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О придевима типа милосрдан

 УДК 811.163.1'367.623
 811.163.41'376.623

МАРТА БЈЕЛЕТИЋ

О ПРИДЕВИМА ТИПА МИЛОСРДАН 
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СЛОЖЕНИЦА 

У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

У ра ду се пра ти суд би на лек сич ке по ро ди це при де ва ми ло ср дан, 
по чев од са вре ме ног стан дард ног је зи ка па уна зад, све до ста ро сло вен-
ског. По ла зе ћи од Гу сма ни је вог ту ма че ња стсл. ми ло сръдъ као хи брид ног 
кал ка пре ма ствнем. milt her zi, при дев ми ло ср дан сме шта се у кон текст 
слич них обра зо ва ња (тј. при дев ских сло же ни ца са пр вом ком по нен том 
ми ло- и оних са дру гом ком по нен том -срд(ан)) на свим хро но ло шким 
ни во и ма, чи ме се пру жа ју до дат ни ар гу мен ти ко ји ма се оспо ра ва ње-
го ва пра сло вен ска ста ри на.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ста ро срп ски, срп ско сло вен ски, пра сло-
вен ски, ети мо ло ги ја, сло же ни це, при де ви, ми ло ср дан. 

Јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске, као нај но ви ји 
лек си ко граф ски из вор стан дард ног срп ског је зи ка, до но си сле де ће 
ре чи из по ро ди це при де ва ми ло ср дан: милò ср дан / ми ̏ло ср̄да н adj. 
‘ко ји је до бр ог ср ца, ко ји чи ни до бра де ла, пле ме нит, чо ве чан, до бро-
стив, ми ло стив, да ре жљив’, милò срд нӣк m. ‘онај ко ји је ми ло ср дан, 
онај ко ји по ма же љу ди ма, чи ни до бра де ла; ре дов ник из ре да ми-
ло срд не бра ће’, милò срд ни ца f. ‘она ко ја је ми ло срд на, ко ја уде љу је 
ми лост (о Бо го ро ди ци); ми ло срд на се стра’, милò срд но / ми ̏ло ср̄дн о 
adv. ‘на ми ло ср дан на чин, ми ло сти во, до бро сти во’, милò срднōст / 
ми ̏ло ср̄днōст / ми ло ср́днōст f. ‘осо би на оно га ко ји је ми ло ср дан, 
ми ло ср ђе’ и милò ср ђе / ми ̏ло ср̄ђе n. ‘осе ћа ње са жа ље ња, са ми ло сти, 
љу ба ви, бо ле ћи во сти пре ма оно ме ко ји тр пи, па ти, ми ло срд ност; 
до бр о та, пле ме ни тост; до бро, ми ло срд но де ло, пле ме нит по сту пак, 

* Мар та Бје ле тић, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Ети мо ло шки од сек.
Овај прилог је ре зул тат рада на про јек ту Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског 

је зи ка и из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка (бр. 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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до бро чин ство’ (РСЈ).¹  У ше сто том ном Ма ти чи ном реч ни ку на ве де-
на је још са мо име ни ца милò срд нӣштво ‘ми ло ср ђе’ (РМС). 

Реч ник СА НУ, за сно ван ка ко на књи жев ном та ко и на ди ја ле-
кат ском ма те ри ја лу, про ши ру је овај спи сак сле де ћим лек се ма ма: 
милò срд нӣштво n. ‘ми ло ср ђе’, ми ло сер ди је n. рсл. ‘ми ло ср ђе’: Кадъ у 
гньиз ду цр ног’ теж ко серд’я | Из ле же се, да га по сле каля, | Тре ба имат’ са тымъ 
ми ло серд’я Су бо тић Ва си лиј, 1853, ми ло ср̀ див adj. заст. ‘ми ло ср дан’, 
ми ло ср ди је n. (ссл. ми ло срьди е) заст. ‘ми ло ср ђе’ Ње гош, милò срд ство-
ва ти impf. заст. ‘по ма га ти из ми ло ср ђа, из са ми ло сти’, ми ло ср́ ђēње 
/ ми ло ср ђé ње n. заст. ‘ми ло ср ђе’ (РСА). Ве ћи на на ве де них об ли ка 
ока рак те ри са на је као за ста ре ла, с тим што је уз не ке од њих да то 
и по ре кло (ру ско сло вен ски, срп ско сло вен ски).² 

Реч ник ЈА ЗУ, као лек си ко граф ски из вор исто риј ског усме ре-
ња, про сле ђу је на ве де не ре чи до њи хо вих пр вих по ме на,³ а по ро-
ди цу при де ва ми ло ср дан про ши ру је сле де ћим лек се ма ма: ми ло срд 
adj. ‘ми ло ср дан’, ми ло ср ди ти се impf. ‘би ти ми ло ср дан’, ми ло срд-
њак m. ‘ми ло срд ник’, ми ло срд њи adj. ‘ми ло ср дан’ (са мо код јед-
ног пи сца), ми ло ср до ва ти impf. ‘би ти ми ло ср дан’, ми ло срд ство 
n. ‘ми ло ср ђе’, ми ло срд ство ва ње n. ‘ми ло ср ђе’ (RJA).⁴ На осно ву 

¹ Од об ли ка са не га ци јом ре ги стро ва ни су сле де ћи: не ̏ми ло ср̄да н / не милò-
ср дан adj. ‘ко ји је без ми ло ср ђа, не ми ло стив’, не ̏ми ло ср̄дн о / не милò срд но adv. ‘без 
ми ло ср ђа, без об зир но’, не ми ло ср́днōст f. ‘осо би на оно га ко ји је не ми ло ср дан, оно га 
што је не ми ло срд но’, не ̏ми ло ср̄ђе  / не милò ср ђе n. ‘од су ство ми ло ср ђа, са жа ље ња, 
са ми ло сти, љу ба ви, бри ге пре ма дру гом, на ро чи то оно ме ко ји па ти, не ми ло срд-
ност, без ду шност’ (РСЈ). У ше сто том ном Ма ти чи ном реч ни ку на ве де на је још 
са мо име ни ца не милò срд нӣк / не ̏ми ло ср̄дн ӣк m. ‘онај ко ји је не ми ло ср дан’ (РМС).

² Од об ли ка са не га ци јом, осим го ре по ме ну тих (в. нап. 1), ре ги стро ва ни 
су сле де ћи: не ми ло ср̀ див adj. заст. ‘не ми ло ср дан’, не милò срд нӣк / не ̏ми ло ср̄дн ӣк 
m. ‘онај ко ји је не ми ло ср дан, онај ко ји је без ми ло ср ђа, са жа ље ња, са о се ћа ња за 
дру гог’, не милò срд ни ца / не ̏ми ло ср̄дни ца f. ‘она ко ја је не ми ло срд на, она ко ја је 
без ми ло ср ђа, са жа ље ња, са о се ћа ња за дру гог’, не милò срдњāк / не ̏ми ло ср̄дњāк m. 
заст. ‘не ми ло срд ник’ Да ни ца 1866 (РСА).

³ У RJA се не на во де об ли ци: ми ло срд ни ца, ми ло срд ни штво, ми ло ср ђе ње, 
ми ло сер ди је и ми ло ср ди је.

⁴ Са по јед ним при ме ром илу стро ва не су сле де ће ре чи: ми ло срд ња f. ‘ми ло-
ср ђе’, ми ло ср дост f. ‘ми ло ср ђе’ (мо жда гре шком од ми ло срд ност), ми ло ср дво ва-
ти impf. ‘ми ло ва ти’, ми ло ср ђан adj. ‘ми ло ср дан’, при че му се об ли ци ми ло ср ђив 
adj. ‘што при па да ми ло ср ђу’ и ми ло ср ђи ва ти се impf. ‘би ти ми ло ср дан’ тре ти ра-
ју као не по у зда ни. Од об ли ка са не га ци јом ре ги стро ва ни су сле де ћи: не ми ло срд, 
не милò ср дан adj., не ми ло срд ник m., не ми ло срд ност f., не ми ло срд њак m., не ми ло-
срд ство, не милò ср̄ђе  n. (RJA).
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по да та ка из не тих у од ред ни ца ма са зна је мо да је име ни ца ми ло ср-
ђе по све до че на од XII ве ка, об ли ци ми ло срд, ми ло ср дан, ми ло срд но 
и ми ло ср до ва ти од XIV (при че му се прет по ста вља да је гла гол из 
цр кве но сло вен ског), док се реч ми ло срд ност по ја вљу је тек по чет-
ком XVI II ве ка.

