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Де ло ве ли ког че шког лин гви сте, ис так ну тог сло вен ског ети мо ло га и 
ин до е вроп ског фи ло ло га, Вац ла ва Ма хе ка (Václav Machеk, 1894–1965), у 
на  шој сре ди ни, осим по је дин ци ма, ни је до вољ но по зна то.1 Раз ло га то ме има 
ви ше, а кључ ни ве ро ват но ле жи не то ли ко у скром ним раз ме ра ма раз во ја 
срп ске бо хе ми сти ке, ко ли ко у огра ни че ном за ни ма њу за глав не обла сти Ма 
хе ко вих ин те ре со ва ња – ети мо ло ги ју, оно ма сти ку, фи то ни ми ју, екс пре сив ну 
лек си ку, бал ти сти ку, ин до е вро пе и сти ку, ком па ра тив ну ми то ло ги ју – ба рем 
ме ђу ње го ви ма са вре ме ни ци ма из на ше сре ди не.2

* Овај приказ је настао у оквиру пројекта „Етимолошка истраживања српског језика и 
израда Етимолошког речника српског језика“ који под бројем 178007 у целости финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

1 Ма хе ков опус као да ни је на стао у са мо јед ном људ ском ве ку од све га се дам де це ни ја, 
већ у ви ше њих – та ко је мно го то га ура дио као пе да гог (го ди на ма у гим на зи ји, де це ни ја ма 
на уни вер зи те ту) и као на уч ник. Осим пар сто ти на соп стве них чла на ка и не ко ли ко књи га 
– ме ђу ко ји ма са мо ети мо ло шки реч ник има вред ност жи вот ног де ла – пи сао је ре цен зи је, 
при ка зе, са ста вљао би бли о гра фи је, уре ђи вао ча со пи се. За сно вао је ети мо ло шки од сек Ин
сти ту та за че шки је зик, као до пи сни члан Че шке ака де ми је уче ство вао у фор ми ра њу ко лек
ти ва и ор га ни за ци ји ра да на при ку пља њу гра ђе за ети мо ло шки реч ник сло вен ских је зи ка 
(ко ји је пре ра стао у ак ту ел ни про је кат ети мо ло шког реч ни ка ста ро сло вен ског је зи ка). Жи
вот ни пут је Вац ла ва Ма хе ка во дио од ма лог ме ста Ухле јо ве у се ве ро и сточ ној Че шкој, пре ко 
сту ди ја бо хе ми сти ке и кла сич не фи ло ло ги је у Пра гу, код Ху је ра и Зу ба тог (пре ки ну тих 1916–
1919. због вој не слу жбе), док то ра та о ла тин ском абла ти ву, сти пен ди је фран цу ске вла де за хва
љу ју ћи ко јој је 1921–1924. на Ин сти ту ту за сла ви сти ку у Па ри зу ра дио на ка та ло ги за ци ји 
би бли о те ке и исто вре ме но по ха ђао пре да ва ња из ин до е вро пе и сти ке и ира ни сти ке код А. Ме јеа, 
ин до ло ги је и кла сич не фи ло ло ги је код Ј. Бло ха, кел то ло ги је и гер ма ни сти ке код Ј. Вен дри је
са, кел тол ги је код Ј. Ло та, да би по по врат ку у до мо ви ну го ди на ма ра дио као гим на зиј ски про
фе сор. Уз ту слу жбу ба вио се бо та ни ком (што је уро ди ло мо но гра фи јом о че шкој и сло вач кој 
фи то ни ми ји из 1954. го ди не) и на пи сао сту ди ју о екс пре сив ној твор би, ко јом се 1931. ха би ли
то вао да би 1936. по стао ван ред ни, а 1945. и ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та Ма
са ри ко вог уни вер зи те та у Бр ну. Ту је про вео оста так жи во та, и, из ме ђу оста лог, на на уч ни 
пут из вео не ке од нај ви ђе ни јих че шких лин гви ста дру ге по ло ви не XX ве ка: А. Лам прех та, Ј. 
Ба у е ра, Р. Ве чер ку, Е. Ха вло ву и др.

