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СТСРП. СЕ БРЬ, С.-Х. ЗАСТ. С(Р)ЕБАР У  
ОП ШТЕ СЛО ВЕН СКОМ И ИН ДО Е ВРОП СКОМ КОН ТЕК СТУ*

Тра жим по ми ло ва ње
за се бра
што ни че и уми ре као тра ва
у за бо рав из за бо ра ва
Де сан ка Мак си мо вић, 1964.

Пред мет ра да је по ре кло ста ро срп ског на зи ва за при пад ни ке ни жег дру штве-
ног сло ја се бри. Нај пре се да ју пре гле ди ста ро срп ских и доц ни јих по твр да (1), исто-
риј ских ин тер пре та ци ја (2) и до са да шњих ети мо ло шких ту ма че ња овог тер ми на (3). 
За тим се су ми ра ком па ра тив на еви ден ци ја (срод не ре чи у дру гим сло вен ским је зи-
ци ма, по зајм ље ни це из сло вен ског у је зи ци ма ји. Евро пе, балт ски об ли ци ко ји се 
раз ли чи то про су ђу ју, мо гу ћа иран ска па ра ле ла) и из во де се за кључ ци о из вор ној 
се ман ти ци тер ми на (4). На кра ју би ва кри тич ки пре и спи тан про блем ње го ве крај ње 
ети мо ло ги је (5). Ва ри јант ност об ли ка об ја шња ва се раз ли чи тим ди си ми ла ци ја ма 
пр во бит ног пред ло шка са два *r, нај ве ро ват ни је ста ро и ран ског по ре кла.

Кључ не ре чи: дру штве на тер ми но ло ги ја, ети мо ло ги ја, сло вен ски, балт ски, 
иран ски.

The pa per de als with the ori gin of Old Ser bian word de sig na ting pe o ple from the lo wer 
so cial class se bri. Firstly an over vi ew of its Old Ser bian and la ter at te sta ti ons (1), of its hi sto-
ri cal in ter pre ta ti ons (2) and of the pre vi o us at tempts at etymo lo gi sing it (3) is pre sen ted. In 
the fol lo wing the com pa ra ti ve evi den ce is sum ma ri sed (com pri sing the re la ted words in ot her 
Sla vic lan gu a ges, the bor ro wings from Sla vic in the lan gu a ges of So ut he ast Eu ro pe, the 
Bal tic forms, that are va ri o usly in ter pre ted, as well as a pos si ble Ira nian pa ral lel) and 
con clu si ons abo ut the ori gi nal me a ning of the term are drawn (4). Even tu ally the pro blem 
of its ul ti ma te etymo logy is re con si de red (5). The va ri ety of forms is ex pla i ned as a re sult 
of va ri o us dis si mi la ti ons of a pro to-form with two r, most pro bably of Old Ira nian ori gin.

Keywords: so cial ter mi no logy, etymo logy, Sla vic, Bal tic, Ira nian.

1. П о  т в р  д е

Реч se brq по ми ње се са сво јим из ве де ни ца ма укуп но пет на ест пу та 
у три ма ста ро срп ским из во ри ма: три пут у срп ско сло вен ском пре во ду 

* Овај при лог на стао је у скло пу ра да на про јек ту 178007 ко ји 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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Син таг ма та Ма ти је Вла ста ра (Синт.), на ста лом убр зо на кон грч ког из вор-
ни ка из 1335, је да на ест пу та у тек ко ју го ди ну мла ђем за ко ни ку ца ра Сте-
фа на Ду ша на (ДЗ), про гла ше ном 1349, и је дан пут у јед ном пи сму из 1412. 
Доц ни је, то ком XVI –XIX ве ка, у мла ђем ли ку се бар са ва ри јан том сре бар, 
обил но је, са сво јим из ве де ни ца ма, по све до че на у Ду бров ни ку, али и на 
ши рем про сто ру Дал ма ци је и Хр ват ске, ка ко код што кав ских, та ко и код 
ча кав ских и кај кав ских ау то ра и лек си ко гра фа; Вук ју је унео у дру го 
из да ње сво га реч ни ка са по твр дом из Ду бров ни ка. 

1.1. XIV век

1.1.1. Син таг мат Ма ти је Вла ста ра
У пре во ду Вла ста ро ве прав не ком пи ла ци је se bri, sg. se brq сто ји за гр. 

εὐτε λεῖς ‘про сти љу ди’ у опо зи ци ји пре ма ἔντιμοι, sg. ἔντιμος ‘углед ни 
чла но ви дру штва’, што би ва пре да но са po;ten nQi, po;tenq (Синт. 506, 509–510, 
523). У сва три слу ча ја за „про сте“ пре ступ ни ке пред ви ђа ју се стро же и у 
ве ћој ме ри по ни жа ва ју ће ка зне не го за „углед не“, ко ји по пра ви лу би ва ју 
по ште ђе ни те ле сног ка жња ва ња. 

1.1.2. За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на
У истом ду ху је ве ћи на про пи са ко ји се ти чу се ба ра у Ду ша но ву 

за ко ни ку (ДЗ). У ње го вим ка зне ним од ред ба ма се бар би ва про тив ста вљен 
вла сте ли ну (§§ 53, 85, 94), вла сте ли ну и вла сте ли чи ћу (§ 55), вла сте ли ну 
и до бром чо ве ку (§§ 98–99), про ни ја ре ви ћу (§ 106) та ко што се за ње га ре-
дов но про пи су ју дру га чи је санк ци је не го за те ка те го ри је. Нов ча не гло бе 
за се бре по пра ви лу су ма ње не го за вла сте лу, али би ва ју про пра ће не те-
ле сним ка зна ма, што ја сно све до чи о сла би јем имов ном ста њу и ма њем угле-
ду се ба ра у од но су на ви ше дру штве не сло је ве. Из два ја ју се два чла на ДЗ 
по ни кла пре на под ло зи до ма ћег оби чај ног не го ли рим ско -ви зан тиј ског 
пра ва. Чла ном 69 за бра њу је се „се бров збор“ под прет њом фи зич ког ка жња-
ва ња уче сни ка (збор ни ка) и ор га ни за то ра (по вод чи ја). Прет хо ди сег мент 
ДЗ где се од ре ђу ју оба ве зе за ви сним ка те го ри ја ма љу ди, отро ци ма и ме-
роп си ма (§§ 67, 68), а у сле де ћем, 70. чла ну по ми њу се ma lIi l}dIe као под-
ло жни ра бо та ма. У чла ну 152, за ко ји се Ду шан по зи ва на за кон из вре ме на 
сво га де да кра ља Ми лу ти на (1282–1321) пре ци зи ра се, у ве зи са са ста вља-
њем по ро те, трој на по де ла дру штва на ве ље вла сте ље, сред ње љу де и 
се бр ди је. 

1.2. XV–XIX век

По сле Ду ша но ва вре ме на реч не до ла зи у за ко но прав ним спо ме ни ци-
ма. Пи шу ћи 1412. го ди не Ду бров ча ни ма, тре бињ ски вла сте лин Љу би ша 
Бог дан чић упо тре бља ва se bri у зна че њу „се ља ци, про ста ци“ да опи ше уче-
сни ке јед ног ин ци ден та. Упра во та ква, по грд но ин то ни ра на упо тре ба ре чи 
се бар и ње них из ве де ни ца пре о вла ђу је у по твр да ма на ред них сто ле ћа са 
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за па да срп ско -хр ват ског је зич ког про сто ра (RJA 14: 768–770; 779). „Се-
бар ство“ се су прот ста вља пле мен шти ни, с тим што је у ве ћи ни при ме ра 
та опре ка мо рал но -ин те лек ту ал на (се бар је при прост чо век или по длац) 
а не дру штве но -прав на. Из у зе так је гла гољ ско пи смо Кри што фо ра Фран-
ка па на из 1527. где је реч о та да шњим де ша ва њи ма у Ту ро по љу ју жно од 
За гре ба: „Кнез Иван в Лу кав ци раз чи на оне убо ге пле ме ни те љу ди оти-
ју ћи је по да се под би ти и се бри је учи ни ти“.1 Да кле, у то по зно до ба и на 
том те ре ну на зив се бар је мо гао озна ча ва ти фе у дал ног под ло жни ка.

1.2.1. Вук у дру гом из да њу Срп ског рјеч ни ка из 1852. бе ле жи ак це нат 
сȅбар. Ни је из ве сно да ли је та да реч још по сто ја ла у жи вој упо тре би. 
Ми лас је свр ста ва ме ђу оне ре чи из Ду бров ни ка у Ву ко ву реч ни ку ко је 
се у ње го во вре ме ви ше ни су ко ри сти ле „Sad na rod ne ra zu mi je ove ri je či“ 
(Mi las 1898: 24). Том по дат ку тре ба по кло ни ти ви ше по ве ре ња не го Ји ре-
че ко вој су прот ној тврд њи „In Ra gu sa ist es [se bar] in di e ser Be de u tung 
[‘ig no bi le, ple be o’] noch wohlbe kannt“ (Ji re ček 1900: 212). У сва ком слу ча ју, 
ау тен тич ност Ву ко вог ак цен та – ко ји је играо од ре ђе ну уло гу у ети мо-
ло шким ин тер пре та ци ја ма ре чи, в. ни же 3.5.2–4. – сум њи ва је. Реч су пре 
ње га са на гла ском за бе ле жи ла два ду бро вач ка лек си ко гра фа ра ног XVI II 
ве ка, Ма ти ја ше вић (ру ко пи сни реч ник из 1715–16) и де ла Бе ла (реч ник 
об ја вљен 1728). Обо ји ца на гла ша ва ју sêbar, sêbra. У де ла Бе ли ном си сте му 
ак цен ту а ци је, цир кум флекс мо же ста ја ти за нео а кут или за ду го у зла зни 
(пра ви или „ка но вач ки“) на гла сак, што зна чи да је из вор ни ду бро вач ки 
лик био *сè бар, сè бра < *се брȁ, са на кнад ним ду же њем ка но вач ког ти па, 
нај пре у ко сим па де жи ма. Ода тле да ље про из ла зи за кљу чак о пр во бит но 
цир кум флек сној ин то на ци ја ко рен ског сло га, ко ји се сла же са ак цен том 
ис точ но сло вен ских об ли ка (в. ни же 4.2.1).2

2. И с т о  р и ј  с к е  и н  т е р  п р е  т а  ц и  ј е

2.1. Се бри из ме ђу вла сте ле и отро ка

Ка да је реч о се бри ма у скло пу устрој ства срп ске сред њо ве ков не др жа-
ве, ја сно је да се они на ла зе при дну дру штве не ле стви це, а по ста вља се 
пре све га пи та ње да ли се тај на зив у вре ме ка да се по ми ње у за ко но дав ним 
спо ме ни ци ма од но сио на сло бод не или на фе у дал но пот чи ње не љу де, или 
је био при ме њив на обе те ка те го ри је. Чи ње ни ца је да се тер мин се бри 
ни кад не по ми ње у кон тек сти ма где се од ре ђу ју фе у дал не оба ве зе ка те го-
ри ја ма за ви сних љу ди ка кве су ме роп си, па ри ци, со кал ни ци. Ње гов ула-

1 Ac ta Cro a ti ca 231, ов де пре не се но из гла го љи це у ћи ри ли цу.
2 Уви де из не те у овом одељ ку ду гу јем ко ле ги Ор са ту Ли го ри ју, ко ји се у но ви је 

вре ме нај о збиљ ни је ба вио ак цен том ду бро вач ког го во ра и ње го вим исто ри ја том (Li go rio 
2016). Оно што у сво јој ди сер та ци ји пи ше о sêbar на стр. 25 и 26 био је љу ба зан да за ову 
при ли ку упот пу ни пре ци зни јом ин тер пре та ци јом, ко ју за хвал но пре но сим.
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зак у ста ро срп ску прав ну тер ми но ло ги ју мо же се про сле ди ти кроз пре вод 
Син таг ма та, у чи јем се пр вом де лу грч ки тер мин εὐτελής на два ме ста 
пре во ди из ра зи ма из цр кве но сло вен ског књи жев ног је зи ка, ni [tJi ‘си ро-
мах’ и red nikq ‘оби чан чо век’, да би он да у за вр шним по гла вљи ма био ре-
дов но пре во ђен срп ском на род ном реч ју se brq. Не ула зе ћи у пи та ње да ли 
је пре вод Син таг ме де ло јед ног пре во ди о ца или ви ше њих, ва ља ис та ћи 
да у овом слу ча ју ра зи ла же ње у пре во ду исте грч ке ре чи не мо ра ука зи-
ва ти на раз не пре во ди лач ке ру ке. Са свим је мо гу ће да се исти пре во ди лац 
ис пр ва ко ле бао око пре да је грч ког тер ми на εὐτε λεῖς па на кра ју пре по знао 
ње гов нај бли жи срп ски екви ва ле нат у до ма ћој ре чи se brq. Пре суд но је 
мо гло би ти ме сто У 1, где је εὐτε λεῖς ста вље но у дво стру ку опо зи ци ју, не 
са мо пре ма ἔντιμοι = po;ten’ni, с јед не, не го и пре ма δοῦλοι, у пре во ду ra bi, 
с дру ге стра не, и где је из ри чи то ре че но да ка те го ри ју из ме ђу тих две ју 
чи не сло бод ни, али про сти љу ди: εἰ δὲ ἐλεύθεροι μὲν εἶεν, εὐτε λεῖς δὲ, 
пре ве де но са svo bod ni ou bo bo u do utq, se bri /e. На осно ву тог ме ста Но ва ко вић 
је за кљу чио да ни су сви се бри би ли сло бод ни, т.ј. да се из ра зи се брь и сво
 бодьнь ни су по кла па ли,3 но у грч ком из вор ни ку εὐτε λεῖς је упо тре бље но 
као пот ка те го ри ја сло бод них љу ди (ἐλεύθεροι) упо ре до са ἔντιμοι а у опо зи-
ци ји пре ма δοῦλοι ‘ро бо ви’. То ука зу је да је пре во ди лац по се гао за реч ју 
se brq за то што су у њој би ла удру же на оба обе леж ја: про сто та и сло бо да.4 
Сме мо чак на га ђа ти да је то пре во ди лач ко ре ше ње озва ни чи ло реч se brq 
као дру штве но -прав ни тер мин ко ји је од мах по том упо тре бљен у Ду ша-
но ву за ко ни ку. На и ме, ве ру је се да је пре во ђе ње Син таг ме у го ди на ма ко је 
су не по сред но прет хо ди ле про гла ше њу За ко ни ка би ло пред рад ња за ре-
ди го ва ње тог прав ног ак та и да су исти љу ди има ли уде ла у јед ном и у 
дру гом по слу. До ду ше, ако је члан 152 до слов но пре у зет из за ко на кра ља 
Ми лу ти на, ко лек тив se brq diE 5 упо тре бља вао се још на пре ла зу из XI II у 
XIV век да озна чи нај ни жи ста леж у дру штве ној три хо то ми ји ко ја је ту 
из ра же на по де лом на ве ље вла сте ље, сред ње љу де и се бр ди је, ко јој у ра-
ни јем за ко но дав ству од го ва ра по де ла на вла сте ље, вој ни ке и убо ге.6 Из 
по ре ђе ња би из ла зи ло да се бри од го ва ра ју ка те го ри ји убо гих, тј. си ро ма ха, 
а да у вер ти кал ној стра ти гра фи ји дру штва сто је бли же вој ни ци ма, тј. сит-
ном плем ству, не го вла да ју ћем сло ју. Ми лу ти нов за кон ка же нам да су 
се бри, као и две ви ше дру штве не ка те го ри је, има ли пра во да им су ди по-
ро та са ста вље на од њи ма рав них, што их до дат но дис тан ци ра од ро бо ва, 
отро ка као де ла дру штва у нај ве ћој ме ри ли ше ног сло бо да и пра ва, бу ду-
ћи да ДЗ за отро ке не пред ви ђа мо гућ ност да ме ђу соб не спо ро ве ре ша ва-

3 Aus der zwe i ten Stel le er gibt sich, dass nicht al le Се бры f r ei wa ren, d.h. dass sich die 
Aus drücke  с е  б р ь und с в о  б о д ь н ь  nicht dec kten (No va ko vić 1886: 522). 

4 Та ко Mi klo sich 1886: 289: „прост чо век, али сло бо дан, а не роб (ple be jus, je doch 
frei, nicht rab)“.

5 Ха пак сни лик у да ти ву мно жи не se brq dI amq за јам чен је за про то граф ру ко пи сном 
тра ди ци јом; су фикс ди ја ту као да има пе јо ра ти ван при звук.

6 Та ко је у Жич кој по ве љи Сте фа на Пр во вен ча ног, где се дру ге две ка те го ри је у 
опо зи ци ји пре ма пр вој озна ча ва ју и об је ди њу ју ћом озна ком ни жњи.
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ју пу тем по ро те са ста вље не из соп стве них ре до ва, већ суд ску над ле жност 
над њи ма – са из у зет ком нај те жих пре сту па – пре пу шта њи хо вом го спо-
да ру (§ 103), из у зи ма ју ћи њих је ди не од пра ва на азил на цар ском дво ру 
(или на апе ла ци ју цар ском су ду, § 72). 

