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Сло вен ска ети мо ло ги ја је про шле је се ни за бе ле жи ла је дан леп ју би леј. 
У Бр ну, пре сто ни ци Мо рав ске, по пе ти пут је у ре пре зен та тив ном са ста ву 
одр жан ети мо ло шки сим по зи јум – Etymo lo gické sympo si on Br no 2011. 

Ова тра ди ци ја за по че та је 1999. го ди не, ка да је Ети мо ло шки од сек Ин-
сти ту та за че шки је зик Ака де ми је на у ка Че шке Ре пу бли ке ор га ни зо вао пр ви 
на уч ни скуп по све ћен ети мо ло ги ји (Etymo lo gické sympo si on Br no 1999) по во-
дом се дам де се тог ро ђен да на Еве Ха вло ве, до а је на бр њан ске, че шке и сло-
вен ске ети мо ло ги је. Уче ни ца чу ве ног ин до е вро пе и сте и сла ви сте Вац ла ва 
Ма хе ка, ини ци ја тор а за тим и глав ни уред ник „Ети мо ло шког реч ни ка ста-
ро сло вен ског је зи ка” (Etymo lo gický slovník jazyka sta ro slo věnského), Ха вло ва 
је би ла ис тра жи вач ши ро ког на уч ног за хва та, па је ње на на уч на ори јен та ци ја 
од ре ди ла и те му кон фе рен ци је: „Сло вен ска ети мо ло ги ја у ин до е вроп ском 
кон тек сту”. Тај пр ви сим по зи јум оку пио је сва нај ве ћа име на сло вен ске ети мо-
ло ги је и срод них ди сци пли на (О. Н. Тру ба чов, Ф. Слав ски, Х. Шу стер-Шевц, 
И. Ње мец, А. Ер харт, Ж. Ж. Вар бот, Х. По пов ска-Та бор ска, Л. Мо шињ ски, 
Р. Ве чер ка, Т. Ат. То до ров, Л. В. Кур ки на, Р. Екерт, В. В. Мар ти нов, Г. Ци хун 
и др.), као и већ афир ми са не ис тра жи ва че сред ње ге не ра ци је. Од по себ ног 
зна ча ја би ло је то што су се на јед ном ме сту оку пи ли пред став ни ци го то во 
свих цен та ра у ко ји ма се из ра ђу ју (или су већ за вр ше ни) ети мо ло шки реч-
ни ци сло вен ских је зи ка: Мо сква, Кра ков, Бр но, Бу ди шин, Со фи ја, Минск, 
Љу бља на, Бе о град.

Сле де ћи сим по зи јум је одр жан три го ди не ка сни је (Etymo lo gické sympo-
si on Br no 2002), ово га пу та по во дом дво стру ког ју би ле ја бр њан ског лин гви сте 
Ан то на Ма це на у е ра (180 го ди на од ро ђе ња и 110 го ди на од смр ти). На ме ра 
ор га ни за то ра ску па би ла је да се ожи ви де ло овог зна чај ног ети мо ло га ко ји 
је још увек ци ти ран, чак и у нај но ви јој ли те ра ту ри, али чи је име у ши рој кул-
тур ној јав но сти све ви ше па да у за бо рав.

Тре ћа по ре ду кон фе рен ци ја (Etymo lo gické sympo si on Br no 2005) ни је 
има ла за да ту те му. Ор га ни за то ри ску па оста ви ли су уче сни ци ма пу ну сло-
бо ду при ње ном из бо ру и тај по тез се по ка зао као оправ дан и ко ри стан, јер је 
ши ро ка те мат ска ори јен та ци ја под не тих ре фе ра та са вр ше но од ра зи ла ак ту-
ел но ста ње ети мо ло ги је, ње них при сту па и ме то да, и по твр ди ла да је са вре-
ме ни тренд у ети мо ло шким ис тра жи ва њи ма те жња ка ин тер ди сци пли нар но-
сти, у ци љу сти ца ња што ком плек сни јег уви да у раз ма тра ну про бле ма ти ку.
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На ред на кон фе рен ци ја (Etymo lo gické sympo si on Br no 2008) би ла је по-
све ће на те ми: „Ети мо ло ги ја – те о ри ја и прак са“. Уче сни ци су се у сво јим 
ре фе ра ти ма ба ви ли ети мо ло шком ана ли зом сло вен ске лек си ке с по себ ним 
освр том на њен се ман тич ки раз вој и мо ти ва ци о не кри те ри ју ме, пи та њем 
кон та ка та из ме ђу сло вен ских и не сло вен ских је зи ка, ети мо ло шким ту ма че-
њем фра зе о ло ги за ма и оп штим те о риј ским аспек ти ма ети мо ло шких ис тра-
жи ва ња. Под не ти ре фе ра ти и бо га та ди ску си ја по ка за ли су да по сто ји још 
чи тав низ те ма ко је тре ба под врг ну ти де таљ ном про у ча ва њу, не са мо у обла-
сти те о ри је, већ и у обла сти њенe применe, на ро чи то у ети мо ло шкој лек си ко-
гра фи ји.