2 У но ви је вре ме си ту а ци ја је не што дру га чи ја, јер се Ма хек ци ти ра у ра до ви ма на ших 
ети мо ло га, нпр. Мар та Бје ле тић, Исковрнутиглаголи, Бе о град, 2006, 387 на во ди Studieo
tvořenívýrazůexpresivních из 1930. го ди не; Ма ја Ђо кић се по зи ва на ње го ву мо но гра фи ју Če-
skaaslovenskajmenarostlin из 1954: М. Đo kić, O ho mo ni mi ji u fi to ni mi ji: stgr. άνδράχνη i sh. 
jandrašika, Јужнословенскифилолог LVI/1–2, 2000, 415; ead., Iz srp skohr vat ske fi to ni mi je (1): 
rmanj, StudiaetymologicaBrunensia 3, Pra ha, 2006, 81; М. Ка ле зић, Оно ма си о ло шкоети мо ло



Сво је вр сну оазу Ма хе ко вог при су ства ме ђу на ма пред ста вља Зборник
Матицесрпскезафилологијуилингвистику, чи ји су чи та о ци у не ко ли ко 
на вра та мо гли на и ћи на Ма хе ко во име – упра во ту је об ја вљен је ди ни ње гов 
рад на стра ни ца ма не ког на шег ча со пи са, као и при каз ње го вог нај зна чај ни
јег де ла, ети мо ло шког реч ни ка че шког (и сло вач ког) је зи ка, а не ду го за тим, 
на жа лост, и не кро лог Вац ла ву Ма хе ку.3 

По вод да се се ти мо Вац ла ва Ма хе ка са да, го то во по ла ве ка на кон ње
го ве смр ти, пред ста вља јед но из у зет но из да ње чи ја се по ја ва по кло пи ла са 
ше зде се том го ди шњи цом осни ва ња Ети мо ло шког од се ка у окви ру Ин сти
ту та за че шки је зик, са се ди штем у Бр ну, ко јим је Ма хек ру ко во дио. На пре ко 
две хи ља де стра ни ца, сме ште них у два то ма, са бра но је на јед ном ме сту, 
из ло же но хро но ло шким ре дом а исто вре ме но кла си фи ко ва но и ана ли тич ки 
при ка за но, све што је (осим – ка ко је екс пли ци те на гла ше но – књи га и реч
ни ка) Вац лав Ма хек ика да на пи сао у стру ци.

По себ ни дво том ник, оби ма пре ко хи ља ду стра на, чи ни из да ње ком плет
не Ма хе ко ве ко ре спон ден ци је, са број ним ко ле га ма као и ин сти ту ци ја ма4 – 
али то ви ше стру ко за ни мљи во шти во тре ба да бу де пред мет по себ ног освр та. 
У овом при ка зу опи са ће мо струк ту ру збир ке ње го вих ра до ва и ука за ти на не
ко ли ко рет ких мо ме на та у ко ји ма се она и Ма хе ко во де ло ти чу на ше сре ди не.

Обим ног и зах тев ног при ре ђи вач ког по сла ла тио се аутор ски тим из
ра стао у окви ру Ети мо ло шког од се ка при Ин сти ту ту за че шки је зик: осим 
Еве Ха вло ве, јед не од пр вих Ма хе ко вих уче ни ца и след бе ни ца,5 то су још 
Ило на Ја ни шко ва (глав ни уред ник), Хе ле на Кар ли ко ва и Ра до слав Ве чер ка 
(је ди ни да нас ван рад ног са ста ва тог ко лек ти ва), а у тех нич ким по сло ви ма 
уче ство ва ли су и дру ги, нај мла ђи са рад ни ци на тре нут но ак ту ел ном про
јек ту тог од се ка, ети мо ло шком реч ни ку ста ро сло вен ског је зи ка.

