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Етимолошки речници

1. Етимологија и етимолошки речници. 
Ети мологија је лингвистичка дисциплина која 
истражује порекло речи, њихових облика и 
значења, у једном језику, неком његовом делу 
или скупини сродних или несродних језика.

Најважнији резултати етимолошких и стра   -
живања објављују се у етимолошким речни -
цима и то чини специфичност ове дис ци -
плине. У њима се речи сагледавају у ди ја  хро-
ној пер спективи, тако што се прати и опи  сује 
њихов творбени и семантички развој током 
историје. Историјске и дијалекатске потврде 
речи се систематизују и пореде помоћу ком-
паративно-историјског метода. Поређење 
се врши ради изналажења паралела, генет-
ских или типолошких, у сродним или не-
сродним језицима, унутар ужих или ширих 
ареала. Српски је генетски везан са другим 
словенским и на дубљој равни са другим 
индоевропским језицима, а ареално са јези-
цима Балкана и шире, југоисточне и средње 
Европе, међу којима има и неиндоевропских 
(турски, мађарски). 

Постоје два основна типа етимолошких 
речника: тезаурусни, по правилу вишетом-
ни, који исцрпно обухватају лексику из стан-
дардног језика и дијалеката, и краћи, тзв. 
приручни, обично једнотомни, ограничени 
на речи из основног лексичког фонда стан-
дардног језика. Поред општих етимолошких 
речника, постоје и специјализовани. 

1. Этимология и этимологические словари. 
Этимология – лингвистическая дисциплина, 
которая занимается изучением происхожде-
ния слов, их форм и значений в одном языке, 
какой-либо его части или группе родствен-
ных или неродственных языков. 

Важнейшие результаты этимологических 
исследований публикуются в этимологиче-
с ких словарях, что является спецификой 
данной дисциплины. В таких словарях слова 
рас сматриваются в диахроническом аспекте.  
То есть, прослеживается и описывается их 
сло вообразовательное и семантическое разви-
тие на протяжении истории. Исторические и 
диалектные подтверждения лексики система-
тизируются и сопоставляются при помощи 
сравнительно-исторического метода. Сравне-
ние производится в целях обнаружения парал-
лелей, генетических или типологических, в 
родственных или неродственных языках, в 
пределах более узких или широких ареалов. 
Сербский язык генетически связан с другими 
славянскими, на более глубоком уровне с дру-
гими индоевропейскими языками, а ареаль но 
– с балканскими языками, и шире, с языками 
Юго-Восточной и Центральной Евро пы, сре-
ди которых есть и неиндоевропейские языки 
(турецкий, венгерский).

Существует два типа этимологических сло-
варей: тезаурусные, как правило, многотом-
ные, которые исчерпывающе охватывают 
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За српски језик то су, на пример, речници 
који обрађују позајмљенице из других језика 
(Škaljić, Musić, Lipovac-Radulović, Петровић 
и др.). Такође, етимолошка тумачења се дају 
и у оквиру описних и историјских лексико-
графских приручника (RJAZU – нарочи-
то у првих осам томова, које су уредили Ђ. 
Дани чић, П. Будмани и Т. Маретић ) или 
ди ја лекатских речника (Елезовић). За ову 
прилику, биће описани само општи етимоло-
шки речници чију грађу чини свеобухватан 
српско-хрватски лексички материјал.

2. Korijeni s riječima od njih postalijem u hr-
vatskom ili srpskom jeziku Ђуре Даничића. Ети-
мологија као модерна научна дисциплина 
настала је у XIX веку у оквиру компаративно- 
-историјских истраживања индоевропских је-
зика. Српско-хрватска етимологија најпре се 
развијала као део словенске и индоевропске 
етимологије. Ту би спадала књига Korijeni s 
riječima od njih postalijem u hrvatskom ili srpskom 
jeziku Ђуре Даничића (Daničić). Ово пио-
нирско етимолошко дело, публиковано 1877. 
године у Загребу, има 369 страница и сачиње-
но је према моделу четворотомног Упоредног 
речника индоевропских језика А. Фика (1874–
1876). Лексички корпус овог речника чине 
речи из Вуковог речника, као и оне које је сам 
Даничић унео. Обрађена је само домаћа лек-
сика, а спорадично су навођене и паралеле из 
других словенских и индоевропских језика. 
Korijeni су приручник конципиран по прин-
ципу „коренских” одредница, чији наслов 
представља етимон, индоевропски корен, од 
кога воде порекло српско-хрватске речи наве-
дене даље у одредници. Индоевропски коре-
ни имају семантичку дефиницију, након које 
следе домаће речи, разврстане према фонет-
ско-семантичким скупинама. На пример, при-
дев бео се, са својим творбеним гнездом (и то 
само у ијекавском изговору), налази у одред-

