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(Зар ти то мислиш? ↔ Ти то мислиш зар?)

У ра ду се на кон пре гле да трет ма на ко ји реч ца зар/зар/зар има у гра -
ма ти ка ма и опи сним реч ни ци ма срп ског је зи ка (као и су сед них бал кан -
ских ју жно сло вен ских), раз ма тра ње на ети мо ло ги ја: од ба цу је се Ско ко -
во иди о глот ско ту ма че ње у ко рист Ре ше та ро вог ви ђе ња да зар, као и ста -
ри је за(ј)ер, по ти че од тур. za hir adv. ‘очи то, сва ка ко’, ‘из гле да, мо жда’.
На гра ђи из реч ни ка (укљу чу ју ћи пар ди ја ле кат ских) и из де ла пи са ца
XIX–XX ве ка, ре кон стру и ше се пут се ман тич ко-син так тич ког раз во ја
реч це у мо дал ној функ ци ји и зна че њу ‘ваљ да, мо жда’ пре ко пре ла зних
зна че ња (усло вље них ва ри ра њем по зи ци је реч це у ре че ни ци и ин то на -
ци јом), до да нас пре о вла ђу ју ћег упит но-уз вич ног, са при зву ком чу ђе ња,
на по чет ку ре че ни це.На кра ју се до зво ља ва мо гућ ност да је у пи та њу хи -
брид на реч на ста ла на сло ја ва њем тур ци зма на до ма ћу упит ну реч цу зар
ко ји се мо же до ве сти у ве зу са пољ. заст. zaż < псл. *za-že.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ети мо ло ги ја, по зајм ље ни ца, тур ци зам,
се ман ти ка, син так са, упит на речцa, мо дал ност, зар.

0. Про блем са упит ном реч цом зар ука зао се, не на да но, при ли -
ком ра да на при руч ном ети мо ло шком реч ни ку срп ског је зи ка. Иако
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се оче ки ва ло да то бу де јед на од рет ких ру тин ски об ра ђе них од ред -
ни ца, ис по ста ви ло се да ова те ма зах те ва до дат но ис тра жи ва ње.
Опи сни реч ни ци срп ског је зи ка, са мим тим што не на во де њен стра ни
пред ло жак, им пли цит но се сла жу да је у пи та њу реч до ма ћег по ре кла.
Ско ков ети мо ло шки реч ник та ко ђе је ту ма чи као иди о глот ску твор -
бу, али тек уз гред и не у вер љи во. Ме ђу тим, реч ца зар не ма ја сне сло -
вен ске па ра ле ле. Дав но пред ло же ни тур ски ети мон за не ма ри ван је
или оспо ра ван. Сто га је цео „слу чај“ зах те вао пре и спи ти ва ње, сли -
ко ви то пред ста вље но кроз два пи та ња по ста вље на у под на сло ву.

0.1. Ди ле ма око (не)јед на ко сти та два пи та ња да нас за пра во не
по сто ји, по што оно дру го са вре ме ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка
уоп ште не зву чи ис прав но – осим ако му се на кра ју до да реч ца не,
нпр. Ти то (не) ми слиш, зар не?. Али он да не ма се ман тич ке јед на -
ко сти из ме ђу два по ста вље на пи та ња: док пр во, у јед ном уме ре но
екс пре сив ном то ну, из ра жа ва из не на ђе ње, чу ђе ње, згра жа ва ње, не -
при хва та ње и сл., дру гим се тра жи, и оче ку је, по твр да из не те прет -
по став ке, афир ма тив не или не га тив не.

0.2. Ди ле ма око пи та ња из под на сло ва ни је по сто ја ла ни пре век
и по до два, јер се та да из ме ђу две на ве де не ре че ни це мо гао ста ви -
ти знак јед на ко сти. Та ква је си ту а ци ја по тра ја ла све до по чет ка (бар
до 30-их го ди на) XX ве ка, ка да већ до ла зи до озбиљ ног ко ле ба ња –
о че му су ди мо по то ме што је др Ра до мир Алек сић до шао у при ли ку
да из не се струч но ми шље ње да реч ца зар има и с т у  ф у н к  ц и  ј у
и  з н а  ч е  њ е на по чет ку упит не ре че ни це и на ње ном кра ју, ка да
чак мо же би ти и из о ста вље на: „Не ви диш ли зар? је п о  ј а  ч а  н о  п и  -
т а  њ е  с а  н и  ј а н  с о м  ч у  ђ е  њ а (про ред Ј.В.-П.), ко је увек уно си
зар; ина че је пот пу но пра вил но: Не ви диш ли? или Зар не ви диш?“1

(за још при ме ра упо ред не, та у то ло шке упо тре бе ли и зар, в. § 4.4.2.;
за зар на кра ју ре че ни це, на ро чи то код Ну ши ћа, в. § 4.4.1.1.).

1. Са вре ме не гра ма ти ке срп ског је зи ка, бу ду ћи нор ма тив ног ка -
рак те ра, не са гле да ва ју реч цу зар у це ли ни, већ са мо у ње ној стан -
дард ној упит ној функ ци ји.

1.1. Та ко нај но ви је ПИ ПЕР/КЛАЈН (2014: 215 § 472, у одељ ку о
реч ца ма): „Упит на реч ца зар из ра жа ва чу ђе ње (Зар је већ под не?),
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1 Ова ко у од го во ру на, ина че не на ве де но, пи та ње чи та о ца В. А., у ру бри ци
„На ша по шта“, ча со пи са Наш је зик, го ди на II, све ска 4, Бе о град 1933, стр. 125,
као од го вор бр. 7. Да је ко ле ба ње још увек у то ку, нпр. у го во ру Бо сан ских Ера,
по твр дио нам је проф. Сло бо дан Ре ме тић, ко ји ва ри јан те из на сло ва на шег ра да
осе ћа као си но ни ме „са мо жда ма ло ви ше чу ђе ња у дру гом слу ча ју“.



слу жи за пи та ња на ко ја се оче ку је од ри чан од го вор (Зар же лиш да
на стра даш?) од но сно по твр дан од го вор ако је пи та ње у од рич ном
об ли ку (Зар ни је ле па?)“. Да ље (420 § 1213, у кла си фи ка ци ји упит -
них ре че ни ца по сте пе ну ин фор ма тив но сти): „… го вор но ли це оче -
ку је или је оче ки ва ло не што дру го од оно га што зна чи пре ди кат у
упит ној ре че ни ци с реч цом зар, нпр. Зар од ла зиш? (= Ми слио сам
да оста јеш), Зар не спа ваш? (= Ми слио сам да спа ваш) и сл.“. Та -
ко ђе (423 § 1226, по во дом на во де ћих пи та ња): Ви де ли сте их, зар не?;
Ви де ли сте их, зар ни сте?; Зар их ни сте ви де ли?; Зар сте их ви де -
ли? тј. оче ку јем да ка же те да их ни сте ви де ли.“ И нај зад (215 § 1235,
по во дом по де ле упит них ре че ни ца пре ма при су ству или од су ству
не га ци је) ука зу је се да не га ци ја у упит ној ре че ни ци мо же би ти и
им пли цит на, као у ре че ни ца ма са реч цом зар: Зар га по зна је те?, а ако
је пре ди кат у ре че ни ци са реч цом зар у не га ци ји, под ра зу ме ва на прет -
по став ка ни је не га тив на, не го афир ма тив на: Зар га не по зна је те?

1.2. Прет ход но је СТЕ ВА НО ВИЋ (1986: 15–16, по во дом упит них
ре че ни ца) ис та као са мо ни јан су ди вље ња, чу ђе ња или из не на ђе ња
у упит ним ре че ни ца ма ко је по чи њу са зар,2 a на при ме ре са не га ци -
јом ни је се ни освр нуо.

2. Реч ни ци срп ског од но сно срп ско-хр ват ског је зи ка (има мо у
ви ду нај ве ће и нај зна чај ни је, од Ву ко вог до RJA, РСА, РМС, Мо ско -
вље ви ће вог, РСЈ) сво јом бо га том гра ђом3 пру жа ју пу ни ју али још
увек не са свим ја сну сли ку: већ ско ро две ста го ди на, од пр вог из да -
ња Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка, оба ве шта ва ју нас о две раз ли чи те
син так тич ко-се ман тич ке упо тре бе реч це зар: јед на је упит но-уз вич на,
на по чет ку ре че ни це (ко ју, осим РМС, сви до но се на пр вом ме сту)
а дру га је мо дал на, на нео д ре ђе ним по зи ци ја ма у ре че ни ци (ма да
нај че шће цен трал ној), ко ја се раз ли чи то де фи ни ше. При том ову
реч цу тре ти ра ју као ен кли ти ку ко ја, уко ли ко је сте на гла ше на, мо же
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2 Илу стро ва но при ме ри ма из до брих пи са ца (нпр. Л. Ла за ре ви ћа, И. Ан дри -
ћа, М. Се ли мо ви ћа, В. Пе тро ви ћа, М. Ла ли ћа).