Сто га је би ло са свим ра зу мљи во што је цен трал на те ма про шло го ди-
шње, пе те по ре ду кон фе рен ци је (Etymo lo gické sympo si on Br no 2011) би ла: 
„Те о ри ја и ем пи ри ја у сло вен ској ди ја хро ниј ској лин гви сти ци”. 

Ова кон фе рен ци ја је одр жа на у го ди ни обе ле жа ва ња сто го ди шњи це 
осни ва ња Кан це ла ри је за Реч ник че шког је зи ка ко ја је на кон Дру гог свет ског 
ра та пре ра сла у Ин сти тут за че шки је зик. Тим по во дом је у про сто ри ја ма Мо-
рав ске зе маљ ске би бли о те ке у Бр ну би ла ор га ни зо ва на при год на из ло жба. 

Кон фе рен ци ја је оку пи ла 37 уче сни ка из два на ест зе ма ља ко ји су у то ку 
тро днев ног за се да ња (6–8. сеп тем бра 2011) из ло жи ли 36 ре фе ра та у де вет 
пле нар них се си ја. Из ла га ња су се могла чути на свим сло вен ским је зи ци ма, 
ен гле ском и не мач ком, а ре фе ра ти ће би ти штам па ни на ру ском, ен гле ском, 
не мач ком и фран цу ском је зи ку. На кон све ча ног отва ра ња за по чео је рад по 
се си ја ма, у окви ру ко јих су ре фе ра ти би ли те мат ски гру пи са ни. На тај на чин 
оцр та ле су се по је ди не це ли не ко је су са став ни део ети мо ло шких ис тра жи-
ва ња у ме то до ло шком или пред мет ном сми слу, нпр. се ман ти ка, твор ба, гра-
ма ти ка, фи то ни ми ја, по зајм ље ни це. 

О по ре клу по је ди них ре чи и лек сич ких по ро ди ца на пра сло вен ском 
ни воу, као и о зна ча ју сло вен ског ди ја ле кат ског ма те ри ја ла за уста но вља ва-
ње по у зда ни је ети мо ло ги је би ло је ре чи у сле де ћим ре фе ра ти ма: Жан на Ж. 
вар бот (Мо сква): О во змо жных кор рек ти вах к не ко то рым пра сла вян ским 
эти мо ло ги ям на ба зе рус ской ди а лект ной лек си ки, Met ka Fur lan (Љу бља на): 
Pra slo van sko *la lokъ / la lo ka in *oskrъdъ v slo ven ski na re čni mli nar ski ter mi no-
lo gi ji, мар та бје ле тИћ (Бе о град): Эти мо ло ги за ция „сло во о бра зо ва те ль ных 
га пак сов” (на при ме ре сер бо-хорв. при ла га те ль но го раз го ве тан ‘ясный, по-
нят ный’), Bo gu Mił oStrow Ski (Кра ков): Бе ло рус ские ди а лект ные на зва ния 
бро дя ги (на фо не экви ва лент ной лек си ки дру гих сла вян ских язы ков).

Про бле мом по ре кла ре чи на ин до е вроп ском ни воу и ве за ма са је зи ци ма 
из ван сло вен ске порoдице ба ви ла су се два ре фе ра та: ја сна вла јИћ-по по вИћ 
/ алеК сан дар ло ма (Бе о град): Sla vic *go tovъ re con si de red, VÁc laV Bla žek 
(Бр но): Slo van ská sa krální ter mi no lo gie v per spek ti vě íránské etymo lo gie.