2.2. Се бров збор

У Ду ша но ву за ко ни ку ипак има је дан члан ко ји ја сно огра ни ча ва сло-
бо ду се бри ма, а то је за бра на се бро ва збо ра (§ 69). По сто је два основ на ви да 
сло бо де, ко ја се у фи ло зо фи ји од Лајб ни ца и Кан та озна ча ва ју као „сло бо-
да од“ и „сло бо да за“ (нем. Fre i he it von : Fre i he it zu). Оба су при сут на у ста-
ро срп ским прав ним спо ме ни ци ма, сло бо да од фе у дал них оба ве за и да ва ња, 
нпр. у ДЗ i ba [ti ne vxse da sou svo bod ne otq vxsyhq ra botq i po danqkq § 42, и сло-
бо да да се не што чи ни, обич но са до пу ном у ин фи ни ти ву, о рас по ла га њу 
имо ви ном: volqnq (ot-, pro-)da ti (§§ 40, 174); о суд ском по ступ ку: volqnq pryti 
se, go vo ri ti §§ 139, 161. За ни мљи во је да од два при де ва ко ји ма се из ра жа ва 
свој ство сло бо де, стсрп. svo bodqnq/slo bodqnq има обе ди мен зи је, и не га тив ну 
и по зи тив ну а volqnq – са мо ову дру гу, ко ју чу ва и у је зи ку усме ног пе сни-
штва, нпр. во љан бу ди ца ре го во ри ти Вук 2: 52о, 40. За бра на се бро ва збо ра 
очи то је огра ни че ње сло бо де оку пља ња и го во ра у јав но сти. Сто јан Но-
ва ко вић у свом ко мен та ру пи ше: „тај члан по сред но по ка зу је да је и од 
та ко зва ног тре ће га ре да би ло или прох те ва или по ку ша ја да се ко ри сти 
до го во ром и да по ми шља на по вла сти це са бор ске. Про тив те но ви не за ко-
но дав ство је Ду ша но во уста ло на чи ном ко ји се ви ди у на ве де ном чла ну. 
На ком су пак ме сту ти прох те ви се ба ра из би ја ли на ви дик, да ли у ва ро-
ши ма или где год по се ли ма не ма на чи на да се до зна“ (ДЗ 189). Из раз 
„но ви на“ им пли ци ра да су се бри ис пр ва би ли ли ше ни пра ва збо ро ва ња 
па су се у Ду ша но во до ба бо ри ли да га стек ну. Пре ће би ти обрат но, да 
се бров збор у ДЗ озна ча ва тра ди ци о нал ну ин сти ту ци ју, по ни клу у окри љу 
оби чај ног пра ва, ка ква је код Ср ба одав но по сто ја ла а дру где се одр жа ла 
и по сле Ду ша но ва вре ме на. Ко мен та ри шу ћи овај члан, Ји ре чек (Ji re ček 
1900: 212–213) на во ди исто риј ске при ме ре се љач ких (жу пљан ских) збо-
ро ва у ју жном при мор ју (Па штро ви ћи, ду бро вач ко за ле ђе). Ин ди ка тив но 
је и то што ру ко пи сна тра ди ци ја ука зу је да је у из вор ни ку био упо тре бљен 
на род ни об лик ре чи збор а не књи жев ни сьборь.7 Спе ци фи чан се ман тич ки 
раз вој је код ре чи збор као пост вер ба ла од са бра ти во дио од ‘оку пља ње, 
скуп’ до ‘вер бал но исту па ње на ску пу’, нпр. у ети мо ло шкој фи гу ри усме не 
по е зи је: Збор збо ри ла го спо да ри шћан ска, при че му се пост вер бал (про)збо

7 У нај ста ри јем, стру шком пре пи су у овом чла ну чи та се zbo ra, док је у § 142, где 
је реч о др жав ном са бо ру на ко јем је за ко ник до нет, na sqbo re. Ди стинк ци ја спро ве де на у 
са вре ме ном срп ском је зи ку, где се по упо тре би раз ли ку ју срп ско сло вен ски лик са бор и 
на род ни збор, у XIV в. ни је би ла стрикт на; у по ве љи ко ју је 1357. из дао Ду ша нов син и 
на след ник цар Урош, са бор на ко јем је за ко ник про гла шен на зи ва се zborq (MS 155). Са бор 
се по ми ње у за гла вљу ДЗ, али тај по че так у Стру шком ру ко пи су ни је са чу ван.
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ри ти са свим уда љио од из вор не се ман ти ке; та кав раз вој има па ра ле лу у 
грч ком ἀγορεύειν ‘го во ри ти’ из ве де ном од име ни це ἀγορά ‘скуп шти на’ 
ко ја је са сво је стра не пост вер бал од ἀγείρε σ θαι ‘оку пља ти се’, али и у 
бе се да, бе се ди ти, с об зи ром на ети мо ло ги ју по ко јој је из вор но зна че ње 
псл. ре чи *besěda би ло ‘за се да ње на по љу, под ве дрим не бом, ра ди ве ћа ња’, 
а за тим се се кун дар но раз ви ло у ‘јав но из ре чен ис каз’ и нај зад у ‘реч’ уоп-
ште. Го ре на ве де ни стих во љан бу ди ца ре го во ри ти у ис тој пе сми ва ри ран 
је као во љан је си, ца ре, на бе сје ди (СНП 2: 52о, 67). Кон струк ци ја је нео бич-
на и сва ка ко ар ха ич на; ту бе сје да као да још увек зна чи ‘ве ће’ или ‘ме сто 
где се ве ћа’. И реч и по јам су пра ста ри, мно го ста ри ји од сред њег ве ка и 
фе у да ли зма у Сло ве на; оба ву ку по ре кло из пра сло вен ске, и још пра ин до-
е вроп ске ста ри не, су де ћи по бли ској па ра ле ли ко ју сло же ни ца *bezsěda 
има у стинд. при де ву ba hiḥṣád  ‘онај ко ји се ди на по љу’ (Ло ма 2008: 208–213; 
ЕРСЈ 3: 177–179). Збо ро ва ње под ве дрим не бом би ло је у ста ро до ба усло вље-
но ка ко прак тич ним, та ко и ре ли гиј ским раз ло зи ма: не до стат ком до вољ но 
ве ли ких згра да за ма сов ни је оку пља ње и же љом да се ве ћа ње оба вља под 
не по сред ним над зо ром бо го ва, ко је су ста ри Ин до е вро пља ни за ми шља ли 
као не бе ска би ћа (пие. *deiṷos ‘бог’ до слов но зна чи ‘не бе сник’). То је ва-
жи ло и за суд ске по ступ ке; ка да ДЗ про пи су је da Estq vxsa ka po ro ta ou crq kve 
(§ 151), ту је реч о хри сти ја ни за ци ји ста рог оби ча ја. Та ква вр ста збо ро ва ња 
одр жа ла се у Ср ба до у XIX век. „У Цр ној го ри го то во у сва ком се лу има 
збор на гла ви ца, гдје се се ља ци зби ра ју“ (Вук 296 s.v. збор ни), а про та Ма те ја 
Не на до вић у сво јим „Ме мо а ри ма“ ка зу је ка ко се у сва кој од три ју кне жи на 
Ва љев ске на хи је „од не по зна тих вре ме на“ „бра ла“ скуп шти на под ве дрим 
не бом на јед ном од ре ђе ном ме сту; за там нав ску кне жи ну би ло је то Ре љи но 
по ље у Кр шној гла ви, осве шта но пре да њем ко је га ве зу је за ле ген дар ног 
ју на ка Ре љу Кри ла ти цу; на том по љу ће сам про та на по чет ку Пр вог срп-
ског устан ка 1804. са бра ти нај у глед ни је љу де из це ле кне жи не и про чи та ти 
им не ко ли ко па ра гра фа из Кор мчи је, об на вља ју ћи та ко ста ро срп ско за ко-
но дав ство го то во шест сто ти на го ди на на кон што је Све ти Са ва пре вео са 
грч ког Но мо ка нон или За ко но пра ви ло, доц ни је на зва но кни га кор мчая или 
крм чи ја. Да је се бров збор Ду ша но ва за ко ни ка би ла уста но ва пре фе у дал ног, 
ро дов ског дру штва, ко ја се у XIV ве ку на шла на пу ту уз на пре до ва лој фе-
у да ли за ци ји не ма њић ке Ср би је по твр ђу ју ис точ но сло вен ске па ра ле ле, о 
ко ји ма ће ме ђу тим би ти ре чи доц ни је. Ову ана ли зу, огра ни че ну на ста ро-
срп ска фак та, мо же мо за кљу чи ти Но ва ко ви ће вом де фи ни ци јом: „Се бар је 
зна чи ло оно га ко ни је ни вла сте лин ни све ште ник. Сви су оста ли узи ма ни 
за се бре, и ме ђу њи ма је би ло и са свим сло бод них, не за ви сних љу ди“.8 Исто-
риј ску пер спек ти ву у ко јој ту дру штве ну ка те го ри ју ва ља са гле да ти оцр тао 
је Фло рин ски: се бри би би ли слој „сво бодных не знатных людей, вла дев ших 
зе мельно ю соб ствен ностью“, чи ји се број са раз вит ком ба штин ског пра ва 
бр зо сма њи вао (Фло рин ский 1888: 19).

8 Но ва ко вић 1898: 174; слич но 238 уз § 152: се бри = не вла сте ла или се ља ци уоп ште.



3. Е т и  м о  л о  ш к е  и н  т е р  п р е  т а  ц и  ј е 

Исто ри јат ети мо ло шких ту ма че ња стсрп. тер ми на се брь мо же се по-
де ли ти на два пе ри о да, из ме ђу ко јих пре лом ну тач ку чи ни пре лаз из де вет-
на е стог у два де се ти век, ка да је пре вла да ла свест да га тре ба раз ма тра ти 
за јед но са ста ро ру ским сябръ. При ча ка ко се де си ло да та ла ко спо зна тљи-
ва чи ње ни ца оста не при кри ве на у прет ход них се дам де се так го ди на раз-
во ја сла ви сти ке у окри љу ком па ра тив но -и сто риј ске лин гви сти ке до не кле 
је би зар на, а од не кле и по уч на и мо гла би се на сло ви ти „гре си пра о та ца“. 
Реч је о Па влу Јо зе фу Ша фа ри ку и Фран цу Ми кло ши чу, уте ме љи те љи ма 
сло вен ске фи ло ло ги је. Уза сво је огром не за слу ге, њих дво ји ца су зна ла учи-
ни ти по не ки пре вид, ко ји би због њи хо вог ау то ри те та, трај но оп те ре тио 
да љу на уч ну ди ску си ју. Са свим бли ску па ра ле лу за то пру жа њи хо ва 
ин тер пре та ци ја ста ро срп ског тер ми на myropqhq. Ша фа рик је знао за ту реч 
из пр вог из да ња Ду ша но ва за ко ни ка из 1828, при ре ђе ног по ру ко пи су 
ко ји при па да јед ном по зни јем огран ку ру ко пи сне тра ди ци је у ко јем је реч 
ис ква ре на у не роп си, ка ко се ве ро ват но ни кад и ниг де ни је из го ва ра ла. 
Ша фа рик је тај об лик по ве зао са име ном јед ног ан тич ког пле ме на Νώροπες, 
ко је је по гре шно ло ци рао у Пе о ни ју уме сто у Па но ни ју, а он да да ље са 
не ја сним хо мер ским епи те том μέροπες уз ἄνθρωποι ‘љу ди’ и са сред њо ве-
ков ним на зи вом де ла ма си ва Ри ле Μερόπη, па је из све те збр ке у ети мо-
ло шком реч ни ку Фран ца Ми кло ши ча на стао сред њо ве ков ни грч ки на зив 
за за ви сне зе мљо рад ни ке, а у Ско ко вом трач ко пле ме у Ро до пи ма чи је је 
име у је зи ку сло вен ских до се ље ни ка по при ми ло зна че ње оп штег на зи ва 
за со ци јал но ста ње.9 У ме ђу вре ме ну је већ пре кра ја XIX ве ка про у ча ва-
њем ру ко пи сне тра ди ци је Ду ша но ва за ко ни ка и об ја вљи ва њем но вих 
из во ра из XI I I –XIV в. по ста ло ја сно да је из вор ни лик тер ми на myropqhq, 
и да се он без те шко ће ту ма чи као сло вен ска сло же ни ца од *měra ‘ме ра 
жи та’ и *pьxa ti ‘чи сти ти зр но од љу ске ту ца њем у сту пи’; то об ја шње ње, 
ко је је дао још 1893. Алек сан дар Ви раг, оста ло је не за па же но у на ред них 
пре ко сто ти ну го ди на, то ком ко јих су тај на зив по во де ћи се за Ми кло-
ши чем и Ско ком ту ма чи ли на осно ву фан том ског грч ко -трач ког ети мо на, 
или, у нај бо љем слу ча ју, про су ђи ва ли као „не по зна тог по ре кла“.10

3.1. се брь < Σάβειροι

Ша фа рик, ко ме је био по знат основ ни кор пус с.-х. по твр да (у Син-
таг ма ту, Ду ша но ву за ко ни ку, код ста рих лек си ко гра фа)11 из во ди себ(а)р 

9 Mi klo sich 1886: 192; Skok 2: 409. При том је Ми кло шич пре ви део бла го вре ме но 
упо зо ре ње Ша фа ри ко вог уну ка Кон стан ти на Ји ре че ка (ко ји је прет ход но сам до при нео 
по пу ла ри за ци ји ети мо ло ги је сво га де да по мај ци) а Скок пре не бре гао не дво сми сле не 
за кључ ке сту ди је Ни ко ле Ра дој чи ћа, ко ју чак и ци ти ра.

10 Де таљ но Lo ma 2010a. Уп. ни же 4.7.2.3.
11 На во ди и Ву ка Ка ра џи ћа, прем да овај не ма се бар у пр вом из да њу свог реч ни ка 

из 1818.
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из хун ског ет но ни ма ко ји грч ки из во ри бе ле же као Σάβειροι. Те Са би ре, по 
ко ји ма се ве ро ват но про звао Си бир, пре по зна је у Се ве ри ма ви зан тиј ских 
из во ра (Σε βε ρεις), пле ме ну ко је је у VI I–X ве ку жи ве ло на де сној оба ли 
до њег Ду на ва у да на шњој си. Бу гар ској, и узи ма да је ње го во име по што су 
га Про то бу га ри по ко ри ли по ста ло код Бу га ра и су сед них Ср ба на зи вом за 
пот чи ње не, по ро бље не љу де (он се брь ту ма чи као ‘prostý, pod daný člo vek’). 
За сно ва ну на тек по вр шном са звуч ју и крх кој исто риј ској кон струк ци ји 
– да нас пре о вла ђу је ми шље ње да су Се ве ри (Се вер ци) би ли сло вен ско 
пле ме, а у бу гар ском је зи ку реч *себър ни је по све до че на – Ша фа ри ко ву 
ети мо ло ги ју ипак је пре у зео Ми кло шич, нај пре у сту ди ји о стра ним ре-
чи ма у сло вен ским је зи ци ма (Mi klo sich 1867: 52), а за тим и у свом ети мо-
ло шком реч ни ку (1886: 289). То јој, за раз ли ку од слу ча ја са ме роп хом, ни је 
обез бе ди ло да љи жи вот.

3.1.1. „Ста ро сло вен ско се бръ“ 
Да ле ко се жни је по сле ди це има ла је за бу на ко ју је про из вео Ми кло ши-

чев реч ник ста ро сло вен ског је зи ка, чи ји на зив не од го ва ра у пот пу но сти 
ње го вој са др жи ни, јер је за ње га Ми кло шич осим из ста ро сло вен ских 
спо ме ни ка IX –XI ве ка цр пао и из мла ђих ре дак ци ја, не рет ко ре кон стру-
и шу ћи ста ро сло вен ске фо нет ске ли ко ве у на сло ви ма сво јих од ред ни ца. 
Реч се брь, са по твр да ма из Син таг ма та, он у пр вом из да њу бе ле жи са 
тан ким је ром ка ко је она и по све до че на у срп ској ре дак ци ји, али у дру гом 
ре кон стру и ше се бръ. За ком па ра тив не лин гви сте то дру го из да ње по ста ло 
је и ду го вре ме на оста ло основ ни из вор сло вен ских по ред бе них фа ка та; 
са пред зна ком „ста ро сло вен ски“ („ста ро бу гар ски“), гла сов ни лик се бръ 
био је у по гле ду ко рен ског во ка ли зма јед но зна чан; ње го во е мо гло се сво-
ди ти са мо на прасл. крат ко е, док ствар на при пад ност ре чи ста ро срп ском 
кор пу су оста вља мо гућ ност сво ђе ња и на прасл. пред њи на зал *ę, на ко ју 
упу ћу је и струс. сябръ, али ту реч Ми кло шич ни је унео у свој реч ник јер 
ни је ко ри стио ста ро ру ске из во ре где се она ја вља (в. до ле 4.2.1).

3.2. „Пра сло вен ско *se brъ“ ~ гот. si bja итд.

Та ко је Ми кло шич не хо ти це „ста ро сло вен ско“ се бръ (и за јед но с њим 
лит. sė ̃bras ‘друг, ор так’, в. ни же), под мет нуо као ку ка вич је ја је у ети мо-
ло шко гне здо око гер ман ске ре чи за ‘по ро ди цу’ (гот. si bja, нем. Sip pe), 
ко ја се тра ди ци о нал но из во ди од про ши ре не осно ве пие. по врат не за ме-
ни це *s(ṷ)eb ho. Ту се ста вља ју још стинд. sabhḆ ‘скуп’, ет но ни ми герм. 
Suēbi ‘Шва бе’, лат. Sabīnī, а од сло вен ских ре чи svo bodь ‘сло бо дан’. Ово 
по ре ђе ње пр ви пут ја вља се, ко ли ко сам га мо гао про сле ди ти, у дру гом 
из да њу Фи ко вог „По ред бе ног реч ни ка ин до е вроп ских је зи ка“ (Fick 1870: 
195). У ње го вом кла сич ном ви ду, са бал то сло вен ским *sḥbr, при хва та ју 
га во де ћи ин до е вро пе и сти оно га до ба: Бе цен бер гер (Bez zen ber ger 1874: 
26), Ост хоф (Ost hoff 1884: 48–49), Јо хан сон (Jo han sson 1893: 5–8), Улен бек 
(Uhlen beck 1894: 332–333), Ли ден (Lidén 1897: 55), Бруг ман (Brug mann 1897: 
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127, 520), Ме је (Me il let 1908: 342), Хирт (Hirt 1913: 301),12 као и ау тор јед ног 
од пр вих ру ских ети мо ло шких реч ни ка Гор ја јев (Горяев 1896: 358).

3.3. Стсрп. се брь = струс. сябръ < псл. *sębrъ

У мо но гра фи ју о стра ним ре чи ма ко ју је об ја вио убр зо по сле дру гог 
из да ња сво га ста ро сло вен ског реч ни ка Ми кло шич је по ред стсрп. се брь 
(3.1) укљу чио, као ети мо ло шки раз ли чи ту, струс. реч сябръ, ста вља ју ћи је 
за јед но са рум. sъmbrъ (тј. sîmbră, в. ни же 4.4.1), magy. szim bo ra, czim bo ra, 
zim bo ra ‘друг’ и по ре де ћи гр. σύμβολον ‘уго вор’ (Mi klo sich 1867: 53). И у 
ети мо ло шком реч ни ку он ста ро срп ски и ста ро ру ски тер мин раз ма тра одво-
је но, оста ју ћи за пр ви при Ша фа ри ко вој ети мо ло ги ји, док за сябръ, лит. 
se bras (та ко!) узи ма као ве ро ват но по ре кло из (угро)фин ског, на во де ћи 
уз естон ско söbber и мађ. czim bo ra (1886: 289), иа ко је у ме ђу вре ме ну, у сту-
ди ји о сло вен ским еле мен ти ма у ма ђар ском (1871: 53), из во дио мађ. реч 
ску па са рум. sîmbră из слов. sębrъ, а лит. sêbras ‘so ci us’ из ру ског, фин. 
se bre ‘con sor ti um’ из ли тав ског. Још пре по ја ве Ми кло ши че ва ети мо ло шког 
реч ни ка По теб ња је за сту пао из во ђе ње лит. sḴbras, лет. sêbrs из ру ског и 
кри ти ко вао Ми кло ши ча што је у књи зи из 1867. одво јио срп ску и ру ску 
реч јед ну од дру ге; он ипак не ре кон стру и ше пра сло вен ски лик са на за лом, 
сма тра ју ћи да су на ру ском тлу под јед на ко ста ри об ли ци сябръ и се бръ 
(По тебня 1883: 28–29). Пет го ди на доц ни је сâм Ми кло шич ука зао је на 
нгр. σέμβρος из Па тра са као на „но ву по твр ду стсрп. из ра за се брь“, да би 
он да Гу став Ма јер до дав ши но ве по твр де ре чи у но во грч ком та ко ђе устао 
про тив раз два ја ња срп ско -хр ват ске и ру ске ре чи, али ни он ни је пред ло-
жио њи хов за јед нич ки пра о блик (Meyer 1894: 56–57). Учи нио је то, ко ли ко 
знам, пр ви Кон стан тин Ји ре чек у го ре по ме ну тој сту ди ји о Ду ша но ву за-
ко ни ку, где ре кон стру и ше *сѧбьръ (Ji re ček 1900: 212). За лин гви стич ку 
ди ску си ју био је ипак пре су дан го ди ну да на ка сни је об ја вље ни Зол мзе нов 
чла нак, где ау тор узи ма ру ске ли ко ве са я за пр во бит не а оне са е за се кун-
дар не и ис ти че да Ми кло шич одва ја с.-х. реч од ру ске без пра вог раз ло га, 
јер с.-х. е и рус. я ука зу ју на прасл. *ę, на во де ћи у при лог то ме и нгр. σέμβρος.13 
Две го ди не доц ни је Тумб је оспо рио вред ност но во грч ке ре чи за ре кон-
струк ци ју сло вен ског на за ла,14 али на да ље прасл. ре кон структ *sębrь 
оста је оп ште при зна то до стиг ну ће ком па ра тив не лин гви сти ке, чи ме би ва 
пре ва зи ђе на за блу да ко ју је про из вео Ми кло шич.