3 Ов де ће број при ме ра из RJA и РСА би ти огра ни чен на по је дан-два, са
скра ће ни ца ма раз ре ше ним до ни воа име на пи сца – за де та ље тре ба по гле да ти у
из вор. При ли ком ну жне кван ти та тив не три ја же при ме ра углав ном смо из о ста -
вља ли оне из за пад них ка то лич ких пи са ца што ка ва ца, али ра ди са гле да ва ња аре -
а ла и хро но ло ги је тре ба ука за ти на њи хо во по сто ја ње и скре ну ти па жњу на чи -
ње ни цу да број не по твр де код сла вон ских пи са ца с кра ја XVI II ве ка (А. Ка ни -
жли ћа-По же жа ни на, Ђ. Ра пи ћа-Гра ди шча ни на, Б. Ле а ко ви ћа, М. А. Рељ ко ви ћа)
до ла зе са мо у упит ном зна че њу, осим у ар ха ич ном об ли ку за(ј)ер где се ја вља ју
оба зна че ња (в. § 2.4.1.).



но си ти крат ко си ла зни или ду го си ла зни ак це нат (РСА упра во та ко,
у РСЈ са мо не ак цен то ва ни об лик, код Мо ско вље ви ћа са мо крат ко -
си ла зни, у РМС и RJA са мо ду го си ла зни). И нај зад, у Ско ко вом ети -
мо ло шком реч ни ку речцa зар ни је аде кват но про ту ма че на (в. § 3.4.),
а и ди ја ле кат ски реч ни ци је рет ко бе ле же (в. § 2.7. нн.).

2.1. Ву ков Срп ски рјеч ник, још у пр вом из да њу (1818), до но си
оба зна че ња илу стро ва на ја сним при ме ри ма: зар 1) eine Par ti kel, um
zu fra gen: et wa, non ne? an?, num? ne? зар ти не знаш? зар ће и он до -
ћи? зар има?; 2) et wa, vi el le icht, ni fa lor, ut pu to: до ћи ће зар и он?
има зар? Да кле, ре че ни це Зар има? и Има зар?, иако обе са упит ни -
ком, Ву ку ни су исто зна чи ле.

2.2. МО СКО ВЉЕ ВИЋ (1966: 210): зар реч ца 1. упит на, ка да се
обич но оче ку је по твр дан од го вор: Зар га ти не по зна јеш? 2. мо дал -
на = ваљ да, мо жда: Она ће зар то зна ти? Пр во зна че ње ни је тач но
де фи ни са но4; код дру гог је при мер до бар, са ти пич ном цен трал ном
по зи ци јом мо дал ног зар у ре че ни ци.

2.3. РСА (6/1969: 326–327): пре ци зно дефинишe две ни јан се пр -
вог зна че ња, са до ста при ме ра (ов де их на во ди мо ре стрик тив но, в. нап.
3): зар (кад је на гла ше но: зар и зар) реч ца 1. у пи та њи ма или уз вич -
ним ре че ни ца ма ко је има ју об лик пи та ња а.) за ис ти ца ње не при хва -
тљи во сти или нео прав да но сти не че га, у не ве ри ци, сум њи, чу ђе њу.
Же на: „Зар ти је на па ло на очи, те не ви диш да то ни је ко ше но, не го
стри же но!“ (НПр Вук);5 б. за јед но са не га ци јом, кад се из о ста нак
не че га при ма као не што нео че ки ва но, нео бич но, ма ње оправ да но и
сл. – Ви се, на рав но … ми сли те … за по пи ти, зар не? (Сре мац); 2. кад
се ис ка зу при да је ка рак тер не из ве сно сти, хи по те тич но сти: ваљ да,
би ће. Што год не раз у ме те, пи тај те, па ће се зар на ћи, ко ће вас као
што тре ба оба ве сти ти (Шап ча нин); Ђа во се на ђе и по рас кр шћи ма,
око гро ба ља … не што му зар ми ло око та ки је’ мје ста (Б. Ћо пић).

2.4. RJA (22/1975: 336–337): zаr adv. a) upit na če sti ca, ko ja uvo di
pi ta nje, ko jim se pi tač za ču đu je ono me o čem go vo ri. Od po čet ka XVIII
v. … Zar je is po ved sen ten ci ja na še smr ti? (Ra jić), Jo va ne, bra te ro đe -
ni, zar ne ma one mi lo sti, što no je bi la kod maj ke? (Nar. pjes. Vuk), Pa
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4 Оче ки ва ни од го вор је по твр дан за то што на ве де ни при мер са др жи не ги ра -
ни пре ди кат – ина че би би ло обр ну то (в. по след ње при ме ре у § 1.1.).

5 Ов де се не тре ти ра ју по себ но при ме ри ре ђе, елип тич не, упо тре бе (ви ше у
уз вич ном не го упит ном то ну): Зар из је сти чи та ву њи ву ку ру за, па не за сла ди ти
с па ли гра пом …, е то би би ло Бо гу пла ка ти! (П. Ко чић), Зар дво је де це по ко пао
и Ран ђу три да на и три но ћи тра жио по мут ној Мо ра ви … па ће сад за ју не том
шмр ко ва ти (Д. Ра дић) (исти и у РМС). За слич не слу ча је ве уп. § 4.5.3.



zar umi ješ či ta ti i pi sa ti? – upi ta ga onaj go spo din. (Nar. prip. Vr če vić);
b) zar isto što mo žda, po svoj pri li ci, ako se ne va ram, či ni mi se. Zar je
ta ko iz vo li la sud bi na… (Ob ra do vić),6 Ju če mu se ne što pri vi đa lo, zar vi -
dio svo ju smrt ne nad nu, đe će nje ga sko ro nad vla da ti (Nar. pjes. Pe tr.),7

Pred ku ćom ne tko sto ji pa nas so či, utr ka u ku ću zar ka za ti do ma ći nu
(Ko la u ba nja luč kom ko ta ru u Bo sni, ZNŽ 13, 143). Иако су број ни
при ме ри свр ста ни у све га два зна че ња, за по је ди не је ја сно да ни су
ис прав но рас по ре ђе ни (в. нап. 6, 7).

2.4.1. RJA (21/1974: 943–944) је ди ни до но си ва ри јан ту za jer adv.
i conj. [ш то је нор ма ли зо ван об лик фре квент ни јег za er, јед ном и za -
her], u XVI II vi je ku8… a) za jer isto što upit no zar. Te za er ne imam se
stra ši ti, da vas mlo go ta ki(h) ima? (La strić). Iva ne, što či niš? Za er se ne
osi ćaš da je Isus me štar, a ti si uče nik? (La strić). Ono (pro vi đe nje bož je)
na sto ji (h)ra ni ti pti či ce le te će po zra ku …, pak će, za er osta vi ti si ro ma -
ke? Ne će, ne! (La strić) [као да зна чи ‘не ће ваљ да’]. Da nas ne mo reš,
a za er češ mo ći su tra? (La strić) [овде са мо упит но ‘да ли’]. Ah, što si
do šao k me ni, slu go bo ži ja, za po ka za ti za er gri he mo je? (La strić). Je da
mu za er sa mo s vri me ni tim va lja de za do volj nu bi ti? (Pa vić). Za er je kra -
đa ve lik grih? je zgra 100. Za jer to mu ni je do sta, što rob nje zin žde ruć
po sta? (Do šen); b) iz van upit nih re če ni ca za jer isto što, po svoj pri li ci,
mo žda, valj da i sl. Vla si, rka ći re ku main, za er, a to je tur ski (Mar gi tić).
Ko ji dok zdrav bi(j)aše ni(j) ži vio brez po ko re; sa svim ti zim za er (štamp.
za her) (sic!, на гла си ла Ј.В.-П.) bu du ći bo gu drag, otje ga sa svim is ku -
ša ti (La strić). Vi di la bi za jer pri je (sri ća) da vla da nje za te ni je, kad te ho -
lost za ro bi la (Do šen). Kri vo joj je (t.j. so to ni) da se za jer či ni što je ono
u du bi ni. (Do šen).