Та ко се из са да шњо сти вра ћа мо у епо ху ста ро срп ског, на род ног 
је зи ка Ср ба у сред њем ве ку из ко јег се раз вио са вре ме ни срп ски 
је зик, и срп ско сло вен ског, књи жев ног је зи ка Ср ба у сред њем ве ку, 
у ко јој су већ по сто ја ле ре чи: ми ло срьди ѥ n. ‘mi se ri cor dia’: по ми ло-
срьдью его MS 5, ꙗви ѡ мнѣ великоѥ ми ло срьдыѥ своѥ MS 90; ‘be nig ni tas’: до и де 
кральствꙋ ми по кли сарь гра да Дꙋбровника са вса кою любьвью и ми ло срьдьем ь МS 254, 
прѣмисмо с ми ло срьдьѥм ь го спо ди на Ра до са ва се бе ꙁа бра та МS 343; ми ло срьдо ва ти 
(се) impf. ‘mi se re ri’: ми ло срьдо вавь ѡ мнѣ Пр во вен ча ни 5, ми ло срьдо вав ши 
се и сьꙁи дахь храмь МS 110; ми ло срьдь adj. ‘mi se ri cors’: богь ми ло срьдь ѡ нась 
бо у деть Те о до си је 81; ми ло срьдьнь adj. ‘mi se ri cors’: ми ло срьдноѥ сьнитиѥ на 
ꙁемлю МS 86, приꙁрѣви на ме ми ло срдьни мь си ѡкомь MS 110; ‘be nig nus’: да 
бꙋде ми ло срьдьнь (краљ) Дꙋбровникꙋ МS 241, ми ло срьдн о при ма мо ѡпьћинꙋ гра да 
Дꙋбровьни ка ꙁа на ше прѣѣтели МS 254, мно го ми ло срьдн о ꙁа хвалюѥм о Пу цић 5, 
не ми ло срьди ѥ n. ‘im mi se ri cor dia’: ми ло срьдноую оу тро боу ѡть нась не ми ло срьдїем ь 
ꙁаключи Те о до си је 119 (ДА НИ ЧИЋ).⁵

Ако се по хро но ло шкој оси спу сти мо још јед ну сте пе ни цу ни же, 
до ћи ће мо до ста ро сло вен ског од но сно цр кве но сло вен ског. У нај-
ста ри јим ка нон ским спо ме ни ци ма на ла зи мо сле де ће об ли ке: ми-
ло срьди ѥ n., ми ло срьдо ва ти impf., ми ло срьдъ adj., ми ло срьдьнъ adj. (СС). 
У не што мла ђим, та ко ђе цр кве ним из во ри ма, за бе ле же не су и ре чи 
ми ло сръдьно adv., ми ло сръдьствиѥ n. (SJS).⁶ Нај ши ри скуп лек се ма ко-
је при па да ју овом гне зду до но си Ми кло ши чев реч ник, у ве ли кој 
ве ћи ни на осно ву срп ско сло вен ских из во ра: ми ло сръди ти сѧ impf., 
ми ло сръди ѥ n., ми ло сръдо ва ти impf., ми ло сръдъ adj., ми ло сръдьно adv., 
ми ло сръдьствиѥ n., не ми ло сръдъ adj. (MI KLO SICH).

⁵ Из во ри ко је Да ни чић ко ри сти у реч ни ку ов де но се дру га чи је скра ће ни це: 
Пр во вен ча ни – Жи вот св. Си ме у на. На пи сао краљ Сте фан; Пу цић – Спо ме ни-
ци сръбски. Пре пи сао кнез Ме до Пу цић; Те о до си је – Жи вот све то га Са ве. На-
пи сао Те о до си је; MS – F. Mi klo sich, Mo nu men ta ser bi ca spec tan tia hi sto ri am Ser bi ae 
Bo snae Ra gu sii. Wi en, 1858.

⁶ Пра шки реч ник, на рав но, бе ле жи и об ли ке: ми ло сръди ѥ n., ми ло сръдо ва ти 
impf., ми ло сръдъ adj., ми ло сръдьнъ adj. (SJS).
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На овој сте пе ни ци ће мо се при вре ме но за у ста ви ти, иа ко по-
сто је и ту ма че ња пре ма ко ји ма се при дев ми ло срд(ан ) про јек ту је 
на пра сло вен ску ра ван, те се ре кон стру и ше ње гов пра о блик *mi-
losьrd ъ(jь) (уп. ЭССЯ 19: 42).

По ре кло раз ма тра них ре чи ни је са свим ја сно. Пре глед до са да-
шњих ту ма че ња, уз при хва та ње јед ног од њих, не дав но је из ло жи ла Ж. 
Ша ра пат ко ва (ŠARAPATKOVÁ 2012), а ми ће мо то ов де украт ко по но ви ти. 

За пред ло жак стсл. ми ло сръдъ, ми ло сръдьнъ нај че шће се узи ма 
лат. mi se ri cors ‘ми ло ср дан’ или ствнем. ar mherz или гот. ar ma ha irts 
‘id.’. Дру ги део сло же ни це је у свим на ве де ним ре чи ма се ман тич ки 
иден ти чан (стсл. -сръдъ, лат. -cors, ствнем. -herz, гот. ha irts). Про блем 
пред ста вља зна че ње пр вог де ла, тј. по ре ђе ње стсл. милъ са лат. mi-
ser- и герм. arm-. Пр во бит но зна че ње при де ва *milъ би ло је ‘мио, 
при ја тан’, ‘драг, во љен’, ‘при вла чан’ итд. У ста ро сло вен ском, за раз-
ли ку од оста лих сло вен ских је зи ка, при дев милъ и ње го ви де ри ва ти 
при па да ју хри шћан ској тер ми но ло ги ји, по што слу же за ис ка зи ва ње 
хри шћан ске љу ба ви пре ма бли жње му.⁷ Лат. mi ser зна чи ‘ја дан, убог, 
не сре ћан’, та ко ђе ‘си ро ма шан, бе зна ча јан, лош’ итд. Лат. mi se ri cors је 
не сум њи во пред ло жак гер ман ских сло же ни ца, ствнем. ar mherz и гот. 
ar ma ha irts, јер се са њи ма се ман тич ки по кла па: герм. ar ma- зна чи у 
ствнем. ‘ја дан, убог, ни зак, не по кре тан’, у ста ро нор диј ском ‘не сре ћан’, 
али и ‘ко ји узро ку је не сре ћу’, у ста ро ен гле ском ‘уса мљен’ итд. Ни лат. 
mi ser-, ни герм. ar ma- ни су, да кле, јед но знач ни си но ни ми слов. mil-.

Лат. mi se ri cors се сма тра кал ком гр. εὔσπλαγχνος ‘до бро ср да чан’, 
што се опет спо ти че о се ман тич ку раз ли ку у пр вом де лу сло же ни це, 
лат. mi ser- пре ма гр. εὔ- (гр. σπλάγχνα озна ча ва уну тра шње ор га не 
– плу ћа, ср це, бу бре ге; зна че ње ‘ср це’ се у Сеп ту а гин ти и Но вом за-
ве ту пре но си, под се мит ским ути ца јем, на ‘ду шев но ста ње’, ода тле 
‘са о се ћа ње, ми ло ср ђе’). Због то га у ову ве зу сум ња Х. Хум бах (HUM-
BACH 1969: 352n, ци тат пре ма: ŠARAPATKOVÁ 2012: 220) и сма тра да је 
она мо гу ћа је ди но под прет по став ком да се лат. mi ser се ман тич ки 
при бли жи ло лат. mi se re ri ‘са о се ћа ти, са жа ли ти се’ и сте кло и зна че ње 
‘са о се ћа јан’, слич но као што се гот. ar ma- у ar ma ha irts при бли жи ло 
ре чи ar man ‘сми ло ва ти се’. Лат. и герм. сло же ни ца има ла би, да кле, 
зна че ње ‘ко ји има са о се ћај но ср це’.

⁷ В. и ŠARAPATKOVÁ 2014.
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Дру га чи ји пред ло жак за стсл. ми ло сръдъ на шао је Р. Гу сма ни 
(GU SMA NI 1982–1983: 106–109, ци тат пре ма: ŠARAPATKOVÁ 2012: 221) 
– ствнем. milt her zi ‘ми ло ср дан’, ‘ко ји има са о се ћај но ср це’, што је 
адап та ци ја ан гло сак сон ског mild he ort ‘id.’ ко је је, пре ма ње го вом ми-
шље њу, ен гле ска ми си ја до не ла на про сто ре ис точ них Фра на ка; та мо 
се овај тер мин су срео са лат. кал ком ar mher zig. Слов. ми ло сръд(ьн)ъ 
је, да кле, ве ро ват но пре у зе то из ствнем. milt her zi, и то као хи брид ни 
калк: ње гов пр ви део је био при ла го ђен слов. при де ву mil- и уо би-
ча је ном на чи ну тво ре ња до ма ћих сло же ни ца са спој ним во ка лом 
-о-. Исто вре ме но је под ути ца јем ствнем. milt- ‘са о се ћа јан’ до шло 
до се ман тич ког по ма ка од ‘мио, драг’ до ‘са о се ћа јан’, ‘до сто јан са жа-
ље ња’ ко ји је у ста ро сло вен ском об у хва тио це лу по ро ди цу при де ва 
milъ, док је у оста лим сло вен ским је зи ци ма остао огра ни чен са мо 
на пр ви део сло же ни це. Дру ги део -her zi је био пре ве ден. Ова кви 
хи брид ни кал ко ви мо гли су на ста ја ти упра во та мо где је део пре-
узи ма не сло же ни це био гла сов но бли зак сло вен ској лек сич кој је ди-
ни ци. Стсл. сло же ни ца ми ло сръдъ, ко ја озна ча ва јед ну од основ них 
хри шћан ских осо би на, би ла је ве ро ват но на че шком про сто ру (уп. 
стчеш. mi lo sirdný ) пре у зе та од фра нач ких (ба вар ских) ми си о на ра још 
пре до ла ска ви зан тиј ске ми си је и за тим као зго дан тер мин укљу че на 
у ста ро сло вен ски. По ста ла је са став ни део хри шћан ске тер ми но ло-
ги је у ско ро свим сло вен ским је зи ци ма⁸ (ŠARAPATKOVÁ 2012: 219–221).