12 По след ња тро ји ца чи не то већ у вре ме ка да је „псл.“ об лик *se brŭ, са ко јим опе-
ри шу, био ста вљен ad ac ta. За да љу суд би ну ове ети мо ло ги је в. ни же.

13 Sol msen 1901: 592–597, уп. осо би то 596–597. Ка ко он ина че оста је при ста рој ети-
мо ло шкој ве зи са стинд. sabhá, гот. si bja итд. (го ре 3.2) по ку ша ва ју ћи да ту, уз прет по став-
ку ме та те зе, укљу чи и рус. ֲáсерб, пољ. pa si erb ‘по си нак’, као и ет но ним Ср би (в. ни же 5.3), 
а прасл. на зал у ко ре ну са мо му оте жа ва то из во ђе ње, ве ро ват но је да са зна ње о ње му 
ду гу је Ле ски ну, са ко јим се у ве зи са овим ре чи ма, ка ко то на по ми ње, до пи си вао око 
Но ве 1900. го ди не.

14 Thumb 1903: 347–349, где опе ри ше са ли ком σέμπρος [s′ebros]; μπ је нгр. суп сти-
ту ци ја за слов. [b]. В. ипак доле 4.4.2.

17
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3.3.1. *sem bhro?
Ти ме ипак ни је био за дат ко на чан уда рац већ ду бо ко уко ре ње ној 

ети мо ло ги ји ко ја слов. реч ста вља за јед но са гот. si bja итд. (3.2); сâм Зол мзен 
остао је при њој, об ја шња ва ју ћи псл. ę на зал ним ин фик сом у пие. *sebh. 
Слич но и Иљин ски (Ильин ский 1913: 20–21), док Пре о бра жен ски, ко ји у 
на слов од ред ни це сво га ети мо ло шког реч ни ка ста вља лик себḰръ, брá, 
ипак на по ми ње да се с об зи ром на рус. и укр. сябръ мо ра прет по ста ви ти 
и фор ма *сѧбръ (Пре о бра жен ский 2/1914: 266–267). Он уз то на во ди пи-
сме но са оп ште ње Бу ге по ко јем би сло вен ском об ли ку са на за лом од го ва-
ра ло балт ско Sem bi, име пру ско га пле ме на ко је по ми ње Адам Бре мен ски 
у обла сти Са мланд.15 Пе тер сон на за ли за ци ју об ја шња ва по ла зе ћи од пр во-
бит ног хе те ро кли ту ма *seb her, gen. *seb hnes > *sembhnés (Pe ter sson 1921: 
71). Вал де је у свој по ред бе ни реч ник ин до е вроп ских је зи ка пре у зео Зол мзе-
но ву ети мо ло ги ју са све прет по став ком на за ли за ци је за ко ју на по ми ње 
да је тек тре ба раз ја сни ти (Wal de 1927: 456), а По кор ни је у сво ју пре ра ду 
тог реч ни ка без про ме не пре у зео ту од ред ни цу (Po korny 1959: 883 s.v. se, 
s(e)ṷe, 3. s(ṷ)ebh(o), sṷob ho ‘von ei ge ner Art’). Тај реч ник у сво је две 
вер зи је био је све до нај но ви јег вре ме на основ ни при руч ник сва ког ин до-
е вро пе и сте, те ни је чу до што се и у но вом ети мо ло шком реч ни ку пра гер-
ман ског Кро нен, оста ју ћи при из во ђе њу пра герм. *sebjō ‘kin ship’ од за ме-
нич ке осно ве од ра же не у стсл. се бе, лат. si bi, осе тио оба ве зним да по ме не 
српсл. се брь и рус. сябр ре фе ри шу ћи на По кор ни ја, али уз суд да је „al most 
cer ta inly un re la ted“.16 За ди вљу је инер ци ја за хва љу ју ћи ко јој се го то во век 
и по по на вља јед на ети мо ло ги ја ко ја ве ро ват но ни ка да не би ни би ла 
пред ло же на да ни је би ло фан том ске стсл. фор ме *се бръ, тј. да се од по чет-
ка спо зна ло да је то ста ро срп ски об лик где у по ре ђе њу ста ро ру ским тре ба 
прет по ста ви ти на зал у ко ре ну.17 Но да нас се мо же ре ћи да је она ма ње-
-ви ше ста вље на ad ac ta,18 за раз ли ку од сле де ћег ту ма че ња.

3.4. *sębrъ од *sěmьја?

Пра сло вен ска ре кон струк ци ја *sębrъ усме ри ла је ети мо ло шку ин тер-
пре та ци ју ре чи у дру гом прав цу, ма да не и ка дру га чи јој се ман ти ци од 
пр во бит но прет по ста вље не. По чет ком тре ће де це ни је XIX ве ка Со бо љев-
ски је ис ту пио са но вом ети мо ло ги јом ко ја је до на шег вре ме на ак ту ел на 
и, у сво јим ра зним мо ди фи ка ци ја ма, нај ши ре при хва ће на. Ана ли зом струс. 
упо тре ба ре чи сем ца и сябръ до шао је до за кључ ка да су обе из ве де не из 

15 Id. 267b; исто по ре ђе ње по на вља Brückner 1927a: 487. Ту ма че ћи у том ет но ни му 
b као су фикс по пут оног у svo bo da, стпрус. subs ‘selbst’, и он је ве ро ват но имао на уму 
осно ву пие. по врат не за ме ни це.

16 На исти на чин про су ђу је и та ко ђе тра ди ци о нал но по ре ђе но стинд. sabhá (го ре 
3.2), слич но већ Mayrho fer 2: 701. 

17 Доц ни је је иза шло на ви де ло да је реч по зајм ље на са на за лом и у не ке дру ге је зи ке 
поред новогрчког; о то ме в. до ле 4.4.1–2.

18 Из у зе так чи не не ки бра ни те љи искон ског *s у балт ском, в. ни же 4.5. са нап. 36.
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ко ре на ко ји је у струс. сѣмия ‘по слу га, уку ћа ни, по ро ди ца, же на, муж’, 
рус. семья ‘по ро ди ца; су пру га’, лит. šeimà ‘по ро ди ца, до ма ћин ство’, гот. 
ha ims ‘се ло’, стисл. he i mr, ствнем. he im, нем. He im ‘дом, (род на) ку ћа’, He i mat 
‘за ви чај’. По сре ди би би ла из ве де ни ца на ro од *ḱoim, са умет ну тим b 
у гру пу mr и раз вит ком та ко на ста ле та у то си ла бич не гру пе oim > ěm у 
на зал ę.19 Ту ети мо ло ги ју су, у де це ни ја ма ко је су сле ди ле, при хва ти ли 
без озбиљ ни јих ре зер ви Ља пу нов (в. ни же 3.5.1), Ва јан (Va il lant 1932; 1950: 
96; 1974: 638), Слав ски (Sław ski 1948), Пи за ни (Pi sa ni 1949), Тру ба чов (Тру-
ба чев 1959: 166), Го ломб (Gołąb 1982: 166–167), По пов ска -Та бор ска (Po pow-
 ska -Ta bor ska 1992). Ау то ри ети мо ло шких реч ни ка на во де је уз дру га ту-
ма че ња не опре де љу ју ћи се (Va smer 3 [1958]: 61–62;20 Skok 3 [1973]21: 210; 
Bez laj 3 [1995]: 305; ЕСУМ 5 [2006]: 495; ЭСБМ 13 [2010]: 134–135).

3.4.1. *ḱim bros?
Ља пу нов, ко ји се пр ви из ја снио у ко рист ети мо ло ги је Со бо љев ског, 

пред ло жио је ње ну мо ди фи ка ци ју, прет по ста вља ју ћи у пр вом сло гу нул ску 
ба зу ко ре на, тј. *ĭm ко је је у за тво ре ном сло гу пре мо гло да ти *ę не го *oim, 
јер се узи ма да су у пра сло вен ском на за ли на ста ли пре мо ноф тон ги за ци је 
oi > ě (Ляпу нов 1928: 262). Та ко ђе, он, за раз ли ку од Со бо љев ског ко ји је 
ту прет по ста вио *ḱ > псл. *x са да љим раз во јем *xě > *sě, у овој по ро-
ди ци ис прав но по ла зи од псл. *s из пие. *ḱ (259–261), а ка ко у ли тав ском 
*ḱ ре гу лар но да је š (као у šeimà) то му, уз из о ста нак на за ла у балт ским 
об ли ци ма, да је осно ве да лит. sė ̃bras, лет. sēb͕rs ту ма чи као по зајм ље ни це 
из за пад но ру ских го во ра (262), те за ко ју је пр ви из нео По теб ња (По тебня 
1883: 29, в. го ре 3.3), а ко ја је у по то њем вре ме ну ка ко при хва та на та ко и 
пр о бле ма ти зо ва на, о че му в. ни же 4.5.

3.4.2. Ким бри, Ки мер ци
У истом збор ни ку, упри ли че ном по во дом се дам де се тог ро ђен да на 

са мо га Со бо љев ског, о ис тој ре чи је Јан Ро зва дов ски, на са мо јед ној стра-
ни ци, из нео прет по став ку ко ја по ла зи од истог пие. пред ло шка *ḱimro али 
раз вој са уме та њем b при пи су је не сло вен ском, не го гер ман ском, пре по-
зна ју ћи га у ста ро гер ман ском пле мен ском име ну Κίμβροι, Cim bri. По Ро зва-
дов ском, то се име, у по зни јем гла сов ном ли ку са k > h (La u tver schi e bung), 
ко ји је по све до чен у на зи ву по лу о стр ва у Дан ској Him bersysæl , да нас Him
mer land, од ра зи ло у сло вен ским усти ма, пу тем дру ге па ла та ли за ци је, као 

19 Би ла би то у крај њој ли ни ји из ве де ни ца на од пие. ко ре на *ḱei ‘ле жа ти’ > стинд. 
śéte, гр. κεῖται; за пост ве р бал *ḱoi mo (ода тле де но ми нал гр. κοιμάω ‘ста вљам да лег не, 
успа вљу јем’) прет по ста вља се основ но зна че ње ‘ло гор, (при вре ме но) ко на чи ште’, те би 
*sębrь био из вор но на зив за при пад ни ка про ши ре не по ро ди це (ex ten ded fa mily) но мад-
ских сто ча ра (Gołąb 1982: 167).

20 Уп. и 2 [1955]: 599 s.v. се бëр; у ру ском пре во ду (Фа смер 3: 587) Тру ба чов на кра ју 
те од ред ни це упу ћу је на сво ју ин тер пре та ци ју у књи зи о сло вен ским те р ми ни ма срод-
ства (Тру ба чев 1959: 165–166).

21 Скок је сво ју од ред ни цу на пи сао пре 1956. (умро је 3. фе бру а ра те го ди не).



*sębri. При до пу ште њу раз во ја mr > mbr у сло вен ском (в. ни же 5.1.1), ве за 
ста ро гер ман ског ет но ни ма са сло вен ским апе ла ти вом мо же се пре не ти на 
ра ван пра срод ства, тј. њи хо вог за јед нич ког по ре кла из пие. *ḱimro, ка ко 
то, на до ве зу ју ћи се на рад Ро зва дов ског, прет по ста вља Ви то ре Пи за ни 
(Pi sa ni 1949: 140–141). Ми лан Бу ди мир ту при до да је и се вер но понт ски ет но-
ним Κιμμέριοι (та ко већ у Оди се ји) ‘Ки мер ци’, узи ма ју ћи за ње гов из вор-
ни лик *Κίμβεροι пре ма при де ву κιμβερικός, ха пак сно по све до че ном код 
Ари сто фа на (Бу ди мир 1954: 67–68). Оба по ре ђе ња псл. *sębrъ, са име ном 
Ким ба ра од стра не Ро зва дов ског и Бу ди ми ро во са име ном Ки ме ра ца, при-
хва тио је Го ломб (Gołąb 1982: 166–167), оста ју ћи, ме ђу тим, при ети мо ло-
ги ји Со бо љев ског (у Тру ба чо вље вој фор му ла ци ји), за раз ли ку од Бу ди-
ми ра, ко ји се упу стио у за мр ше не ком би на ци је, ко је по ла зе од пр во бит ног 
*s и те шко се мо гу ускла ди ти са гле ди шти ма са вре ме не ком па ра тив не 
лин гви сти ке (Бу ди мир 1954; Bu di mir 1956a: 195–211; 1956b: 162–190).

3.5. Дру га ту ма че ња

По стра ни је оста ло не ко ли ко по ку ша ја да се *sęb(ъ)rъ об ја сни као 
пре фик сал на сло же ни ца:

3.5.1. Пољ ски ди ја лек ти зам si brat, реч ко јом се уза јам но осло вља ва ју 
Ма зов ци, Ћи шев ски из во ди *sǫbratъ ‘са-брат’, исто вре ме но је ве зу ју ћи 
са *sębrъ (Cis zew ski 1925: 35–38). Слав ски у si brat ви ди пре кон та ми нат 
од пољ. si a br и brat (Sław ski 1948).22 

3.5.2. Оштир на осно ву с.-х. ак цен та сȅбар за кљу чу је о ду гом во ка ли-
зму пр вог сло га и ре кон стру и ше „ста ро е вроп ско“ *sēmbhi/uró ‘од истих 
ро ди те ља’ или *sēmbur ‘ко ји при па да истом до му’.23

3.5.3. Раз ма тра ју ћи ал бан ски сла ви зам sëmbër (в. ни же 4.4.2), Јокл та-
ко ђе прет по ста вља у пр вом сло гу ē, као и по лу глас ис пред r: *sębъrъ, што 
би био сло вен ски ре флекс (не по све до че не) ис точ но гер ман ске сло же ни це 
*sēmbur ‘на по ли чар, co lo nus par ti a ri us’, са истим пр вим чла ном као у 
ствнем. sâmi quëk ‘по лу жив’, лат. se mi vi vus, а дру гим као у гот. ga baúr 
‘уби ра ње’ (Jokl 1933: 130–134).

3.5.4. У ре зи меу сво га са оп ште ња за (нео др жан) Тре ћи сла ви стич ки 
кон грес у Бе о гра ду, Ми лош Мла де но вић од ба цу је Јо кло ву ети мо ло ги ју, 
са обра зло же њем да сло вен ски не зна за ие. *sēm ‘по ло ви на’, али и ону 

22 Уп., ме ђу тим, ни же 4.3. и 5.5.4. Да ли се пие. *sem мо же сма тра ти пре во јем од *som 
(> псл. *sъ(n), *sǫ) спор но је, в. ни же 5.2. 

23 Oš tir 1930: 22, ко ји у про ду жет ку 23 и да ље ал тер на тив но прет по ста вља *sēnb(h)ir 
‘al ter, ali us’ са чу ва но у етрур ском. Тро сло жну струк ту ру са по лу гла сом у дру гом сло гу 
прет по ста вио је већ Ји ре чек (в. го ре 3.3). 
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Со бо љев ског (у Ва ја но вој вер зи ји, 3.4), због ак цен та;24 сâм при ста је уз 
Ошти ра (3.5.2), ре кон стру и шу ћи *sēmbhоr, са *sēm ‘је дан, исти’ и гла-
гол ским ко ре ном ‘но си ти, ра ђа ти’ (Mla de no vić 1939).

4. П р е  с е к  ч и  њ е  н и ч  н о г  с т а  њ а

Из прет ход ног пре гле да до са да пред ло же них ту ма че ња стсрп. ре чи 
се брь ви де ли смо да је и на кон што су от кло ње не за блу де ко је су ис пр ва 
оте жа ва ле ње ну ин тер пре та ци ју она оста ла тврд орах за ети мо ло ге и 
ком па ра тив не лин гви сте то ком го то во јед ног и по сто ле ћа. Пре не го што 
се, у пе том и по след њем одељ ку овог ра да, вра ти мо про бле му ње не ети-
мо ло ги је, ва ља нам на чи ни ти пре сек из ко јег би смо са гле да ли укуп ну 
ком па ра тив ну еви ден ци ју у ко ју се она сме шта а ко ја се, ка ко смо то ус пут 
мо гли при ме ти ти, вре ме ном про ши ри ла на зна тан број ре чи у дру гим 
је зи ци ма, сло вен ским и не сло вен ским. 

4.1. Сло ве нач ко sre ber?

Исто риј ски аре ал ре чи се на осно ву го ре (1.1–2) на ве де них по да та ка 
оцр та ва као срп ско -хр ват ски, у том сми слу што по ред ста ро срп ског он 
об у хва та и ста ро хр ват ски, ча кав ски про стор. На се ве ро за па ду, она се 
ја вља и у ли ку сре бар, сре бер (RJA 14: 779), у ко јем је нај пре по све до че на 
код дво ји це ча ка ва ца из За дра (Пе тар Зо ра нић, 1569; Ју рај Ба ра ко вић 1614) 
а за тим у реч ни ци ма дво ји це кај ка ва ца, Јур ја Хаб де ли ћа (1670: zre ber 
‘муж, gro bi a nus’ по ред se ber ‘ru sti cus, cras sus’) и Ива на Бе ло стен ца (†1675), 
szre bar као пре вод за лат. ru sti cus. Бе ло сте нец је на зна чио да је реч дал ма-
тин ска, те ни је из ве сно да је она ика да жи ве ла на кај кав ско -сло ве нач ком 
те ре ну, ма да су је Ми кло шич и Пле терш ник узе ли из Хаб де ли ћа као сло-
ве нач ку, па је и Фран це Без лај увр стио у свој ети мо ло шки реч ник за себ ну 
од ред ни цу sre ber, bra, иа ко за њу ни је имао до дат них по твр да са сло ве-
нач ког је зич ког под руч ја, осим пре гр шти то по ни ма и пре зи ме на ко ји ма ће 
у осно ви би ти пре *sьre bro, sьre brьnъ, а је ди на до пу на ко ју Мет ка Фур лан 
да је уз ту од ред ни цу је ука зи ва ње на Ошти ров рад (уп. го ре 3.5.2). Чи ни се, 
да кле, да је слн. sre ber по ред „ста ро сло вен ског“ се бръ је дан од лек си ко граф-
ских фан то ма ко ји од по чет ка уно се дез о ри јен та ци ју у на ше раз ма тра ње. 