Дво дел ност ове мо но гра фи је дик ти ра на је ње ним фи зич ким оби мом 
– ина че има кон ти ну и ра ну па ги на ци ју и је дан, за јед нич ки са др жај. На кон 
крат ког пред го во ра глав ног уред ни ка, И. Ја ни шко ве (стр. 11–12), сле ди осврт 
на жи вот и де ло Вац ла ва Ма хе ка из пе ра ње го ве – у вре ме на стан ка овог де ла 
нај ста ри је, та да још жи ве – уче ни це и са рад ни це, Е. Ха вло ве (стр. 13–19), а 
за тим су у ве ли ким сег мен ти ма, хро но ло шким ре дом, из ло же не три глав не 

шка ана ли за срп скохр ват ских на зи ва за биљ не вр сте ро да EryngiumL., ibid. 6, P., 2009, 157; 
ead., SCr. odoljen ‘Va le ri a na Cel ti ca’ (an etymo lo gi cal no te), TheoryandEmpiricisminSlavonic
DiachronicLinguistics, Рra ha, 2012, 136; Етимолошкиречниксрпскогјезика, Бе о град, 2003, 
2006, 2008 по вре ме но ре фе ри ше на ње гов Etymologickýslovníkjazyka českécho из 1968. итд.

3 Та три на сло ва су: V. Mac hek, La rec tion des prépo si ti ons sla ves podъ, *perdъ, nadъ, za et 
de cel les com posées avec is et po (ispod etc., popod etc.), Зборникзафилологијуилингвистику
IV–V, 1961–1962, 198–206; Mir ko vić, D.: Václav Mac hek, Etymo lo gický slovník jazyka českého a 
slo venského, Зборникзафилологијуилингвистику III, 1960, 247–251; Ba u er, J.: Ze mřel Václav 
Mac hek, Зборникзафилологијуилингвистику IX, 1966, 153–155. Не ма мо пре ци зне по дат ке о 
пе ри о ду и пу та њи Ма хе ко вог сту диј ског бо рав ка у Ју го сла ви ји (и Бу гар ској) са сти пен ди јом 
фон да Ј. Зу ба тог, 1928. го ди не (пре ма све до че њу Е. Ха вло ве, Увод ове збир ке, стр. 14) – мо же мо 
са мо прет по ста ви ти да је том при ли ком об и шао Да ру вар и на пи сао осврт на го вор та мо шњих 
Че ха: Řeč jugoslávských Čec hů, Našeřeč, ročník 15, 1931, 63–64 (стр. 1591–1593 ове збир ке).

4 Уп. Václav Mac hek, Korespondence I–II, Edi to ri svaz ku: Vít Bo ček, Pe tr Malčík, Pra ha, 
2011, 1031 str. (= Ilo na Janyšková, He le na Karlíková, eds.), StudiaetymologicaBrunensia 12/1–2). 

5 Она за ма ло ни је до жи ве ла да ове књи ге узме у ру ке – в. наш не кро лог: Ева Ха вло ва 
(5. ју ли 1929 – 2. април 2010), Јужнословенскифилолог LXVII, 2011, 273–277.
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гру пе Ма хе ко вих ра до ва: стУ ди је и члан ци (стр. 21–1560), при ка зи, освр ти, 
Бе ле Шке, на по ме не, ре цен зи је (стр. 1561–2038), не кро ло зи(стр. 2039–2088). 
У на став ку сле ди оде љак ко ји се те мат ски за пра во из два ја из кон цеп ци је 
овог збор ни ка са бра них де ла као ин вен та ра свих не мо но граф ских ра до ва 
Ма хе ко вих, али ите ка ко при па да су ми ра њу ње го вог це ло куп ног опу са: то 
су тек сто ви пре да ва ња ко ја је у окви ру пред ме та „Про у ча ва ње ин до е вроп
ског лек сич ког фон да” др жао на Фи ло ло шком фа кул те ту Ма са ри ко вог уни
вер зи те та у Бр ну, у пе ри о ду 1961–1962. го ди не (стр. 2089–2130). Иза то га 
до ла зи спи сак пре да ва ња и се ми на ра ко је је Ма хек др жао на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бр ну (стр. 2131–2138), а на кра ју Уче Шће Вац ла ва Ма хе ка у уре
ђи вач ким од бо ри ма ча со пи са (стр. 2139).