2.4.2. RJA (21/1973–1974: 671 s.v. za) za er (za er) isto što zar:
num; mo žda, valj da. Na šao u ni ki(h) knji žni ca(h) da se mo gu dva vi ro -
va nja re ći u Gosp. kru ni ci, za er (t.j. mo žda) jed no naj pre (naj pri je), a
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6 Овај при мер је био сме штен под a). Да ту ни је посре ди упит но не го мо дал -
но зна че ње, ви ди се из ши рег кон тек ста, уп. § 4.1.3.

7 И овај при мер је био свр стан под упит но зна че ње. За још по твр да из ме -
ште них одав де в. § 4.1.1., § 4.2.

8 Све по твр де су из де ла пи са ца по ре клом Сла во на ца (в. нап. 3) и из тзв. Бо -
сне Сре бре не: Ф. Ла стри ћа, Е. Па ви ћа, В. До ше на и С. Мар ги ти ћа (упра во ње гов
је нај ста ри ји по мен са ети мо ло шком на по ме ном и по дат ком да реч ко ри сте „Вла -
си рка ћи“ [тј. православци], из де ла Из по вед кар сти ан ска… по фра Сти па ну
Иаича ни ну од Мар ко вац али ти Мар ги ти ћу штам пан ћи ри ли цом у Мле ци ма
1704). Ов де пре но си мо све при ме ре, без три ја же (в. нап. 3), јер су бит на илу стра -
ци ја пр вих по ме на пре ла зних об ли ка.



dru go na svr si. La strić. Te za er ne imam se stra šit, da vas mlo go ta ki(h)
ima …? La strić. Za jer su ta ne do ku če na ču de sa ono ra sta ja nje Cr ve no -
ga mo ra? … Za jer da se mi nji ma ču di mo? Ne za i sto. Pa vić.

2.5. РСЈ (2007: 412) зар реч ца 1.а. у упит но-уз вич ним ре че ни ца -
ма, за ис ти ца ње не ве ри це, сум ње, чу ђе ња: – Зар си већ сти гао? Зар
те бе да од би ју?! б. за јед но са не га ци јом. – До ћи ћеш, зар не? 2. кад
се ис ка зу је сум ња, хи по те тич ност: ваљ да, би ће: Вра тио се ку ћи,
по же лео се зар де це.

2.6. РМС (2/1967: 202) је ди ни ме ђу ов де ци ти ра ним реч ни ци ма
до но си обр нут ре до след два зна че ња (уп. и ди ја ле кат ски, Уско ци
§ 2.7.2.): зар1 1. реч ца за сум њу: ваљ да, мо жда: – Не ко се зар сје тио
про ље ћа и дје тињ ства (Б. Ћо пић); 2. уз вич но-упит на реч ца (у фор -
мал ним пи та њи ма ко ја из ра жа ва ју не ве ри цу, чу ђе ње или од би ја ње,
по ри ца ње): Слу жи ти се кра дом, за се дом и мра ком – зар се та ко ра -
ди са та квим ју на ком (Змај); 3. до пу сни ве зник: кад сам (мо гао), куд:
– Зар дво је де це по ко пао, те ћу сад за ју не том шмр ко ва ти (Д. Ра -
дић). Ово по след ње, до тле не ре ги стро ва но, ни је по себ но зна че ње
већ са мо ва ри јан та прет ход ног.9

2.7. Ди ја ле кат ски реч ни ци – осим њих два (в. да ље) – због још увек
жи ве прак се да бу ду ди фе рен ци јал ни у односу на Ву ка, ни су од ко -
ри сти: чак два де се так нај о бим ни јих реч ни ка не ма ју од ред ни це са
реч цом зар.10

2.7.1. Реч ник го во ра Ко со ва и Ме то хи је дру га чи је не го ина че
сег мен ти ра зна че ња: зар и зар: 1. до ла зи на по че так упит них ре че -
ни ца: Зар је дошао?, Зар је отишао?; 2. из ра жа ва сум њу, мо жда: Па
ми се размине зар.11 – Зар ако је дошао. – Зар ће и он да иде? (Еле -
зо вић 1: 198). Да кле, ов де у пр вом зна че њу има мо обич но пи та ње,
где је зар = ли, од но сно: Зар је дошао? = ‘Је ли до шао?’, Зар је
отишао? = ‘Је ли оти шао?’. У дру гом је об је ди ње на мо дал на упо тре -
ба (у пр ва два при ме ра) са упит но-уз вич ном ко ја из ра жа ва чу ђе ње
и сл., што од сли ка ва по след њи при мер. Оста је тај на от куд раз ли ка
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9 Посре ди је елип тич ни из раз са упит ном реч цом у ини ци јал ном по ло жа ју,
као „Зар [ја ко ји сам /он ко ји је] ура дио то и то…“ (в. § 4.5.3. за ви ше та квих при -
ме ра код Ну ши ћа, и нап. 5 за при ме ре из РСА).

10 Из обла сти Ва со је ви ћа, Вој во ди не, Вра ња, Ду бров ни ка, За га ра ча, Ја бла ни -
це, Ка че ра, Ку ча, Ле сков ца, Ни шке Ка ме ни це, Ти мо ка, Пи ве, Пот ко зар ја, Про -
шће ња, Спи ча, Ужи ца, Цр не Тра ве итд. Је ди но у реч ни ци ма из Пи ро та, и са мо у
по след њем ти моч ком Ј. Ди ни ћа (Мо но гра фи је 4), Бе о град : ИСЈ СА НУ 2008, на -
ла зи се зер као упит на реч ца, очи то као ло кал ни бу га ри зам.

11 Уп. дру ги при мер у од ред ни ци раз ми нут се ‘раз и ћи се, про ћи се, за ме ни -
ти’: – Зар ако сте се разминули негде (ibid. 2: 163).



у на гла ску код два раз ли чи та зна че ња, и пи та ње от куд ду го си ла зни
на гла сак на по чет ку ре че ни це,12 где би се оче ки ва ла не на гла ше ност
– бар у упит ној упо тре би.

2.7.2. И реч ник Уско ка се раз ли ку је од стан дард них: зар 1. прил.
‘мо жда, ве ро ват но, ваљ да’. –А. Ни је до шо. Б. Зар за то што га бо ли
но га. – Лок ну пас ис [= из] ко ри та и не шће ви ше, зар му вре ло. –
Он је, зар, за но ћи јо у Си ров цу. – Ура ди ћу и ја зар не што. – Они зар
не ма ју кљу се та. 2.а. Упит на реч ца с ни јан сом чу ђе ња. – Зар си га
до вео? – Ни је зар? – Зар они не ма ју кљу се та? 2.б. ‘за и ста, уисти -
ну’. Зар ни је до ни јо љеб?! (Ста нић 1: 246). Ово по след ње зна че ње
дру ги реч ни ци не бе ле же (оно од го ва ра тур ском ‘без сум ње, сва ка -
ко’, в. § 3.3.1., уп. и бу гар ско 1. у РБЈ, мар ки ра но као „про сто на род -
но“, § 3.2.1.).

3. Већ је по ме ну то да реч ца зар не ма ја сне па ра ле ле у оста лим
сло вен ским је зи ци ма, али тре ба до да ти да из у зе так чи ни ма ке дон -
ски, а тек де ли мич но и бу гар ски – што би у прин ци пу го во ри ло за
бал ка ни зам.13 (Дру го је пи та ње историјскиx и ди ја ле кат ских по твр -
да, пољ ске и ру ске, в. § 5.1.). С об зи ром на про бле ма тич ност Ско -
ко вог иди о глот ског ту ма че ња ове ре чи (в. § 3.4.), као и на чи ње ни -
цу да је не са др же ни реч ни ци стра них ре чи (нпр. Клај на и Шип ке)
ни ти реч ни ци по зајм ље ни ца у срп ском је зи ку (не са мо Шка љи ћев
реч ник тур ци за ма, не го ни они по све ће ни гер ма ни зми ма, ро ма ни -
зми ма, хун га ри зми ма и сл.), тре ба да се упо ре де, је ди ни по зна ти,
по да ци из су сед них бал кан ских сло вен ских је зи ка.

3.1. Ма ке дон ски књи жев ни је зик има об ли ке ко ји се и фо нет ски
и се ман тич ки по кла па ју са срп ски ма: (РМЈ 1: 227) зар реч ца 1.
(упит но) Зар и тој е дој ден?; Зар не им бе ше до ста?; 2. (мо дал но)
‘ваљ да, мо жда’: Зар не е дој ден чо ве кот. Не ма мо осно ва да су ди мо
да ли се ов де ра ди о по зајм ље ни ци или не.