лек   сику стандартного языка и диалекты, и 
кра ткие, так называемые справочные, обычно 
однотомные, ограничивающиеся словами из 
основного лексического фонда стандартного 
языка. Помимо общих, существуют специали-
зированные этимологические словари.

Для сербского языка это, например, сло-
вари, содержащие заимствования из других 
языков (Шкалич, Мусич, Липовац-Радулович, 
Петрович и др.). Также эти мологические тол-
кования даются в рамках дескриптивных и 
исторических лексикографических справочни-
ков (Рјечник ЈАЗУ – это в особенности актуаль-
но для первых восьми томов, подготовленных 
Дж. Даничичем, П. Будмани и Т. Маретичем) 
или диалектных словарей (Элезович). В данной 
работе рассматриваются только общие этимо-
логические словари, материалом для которых 
служит всеобъемлющий сербско-хорватский 
лексический материал.

2. Korijeni s riječima od njih postalijem u 
hrvat skom ili srpskom jeziku Джуро Даничи-
ча. Этимология как современная научная  
ди с   ци  плина возникла в XIX веке в рамках срав-
нительно-исторических исследований индо-
ев ропейских языков. Сербско-хорватская эти-
мология, прежде всего, развивалась как часть 
славянской и индоевропейской этимологии. 
Сюда можно отнести и книгу Korijeni s riječima 
od njih postalijem u hrvatskom ili srpskom jeziku 
Джуро Даничича (Daničić). Этот первопро-
ходческий этимологический труд, опублико-
ванный в 1877 году в Загребе, содержит 369 
страниц и составлен по образцу четырехтом-
ного словаря Упоредни речник индоевропских 
језика А. Фика (1874–1876). Лексический кор-
пус этого словаря составляют слова из словаря 
Вука, а также слова, добавленные самим Дани-
чичем. Проанализированы только исконные 
слова, при спорадическом указании на парал-
лели из других славянских и индоевропейских 
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ници корена bhar (Daničić: 139–143). У истој 
одредници обрађене су и именице брат и бол, 
глагол брати и њима сродне речи. Ради лак-
шег проналажења појединачних речи у овако 
структурираним одредницама састављен је 
индекс на 49 страна, који се налази на крају 
књиге. Главна вредност овог дела лежи у њего-
вом пионирском карактеру, док је у научном 
погледу оно још у доба свог настанка заостаја-
ло за сазнањима и достигнућима тадашње ин-
доевропске компаративне лингвистике.

3. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga 
jezika Петра Скока. Први „прави” етимо-
лошки речник српско-хрватског језика јесте 
Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, 
истакнутог романисте и балканолога Петра 
Скока (Skok). Ово капитално дело објављено 
је у издању Југославенске академије знаности 
и умјетности у четири тома, од 1971. до 1974. 
године.

Петар Скок је на речнику радио преко че-
трдесет година, али, нажалост, није успео да 
овај монуметални посао сам и доврши. Пре-
минуо је 1956. године, оставивши у рукопису 
преко десет хиљада страница свог животног 
дела. Приређивачи рукописа (В. Путанец, 
М. Деановић и Љ. Јонке) настојали су да 
речник што верније одрази Скокову концеп-
цију и методологију рада, а ретке исправке и 
допуне унете су у речник издвојено, у угла-
стим заградама. Такав поступак имао је и 
своје недостатке, који се уочавају у извесним 
неусклађеностима Скокових етимолошких 
тумачења са достигнућима савремене сла-
вистике и компаратистике. И начин на који 
су организоване одреднице на 2.179 стра-
ница у три речничка тома такође одражава 
његову застарелост. Оне су конципиране по 
гнездовном принципу, по коме су све речи 
истог порекла смештене у једну одредницу. 
Одредница има углавном доследно спрове-

