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Дугорочан и далекосежан подухват

Да ме и го спо до, ува же ни чла но ви Срп ске ака де ми је, дра ге ко ле ге,
Јед на ста ра грч ка из ре ка гла си: μέ γα βι βλίον, μέ γα κα κόν „ве ли ка књи га 

— ве ли ко зло“. На пр ви по глед, јед на књи га од не што пре ко две ста пе де сет 
стра на, ко ли ко бр о ји ова ко ја је пред на ма, не да је по во да да се та из ре ка 
при ме ни на њу. Но ако се има у ви ду да је то тек пр ва све ска реч ни ка, у ко јој 
је за сту пље но са пре ко пет сто ти на од ред ни ца са мо пр во од три де сет сло ва 
азбу ке, и да се да ља из ра да тог реч ни ка и при бо љим усло ви ма не го што су 
са да шњи те шко мо же од ви ја ти бр жим рит мом од јед не све ске и пр о сеч но 
јед ног сло ва го ди шње, ла ко је пр о стом ра чу ни цом до ћи до јед не при лич но 
обес хра бру ју ће пр о це не оби ма и тра ја ња за по че тог по сла, ко ји се са тог гле-
ди шта за и ста мо же учи ни ти „ве ли ким зло м“, осо би то у овом на шем вре ме-
ну. И грч ка из ре ка ко ју сам на вео на ста ла је у јед ном од ре ђе ном раз до бљу 
исто ри је грч ке књи жев но сти, ка да се са ста вља ње мо ну мен тал них спе во ва 
оби ма јед не „Или ја де“ или „Оди се је“ сма тра ло пре ва зи ђе ним и осу ђи ва ло 
као за луд на ра бо та, а пред ност се да ва ла крат кој еп ској фор ми, та ко зва ном 
епи ли ју. Слич но то ме и на ше да на шње вре ме пре фе ри ра оно што се ла ко и 
бр зо пр о из во ди и тр о ши, а не ма мно го раз у ме ва ња за ба вље ње ду го роч ним 
пр о јек ти ма ка кав је овај, ко ји до се жу, па и пре ва зи ла зе окви ре јед ног рад-
ног и људ ског ве ка — на ро чи то ако се они не сво де на ру тин ско од ра ђи ва ње 
по сла, већ из и ску ју не пре ста но, до жи вот но уса вр ша ва ње и ис тра жи ва ње. 
Ово је вре ме ка да вра чар ски храм Св. Са ве, за ми шљен да се гра ди опе ка 
на опе ку, ка мен на ка мен, ужур ба но из ли ва мо из бе то на; ка да књи гу тре ба 
што бр же и са што ма ње тр о шка (и тру да) на пи са ти, а за тим што успе шни је 
„про мо ви са ти“ и, по мо гућ ству, што бо ље пр о да ти, у до слов ном и пре не-
се ном сми слу. Овој књи зи ни је по треб на та ква „мар ке тин шка“ пр о мо ци ја. 
Она је са мо је дан скром ни ка мен, јед на опе ка, ко ју по ла же мо на, ве ру јем, 
чвр сто из гра ђен те мељ; ка да јед но га да на, за ко ји ја лич но ни сам си гу ран 
да ћу га ви де ти, бу де за вр шен и кр ов, би ће то си гур но при бе жи ште сва ко ме 
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ко га искре но за о ку пља пр о шлост не са мо срп ско га је зи ка, не го и срп ско га 
на ро да и свих оних на ро да и је зи ка ко ји су са њи ме исто риј ски и ге нет ски 
по ве за ни; при бе жи ште ка ко од зло на мер них оспо ра ва ња, та ко и од не кри-
тич ког и нар ци со ид ног са мо ве ли ча ња ко је нам са мо мо же ште ти ти (и већ 
је ите ка ко ште ти ло). У том сми слу не бих се за до во љио ка рак те ри за ци јом 
„по ду хват од на ци о нал ног зна ча ја“. Као што ни ко дру ги осим нас и бо ље од 
нас не мо же у овој ери све оп штег за га ђе ња при ро де са чу ва ти на ше во де, на-
ше шу ме и наш ва здух, и као што тај за да так не тре ба да вр ши мо са мо због 
се бе са мих и сво је зе мље, не го и ра ди до бро би ти це ле пла не те и све у куп ног 
чо ве чан ства, та ко и бри га за ма тер њи је зик и из вр ше ње фун да мен тал них 
за да та ка на том по љу пред ста вља оба ве зу ко ју не ма мо са мо пре ма вла сти-
том по том ству. Сва ки истин ски успех сва ко га по је ди ног на ро да на та квим 
за да ци ма до при но си по бољ ша њу ду хов не ат мос фе ре у це лом овом на шем 
— ипак ма лом — све ту.