3.2. Бу гар ски реч ни ци (узе ли смо у об зир опи сни РБЕ, реч ник
ар ха и за ма РРОД и реч ник Ге ро ва, те ети мо ло шки БЕР) об лик зар
ре ги стру ју са мо као за ста рео и ди ја ле кат ски (§ 3.2.2.1, 3.2.3.1.) од -
но сно ко ло кви ја лан (за ре), док као се ман тич ки екви ва лент срп ској
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12 Са мо крат ко си ла зни (и са мо у упит ној реч ци са ни јан сом чу ђе ња и сл.)
да нас у се вер ној Ме то хи ји бе ле жи БУ КУ МИ РИЋ (2012: 177).

13 Фор мал но се не мо же та ко тре ти ра ти, јер би реч тре ба ло да бу де за сту -
пље на у три је зи ка ко ји при па да ју ба рем две ма је зич ким по ро ди ца ма, а ов де су
све по твр де из сло вен ских је зи ка: ал бан ски не ма од го ва ра ју ћу реч, а бли ско знач но
и чак са звуч но рум. dar прил. заст. ‘да, пре ма то ме, зна чи; си гур но, раз у ме се’, ни -
је раз ви ло упит но зна че ње (а и са мо је без ја сне ети мо ло ги је, в. CI O RA NE SCU 276).



реч ци до но се књи жев но зер (§ 3.2.1.), у ди ја лек ти ма још са про ши -
ре њи ма -е, -и, -я, -ем, ко је има и зна че ње ка у за тив ног ве зни ка
(§ 3.2.2.2., 3.2.3.2.).

3.2.1. РБЈ не ма зар, већ са мо (РБЈ 5: 906–907): зер че сти ца 1.
про сто на род но, за по ја ча ва ње са гла сно сти, ‘под ра зу ме ва се и сл.’;
2. у пи та њи ма, за из ра жа ва ње из не на ђе ња, чу ђе ња, не ве ри це, ‘зар’.
(– Зер оби чаш та ко ва не що?, – Зер, за ра ди ме не?, –Зер всич ко то ва
ще про че теш?); 3. за из ра жа ва ње про ти вље ња, нео до бра ва ња, че -
сто са при зву ком иро ни је (– Млад е още, ви ка. – Е, млад съм, зер, –
ре че за сра ме но Стан чо).

3.2.2.1. РРОД 151: зар везн. ди јал. (од перс.-тур. zi ra) ‘зар’? Че
ка къв пра зник е днес? – Как, зар ти не зна еш, днес е Про та сов
ден!.14 РРОД 159: зèрè(м) везн. заст. (од перс.-тур. zi ra) ‘јер, по што,
бу ду ћи да, за то што’ (са ви ше не дво сми сле них при ме ра).

3.2.2.2. ГЕ РОВ (2: 152) та ко ђе пра ви се ман тич ку ди стинк ци ју из -
ме ђу (ка у за тив ног) ве зни ка зе ре (не ак цен то ва ни об лик ту ма чи се
до ма ћим си но ни ми ма зи ра, зач то то, че и рус. по томý что) и
(упит не) реч це зéръ (ова ко ак цен то ван об лик ту ма чи се до ма ћим
екви ва лен ти ма ле ма, та и рус. рá зве). Обе су ре чи озна че не као тур -
ци зми, без на во ђе ња кон крет ног пред ло шка. Дру га је илу стро ва на
при ме ри ма Зе ръ ты не зна еш? и Та ка зе ръ? за ко је се да ју два ту -
ма че ња: а) Та ко је и б) У спрд њи: Ни је та ко.

3.2.3.1. БЕР 1: 606: зар3 ‘да, та ко; зар’ (Смо љан). – В. зер.
3.2.3.2. БЕР 1: 636: зер, зе ре разг., ди јал. ‘ка ко да не, зар’, за ре

разг., зèря ди јал. ‘јер, по што’, зèри (Де бар), зèрем ‘јер, по што; из гле -
да, чи ни ми се’ (Ку куш). – Пре ко тур. zi ra од перс. zi ra.15

3.3. Тур ски пред ло жак ко ји се на во ди у буг. реч ни ци ма, ина че
ка у за тив ни ве зник пер сиј ског по ре кла, zi ra ‘јер, по што, бу ду ћи да,
за то што’,16 осим фо нет ске не по ду дар но сти, ни зна че њем ни ка ко не
од го ва ра срп ском зар (ве ро ват но ни буг. зар или зер) те тај ети мон
мо же мо за не ма ри ти. Ме ђу тим, за на ше мо дал но зна че ње по сто ји
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14 Овај и још пар при ме ра из пре во да књи ге о бу гар ској ца ри ци Рај ни, Еле -
не Му те ве, из 1852.

15 Не ула зе ћи у раз ло ге да се зар без ко мен та ри са ња раз ли ке у во ка ли зму
упу ти на не увек исто знач но зер, скре ће мо па жњу да ба рем два об ли ка, упра во
је ди ни уби ци ра ни, по ти чу из ма ке дон ског је зи ка. На бу гар ским ди ја лек то ло зи ма је
да про су де по тен ци јал но об ја шње ње код Ско ка („Gle de ste za nja a(j)e > e kao u za jęc
> zec, upor. i bug. zer(é) ‘wohl, doch’“, 1: 702а), по што је стан дард но буг. зàек ‘зец’.

16 Де фи ни ци ја из YTSS 1488, та ко и RED HO U SE: zi ra (P) ‘be ca u se, ina smuch
as; by re a son of, sin ce’.



се ман тич ки аде кват на тур ска реч са во ка ли змом -а-, ина че ара би -
зам, za hir.

3.3.1. Нај но ви ји тур ско-срп ски реч ник (YTSS 1487) – по ред
при де ва ‘ја сан, оче ви дан’ и име ни це ‘спо ља шњи из глед, спо ља -
шњост’ – до но си при ло шко za hir 1. нар. ‘без сум ње, сва ка ко’; 2. ‘из -
гле да, чи ни ми се’: Ben yan lış yapıyor mu ş um za hir – ‘Из гле да да сам
по гре шно ура дио’. Оба зна че ња у при ло шкој функ ци ји од го ва ра ју
по твр да ма у бу гар ском и срп ском је зи ку: за пр во, уп. 1. зна че ње у
РБЈ (§ 3.2.1.) и 2.б. у Уско ци ма (§ 2.7.2.), а за дру го, уп. 3. зна че ње
у РБЈ (§ 3.2.1.) и све по твр де у § 4.1.

3.3.2. Исто и у дру гим тур ским реч ни ци ма, нпр. RED HO U SE: za -
hir1 ‘ap pa rently, cle arly, evi dently’ (< za hir2 ‘out ward, ex ter nal; ap pa -
rent, plain, self-evi dent’). За на ше раз ма тра ње бит на је и чи ње ни ца да
је зна че ње тур. za hir у ди рект ној ве зи са ње го вом по зи ци јом у ре че -
ни ци: у ини ци јал ном по ло жа ју до ла зи ‘очи то, сва ка ко’ (ко је се ква -
ли фи ку је као на род ско тј. ди ја ле кат ско, ре ги о нал но), а у фи нал ном
‘мо жда, ваљ да из гле да’.17 По врх све га, при ло шко za hir се у са вре -
ме ном тур ском гу би, та ко да га ре фе рент ни опи сни реч ник Тур ске
ака де ми је на у ка, по чев од из да ња из 2005, ви ше не ре ги стру је.18

3.4. Скок реч ци зар ни је по све тио по себ ну од ред ни цу19 већ је
ту ма чи s.v. ана фо рич ке де мон стра тив не и ре ла тив не за ме ни це i, ja,
je (1: 702а s.v. i3), чи јим је ве зи ва њем за де ик су *-že > -r(e) на стао
узроч ни ве зник јер, ко ји се пак, по Ско ку, „ana lo gij ski pre ma za što =
za kaj [veže] s pri je dlo gom za u za er (La strić, Mar gi tić, Pa vić), za jer
(Do šen) > zаr (Vuk), zаr po red zаr (Ko smet). … Ob lik zar, ko ji se upo -
tre blja va u is toč nom hrv.-srp., tu ma čio se (Re še tar) iz tur. za hir ‘sche -
in bar, ein sche i nend’, a i iz zī rā ‘jer’20; za er ko je se ne mo že di je li ti go -
vo ri pro tiv ta kvog iz vo đe nja“. Скок је очи то имао увид у гра ђу RJA –
ма да пре не бре га ва при мер где је за ер ре кон стру и са но пре ма штам -
па ном за хер (в. § 2.4.1.). Иако не ма сум ње да не тре ба раз два ја ти
„ис точ но“ зар и „за пад но“ за(j)ер21 (ни је то чи нио ни Ре ше тар!)
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17 Без ула же ња у се ман тич ку ти по ло ги ју, ја сно је да ов де иза два зна че ња
сто је раз ли чи ти аспек ти јед ног истог до жи в ља ја оно га што се спо ља ви ди: не што
‘сва ка ко’ је сте или, са ре зер вом ‘ваљ да, мо жда’ је сте.

