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Дуг Павлу Ивићу

Поштоване колеге,
Број ни су раз ло зи због ко јих ми је ве ли ка част и за до вољ ство што да-

нас и ов де при мам на гра ду ко ју до де љу је Сла ви стич ко дру штво Ср би је.
Ве о ма ми је дра го што је Од бор за до де лу на гра де Па вле Ивић од лу чио 

да на гра ди и јед ну књи гу чи ја те ма ти ка не спа да у ужу област сла ви сти-
ке, већ се ба ви про жи ма њем сло вен ских и не сло вен ских је зич ких еле ме-
на та, срп ских и тур ских. Јед на се зна чај на цр та на ше исто ри је и тра ди ци је 
— за јед нич ки жи вот са раз ли чи тим ци ви ли за ци ја ма и кул ту ра ма на Бал ка ну 
— као у вре мен ско-про стор ној жи жи са ку пља ла и ве ко ви ма тра ја ла упра во 
у При зре ну. Од жи вог спле та при то ка, све до чан ста ва ме ђу соб них ути ца ја 
срп ског и дру гих је зи ка и кул ту ра на том про сто ру, да нас је пре о ста ло тек 
не што на лик пре са хлом ко ри ту, траг у вре ме ну, а са мо јед ну од по нор ни ца 
тог не ка да бо га тог сли ва чи ни ру ко пи сна збир ка ре чи Ди ми три ја Че ме ри ки-
ћа, на осно ву ко је је ова сту ди ја и на пи са на. Про фе со ру Сло бо да ну Ре ме ти-
ћу ду гу јем за хвал ност што ми је тај дра го це ни ру ко пис пре дао на чу ва ње и 
за ис тра жи ва ње.

За до вољ ство ми је што на гра ду при мам баш ов де, на Фи ло ло шком фа-
кул те ту, на ко ме је за по че ло мо је обра зо ва ње као ори јен та ли сте, на ста ви ло 
се из ра дом ма ги стар ске и док тор ске те зе и пре ра сло у тра јан по зив ис тра-
жи ва ча ути ца ја тур ског је зи ка и кул ту ре на срп ски. Мо ји про фе со ри, Сла во-
љуб Ђин ђић, Дар ко Та на ско вић и Ан ђел ка Ми тро вић, по ред оста лих, за слу-
жни су што ори јен та ли стич ки стуб ове књи ге има до бре те ме ље.

По себ ну ми ра дост при чи ња ва то што на гра да но си име Па вла Иви ћа. 
Не са мо за то што се ра ди о јед ном од нај ве ћих срп ских лин гви ста, не го и 
сто га што је про фе сор Ивић осно вао Ети мо ло шки од сек Ин сти ту та за срп-
ски је зик САНУ, у ко ме ја већ ви ше од два де сет го ди на ра дим. Упра во ми је 
он ука зао на не ке од нај ва жни јих та ча ка осло н ца нео п ход них за ис прав но 
ту ма че ње по ре кла тур ци за ма. Се ћам се ка ко ме је, при ли ком на шег пр вог 



Ка изворима речи216

раз го во ра у по сла сти чар ни ци За греб, пи тао знам ли за што је тур ска реч kö-
prü ‘мост’ код нас пре у зе та у об ли ку ћу при ја? Та да, бу ду ћи тек свр ше ни 
сту дент, од го вор ни сам зна ла. Тим пи та њем, а и так тич ним об ја шње њем 
ко је је по том усле ди ло, про фе сор Ивић же лео је да ми пре до чи нео п ход ност 
по зна ва ња и тур ских и срп ских ди ја ле ка та и њи хо вог исто риј ског раз во ја за 
по у зда но ети мо ло ги са ње тур ци за ма у срп ском је зи ку. Да мо же да ви ди ову 
да нас на гра ђе ну књи гу, си гур на сам да би се и он об ра до вао ко ли ко је ње гов 
он да шњи са го вор ник на том по љу на пре до вао.

Не ма ли део овог при зна ња при па да и ко ле га ма из Ети мо ло шког од се-
ка, др Ја сни Вла јић-По по вић, др Мар ти Бје ле тић и ака де ми ку Алек сан дру 
Ло ми. Ова књи га је на мно го на чи на плод са рад ње, струч не и људ ске, ко ја 
у Ети мо ло шком од се ку по сто ји од ње го вог осни ва ња. По себ но ми је за до-
вољ ство што на гра ду при мам баш ове го ди не, ка да се обе ле жа ва три де сет 
го ди на на стан ка тог од се ка и по чет ка ра да на Ети мо ло шком реч ни ку срп-
ског је зи ка. Ре зул та ти ове ‘Бе о град ске ети мо ло шке шко ле’ би ће, на дам се, 
уско ро до ступ ни у ви ду ју би лар ног збор ни ка ра до ва са рад ни ка по све ће них 
овом про јек ту, где ће се на ћи и њи хо ва ком плет на, бо га та би бли о гра фи ја. 
Ти ме ће мо се и ми, пред ста вља ју ћи пре сек тро де це ниј ског ра да, на из ве стан 
на чин, оду жи ти свом осни ва чу, Па влу Иви ћу.

Же ле ла бих да за вр шим под се ћа њем на је дан одо ма ће ни тур ци зам ко ји 
се мо же на ћи у Ети мо ло шком, као и у оба да нас на гра ђе на реч ни ка и ко ји их 
на сли ко ви ти на чин по ве зу је. То је ама нет ‘за ве шта ње, оно што се не ко ме 
по ве ри на чу ва ње и ста ра ње’. На сва ки од ових реч ни ка мо же се гле да ти као 
на ама нет — Ди ми три ја Че ме ри ки ћа, про фе со ра Па вла Иви ћа и про фе со ра 
Ми ле те Бу ку ми ри ћа, са ко јим ми је по себ на част што ову на гра ду де лим.

Снежана Петровић*

* Го вор по во дом до де ле на гра де „Па вле Иви ћ“ за књи гу Тур ци зми у срп ском при зрен-
ском го во ру, Фи ло ло шки фа кул тет у Бео гра ду, 24. мај 2013. го ди не.