Се ман ти ка као је дан од кључ них аспе ка та ети мо ло шких ис тра жи ва ња 
би ла је цен трал на те ма сле де ћих ре фе ра та: лЮ бо вь в. Кур КИ на (Мо сква): 
Ро ль эти мо ло гии в рас кры тии се ман ти ки „тем ных” слов древ не рус ско го 
язы ка, све тла на м. тол стая (Мо сква): Эти мо ло гия и се ман ти че ская ти по-
ло гия, еле на л. бе ре Зо вИЧ (Је ка те рин бург): Се ман ти че ское ка ль ки ро ва ние 
или се ман ти че ская ти по ло гия? (К ис то рии вы ра же ния „со ло мен ная вдо ва” 
в раз лич ных евро пе й ских язы ках), Ma ri o la ja ku Bo wicz (Кра ков): В по и сках 
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прин ци пов ре кон струк ции пра сла вян ско го зна че ния, док се оно ма си о ло-
шким и се ма си о ло шким аспек том у ети мо ло ги ји ба вио рад: alenkа ši Vic-du-
lar (Љу бља на): Slo van ska po i me no van ja za ‘Ve sper ti lio mu ri nus’. 

Осве тља ва ње исто риј ског раз во ја по је ди них гра ма тич ких ка те го ри ја, 
оп ште лин гви стич ки по глед на раз вој од ре ђе них мор фе ма, гра ма ти ка ли за ци-
ја и те о риј ски при ступ из ве сним ме то до ло шким про бле ми ма у ети мо ло ги ји 
би лe су те мe сле де ћих ре фе ра та: ra i ner ec kert (Бер лин): Ver for mun gen von 
Kom po nen ten phra se o lo gischer Wen dun gen als Er geb nis ihrer Idi o ma ti si e rung, 
ја смИ на гр Ко вИћ-меј џор (Но ви Сад): De ve lop ment of the fu tu re in Old Ser bi an, 
ju nic hi toyota (Лунд): Etymo logy in re la ti on to the con cep tu a li sa ti on of ti me: ‑s 
for past and fu tu re ten se, ga Bri e la MúcSko VÁ (Бра ти сла ва): Ka teg ória ur či to sti 
a ne ur či to sti v súvi slo sti ach mor fo lo gického a slo vo tvorného vývi nu jazyka (na 
prí kla de slo venského jazyka), Fran ti šek Mar tínek (Праг): Gra ma ti ka li za ce 
výra zu bud’ ve staré češ ti ně, Vla di Mír ša ur (Бр но): Te o rie a em pi rie v etymo lo-
gickém zdů vo dň o vání sporných pra vo pisných je vů, Si ni ša ha Bi ja nec (За греб): 
Cir cu lus vi ti o sus v di ac hró nnej jazyko ve de (na prí kla de Pa u linyho te órie o vzni ku 
rytmického zá ko na), сер гей а. мы ЗнИ Ков (Санкт Пе тер бург): Тран сфор ма ци-
он ные из ме не ния сло ва в све те эти мо ло ги че ских ис сле до ва ний.

Про у ча ва њем фи то ни ма са раз ли чи тих ме то до ло шких по ла зи шта – од 
пред ла га ња но вих и до пу не по сто је ћих ети мо ло шких ре ше ња, пре ко ши рег 
кул тур но-исто риј ског при сту па до раз ма тра ња се ман тич ке мо ти ва ци је за 
име но ва ње од ре ђе них гру па би ља ка – ба ви ли су се сле де ћи ре фе ра ти: ul rich 
the iS Sen (Салц бург): Kr äu ter des Za u bers, der Täuschung und des Ver ges sens. 
Zur Kul tur geschic hte und Etymo lo gie sla wischer Na men für psycho ak ti ve Pflan zen 
(Mohn, Bil sen kra ut, Can na bis), jad wi ga wa ni a ko wa (Кра ков): The ori gin of Sla vic 
di a lec tal plant na mes, та ть я на в. ша ла е ва (Мо сква): К эти мо ло гии и.-е. *lin- 
(пра слав. *lъnъ ‘лен’), Ste Fan Sto ja no Vić (Бе о град): Furt her on the ho me land of 
Slavs in the light of na mes of so me tre es (po plars, pi nes, ju ni pers and elms).