У да љем из ла га њу ана ли зи ра ће мо раз ма тра ни при дев у кон-
тек сту слич них обра зо ва ња (на свим хро но ло шким ни во и ма) и, 
по ла зе ћи пре вас ход но од срп ског ма те ри ја ла, из ме ђу оста лог по-
ку ша ти да пру жи мо до дат не ар гу мен те ко ји ма се оспо ра ва ње го ва 
пра сло вен ска ста ри на. 

Је дан од пр вих та квих ар гу ме на та је сте об ја шње ње да то у RJA 
под од ред ни цом милò ср̄ђе: „ово ни је пра ва на род на ри јеч (ни је јој 
се на шла ни јед на по твр да из про сто на род но га што кав ског го во ра у 
гра ђи за овај рјеч ник са ку пље ној), не го ви ше књи жев нич ка (као и 
ми ло ср дан). Сла бо се на ла зи и у дру гим слав. је зи ци ма“ (RJA VI 684).⁹ 

⁸ Уп. мак. ми ло ср ден, буг. ми лосърден, слн. milosŕ den, чеш. mi lo srdný . Стпољ. 
miłosi er(d)ny пре у зе то је из ста ро че шког, док је рус. ми ло сéрд(н)ый пре у зе то из 
ста ро сло вен ског, да би се за тим про ши ри ло у укра јин ски и бе ло ру ски.

⁹ У од ред ни ци се та ко ђе пра ти фо нет ски раз вој раз ма тра не ре чи: „у што-
кав ском го во ру до XVI ви је ка би ло је ми ло ср дје, у XVI и XVII ви је ку и у XVI II 
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Да то об ја шње ње под у пи ре и чи ње ни ца што је Вук у свој Рјеч ник 
од чи та ве лек сич ке по ро ди це унео са мо ову име ни цу, и то са мо у 
из ра зу Го спа од ми ло ср ђа ‘Цр ква ми ло сти ве Го спе’, са по твр дом из 
Ду бров ни ка (ВУК).¹⁰

Да би смо сте кли ја сни ју пред ста ву о ста ту су при де ва ми ло ср дан у 
срп ском је зи ку, мо ра мо га сме сти ти у окру же ње оста лих при дев ских 
сло же ни ца ко је у свом са ста ву са др же ком по нен те ми ло- и -срд(ан). 
По че ће мо од сло же ни ца са пр вом ком по нен том ми ло-. 

Реч ник СА НУ до но си оби ље при ме ра:¹¹ ми ̏ло вӣда н / мил òви дан 
‘при ја тан за гле да ње’, мил òгла сан ‘ко ји ле по пе ва, ко ји има при ја тан 
глас; ко ји ле по зву чи, ми ло зву чан’, милò гук ‘ко ји ми ло гу че, при ча’, 
милò дух ‘ми ри сан, ми ри шљав’, милò ду шан ‘ко ји је бла ге на ра ви, 
до бро ду шан, кро так; ко ји има при ја тан ми рис’, ми ̏лозб ōран ‘слат-
ко ре чив’, мил òзвук, ми ̏ло звӯча н / мил òзвӯчан ‘бла го зву чан, ме ло-
ди чан’, ми ̏ло кр̄ва н по ред милò крв заст. ‘до бро ћу дан, благ; уми лан’, 
мил òлик ‘леп, љу бак’, мил òљу бан по ред мил òљу бак заст. ‘љу бак, леп’, 
милò ми рӣсан заст. ‘ми о ми ри сан’, мил òок ‘ко ји има ле пе очи, благ 
по глед’, мил òрек, мил òре чан ‘ле по рек, ре чит; слат ко ре чив’, милò ста-
сан ‘ста сит’, милò тӯжан ‘се тан’, мил òћуд, мил òћу дан ‘до бро ћу дан’, 
мил òчӯјан ‘ми ло зву чан’(РС А).¹² 

По ред ових ре чи, ко је ни су ни на ко ји на чин мар ки ра не (осим 
по не где као заст. = ‘з а  с т а  р е  л о’), у реч ни ку се на во де број ни 
при ме ри про пра ће ни сле де ћим ква ли фи ка то ри ма: 

до по ло ви не би ло је и ми ло ср дје и ми ло ср ђе, а од по ло ви не XVI II ви је ка до да нас 
са мо је ми ло ср ђе. Што не ки шток. пи сци још и у дру гој по ло ви ни XVI II ви је ка 
пи шу ми ло ср дје, то је пре ма ста ри јим пи сци ма“ (RJA VI: 685).

¹⁰ Уп. А. Ло ма. Од Св. Са ве до Ву ка: све до чан ства срп ског на род ног је зи ка. 
Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Вук Сте фа но вић Ка ра џић (1787–1864–2014)“, 4–6. 
де цем бар 2014, Бе о град. 

¹¹ Ов де ће мо се огра ни чи ти са мо на при дев ске сло же ни це (ко је не мо ра ју 
оба ве зно има ти иден тич ну тво р бу као ми ло срд(ан )), не на во де ћи при том њи-
хо ве из ве де ни це (нпр. са мо мил òгла сан, али не и ми логлáсак, милòглāсје, мил òгла-
сно, мил òгласнōст). Та ко ђе не на во ди мо при ло шке, име нич ке и гла гол ске сло-
же ни це, иа ко њи хов број ни је за не мар љив (уп. нпр. мил òслӯшно ‘ми ло звуч но, 
ме ло дич но’, милò му жа, милò му жи ца ‘же на ко ја мно го во ли свог му жа’, ми ло лà-
га ти ‘оба си па ти ла ска њем’). 

¹² Ма ти чин јед но том ник бе ле жи сле де ће при ме ре: ми ̏ло звӯча н, ми ̏ло кр̄ва н, 
мил òлик, мил òок и мил òрек (РСЈ).
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1. ‘к о  в а  н и  ц а’ — ми ̏лоб ōјан ‘ко ји је при јат них бо ја’, ми ̏ло кр ōјан 
‘ко ји је ле пог кро ја, скла дан’, мил òле тан ‘ко ји се од но си на при јат-
но ле то, лет њи’, ми ̏лод āран ‘ми ло ср дан, ми ло стив; до бро тво ран’¹³; 

2. ‘п е  с н и ч  к и’ — ми ̏ло гр̄да н ‘склон не че му грд ном, на о па ком 
(?)’, ми ̏ло дрӯжа н ‘с ко јим је при јат но дру жи ти се’, милò ног ‘ко ји има 
ле по гра ђе не но ге’, ми ̏лоп ōјан заст. ‘ко ји ле по пе ва; ми ло зву чан, ме-
ло ди чан’, мил òсла дак ‘ми ло зву чан, бла го зву чан’, милòслāстан ‘при-
ја тан, уго дан’, ми ̏ло цве тан ‘пун цве ћа, цве тан’, милòшāран ‘ша рен’; 

3. ‘к о  в а  н и  ц а’ + ‘п е  с н и ч  к и’ — ми ̏ло брӯја н ‘ми ло зву чан’, 
ми ̏ло зрā чан ‘зра чан, све тао, бли став’, ми ̏ло крā сан ‘пре кра сан, ди ван’; 

4. ‘н е о  б и ч  н о’ — ми ̏ло дӣва н ‘мио, ди ван, леп’, милòскла дан 
‘при ја тан за слу ша ње’, милòслāван ‘мио и сла ван’, мил òслӯтан ‘ко ји 
слу ти не што ми ло’; 

5. ‘н е  р а с  п р о  с т р а  њ е  н о’ — милòтāјан ‘та јан ствен’, 
милòтвōран ‘ми ло ср дан’, милò те чан ‘ми ло зву чан’, мил òуст ‘ми-
ло збо ран, слат ко ре чив’ (РСА).