языков. Korijeni – справочник, составленный 
по принципу «коренных» заглавных единиц, 
заголовок которых представляет этимон, ин-
доевропейский корень, от которого ведут про-
исхождение сербско-хорватские слова, приве-
денные далее в статье. Индоевропейские кор-
ни имеют семантическое определение, после 
чего идут слова нашего языка, классифициро-
ванные по фонетико-семантическим группам. 
Например, прилагательное бео со своим сло-
вообразовательным гнездом (при этом только 
в иекавской форме) находится в словарной 
статье корня bhar (Daničić):139-143). В этой 
же статье анализируются и существительные 
брат и бол, глагол брати и родственные им 
слова. Для облегчения поиска отдельных слов 
в подобным образом структурированных ста-
тьях составлен указатель на 49 страницах, рас-
положенный в конце книги. Главная ценность 
этого труда заключается в том, что он первый 
в своем роде, тогда как с научной точки зрения 
он еще во время своего создания отставал от 
знаний и достижений тогдашней индоевро-
пейской сравнительной лингвистики.

3. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga 
jezika Петра Скока. Первым «настоящим» 
этимологическим словарем сербскохорват-
ского языка является Etimologijski rječnik 
hrvatskoga ili srpskoga jezika, который соста-
вил выдающийся романист и балканист Петар 
Скок (Skok). Этот фундаментальный труд 
опубликован в издании Югославянской ака-
де мии наук и искусств в четырех томах, с 
1971 по 1974 год. 

Петар Скок работал над словарем свыше 
сорока лет, но, к сожалению, не успел самосто-
ятельно закончить этот монументальный труд. 
Он умер в 1956 году, оставив в рукописи более 
десяти тысяч страниц труда всей своей жизни. 
Готовившие рукопись к печати (В. Путанец, 
М. Деанович и Л. Йонке) постарались, чтобы 
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дену унутрашњу структуру: након насловне 
речи и значења, износи се етимолошки суд, 
изводи дубље порекло (у случају идиоглотске 
лексике уз паралеле из сродних језика на ра-
зличитим хронолошким нивоима, а код ало-
глотске се наводи страни предложак, такође 
са паралелама у другим језицима, при чему 
су посебно истакнуте оне из балканских), 
затим следе деривати са објашњењима, а 
одре дница се завршава издвојеним одељком 
са скраћеницама извора и литературе чији 
се интегрални списак налази на почетку 
првог тома. Насловни облик речи није увек 
и најопштији нити стандарду најближи. На 
пример, насловна реч одреднице у којој се 
налази лексема мајка очекивано гласи мати, 
док је лексема мајстор смештена у одредни-
цу са насловном речи мађистор. Ради лакшег 
проналажења појединачних речи у одред-
ницама, цео четврти том Скоковог речника 
чине регистри, на преко 800 страница. 

Упркос поменутим недостацима, овај је 
речник за своје време био један од најбољих, 
а до данас остао и један од најобимнијих ети-
молошких речника појединачног словенског 
језика. Поређења ради, он је готово три пута 
обимнији од Етимолошког речника руског јези-
ка М. Фасмера. Близу пет деценија од изласка 
првог тома Скоковог речника из штампе, он је 
и даље најтемељнији заокружени етимолошки 
приручник за српско-хрватски језик.

4.1. Оснивање Етимолошког одсека у Ин-
ституту за српски језик САНУ. Још у вре-
ме објављивања Скоковог речника (1971–
1974) било је очигледно да постоји велика 
диспропорција између лексичке грађе која 
је аутору за живота била на располагању и 
бројних дијалекатских речника који су се 
појавили током шездесетих и седамдесетих 
година XX века. Та је разлика у наредним 
деценијама постајала све већа, пре свега 

словарь как можно вернее выразил концеп-
цию и методику Скока, а редкие исправления 
и дополнения внесены в словарь отдельно, в 
угловых скобках. Такие действия имели и свои 
недостатки, которые проявляются в извест-
ных несоответствиях этимологических тол-
кований Скока с достижениями современной 
славистики и компаративистики. Порядок, в 
котором организованы словарные статьи на  
2 179 страницах трех томов словаря, также 
отражает его устарелость. Они составлены по 
гнездовому принципу, в соответствии с кото-
рым все слова одного и того же происхожде-
ния помещены в одну статью. Статья имеет, 
в основном, последовательную внутреннюю 
структуру: после заглавного слова и значения 
дается этимологическая оценка, выводится 
более глубокое происхождение (для идио-
глосс – с параллелями из родственных языков 
на различных хронологических уровнях, а для 
аллоглотов приводится иностранное слово, 
так же с параллелями в других языках, при 
этом особенно выделены балканские), за тем 
идут дериваты с объяснениями, и статья за вер-
шается разделом с сокращениями источников 
и списком литературы, сводный список кото-
рой находится в начале первого тома. Заглав-
ная форма слова не всегда является ни наибо-
лее общей, ни близкой стандарту. Например, 
заглавное слово статьи, в которой находится 
лексема мајка, ожидаемо гласит мати, но лек-
сема мајстор помещена в статью с заглавным 
словом мађистор. Для облегчения поиска 
отдельных слов в статьях весь четвертый том 
словаря Скока составляют указатели, занима-
ющие свыше 800 страниц.