18 За ов е по дат ке за хвал ни смо ко ле ги ни ци др Ма ри ји Ђин ђић из Ин сти ту та
за срп ски је зик СА НУ.

19 Ма да са др жи две дру ге по све ће не хо мо ним ним име ни ца ма тур. по ре кла:
зар1 ‘коц ка, жреб; сре ћа’ и зар2 ‘за ве са, за стор’ (SKOK 3: 644).

20 Ре ше тар овај дру ги ети мон ни је пред ла гао.
21 Та ко схва та мо „za er ko je se ne mo že di je li ti“, као калк пре ма нем. nicht zu

tren nen.



оста је не ја сно ка ко је Скок у по то њим об ли ци ма, ко је сма тра по ла -
зи штем за кон трак ци ју, ви део са мо ар гу мент про тив тур ског пред -
ло шка а ни је пре по знао, ма кар по тен ци јал ни, од раз тур ске ре чи.

3.4.1. Иде ја о ана ло ги ји са за што де лу је као ad hoc ре ше ње (не -
ти пич но за Ско ка). Прет по став ка о пред ло гу за као пр вом твор бе ном
еле мен ту ука зу је на пре вид или иг но ри са ње не са мо Ма ре ти ће ве
сту ди је ко ја по ла зи од псл. пар ти ку ле *za (в. § 5.1.), већ и пре гле да
у ко ји ју је Ре ше тар (1905: 609) укљу чио22 пре не го што је ре ше ње
пре по знао у тур ци зму (в. § 3.5.).

3.4.2. А упра во Ре ше та ро во (ibid.) из во ђе ње од тур. za hir пре у -
зе то је не са мо у RJA (22/1975: 336–337: „zаr adv. od tur sko ga za hir
u zna če nju: ja mač no, po svoj pri li ci, ka ko se či ni“) не го и у спе ци ја ли -
зо ва ни реч ник сло вен ских гра ма тич ких ре чи, в. ЕSSЈ 2: 750–75223

(уп. и осврт на овај про блем у ESJS 168 s.v. eza).
3.5. Да кле, с об зи ром на не у вер љи вост Ско ко ве иди о глот ске

ети мо ло ги је с јед не стра не, а са дру ге на чи ње ни цу да је тур ски ети -
мон ко ји је он од ба цио при хва ћен у ре ле вант ној ли те ра ту ри (в.
§ 3.4.2.), ду жни смо да још јед ном раз мо три мо Ре ше та ров пред лог.
А он ни је из нет уз гред24 већ на кон освр та на исто ри јат до та да шњег
про у ча ва ња ове те ме, по чев од Ми кло ши ће вог (у ети мо ло шком реч -
ни ку и у упо ред ној гра ма ти ци сло вен ских је зи ка) до во ђе ња ове ис -
кљу чи во с.-х. ре чи у ве зу са се ве ро за пад но сло вен ском упит ном реч -
цом za ко ја би, по ње му, мо гла би ти про ши ре на са -r (као у јеr), те
би се зар из во ди ло од *za-že. Ово ту ма че ње, без ко мен та ра, при хва -
та MA RE TIĆ25 (1888: 72–73), ко ји је пр ви по ме нуо и ва ри јан те за јер
и за ер код пи са ца XVI II ве ка, те их об ја снио (за раз ли ку од зар) као
спој реч це *za са јер у упит ној функ ци ји.26 Ре ше тар пак, упра во у
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22 На Ско ко вом спи ску ли те ра ту ре не фи гу ри ра MA RE TIĆ али сто ји RE ŠE TAR,
в. § 3.5.

23 Ово је ту ма че ње, у не ку ру ку, оспо ра вао је ди но ЕЛЕ ЗО ВИЋ (1935: 205), у
свом од го во ру на Ба ри ће ву кри ти ку ње го вог реч ни ка. Об ја шња ва ју ћи за што у
сво јој од ред ни ци зар / зар ни је дао Ре ше та ров тур ски ети мон он до но си крај ње
од ме ре ни за кљу чак: „Иако ни је ис кљу че на ве за тих ре чи, она ни је та ко не сум њи -
ва да се мо же при ми ти без да љег до ка зи ва ња ….“ То је са свим на ме сту, на ро чи -
то ка да се има ју у ви ду зна че ња по све до че на у ње го вом реч ни ку, где мо дал но ни -
је ја сно из ра же но (в. § 2.7.1.).

24 Оста је не из ве сно да ли је пак он знао за Мар ги ти ће ву на по ме ну о тур ци -
зму, в. § 2.4.1.

25 Уп. „mje sto za go vo ri se zar“.
26 „Tu je par ti ku li za do da no još in ter o ga tiv no jer, ali pra vi raz log to ga do da va -

nja ni je mi po znat, jer za zna či num, a jer zna či cur, da kle ni je su slo že ne dvi je par ti ku le



об ли ци ма за ер и за јер (где по то њи кон трак ци јом да је зар – отуд а),
на ла зи ар гу мент да као нај ве ро ват ни ји ети мон ви ди тур. za hir ‘ја -
мач но, очи то; из гле да, ваљ да’ – без да љег обра зла га ња.

3.5.1. Би тан ар гу мент у при лог Ре ше та ро вом пред ло гу чи ни
хро но ло ги ја – а ти ме се ни је ба вио ни он ни ти дру ги ауто ри. Опа -
сци Сти па на Мар ги ти ћа да је за ер тур ска реч ко ју ко ри сте „Вла си
рка ћи“ (в. § 2.4.1.) не тре ба при да ва ти пре ве лик ни пре су дан зна чај,
али ни сум ња ти да је овај фра ње вац из Јај ца по зна вао си ту а ци ју на
те ре ну. Чи ње ни ца да ње гов за пис, ина че нај ста ри ји од свих, по ти че
из 1704. го ди не, ука зу је да је реч, по што је мо ра ла би ти у упо тре би
бар ге не ра ци ју-две пре не го што је по све до че на, из тур ског пре у зе -
та још то ком XVII ве ка, ако не и пре. А то је у пот пу ном скла ду са
исто риј ским при ли ка ма.27 Ја сно је да је про цес да љег раз во ја за хер
/ за јер /за ер (за ме на х са ј, ис па да ње х, кон трак ци ја),28 сре ћом по све -
до чен код пи са ца XVI II ве ка па ра лел но са већ кон тра хов ним зар, у
на ред ном сто ле ћу уве ли ко окон чан (та ко да су за пи си ва чи на род -
ног ства ра ла штва, од Ву ка на о ва мо, ре ги стро ва ли са мо тај об лик).
То би зна чи ло да се по зајм ље ни ца од тур ског пред ло шка пр во уда -
љи ла гла сов ним ли ком, а за тим, ве ро ват но под ути ца јем ин то на ци -
је, и зна че њем ко је се у не ким слу ча је ви ма раз ви ло из мо дал ног у
упит но тј. упит но-уз вич но (в. § 4.1. нн). Ова кав се ман тич ки раз вој
пра ћен је не са мо гра ма тич ком тран сфор ма ци јом из при ло га у реч -
цу већ и про ме ном ме ста ре чи у ре че ни ци: по чев од фи нал не по зи -
ци је, пре ко ва ри ра ју ће у сре ди ни, уста ли ло се у ини ци јал ној (ма да
се спо ра дич но све до да нас одр жа ло и на кра ју ре че ни це в. нап. 1).
И све се то од и гра ло пре пр вог из да ња Ву ко вог Рјеч ни ка.

3.5.2. Не по зна ни ца оста је раз вој ак це нат ске сли ке. Нео бич но је да
пу на два ве ка на кон ета бли ра ња кон тра хо ва ног ли ка за оба зна че ња
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isto ga zna če nja“ (1888: 72–73), у фу сно ти ипак до но си при ме ре да cur зна чи ‘num’,
хрв. ар: ар ти не знаш да ме ни сун це шко ди?, рус. что вы съ ума со шли?, рус. ни -
ка къ ‘зар не’ итд. Са мо не ма по твр де реч це за са срп ско-хр ват ског те ре на!