Од на род них ре чи из ка те го ри је ко ја нас ов де ин те ре су је (а ко је 
но се ква ли фи ка тор ‘п о  к р а  ј и н  с к и’ или ‘е т  н о  г р а  ф и  з а м’) 
Реч ник СА НУ на во ди сло же ни це ми ̏ло дрāг ‘име од ми ла’, ми ̏ло дрā га 
‘id.’,¹⁴ мù лōка ‘име ов ци’¹⁵ (РСА).¹⁶

¹³ Од ми ̏лода̂р ‘дар из ми ло сти, ми ло сти ња’ < нем. Gna den ga be (RJA).
¹⁴ Уп. и сле де ћа име на од ми ла: ми ̏ло брат, ми ̏ло дух / милò дух, мил òрā нка, 

мил òрā нче (РСА).
¹⁵ Уп. и сле де ћа име на жи во ти ња: милò ба ра / мùло ба ра, милò бе ра / мùло бе-

ра ‘име ко зи’, милò дӯнка ‘име ов ци’ (РСА).
¹⁶ По себ ну гру пу са чи ња ва ју на род ни бо та нич ки на зи ви: ми ̏лобōд ‘ва си-

љак; ша фра ни ка’, ми ̏ло бӯд / милò буд ‘се лен; си ље ви на’, ми ло вé зак ‘бе ли слез’, 
ми ̏ло глēд: Ми ло глед је не ка кво ко ре ње, што га ци ган ке да ју мом ци ма, па ће их, као ба ја ги, 
де вој ке во ле ти, ми ̏ло гле че ‘Li ste ra ova ta, об зев’, ми ло да ‘се лен; се ље ви на’, ми ло дер 
‘ми ло дух, се лен (?)’, ми ̏ло дӯн ‘се лен’, ми ̏ло дух / милò дух ‘се лен; си ље ви на’, милò-
ду чи ца ‘се лен’, милò ду шац, милò ду шка ‘се лен’, ми лодỳвље ви на ‘ли шће и цве ће 
ми ло ду ха; ми ло дух’, милò му жни ца ‘тра ва ко ја има чу до твор ну моћ да оми ли 
му жу же ну’, ми ̏ло тр̄н ‘на зив за не ке вр сте гла ди ша, Ono nis hir ci na, O. pro cur-
rens, O. spi no sa’. На род не су и сле де ће сло же ни це: мил òбру ка ‘спа да ло, ша љив-
џи ја; ве се ла зго да, ша ла’, мил òбру ко вић ‘спа да ло’, милòглāвка зо ол. ‘ви јо глав ка’, 
мил òрāјс ки ‘ко ји је као из ра ја’ (РСА). По след ња по твр да је сум њи ва. Ра ди се 
о сти ху (де се те рац) на род не пе сме, за бе ле же ном у обла сти Ти мо ка: ми ли ку-
ме, ми ло рај ско цве ће, где је за пи си вач мо гао низ од два атри бу та ми ло рај ско 
схва ти ти као сло же ни цу.
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Реч ник ЈА ЗУ до но си знат но ма њи број сло же ни ца са ми ло-, од 
ко јих је ве ћи на го ре већ по ме ну та, али на во ди и не ке но ве: ми ло ла жан 
‘ла скав’,¹⁷ ми ло о бра зан ‘ко ји је ми ла обра за’, ми ло хо тан ‘дра го во љан’. 
Од сло же ни ца по твр ђе них са мо јед ним при ме ром бе ле жи сле де ће: 
ми ло во љан ‘ми ло стив’, ми ло дан ‘ми ло, ми ло сти во дан’, ми ло ди шан 
‘ко ји ми ло ди ше, тј. ми ри ше’, ми ло ја дан ‘мио и ја дан, ту жан’, ми ло-
ли чан ‘ми ло кр ван’, ми ло љу дан ‘мио љу ди ма’, ми ло пун ‘мио и пун 
(о кла су)’ (RJA).¹⁸

Ако се опет вра ти мо у је зич ку про шлост, уо чи ће мо да је број 
при дев ских сло же ни ца са пр вом ком по нен том ми ло- крај ње огра ни-
чен. За ста ро срп ски и срп ско сло вен ски по све до че ни су прак тич но 
са мо при де ви ко ји су те ма овог ра да, ми ло срьдь и ми ло срьдьнь, као 
и об лик ми ло срьдьчьнь (ZETT 1970: 219 s. vv. mi lo srьdь, mi lo srьdьnь, 
mi lo srьdьčьnь).¹⁹ Ов де ипак тре ба ста ви ти две огра де. Пр во, у тек-
сто ви ма ко ји су до нас до шли има ма ло узо ра ка чи стог ста ро-
срп ског је зи ка, јер је књи жев ни је зик Ср ба у сред њем ве ку био 
срп ско сло вен ски.²⁰ Сто га не мо же мо зна ти да ли је на род ни је зик 

¹⁷ Овај при дев је раз вио бо га ту по ро ди цу, уп. ми ло ла га ње, ми ло ла га ти, ми-
ло лаж, ми ло ла жа, ми ло ла жац, ми ло ла жи ца, ми ло ла жи ти, ми ло ла жни ца, ми ло-
ла жник, ми ло ла жност. Од свих по ме ну тих ре чи у РСА је за бе ле жен са мо гла-
гол ми ло ла га ти (в. нап. 11).

¹⁸ Од чи та вог оби ља ов де на бро ја них сло же ни ца са пр вом ком по нен том 
ми ло- (укљу чу ју ћи по ред при дев ских и оне оста ле), Вук у свом Рјеч ни ку, по ред 
име ни це милò ср̂ђе, ре ги стру је још са мо ове: мил òбру ка, мил òбру ко вић, милò ду / 
милò дух, ми ̏ло кр̂ва н (ВУК).

¹⁹ У Це то вој сту ди ји (ZETT 1970), као и у ети мо ло шком реч ни ку ста ро сло-
вен ског је зи ка (ESJS), ста ро сло вен ске ре чи су тран сли те ри са не и да те ла ти ни-
цом. Ми ће мо их на во ди ти у ори ги на лу. 

²⁰ „У бо го слу жбе ним књи га ма и дру гим шти ви ма вер ске са др жи не ста-
ро сло вен ски је био је ди ни је зик ко ји се смео упо тре би ти. Али по ље ње го ве 
упо тре бе би ло је да ле ко ши ре. И нај ве ћи део сред њо ве ков не срп ске књи жев-
но сти, ори ги нал не и пре вод не, био је ис пи сан тим је зи ком. […] Срп ско сло-
вен ски пре о вла ђу је и у над гроб ним нат пи си ма, као и у за пи си ма по књи га ма, 
ко ји нај че шће по ти чу од мо на ха. Ипак се тај је зик че сто ме ша с до ма ћим је зич-
ким еле мен ти ма, очи глед но за то што мно ги од за пи си ва ча ни су у пот пу но сти 
вла да ли цр кве ним је зи ком. У прав ним до ку мен ти ма ста ње је би ло сло же ни је. 
За ко ни ци су у овом по гле ду по де ље ни: срп ско сло вен ски је је зик пре ве де них 
тек сто ва, док је Ду ша нов за ко ник, на стао у срп ској сре ди ни, ре ди го ван пре те-
жно на род ним је зи ком, с не што при ме са цр кве ног. У по ве ља ма срп ско сло вен-
ски су по пра ви лу уво ди (арен ге) […], док у са мој дис по зи ци ји пре о вла ђу је 
на род ни је зик. У вла дар ским да ров ни ца ма ма на сти ри ма арен ге су оп шир не, 
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по зна вао још не ка ком по зи та са ини ци јал ном ком по нен том ми ло-. 
Њи хо ва сла ба за сту пље ност у Ву ко вом Рјеч ни ку (в. нап. 18) мо гла 
би би ти ин ди ка тив на у том по гле ду. Дру го, лек сич ки слој сло же ни-
ца у срп ско сло вен ском је зи ку до са да је са мо де ли мич но про у чен. 
Бо га та Це то ва сту ди ја, ко ја нам је по слу жи ла као из вор, огра ни че на 
је са мом гра ђом, иа ко жан ров ски ра зно род ном.²¹ 

Слич на је си ту а ци ја и у ста ро сло вен ском, где има мо за бе ле же не 
са мо при де ве mi lo srъdъ и mi lo srъdьnъ (ESJS 475–476 s. v. milъ), али ни 
ов де ни је из ве сно да су то би ле и је ди не сло же ни це са ини ци јал ном 
ком по нен том ми ло-. „По ре ђе ње са ка нон ском гра ђом, на и ме, не да је 
пот пун од го вор на пи та ње да ли су од ре ђе на лек се ма или твор бе ни 
мо дел по сто ја ли у пе ри о ду ста ро сло вен ског ка но на, бу ду ћи да ва-
ља пра ви ти ја сну раз ли ку из ме ђу пој мо ва реч ник ста ро сло вен ских 
спо ме ни ка и реч ник ста ро сло вен ског је зи ка, о ко јем спо ме ни ци са мо 
де ли мич но све до че“ (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 1999: 181). 

Ко нач но до ла зи мо и до раз до бља из ко јег не ма мо ни ка квих 
пи сме них по твр да – до пе ри о да пра сло вен ског је зи ка – о чи јој лек-
си ци мо же мо из но си ти са мо прет по став ке. 