4.2. Струс. сябръ, ֵа бръ

У ста ро ру ском реч се сре ће пр ви пут у по сла ни ци ки јев ског ми тро-
по ли та Кли мен та Смо ља ти ча пре зви те ру То ми пи са ној 1145–1154, где 
Кли мент осу ђу је оне ко ји „жељ ни сла ве при до да ју јед ну ку ћу дру гој, јед-
ном се лу дру га, из го је и сја бре, пче ли ња ке и ли ва де, ле ди не и од ста ри не 

24 За ак цен то ло шки на лаз уп. го ре 1.2.1. и до ле нап. 56.
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ора не зе мље“.25 Ту су по ред зе мљи шних по се да као пред мет сла во љу бља 
на ве де не и две ка те го ри је љу ди, од ко јих су пр ва из ֱ ои, што је на зив за љу де 
ко ји су се на овај или онај на чин одво ји ли од сво га ста ле жа (про па ли пле-
ми ћи или тр гов ци, по пов ски си но ви ко ји не из у че књи гу, ро бо ви ко ји се 
от ку пе и сл.), а дру ги сја бри. Н. В. По нир ко пре во ди из ֱ ои са ‘хо лопы’, сябры 
са ‘крестьяне’,26 док се Ва си љев за до во ља ва кон ста та ци јом да су сја бри 
на се ља ва ли це ла се ла и пред ста вља ли упо ре до са „из го ји ма“ дру штве ну 
ка те го ри ју, по себ ну ску пи ну ста нов ни штва (Ва сильев  2010: 116). Ова се 
реч не по ми ње у „Ру ској прав ди“, прав ној ко ди фи ка ци ји ки јев ских кне-
зо ва на ста лој у ΧΙ ве ку, и ни је ис кљу че но да ју је Кли мент упо тре био као 
иди ом из сво га род ног го во ра, ако је оди ста био ро дом од Смо лен ска, ка ко 
се то прет по ста вља.27 То би се сла га ло са чи ње ни цом да су доц ни ји ста-
ро ру ски по ме ни ре чи из XV–XVI ве ка нај ве ћим де лом са се ве ро за па да, 
из Псков ске и из Нов го род ске зе мље и са те ри то ри је Ве ли ког Ли тав ског 
кне жев ства, ко је је по ред Ли тве об у хва та ло да на шње Бе ло ру си ју и Укра-
ји ну, као и обла сти Смо лен ску, Бр јан ску и Кур ску на ју го за па ду Ру си је. 
У пра во суд ним спо ме ни ци ма Пско ва и Ве ли ког Нов го ро да на ста лим то ком 
XV ве ка сябри (у Нов го ро ду ֵ а бри)28 су се ља ци ко ји жи ве на оп штин ској 
зе мљи; они у зе мљи шним спо ро ви ма исту па ју рав но прав но са при ват ним 
зе мљо по сед ни ци ма. Исти је слу чај са Ли тав ским ста ту том с по чет ка XVI 
ве ка, где се ис ти че да сја бри вла да ју зе мљи шним по се ди ма ֲодъле дав но ֱ о 
обычая.29 Из XVII в. рас по ла же мо по твр да ма са под руч ја Мо сков ске Ру-
си је, из ко јих про из ла зи да је реч та да би ла рас про стра ње на на це лом 
ве ли ко ру ском ди ја ле кат ском про сто ру, од за пад не ску пи не сред ње ру ских 
го во ра (Нов го род, Псков) пре ко се вер них го во ра (Во лог да) до ис точ не 
ску пи не ју жно ру ских го во ра (Во ро њеж). У две ма ис пра ва ма из XVI в. 
сре ће се из раз въ сябрехъ ‘в общем пользо ва нии, на паях с кем-л.’, док се 
у јед ној из 1623. по вла чи опре ка из ме ђу ко ри шће ња по се да оֳ де ле но и 
воֲ че с се бра ми (СРЯ XI–X VII вв. 29 s.v. сябръ). 

4.2.1. На сло вен ском ис то ку реч жи ви до да нас са сво јим из ве де ни ца-
ма: рус. ди јал. сябëр, сябëр́, ся́бор, сябóр, сябр, ֵа бëр, себéр, себëр́, се бр, 
се брó, блр. књиж. ся́бар, ди јал. и сябр, се бр, ся́бер, сябëр, укр. ди јал. ся́бер, 

25 Да скажю ти сущих славы хотящих, иже при ла гают домъ к до му, и се ла к се ломъ, 
из гои же и сябры, и бърти, и по жни, ляда же, и ста рины (СРЯ XI–X VII вв. 6 s.v. из ֱ ой).

26 https://pre da nie.ru/kli ment-smolyatich/bo ok/216697-po sla nie-fo me-pre svi te ru/#toc 2
27 До ду ше, ту ма че ње ње го вог пре зи ме на Смоляֳич као ет ни ка про бле ма тич но је; 

са твор бе не тач ке гле ди шта то би пре био па тро ни мик од Смоляֳа.
28 Пре не го ли ути ца јем пољ ског је зи ка, у ко јем је са мом si a br по зај ми ца из ста ро-

ру ског, тај об лик об ја шња ва се по себ ним гла сов ним раз во јем као у ֵаֱ, в. ни же 4.2.2.
29 Ва сильев  2010: 114–116. Псков ская суд ная гра мо та из 1467, § 106 про пи су је: a kto 

s kimx ro stA/Ut sA w ze mli ili o bor ti, da po lo/at x gra motQ star Qe ..., i ego gra motQ za i dUtx mnogQ(h) 
bo sA brovx ze mli i bor ti, i sA brQ vsi sta nU(t) na sU(d), vo od nomx myste Wve;a};i (Срезн. 3: 908); 
у јед ној псков ској по ве љи (Обод ная вас теч ских сябров) сја бри су су бје кат ко ји вр ши раз-
гра ни че ње по се да: Se ro zap sa [a sA bri vas te;kii  obodx vas te;qkoi ze mli sx starXhx gra motx (Срезн. 
3: 158). Ли тов ский ста тут из 1519, § 24 по ми ње именье не дельно е сябре ное ‘не по де љен 
по сед се о ске оп шти не’ (Ва сильев  2010: 115). 
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ся́бро, сíбри pl. (Тру ба чев 1959: 165–166; ЕСУМ 5: 495; ЭСБМ 13: 134–135; 
СРНГ 37: 94–95; 43: 190–191). Књи жев ни ста тус има са мо блр. ся́бар у зна-
че њу ‘при ја тељ’, док је спек тар ди ја ле кат ских зна че ња у ис точ но сло вен-
ским је зи ци ма ши рок, а то ва жи и за аре ал ре чи, ко ји по кри ва це ло ку пан 
ста ро ру ски про стор. У основ ном зна че њу, сја бри су су вла сни ци и за јед нич-
ки ко ри сни ци зе мље ко ја при па да се о ској оп шти ни, а он да и су де о ни ци 
у дру гим по сло ви ма, ор та ци, 30 стра не у ку по про да ји, са бра ћа, ко ле ге, су-
се ди, дру го ви уоп ште; пре ма рус. ди јал. сябровáֳь ‘би ти члан оп шти не, 
за дру ге’ укр. ди јал. сябрувáֳ(и), блр. сябравáць зна чи ‘дру жи ти се’, рус. 
ди јал. ֲрисябрúֳься ‘при дру жи ти се’.31 

4.2.2. По ред ли ко ва са я (укљу чу ју ћи онај на ֵ а, где се раз вој по ре ди 
са ֵ аֱ пре ма сяֱнуֳь < *sęg), рас про стра ње ни су и они са е. По све до че ни 
од XVII ве ка, они су ис пр ва због „ста ро сло вен ског“ а за пра во ста ро срп ског 
се бръ узи ма ни за јед но са балт ским па ра ле ла ма без на за ла за из вор не, док 
их да нас про су ђу ју као се кун дар не, би ло да се ра чу на са раз во јем не на гла-
ше ног я у е у истсл. го во ри ма или са по врат ним по зај ми ца ма из балт ског 
или фин ског. Си ту а ци ја ту ипак ни је до кра ја ја сна, в. ни же 5.4.

4.3. Пољ ско si a br, si brat, ка шуп ско si bréc są

Ка ко за пољ. si a br не ма сум ње да је из ис точ но сло вен ског (Sław ski 
1948), о то ме да је реч ис пр ва би ла по зна та и на за пад но сло вен ском те ре ну 
по сред но би све до чио са мо ка шуп ски гла гол si bréc są ‘уми ља ва ти се’ < 
*‘тру ди ти се око до брих од но са, око при ја тељ ства са не ким’, где се раз вој 
ę > i сма тра ре гу лар ним (Po pow ska -Ta bor ska 1974; Po pow ska -Ta bor ska/ 
Boryś 1996: 209–210; SEK 4 [2002]: 270–271). У ве зи с тим по ста вља се пи-
та ње не тре ба ли за ма зов ско si brat, про су ђи ва но као плод укр шта ња ру-
си зма са до ма ћом реч ју brat (в. го ре 3.5.1) до пу сти ти да је ипак ре ликт, с 
об зи ром на ка шуп ско-ма зов ске ди ја ле кат ске ве зе, док ка шуп ски гла гол 
ва ља по сма тра ти у кон тек сту ка шуп ско-ју жно сло вен ских изо лек си.

4.4. Ра не по зајм ље ни це у не сло вен ским је зи ци ма (ру мун ски,  
ма ђар ски, грч ки, ал бан ски)

4.4.1. Рум. sîmbră, мађ. cim bo ra
Го ре (3.3) на ве де на Ми кло ши че ва ко ле ба ња у про су ђи ва њу од но са 

рум. sîmbră ‘за јед ни ца’, мађ. szim bo ra, czim bo ra, zim bo ra ‘друг’ пре ма сло-
вен ским об ли ци ма од ра зи ла су се у по то њој ли те ра ту ри. За мађ. реч Szinnyei 
1893: 211–212 оста је при го ре (3.3) по ме ну том из во ђе њу од гр. σύμβολον 

30 У ла тин ским из во ри ма XVI в. тер ми ну сябр од го ва ра ју con sors, par ti ci pus, par
ti ci pa tor (Bar dach 1975: 153a).

31 СРНГ 32: 8 за ту фор му да је са мо Да ље ву по твр ду из псков ског го во ра, док је у 
истом, а та ко ђе у нов го род ском и у твер ском го во ру знат но бо ље по све до чен лик ֲри сé
брúֳься у истом зна че њу (СРНГ 31: 379). За фо нет ску ва ри јант ност в. ни же.
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(што, ма да уз ре зер ву, при хва та ју Gom bocz – Me lich 1: 693–695), док Ден-
су си а ну од мах на кон спо зна је о из вор но сти ли ка *sębrъ из во ди ру мун ску 
ода тле (Den su si a nu 1901: 270–271; уп. Tik tin 3: 438 s.v. „wa hrsch[e in lich] 
slav [ischen] Ur sprungs“). Ау то ри ве ли ког ети мо ло шког реч ни ка ма ђар ског 
је зи ка (EWU 170 s.v. címbora) ми сле да је реч – ко ја се ја вља од по чет ка 
XVI ве ка, нај пре у зна че њу ‘си ро ма шан се љак ко ји уче ству је у за јед нич-
ком ра ду’ (1502), за тим ‘до го вор, за кљу чак’ (1527), у да на шњем од 1616. 
– по зајм ље на у ма ђар ски из ру мун ског, где је пак сло вен ског по ре кла, упу-
ћу ју ћи на с-.х. сỳпруг, russ. су ֲ ряֱ́ а (!?). С об зи ром на ао сно ву, ве ро ват но 
са ко лек тив ним зна че њем као у *go spo da (уп. Jokl 1933: 123–126), реч ће 
у ру мун ском би ти из ис точ но сло вен ског *sębra > рус. сябра.32 Та кав пут 
по зајм љи ва ња: ис точ но сло вен ски → ру мун ски → ма ђар ски чи ни се ве ро-
ват ни јим од прет по став ке да су реч Ма ђа ри ра но пре у зе ли од Сло ве на 
ко је су за те кли на тлу Па но ни је.

4.4.2. Нгр. σέμπρος, алб. sëmbër, арум. sim bru
Нгр. σέμπρος ‘‘ко лон, се љак ко ји об ра ђу је ту ђу зе мљу за део ле ти не; 

на по ли чар’ очи то се из во ди из ју жно сло вен ског, и то из лика с очуваним 
назалом *sębrъ, јер се, упркос Тумбовој резерви (в. го ре 3.3. са нап. 14), 
реч у новогрчком изговара и са [mb]: σέμbρος (Зайковский 2007: 192). 
Аре ал но и се ман тич ки грч ком сла ви зму нај бли же сто ји ју жно ал бан ско 
(то скиј ско) sëmbër, sembër ‘спре жник, се љак ко ји се удру жи са дру гим да 
ору истим плу гом да ју ћи сва ки по во ла у за пре гу, или ко ји са дру гим 
за јед но на па са сво је ста до’ (за по твр де и рас про стра ње ност в. нај ско ри је 
Ylli 1997: 234). Јокл у је у том алб. об ли ку ви део јед но зна чан до каз за ју жно-
сло вен ски на зал, об ја шња ва ју ћи из о ста нак пре ла за *s > *sh прет по став-
ком да реч спа да у мла ђи слој ал бан ских сла ви за ма по зајм ље них из ди-
ја ле ка та ју го за пад не Ма ке до ни је (Охрид, Ко стур, Пре спа) где се на за ли 
чу ва ју.33 Слич но Сва не узи ма да је реч не кад по сто ја ла и у ис точ но ју жно-
сло вен ском, и да у њој em/ëm ве ро ват но од ра жа ва пр во бит ни сло вен ски 
на зал (Sva ne 1992: 192). Исту фо не ти ку и се ман ти ку по ка зу је и арум. sim bru.34 
Ка ко је од ју жно сло вен ских је зи ка реч по зна та са мо у срп ско -хр ват ском 
(в. го ре 4.1), она би се мо гла при пи са ти Ср би ма и Хр ва ти ма као но си о ци-
ма дру гог та ла са сло вен ског до се ља ва ња на Бал кан, али грч ки, ал бан ски 
и ару мун ски сла ви зам до во де та кав суд у пи та ње.35

32 Из ју жно сло вен ског је, на про тив, арум. sim bru ‘спре жник’, в. 4.4.2.
33 Jokl 1933: 134–135; уп. id. 1935: 302, где од го ва ра на Ва ја но ву кри ти ку (Va il lant 

1934: 89).
34 По пи сме ном са оп ште њу ко ле ге Ви та ли ја Зај ков ског. Pa pa ha gi 2: 947 за símbru 

да је са мо зна че ње ‘му шка рац чи ја се же на пре у да ла’.
35 Има, до ду ше, ин ди ци ја да је тај та лас јед ним сво јим де лом до ма шио и до Ма ке-

до ни је и Те са ли је (Пор фи ро ге ни то ва Сер ви ја код Со лу на, древ не ју жно сло вен ско -за пад-
но сло вен ске изо ни ме, уп. Ло ма 1993: 114–118). На зив обла сти у си. Бо сни Сем бе ри ја и Сем
бе ри за ње не ста нов ни ке Јокл ту ма чи као траг до се ља ва ња ар ба на шких па сти ра (Jokl 1933: 
135), по зи ва ју ћи се на Ска ри ћев рад где то по ним Ло па ре у том де лу Бо сне из во ди од алб. 
lopár ‘кра вар’ (Ска рић 1918: 229). Об лик сем бер у зна че њу ‘се љак’ зна и пи сац XVI II в. 
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4.5. Балт ске па ра ле ле

Балт ска лек сич ка по ро ди ца ко ју чи не лит. sḴbras ‘друг’, за ста ре ло 
‘ор так, на по ли чар’, sėbrà ‘дру штво, за јед ни штво’, sḴbri nas, sḴbriš kas ‘ко ји 
де ли на по ла, дру гар ски’, лет. sḹbrs ‘су сед, су вла сник уну тар исте се о ске 
оп шти не’ ис пр ва је ста вља на на исту по ред бе ну ра ван са сло вен ском, као 
ва ри јан та са ду гим е пре ма крат ком у „ста ро сло вен ском“ се бръ (в. го ре 
3.2). Он да је спо зна ја да је пра сло вен ски лик гла сио за пра во *sębrъ по ву-
кла за со бом ре ин тер пре та ци ју балт ских об ли ка као по зајм ље них из ис-
точ но сло вен ског (По тебня 1883: 29; Sol msen 1901: 597; Pe der sen 1911: 
377–379; Wal de 1927: 456; Brückner 1927b: 213; Ляпу нов 1928; Mühlen bach/
End ze lin3: 823; Skar dži us 1931: 194; Тру ба чев 1959: 166). Но убр зо се уви-
де ло да ста ње ства ри ни је та ко јед но став но, јер се у балт ском по ред об ли-
ка са ду гим ē, за ко је се углав ном узи ма да су из бе ло ру ског, сре ћу и они са 
во ка ли змом ě: лит. ди јал. sẽbras, мо жда већ стлит. se bras (гра фи ја ни је 
јед но знач на), лет. sȩbrs, за ко је се до пу шта да су до ма ћи и да се сво де на 
пра балт ско *se bras, ода кле се из во ди фин ско se u ra ‘дру штво, прат ња’, а 
та по зајм ље ни ца у при бал тич ком фин ском мо ра би ти ста ра, јер по ка зу је 
пр во бит но „ступ ње ва ње“ (Stu fen wec hsel) *se pra, gen. sg. *seβran, што би 
ис кљу чи ва ло сло вен ско по ре кло и свр ста ва ло реч у нај ра ни ји слој фин ских 
бал ти за ма, чи ји на ста нак па да мно го пре по чет ка ру ско -балт ских ве за 
(Бу га у: Пре о бра жен ский 2: 267; Thom sen 1931: 372; Ka li ma 1940; Va smer 
2: 599; Fra en kel 768–769; Bles se 1957: 96–99). Ка ли ма и за њим Бле се при-
том се вра ћа ју из во ђе њу не са мо балт ске, не го и сло вен ске ре чи из осно ве 
пие. по врат не за ме ни це (уп. го ре 3.2), а овај по след њи и об ли ке са ду гим ē 
про су ђу је као искон ске балт ске (Bles se 1957: 98). Угро фин ска ети мо ло ги ја 
мо же се ис кљу чи ти (Ka li ma 1940: 345), док мо гућ ност по врат них позајмље-
ницa у балт ском (и сло вен ском) из фин ског ни је ис кљу че на.36

4.6. Осет ско særvæt

У тре ћем то му сво га ети мо ло шког реч ни ка осет ског је зи ка, Вла ди-
мир Ива но вич Аба јев из нео је на ви де ло мо гу ћу иран ску па ра ле лу сло вен-
ској ре чи (Аба ев 3 [1979]: 88–89). Осет ско særvæt ‘за јед нич ки се о ски па-
шњак’ он из во ди ко лек тив ним су фик сом *ϑwa (ода кле је осет ски фор мант 
мно жи не *tæ) од не по све до че ног *sa bra, ко је би би ло пан дан ру ском сябр, 

Ма ти ја Ан тун Рељ ко вић из су сед не Сла во ни је. То не ће би ти ста ри на но си: ни за хо ро ним 
Сем бе ри ја ни за то по ним Ло па ре не ма ра ни јих по твр да.

36 Под се ти мо да је Ми кло шич и ис точ но сло вен ску и балт ску реч из во дио из фин-
ског, ука зу ју ћи на естон ско söbr (го ре 3.3); Енд зе лин ода тле из во ди ле тон ски об лик sȩbrs 
(Mühlen bach/End ze lin l.c.), а не ки и рус. се брá из во де из фин ског бал ти зма (Фа смер 3: 587 
s.v.). ЭСБМ 13: 135 оста је нео пре де љен у по гле ду по ре кла балт ских об ли ка, ЕСУМ 5: 495 
их и не по ми ње, док се у ALEW [2]: 895 про су ђу ју као по зајм ље ни из ис точ но сло вен ског 
али уз огра ду да има и оних ко ји ми сле да су пра срод ни сло вен ски ма; Derk sen 2015 не ма. 
О им пли ка ци ја ма искон ског ка рак те ра ре чи у балт ском за ње ну ети мо ло ги ју (пие. *s или 
*ḱ) в. ни же, оде љак 5.
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се бр, лит. sė ̃bras, фин. se u ra, не ула зе ћи у про блем ко рен ског во ка ли зма 
(иран ско а мо же ре флек то ва ти ка ко ие. *е, та ко и *ṵ, *ṿ). Пре лаз br > rv 
ре гу ла ран је у сар мат ско -а лан ском из ко јег је осет ски по те као, а се ман ти ка 
од го ва ра ис точ но сло вен ској; пр во Аба јев илу стру је раз во јем ре чи ær vad 
од сти ран. brata (nom.) ‘брат’, а дру го ру ским из ра зом сябреные зе мли 
‘зе мљи ште ко је се за јед нич ки ко ри сти’ и за кљу чу је да има мо по сла са 
ва жном скит ско-сло вен ско-балт ско-фин ском дру штве но-при вред ном изо-
гло сом.

