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Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига ХVII
Београд, 2006, стр. 800 + СХГV

У децембру 2006. године изашла је из штампе седамнаеста књига
Речника САНУ, након нешто мање од педесет година од изласка првог
тома овог тезауруса. У односу на неколико претходних томова (од
осмог), у којима нису биле публиковане скраћенице коришћене у Речни
ку или су само садржавали Допуне скраћеницама објављеним у књизи И

II (11, 12, 15. и 16. том), седамнаеста књига доноси комплетне Изворе и
њихове скраћенице у нултом табаку (VIII-СХ), Техничке скраћенице
(СХТ-СХПI) и Географске скраћенице (СХIV). Ово умногоме олакшава
читаоцима употребу овог тома Речника, који садржи преко 9,5 хиљада
одредница, од речи одвркао до речи Опово. Речник укупно има 800 дво
стубачних страница. Поред наведеног, нулти табак садржи и Податке о
учешћу у изради ХVII књиге Речника (VI-VII).
Познато је да је лексикографски посао тежак и да је једна од нај

тежих врста речи за обрађивање глагол. Седамнаести том Речника СА
НУобилује глаголима. То је добрим делом и због тога што је више од
једне трећине одредница у овом тому на од- (1–281 стp.), при чему је
од- најчешће префиксална морфема, продуктивна при грађењу глагола
у српском језику. Тако се на овим страницама Речника могу наћи, по
ред често коришћених и свима познатих: одвући, одгајити, одгледати,
одглумити, одгурнути, одзвањати, одзивати, одиграти, одјавити, од
јурити, одлежати, одменити, одмерити, однети, одрезати, одсеца
ти, одскочити, одузети и др. и ови глаголи: одуpликнути, одрачуна
ти, одшушљетати, одракијати, однимати, одмензилатити, одљески
вати (се), одлеповремити се, одиликтати, одзортити се, одзвекива
ти, одврљати и др. Са истим префиксом су и многи прилози: одсад(а),
oдругуд, одонуд(а), одономад(не), одјутрос, одиздаље, одистински, од
изван, одизнутра и др. Кад смо већ код прилога, овај том Речника пру
жа информацију и о томе како се све на српском језику, између оста
лог, може рећи одовуд(а): одовудаке, одовудако, одовудачке, одову

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига ХVII

241

дачко, одовуде, одовудика (158) или онда (671, 681). Свакако да није за
немарљив ни број именица у првој трећини овог тома. Тако имамо од
јек, одлука, одмор, али и одгађало, одерач, одобаша и др. Кад је у пита
њу именица одмор, готово исти простор заузима ова одредница у изра
Зима у којима је један од чланова као и у посебним значењима (130).
Један део одредница је са кореном жив (292-300). Овде такође
преовлађују глаголи: оживети, оживити, оживљавати, оживљати,
оживотворавати, оживотворити.

Овај том нам показује и продуктивност префикса о-. Тако се нешто
може оивичити, некога можемо оживети, ожалостити или ојадити,
можемо с нечим одужити, храну можемо окувати или окухати, нешто
нас може омамити или нам се омаћи, а догоди се и да се опијемо или да
омашимо. Живимо у свету у коме је све више омразе и много тога
омучно, али нам се најчешће до краја све не омрачи, будући да има и
много тога што нам је омилело, те увек наново и наново оживљавамо.
Различита унутрашња стања, дозивање и сл. изражава се и узвици
ма, од којих су неки подробно описани у овом тому Речника. Тако сазна
јемо да узвик ој има тринаест различитих нијанси значења, оја три
(350-351), oje шест (357), а ола-ла два (555). За одазивање и терање го
веда може се рећи ое, за ово последње и оejc (282). Забележени су и по
крајински узвици, међу којима ок (364), ола (545) или окс (518).
Сигурно је већини говорника српског језика непознато да у њего
вом матерњем језику постоје сложенице на оo-, истина, страног, грчког
порекла (705). Што се тиче речи страног порекла, у овом тому Речника,
између осталог, имамо сложенице са грчким окси- (518-520), олиго
(563-564) и латинским омни- (646).
Многима, нарочито млађим особама из урбане средине, без помо

ћи овог тома Речника остало би непознато богатство језика забележено

у изразима са именицом опанак (724-725). Такође, ретко ће ко знати да
реч оп има четири потпуно различита значења (705), да се може окљу
знути, тј. оклизати се (422), те да постоји период времена звани ока
тренуће (386).
Као посебну одредницу свакако треба издвојити око (425-436),

где је највише фразеолошких израза и идиома (426-436), а затим, по
ред наведених одредница и поједине заменице, међу којима су он
(669-671) и онај, она, оно (672—674).
Све ово и још много тога другог на страницама још једног тома
великог Речника САНУ препоручујемо не само филолозима него и сви

ма онима који желе да обогате свој речник и уопште познавање срп
ског језика од Вука до данас.
Београд
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