Несмотря на указанные недостатки, этот 
словарь для своего времени был одним из 
лучших, и до настоящего времени он остает-
ся одним из самых объемных этимологиче-
ских словарей отдельного славянского языка. 
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због публиковања бројних извора дијале-
катске лексике, посебно из источнијих дело-
ва српско-хрватске језичке територије. Због 
тога су угледни лингвисти, попут Ф. Безлаја 
и П. Ивића, пишући о Скоковом делу, уз исти-
цање његовог огромног значаја за словен-
ску и балканску лингвистику, наглашавали 
и потребу да се започне израда новог ети-
молошког речника српско-хрватског језика.

Вишегодишњим истрајним залагањем 
П. Ивића ова замисао је у Србији остваре-
на 1983. године, када је основан Етимоло-
шки одсек при Институту за српски (тада 
српскохрватски) језик САНУ. Основни мо-
тив за покретање системских етимолошких 
истраживања најбоље је описао сам ини-
цијатор, П. Ивић, речима: „Малобројни 
срп ски етимолози из прошлости одавно су 
покојници и ми се налазимо пред задатком 
да попунимо празнину и утемељимо конти-
нуитет етимолошких студија у нашој среди-
ни” (Бјелетић: 16). Са дистанце од тридесет 
пет година може се рећи да је визија оснива-
ча Етимолошког одсека дала значајне плодо-
ве – Огледну свеску, три свеске Етимолошког 
речника српског језика, 4 монографије и 
више стотина научних радова.

4.2. Огледна свеска. Огледна свеска Ети-
молошког одсека Института за српски је-
зик САНУ (Огледна свеска) објављена је 
1998. године. У њој се налазе: Увод, у коме 
је детаљно објашњена ауторска концепција 
и методологија етимолошке обраде, спи-
скови извора, литературе и скраћеница и 
135 одредница. Огледна свеска писана је са 
намером да прикаже методолошки репре-
зентативан исечак из будућег речника, као и 
да предочи његову концепцију. Одреднице 
су биране тако да што убедљивије покажу 
сврсисходност писања новог етимолошког 
речника српско-хрватског језика и стога 

Для сравнения, он почти в три раза объем-
нее Этимологическоко словаря русского языка  
М. Фасмера. Вот уже почти пятьдесят лет 
спустя выхода из печати первого тома слова-
ря Скока он и далее остается самым фунда-
ментальным этимологическим справочником 
сербскохорватского языка.

4.1. Основание Отдела этимологии в Инсти-
туте сербского языка Сербской академии наук 
и искусств. Уже во время публикации слова-
ря Скока (1971–1974) стало очевидно, что 
существует огромная диспропорция между 
лексическим материалом, бывшем в распо-
ряжении автора при жизни, и многочис-
ленными диалектными словарями, появив-
шимися в шестидесятых и семидесятых 
годах ХХ века. Эта разница в последующие 
десятилетия становится все больше, прежде 
всего, из-за публикации многочисленных 
источников диалектной лексики, особенно 
из восточных областей сербско-хорватской 
языковой территории. В этой связи авто-
ритетные лингвисты, такие как Ф. Безлай и  
П. Ивич, в работах, посвященных труду 
Скока, наряду с признанием его огромного 
значения для славянской и балканской линг-
вистики, почеркивали необходимость при-
ступить к составлению нового этимологиче-
ского словаря сербскохорватского языка. 