4.7. За па жа ња о из вор ној се ман ти ци

По ред то га што пру жа по ла зи ште за ду бљу фо нет ско -мор фо ло шку ана-
ли зу ре чи, збир ов де пред ста вље них фа ка та тре ба да нас при бли жи ње ној 
из вор ној се ман ти ци, ка ко би смо се и са те стра не мо гли кри тич ки освр ну-
ти на до са да шње и су зи ти про стор за да ље ети мо ло шке спе ку ла ци је.

4.7.1. Апе ла тив но зна че ње
Срп ско -хр ват ска зна че ња за бе ле же на у вре мен ском ра спо ну од XIV 

до XIX ве ка, стсрп. ‘прост чо век, не вла сте лин’, доц ни је углав ном по грд но 
‘се љак, про стак’ не на ла зе па ра ле ле у дру гим је зи ци ма и очи то су се кун-
дар на. Је ди ни из у зе так пред ста вља реч се бр њак, ака ‘друг у ора њу’, за бе-
ле же на у ча кав ском го во ру око ли не Огу ли на, са при ме ром: Се бр ња ки су 
она два чо ви ка, ки ску па ци ло ли то ору. Они су се за то до го во ри ли још о 
Ме со пу сту (RJA 14: 799). Са твор бе не тач ке гле ди шта то је по и ме ни че ње 
на jakъ при де ва на ьnъ,37 ко је озна ча ва оно што се у Ср би ји Ву ко ва вре-
ме на зва ло спре жни ци.38 Ста ри ну тог зна че ња на сло вен ском ју гу по твр-
ђу ју ра не по зајм ље ни це алб. sëmbër и арум. sim bru ‘спре жник’, ко је од ра-
жа ва ју исто вре ме но и ста ри ји гла сов ни лик од стсрп. се брь (в. го ре 4.4.2). 
Да се иста ре а ли ја и на ис точ но сло вен ском про сто ру из ра жа ва ла истом 
реч ју све до чи укр. ди јал. гла гол сябрувáֳ ‘спре за ти се ра ди за јед нич ког 
об ра ђи ва ња зе мље’.39 За мо гу ћу ста ри ну тог зна че ња ве ћу од пра сло вен ске 
в. до ле 5.5.4. Укуп ни се ман тич ки ра спон сло вен ских по твр да, укљу чу ју-
ћи и зна че ња по зајм ље ни ца из сло вен ског (или по тен ци јал но пра срод них 
ре чи) у дру гим је зи ци ма ја сно ука зу је да се *sębrъ у пра сло вен ском упо-
тре бља ва ло као си но ним име ни ци *drugъ ‘ἕταιρος, so ci us’, ко јој је у осно ви 
се ман ти ка су де о ни штва (ор та штва, парт нер ства): друг у по слу (нпр. ора њу, 
в. го ре), у тр го ви ни, са у че сни штва: друг у зло чин ству, уза јам но сти: друг 

37 Уп. струс. сябреный, ст.-блр. сéбреный, рус. ди јал. сябренный ‘оп штин ски, за дру жни’.
38 Вук [1818]: 784–785 s.v. спре га: У Ср би ји љу ди, ко ји не ма ју чи та вог плу га во ло ва, 

спрег ну по два и по три ... за јед но, па та ко ору .. Ко ји спре жник има ви ше во ло ва у спре зи, 
оно ме ви ше и ра де.. Стсрп. на зив за исти по јам стишт ник за бе ле жен је у Би стрич кој по-
ве ља кра ља Вла ди сла ва (1234–1243): ako li E Edi nakq, da mou igo u menq daa sti {ni ka ko ga ra zo umy 
(ЗСПП 167). Реч је из ве де на од гла го ла сти ска ти се, уп. у Бањ ској по ве љи кра ља Ми лу-
ти на (1316): i koi ne i ma} s(Q)na ili bra ta ili ra bot Éni ka Edi na ci, d Évaa da se sti {e ta ako i raz nou 
ra bo tou i zeml} ima a ta, nq na ine ra bo te, a wra niE i vi no grad raz Éno (ЗСПП 464).

39 «спряга тися для спільной об роб ки землі», са ва ри јан том ца бровáֳь (ЕСУМ 5: 495).
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дру гу ‘је дан дру го ме’, јед на ко сти, упа ре но сти (нпр. у из ра зу не ма му дру га 
Вук ‘не ма му рав на/па ра’),40 при пад но сти за јед ни ци ме ђу соб но рав них: друг 
као члан дру штва, дру жи не.41 Па ра ле ли зам зна че ња про те же се и на де-
но ми нал не гла го ле: рус. ди јал. ֲрисябриֳься, ֲри сер биֳься, с.-х. при дру
жи ти се. Две осо бе су *sębra42 ако уз ме ђу соб ну са гла сност сту па ју у 
при вре ме ну или трај ну дру штве ну ве зу на рав но прав ним осно ви ма: у 
об ра ди зе мље, уз го ју сто ке, пче ла,43 ку по про да ји (укр. ся́бер, блр. ди јал. 
сябëр ‘онај ко не што од дру гог ку пи или му про да’); ви ше осо ба су *sębri 
ако ко ри сте за јед нич ко по љо при вред но зе мљи ште итд. Ода тле се спон та-
но раз ви ја зна че ње ‘при ја тељ’ (рус. друֱ, блр. ся́бар као се ман тич ка ино-
ва ци ја, уп. Boryś 2007: 207),44 ко је да ље мо же пре ћи у тер мин срод ства, 
нај пре бес крв ног (укр. ся́бер, блр. ди јал. ся́бар ‘же нин брат, шу рак’, уп. 
брач ни друг, с.-х. при ја тељ ‘сво јак’). Тек из те се кун дар не раз ви ла се, као 
тер ци јар на, сла бо по све до че на упо тре ба ко јом се об у хва та и крв но срод ство 
(блр. ди јал. сябр, се бр ‘ро ђак, брат’). То тре ба на гла си ти због ети мо ло ги ја 
ко је за при мар но зна че ње ре чи узи ма ју ‘крв ни срод ник’ (в. ни же 5.1).

4.7.2. Тер ми но ло шко зна че ње
Де вет на е сто ве ков на ин тер пре та ци ја се ба ра као дру штве ног сло ја у 

не ма њић кој др жа ви, за сно ва на на зби ру ста ро срп ских фа ка та, из не дри ла 
је ди ле му, да ли су они у Ду ша но во до ба би ли фе у дал ни „тре ћи ста леж“ 
у успо ну, ка ко их је ту ма чио Но ва ко вић, или ста ри слој сло бод них љу ди 
у на глом опа да њу, ка ко је прет по ста вио Фло рин ски (в. го ре 2.2). Убр зо је 
оп ште ми шље ње пре ваг ну ло у ко рист овог дру гог ту ма че ња; би ло је то 
на са мом по чет ку XX ве ка, от ка ко се про блем по чео са гле да ва ти на ши рој 
по ред бе ној осно ви (в. го ре 3.3). Већ је Ји ре чек пи шу ћи о се бру у Ду ша но ву 
за ко ни ку узео за из вор но зна че ње ‘по лу за куп ник, де о ни чар, за дру гар, 
ор так’, за сно ва но не на срп ско -хр ват ским, не го на ис точ но сло вен ским, бал-
кан ским и балт ским фак ти ма (Ji re ček 1900: 211–213; уп. 1912: 69 и Ми хаљ чић 
у ЛССВ 659–660). Та се осно ва да ље ши ри ла чи не ћи по ла зи ште за ту ма-

40 Већ стсрп., уп. ako ima sva dU dU brov;aninq z drU gomq svo Emq MS 101, ako li se bqrq ... svo} 
dro u gou ouzmy po sily ДЗ § 53.

41 У при дев ској упо тре би, основ но је зна че ње ‘ἕτερος, al ter’, а тек се кун дар но *drugъ(jь) 
мо же зна чи ти ‘ἄλλος, ali us, псл. *inъ’ и ‘δεύτερος, se cun dus, псл. *vъtorъ’.

42 Мо жда је упра во об лик дво ји не, а не ко лек ти ва на а по ро дио аосно ву *sębra 
‘дру жи на, за дру га’ (уп. го ре 4.4.1).

43 Уп. блр. ди јал. ся́бер ‘су польнік у ко жнай спра ве’, са при ме ром ко ји се од но си 
на бу ду ће б р а ч  н е  д р у  г о  в е: на вяселлі ма ладым да руюць ֲаўка ровы ... ֲаўка лоды 
ֲчол або ֵ ֳо дру ֱ ое, каб быць сябрамі (ЕСБМ 13: 134). Зна чај на је иде ја по де ле на по ла, 
из ко је се он да из во ди тер ми но ло шко зна че ње ‘на по ли чар; онај ко ји об ра ђу је ту ђу зе мљу 
за по ло ви ну ле ти не’.

44 Уп. лит. dra ũ gas, лет. dràugs ‘при ја тељ, друг’, draugáuti ‘при ја те ље ва ти’, su drug ti 
‘спри ја те љи ти се, здру жи ти се’, по ред лит. dra ũg, draugė ‘за јед но’, стпрус. dra u giwaldūnen 
‘Mi ter ben, су на след ник’ где се чу ва ста ри ја се ман ти ка за јед ни штва ко ја се да ље раз ви ла 
у сме ру емо тив не при вр же но сти (Fra en kel 102). Исти ко рен, пие. *dhre ugh имао је спе-
ци фи чан раз вој у гер ман ском *dre u gan ‘вр ши ти ду жност (пре све га вој ну слу жбу)’, гот. 
ga dra uhts ‘вој ник’ (Kro o nen 103–104), очи то су же њем на при пад ни ке рат нич ких дру жи на.



че ња да те дру штве не ка те го ри је то ком про шлог и по чет ком овог ве ка 
(Wlaï natz 1903: 144 и да ље; 147, 149; Cis zew ski 1925; Bar dach 1975). Нај ско-
ри је Ва си љев за кљу чу је да има осно ва да се у сја бри ма/се бри ма прет по-
ста ви по се бан дру штве ни слој чла но ва (се о ске, доц ни је евен ту ал но и град-
ске) за јед ни це, оп шти не, и код ис точ них и код ју жних Сло ве на (Ва сильев  
2011: 119). Из по ред бе ног кон тек ста из ла зи да је на срп ско -хр ват ском тлу 
до шло до ра не де гра да ци је дру штве не ка те го ри је озна че не на зи вом *sębri 
и у ње ном ис хо ду до го то во пот пу не пе јо ра ти ви за ци је са мог тог на зи ва. 
При то ме је, мо жда, од ре ђе ну уло гу играо и ме ђу је зич ки кон такт ко ји је, 
у ста ро срп ском за ко но дав ству, усме рио se brq пре ма εὐτελῆς, а у књи жев-
но сти при мор ских кра је ва пре ма ит. ru sti co, vil la no, са већ из вр ше ним 
по ма ком од из вор ног лат. зна че ња ‘се о ски’ пре ма ‘прост, нео те сан, груб’. 
Но бит но је би ло пра жње ње не ка да шње ка те го ри је сло бод них љу ди из ван 
вла сте о ског ста ле жа и кле ра. Та је ка те го ри ја по свом по ре клу би ла пра-
сло вен ска, пре фе у дал на и из вор но об у хва та ла све ме ђу со бом рав но прав-
не чла но ве се о ске оп шти не ко ји су као су вла сни ци ко ри сти ли оп штин ску 
зе мљу, об ра ђу ју ћи је удру же ним сна га ма или по го ди шњем ре до сле ду 
утвр ђе ном жре бом.45 До де гра да ци је зна че ња код се бри до шло је са фе у-
да ли за ци јом дру штва, као и у слу ча ју ре чи *l’udьje, ко ја је бал то -сло вен-
ско -гер ман ска (лит. liáudis, лет. ļàudis; стисл. lýðir, ствнем. li u ti, стенгл. 
lēode), срод на са при де вом ‘сло бо дан’ у грч ком и итал ским је зи ци ма (гр. 
ἐλεύθερος, лат. līber) а из во ди се из го ре по ме ну тог ко ре на пие. *h1leṷdh ‘ра-
сти’, што зна чи да су њо ме ис пр ва би ли об у хва ће ни сви од ра сли, сло бод-
ни и пу но прав ни љу ди. Но у сред њем ве ку код Ср ба людиѥ се су жа ва на 
про сте љу де у опо зи ци ји пре ма вла сте ли и че сто при ме њу је на за ви сне 
се ља ке; иста по ја ва за па жа се у дру гим је зи ци ма: ста ро че шком, ста ро пољ-
ском, ста ро ру ском (ЭССЯ 15: 194–200 s.v. *l’udъ); у ис хо ду, се бри су по ста ли 
про сти љу ди, уп. рус. ֲро сֳолюдин . Уо ста лом, и ет нич ко са мо на зва ње 
srq bli у за ко но дав ном кон тек сту ста ро срп ских по ве ља по при ма тер ми но-
ло шко зна че ње ‘за ви сни зе мљо рад ни ци’ у опо зи ци ји пре ма vla si ‘па сти ри’ 
(РКС 3: 150). Сли чан про цес мо же се про сле ди ти и на ис точ но сло вен ском 
тлу, али је та мо ма ње од ма као. У ру ским ди ја лек ти ма до бро је по све до че-
но зна че ње сябры ‘за ви сни (ֳяֱловые) се ља ци ко ји има ју пра во гла са на 
збо ру (сход ка)’.46 Ни је по треб на бо ља по твр да да је се бров збор код Ср ба у 
пр вој по ло ви ни XIV ве ка био оста так пр во бит не сло бо де и не за ви сно сти 
се ба ра, ко ји Ду ша но вим за ко ни ком би ва уки нут, очи то у скла ду са те жњом 
ка пре во ђе њу це ло куп ног ста ле жа сло бод них се ља ка у за ви сне зе мљо-
рад ни ке (в. го ре 2.2). Исти про цес под во ђе ња ру ских сја ба ра под кре по сно 

45 Тра ди ци о нал ној ин тер пре та ци ји псл. *za konъ као пост вер ба ла од *začęti мо же 
се као ал тер на ти ва по ста ви ти из во ђе ње из пред ло шке син таг ме *za konъ, с об зи ром на 
рус. ди јал. кон: ‘ре до след, жреб, за јед нич ко се о ско зе мљи ште ко је се раз де љу је ме ђу се-
ља ни ма пред се тву или ко сид бу; та ко до би ве на пар це ла; ме ђа’, за ко наֳься ‘ба ци ти жреб, 
од ре ди ти ре до след’ (Ло ма 2004: 30–31). 

46 Даль, СРНГ 43: 190–191, та ко ђе се бры исто, се бровщин а ‘збор чла но ва јед не се о ске 
оп шти не’, СРНГ 37: 95.
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пра во до вео је до се ман тич ког по ма ка из ‘сло бо дан се љак’ у ‘за ви сан 
се љак’, али уз ни јан су зна че ња ко ја чу ва спо мен на пр во бит ни ста тус, у 
ко јем су сја бри као не за ви сни љу ди има ли пра во збо ра и до го во ра. Све у 
све му, на ис то ку се де гра да ци ја од ви ја ла спо ри је и ни је до ве ла до та кве 
пе јо ра ти ви за ци је тер ми на као у слу ча ју с.-х. се бар.47 

4.7.2.1. Се бри и отро ци
Члан 69 Ду ша но ва за ко ни ка одва ја се бре од пу но прав них љу ди и 

при бли жа ва их о т р о  ц и  м а, ко ји ма су они из вор но мо ра ли би ти ја сно 
су прот ста вље ни. На и ме, збо ро ви су по ни кли као уста но ва ро дов ског дру-
штва, за сно ва ног на на че лу рав но прав но сти уну тар ста ро сних ка те го ри ја; 
дру гим ре чи ма, је ди на ра сло је ност уну тар ње га би ла је она по уз ра сту, у 
том сми слу што су о не ким пи та њи ма ве ћа ли сви од ра сли љу ди а о дру-
ги ма са мо „ве ћа ста ра ца“, док су не до ра сли би ли из у зе ти из ко лек тив ног 
од лу чи ва ња док не по ло же „ис пит зре ло сти“. Ти ме се об ја шња ва при ме-
на пра сло вен ског тер ми на *otrokъ ‘де те’ на нај ни жу, у нај ве ћој ме ри обес-
пра вље ну ску пи ну уну тар срп ског сред њо ве ков ног дру штва. Обич но се 
та реч, на осно ву твор бе но -се ман тич ке па ра ле ле ко ју пру жа лат. īnfans, 
ту ма чи као ‘ли шен го во ра’, у том сми слу да би из вор но озна ча ва ла са свим 
ма ло де те ко је још ни је про го во ри ло или осо бу ли ше ну пра ва го во ра (ЭССЯ 
38: 126–131, са ли те ра ту ром). Би ће да оном пр вом ту ма че њу ре чи тре ба 
прет по ста ви ти ово дру го, прав но, јер код свих сло вен ских на ро да она 
мо же озна ча ва ти де цу ра зних уз ра ста, али и од ра сле ко ји ни су пу но прав-
ни чла но ви за јед ни це, већ им је дру штве ни по ло жај са свим бли зак или 
исто ве тан роп ском. До дат ну по твр ду ова ква ин тер пре та ци ја на ла зи у из-
вор ној се ман ти ци при де ва луд, ко ја, бар у срп ском, ни је она са вре ме на ‘ум но 
по ре ме ћен’, не го упра во ‘не зрео’, о биљ ка ма (лу до зе ље) или о љу ди ма 
(лу до че до у на род ним пе сма ма, фор му ла ич на озна ка за не до ра слу осо бу, 
од но во ро ђен че та у ко лев ци до пет на е сто го ди шњег де ча ка).48 Та еп ска 
фор му ла има мо гу ћу па ра ле лу у хо мер ској νήπια τέκνα ‘ма ло лет на де ца’, 
укљу чу ју ћи обрт „некад ни си био луд (νήπιος) ... али са да го во риш лу до 
по пут де ча ка (πάις ὣς νήπια βάζεις)“, ко ме од го ва ра ју на ши му дар је си, 
ал’ бе сје диш лу до (Вук 471а s.v. лу до), му дри је сте, ал’ збо ри те лу до (СНП 
37o, 16).49 Гр. при дев νήπιος нај у бе дљи ви је се ту ма чи као не ги ра на сло же-
ни ца *νε-ᾱπϝιος од ἠπύειν, ἀπύειν ‘зва ти’, и то у (епи граф ски по све до че ном) 
прав ном зна че њу ‘по зи ва ти на од го вор ност’, та ко да би νήπιον τέκνον би ло 
*‘де те ко је не од го ва ра за сво је по ступ ке’. У по ве љи из 1302. ко јом је краљ 

47 У ру ским и бе ло ру ским ди ја лек ти ма сре ће мо зна че ње ‘здрав, јак чо век’ ко је се 
ме сти ми це пе јо ра ти ви зи ра у ‘де бео, не згра пан, не вешт, лењ чо век’.

48 Прасл. *ludъ се мо же из во ди ти од истог ко ре на као и љу ди (уп. го ре 4.7.2), али са 
дру га чи јим се ман тич ким раз во јем; док су са *h1le udh озна че ни од ра сли (љу ди), *h1lo ud ho 
би, као и стинд. ro(d)ha зна чи ло ‘рас ту ћи, онај још ко ји ра сте’ ода тле ‘не до ра стао’, уп. 
лат. ado le scens ‘адо ле сцент’, по ре клом пар ти цип од ado le sco ‘од ра ста ти’. По дроб ни је 
Lo ma 2012: 93–95.