По ред при де ва *mi losьrd ъ(jь), у мо сков ском пра сло вен ском 
реч ни ку ре кон стру и са на су још три слич на обра зо ва ња са нул тим 
су фик сом: *mi lo krъvъ(jь), *mi lo likъ(jь) / mi lo licьjь, *mi lo vidъ(jь). За 
при дев *mi losьrd ъ(jь) Тру ба чов, до ду ше, на во ди ту ма че ње пре ма ко-
јем је у пи та њу калк пре ма лат. mi se ri cors, али га до во ди у сум њу из 
твор бе них раз ло га: „при вла чи па жњу ар ха ич на тво р ба ре чи – при-
су ство ста рог бе за фик сал ног адјек тив ног об ли ка -sьrdъ од *sьrdьce. 
Ово је на ро чи то уоч љи во при по ре ђе њу са ка сни јом ва ри јан том 

те о ло шки фун ди ра не и бри жљи во сти ли зо ва не у скла ду с пра ви ли ма ви зан-
тиј ске ре то ри ке. […] С дру ге стра не, на род ни је зик је су ве ре но го спо да рио у 
по слов ним спи си ма све тов ног ка рак те ра: у пи сми ма, у имо вин ским до ку мен-
ти ма, па углав ном и у по ве ља ма ко је су срп ски вла да ри из да ва ли Ду бров ни-
ку“ (ИВИЋ 2014: 33–34).

²¹ „По то ња ис тра жи ва ња тек сто ва ко ји ни су укљу че ни у ову сту ди ју от-
кри ва ју но ве сло же ни це у на шим ста рим тек сто ви ма, ори ги нал ним, пре вод-
ним, али и они ма ко ји при па да ју фон ду оп ште цр кве но сло вен ске ли те ра ту ре. 
У ци љу до би ја ња пот пу ни је сли ке о овом сло ју срп ско сло вен ског реч ни ка не-
оп ход но је про у чи ти да ле ко ве ћи број спо ме ни ка“ (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 1999: 179). 
У но ви је вре ме на то ме се уве ли ко ра ди, уп. НЕ ДЕЉ КОВ / ШКО РИЋ 1997; БА РА КО 
1999–2001; GR KO VIĆ-MA JOR 2003; НИ КИ ТО ВИЋ 2008; НИ КИ ТО ВИЋ 2010; НИ КИ ТО-
ВИЋ 2011; НИ КИ ТО ВИЋ 2014.
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сло же ни це, за сту пље ном у рус. ми ло сердный, пољ. miłosi erny, с.-х. 
ми ло ср дан и др.“ (ЭССЯ 19: 42).²² 

При дев *mi lo krъvъ(jь) ре кон стру и сан је са мо на осно ву срп ско-
-хр ват ских и ру ских по твр да (id. 37), при че му је с.-х. заст. милò крв 
за бе ле же но је ди но код Са рај ли је (РСА), док се при мер из Сту ли ће-
вог реч ни ка сма тра не по у зда ним (RJA). При дев *mi lo likъ(jь) ре кон-
стру и сан је на осно ву срп ско -хр ват ских, ма ке дон ских и бу гар ских 
по твр да (id. 37–38), али се с.-х. реч, пр ви пут за бе ле же на у Шу ле-
ко вом не мач ко -хр ват ском реч ни ку, сма тра кал ком пре ма нем. von 
hol dem An litz (RJA). При дев *mi lo vidъ(jь) ре кон стру и сан је на осно-
ву срп ско -хр ват ске, ру ске (име ни ца!) и укра јин ске по твр де, али је 
с.-х. при дев за бе ле жен са мо у јед ном при ме ру код Па вли но ви ћа, са 
не до вољ но ја сним зна че њем (RJA), док је име ни ца ми ̏ло вӣд m. ‘леп 
при зор’ ока рак те ри са на као пе снич ка (РСА). Овој гру пи при дру жу је 
се и име ни ца *mi lo mǫža – пр во бит но сло же ни при дев ар ха ич ног 
(бе су фик сал ног) ти па од *milъ и *mǫžь (ЭССЯ 19: 38).

У реч ни ку се још на во де ан тро по ним ске сло же ни це раз ли чи тих 
твор бе них ти по ва: *mi lo bǫdъ, *mi lo danъ, *mi lo dorgъ, *mi lo drugъ, *mi-
lo gostь, *mi lo ně gъ, *mi lo radъ, *mi lo slavъ (ЭССЯ 19: 36–38),²³ не рет ко 
ре кон стру и са не са мо на осно ву при ме ра из јед ног је зи ка, или на 
осно ву јед не је ди не по твр де, или пак на осно ву рет ких ре чи, ка ква 
је нпр. ми ло дан ‘ми ло, ми ло сти во дан’, за бе ле же на са мо у јед ном 
при ме ру код Зо ра ни ћа (RJA).

Пре ла зи мо на сло же ни це са дру гом ком по нен том -срд(ан). У са-
вре ме ном је зи ку, су де ћи по Обрат ном реч ни ку срп ско га је зи ка, ре-
ги стро ва но их је све га не ко ли ко: по ред милò ср дан / не милò ср дан, 
ту су још и злòср дан, лак òсрд и свè ср дан (ОРСЈ).²⁴ Раз мо три ће мо 
сва ку по на о соб.

²² У реч ни ку се ре кон стру и ше и не ги ра ни об лик *ne mi losьrd ьnъ(jь) – сло-
же ни ца од реч ног *ne и при де ва mi losьrd ьnъ(jь), ка сни ја ва ри јан та у од но су на 
ста ри бе за фик сал ни адјек тив ни об лик mi losьrd ъ(jь) (ЭССЯ 24: 155).

²³ За де та ље в. нап. 37.
²⁴ Као из во ри за овај реч ник ко ри шће на су ра зна лек си ко граф ска оства-

ре ња, из ме ђу оста лих РМС, РСА (пр вих 16 то мо ва) и ве ћи део ру ко пи са РСЈ 
(де таљ ни је в. ОРСЈ VI I I –IX). „Ау то ро ва је на ме ра би ла да у овај реч ник уне се 
што је мо гу ће ви ше ре чи ко је спа да ју у са вре ме ни срп ски књи жев ни је зик, као 
и суп стан дард не и не стан дард не ре чи (у стан дард ном об ли ку) ши ре рас про-
стра ње но сти […] а да из о ста ви ба ласт (раз не ди ја ле кат ске фо нет ске ва ри јан те, 
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При дев зло ср дан ни је за бе ле жен код Ву ка. Реч ник СА НУ до но си 
сле де ће по твр де: злòсрд ‘ср дит, љу тит, гне ван; на зло брз, је дак’ Далм. 
и Херц., ЦГ, злòср дан ‘id.’ књиж., По љи ца, зло ср̀ ди је n. арх. ‘љут ња, 
гнев’, злòср ди ти (се) по кр. ‘љу ти ти (се)’ ЦГ, По љи ца, Далм. и Херц., 
злòсрднōст f. ‘љу ти тост, ср ди тост, гнев’, злòсрд ну ти (се) ‘љут ну ти 
се, ра ср ди ти се’ нео б., злòср ђа m. нео б. ‘љу ти ца’ (РСА).²⁵ Из Реч ни ка 
ЈА ЗУ са зна је мо да се при дев зло срд сре ће у из во ри ма од XV до по-
чет ка XIX ве ка,²⁶ об лик злòср дан од XVI ве ка (код за пад них пи са ца 
и лек си ко гра фа, али и у По љи ца ма и Ли ци), име ни ца зло срд ност 
од XVI до XVI II ве ка (код за пад них пи са ца), гла гол зло ср́ ди ти се 
од XVI II ве ка, зло срд ну ти са мо у Шу ле ко вом не мач ко -хр ват ском 
реч ни ку, име ни ца зло ср ђе ‘срџ ба, гнев’ са мо код два ду бро вач ка пи-
сца, јед ног из XVI а дру гог из XVI II ве ка, зло ср ђе ње са мо у јед ном 
при ме ру, те да по сто ји и при дев зло ср дит (RJA). У ста ро срп ском / 
срп ско сло вен ском по све до чен је об лик ꙁьло срьдь са прет по ста вље-
ним грч ким пред ло шком *δυσκάρδιος (ZETT 1970: 315 s. v. zьlo srьdь).²⁷ 
У ста ро сло вен ском, ме ђу ком по зи та ма на ꙁъло-, ова сло же ни ца ни је 
за бе ле же на (в. ЦЕЙТЛИН 1977: 238–240; уп. и ESJS: 871 s. v. srъdьce). 

не по зна те и не у о би ча је не ар ха и зме, ло ше или на тег ну те ока зи о на ли зме и сл.). 
Еле мен те за то пру жа у ве ли кој ме ри Реч ник СА НУ, али он је тек на по ло ви ни. 
[…] За хва љу ју ћи ве ли ком бро ју и ве ли ком оби му из во ра и сра змер но ши ро ким 
кри те ри ју ми ма […] Обрат ни реч ник пред ста вља у ово ме тре нут ку ве ро ват но 
нај пот пу ни ји […] ин вен тар ре чи срп ско га је зи ка“ (op. cit. IX–X). 

²⁵ У реч ни ку књи жев ног је зи ка за бе ле же ни су об ли ци: злòср дан, злòсрднōст, 
злòсрд ну ти се (РМС).

²⁶ На осно ву из во ра ко је ци ти ра Цет ја сно је да пр ве по твр де по ти чу из XIV 
ве ка, а не из XV, ка ко се ка же у RJA (ZETT 1970: 315). 