Благодаря многолетним упорным усили-
ям П. Ивича, этот замысел был реализован в 
Сербии в 1983 году, когда был основан Отдел 
этимологии при Институте сербского (в то 
время сербскохорватского) языка Сербской 
академии наук и искусств. Основную причи-
ну для начала систематических этимологиче-
ских иссле дований лучше всего изложил сам 
инициатор, П. Ивич: «Немногочисленные 
сербские этимологи прошлого давно умерли, 
и перед нами стоит задача заполнить пустоту 
и установить неразрывность этимологических 
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се у њој претежно налазе речи којих код 
Скока нема, као и оне које код њега нису 
етимолошки решене или се у Огледној све-
сци за њих даје ново, другачије етимолошко 
тумачење. Настојало се и да буду заступље-
ни сви ва жнији аутори и радови на пољу 
српско-хрватске етимологије у претходних 
пет деценија и да се на тај начин пружи сли-
ка о развоју ове дисциплине након Скока. 
Ауторски колектив се трудио да представи 
све слојеве лексике тако што су обрађене 
разне врсте речи (именице, глаголи, при-
деви, предлози) и речи различитог порекла 
(општесловенске, прасловенски дијалек-
тизми, рани латинизми, познији романизми 
и германизми, турцизми итд.).

Одреднице у Огледној свесци имају тро-
делну структуру и тај принцип задржан је и 
у ЕРСЈ. Први део почиње насловном речи, 
без акцента и граматичког одређења, у књи-
жевном облику, уколико га има, а ако је реч 
забележена само у дијалектима, даје се она 
варијанта која је стандарду најближа. Затим 
следе савремени облици речи и њихови де-
ривати, а након тога одабране историјске 
потврде. У другом делу одреднице изриче се 
кратак етимолошки суд иза кога се код речи 
словенског порекла наводе паралеле из дру-
гих словенских језика и даје прасловенска 
реконструкција, док код речи страног по-
рекла најпре стоји етимон, а затим паралеле 
из других, на првом месту балканских јези-
ка. Трећи део резервисан је за етимолош-
ку дискусију која се састоји у детаљнијем 
обра зложењу етимолошког суда, продубљи-
вању објашњења, код наслеђене лексике, на 
балтословенској и праиндоевропској равни, 
затим у навођењу алтернативних решења, 
разматрању проблема везаних за творбу, фо-
нетику и/ли семантику, изношењу културно-
историјских и етнографских података од зна-

иссле дований в нашей среде» (Бјелетић: 16). 
С дистанции в тридцать пять лет можно ска-
зать, что позиция основателя Отдела этимо-
логии принесла существенные плоды: Оглед
ну свеску, три тома Етимолошког речника 
српског језика, 4 монографии и больше сотни 
научных работ.

4.2. Огледна свеска Етимолошког одсека 
Института за српски језик САНУ (Оглед-
на свеска) <Проспект-тетрадь словаря 
Отдела этимологии Института Сербского 
языка САНИ> была опубликована в 1998 
году. В Тетради Введение, где дается под-
робное обоснование авторской концепции 
и методологии этимологического анализа, 
списки источников, литературы и сокра-
щений, а также 135 статей. Тетрадь Огледна 
свеска составлена с намерением показать 
мето до логически репрезентативный отрывок 
из будущего словаря, а также представить 
его концепцию. Леммы отобраны таким 
обра зом, чтобы максимально убедительно 
предста вить целесообразность составления 
нового этимологического словаря сербско-
хорватского языка, поэтому в нем преиму-
щественно содер жатся слова, которых нет 
у Скока, а также слова, этимологически не 
проанализированные, или в Тетради Оглед
на свеска для них дается новое, иное этимо-
логическое толкование. Также прилагались 
усилия, чтобы представить всех значимых 
авторов в области сербскохорватской этимо-
логии за предыдущие пятьдесят лет, и таким 
образом показать картину развития этой 
дисциплины после Скока. Автор ский кол-
лектив постарался представить все пласты 
лексики, поэто му проанализированы разные 
части речи (суще ствительные, глаголы, при-
лагательные, предлоги), а также лексика раз-
личного происхождения (общеславянская, 
праславянские диалектизмы, ранние лати-
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чаја за разматрану реч, указивању на ареалну 
распрострањеност и сл. 