49 Тре ба има ти у ви ду „ин сти ту ци о нал ни“ ка рак тер гла го ла збо ри ти и бе сје ди ти 
о ко јем је би ло ре чи ви ше (2.2). 
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Ми лу тин по твр дио по вла сти це Ду бров ча ни ма има јед на став ка где на ла зи-
мо је ди ну ста ро срп ску по твр ду при де ва луд и то у спо ју луд отрок. Ту се 
пред ви ђа мо гућ ност, ко ја се од но си на Ду бров ча не у срп ској др жа ви, да 
не чи ји „луд отрок“ не ко ме „ис па ко сти“; у том слу ча ју, краљ се оба ве зу је да 
не ће по зи ва ти на од го вор ност го спо да ра, већ ће го ни ти са мог крив ца; је-
ди но уко ли ко је „дје тић“ про лио крв, го спо дар је ду жан пре да ти га срп ским 
вла сти ма. То је очи то по вла сти ца ко јом се убла жа ва ва же ће пра ви ло да 
го спо да ри од го ва ра ју за сво је отро ке, јер су ови прав но не од го вор на ли ца, 
баш као и де ца, и у том сми слу ов де тре ба схва ти ти при дев луд уз отрок. 

4.7.2.2. Се бри и ба шти ни ци
Ста ро срп ске дру штве не ка те го ри је де фи ни ше пре све га од нос пре ма 

на след ном зе мљо по се ду, или, ка ко се нај че шће озна ча ва у ста ро срп ским 
прав ним тек сто ви ма, б а  ш т и  н и.50 Док су отро ци би ли ин те грал ни део 
ту ђе, вла сте о ске ба шти не (ДЗ § 44) а ме роп си, бар из вор но, на јам ни рад-
ни ци на њој (в. ни же 4.7.2.3), за се бре се по ста вља пи та ње да ли је ме ђу 
њи ма мо гло би ти ба шти ни ка. Под ба шти ни ком се нај че шће под ра зу ме вао 
пле мић ко ји на ко њу иде у рат, али је ме ђу ба шти ни ци ма би ло и по по ва, 
а ве ро ват но и сло бод них се ља ка, прем да је та по след ња ка те го ри ја у XIV 
ве ку мо ра ла би ти не по сто ја на, у том сми слу да су се ње ни еко ном ски ја чи 
при пад ни ци уз ди за ли у сит ну вла сте лу а они си ро ма шни ји пот па да ли 
под фе у дал ну за ви сност. Је дан члан Ду ша но ва за ко ни ка по ми ње „љу  д е 
з е  м љ а  н е  ко ји има ју сво ју ба шти ну“ (§ 174). Ка ко је zem l]ne, zemlqski l}diE 
ина че збир ни на зив за не вла сте о ски жи ваљ на од ре ђе ном под руч ју, при бли-
жно си но ни ман са жу пља не или са гре ци змом хо ра (в. А. Бу ба ло, ЛССВ 
236), ту је, чи ни се, реч о пре о ста лим сло бод ним се ља ци ма. Да се (и) на њих 
од но сио на зив се бри мо же мо ипак са мо на га ђа ти.51 Вла ји нац је ми слио 
да је се бар ска ба шти на би ла за ви сна од њи ма над ре ђе не, по вла шће не кла се 
(Wlaï natz 1903: 149).

50 Тај тер мин та ко ђе за слу жу је кра так осврт, по што је и он тек не дав но ис прав но 
про ту ма чен (ЕРСЈ 3: 283–284). До тад се сма тра ло да је по сре ди из ве де ни ца на ина од 
цр кве но сло вен ске или бу гар ске ре чи баща ‘отац’ од прасл. *ba t’a. Тај пра сло вен ски 
ети мон сто ји, али реч по сво јој исто риј ској рас про стра ње но сти ни је ни цр кве но сло вен ска 
ни бу гар ска већ на род на срп ско -хр ват ска, а ње ни ди ја ле кат ски ли ко ви шћак. ба шћи на, кајк. 
ба шчи на не дво сми сле но ука зу ју на сло же ни су фикс *ьšči na, тј. на основ ни лик *bat’ьska ja 
ze ml’a по и ме и чен у *bat’ьšči na, што је из ве де ни ца исто га ти па као си но ним пле мен шти на 
/ пле мен шћи на, са мо је ме ко t’ ис па ло ис пред гру пе шч; у сред њо ве ков ним ис пра ва ма и 
над гроб ним нат пи си ма из за пад них срп ских кра је ва (Бо сна, Хер це го ви на) уо би ча јен је 
из раз пле ме ни та ба шти на).

51 Већ је Но ва ко вић по ре дио упо тре бу ре чи зе мља нин у опо зи ци ји пре ма Ду бров
ча нин у јед ној Ду ша но вој ис пра ви са се бар пре ма вла сте лин у За ко ни ку (1898: 219). До не-
кле упо ре див са се бар је тер мин кмет, стсрп. kqmetq, ко ји та ко ђе по ка зу је од ре ђе ну ам би-
ва лен ци ју. Та оп ште сло вен ска по зај ми ца из лат. co mes, co mi tis при ме њи ва ла се, у ра зним 
кра је ви ма и у ра зна вре ме на, на раз ли чи те дру штве не ка те го ри је, ка ко на за ви сне се ља ке 
та ко и на сло бод не љу де, а њо ме су се озна ча ва ла и по је ди на зва ња. Но за раз ли ку од се бар, 
она мо же има ти по зи тив ну ко но та ци ју; кме то ви се кат кад из јед на ча ва ју са „до брим љу-
ди ма“, док су се бр ди је ран ги ра ни ис под „сред њих љу ди“. 
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4.7.2.3. Се бри и ме роп си
Мо гу ће да је по јам се ба ра или се бр ди ја об у хва тао м е  р о п  х е. 

Мѣропьси су би ли глав на ка те го ри ја за ви сних зе мљо рад ни ка у не ма њић-
кој др жа ви XI I I –XIV ве ка. За ње но ис прав но схва та ње ва жна је ети мо ло ги-
ја са мог на зи ва. Ка ко је го ре (3) већ ре че но, у пи та њу је сло же ни ца од *měra 
и *pьxa ti ‘тре би ти жи то’; ако сто ји ве за са укр. міро ֵ ник, тер мин би био 
већ по зно пра сло вен ски и озна ча вао у до фе у дал ном дру штву оне чла но ве 
се о ских за јед ни ца ко ји су, не ма ју ћи са ми до вољ но об ра ди ве зе мље, вр ши-
ли код ве ћих зе мљо по сед ни ка се зон ски по сао тре бље ња по жње ве ног жи та 
и до би ва ли у на кна ду од ре ђе ну ко ли чи ну зр на.52 Из њих се мо гла спон та-
но у фе у дал ном дру штву раз ви ти по лу за ви сна ка те го ри ја љу ди ко ји об ра-
ђу ју ту ђу зе мљу за део (обич но по ло ви ну) ле ти не, на по ли ча ра. Упра во то 
зна чи нгр. σέμπρος као екви ва лент лат. co lo nus (4.4.2). У истом сме ру као 
ова ква ети мо ло шка ин тер пре та ци ја ука зу је и по и сто ве ће ње ме ро па ха са 
п а  р и  ц и  м а. У ста рој срп ској др жа ви на зив па ри ци од ви зан тиј ског грч-
ког πάροικοι упо тре бља вао се као си но ним за ме роп си у ње ним ју жним 
де ло ви ма пре о те тим од Ви зан тиј ског цар ства (ју жна Ме то хи ја, Ма ке до-
ни ја). У Ви зан ти ји πάροικος се на зи ва и μισθωτής ‘на јам ник’, јер је реч о 
зе мљо рад ни ку унајм ље ном да ра ди на ту ђој зе мљи.53 Та ко је у про це су 
фе у да ли за ци је из ре до ва си ро ма шних бе зе мља ша и се зон ских рад ни ка 
на ста јао слој за ви сних зе мљо рад ни ка, на ко ји се мо гао про тег ну ти на зив 
се бри ‘про сти љу ди’.

5. П р о  б л е м  д у  б љ е  е т и  м о  л о  г и  ј е

5.1. *‘члан по ро ди це, крв ни срод ник’?

Две нај по пу лар ни је ети мо ло ги је псл. ре чи, од ко јих се она дру га мо же 
и да нас сма тра ти ак ту ел ном, по ла зе од ње ног пра срод ства са ре чи ма за 
по ро ди цу, би ло гер ман ском (гот. si bja, нем. Sip pe, 3.2), би ло бал то сло вен-
ском (псл. *sěmьja, лит. šeimà 3.4). Обе се су о ча ва ју са те шко пре мо сти вим 
про бле ми ма, ка ко фо р мал не, та ко и се ман тич ке при ро де.

5.1.1. Прет по ста вље но обра зо ва ње од ие. по врат не за ме ни це *s(ṷ)e 
*se(m)–bhro (3.3.1) је пот пу но ве штач ка кон струк ци ја ко ја има сво је 

52 Та се рад ња у по ве ља ма на зи ва /ito tryblE niE и на во ди ме ђу ду жно сти ма ме роп ха. 
Тај је по сао био од пр во ра зред не ва жно сти у до ба пре рас про стра ње ња мли но ва на во ду 
и ме ке пше ни це без љу ске (Tri ti cum ae sti vum), док се зр но жи та ри ца пре те жно об ра ђи ва-
ло ту ца њем у сту па ма и сит ње њем у руч ним жрв ње ви ма ра ди до би ва ња пре кру пе. Доц-
ни је су по истом прин ци пу во де ни ча ри на пла ћи ва ли свој рад узи ма ју ћи као „ујам“ од ре-
ђе ну ко ли чи ну жи та. Укр. міроч ник (и рус. ди јал. ми роч ник) ‘мли нар’ из во ди се од мірка 
‘ме ра жи та’, но рас про стра ње ни ја ва ри јан та міро ֵ ник оста вља про стор прет по став ци 
о пре о сми шље њу пр во бит ног *měropьxъ, *měropьšь и пра сло вен ској ста ри ни тер ми на 
(Lo ma 2010a: 89–91).

53 У Син таг ми παροικία пре ве де но са myropq[i na. Уп. се ло Ме ро ши на из ме ђу Ни ша 
и Про ку пља.
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оправ да ње са мо у же љи да се сло вен ске и балт ске фор ме об је ди не на рав ни 
ин до е вроп ског пра ср од ства. На про тив, из во ђе ње *sębrъ из *ḱ(o)imbro 
(3.4) им пли ци ра да су балт ски об ли ци или сви по зајм ље ни из сло вен ског 
или им тре ба тра жи ти дру гу ети мо ло ги ју, а сáмо по се би је са твор бе не, 
а осо би то са фо нет ске стра не ве о ма на тег ну то. Ка да Ва јан при хва та ју ћи 
ети мо ло ги ју Со бо љев ског пи ше „No us avons ain si un bon exem ple du tra i te-
ment du gru pe mr > mbr, et du tra i te ment du gro u pe oi + na sa le à l’in te ri e ur 
du mot; et sur to ut un exem ple intéres sant de l’em ploi du suf fi xe r.“ (Va il lant 
1932: 39) он ми сли да ис ти че пред но сти те ети мо ло ги је а за пра во ука зу је 
на ње не три ра њи ве тач ке. Осам на ест го ди на доц ни је, пи шу ћи пр ви том 
сво је „По ред бе не гра ма ти ке сло вен ских је зи ка“ по све ћен фо не ти ци (Va il-
lant 1950: § 40), не на во ди ни је дан дру ги при мер, ни сло вен ски ни балт ски, 
за прет по ста вље ни раз вој mr > mbr, ко ји, уо ста лом, ни је ни ве ро ва тан у 
све тлу очу ва ња гру пе ml о ко јем је реч не по сред но пре то га (нпр. *jęlъ од jęti, 
*jьmǫ).54 За ста па ње диф тон шког ја та са та у то си ла бич ним m у пред њи 
на зал та ко ђе не ма па ра ле ла, а та кав ис ход је ма ло ве ро ва тан већ с об зи ром 
на хро но ло ги ју гла сов них про ме на, ка ко је то ука зао Ља пу нов (3.4.1); 
ње го ва прет по став ка нул ске ба зе ко ре на спа са ва ети мо ло ги ју у тој тач ки, 
али је у по гле ду де ри ва ци је чи ни пр о бле ма тич ни јом, рас ки да ју ћи не по-
сред ну ве зу са *sěmьja. Опе ри шу ћи су фик сом *ro, за ступ ни ци обе ју ети-
мо ло ги ја ука зу ју на не ка па ра лел на обра зо ва ња у балт ском: лит. beñdras 
‘Te il ha ber, Ge nos se, Gefährte’ (Ka li ma 1940: 348), лит. še i merỹs ‘друг’ (Тру-
ба чев 1959: 166), гр. ἐλεύθερος, лат. li ber (Gołąb 1982: 167, уп. го ре 4.7.2), 
али ме ђу псл. из ве де ни ца ма на *ro *sěmro > *sębrъ не сле ди ни је дан 
ја сан твор бе ни обра зац (уп. Va il lant 1974: 638 и в. до ле 5.5.1. са нап. 64). 
Од пие. *ḱim ro мо гло је на ста ти герм. *him bra ко је би, у до ба вр ше ње 
дру ге па ла та ли за ци је, за ко но мер но да ло *sębrъ, што је хи по те за Ро зва дов-
ског, в. го ре 3.4.2, али њој не до ста је апе ла тив на ка ри ка у гер ман ским 
је зи ци ма; уз то и та ети мо ло ги ја има про блем са балт ским об ли ци ма, 
им пли ци ра ју ћи да је балт. *se br, ра но по зајм ље но у фин ски (го ре 4.5), ети-
мо ло шки раз ли чи то од псл. *sębrъ.

5.1.2. Оно што је, упр кос њи хо вим фор мал ним сла бо сти ма, обез бе ди-
ло дуг жи вот овим две ма ети мо ло ги ја ма је сте њи хо ва се ман тич ка при ма-
мљи вост у скло пу те о ри је о ро дов ском дру штву; ако је се о ска оп шти на 
про и за шла из ро да или из ве ли ке по ро ди це, „за дру ге“, он да су ње ни чла-
но ви пр во бит но би ли ме ђу со бом срод ни ци, тј. за јед ни штво је про и за шло 
из крв ног срод ства.55 Сво јој го ре на ве де ној де фи ни ци ји се ба ра/сја ба ра 
(4.7.2), Ва си љев при до да је да је нај ра ни је зна че ње ре чи би ло озна ка крв ног 

54 Оче ки вао би се па ра ле ли зам у раз во ји ма mr > mbr и ml > mbl као у грч ком, нпр. 
пер фе кат μέμβλωκα по ред ао ри ста ἔμολον ‘до ђох’, еол ски ао рист ἤμβροτον по ред атич ког 
ἥμαρτον ‘про ма ших, по гре ших’. 

55 Уп. Bar dach 1975, где се на во ди ра ни ја ли те ра ту ра у ко јој су ми шље ња по де ље на 
из ме ђу пред став ни ка те о ри је о ро дов ском дру штву и оних дру гих ко ји, чи ни се, са ви ше 
осно ва, ви де у овој ка те го ри ји љу де при дру же не са стра не. 
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срод ства, прем да за то не на ла зи уте ме ље ње у ње ним по све до че ним упо-
тре ба ма, већ са мо упу ћу је на ме сто у Тру ба чо вље вој књи зи где овај пре-
у зи ма и раз ра ђу је ети мо ло ги ју Со бо љев ског (Тру ба чев 1959: 166). Уза-
јам ни ути цај те о ри ја о дру штве ном раз во ју на ети мо ло ги ју и ети мо ло шких 
спе ку ла ци ја на исто риј ску ин тер пре та ци ју ове ре чи та ко се за тва ра у 
сво је вр стан cir cu lus vi ti o sus. У са мој ства ри, и да ни су у фор мал ном по гле-
ду са свим про бле ма тич не, ети мо ло ги је ко је *sębrъ из во де од пие. ре чи за 
‘по ро ди цу’, *sebh или *ḱoim мо ра ли би смо пр о бле ма ти зо ва ти са се ман-
тич ке стра не, су о че ни са зби ром по да та ка ко ји по ка зу је да се бар/сја бр ни је 
не ко ‘род ни, свој’, не го пре ‘дру ги’ ко ји је по стао ‘друг’ (4.7.1).

5.2. Се бров збор као fi gu ra etymo lo gi ca?

Као ал тер на ти ва овим ту ма че њи ма ре чи ко ји ма је за јед нич ко да је 
узи ма ју за су фик сал ну из ве де ни цу на ro пред ла га не су раз ли чи те ана-
ли зе ко је по вла че ис пред b мор фо ло шку гра ни цу и ту ма че реч као сло же-
ни цу где би пр ви члан *sę био не ки пре фикс а brъ (bьr, bъrъ) гла гол ска 
осно ва (3.5.1–4). Ошти ро ва и Мла де но ви ће ва ана ли за (3.5.2; 3.5.4) та ко ђе 
по ла зи од се ман ти ке срод ства (‘од истих ро ди те ља’), а Јо кло ва гер ман ска 
ети мо ло ги ја (3.5.3) од при вред них од но са (‘ко ји при но си по ло ви ну)’, али 
у оба слу ча ја прет по ста вља се исти пие. ко рен *bher ‘но си ти’ са спек тром 
зна че ња од ‘пла ћа ти да нак (гот. ga ba ur од ba i ran) до ‘но си ти у утро би, 
до но си ти на свет, ра ђа ти’. Ка ко пак тај ко рен у пра сло вен ском до ла зи у 
псл. са пре вер бал ним *sъ(n) < пие. *sṵ, *som у *sъbьra ti sę, sъbe rǫ sę 
‘са бра ти се, оку пи ти се’, ода кле је још пра сло вен ски пост вер бал *sъborъ 
> збор, мо гло би се по ми шља ти на *sem bros (bo ros) > *sęb(ь)rъ као из ве-
де ни цу у зна че њу ‘онај ко ји збо ру је, има пра во гла са на збо ру’, што је, ви де-
ли смо, јед но сва ка ко ста ро, пре фе у дал но обе леж је ру ско га сябра (4.7.2). 
У том сми слу, ста ро срп ски се бров збор мо гао би се схва ти ти као fi gu ra 
etymo lo gi ca. Ме ђу тим, прет по став ка епре во ја *sem56 ви со ко је хи по те-
тич на, јер он ни је по све до чен у сло вен ском ни ти игде дру где осим у ста-
ро пру ском, где се про су ђу је као се кун да ран (Dun kel 2014: 720; Derk sen 2015: 
388).57 Уо ста лом, ни ова ети мо ло ги ја не ре ша ва про блем балт ских фор ми.

5.3. Се бри и Ср би

До сад је ов де са мо ус пут (3.3, нап. 13) по ме нут Зол мзе нов по ку шај 
да од *sębrъ, тач ни је од ње го ве хи по те тич не ва ри јан те са ре ду ко ва ним 
во ка ли змом ко ре на без на зал ног ин фик са *sьbrъ, из ве де пра сло вен ски 
ет но ним *Sьrbi ‘Ср би’ пу тем ме та те зе, за ко ју се по зи ва на „ма ло ру ско“ 

56 Ре кон струк ци ја са *sēm, за сно ва на на Ву ко вом ак цен ту сȅбар ко ји би ука зао на 
акут ску ин то на ци ју ко рен ског сло га са пред њим на за лом, на ко јој су Оштир, Јокл и Мла-
де но вић гра ди ли сво је ети мо ло ги је (3.5.2–4) не сто ји (в. го ре 1.2.1).