²⁷ „Ако за не ку сло же ни цу не ма екви ва лен та у грч ком, то је мо гу ће ту ма чи ти 
дво ја ко. Или се ра ди о са мо стал ном цр кве но сло вен ском (ста ро срп ском) обра зо-
ва њу по на сле ђе ним или пре у зе тим обра сци ма, или не пот пу на до ку мен то ва ност 
сред ње- и но во грч ке лек си ке у ко ри шће ним реч ни ци ма спре ча ва из на ла же ње 
по сто је ће грч ке ре чи. Ова дру га мо гућ ност је ве ро ват ни ја за мно штво обра зо-
ва ња. За ми сли во је, до ду ше, да су жи во то польꙁьнь, женьско родьнь, ꙁла то по да тель, 
вѣньцо и ме нить, прьво гласьць не за ви сна ана ло шка обра зо ва ња, али би вре де ло тру-
да по тра жи ти у ви зан тиј ским је зич ким спо ме ни ци ма *ζωοφελής, *γυναικογενής, 
*χρυσοδότης, *στεφανώνυμος, *πρωτόηχος. Та кве кон струк ци је […] са мо су пред-
ло зи ко ји мо ра ју би ти ве ри фи ко ва ни или […] од ба че ни. Тек на кон то га чи ни 
се оправ да ним да се при хва ти ста ро срп ско -цр кве но сло вен ско до ма ће обра зо-
ва ње. Та кав по сту пак во ди ра чу на о чи ње ни ци да је дан зна тан део из во ра ни су 
пре во ди и да ве ли ка ма са ли тур гиј ске, ха ги о граф ске и хо ми лет ске [проповедне] 
тра ди ци је ни је узе та у об зир“ (ZETT 1970: 113, пре вод наш).
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За пра сло вен ски не ма мо по да та ка, из про стог раз ло га што пра сло-
вен ски реч ни ци још ни су до шли до сло ва z-.²⁸

Да ле ко ма ње по твр да има при дев ла ко срд. Вук га не до но си, а 
Реч ник СА НУ ре ги стру је са мо три об ли ка: лак òсрд ‘ко ји се ла ко ра-
ср ди, на пра сит, прек, плах’, лак òср ди ца m. / f. не рас пр. ‘осо ба ко ја се 
ла ко ра ср ди, пр зни ца’, лак òсрдōст f. ‘пр га вост, на пра си тост, пла хост’ 
(РСА). Реч ник ЈА ЗУ бе ле жи са мо при дев ла ко срд код Ми ли ће ви-
ћа (RJA). У ста ро срп ском / срп ско сло вен ском не ма по твр да овог 
при де ва (ни је ре ги стро ван у: ZETT 1970), као ни у ста ро сло вен ском 
(у: ЦЕЙТЛИН 1977 уоп ште се не по ми њу сло же ни це са ком по нен том 
льгъко-). Али за то се овај при дев про јек ту је на пра сло вен ску ра ван 
као *lьgъkosьrdъ(jь), а ре кон стру и ше се на осно ву срп ско -хр ват ске 
по твр де и су прот них по зна че њу ис точ но сло вен ских об ли ка: струс. 
лег ко сердый ‘до бро ду шан’ и рус. ди јал. лег ко сéрдый ‘љу ба зан, ср да-
чан’, ‘по пу стљив, по мир љив’ итд. (ЭССЯ 17: 74). Тре ба на по ме ну ти 
да је у ру ском при де ву дру ги члан из ве ден од име ни це *sьrdьce, а у 
на шем од гла го ла *sьrdi ti (sę).

При дев свè ср дан се од оста лих раз ли ку је ти ме што на ме сту 
пр ве ком по нен те има за ме ни цу. Вук у свом Рјеч ни ку бе ле жи са мо 
при лог свè срд но, свè ср до (ВУК). У Ма ти чи ном реч ни ку књи жев ног 
је зи ка ре ги стро ва ни су сле де ћи об ли ци: свè ср дан ‘ве о ма ср да чан’, 
свè ср ди цē, свè срд но adv. ‘од свег ср ца’, свè срднōст f. (РМС). Реч ник 
ЈА ЗУ до но си сле де ће по твр де: свè срд (са на по ме ном да се ја вља са мо 
до кра ја XVI II ве ка), свè ср до, свè ср дан, свè срд но, свè срднōст, свè ср̄ђе 
(RJA).²⁹ У ста ро срп ском / срп ско сло вен ском по све до чен је при лог 
вьсе срьдо , вьсе срьдьно ко ји је, по Це ту, обра зо ван пре ма гр. ὁλοκαρδίως 
(ZETT 1970: 304 s. vv. vьse srьdo , vьse srьdьno ), док се у ети мо ло шком 
реч ни ку ста ро сло вен ског је зи ка не да је грч ки пред ло жак стсл. вьсе-
сръдь (ESJS 871 s. v. srъdьce).³⁰

Су де ћи по гра ђи из ло же ној у Це то вој сту ди ји, ста ро срп ски / 
срп ско сло вен ски је рас по ла гао мно го ве ћим бро јем при дев ских 

²⁸ Ста ри на ре чи би се, на рав но, мо гла утвр ди ти, али то би зах те ва ло до-
дат но ис тра жи ва ње.

²⁹ Реч ник СА НУ ни је до шао до сло ва с-.
³⁰ И сам Цет, ме ђу тим, кон ста ту је да је не из ве сност при пре по зна ва њу пре-

ве де ни ца нај ве ћа код обра зо ва ња са при де вом, бро јем и за ме ни цом у пр вом 
чла ну, уко ли ко они има ју по ја ча ва ју ћу функ ци ју, нпр. у слу ча је ви ма као што су 
бла го на ро чить, три светь, вьсе благь (ZETT 1970: 111).
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сло же ни ца са дру гом ком по нен том -срд(ан). Ве ћи на њих је да нас 
или за ста ре ла, или се у пот пу но сти из гу би ла из је зи ка. У пи та њу 
су сле де ћи при де ви: 

1. бла го срьдь, бла го срьдьнь (гр. εὐκάρδιος) (ZETT 1970: 150 s. vv. bla-
go srьdь, bla go srьdьnь) – Реч ник ЈА ЗУ на во ди об ли ке благ òсрд ‘be nig-
nus, stu di o sus’ (XII и XIV век), благ òср дан (Да ни ло, XIV век), благ òср̄ђе 
(XIV век) (RJA); ВУК, РСА, РМС, РСЈ не ма ју;

2. ве ле ми ло срьдьнь (не ма гр. пред ло шка) (ZETT 1970: 288 s. v. ve le-
mi lo srьdьnь) – ВУК, РСА, РМС, РСЈ, RJA не ма ју;³¹

3. высо ко срьдь (гр. ὑψηλοκάρδιος) (ZETT 1970: 296 s. v. vyso ko srьdь) 
– Реч ник ЈА ЗУ на во ди об лик ви со ко срд ‘ко ји је ви со ка, гор да ср ца, 
охол, над мен’, с на по ме ном да је из гла гољ ског бре ви ја ра (RJA); ВУК, 
РСА, РМС, РСЈ не ма ју;

4. высо срьдь (гр. ὑψηλοκάρδιος) (ZETT 1970: 297 s. v. vyso srьdь) – 
ВУК, РСА, РМС, РСЈ, RJA не ма ју;

5. вьсе ми ло срьдь, вьсе ми ло срьдьнь (гр. πα νε λεήμων) (ZETT 1970: 301 
s. vv. vьse mi lo srьdь, vьse mi lo srьdьnь) – Реч ник ЈА ЗУ на во ди об лик 
све ми ло ср дан, са мо у јед ном при ме ру (RJA); ВУК, РМС, РСЈ не ма ју;

6. до бр о срьдь (гр. εὔσπλαγχνος) (ZETT 1970: 181 s. v. do bro srьdь) – 
Реч ник СА НУ на во ди об ли ке до брò срд, до брò ср дан ‘до бро ћу дан, 
до бро ду шан’ (РСА); Реч ник ЈА ЗУ на во ди об ли ке до брò срд ‘ко ји је 
до бра ср ца’ (већ од XIV ве ка као лич но име), до брò ср дан, до бро ср ђе 
тј. до бро ср дје ‘до бро ср це’ (са на по ме ном да је из ру ског) (RJA); ВУК, 
РМС, РСЈ не ма ју;

7. же сто ко срьдь, же сто ко срьди ѥ (гр. σκληροκάρδιος, ἡ σκληροκαρδία) 
(ZETT 1970: 316 s. vv. že sto ko srьdь, že sto ko srьdi je) – Реч ник СА НУ на-
во ди об ли ке же сток òсрдāн, же сто ко ср̀ де чан заст. ‘же сток, гне ван, 
окру тан, без ду шан’ (пре ма рус. же сто ко сердный), же сто ко ср̀ дēчј е 
заст. ‘не у мо љи вост, окрут ност, без ду шност’ (РСА); Реч ник ЈА ЗУ 
на во ди об ли ке же сто ко срд и же сто ко ср ђе као не по у зда не, и же-
сто ко ср дан као „ја мач но сла ве но -срп ски из раз“ (RJA); ВУК, РМС, 
РСЈ не ма ју;

³¹ Реч ни ци на во де са мо ове об ли ке: ве лè срд но ‘her zen sgern, lu ben tis si me’ Бо-
ка (ВУК), ве ̏ле срд но / ве лè срд но заст. ‘вр ло ср дач но, ве о ма ра до, све срд но’ (РСА), 
ве лè ср дан ‘ко ји је пу на ср ца, све ср дан’, ве лè срд но ‘од свег ср ца, вр ло ра до’ (РМС), 
ве лè ср дан ‘ве о ма ср да чан или уср дан’ (RJA).