4.3. Етимолошки речник српског језика. 
Прва свеска Етимолошког речника српског 
језика (ЕРСЈ) појавила се 2003. године 
(А–Аш) и до данас су изашле још две, друга 
(Ба–Бд) 2006. и трећа (Бе–Бј) 2008. годи-
не. У првој свесци, поред Увода и Предго-
вора, налазе се одвојени спискови извора, 
литературе и скраћеница, који су допуње-
ни у наредним свескама. Укупно три свеске 
имају близу 2.000 одредница на преко 900 
страница. Концепција речника у основи је 
иста као у Огледној свесци и само се у поје-
диностима од ње разликује. ЕРСЈ тежи да 
обухвати свеукупно лексичко благо српског 
језика изузев рецентних интернационали-
зама који се обрађују у речницима страних 
речи и лексике искључиво књишког карак-
тера. Тиме што поред основног лексичког 
фонда укључује и речи из свих штокавских 
говора, ЕРСЈ у извесном смислу представља 
збирни речник српских дијалеката. У од-
носу на Огледну свеску, значајно је повећан 
број историјских потврда које се ексцерпи-
рају не само из релевантних приручника, 
него и из самих извора. 

У организацији одредница примењен је 
флексибилан лексемни принцип, чиме су 
из бегнуте крајности од којих би једна била 
гнездовни принцип, односно обједињавање 
свих речи проистеклих из истог прасло-
венског или праиндоевропског корена под 
заједничком одредницом, као у Скоковом 
речнику или Даничићевим Коријенима, док 
би друга била стриктан лексемни принцип 
и довела до претеране фрагментације и ра-
здвајања прозирних деривата од основних 
речи. Да би се олакшало сналажење у реч-
нику, примењен је систем упућивања по-
моћу (полу)празних одредница и смештања 

низмы, поздние романизмы и германизмы, 
турцизмы и т.д.).

Словарные статьи в Тетради имеют трех-
частную структуру, и этот принцип сохранен 
и в словаре Етимолошки речник српског језика. 
Первая часть начинается с заглавного слова, 
без ударения и грамматического определе-
ния, в литературной форме, если она суще-
ствует, а если слово зафиксировано только в 
диалектах, приводится вариант, максимально 
близкий стандарту. Далее следуют совре-
менные формы слова и его дериваты, а затем 
отобранные исторические подтверждения. 
Во второй части статьи приводится краткая 
этимологическая оценка, после которой для 
слов слявянского происхождения приводят-
ся параллели из других славянских языков и 
дается праславянская реконструкция, а для 
лексики иностранного происхождения сна-
чала приводится этимон, затем параллели из 
других, в первую очередь, балканских языков. 
Третья часть предназначена для этимологиче-
ской дискуссии, которая состоит в детальном  
обосновании этимологической оценки, углуб-
ленной интерпретации, когда речь идет об 
унаследованной лексике, в балто-славянской 
и праиндоевропейской плоскости; далее при-
водятся альтернативные решения, рассматри-
ваются проблемы, связанные со словообразо-
ванием, фонетикой и/или семантикой, сооб-
щаются культурно-исторические и этногра-
фические сведения, имеющих значение для 
рассматриваемой лексемы, включая указания 
на ареал распространения и т.п.

4.3. Етимолошки речник српског језика. 
Первый том словаря Етимолошки речник 
српског језика (ЕРСЈ) вышел в 2003 году (А–
Аш), и к настоящему времени вышло еще 
два, второй (Ба–Бд) в 2006 и третий (Бе–Бј) 
в 2008 году. В первом томе, помимо Введе-
ния и Предисловия, содержатся отдельные 
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насловних речи у посебном фонту унутар 
самих одредница.

Оваква организација одредница у складу 
је са савременом етимолошком лексикограф-
ском праксом, а превасходно је усло вљена 
повећањем лексичке грађе. То се можда нај-
боље дâ илустровати примером одредница 
из Скоковог речника и ЕРСЈ које обрађују 
породицу придева бео. Наиме, код Скока 
је ова лексичка породица смештена у је дну 
одре дницу, s.v. bio (bijel), која се простире на 
четири двостубачне стране (Skok 1: 152–155), 
док у ЕРСЈ постоји 76 одредница – поред 
речи бео, ту су њене изведенице, сложенице, 
топоними и антропоними – што све скупа 
заузимa преко 80 страница речника. 