57 Мо гло би се по ћи и од нул ске ба зе *sṵ > *sę у пр вом де лу.
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(укра јин ско) ֲ рисéрби ֳ ися ‘при дру жи ти се’ пре ма ве ли ко ру ском ֲ ри сé
бриֳься ‘исто’. Ту ети мо ло ги ју ет но ни ма при хва тио је као нај ве ро ват ни ју 
Пре о бра жен ски (Пре о бра жен ский 1914: 227) а пре у зе ли су је још Вал де 
(Wal de 1927: 456 s.v. *sṷebh(o)), Ка ли ма (Ka li ma 1940: 349–350) и Бу ди мир 
(1959; 1960).58 На Зол мзе нов чла нак пр ви је кри тич ки ре а го вао Ми ко ла 
(Мик ко ла 1902: 273), за сни ва ју ћи сво ју кри ти ку на убе ђе њу да је рус. се беръ 
не сло вен ска реч.59 Пре суд ни ји је, ме ђу тим, био ар гу мент ко ји из но си 
Пе тар Скок, да је ме та те за br > rb го ла прет по став ка; ве ро ват но је то исто 
ми слио Ју ли ус По кор ни ка да је у од ред ни ци ко ју је у свој реч ник пре у зео 
из Вал де о вог (Po korny 1959: 883, го ре 3.3.1) та мо где је реч о свр ста ва њу 
под њу ру ског ֲáсерб и име на (бал кан ских и лу жич ких) Ср ба при лог ‘сва-
ка ко’ (wohl) за ме нио са ‘са свим не из ве сно’ (ganz un sic her). Чи ње ни ца да је 
Зол мзен, по ни као из мла до гра ма ти чар ске шко ле, до пу стио се би да прет-
по ста ви јед ну ети мо ло шку ве зу ко ја се ко си са гла сов ним за ко ни ма, јер у 
сло вен ским је зи ци ма br не да је ре гу лар но rb, а да су дру ги го ре на ве де ни 
озбиљ ни лин гви сти то при хва ти ли, не зна чи да они ни су зна ли за ко ни-
то сти исто риј ске фо не ти ке већ да су упр кос њи ма осе ћа ли да те ре чи 
мо гу или чак мо ра ју би ти у не кој ме ђу соб ној ве зи. 

5.3.1. Пто ле ме је ви Σέρβοι
Сто го ди на по сле Зол мзе но вог члан ка по ку шао сам да по ре ђе ње 

*sębrъ са *Sьrbi об но вим сме шта ју ћи га у окви ре фо нет ске ре гу лар но сти. 
Мо гућ ност за то пру жи ла ми је го ре по ме ну та Аба је вље ва ети мо ло ги ја 
осет ског særvæt (4.6), ко ја прет по ста вља сти ран. *sa bra као пан дан пра-
сло вен ско ме *sębrъ (или *se brъ) са да љим раз во ји ма а > æ [ǝ] br > rb > rv 
за ко но мер ним за сар мат ско -а лан ски. Мо ја прет по став ка гла си ла је да је 
пре ла зни сар мат ски лик основ не ре чи *sǝrba по све до чен око 150. н.е. по-
сред ством ет но ни ма Σέρβοι не где око до њег то ка Вол ге, на про сто ру ко ји 
су та да на ста њи ва ли европ ски Иран ци, Сар ма ти и Ала ни, а да су се на кон 
то га ти пред сло вен ски, сар мат ски Ср би по ме ри ли на се ве ро за пад, на ста-
ни ли ме ђу Пра сло ве не и по сте пе но у њих пре то пи ли, оста вља ју ћи де лу 
њих сво је пле мен ско име ко је је у сло вен ским усти ма ре гу лар но да ло *sьrb 
(Lo ma 1999: 340, нап. 16; 2000: 93).

5.3.2. Изо гло са или пу ту ју ћа реч?
Не знам да се у ме ђу вре ме ну не ко освр нуо на мо ју ети мо ло ги ју; 

Аба је вље ву Чи анг на во ди са зна ком пи та ња (Che ung 2002: 223–224). Ако 

58 Ви ше ку ри о зи те та ра ди по ми њем ов де Кон се лов по ку шај да из раз „срп ски на чин“ 
код Хек то ро ви ћа и Кри жа ни ћа об ја сни укр шта њем са се бар ски (Can cel 1921).

59 Ве ро ват но то чи ни под ути ца јем Ми кло ши че вог ети мо ло шког реч ни ка (уп. го ре 
3.3). У пр вом то му сво је „Пра сло вен ске гра ма ти ке“ он ка же да ет но ним sьrbъ ... hängt 
etymo lo gisch zu sam men mit ... r. páserb, p. pa si erb ‘Sti ef sohn’ und klr. pryserbyty śa ‘sich an 
je man den hef ten’. Vi el le icht können wir hi er von der Be de u tung ‘Angehöriger ei ner Ha u skom-
mu nion’ aus ge hen (Mik ko la 1913: 8), тј. као да при хва та (ма кар се ман тич ку) ве зу са *sębrъ 
‘члан за дру ге’ (?).
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се оди ста ра ди о јед ној од Аба је вље вих „скит ско -е вроп ских изо гло са“ 
(тер ми ном „Ски ти“ он об у хва та и сар мат ско -а лан ска пле ме на) на ста лој 
на рав ни по зно пра ин до е вроп ских аре ал них ве за, из по ре ђе ња *sębrъ и 
*sa bra про из ла зио би за јед нич ки пра о блик *ḱṵbhro. Он би опет ис кљу-
чи вао из вор ност балт ских об ли ка (лит. s a не š < пие. *ḱ, в. го ре 3.4.1), 
али и при пад ност ет но ни ма Ким бри, бу ду ћи да се *ṵ у гер ман ским је зи-
ци ма ре флек ту је као *um, но мо гао би укљу чи ва ти име Ки ме ра ца ко ји су 
прет хо ди ли Ски ти ма у се вер ном при бреж ју Цр ног Мо ра, ако се узме да 
је оно пр во бит но гла си ло *kim bro.60 Но ве за осет ског særvæt са сло вен-
ским и балт ским ре чи ма мо гла би се ста ви ти и на пли ћу хро но ло шку 
ра ван ме ђу је зич ких кон та ка та. На из глед ве ро ват ни ји смер по зај ми це био 
би из бал то сло вен ског у са р мат ски не го обрат но, јер је, ка ко смо ви де ли, 
тер мин из балт ског и сло вен ског ра ши рио у ве ћи број дру гих су сед них 
је зи ка. За *sa bra би у том слу ча ју ва ља ло по ћи од ва ри јан те без на за ла 
*se bra, ко ја је свој стве на балт ском али је по свој при ли ци по све до че на 
и у сло вен ском (в. ни же 5.4), а крај њи ети мон мо гао би се прет по ста ви ти 
са пие. *s. Но ова пер спек ти ва из о кре ће се уви дом да осет ско særvæt 
из гле да ни је уса мље но на иран ском пла ну, о че му ће би ти ре чи на кра ју 
овог ра да (5.5.4).

5.4. Бал то сло вен ско *ser bra-? 

У јед ном ско ра шњем ра ду (Ло ма 2016) вра тио сам се пи та њу по ре кла 
ет но ни ма Ср би и у ве зи с тим по но во раз мо трио про блем фо нет ске ва ри-
јант но сти ре чи се бар (стр. 12–13). До шао сам на прет по став ку да се сви 
сло вен ски и балт ски ли ко ви мо гу об ја сни ти из пр во бит ног *ser bra од ра-
же ног у с.-х. ди јал. сре бер61 пу тем ре гре сив не ди си ми ла ци је r – r > n – r 
(*sębrъ) или ø – r (балт. заст., ди јал. se bras, рус. ди јал. се бëр, ֲ ри се бриֳься 
итд., од XVII в.: се бра ‘общая ра бо та ми ром’ СРЯ XI–X VII вв. 24: 8), евен-
ту ал но са ду же њем во ка ла на кон отва ра ња сло га (балт. *sēbras), док би 
псл. *sьrb у *Sьrb(j)i, *pasьrbъ, *prisьrbi ti sę би ло по врат на по зајм ље ни-
ца из сар мат ског. Оста вља ју ћи про блем крај ње ети мо ло ги је *se(r)bra по 
стра ни, ипак сам у јед ној на по ме ни ука зао на осет ске ре чи ирон. særībar, 
ди гор. sære bar ‘сло бо дан’, sær baræ ‘сло бо да’; при ма мљи ва је би ла мо гућ-
ност по ћи, ка ко за се бар та ко и за Ср бин, од зна че ња ‘сло бод ни љу ди’. У 
осет ском су то сло же ни це од sær ‘гла ва’, авест. sa rah < пие. ḱẲh2os и bar 
‘пра во, во ља, власт’ ко је би по Аба је ву би ло од сти ран. *ṷara (авест. vara 
‘во ља’) од пие. ко ре на *ṷelh1,62 та ко да би евен ту ал на ве за са бсл. *ser bra 
би ла мо гу ћа са мо под усло вом да је у пи та њу ира ни зам. Но из во ђе њу 
*ser bra од хи по те тич ног сар мат ског пред ло шка сме та ду жи на во ка ла у 

60 Мо жда иза грч ке гра фи је κι- сто ји па ла тал но *ḱ.
61 Та мо сам тај об лик озна чио као „сло ве нач ки“, што се на кнад ном про ве ром по ка-

за ло као по гре шно, в. го ре 4.1.
62 Аба ев 1: 235–236; пре ма Чи ан гу (Che ung 2002: 170): „Etymo logy un cer tain“, бу ду ћи 

да b ни је ре гу ла ран трет ман *ṷ пред во ка лом у осет ском (оче ки ва ло би се w).
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по след њем сло гу bar, где је a < a. Уо ста лом, сло же ни ца særī/еbar не 
оста вља ути сак ве ли ке ста ри не и те шко да по ти че из сар мат ско -а лан ског, 
не го ће пре би ти да је на ста ла тек у кав ка ском пе ри о ду исто ри је осет ског 
је зи ка.63 

5.5. За вр шна раз ма тра ња

У бе ле шци на кра ју сво га ра да из 2016. обе ћао сам да ћу се из у ча ва-
њем тер ми на се бар још по за ба ви ти, што у овој при ли ци и чи ним. 

5.5.1. Ан ти ци па ци ја ли кви де или ди си ми ла ци ја?
Нај пре се ва ља освр ну ти на об лик сре бар ко ји би, по мо јој та да из не-

тој прет по став ци, нај не по сред ни је од ра жа вао из вор ни лик са два r. Го ре 
(4.1) ре че но је, да је он за бе ле жен нај пре у 1569. и 1614. ве ку код дво ји це 
ча кав ских пи са ца, да га доц ни је, у дру гој по ло ви ни XVII сто ле ћа, бе ле же 
и дво ји ца кај кав ских ау то ра, од ко јих га Бе ло сте нец озна ча ва као „дал ма-
тин ски“, а да је из по твр де код дру гог, Хаб де ли ћа, из ве ден, по све му су-
де ћи, по гре шан, за кљу чак да реч sre ber по сто ји и у сло ве нач ком. У све тлу 
укуп не го ре пре зен ти ра не гра ђе на ме ће се у пр ви мах за кљу чак да је тај 
уса мље ни об лик се кун да ран, на стао ан ти ци па ци јом r у пр ви из дру гог 
сло га. При ме ра за то има, а нај бли жи ко ји ми па да на па мет је сло ве нач ко 
(и кај кав ско) bre ber, bra ‘да бар’ од псл. *be brъ. Са дру ге стра не, та ква ан ти-
ци па ци ја је сво је вр сно од сту па ње од гла сов них за ко на, док је ди си ми ла ци ја 
у од ре ђе ним гла сов ним скло по ви ма за ко но ме ран, прем да и нео ба ве зан 
ис ход. Сто га је у слу ча је ви ма на по ред ног по сто ја ња ва ри ја на та по пут с.-х. 
граб, ди јал. га бар, стчеш. hra br, доц ни је ha br итд. ме то до ло шки пре по руч-
љи во по ћи од онe са два r и ре кон стру и са ти псл. *gra brъ; слич но у слу ча-
је ви ма с.-х. га вран, ди јал. гар ван, га ло вран, али чак. од XVI в. гра врâн < 
*gar(о)vornъ са рас про стра ње ни јом, али се кун дар ном ва ри јан том *ga vornъ 
(Ло ма 2003а: 128–130), или срп. ди јал. бри стар, укр. ди јал. брúсֳрий, слч. 
ди јал. bri stri, длуж. заст. blytšny ко ји на ме ћу ре кон струк ци ју пра о бли ка 
*brystrъ по ред очи то мла ђег, прем да мно го ра ни је и бо ље по све до че ног 
*bystrъ (Lo ma 2010b). При ре кон струк ци ји на ду бљој, пра ин до е вроп ској 
рав ни та ква на по ред ност се уста но вља ва на ши рем по ред бе ном пла ну, 
нпр. псл. *odrъ, лит. ar daĩ, гр. ἄθραι, ἄρθρον < пие. *h2er dhrom (Ло ма 2017: 
184–188), или псл. *be dro, гр. φέρτρον < пие. *bherd hr om (ibid. 189–194).64 
На рав но, све то под усло вом да се пре ко та квог, не ди си ми ло ва ног об ли ка 

63 Овим са да до пу ња вам сво ју већ 2016. из ре че ну ре зер ву. На ре ла тив ну „мла дост“ 
сло же ни це ука зу је то што се она упо тре бљав и у „ра ста вље ном“ ви ду: sæ sær sæ bar næ 
wydis, досл. „њи хо ва гла ва ни је би ла у њи хо вој вла сти“, тј. „они ни су би ли сло бод ни“), 
и што има мо гу ће кав ка ске пред ло шке ти па груз. ta vi su pa li ‘сло бо дан’ од ta vi ‘гла ва’, 
ta vi si ‘свој’ и upa li ‘го спо дар’ (Аба ев 3: 84 s.v.).

64 Ове две, и не ке дру ге ана ли зе из ве де не у том члан ку (псл. *větrъ, а не *větrь) 
осет но сма њу ју ио на ко ма ли и ма ло ја сан ре пер то ар имен ских из ве де ни ца на *rъ код 
Ва ја на, уп. го ре 5.1.1.
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до ла зи до ети мо ло ги је убе дљи ве или бар пла у зи бил ни је не го ако се по ђе 
од оних са мо са јед ним r (l, n). У го ре на ве де ним при ме ри ма ми слим да 
је то слу чај (као што са bre ber очи то ни је). Ва ља нам, да кле, ви де ти ка ко 
ства ри сто је са сре бер, тј., да ли је то ипак ино ва тив на фор ма ти па bre ber 
или мо жда ар ха и зам, на осно ву ко јег ва ља прет по ста ви ти из вор ни (пра-
сло вен ски и бал то сло вен ски) лик са два r?

5.5.2. Рус. ди јал. сре бряна, заст. се ребщиз на
Оно што ће од мах, и ра зу мљи во, за сме та ти сва ко ме кад за сту па мо 

ову дру гу те зу је сте уса мље ност об ли ка са два р (са мо хр ват ски ча кав ски 
и уз то за ста рео) у ма си по твр да ра су тих по ши ро ком пр о сто ру, од Бал ти-
ка до Еге ја, на су прот, ре ци мо, слу ча ју са *brystrъ ко је је вр ло до бро по све-
до че но у срп ским го во ри ма а осим то га у сло вач ким, ре ликт но у укра јин ском 
а по сред но и у до ње лу жич ком, тј. код сва три сло вен ска је зич ка огран ка. 
Да би смо да ље раз ма тра ње по ста ви ли на чвр шћу осно ву, по треб на нам 
је ма кар још јед на по твр да не ди си ми ло ва ног об ли ка са два r, или об ли ка 
са мо са пр вим r, из не ког дру гог де ла сло вен ског све та. До сад смо др жа ли 
по стра ни два та ква об ли ка, оба из дру гог глав ног аре а ла у ко јем се реч 
чу ва, ис точ но сло вен ског. Го ди не 1896. на крај њем се ве ро за па ду ру ског 
је зич ког пр о сто ра, у Ка ре ли ји, на за пад ној оба ли Оње шког је зе ра (Пе тро-
за водск), за бе ле же на је реч сре бря́на, мн. ‘пайщики, со вла дельцы’ са при-
ме ром: Трое по стро и ли один овин – сре бряна (СРНГ 40 [2006]: 307). Ни је 
ми ја сно да ли је гра ма тич ки у пи та њу об лик мно жи не, ка ко је у реч ни ку 
на зна че но, или дво ји не, али у твор бе ном по гле ду очи то има мо по сла са 
ва ри јан том ре чи сябряне мн. ‘члены ар те ли, общины’ за бе ле же не у Оло-
њец кој обла сти 1885–1898. (СРНГ 43: 191). Дру ги об лик, где би се пр во r 
чу ва ло за хва љу ју ћи кон такт ном ис па да њу дру гог, раз ма трао је већ По-
теб ња (По тебня 1883: 29). Реч је о на зи ву за вр сту зе мљи шног по ре за у 
Ве ли ком кне жев ству ли тав ском ко ји се про пи су је уред бом о раз ме ра ва-
њу зе мљи шта на пар це ле (Устав на во ло ки) из 1557: се ребщиз на. Пи шу ћи 
о то ме на зи ву По теб ња нај пре од ба цу је по ку ша је да се он про ту ма чи из 
се ре бро (то бож да се да ти по рез пла ћао у сре бру) или из серп ‘срп’ (уз по-
зи ва ње на пољ ску гра фи ју si erpszczyzn a), па убе дљи во по и сто ве ћу је тај 
исто риј ски тер мин са се вер но у кра јин ским (Чер њи гов) ди ја лек ти змом 
сєберщина / сіберщина ‘за јед нич ка зе мља у вла сни штву су се да (сябри)’ 
и на осно ву од ред бе по ко јој су ру ске во ло сти (нај ма ња те ри то ри јал на је-
ди ни ца од не ко ли ко се ла) има ле пла ћа ти тај по рез „по ста ром“ и та мо где 
ни је би ло раз ме ра ва ња за кљу чу је да су га ра ни је пла ћа ли сви сја бри јед не 
во ло сти за јед но (По тебня 1883: 29). За се ребщиз на мо же се прет по ста ви-
ти из вор ни об лик *се ре брщиз на, по и ме ни че ње при де ва на ьska(ja) (уз 
зе мља) су фик сом iz na (изо функ ци о нал ним са ina), где је дру го r по ис па-
да њу сла бог по лу гла са ели ми ни са но ра ди упро шће ња су гла снич ке гру пе, 
што је омо гу ћи ло да се пр во са чу ва. Пол но гла си је у овом слу ча ју ука зу је 
на *ser brъ, док би се сре бря́на сво ди ло на *sьre brъ, а за сре бар мо гу ћа су оба 
пра о бли ка (онај пр ви, да ка ко, са мо ако се при пи ше екав ској ча кав шти ни). 