Опро сти те ми ако сам упо тре био не ке круп не ре чи и ако је то зву ча ло 
као да ве ли чам по ду хват чи ји сам с㴛м део. Учи нио сам то са мо да бих ис-
та као да ле ко ви дост чо ве ка за ко га бих ви ше од све га же лео да је да нас ов де 
при су тан, а во лим да ве ру јем да на не ки на чин то ипак је сте: по кој ног ака де-
ми ка Па вла Иви ћа, ко ји је пре два де сет го ди на за сно вао и осми слио пр о је-
кат Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка, и во дио га пре ко пет на ест го ди на, 
све до сво је смр ти. Успо ме ни на ње га аутор ски тим по све тио је овај скром ни 
по че так, у на ди да ће реч ник јед ног да на, ка да бу де за вр шен, пред ста вља ти 
још је дан спо ме ник том ве ли ком на уч ни ку и пре га о цу.

Не мој те по гре шно схва ти ти ме та фо ре хра ма и спо ме ни ка: да ле ко смо 
од то га да на скром ни плод сво га ра да гле да мо као на све ти њу. Ову пр ву све-
ску из да ли смо све сни вла сти тих објек тив них и су бјек тив них огра ни че ња; 
већ са да, на кон не пу на че ти ри ме се ца, на шли би смо са ми што шта да у њој 
по пра ви мо, ка ко у по је ди но сти ма, та ко и у са мој кон цеп ци ји. У том сми слу 
искре но се на да мо сва кој до бро на мер ној при мед би, по прав ци или до пу ни, 
са ко је год стра не до шла, и на сто ја ће мо да је на овај или онај на чин угра ди-
мо у ко нач ну син те зу.

Пр о шла су вре ме на ка да се је дан чо век, ма кар то био и ве ли кан по пут 
Пе тра Ско ка, мо гао сам ла ти ти ова квог по сла. Ети мо ло шки реч ни ци кон-
ци пи ра ни по пут на шег, ти па те за у ру са, ко ји те же што пот пу ни јем об у хва ту 
лек си ке јед ног је зи ка и из да ју се на ду ге ро ко ве у ни зу сук це сив них све за ка 
или то мо ва, из и ску ју тим ски рад. То по твр ђу ју сви слич ни по ду хва ти ко ји се 
тре нут но од ви ја ју у сло вен ском све ту: ети мо ло шки реч ни ци ста ро сло вен-
ског, бу гар ског, бе ло ру ског и укра јин ског је зи ка, пра сло вен ски реч ни ци ко ји 
из ла зе у Мо скви и у Кра ко ву. И ова све ска де ло је ти ма за ко ји је би ло по-
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треб но до ста вре ме на да се са ста ви и оспо со би. Да нас о ње го вим чла но ви ма 
већ мо же мо го во ри ти као о Бе о град ској ети мо ло шкој шко ли, ко ја је у по-
след њих де се так го ди на сте кла ме ђу на род ну ре пу та ци ју и у то ку је са раз-
во јем сво је на у ке у свет ским окви ри ма, да ју ћи му и са ма за па жен до при нос. 
По ред од бра ње них и об ја вље них ма ги стар ских ра до ва и док тор ских ди сер-
та ци ја из обла сти пр о јек та, о то ме све до чи зна тан бр ој чла на ка у во де ћим 
ча со пи си ма код нас и на стра ни и са оп ште ња на ме ђу на род ним ску по ви ма 
пу бли ко ва них у њи хо вим збор ни ци ма, а та ко ђе члан ство три нај ста ри ја чла-
на ти ма у Ети мо ло шкој ко ми си ји Ме ђу на род ног сла ви стич ког ко ми те та.

Ако у овој сре ди ни за пр о је кат ЕРСЈ бу де би ло еле мен тар ног раз у ме-
ва ња, овом ре ла тив но мла дом ти му не ће не до ста ја ти ис трај но сти да овај 
по сао на ста ви у го ди на ма ко ји до ла зе и да га при ве де кра ју, уво де ћи бла го-
вре ме но у ње га но ве, све же сна ге.

Алек сан дар Ло ма*

* Го вор на про мо ци ји Пр ве све ске Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка, Три би на Би-
бли о те ке САНУ, 25. но вем бар 2003. го ди не.