230

Марта Бјелетић

8. же сто срьди ѥ (ἡ σκληροκαρδία) (ZETT 1970: 317 s. v. že sto srьdi-
je) – Реч ник СА НУ на во ди жестòсрд песн. ‘плах, на пра сит’ Змај 
(РСА); Реч ник ЈА ЗУ на во ди об ли ке же сто ср дан, же сто ср да ти се, 
же сто ср ди ти, же сто ср до ва ти са је ди ним по твр да ма из XVI ве ка, 
же сто срд ство са по тврда ма са мо код јед ног пи сца и же сто ср ђе из 
До мен ти ја на (RJA); ВУК, РМС, РСЈ не ма ју.

9. ѥдиносрьдь, ѥдиносрьдьнь (гр. ὁμόθυμος, ὁμοθυμαδόν) (ZETT 1970: 
202 s. vv. je di no srьdь, je di no srьdьnь) – Реч ник ЈА ЗУ на во ди об ли ке 
је ди но срд (са мо при лог је ди но ср до у књи га ма пи са ним цр кве ним 
је зи ком), је ди но ср дан ‘у ко је га је исто ср це, иста во ља, же ља као у 
дру го га, сло жан’ (са мо при лог је ди но срд но, XIV и XV век), јед но срд 
(1452), јед но ср до (1405), јед но ср дан (1452), јед но срд но (1432) (RJA); 
ВУК, РСА,³² РМС, РСЈ не ма ју;

10. мьно го ми ло срьдьнь (гр. πολύελεος, πολυεύσπλαγχνος) (ZETT 
1970: 227 s. v. mьno go mi lo srьdьnь) – ВУК, РСА, РМС, РСЈ, RJA не ма ју;

11. мьно го срьдьнь (гр. πολύελεος) (ZETT 1970: 229 s. v. mьno go srьdьnь) 
– ВУК, РСА, РМС, РСЈ, RJA не ма ју;

12. тежько срьдь, тежько срьдьнь (гр. βαρυκάρδιος) (ZETT 1970: 280 
s. vv. težьko srьdь, težьko srьdьnь) – Реч ник ЈА ЗУ на во ди об лик те шко-
срд ‘ко ји је те шка, твр да, окрут на ср ца’, са при ме ром из До мен ти ја на 
(RJA); ВУК, РМС, РСЈ не ма ју.

Услов но се мо же кон ста то ва ти да су од на ве де них сло же ни ца 
у ста ро сло вен ском по све до че не оне ко је са др же ини ци јал не еле-
мен те: бла го-, же сто-, ѥдино-, тѧжько-, а по ред њих још и: дрьꙁо-, ино-, 
люто-, опла ꙁо-, сла бо- (в. ESJS 871 s. v. srъdьce). Са дру ге стра не, у ста-
ро сло вен ском ни су по све до че не сле де ће од на ве де них сло же ни ца: 
ве ле ми ло срьдьнь, высо ко срьдь, высо срьдь, вьсе ми ло срьдь, вьсе ми ло срьдьнь, 
до бр о срьдь, же сто ко срьдь, же сто ко срьди ѥ, мьно го ми ло срьдьнь, мьно го срьдьнь, 
што би евен ту ал но мо гло зна чи ти да се ра ди о срп ско сло вен ским 
ино ва ци ја ма.³³ По ред то га, ка ко су пре те жно у пи та њу обра зо ва ња 

³² Са мо јед но ср̀ да чан нео б. ‘сав про жет истим осе ћа њи ма’ (РСА).
³³ На рав но, стал но тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да „лек си ка стсл. спо ме-

ни ка не да је пра ву сли ку стсл. лек си ке, те по ја ва ‘но вих’ лек се ма у ре дак циј ским 
тек сто ви ма у од но су на реч ник ка нон ских спо ме ни ка не зна чи ау то мат ски да 
је реч о цр кве но сло вен ској или ре дак циј ској ино ва ци ји. Нео п ход но би би ло 
нај пре ура ди ти реч ни ке по себ них ре дак ци ја, да би се на осно ву њи хо вог по-
ре ђе ња утвр ди ло ко ји сег мен ти евен ту ал но при па да ју стсл. на сле ђу, а у ко јим 
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чи ји пр ви чла но ви има ју по ја ча ва ју ћу функ ци ју (в. нап. 30), ни је 
ла ко утвр ди ти да ли се ра ди о кал ко ви ма или не.³⁴ 

Си ту а ци ју на пра сло вен ском пла ну мо гу ће је са гле да ти са мо 
де ли мич но, што због не до вр ше но сти два пра сло вен ска реч ни ка, 
што због огром не дис про пор ци је у њи ма об ра ђе ног ма те ри ја ла (SP: 
A – G; ЭССЯ: А – otъtę gnǫti (sę )). 

У кра ков ском реч ни ку ре ги стро ва на је са мо јед на при дев ска 
сло же ни ца са дру гом ком по нен том -sьrdъ – об лик do br o sr̥dъ, ре кон-
стру и сан на осно ву с.-х. до брò срд ‘be nig nus, cle mens’, српсл. до бро срьдь 
‘mi se ri cors’, чеш. заст. do bro srdý  ‘be nig nus, cle mens’, струс. до бросьрд ыи 
‘ми ло ср дан, са жа љив’, рус. заст. до бро сéрдый ‘до бро ду шан’, укр. до-
бро сéр дий ‘до бар’. Упу ћу је се на си но ним не об ли ке про ши ре не су-
фик сом -ьnъ: чеш. заст. do bro srdný , с.-х. до брò ср дан, укр. до бро сéрд ний. 
При дев се из во ди од из ра за do bro sr̥dьce и по ре ди са mi lo sr̥dъ (SP 3: 
304–305), што би мо гло зна чи ти да и ау то ри кра ков ског реч ни ка 
сма тра ју по то њи при дев пра сло вен ским обра зо ва њем. За ни мљи во 
је да се у ЭССЯ при дев **do br osьrd ъ(jь) не ре кон стру и ше.

Оста ли при ме ри су из мо сков ског реч ни ка. По ред го ре по ме ну тог 
*lьgъkosьrdъ(jь) (ЭССЯ 17: 74), ту су још три при де ва: *lьgosьrdъjь, 
ре кон стру и сан на осно ву јед не струс. по твр де: льгосьрдыи = ле го-
сердыи ‘не зло пам тив’ (id. 17: 67); *l’u tosьrd ъ(jь), ре кон стру и сан са мо 
на осно ву срп.-сл. люто сръдъ, уз на по ме ну да је ње го ва пра сло вен ска 
ста ри на про бле ма тич на, али да струк ту ра дру ге ком по нен те све до чи 
о ар ха ич но сти обра зо ва ња (id. 15: 228); *la skosьrd ъ(jь), ре кон стру-
и сан на осно ву стсл. ла скръдь f. ‘по жу да’, ла ско сръдъ adj. ‘edax’, слн. 
lá skrn ‘ла ком на по сла сти це’, рус.-цсл. ла скосьрд ыи ‘не у ме рен, ла ком’, 
‘љу ба зан, ср да чан’, ласкърдыи, ла скръдыи ‘не у ме рен у је лу’ (id. 14: 
40), чи ја је крај ња ети мо ло ги ја не ја сна (в. ESJS: 403–404 s. v. la skrъdь).

до ме ни ма се ја вља ју мо гу ће ре дак циј ске ино ва ци је, ка ко твор бе не та ко и се-
ман тич ке“ (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2005: 14–16).