27 Ми сли мо на тур ско при су ство. За до ма ћу реч не би се оче ки ва ло да се у
оба об ли ка, не кон тра хо ва ном за(ј)ер и кон тра хо ва ном зар по ја ви тек код пи са ца
XVI II ве ка. Бу ду ћи да *za, не за ви сно од јер, ни је по све до че но са мо за се бе, ни је
би ло мо гу ће да се те две ре чи, та ко ка сно и слу чај но, спо је као но ва, ис кљу чи во
што кав ска твор ба – не за ви сно од си ту а ци је у дру гим сло вен ским је зи ци ма.

28 Не тре ба прет по ста вља ти не ки дру ги пут из во ђе ња ди рект но од za hir
(нпр. -аi- > *-а-), по што је -i- пун во кал – уп. нај слич ни је тур. zahirа > с.-х. за хи -
ра > за и ра ‘хра на’, где до кон тра хо ва ња ни је до шло. Ту је, ме ђу тим, тур. i на гла -
ше но, док је у za hir на гла сак на пр вом сло гу.



(в. § 2.1.), да нас има мо по дво је ност из ме ђу не на гла ше них и на гла ше -
них об ли ка: реч ни ци бе ле же крат ко си ла зни, ду го си ла зни и ен кли ти -
ку29 (в. § 2.1.–2.7.2.). Раз ли ка из ме ђу крат ко си ла зног и ду го си ла зног
у јед ном истом го во ру тј. ње на ве за са се ман тич ком, оста је не раз -
ја шње на (в. § 2.7.1.).

4. Пре о ста је да се у ци љу под у пи ра ња Ре ше та ро вог ети мо на,
као и „пру жа ња до ка за Еле зо ви ћу“ (в. нап. 23), ре кон стру и ше раз -
вој ни пут зна че ња и упо тре бе тур ци зма зар од мо дал не реч це у по -
зи ци ји на сре ди ни ре че ни це, до упит не реч це ко ја је мо гла ста ја ти
на оба кра ја ре че ни це, у раз ли чи тим ни јан са ма зна че ња. На ша је
прет по став ка, за сно ва на на уви ду у гра ђу (в. да ље), да је пр во бит но
мо дал но зна че ње ‘ваљ да, из гле да, кан да’ – ина че нај бли же тур ском
ори ги на лу у при ло шкој функ ци ји (где реч сто ји на кра ју ре че ни це,
уп. § 3.3.1.) – пре тр пе ло по мак ка упит ном ‘ваљ да не?, шта ли?’
(пре те жно али не увек у сре ди ни ре че ни це, мо жда под ути ца јем си -
но ним ног срп. ваљ да, уп. при мер из До си те ја у § 4.1.3.). На кра ју је
то зна че ње ево лу и ра ло у упит но-уз вич но ‘зар?’ – пр во бит но рав но -
прав но у по зи ци ји на кра ју и на по чет ку ре че ни це, да би се да нас у
стан дард ном срп ском је зи ку уста ли ло на по чет ку (осим уз реч цу
не, ка да у спо ју зар не, одво је но за ре зом, до ла зи на са мом кра ју на во -
ђе них пи та ња). Ка ко ма те ри јал из реч ни ка ни је до вољ но ра зно вр сан,
по се гли смо за при ме ри ма упо тре бе код не ко ли ко до брих пи са ца
ХIХ и по чет ка ХХ ве ка (из до ба ства ра ња мо дер ног срп ског књи -
жев ног је зи ка на на род ној осно ви ци), екс цер пи ра ним из Ан то ло ги -
је срп ске књи жев но сти (АСК) и сор ти ра ли их у ви ше (под)гру па.

4.1. „… в а љ  д а ,  и з  гл е  д а“ / „…сва ка ко, очи то“ – упра во ов де
зар че сто мо же да има оба ова зна че ња, што гра фич ки сиг на ли зи -
ра мо вер за лом, као ЗАР.

4.1.1. – Di je te sa mo, a ZAR i glad no, sta ne pla ka ti (НПр Вук, RJA)
– Ti si mo ja že na, ta ko je ZAR Bog osu dio (НПр Вук, RJA)
– No že na mu zar rđa vo za ve za la vre ću, pa … vre ća mu se odri je ši (НПр Врч.,

RJA)
– Ta ko je zar bog od re dio (НПр Врч., RJA)
– Za to im je ZAR go spod Bog i osta vio nji(h)ovu de cu (Про та М. Не на до вић,

RJA)
– A žu stri ve par, ZAR mi sle ći da mu tu pa kost uči ni me dved, suk nu na nje ga (М.

Ђ. Ми ли ће вић, RJA)
– Tvoj se strić ni je mo žda uga zio u du bo ko, no ZAR stra da za tu đe ma slo (С. М.

Љу би ша, RJA)
– Vre me će, zar, i to osve tli ti (М. Ђ. Ми ли ће вић, RJA)
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29 Она осим крат ке мо же би ти и ду га (та ко ка те го рич но проф. др Сло бо дан
Ре ме тић, усме но).



– Da ne će zar sve ra je isje ći (Вук, Дан., RJA)
– Што год не раз у ме те, пи тај те, па ће се зар на ћи, ко ће вас … оба ве сти ти

(Шап ча нин, РСА).
– Ђа во се на ђе и по рас кр шћи ма, око гро ба ља … не што му ЗАР ми ло око та -

ки је’ мје ста (Б. Ћо пић, РСА).
4.1.2. У ди ја лек ти ма зар сто ји у свим по зи ци ја ма; зна че ња су

де фи ни са на као ‘мо жда, ваљ да’, не где и ‘сва ка ко, очи то’ (за ‘за и -
ста, уисти ну’ в. § 2.7.1.).

– А. Ни је до шо. Б. Зар за то што га бо ли но га. (Уско ци, СТА НИЋ)
– Лок ну пас ис ко ри та и не шће ви ше, зар му вре ло. (ibid.)
– Он је, зар, за но ћи јо у Си ров цу. (ibid.)
– Ура ди ћу и ја зар не што. (ibid.)
– Они зар не ма ју кљу се та. (ibid.)
– Па ми се размûне зар. (КиМ, ЕЛЕ ЗО ВИЋ).
4.1.3. Си но ним ност са ваљ да ис ти че та у то ло шка син таг ма код

До си те ја (в. до ле).
– Пе ти дан мој по по, зар ва ља да је пре гле дао шта ја имам у тор би…

Д. Об ра до вић, Жив. 66, АСК.
– Zar va lja da smo svi jed na ki (До си теј, Ба сне, RJA)
– Но, зар је та ко из во ле ла суд би на да не ма ср це мо је ни шта на све ту …

Д. Об ра до вић, Жив. 10, АСК.
– Ко са и обр ве би ле су јој пла ве, те је зар тим ви ше од ска ка ло оно цр ни ло…

Л. Ла за ре вић, Прип. 11, АСК.
– Ђор ђе по че … „Бо же мој!“ … „Да ће зар Бог“ или „Бог све мо же“!

Л. Ла за ре вић, Прип. 21, АСК.
– А ти узми цр кве но мар вин че, а ЗАР ће би ти и што ра ки је, па сју тра зо ви

мо бу.
Л. Ла за ре вић, Прип. 66, АСК.

– Та ко опет на сту пи вјеч ност, по сли је ко је ће ЗАР и на ма гра ну ти сун це.
Л. Ла за ре вић, Прип. 85, АСК.

– Пре ко ле та би ће ЗАР дво ји-тро ји сва то ва, а са бо ра има ви ше од де сет.
М. Гли шић, Прип. 55, АСК.

– …Та ја као да не бе ше ви ше онај Та ја. А зар и го ди не до ђо ше. Ви ше ни је
јео…

Б. Стан ко вић, Б. љу ди. 16, АСК.
– Ето, за бо ра ви ја сам ЗАР онај ста ри адет, па ис кам да знам…

С. Сре мац, Зо на 101, АСК.
– Ка ко је чу ла да … и ка ко им је ЗАР пи са но да се и узму.

С. Сре мац, Зо на 106, АСК.
4.2. „ В а љ  д а …?“ Ини ци јал но, не ја сне функ ци је, ин то на ци ја је упит на.
– Đe si, ba ne, upu tio? Zar u bi je lu ma na sti ru đe su na ša ve lja do bra (НП Вук, RJA)
– Pa se krv na oka ni še či na, zar gor ji jem da ga di je lo mi je ne (Л. Гр ђић, RJA)
– Ni ti će im po su sta ti ru ke, zar dok jed nog te če na mej da nu (Л. Гр ђић, RЈА).
4.3. „… н ( и ј ) е  в а љ  д а / в а љ  д а  н е?“ Ре а ли зо ва но кроз „не -

га ци ја + зар“ (обич но у сре ди ни ре че ни це), уз при звук чу ђе ња, не -
кад са иро ни јом.
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– Па до бро, узми бел ца! – ре че… Али не ћеш зар по овој при пе ци?
С. Ма та вуљ, Бак. 111, АСК.