Сле де ћи сег мент са др жи ком плет ну Ма хе ко ву Би Бли о гра фи јУ(стр. 2140–
2165), из ло же ну хро но ло шким ре дом, од пр вог при ка за из 1922. го ди не до 
по след њег ре прин та ети мо ло шког реч ни ка из 2010. – укуп но 428 је ди ни ца,6 
ну ме ри са них и мар ки ра них (обич но са мо јед ним сло вом у за гра ди) озна ком 
ти па ко ме при па да ју: чла нак, књи га, пре вод, ре цен зи ја, би бли о гра фи ја, не
кро лог, осврт (апро по не ког члан ка), ру ко пис итд. Вр ху нац про ми шље но сти 
си сте ма ре фе ри са ња у овој би бло гра фи ји чи ни пар бро је ва, ис так нут ма сним 
сло гом, сме штен иза ко се цр те на кра ју би бли о граф ске је ди ни це, ко ји ука зу
ју на па ги на ци ју ко ју до тич ни рад има у овој мо но гра фи ји. Ти ме је из бег ну та 
по тре ба за штам па њем пре о бим ног са др жа ја пр ва три сег мен та – ко ји би, да је 
из ло жен као ин те грал ни по пис сто ти на на сло ва, за пра во био вр ло не пре гле
дан. Исто вре ме но се та квим тех нич ким ре ше њем пру жа ја сна и пот пу на ин
фор ма ци ја о свим ра до ви ма увр ште ним у ову би бли о гра фи ју, као и о то ме шта 
се у њој немо же на ћи – озна ка (k) ја сно го во ри да је у пи та њу по себ на књи га.

Ве ли ку вред ност ове мо но гра фи је пред ста вља још јед на би бли о гра фи
ја, ко ја сле ди у на став ку – по пис ра до ва о Вац ла ву Ма хе ку. Она је, очи то, 
са ку пље на и са ста вље на за ову при ли ку (за раз ли ку од прет ход но опи са не, 
„пра ве”, Ма хе ко ве би бли о гра фи је, ко ја се осла ња на ра ни је об ја вљи ва не 
би бли о граф ске пре се ке). Са др жи 212 је ди ни ца (та ко ђе мар ки ра них озна ка
ма ти па ра да у за гра ди, али овог пу та не ну ме ри са них – мо жда из иде је да 
спи сак још ни је ко на чан) у ду гом ра спо ну од пр вог при ка за Ма хе ко ве сту
ди је о твор би екс пре сив них ре чи из 1930. (чак пет их је иза шло у раз ли чи
тим ча со пи си ма, исте го ди не ка да је књи га об ја вље на!), па до пре глед ног 
члан ка И. Ја ни шко ве о про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти че шке ети
мо ло ги је из 2011. го ди не. 

До сад опи са ни са др жај ове збир ке пред ста вља дра го це ност за сва ког 
сла ви сту или бо хе ми сту, већ са мим тим што су Ма хе ко ви ра до ви, вре ме ном 
ра су ти по раз ли чи тим гла си ли ма, об ја вљи ва ни (на осам је зи ка, укљу чу ју ћи 
ла тин ски) у зе мљи и ино стран ству – по ред европ ских зе ма ља, још у Ин ди ји 
и Ира ну – у струч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма, али и ра зним по пу лар ним 