Пи та њи ма ме ђу је зич ких кон та ка та и по ре клом по зајм ље ни ца у сло-
вен ским је зи ци ма би ли су по све ће ни ре фе ра ти: ма рИ ја вуЧ Ко вИћ (Бе о град): 
Etymo logy and prag ma tics: Ser bi an di a lect word šu ne la ‘qu i et, si len ce’, то дор 
ат. то до ров (Со фи ја): The o rie et pra ti que: Sur l’etymo lo gie des mots bul ga res 
ֱъ ֱ рèц, ֱъ ֱ рùца, джùджи, клек, цùнцар, etc., хрИ стИ на де й Ко ва (Со фи ја): 
Kon taktní lin gvi sti ka a etymo lo gic ká pra xe, ka tja Bran kač kec (Праг): Sprach-
wan del durch Sprac hkon takt. Re ak ti o nen des Sor bischen auf Ver ände run gen in 
der de utschen ver ba len Wort bil dung, сне Жа на пе тро вИћ (Бе о град): S-Cr. ne i mar 
‘chi ef ar chi tect’ – a Tur kish word in Sla vic gu i se?, де сИ сла ва бо рИ со ва (Со фи ја): 
Две тур ски за ем ки в бъл гар ски и сър бо хър ват ски – хас, ха сол / асал. О ста рим 
пра сло вен ским по зајм ље ни ца ма у ру мун ском би ло је ре чи у ра ду: So rin Pa-
ligа (Бу ку решт): The ‘Tric ho to mi cal’ Cha rac ter of Pro to-Sla vic and the Long- 
-De ba ted Is sue of the Ol dest Sla vic Bor ro wings in Ro ma ni an.

Кон та ми на ци ји као лин гви стич ком про це су био је по све ћен ре фе рат: 
ji ří rej zek (Праг): Le xi kální kon ta mi na ce – vyme zení, typo lo gie, apli ka ce, а ме-
то до ло шком при сту пу ети мо ло ги за ци ји жар гон ских ре чи у ју жно сло вен ским 
је зи ци ма ре фе рат: co rinnа leSchBer (Бер лин): Die Etymo lo gi si e rung von süd-
sla vischen Slangwör tern.
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Не ко ли ко ре фе ра та екс пли цит но се ба ви ло ста ро че шком про бле ма ти-
ком: Mi la da ho Mol ko VÁ / ště PÁn ši Mek (Праг): Re kon struk ce for mální po doby 
sta ro českých slov ja ko problém etymo lo gický, Pe tr ne jedlý (Праг): Místo a funk ce 
ta bu ového poj me no vání ve staré češ ti ně, ka te ř i na Vo le ko VÁ (Праг): K sta ro českým 
adjek ti vům s kom po nen tem -ují.

На кра ју ва ља на гла си ти да је зна чај бр њан ских су сре та пре све га у то ме 
што оку пља ју нај и стак ну ти је струч ња ке на по љу сло вен ске ети мо ло ги је из 
свих во де ћих цен та ра у ко ји ма се ети мо ло ги ја не гу је. То ком тих су сре та од-
ви ја се жи ва ди ску си ја о раз ли чи тим про бле ми ма, што је од по себ ног зна-
ча ја за оне ис тра жи ва че ко ји уче ству ју у лек си ко граф ским про јек ти ма, тј. у 
из ра ди ети мо ло шких реч ни ка по је ди нач них сло вен ских је зи ка и два пра сло-
вен ска реч ни ка. Бр њан ске кон фе рен ци је су ме сто на ко јем се они мо гу кон сул-
то ва ти, раз ме њи ва ти ми шље ње и ис ку ство о пи та њи ма ко ја их све за јед но 
за о ку пља ју – те о риј ским, ме то до ло шким, тех нич ким али и ак ту ел ним „ег зи-
стен ци јал ним”, ве за ним за оп ста нак ова квих ду го роч них про је ка та у по је-
ди ним сре ди на ма.

Осим то га, бр њан ски сим по зи ју ми оста вља ју дра го цен траг у ви ду збор-
ни ка ре фе ра та ко ји се уред но пу бли ку ју го ди ну да на на кон сва ког ску па, 
што зна чи да ће мо уско ро има ти низ од пет књи га са пре ко две ста ра до ва из 
обла сти сло вен ске и ин до е вроп ске ети мо ло ги је, али и исто ри је је зи ка, ди ја-
лек то ло ги је, фра зе о ло ги је, ет но лин гви сти ке итд. До са да су об ја вље на че ти ри 
збор ни ка:

Stu dia etymo lo gi ca Bru nen sia 1. Sborník pří spěv ků z me zi ná rodní vě decké 
kon fe ren ce Etymo lo gické sympo si on Br no 1999 (Slo van ská etymo lo gie v in do-
evropském kon tex tu). Euro sla vi ca, Pra ha 2000.