– Кад сам се му чи ла то ли ке го ди не, не ће ми зар би ти ни шта ако се по му чим
још не ко вре ме.

М. Гли шић, Прип. 174, АСК.
– Пу сти ме да уби јем пса! … Ни је зар Сре ју? Баш ње га, пу сти ме!

М. Гли шић, Прип. 66, АСК.
– …ако по гре ше да нас и про фе сор ке, па не ће зар и њи хо ве уче ни це.

Б. Ну шић, Госп. 79, АСК.
4.4. У не ко ли ко ни јан си зна че ња реч ца зар до ла зи у ин вер зи ји.
4.4.1. „(*) + зар…?“ Ин вер зи ја са гла го лом или дру гом реч цом,

син таг мом, већ са др жи чу ђе ње, не одо бра ва ње и сл.
– А ми у Хо по ву, гди су, хва ла Бо гу, пра ве же не …, хо ћеш зар да о њи ма не

ми сли мо?
Д. Об ра до вић, Бас. 209, АСК.

– Ево че ти ри ре ке: Ду нав и Ти са, Са ва и Дра ва. Пак зар ове ре ке из јед ног
ме ста из ви ру?

Д. Об ра до вић, Бас. 260, АСК.
– Ма ло ми је, зар мо је ну жде и не во ље…

М. Гли шић, Прип. 121, АСК.
– Pak opet zar ho ćeš da ja ne volj na u te bi pri bi vam? (Ra pić, RЈА).
4.4.1.1. „(*) + з а р?“ Ин вер зи ја у слу ча ју кра ће ре че ни це сме -

шта зар на њен крај.
– Ви не ве ру је те зар? – Али то је мо гу ће!

Б. Ну шић, Аутоб. 111, АСК.
– Ни је зар? (Уско ци, СТА НИЋ)
4.4.2. „(*) ли + зар…“ Ин вер зи ја се огле да у та у то ло ги ји са ли

(уп. § 0.2.)
– Стри ко мој! Је си ли и ти зар мој крв ник?!

С. Ма та вуљ, Бак. 131, АСК.
– Их, мај ка му ста ра, до тле ли зар до ђе?!

С. Сре мац, Зо на 29, АСК.
– Ма ло ли је зар му ке и бру ке ње го ве?

С. Сре мац, Зо на 78, АСК.
– Ni je li zar sve đer Sr bi ja na sto ja la… (Па вли но вић, RЈА).
4.5. По сто ји не ко ли ко ва ри јан ти упо тре бе у ини ци јал ном по ло -

жа ју.
4.5.1. „Зар …?“ Са екс пли цит ном не га ци јом (из ра жа ва чу ђе ње,

не ве ри цу).
– А што ти то ни си ја вио нај пре оп шти ни? – ре че ка пе тан. – Зар не знаш ка -

ко иде ред?
М. Гли шић, Прип. 119, АСК.

4.5.2. „Зар …?“ Са им пли цит ном не га ци јом (из ра жа ва чу ђе ње,
не ве ри цу).
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– Зар има два са та ка ко смо до шли?
– Она не срет ни ца куд има по гле да ти? Да се ми ри – ка ко? Зар да се по ни зи?

Л. Ла за ре вић, Прип. 60, АСК.
4.5.3. „Зар …?“ По не кад у елип тич ној упо тре би (уп. нап. 5 и §

2.6.)
– Зар ја [scil. ко ји сам] због не пи сме но сти от пу штен из др жав не слу жбе па

да пи шем чла нак…
Б. Ну шић, Госп. 106, АСК.

– Зар [scil. ка да је] на звао ме од врат ном ба бом па то алу зи ја.
Б. Ну шић, Госп. 103, АСК.

– Зар [scil. по што су] из гр ди ли ме и на гр ди ли, … а ти ме ни да се сти шам.
Б. Ну шић, Госп. 103, АСК.

4.5.4. „З а р …?“ Са мо си но ним за ли, зна чи ‘Је ли…?’, без екс -
пре сив не обо је но сти.

– Зар је дошао? ; Зар је отишао? (КиМ, ЕЛЕ ЗО ВИЋ, в. § 2.7.1.)
4.6. „(*), з а р  н е?“ У фи нал ном по ло жа ју у ре че ни ци са не, у

на во ђе ним пи та њи ма.
– … он да пре ста је сва ка по тре ба да се бра ни, зар не?

Б. Ну шић, Госп. 116, АСК.
– Ви се, на рав но … ми сли те … за по пи ти, зар не? (С. Сре мац, РСА).

5. Ако чи ње ни це из не те у § 3.5. нн. ука зу ју на пре и мућ ство Ре -
ше та ро вог ало глот ског ту ма че ња над Ско ко вим иди о глот ским, оне
исто вре ме но от кри ва ју јед ну ти по ло шки крај ње нео бич ну сли ку:
по зајм ље ни ца је, исто риј ски гле да но, му ње ви то и прак тич но си мул -
та но, пре тр пе ла тран сфор ма ци је на свим по љи ма: фо нет ском, гра -
ма тич ком, се ман тич ком, син так тич ком, про зо диј ском – и то не у
XXI ве ку, не го то ком XVII–XVI II, ка да су се про ме не од ви ја ле спо -
ри је. Сто га се опет по ста вља пи та ње да ли смо до шли до ко нач ног
ре ше ња. Ма да уну тра шња еви ден ци ја, у окви ру срп ског тј. срп ско-
хр ват ског је зи ка, да је за пра во из во ђе њу реч це зар у оба зна че ња и
сва три ак це нат ска ли ка из тур. za hir, на ши рем сло вен ском пла ну
она се при ка зу је и дру га чи је.

5.1.Иако је још MI KLO SICH (1886: 399 s.v. za2) за јед но са с.-х. зар
сме стио чеш. заст. zaž и пољ. заст. zaż ‘зар?’, че шки и пољ ски ети -
мо ло шки реч ник ове сво је за ста ре ле об ли ке не ре ги стру ју, али зар
по ми њу у окви ру од ред ни ца по све ће них кон ти ну ан та ма псл. упит -
не реч це *za (нпр. МACHEK 731 s.v. zda, zda liž, BRÜCKNER 642 s.v.
za).30 До во ђе ње ових ре чи у ве зу мо гло би се сма тра ти нео сно ва -
ним, по што на сло вен ском ју гу кон ти ну ан те основ не упит не реч це
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псл. *za ни су по све до че не (већ са мо пред лог за, уп. RJA, SKOK,
БЕР). Ме ђу тим, ту по сто ји нов мо ме нат: до сад не у о че ни па ра ле ли зам
у упо тре би срп ско-хр ват ске и пољ ске реч це. Ре че ни ца из Ла вов ског
пре во да Би бли је из 1561. го ди не: Za ż em ja stróżem bra ta mo je go?
(књи га По ста ња IV 9) у Да ни чи ће вом пре во ду истог ме ста гла си:
Зар сам ја чу вар бра та свог? То не ће би ти слу чај ност, већ по твр да
ис прав но сти Ми кло ши ће ве нео бра зло же не на зна ке – чак мо же
оправ да ти и ре кон струк ци ју још псл. ком по зит не упит не реч це
*zažе (< *za + *žе, ода кле се ди рект но из во ди пољски об лик).31 Да кле,
мо же се прет по ста вити да је и у срп ском је зи ку, као на сле ђе из пра -
је зи ка, по сто ја ло јед но *zaž(е) ко је је пу тем ро та ци зма (ти па *је žе
> јер, уп. и ду блет можē : морē) ре гу лар но по ста ло зар, у функ ци -
ји упит не реч це на по чет ку ре че ни це. Ар гу мен те у при лог ове те зе
мо гла би да са др жи ди ја ле кат ска гра ђа (има мо у ви ду по твр де по -
себ них реч ци, рус. ди јал. за ‘за и ста?’ и же ‘зар?’,32 иако кон ти ну ан -
та ком по зит ног об ли ка у ру ском је зи ку до сад ни је по све до че на),
али та по тра га је за да так за се бе.

5.2. Та ко до ла зи мо до – ве ро ват но нај ре ал ни је – прет по став ке
да је реч ца зар хи брид ног, сло вен ско-тур ског по ре кла, тј. да се на
што кав ском те ре ну, нај ка сни је у XVII ве ку, до ма ћа ен кли ти ка у
упит ном зна че њу на по чет ку ре че ни це (чи ји пан дан у пољ ском већ
та да за ста ре ва, в. § 5.1.) укр сти ла са тур ци змом у мо дал ном зна че -
њу ‘сва ка ко, очи то; ваљ да, мо жда’ на оба кра ја ре че ни це (чи ји пред -
ло жак у са вре ме ном тур ском упра во из ла зи из упо тре бе, в. § 3.3.2.).
Ти ме се ба ца но во све тло на не ко ли ко де та ља.