6 Овај број се знат но раз ли ку је од прет ход но еви ден ти ра них 350 пу бли ко ва них на сло ва 
(укљу чу ју ћи 4 књи ге и ско ро 200 сту ди ја и чла на ка – уп. не кро лог Ј. Ба у е ра, ЗбФЛ IX, стр. 
153, где се по зи ва на Ер хар тов по пис из 1964, до пу њен 1966. го ди не) не са мо због не ко ли ко 
по стум но об ја вље них ра до ва и ре прин та, већ пр вен стве но за то што ова за и ста ин те грал на 
би бли о гра фи ја са др жи и низ сит ни јих бе ле шки, би бли о граф ских при ло га и нео бја вље них 
ру ко пи са пре да ва ња, ре цен зи ја и сл.
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гла си ли ма, за кључ но са днев ном штам пом, са да до ступ ни на јед ном ме сту. 
Али оно што ову мо но гра фи ју чи ни ап со лут но ко ри сном, и упо тре бљи вом 
у раз ли чи те свр хе, је су ис црп ни пра те ћи ин дек си (ко ји за у зи ма ју око 6–7%, 
тј. при бли жно пет на е сти ну ње ног са др жа ја): Ин декс име на (стр. 2182–2190), 
Ин декс пој мо ва (стр. 2191–2201),7 и на са мом кра ју Ин декс ре чи (стр. 2202–
2296). Је зи ци из ко јих су ре чи еви ден ти ра не сор ти ра ни су, ма њеви ше стан
дард но, по чев од сло вен ских, пре ко балт ских, ин до и ран ских итд., до угро
фин ских и оста лих не ин до е вроп ских, да би на кра ју до шао ин декс ре кон
стру и са них об ли ка ин до е вроп ског пра је зи ка. Осим грч ког, сви су они да ти 
у ла ти нич ној тран скрип ци ји. Ме ђу сло вен ским је зи ци ма пр во сто ји че шки, 
за тим пра сло вен ски и оп ште сло вен ски, по том ста ро сло вен ски и цр кве но сло
вен ски, а он да се ни жу оста ли, по чев од ју жно сло вен ских, у сме ру ка заљ ке 
на са ту. Сег мент по све ћен је зи ку ко ји се за Ма хе ко вог жи во та звао српско-
хрватски, на сло вљен је „chor vat šti na a srb šti na”. Под ка пу овог дво чла ног 
име на ста ло је пре ко 350 ре чи, ко је су у са мо де се так од но сно пет на е стак 
слу ча је ва из ри чи то обе ле же не као хр ват ске од но сно срп ске – по што упра во 
та ко сто ји код Ма хе ка у ори ги на лу. Ти ме је не са мо очу ва на вер ност из вор ни
ку не го је из бег ну та нео бич на и на о па ка прак са (на жа лост, че ста ме ђу са вре
ме ним сла ви сти ма, чак и ети мо ло зи ма), да се ије кав ски об ли ци ме ха нич ки 
свр ста ва ју у хр ват ски, а екав ски у срп ски је зик.8 

Чи та лац са стра не, из угод не по зи ци је ко ри сни ка ко ме је све „сер ви ра но” 
као на тац ни, те шко мо же да за ми сли са ко јим су се све пре пре ка ма, те шко
ћа ма, ди ле ма ма, су сре та ли уред ни ци овог из да ња не са мо у при ку пља њу сто
ти на чла на ка ра су тих по ча со пи си ма, збор ни ци ма, збир ка ма ди ску си ја (да 
не по ми ње мо ру ко пи се, лич не бе ле шке, ар хи ве и сл.). Сва тех нич ка ре ше ња 
ко ја су осми сли ли и при ме ни ли усме ре на су, с јед не стра не на то да тач но 
од ра зе пр во бит ни из глед при ре ђе них тек сто ва, а са дру ге на то да ко ри сни
ку мак си ма ло олак ша ју при ступ раз ли чи тим по да ци ма ко је ти тек сто ви до
но се, не за ма ра ју ћи их пре те ра ном пре ци зно шћу: сви члан ци пре штам па ни 
(пу тем пре ку ца ва ња, а не фо то ко пи ра њем) из ча со пи са и збор ни ка сво ју 
ори ги нал ну па ги на ци ју, вр ло пре глед но, но се на мар ги на ма.9 Код ни за ња 

