба би ти, у по треб ној ме ри, исто ри чар, ет но лог, ге о граф, ге-
о лог, бо та ни чар, зо о лог, и још што шта дру го. Уз то, по се до ва ти прак тич ну 
лин гви стич ку ком пе тен ци ју, а у на шем слу ча ју то зна чи ма кар чи та ти све 
сло вен ске и све свет ске је зи ке, а бо га ми и бал кан ске. Ка да, на при мер, у не-
кој дру гој обла сти по чет ни ка кад вам се пред ста вља пи та те ко је је зи ке зна, 
а он ка же „ен гле ски и фран цу ски“, ви ка же те „одлич но!“, а ми пи та мо „а 
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не мач ки?“. Што ни је већ сте че но ре дов ним обра зо ва њем, на док на ђу је се у 
хо ду, са мо уч ки, без роп та ња, и та ко до пен зи је.

Са стра не гле да но, наш по сао је не за хва лан. Из и ску је не са мо мно га 
зна ња ко ја се сти чу, про ши ру ју и про ду бљу ју мал те не до жи вот но, не го и 
мно го што ру дар ског ко па ња, што пи па вог ра да. Тре ба има ти у ви ду да се 
ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка пи ше без не ких по треб них пред рад њи. 
Не ма мо ва љан исто риј ски реч ник ни ти пак збир ни реч ник срп ских ди ја ле-
ка та. Да не го во ри мо о елек трон ским ба за ма по да та ка, ка кве дру где по о дав-
но по сто је. Упр кос то ме, те жи мо ка ис црп но сти, сма тра ју ћи да се наш по сао 
ра ди јед ном за сваг да. Ис кљу чив ши ре цент не сло је ве по зајм ље ни ца и нео-
ло ги за ма, ко ји се ла ко пре по зна ју и ула зе у реч ни ке стра них ре чи на ме ње не 
ши ро кој пу бли ци, на сто ји мо да укљу чи мо це ло куп но лек сич ко бла го срп-
ског је зи ка. Го то во две хи ља де од ред ни ца у пр ве три све ске ко је по кри ва ју 
сег мент азбу ке од А до БЈ до вољ но све до че о то ме, тим пре што се про вид не 
из ве де ни це не об ра ђу ју за себ но, већ под основ ном ре чи. У на шем по слу не-
ма јед но став них и ла ких фа за. Већ пи са ње пр вог де ла од ред ни це ко ји са др-
жи по твр де зна чи оцр та ва ње аре а ла, пре до ча ва ње фор мал не ва ри јант но сти 
и ус по ста вља ње кат кад вр ло сло же ног де ри ва ци о ног ста бла. Ети мо ло шки 
суд у дру гом де лу ни ка да се не да је по ауто ма ти зму, пу ким пре у зи ма њем из 
ра ни је ли те ра ту ре. Че сто се од ње га уз др жа ва мо, али он да, у тре ћем де лу, 
ука зу је мо на раз не мо гућ но сти ин тер пре та ци је. Уоста лом, за мно ге ре чи и 
не ма мо од че га по ћи, јер су оне у на шем реч ни ку пр ви пут по ста ле пред мет 
на уч не па жње. Ве ћи на на ших од ред ни ца за сни ва се на ис тра жи ва њу ко је 
из и ску је и зна ње и вре ме. Уз то, по сто ји зах тев лек си ко граф ске об ра де да 
се што ви ше то га ка же на што ма ње про сто ра. А го то во о сва кој ре чи мо-
же се на пи са ти чла нак при стој не ду жи не, о не ки ма чак и књи га. Та мо, где 
та квих по себ них сту ди ја не ма, а по треб не су нам да се на њих у реч ни ку 
по зо ве мо, са ми их пи ше мо. Нус про и звод ра да на реч ни ку су та кви ра до ви у 
ча со пи си ма и збор ни ци ма, а та ко ђе по себ не мо но гра фи је по све ће не ши рим 
сег мен ти ма лек си ке или оп шти јим по ја ва ма у њој. Па ра докс је на ше на уч не 
по ли ти ке да се при вред но ва њу на шег про јек та та кви ра до ви ви ше це не од 
са мог реч ни ка ко ји је ње гов основ ни циљ. Но о то ме не ће мо го во ри ти да нас, 
мо жда ће би ти ре чи су тра на окру глом сто лу. У сва ком слу ча ју, са рад ни ци 
Ети мо ло шког од се ка успе ва ли су до сад да, по ред свог основ ног по сла, пи-
шу на уч не ра до ве ко ји су сво јим кван ти те том и ква ли те том наш про је кат 
до ве ли на сам врх у обла сти је зи ка и књи жев но сти. Осим то га, оства ру ју 
ин тен зив ну ме ђу на род ну са рад њу ко ја се огле да кроз сту диј ске бо рав ке у 
во де ћим цен три ма и раз ме ну са њи ма, уче шће на елит ним ме ђу на род ним 
ску по ви ма из обла сти сло вен ске ети мо ло ги је, њи хо во ор га ни зо ва ње, члан-
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ство три чла на Од се ка у Ети мо ло шкој ко ми си ји од ко јих је је дан у те ку-
ћем ман да ту пред сед ник те ко ми си је. Го во ри се о „Бе о град ској ети мо ло шкој 
шко ли“. Мо жда је та кав на зив пре у ра њен, али у сва ком слу ча ју он ка зу је да 
се ов де не што озбиљ но ра ди. А да је та ко, мо же мо по твр ди ти са мо ми са ми, 
да љим из ла же њем срп ског ети мо ло шког реч ни ка. Осим на шег тру да и ен ту-
зи ја зма, за то је по треб на и по др шка са стра не, пре све га пре по зна ва ње ши-
рег на ци о нал ног и ме ђу на род ног зна ча ја на шег по сла од стра не ин сти ту ци ја 
ко је нас нат кри љу ју и фи нан си ра ју. За све о бу хва тан и те ме љан ети мо ло шки 
те за у рус ка кав ра ди мо по треб но је до ста вре ме на и ве ро ват но ви ше ге не-
ра ци ја, али ка да га јед ном уз до вољ но раз у ме ва ња и стр пље ња бу ду има ли, 
Ср би ће из ње га мо жда бо ље не го из би ло че га дру гог мо ћи да са гле да ва ју 
сво ју, а дру ги њи хо ву, је зич ку, кул тур ну и ет нич ку про шлост.
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