37



5.5.3. С(р)ебри и сре бро
Ва ри јант ност *ser br / *sьre br од го ва ра оној ко ју сре ће мо код име-

ни це псл. *sьre bro, јер се по ред тог ли ка, по све до че ног у ста ро сло вен ском 
(sqre bro), ко ји би био из во ран у све тлу балт ских и гер ман ских па ра ле ла (в. 
ни же), за пра сло вен ски мо же ре кон стру и са ти и *ser bro > стсл. srybro, стчеш. 
s(t)řiebro, рус., укр. се ре брó, блр. се ра брó; уп. и стсрп. srybro 1441. (MS 406), 
пи са ње то по ни ма srybrq nikq, srybrq ni ca (РКС 1: 145–146).65 Без об зи ра на 
ис прав ност По теб њи ног су да да се ребщиз на ни је на зва на по сре бру већ по 
су вла сни ци ма – сја бри ма, по ста вља се пи та ње има ли ика кве ве зе из ме ђу 
пра сло вен ских на зи ва за дру штве ну ка те го ри ју се ба ра и за сре бро, би ло 
у сми слу за јед нич ког по ре кла (ко ли ко год да зна че ња две ју ре чи сто је да-
ле ко јед но од дру гог), би ло у сми слу доц ни јег укр шта ња. Се ман тич ки јаз 
ипак ни је то ли ки ко ли ки се на пр ви по глед чи ни, бу ду ћи да сре бро зна чи 
и но вац уоп ште, а се бри/сја бри сва ка ко су ула зи ли ме ђу со бом и са дру ги-
ма у ра зно вр сне нов ча не од но се. Го ре по ме ну та (4.2. са нап. 29) Псков ская 
суд ная гра мо та из 1467. са др жи и од ред бу ко ја се ти че сѧбре на ֱ о се ре бра, 
тј. за јед нич ког нов ца та мо шњих сја ба ра (Сре знев ский 908). У пет на е стом 
ве ку на се ве ро и сто ку та да шње Ру си је по све до че на је ин сти ту ци ја се ре бре
никъ, та ко ђе издѣльный се ре бре никъ, издѣльникъ ‘крестьянин, по лу чив ший 
от зе мле вла дельца  при по се ле нии на его зе мле де не жную ссу ду („се ре-
бро“) под ка бально е обяза тельство, ставящее усло ви ем, кро ме выплаты 
дол га, выпол не ние опре де ленных ра бот’; та ко по зајм љен но вац звао се 
издѣльное се ре бро (СРЯ XI–X VII вв. 24: 81, уп. 6: 149). Мо ти ва ци ја на зи ва 
за тај вид фе у дал не за ви сно сти реч ју се ре бро ‘но вац’ ни је спор на, али ни је 
ис кљу че но да се ра ди о пре о сми шље њу пре фе у дал ног тер ми на у об ли ку 
бли ском го ре на ве де но ме сре бряна ‘сябры’. За ни мљи ва мо гу би ти и зна-
че ња по пут рум. simbriát ‘на јам ник’, та ко ђе ‘на јам ни вој ник, пла ће ник’, 
али те шко да у ре чи *sьre bro ‘но вац’ тре ба ви де ти ети мон за *sębrъ, осим 
што нам она у тра га њу за њим пру жа од ре ђен пу то каз.

5.5.3.1. На зив за сре бро Сло ве ни де ле са Бал ти ма (лит. si da bras, лет. 
si drabs, su drabs, стпрус. si ra blan acc. sg.) и Гер ма ни ма (гот. si lu br, ствнем. 
si la bar, нем. Sil ber); и ов де је нај у пут ни је по ћи од пр во бит ног ли ка са два r, 
*si ra bra (та ко Hamp 1973), ко ји се не ди си ми ло ван чу ва у слов. *sьre bro а 
дру где је пре тр пео раз ли чи те ди си ми ла ци је: r – r > d – r (лит., лет.), > r – l 
(стпрус.), > l – r (герм.). Реч се не ту ма чи из сред ста ва ни јед ног од је зи ка 
ко ји је де ле и сма тра се за јед нич ком по зајм ље ни цом из за сад не и ден ти фи-
ко ва ног из во ра. Пре глед ра ни јих ту ма че ња да ју Мар ко Сној у Bez laj 3 [1995]: 
305–306, Bo ut kan/Kos smann 2000 и Бо ху мил Ви ки пјел у ESJS [16/2012]: 
935–936. По мом ми шље њу, нај ве ро ват ни је је у осно ви ста ро и ран ски сло жен 

65 Ако као тре ћу ва ри јан ту од *ser brъ, *sьre brъ до пу сти мо *sьrbrъ (уп. Зол мзе но-
ву прет по став ку ва ри јан те *sьbrъ, го ре 5.3) у ֲа серб, ֲри сер би ֳ ися и у ет но ни му Ср би, 
да љи па ра ле ли зам мо гао би се по ву ћи са стсл. ха пак сним srx bro, стсрп. srq bro 1438, 1441, 
srq brq nikq 1333, srq brq ni ca 1442, srq brqnq 1433, 1441, 1442 (MS 107, 372, 390, 407–408, 410, 415, 
али то мо гу би ти са мо по гре шне гра фи је.
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на зив ко ји се у бал то сло вен ско -гер ман ски аре ал ра ши рио из је зи ка при-
цр но мор ских Ира на ца.66 Са са звуч ном, али ети мо ло шки раз ли чи том реч ју 
у осно ви стсрп. се брь и срод них об ли ка у сло вен ским и балт ским је зи ци ма 
ми слим да је исти слу чај: по сво јој струк ту ри, она је у свом пр во бит ном ов де 
ре кон стру и са ном ли ку са два r нај ве ро ват ни је сло же ни ца на ста ла на ста ро-
и ран ском тлу а у сло вен ски и балт ски по зајм ље на из сар мат ско -а лан ског.

5.5.4. Па штун ско sar′ǝy
Осет ски је зик и ње гов пре дак сар мат ско -а лан ски исто риј ски се по-

зи ци о ни ра ју на крај њем се ве ро за па ду иран ског је зич ког про сто ра али се 
на ду бљој ста ро и ран ској рав ни они из во де из се ве ро и сточ них ди ја ле ка та 
чи је је род но ме сто у ду би на ма Сред ње Ази је а ме ђу ко је се свр ста ва и 
је зик Аве сте. У том сми слу, осет ски је срод ни ји па штун ском је зи ку ко ји 
се го во ри у да ле ком Ав га ни ста ну не го пер сиј ско ме у сво ме су сед ству. У 
па штун ском по сто ји реч sar’ǝy f. ‘раз ме на услу га, са рад ња’, за ко ју се као 
при мер упо тре бе на во де два се ља ка ко ја удру жу ју сва ки по во ла у пар за 
ора ње.67 То су, да кле, ‘спре жни ци’, што је нај ста ри је зна че ње уста но вље-
но за реч се бар (4.7.1). У свом ети мо ло шком реч ни ку Мор ген стјер не за ову 
реч упу ћу је, са зна ком пи та ња, на при лог sar’a ‘ску па’, ко ји се ту ма чи као 
ока ме њен па деж ста ро и ран ске ате мат ске име ни це по све до че не у Аве сти 
sar f. ‘сје ди ње ње, здру же ње’ (Mor gen sti er ne 2003: 75) као пост вер ба лом од 
гла го ла sar ‘сје ди ња ва ти’ < пие. *ḱerh2, срод но са гр. κεράννυμι ‘ме шам’ 
(M. Kümmel у LIV 328). Па штун ско ǝy је ре флекс ве о ма пр о дук тив ног 
иран ског су фик са (a)ka, те би се иза sar’ǝy мо гло прет по ста ви ти *sa ra ka, 
али то ни је је ди на мо гу ћа фо нет ска ре кон струк ци ја, бу ду ћи да у овој ре чи r 
мо же ста ја ти и за ста ри је br, ка ко то из ла зи из при ме ра sur’ay f. ‘ру па’ за 
ко ју се на осно ву па ра ле ла из дру гих ис точ но и ран ских је зи ка, јид га surv, 
ва хи sērv, ре кон стру и ше пред ло жак *su bra ka (Mor gen sti er ne 2003: 76). 
Ако се иза sar’ǝy прет по ста ви *sa bra ka то би би ла фо нет ски тач на а зна-
че њем ве о ма бли ска па ра ле ла ре чи *sa bra прет по ста вље ној у осно ви осет. 
særvæt (4.6). У том слу ча ју, не би смо има ли по сла са „скит ско -е вроп ском 
изо гло сом“, већ са ис точ но и ран ском реч ју ко ју су Сар ма ти до не ли из 
сред ње а зиј ских сте па и пре да ли су сед ним на ро ди ма, у ње ном пр во бит ном 
ли ку *sar bra, ко ји се до ста јед но став но ту ма чи из го ре по ме ну тог *sar68 
у при ло шком зна че њу ‘ску па, за јед но’ и гла гол ског ко ре на *bar / br од 
пие. *bher ‘но си ти’, као сло же ни ца: ‘за јед нич ки до при нос’. Бал то сло вен-
ско е од сти ран. а об ја шња ва се сла бље њем a > æ по све до че ним већ у сар-
мат ском (где се да ти глас пре да је грч ким ε, лат. e); по ја ва је свој стве на и 
нај ра ни јем сло ју ира ни за ма у угро фин ском (уп. Гам кре лид зе/Ива нов 

66 Та кву прет по став ку из нео сам пре пет на ест го ди на (Ло ма 2003б: 136–138); при 
њој оста јем, ма да ми скит ски ети мон ко ји сам та да пред ло жио ви ше не из гле да ве ро ва тан. 
На дам се да ћу се уско ро по но во по за ба ви ти тим про бле мом у јед ном по себ ном ра ду.

67 ‘ex chan ge of ser vi ces, co o pe ra tion’ (e.g. two pe a sants len ding each ot her the ir own 
sin gle ox to ma ke a pa ir for plo ug hing’) (Mor gen sti er ne 2003: 76)

68 Од пра и ран. *tsar < пие. *ḱerh2.
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1984: 921–929). Дру га чи ја суп сти ту ци ја у *pasьrbъ, *Sьrb(j)i од ра жа ва ла 
би доц ни ју ре цеп ци ју сар мат ског ре ду ко ва ног а као [ǝ] у до ба ка да је по-
зно пра сло вен ски већ по се до вао по лу гла се. За пољ. ди јал. si brat (го ре 3.5.1; 
4.3) мо гло би се по ми шља ти да је плод син гу ла ри за ци је иран ског ко лек-
ти ва од ра же ног у осет ском særvæt.

5.5.5. З а  к љу  ч а к
Овим раз ма тра њем сва ка ко ни је ста вље на тач ка на ди ску си ју ко ја 

тра је већ сто осам де сет го ди на, но на дам се да сам у ње му ука зао на ње не 
до са да шње страм пу ти це и за цр тао не ке сме ро ве у ко јима би она тре ба ло 
да ље да се од ви ја. Чи ни се да се у овом тре нут ку те жи ште да љих ис тра жи-
ва ња по ме ра на по ље иран ске исто риј ске ди ја лек то ло ги је; по ред осет ског 
særvæt и па штун ског sar’ǝy по жељ ни би би ли до дат ни до ка зи за ре ал ност 
прет по ста вље ног ста ро и ран ског пред ло шка *(t)sar bra ко ји, по мом ми-
шље њу, за сад нај бо ље об ја шња ва збир рас по ло жи вих фа ка та.
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Alek san dar Lo ma

ALT SER BISCH SE BRЬ, SER BO KRO A TISCH VERÄLTET S(R)EBAR  
IM GE ME IN SLA VISCHEN UND INDOEUROPÄISCHEN KON TEXT

Zu sam men fas sung

Als Rechtster mi nus kommt aserb. se brь ge gen die Mit te des 14. Jh.s in der ser bisch-kir-
chen sla vischen Über set zung des „Syntag ma ka ta sto ic he ion“, wo er gr. εὐτελής wi e der gibt, 
und im Ge set zbuch des Za ren Du šan vor, wo da durch die Schicht von Ge me in fre ien be ze ic hnet 
wird, die da mals schon dem Pro zess der fe u da len Un te rord nung aus ge setzt wor den sein dürf ten. 
In der nac hfol gen den Ze it (15.–18. Jh.) wur de se bar in Du brov nik und Dal ma tien ge bra ucht, 
um ge me i ne Le u te im Ge gen satz zum Adel zu be ze ic hnen. Vuk Ka ra džić hat es in der zwe i ten 
Au fla ge se i nes Wör ter buchs aus Du brov nik in der Be de u tung ‘Land mann’. Zu je ner Ze it (1852) 
sche int das Wort schon außer Ge bra uch ge kom men zu sein, und Vuks Ak zent sȅbar ist wohl 
zu *sèbar zu be ric hti gen. Der er ste, der ei ne De u tung des Wor tes er wo gen hat, war Ša fa rik, der 
es auf den Na men der Sa bi ren, ei nes hun nischen Stam mes, zurückführen woll te. We der sprac hlich 
noch hi sto risch be gründet, wur de tr ot zdem di e se Her le i tung von Mi klo sich an ge nom men und 
bald da nach mit vol lem Recht ver ges sen. We i ter re ic hend war Mi klo sichs Entsche i dung, in die 
zwe i te Au fla ge se i nes alt kir chen sla vischen Wör ter buchs aus 1867 nur au fgrund der aserb. 
Be le ge das Stic hwort se brъ zu re kon stru i e ren, wo von die Sprac hver gle ic her nur auf ein ur sla-
visches *e in der Wur zel sil be schließen kon nten. Da ra us er gab sich bald die Etymo lo gie, die „ursl.“ 
*se brъ zu sam men mit aind. sabhá, got. si bja ‘Sip pe’ und auch balt. *sēbras in lit. sė̃bras 
‘Ge nos se’, lett. sē͕brs ‘Nac hbar’ als zu idg. *s(ṷ)ḥbh(o) ‘ei gen, Familienangehöriger’ zurückge-
hend in ter pre ti er te (Fick, Bez zen ber ger, Ost hoff, Jo han sson, Uhlen beck, Lidén, Brug mann, 
Me il let, Hirt, Wal de). Um die Ja hr hun dert wen de kam man aber zur Er ken ntnis, dass, trotz 
Mi klo sich, der die be i den Wör ter etymo lo gisch vo ne i nan der tren nte, aserb. se brь mit aruss. 
sja brъ, russ. dial. sjabër usw. ‘Te il ha ber an ei ner Dor fge nos sen schaft, Kom pag non, Ge nos se, 
Fre und’ gle ic hzu set zen ist, wo ra us sich nur auf ein ur sla visches *sębrъ schließen lässt, des sen 
Na sal durch die frühen En tleh nun gen aus dem Sla vischen in den Sprac hen Südo ste u ro pas (alb. 
tosk. sëmbër, arom. símbru, rum. sîmbră, ung. cim bo ra) bestätigt wird. Die so erschlos se ne 
Grun dfrom gab An laß zu ne uen De u tun gsver suc hen, von de nen je ner So bo lev skis den größten 
An klang fand, der *sębrъ als *ro Able i tung zur Wort sip pe von aruss. sěmija, russ. semjá, lit. 
šeimà ‘Fa mi lie, Ha us halt’, dt. He im usw. stell te. Di e se Etymo lo gie wur de we it an ge nom men, u.a. 
von Lja pu nov, Va il lant, Sław ski, Pi sa ni, Tru ba čev, Gołąb, Po pow ska -Ta bor ska, ob wohl sie mit 
der sonst un be leg ten La u tent wic klung mr > mbr ope ri ert. Di e se Schwi e rig ke it ver suc hte Ro-
zwa dow ski zu über win den, in dem er dem sla vischen Wort das ver mu tlich hierhergehörige germ. 
*him bra als jünge re La ut form des Kim brer na mens (Κίμβροι, Cim bri < *ḱimro) zu grun de 
leg te. Nun er sche int für *sębrъ der An satz ei ner Grund be de u tung ‘Sip pen mit glied, Blu tver-
wand ter’ ka um wa hrsche in lich; aus der Ge samt he it der Be le ge er gibt sich eher ‘Ge nos se, 
Gefährte, Mi tin ha ber’. Aba evs De u tung von os se tisch særvæt ‘Ge me in we i de ei nes Auls’ als 
Kol lek tiv bil dung auf *ϑwa von ei nem un be leg ten Ge genstück  zu russ. sja br ve ran las ste den 
Ver fas ser, den al ten, auf Sol msen zurückge hen den den und von man chen (Wal de, Ka li ma, Bu  di  mir) 
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an ge nom me nen Ver such wi e der zu be le ben, den Ser ben na men mit *sębrъ etymo lo gisch zu 
verknüpfen. Während für das Sla vische die Me tat he se br > rb in *Sьrb(j)i ‘Ser ben, Sor ben’, 
ukr. páserb, poln. pa si erb ‘Sti ef sohn’, ukr. prysérbytysja ‘sich zu ge sel len’ ge genübe r russ. 
pri se brit ’sja dass. bloß ei ne ad hoc An nah me ist, war ei ne sol che Um stel lung im Sar ma tisch-
-Ala nischen als Vor stu fe des Os se tischen regulär, was es ermöglicht, die von Ptolemäus um die 
Mit te des zwe i ten nachchri stlic hen Ja hr hun derts an den Un ter la uf der Vol ga ge set zten Σέρβοι 
als ei nen sar ma tischen Stamm auf zu fas sen, die sich nachträglich nach dem Sla ven land ver pflanzt 
ha ben dürf ten um bald sla vi si ert zu wer den, aus de ren Na men, der *sǝrb zu le sen wäre, sich 
in sla vischem Mund *sьrb er gab.

In der vor li e gen den Ar be it wird di e se Hypot he se mo di fi zi ert. Sie ging nämlich von der 
An nah me ei ner Ur ver wandtschaft zwischen ursl. *sębrъ und al ti ran. *sa bra, et wa ‘(Stamm)-
ge nos se’, aus, die sich auf der ur sprac hlic hen Ebe ne un ter ei nem An satz *ḱṵbhro ve re i ni gen 
ließen. Da bei bli e ben die bal tischen Fak ta unerklärt, denn ne ben der lan gvo ka li gen For men 
lit. sė ̃bras, lett. sē͕brs, die gewöhnlich als En tleh nun gen aus östsl. sja br ge de u tet wer den, 
kom men auch die kur zvo ka li gen vor, die auf ein ur bal tisches *se bra schließen las sen, das ins 
Fin nische zu ei nem frühen Ze it punkt en tlehnt wur de, der dem ost sla vischen Ein fluß auf das 
Bal tische lan ge zurückli egt. Außer dem ist im ost sla vischen Be re ich die Form se br gut be legt, 
die nicht not wen dig als ei ne sekundäre Ent wic klung aus sja br zu be ur te i len ist. Das Ne be ne-
i nan der, im Bal to sla vischen, von *sem bra und *se bra we ist de u tlich auf ei ne ur sprünglic he re 
La ut form *ser bra hin, die nac hfol gend auf zwe i er lei We i se dis si mi li ert wur de. In der Tat li e gen 
ein zel ne Be le ge der Form mit zwei r vor, kr o a tisch-ča ka visch sre bar (se it dem XVI Jh.), russ. dial. 
srebrjána pl. ‘Te il ha ber, Mi te i gentüme r’, wruss. alt (XVI Jh.) se rebšči zna ‘ei ne Art Grund ste u er’, 
wohl < *se re brš či zna zu ukr. sje be rščyna ‘Ge me in de land’. An de rer se its sche int os se tisch særvæt 
im ira nischen Be re ich nicht ganz ve re in samt zu sein. Es gibt im Paschtu nischen das Wort sar‘ǝy 
‘Ge gen di enst, Zu sam me nar be it’, ge bra ucht von zwei Ba u ern, die je der je ein Rind ha ben und 
sich mi te i nan der ve re i ni gen, um ein Ge spann zu bil den. Nun ist als ei ner der ältesten Gebräuche 
des sla vischen Wor tes eben ‘Halbspänner’ an zu neh men, vgl. in di e ser Be de u tung kro at. čak. 
se br njak, alb. sëmbër, arom. símbru. Mor gen sti er ne stellt, wohl mit Recht, sar′ǝy zu sar′a 
‘zu sam men’, avest. sar ‘Ve re i ni gung, Ver bin dung, Ge nos sen schaft’; an ge sichts von os set. 
særv kann man ei ne Re kon struk tion sar′ǝy < *sa bra ka er wägen und als zu grun de li e gend ein 
Kom po si tum aus sar und der schwund stu fi gen Wur zel bar, br ‘tra gen’ an neh men, al ti ra nisch 
*sar bra, et wa ‘Zu sam men brin gen, ge me in sa mes Be i tra gen’, die ins Bal to sla vische früh en tlehnt 
wur de als *ser bra > *sem bra / *se bra, wo bei sich e der er sten Sil be durch die Schwächung 
von a zu ä in der ira nischen Vor la ge erklärt, wie sie sich auch an den frühe sten Ira ni smen in 
den fin nisch-u grischen Sprac hen be o bac hten lässt.
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