7 Сту ди о зност са ко јом је на пра вљен овај пред мет ни ин декс чи ни га упо тре бљи вим и у 
на став не свр хе: мно ге је ди ни це ја вља ју се са мо јед ном (нпр. али те ра ци ја, ко ми та тив, не у трум), 
ве ћи на по не ко ли ко пу та (ме та фо ра 4, ре ду пли ка ци ја 7, та бу 8), а по је ди не су баш број не: 
ме та те за се по ми ње 14 пу та, абла тив 34, под од ред ни цом префикс има 30 је ди ни ца (све га не
ко ли ко оп штих), док под од ред ни цом суфикс сто ји чак 150 је ди ни ца, све га не ко ли ко оп штих 
(нпр. екс пре сив ни, на зал ни, вер бал ни – на ви ше по зи ци ја), а све оста ло су кон крет ни су фик си, 
че сто еви ден ти ра ни на по не ко ли ко ме ста.

8 Чак и при ова ко па жљи вом и пре ци зном ин вен та ри са њу де си ло се – са мо за то што је 
Ма хек у не ком тре нут ку ис пред ре чи ста вио јед ну или дру гу озна ку, или пак ци ти рао не ко га 
– да су нпр. зграда, желудац, играти, коштица, лабуд, село озна че не као срп ске (!), док су и 
гљива и печурка хр ват ске, као и сиројеђа (све три по ме ну те у члан ку из 1944. ко јим се раз ма
тра ју ста ро че шка име на гљи ва у Кла ре то вом гло са ру на зи ва ја го да и гљи ва, где Ма хек пре
но си: «tu Kla ret uvedl kra jové slo ve výcho do české či li „charvátske”». Не ја сно је и за што ис пред 
ре чи мухара и гљива сто ји скра ће ни ца „chrv.”, док пред печурка и сиројеђа сто ји са мо „ch.” 
– да ли је у пи та њу Ма хе ков (или Кла ре тов?) лап сус, или пак не ка ди стинк ци ја из ме ђу „chrv.” 
и „ch.” – то ин декс ни је мо гао да раз ре ши. 

9 А не, ре ци мо, у са мом тек сту, где пре лом стра ни це мо же па сти из ме ђу две ре чи, или чак 
усред јед не ре чи – што де лу је збу њу ју ће – ма да има збор ни ка у ко ји ма је при ме ње но та кво ре ше ње.
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фу сно та до след но се, у окви ру сва ког члан ка, спро во ди је дин стве на, кон ти
ну и ра на ну ме ра ци ја док се на по чет ку тек ста сва ке од њих, у угла стим за
гра да ма, да је ори ги нал ни број фу сно те, обе ле жен – сход но узу су ко ји је вла
дао уве ли ко до у дру гу по ло ви ну два де се тог ве ка – но вим ни зом за сва ку 
но ву стра ни цу, би ло да су то арап ски бро је ви (нпр. IndogermanischeForschun-
gen, ZeitschriftfurSlavischePhilologie, Slavia, Listyfilologické, LinguaPosna-
niensis), би ло зве зди це ко јих има јед на, две, три ... (нпр. Našereč, не кад та ко 
и Listyfilologické). Ма хек је, као је дан од след бе ни ка ме то де „Wör ter und 
Sac hen”, у не ким сво јим члан ци ма (па и у са мом ети мо ло шком реч ни ку!) 
ра до ко ри стио цр те же и/ли фо то гра фи је пред ме та чи је је на зи ве ту ма чио. Све 
је то вер но пре не то у ову мо но гра фи ју, уком по но ва но у текст на исти на чин 
као у ори ги нал ну.10 