³⁴ „Ре ги о нал на рас про стра ње ност и вр ста тек ста пру жа ју у том слу ча ју до-
дат ни кри те ри јум. Ако не ка сло же ни ца до ла зи са мо у ду бро вач ким и бо сан ским 
ис пра ва ма – нат пи си и пи сар ски за пи си та ко ђе до не кле од ра жа ва ју на род ни 
је зик – тре ба ло би од у ста ти од то га да је озна чи мо као пре ве де ни цу, као у слу-
ча је ви ма […] мьно го срьдьнь […] мьно го ми ло срьдьнь […] ве ле ми ло срьдьнь. Цр кве но-
сло вен ски ути цај се при род но не мо же ис кљу чи ти у тим не књи жев ним тек сто-
ви ма […] и у не ким слу ча је ви ма пи та ње мо ра оста ти отво ре но“ (ZETT 1970: 111).
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Из ло же ни ма те ри јал упу ћу је на од ре ђе не за кључ ке. Пр во, при-
дев ми ло ср дан у срп ском (и хр ват ском) је зи ку нај ве ро ват ни је ни је 
на род на реч (Вук га не бе ле жи, а у гра ђи за Реч ник ЈА ЗУ не ма 
по твр да овог при де ва из на род ног го во ра).³⁵ Исто риј ске по твр де 
са чу ва не су не са мо у кон тек сти ма пи са ним срп ско сло вен ским 
је зи ком, већ и у они ма где је је зик ста ро срп ски (в. го ре при ме ре 
из Да ни чи ће вог реч ни ка). Упр кос ар ха ич ној тво р би, се ман ти ка 
при де ва у сло вен ским је зи ци ма ука зу је на то да он ни је мо гао 
би ти обра зо ван пре при ма ња хри шћан ства, чи ме се прак тич но 
ис кљу чу је ње го во пра сло вен ско по ре кло. Оста је, ипак, ми ни мал-
на мо гућ ност да је мо жда по сто јао псл. при дев *mi losьrd ъ³⁶ у не-
ком дру гом, пр во бит ном зна че њу, ко је се из гу би ло на кон ње го вог 
укљу чи ва ња у хри шћан ску тер ми но ло ги ју. У оба слу ча ја мо ра ло 
би се ра ди ти о ста ри јем, до ћи ри ло ме то ди јев ском сло ју хри шћан-
ске лек си ке (а не ста ро цр кве но сло вен ском), чи ме се об ја шња ва 
пре те жно књи жев ни ка рак тер ре чи уз не до ста так не по сред ног 
грч ког пред ло шка. 

Да би се по ја сни ло пи та ње ка рак те ра и ста ри не при де ва ми ло-
ср дан, до дат но су раз мо тре не срп ске сло же ни це ко је са др же исте 
твор бе не еле мен те.

Ана ли за по ка зу је да сло же ни це са пр вом ком по нен том мило-³⁷ 
ни су из ра зи то че сте у са вре ме ном срп ском стан дард ном је зи ку. 
Њи хо ва знат на број ност у књи жев ном је зи ку ре ла ти ви зу је се чи ње-

³⁵ По треб но би би ло ис пи та ти ње гов ста тус и у оста лим сло вен ским је зи ци ма.
³⁶ Као што је мо жда по сто јао и псл. при дев *do br osьrd ъ (в. го ре).
³⁷ Сло же на лич на име на ни су би ла пред мет овог раз ма тра ња, па се из не те 

кон ста та ци је од но се ис кљу чи во на ана ли зи ра ну апе ла тив ну лек си ку. Ме ђу тим, 
име на са еле мен том mil- (као пр вим или дру гим чла ном) ни су рет ка у сло вен-
ској ан тро по ни ми ји, уп. чеш. Mi lo bud, пољ. Miłobǫdz < *mi lo bǫdъ, срп. Ми ̏лодāн 
< *mi lo danъ, Ми ̏ло дрāг, Мил драг (стсрп. Мильдрагь), Ми ̏одрāг < *mi lo dorgъ, Ми о-
друг (стсрп. Мильдро угь), Ми ̏лдрӯг < *mi lo drugъ, Ми о гост (стсрп. Мильгость), стчеш. 
Mil host < *mi lo gostь, струс. Ми лонѣгь < *mi lo ně gъ, срп. Ми ̏лорāд < *mi lo radъ, 
Ми ̏ло слав (стсрп. Ми ло славь), Ми ̏ло сав (стсрп. Ми ло савь), стчеш. Mi lo slav, струс. 
Ми ло славъ < *mi lo slavъ (ЭССЯ 19: 36–38); срп. заст. Бо го мил, буг. Бо го мùл, чеш. 
Bo hu mil, глуж. Bo hu mił, пољ. Bo gu mił, блр. Багумí л < *bo go milъ / *bo gu milъ (ЭССЯ 
2: 159), стчеш. Bo le mil < *bo l’e milъ (id. 186), стчеш. Da li mil < *da li milъ (ЭССЯ 4: 
186), стчеш. Do bro mil < *do br o milъ (ЭССЯ 5: 43), срп. Дра ̏го мио (стсрп. Дра го миль), 
стчеш. Dra ho mil < *dor go milъ(jь) (id. 75–76), срп. Ли хо мил (стсрп. Ли хо миль) < *li-
xo milъ (ЭССЯ 15: 93), срп. Ра до мил (стсрп. Ра до миль), стпољ. Ra do mił < *or do milъ 
/* ra do milъ (ЭССЯ 32: 149).



233

О придевима типа милосрдан

ни цом да нај ве ћи број при ме ра чи не пе снич ке ре чи и ко ва ни це. 
У на род ном је зи ку сло же ни це са ми ло- при сут не су у од ре ђе ним 
лек сич ко -се ман тич ким гру па ма (име на од ми ла, име на жи во ти ња, 
бо та нич ки на зи ви), али њи хо ва број ност да ле ко за о ста је за број-
но шћу слич них обра зо ва ња у књи жев ном је зи ку. Сло же ни це са 
ми ло- ни су би ле про дук тив не ни у ста ри јим фа за ма раз во ја је зи ка 
(ста ро срп ски / срп ско сло вен ски < ста ро сло вен ски). За ве ћи ну сло-
же ни ца са *mi lo-, ре кон стру и са них у ЭССЯ, пра сло вен ска ста ри на 
ни је из ве сна (што се не рет ко сиг на ли зи ра и у са мом реч ни ку).

Сло же ни це са дру гом ком по нен том -срд(ан) та ко ђе ни су че сте 
у са вре ме ном срп ском стан дард ном је зи ку. Слич на је си ту а ци ја и у 
књи жев ном и у на род ном је зи ку, где је број сло же ни ца са -срд(ан) 
крај ње огра ни чен. У ста ри јим фа за ма раз во ја је зи ка (ста ро срп ски 
/ срп ско сло вен ски < ста ро сло вен ски) сло же ни це са -срд(ан) су би-
ле знат но про дук тив ни је, с тим што се у ве ћи ни слу ча је ва ра ди ло 
о грч ким кал ко ви ма. Пра сло вен ска ста ри на сло же ни ца са *-sьrdъ, 
ре кон стру и са них у ЭССЯ, та ко ђе ни је из ве сна, али за њи хо во раз-
ма тра ње на пра сло вен ском пла ну не рас по ла же мо до вољ но ре пре-
зен та тив ним кор пу сом. 

Из не те чи ње ни це, пре све га оне о не на род ном ка рак те ру при де ва 
ми ло ср дан у срп ском је зи ку и не по у зда ној пра сло вен ској ста ри ни 
сло же ни ца са ком по нен та ма *mi lo- и *-sьrdъ, на по сре дан на чин 
пот кре пљу ју те зу о по ре клу стсл. ми ло сръдъ (< ствнем. milt her zi) све-
до че ћи да овај при дев, по свој при ли ци, ни је мо гао на ста ти ни ти 
би ти по зајм љен у пра сло вен ском пе ри о ду, чи ме се до дат но оспо ра ва 
ње го во сво ђе ње на псл. *mi losьrd ъ(jь). 
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Marta Bjeletić

The Adjectives of the Type milosrdan (a contribution 
to the study of compounds in the Serbian language)

S u m m a r y
Based on Gusmani’s interpretation of the Old Slavic милосръдъ as a hybrid 

calque of the Old High German miltherzi, the paper traces back the development 
of the lexical family of the adjective milosrdan in the Serbian language, from the 
modern standard language to the Old Slavic. The conclusion is reached that in 
Serbian, the adjective milosrdan did not originate from vernacular language, while 
historical evidence of its use can be found not only in contexts written in Old Slavic 
but also in those written in the Old Serbian language. Although its formation is 
archaic, the semantics of this adjective in Slavic languages show that it could not 
have been formed before the adoption of Christianity, which practically denies 
the possibility of its Proto-Slavic origin.

In order to explain the character (whether it is a vernacular or a literary 
word) and the time of origin of the adjective milosrdan, it is placed in the context 
of similar word-formation structures (i. e. the adjectival compounds with milo- 
as the first component and those with -srdan as the second component) at all 
chronological levels.
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The analysis has demonstrated that: a) the compounds with milo- as the 
first component are not particularly frequent in modern standard Serbian; in 
the literary language, such compounds generally belong to the poetic lexicon; 
in the vernacular language, they can be found in some lexical-semantic groups 
(petted names, names of animals, botanical names); the compounds containing 
milo- were not productive even in earlier stages of language development (Old 
Serbian / Serbo-Slavic < Old Slavic); for most compounds containing *milo- a 
Proto-Slavic origin cannot be confirmed; b) the compounds with -srd(an) as the 
second component are also not frequent in the modern standard Serbian language 
and the situation is similar in the literary and vernacular languages; in earlier 
phases of language development (Old Serbian / Serbo-Slavic < Old Slavic), the 
compounds containing -srd(an) were considerably more productive but in most 
cases such words were Greek calques; a Proto-Slavic origin of the compounds 
containing *-sьrdъ cannot be confirmed and the lexical corpus for their analysis 
in the Proto-Slavic context is not substantially representative.

The presented facts indirectly corroborate the hypothesis on the origin of the 
Old Slavic милосръдъ, demonstrating that the adjective could not have originated 
or been adopted in the Proto-Slavic period and disputing the assumed association 
with the Proto-Slavic *milosьrdъ(jь).
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