Stu dia etymo lo gi ca Bru nen sia 2. Sborník pří spěv ků z me zi ná rodní vě decké 
kon fe ren ce Etymo lo gické sympo si on Br no 2002. Na kla da telství Li dové no viny, 
Pra ha 2003. 

Stu dia etymo lo gi ca Bru nen sia 3. Sborník pří spěv ků z me zi ná rodní vě decké 
kon fe ren ce Etymo lo gické sympo si on Br no 2005. Na kla da telství Li dové no viny, 
Pra ha 2006.

Stu dia etymo lo gi ca Bru nen sia 6. Sborník pří spěv ků z me zi ná rodní vě decké 
kon fe ren ce Etymo lo gické sympo si on Br no 2008 (Etymo lo gie – te o rie a pra xe). 
Na kla da telství Li dové no viny, Pra ha 2009.1

1 Се ри ја Stu dia etymo lo gi ca Bru nen sia. Eds. Ilo na Janyško vá a He le na Kar líko vá об у хва та 
не са мо збор ни ке ра до ва са кон фе рен ци ја, већ и дру ге пу бли ка ци је по све ће не ра зним обла сти-
ма ди ја хро ниј ске сла ви сти ке и ети мо ло ги је. Та ко су под бро јем 4 и 5 се ри је об ја вље ни сле де ћи 
на сло ви: Va ria Sla vi ca. Sborník pří spěv ků k 80. na ro ze ni nám Ra do sla va Ve čerky. Na kla da telství 
Li dové no viny, Pra ha 2008 и Bo hu mil Vykypěl: Ži vot a dílo Adol fa Er har ta. Ka pi to la z dě jin českè 
vědy. Na kla da telství Li dové no viny, Pra ha 2008. На кон по след њег збор ни ка ре фе ра та об ја вље ни 
су сле де ћи на сло ви: Do bro družství etymo lo gie. Články Fran tiš ka Ko pečného z pro stě jovského 
ča so pi su Šta fe ta. Na kla da telství Li dové no viny, Pra ha 2009; A. Mat ze na u er: Be i trä ge zur Kun de 
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Ови збор ни ци се мо гу по сма тра ти и као сво је вр сно исто риј ско све до-
чан ство јер је од по чет ка одр жа ва ња бр њан ског сим по зи ју ма, за про те клих 
два на ест го ди на, до шло до де ли мич не сме не ге не ра ци ја. Не ки од уче сни ка, 
ме ђу њи ма и истин ски ве ли ка ни ети мо ло ги је, трај но су нас на пу сти ли (О. Н. 
Тру ба чов, Ф. Слав ски, Е. Ха вло ва, А. Ер харт, И. Ду ри да нов, Л. Мо шињ ски, 
Г. Т. Ри ков, Т. Ат. Тодоров), а не ки су до шли у го ди не ка да ви ше не мо гу ак тив-
но уче ство ва ти на ску по ви ма. Са дру ге стра не, на на уч ну сце ну по ла ко сту па-
ју но ви, мла ди на уч ни ци, па мо же мо оче ки ва ти да кон ти ну и тет ети мо ло шког 
про у ча ва ња сло вен ских је зи ка не ће би ти пре ки нут.

То ме су, са сво је стра не, у знат ној ме ри до при не ли и бр њан ски су сре ти, 
за хва љу ју ћи ко ји ма је ус по ста вље на, а за тим да ље раз ви ја на и не го ва на бли-
ска са рад ња ети мо ло га из раз ли чи тих цен та ра, оли че на у раз ме ни пу бли ка-
ци ја, сту диј ским бо рав ци ма и за јед нич ким про јек ти ма. Бр но је за сло вен ске 
ети мо ло ге по ста ло већ тра ди ци о нал но ме сто оку пља ња, ме сто на ко ме се 
сви осе ћа мо као код ку ће, окру же ни то плим го сто прим ством до ма ћи на. У 
Бр ну нас увек оче ку је су срет са дра гим и при сним при ја те љи ма. 
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