Је дан од аспе ка та при ре ђи ва ња ова ко ра зно род ног ску па чла на ка мо
гао се ти ца ти збир ног ин вен та ри са ња скра ће ни ца ко је су у свим тим ра до
ви ма ко ри шће не. Али он је ов де из о стао, очи то услед ра ци о нал не про це не 
да не би био ни еко но ми чан ни ну жан: због ве ли ког хро но ло шког и ге о граф
ског ди ја па зо на ко ји Ма хе ко ве пу бли ка ци је по кри ва ју, у њи ма се на ли те
ра ту ру упу ћу је пре ма раз ли чи тим узу си ма, али пре те жно у фу сно та ма, уз 
де ли мич но скра ћи ва ње.11 

Је ди ни по пис скра ће ни ца на ла зи се тек на кра ју Ма хе ко ве би бли о гра
фи је (на исту ли сту упу ћу је се и у спи ску де ла о Ма хе ку), са тек пет на е стак 
на сло ва ча со пи са у ко ји ма је он нај че шће об ја вљи вао (они ре ђе ци ти ра ни, 
ка кав је нпр. наш ЗборникМатицесрпскезафилологијуилингвистику, по
ме нут укуп но три пу та, на во де се пу ним име ном). 

Не из бе жно по ре ђе ње са слич ном, та ко ђе не дав но об ја вље ном, збир ком 
Без ла је вих ра до ва12 чи та о ца оста вља не моћ ним да пред ност да јед ној или 
дру гој од њих. А Вац ла ву Ма хе ку и Фран це Без ла ју он мо ра да се ди ви због 
делā ко ја су ство ри ли, и исто вре ме но да им за ви ди – обо ји ци су се на шли 
на след ни ци ка дри да њи хо ву за о став шти ну ова ко успе шно са чу ва ју од за
бо ра ва.

Из чи та ња ове збир ке про бу ди ла се на да да би се и код нас мо гли на ћи 
љу ди и сред ства за слич не по ду хва те. Алек сан дар Бе лић и Па вле Ивић, 

10 Нпр. у члан ку о сло вен ску од ру (Slavia 18, 1947–1948/1–2, 72–86) од 11 илу стра ци ја 
– три фо то гра фи је и је дан цр теж пре у зе ти су из дру гих из во ра, а чак се дам цр те жа др ве них 
кон струк ци ја на ме ње них су ше њу на мир ни ца или од ма ра њу тј. по ла га њу љу ди, де ло су са мог 
Ма хе ка.

11 Ни сам Ма хек у то ме ни је био ри го ро зно до сле дан, па у истом члан ку, у две уза стоп
не фу сно те јед ном скра ћу је „etyMol. Wör ter buch...” а дру ги пут „Sla visches etyM. Wör ter buch” 
(Slavia 21, 1953, 253 = стр. 879 ове збир ке); тек у по след њим ра до ви ма при ме њу је акро ним ске 
скра ће ни це (чак и та ко што су све по бро ја не у пр вој фу сно ти на по чет ку члан ка, нпр. у Lingua
Posnaniensis 8, 1960, 57 = стр. 1275 ове збир ке), че сто ком би но ва не са ста рим си сте мом ре фе
ри са ња. Слич но и ме ђу скра ће ни ца ма сме ште ним на крај члан ка, у истом абе цед ном ни зу сто је 
пре зи ме на ауто ра, као ре фе рен це на мо но гра фи је, акро ним PF за Pracefilologiczne, и по лу
скра ће ни ца Zeitschr.f.slav.Philol. за ZeitschriftfürslavischePhilologie (уп. StudiazFilologii
PolskiejiSłowiańskiej 5, 1965, 75 = стр. 1477–1478 ове збир ке). Ове се опа ске не ти чу Ма хе ка 
већ си сте ма ци ти ра ња у ча со пи си ма, а ов де нам слу же као илу стра ци ја прак тич но сти уред
ни ка ове збир ке при из бо ру ре ше ња.