5. Закључак. Током једног и по столећа 
развоја, етимологија као научна дисципли-
на и етимолошка лексикографија као начин 
презентовања њених резултата, доживеле су 
бројне промене. Сазнања на овом пољу мно-
гоструко су се увећала и проширила, укљу-
чивши у свој опсег и интердисциплинарни 
приступ. Искуство свих етимолошких цен-
тара, а за нас посебно важних словенских, 
сведочи о томе да је институционално и си-
стематско бављење овом дисциплином једи-
на гаранција квалитетних и трајних резулта-
та. Некада су етимолошке речнике могли 
писати појединци, али данас, због обиља 
грађе и литературе, капитална дела ства-
рају колективи састављени од појединаца 
са својим ужим специјалностима. Имајући 
то у виду, постојање Етимолошког одсека у 
Институту за српски језик САНУ добар је 
предуслов да се у Србији обезбеди контину-
итет етимолошког рада и наставак објављи-
вања етимолошких речника. Детаљни пода-
ци о развоју етимолошких истраживања у 
нашој средини и њиховим резултатима могу 
се наћи у Бјелетић и Влајић-Поповић.

списки источников, литературы и сокраще-
ний, дополненные в последующих томах. 
Всего три тома содержат около 2 000 заголо-
вочных единиц на более чем 900 страницах. 
Концепция словаря в основе своей та же, 
что и в Проспекте, и отличается от нее толь-
ко в частностях. Етимолошки речник српског 
језика стремится к полному охвату всего 
лексического богатства сербского языка, за 
исключением новейших интернационализ-
мов, которые рассматриваются в словарях 
иностранных слов, и лексики исключитель-
но книжного характера. Благодаря тому, что 
помимо основного лексического фонда он 
включает слова всех штокавских диалектов, 
Етимолошки речник српског језика в извест-
ном смысле представляет сборный словарь 
сербских диалектов. По сравнению с тетра-
дью-проспектом Огледна свеска значительно 
существенно увеличено количество истори-
ческих свидетельств, которые отбираются 
не только из соответствующих справочни-
ков, но и из самих источников.

В организации словарных статей применя-
ется гибкий лексемный принцип, позволяю-
щий избежать крайностей, таких, как гнездо-
вой принцип, то есть объединение всех слов, 
произошедших от одного праславянского или 
праиндоевропейского корня, в одной статье, 
как это сделано в словаре Скока или книги 
Коријени Даничича; и другая крайность – 
жесткий лексемный принцип, который приво-
дит к изли шней фрагментации и отделению 
очевидных дери ватов от основных слов. В 
целях облегчения пользования словарем при-
меняется система отсылок при помощи (полу)
пустых словарных статей и выделения заглав-
ных слов специальным шрифтом внутри са-
мих статей.

Такая организация статей соответствует 
современной этимологической лексикогра-
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фической практике, и преимущественно обу-
словлена увеличением лексического матери-
ала. Это лучше всего проиллюстрировать на 
примере статей из словаря Скока и словаря 
Етимолошки речник српског језика, посвящен-
ных семье прилагательного бео. Так, в словаре 
Скока эта лексическая семья помещена в одну 
статью, s.v. bio (bijel), которая занимает четыре 
двухколоночные страницы (Skok 1: 152–155), 
тогда как в словаре Етимолошки речник српског 
језика имеется 76 статей – наряду с лексемой 
бео, здесь и ее производные, сложные слова, 
топонимы и антропонимы, что все вместе за-
нимает свыше 80 страниц словаря. 

5. Заключение. В течение полутораста лет 
развития этимология, как научная дисциплина, 
и этимологическая лексикография, как способ 
представления ее результатов, пережили бур-
ные изменения. Знания в этой области много-
кратно увеличились и расширились, включив 
в свое поле и междисциплинарный подход. 
Опыт всех этимологических центров, а для нас 
особенно важны славянские, свидетельствует 
о том, что институциональное и системати-
ческое развитие этой дисциплины является 
единственной гарантией качественных и дол-
госрочных результатов. Когда-то этимологи-
ческие словари могли составлять отдельные 
авторы, но сейчас, из-за обилия материала и 
литературы, фундаментальные труды созда-
ют коллективы, состоящие из ученых с узкой 
специализацией. Принимая во внимание этот 
факт, наличие Отдела этимологии в Институ-
те сербского языка Сербской академии наук и  
искусств – прекрасная предпосылка для обе-
спечения в Сербии непре рывности этимоло-
гических исследований и продолжения публи-
кации этимологических словарей. Подробную 
информацию о развитии этимологических 
исследований в нашей среде и их результатах 
можно найти у Бьелетич и Влаич-Попович.
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