5.2.1. Трој ност ак цен та сво ди се на то да је до ма ћи об лик ен -
кли ти ка, кон тра хо ва ни тур ци зам но си ду го си ла зни на гла сак (упра во
та ко у по у зда ном за пи су в. § 2.7.1.), док би крат ко си ла зни био ре -
зул тат при бли жа ва ња по зајм ље ни це до ма ћој ре чи.

5.2.2. Оно што де лу је као иди о глот ско-ало глот ска та у то ло ги ја,
ко ло ка ци ја ли и зар (в. § 4.4.2.), по ка зу је се као мо гу ћи траг осве до -
че не тен ден ци је на го ми ла ва ња упит них реч ци око основ не za, ме -
ђу њи ма и li, уп. ни зо ве као чеш. za > zda > zdaž > zda li > zda liž, пољ.
za > aza > aza li > iza > iza li итд. (МARETIĆ 1888: 73, МACHEK 731,
BRÜCKNER 642) и ти ме по ве ћа ва ве ро ват но ћу до ма ћег по ре кла.
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5.2.3. Пра ви ку ри о зи тет ова квог хи брид ног ту ма че ња ле жи у
се ман ти ци. За тур ци зам смо по ка за ли да је пу тем ин то на ци је мо -
дал на че сти ца са кра ја ре че ни це (‘ваљ да’ → ‘ваљ да не?’ → ‘ни је
ваљ да?’ → ‘зар?) ево лу и ра ла и по ме ра њем на по че так ре че ни це мо -
гла по ста ти упит на тј. упит но-уз вич на (§ 4.1.–4.5.). Иден ти чан раз -
вој прет по ста вља се (и бо га то до ку мен ту је!) за слов. *za по што је та
реч ца по ста ла упит на од пр во бит ног адвер би јал ног зна че ња ‘ваљ -
да, мо жда, for san’ (МARETIĆ 1888: 72 § 327).

6. Мо же се за кљу чи ти да са вре ме на с.-х. реч ца зар, као ре зул тат
на сло ја ва ња тур ци зма на за те че ну до ма ћу реч, у осно ви има иди о -
глот ско по ре кло, али не од пред ло га за и ве зни ка јер ве за них по ана -
ло ги ји са за што (та ко Скок, в. § 3.4.), ни ти од не по све до че не упит -
не реч це *за и јер (та ко са не до у ми цом Ма ре тић, в. нап. 26), већ као
кон ти ну ан та ве ро ват но још псл. спо ја *zaž(е), за јед но са од го ва ра ју -
ћим пољ ским об ли ком (та ко у на зна ци још Ми кло шић, в. § 5.1.).
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Ясна Влаич-Попович

ВО ПРО СИ ТЕ ЛЬ НАЯ ЧА СТИ ЦА зар – ОТ СИН ТАК СИ СА
И СЕ МАН ТИ КИ K ЭТИ МО ЛО ГИИ

Р е  з ю  м е

В ста тье рас сма три ва ет ся серб ская во про си те ль ная ча сти ца зар/зар /зар ‘раз -
ве, не у же ли’, на хо дя щ а я ся обыч но в на ча ле пред ло же ния (где она вы ра жа ет уди -
вле ние, изу мле ние, не ве рие, нео до бре ние и т. п.), или в его кон це, со про во жда е -
мая не га ци ей не и обо са бли ва е мая за пя той (в на во дя щ их, афир ма тив ных или
отри ца те ль ных во про сах, та ких как: Ти га (не) во лиш, зар не?). От ме ча те ся, что
ча сти ца хо ро шо за сви де те ль ство ва на (в ли те ра ту ре XIX-XX вв.) в мо да ль ной
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функ ции в ка че стве уже ус та рев ше го на дан ный мо мент си но ни ма ваљ да, мо жда
‘на вер ное, мо жет бы ть’. По сле об зо ра спо со бов трак тов ки зар в со вре мен ных
серб ских грам ма ти ках и тол ко вых сло ва рях (вклю чая так же не ско ль ко ди а лект -
ных) и ана ли за ма ке дон ских, бол гар ских и ту рец ких сло ва рей рас сма три ва ет ся
эти мо ло гия дан ной ча сти цы. Иди о глоттическое тол ко ва ние Ско ка при зна ет ся не -
у бе ди те ль ным, в про ти во вес че му под дер жи ва ет ся идея Ре ше та ра (Ско ком ра -
нее отверг ну тая, Эле зо ви чем по ста влен ная под сом не ние, а RJA при ня тая) от -
но си те ль но то го, что зар, вме сте с ее ус та рев ши ми фор ма ми за ер, за јер, за хер,
сле ду ет вы во ди ть из тур. za hir adv. ‘оче вид но, не сом нен но’, ‘ка жет ся, мо жет бы ть’.
Се ман ти че ско-син так си че ская эво лю ция за им ство ва ния в рам ках серб ско го язы ка
и сви де те ль ства в по ль зу ал ло глоттической эти мо ло гии ил лю стри ру ют ся ци та -
та ми, вы бран ны ми из про из ве де ний на род но го твор че ства и вы да ю щ их ся пи са -
те лей XIX–XX вв. В за клю че ние в ка че стве на и бо лее ве ро ят ной пред ла га ет ся
трак тов ка, со гла сно ко то рой дан ная ча сти ца явля ет ся ги брид ной фор мой, во зник -
шей в ре зу ль та те на сло е ния тур ци зма на не за им ство ван ную во про си те ль ную ча -
сти цу зар, ко то рую мо жно свя за ть с по ль ской ус тар. zaż < псл. *za-že.

Kлючевые сло ва: серб ский язык, эти мо ло гия, за им ство ва ние, тур цизм, се -
ман ти ка, син так сис, ча сти ца, мо да ль но сть, ин тер ро га тив но сть, зар.

Ja sna B. Vla jić-Po po vić

THE IN TER RO GA TI VE PAR TIC LE zar – FROM SYNTAX
AND SE MAN TICS TO ETYMO LOGY

S u m m a r y

This pa per de als with the Ser bian in ter ro ga ti ve par tic le zar/zаr/zаr ‘num, for san’,
typi cally po si ti o ned at the be gin ning of a sen ten ce (ex pres sing sur pri se, won der, dis -
be li ef, dis sent, etc.) or at its end, co u pled with ne and se pa ra ted by a com ma (in gu i -
ded qu e sti ons, af fir ma ti ve and ne ga ti ve ali ke: Ti ga (ne) vo liš, zar ne?), yet al so bro -
adly at te sted in ob so le te use (in the 19–20th-cen tury li te ra tu re) in mo dal fun ction, whe -
re it is synonymo us to valj da, mo žda ‘per haps, maybe’. Af ter a re vi ew of the ways zar
is tre a ted in mo dern Ser bian gram mars and de scrip ti ve dic ti o na ri es (in clu ding se ve ral
di a lec tal dic ti o na ri es), and fol lo wing re se arch of Ma ce do nian, Bul ga rian and Tur kish
dic ti o na ri es, its etymo logy is di scus sed: Skok’s un con vin cing idi o glot tal in ter pre ta -
tion is re fu ted, and Re še tar’s idea is re in tro du ced (pre vo i usly re jec ted by Skok, qu e -
sti o ned by Ele zo vić, ac cep ted in the RJA) that zar, along with its ob li te ra ted forms za -
er, za jer, za her, sho uld be tra ced back to Tur kish za hir adv. ‘ap pa rently, cle arly, evi -
dently’, ‘se e mingly, per haps, maybe’. The se man tic-syntac tic evo lu tion of the lo an -
word wit hin the Ser bian lan gu a ge is il lu stra ted, and hen ce the al lo glot tal etymo logy
cor ro bo ra ted, by a se lec tion of qu o tes from fol klo re and emi nent 19–20th-cen tury wri -
ters. And fi nally, as the most li kely, the pa per of fers the in ter pre ta tion of this par tic le
as a hybrid for ma tion re sul ting from con ta mi na tion by the Tur kisms of an idi o glot tal
zar, which co uld be re la ted to ar cha ic Pоlish zaż < PSl. *za-že.

Keywords: Ser bian lan gu a ge, etymo logy, lo an word, Tur cism, se man tics, syntax,
par tic le, in ter ro ga ti ve, mo da lity, zar.
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