12 Уп. наш при каз: Fran ce Bez laj, Zbranijezikoslovnispisi I–II, Ure di la Met ka Fur lan, Lju
blja na 2003, LXII + 1–689, XII + 693–1572, Јужнословенскифилолог LXI II, 2007, 267–276.
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сре ћом, већ има ју са бра на де ла, али ни су они је ди ни ве ли ка ни срп ске лин
гви сти ке про шлог ве ка чи ји опус за вре ђу је да бу де до сту пан струч ној јав
но сти си сте ма тич но об је ди њен, а не ра штр кан по зе мљи и све ту. Та кав труд 
ви ше стру ко би се ис пла тио не са мо бла го твор ним учин ком на обра зо ва ње 
мла дих лин гви ста већ и уве ћа ва њем зна ња и са мо по што ва ња код свих ге
не ра ци ја по сле ни ка на по љу срп ске на у ке о је зи ку.
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ЧОВЕК У СВЕТЛУ СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЛЕКСИКОНА:
В. С. Ефимова. Наименованиялицвсֳарославянскомязыке:

сֲособыноминациииֲриориֳеֳывыбора.Москва: Российская  
академия наук – Институт славяноведения, 2011, 224 стр.*1

По след њих два де сет го ди на, тач ни је, од из ра де ста ро сло вен ског реч
ни ка ка нон ских тек сто ва (Сֳарославянскийсловарь [ֲорукоֲ исямX–XI
веков]. Под ре дак ци ейР. М. Це й тлин, Р. Ве чер ки и Э. Бла го вой. Мо сква: 
Рус ский язык, 1994) нај ве ћи до при нос да љем раз во ју ста ро сло вен ске лек си
ко ло ги је и лек си ко гра фи је да ла је ру ска фи ло ло шка шко ла. Тра гом Р. М. Цеј
тлин, јед ног од на ис так ну ти јих ис тра жи ва ча и са да већ кла си ка на овом по љу, 
али и уво ђе њем но вих ме то да и тех ни ка, ко је ис тра жи ва ња све ви ше усме
ра ва ју ка ре дак циј ском кор пу су зна ча јан траг у овој обла сти оста ви ли су Е. 
М. Ве ре шча гин, Т. И. Вен ди на, В. С. Је фи мо ва и др. Ин те ре со ва ња В. С. Је
фи мо ве усме ре на ка пу те ви ма и на чи ни ма фор ми ра ња ста ро сло вен ског лек
сич ког фон да ре зул ти ра ла су мо но гра фи јом Сֳарославянскаясловообразо-
ваֳ ельнаяморфемика (Мо сква, 2006), као и ни зом ра до ва из де ри ва ци је и 
твор бе ре чи у ста ро сло вен ском је зи ку. 

Нај но ви ја сту ди ја ко ја је пред на ма пред ста вља у не ку ру ку на ста вак 
ње них ра ни јих ис тра жи ва ња, с тим да су овог пу та за пред мет ана ли зе ода
бра на сред ства за име но ва ње ли ца, сва ка ко је дан од нај ве ћих и нај зна чај ни јих 
сег ме на та ста ро сло вен ског лек си ко на. У на сто ја њу да да те фе но ме не осве тли 
ка ко с лин гви стич ког та ко и са ши рег кул ту ро ло шког ста но ви шта аутор ка 
је књи гу по де ли ла на сле де ће це ли не: Глава I.Исֳ очникимаֳ ериала и
ֲринциֲ ыисследования:1.1.«Сֳарославянскийязык»ивыборисֳ очников
маֳ ериаладляеֱоисследования(3).1.2.Принциֲ ыисследованиясֳаро-
славянскоֱ олексическоֱоинвенֳ аря.Социолинֱвисֳическиеособенносֳи

* Овај приказ је настао у оквиру пројекта Историјасрпскогјезика (178001), који финан
си ра Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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