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ДВЕ ЛЕК СИЧ КЕ БЕ ЛЕ ШКЕ

1. Про те стант
Ова је реч за ни мљи ва, пре све га, по то ме што се у срп ском јед но том ни ку 

уз њу бе ле же два зна че ња (1. ‘при пад ник про те стан ти зма’; 2. ‘онај ко ји про
те сту је, из ра жа ва про тест’), од ко јих се оно пр во мо ра сма тра ти ре гу лар ним, 
а оно дру го до шло с де мо крат ским про ме на ма као на зна ка мо гућ но сти да 
се про тив не че га мо же и про те сто ва ти, за раз ли ку од оних вре ме на ка да су 
се та кви ску по ви одр жа ва ли као „знак по др шке ду бо ко про ми шље ним од
лу ка ма му др о га ру ко вод ства”. 

Бу ду ћи да су сви ре ли гиј ски си сте ми лек сич ки јед но знач ни (ако ни су – 
ни су ни си сте ми), тј. да се ни уз је дан од њих не мо же по ја ви ти „дру го зна
че ње” (уп. хри шћан ство, ка то ли ци зам, ка то ли чан ство, пра во сла вље, ислам, 
бу ди зам),1 ло гич но је да се дво знач ност мо ра укло ни ти и у слу ча ју ка да се 
ра ди о про те стан ти ма. За зна че ње ‘уче сник про те ста’, на и ме, мо ра се „про
на ћи”, тј. „из ве сти”, дру га реч бу ду ћи да ње не ма у ак ту ел ном кор пу су срп
ског је зи ка (да је има, ве ро ват но би већ би ла про на ђе на). Ми слим да би 
та ква реч мо гла би ти про тест ник, а из во ди ла би се од при де ва про тест ни 
(про тест ни скуп, про тест на шет ња, про тест но оку пља ње). По то ме обра
сцу из ве де не су и име ни це бе са ве сник, бе све сник, бе сло ве сник, ве сник, ко
ри сник, на ме сник, уче сник, а је ди на раз ли ка ме ђу њи ма ти ца ла би се упро
шћа ва ња кон со нант ске [стн] гру пе у до ма ћим ре чи ма и ње но га чу ва ња у 

1 Од то га не мо же би ти из у зе так ни „ре фор ма ци ја” (уп. „ре фор мат ска цр ква”), што се 
у срп ском реч ни ку пред ста вља као „вер ски и со ци јал нопо ли тич ки по крет у XVI ве ку” 
ко ме је био циљ „пре у ре ђе ње ка то лич ке цр кве, огра ни че ње пап ске вла сти и вра ћа ње пр во
бит ној хри шћан ској на у ци”.
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реч нич ком члан ку под ква ли фи ка то ром изр., за бе ле жен је об лик ко ји струк
тур но и зна чењ ски од го ва ра ен гле ском об ли ку: пе че ни го лу бо ви у уста не 
ле те, као и фор ма: пе че ни го лу бо ви из не ба не па да ју, у истом зна че њу „без 
ра да не ма успе ха, не ма на гра де”.

Фра зе о ло шка је ди ни ца из Ћо пи ће вог при ме ра с по чет ка овог члан ка 
(па сти, па да ти с не ба) у упо тре би је у ви ше функ ци о нал них сти ло ва, ка ко 
у књи жев ном и пу бли ци стич ком, та ко и у раз го вор ном сти лу. 

Мар та Бје ле тић

СР ДО БО ЉА

Са ку пља ју ћи ма те ри јал за овај при лог, до шли смо на иде ју да про ве ри мо 
ко ли ко је реч ср до бо ља по зна та са вре ме ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка. 
Спро ве ли смо ан ке ту на слу чај ном узо р ку од де се так ис пи та ни ка, уз ра ста 
од 23 до 80 го ди на, ма хом ви со кообра зо ва них, од ко јих је са мо је дан, и то 
онај нај ста ри ји, знао шта је то ср до бо ља. Оста ле од го во ре свр ста ли смо у 
не ко ли ко гру па: а) „Не знам, зву чи ми као бо лест, али ни кад чу ла.ˮ  (24), 
„Бол у гр лу.ˮ  (24), „Аст ма.ˮ  (65), „Не ка алер ги ја.ˮ  (65); б) „Кад се не ко ср ди, 
као љу ти, нам ћор је.ˮ  (24), „Ср ди ти се ве ро ват но зна чи као љу ти ти се, на то 
ме под се ћа, или мо жда би ти уо бра жен па као пун се бе.ˮ  (24), „Срџ ба.ˮ  (61), 
„Ср до као срџ ба (љут ња), а бо ља као бол од но сно не што ло ше што је по
сле ди ца срџ бе, као не срећ но чо ве ко во ста ње ко је је ди но мо же про из и ћи из 
та квог, пре све га ду шев ног и пси хич ког ста ња.ˮ  (28); в) „Не знам, али ре ци мо 
да је то кад увре диш не ко га.ˮ  (23), „Кад по вре диш не ко га.ˮ  (29); г) „Осе ћај 
до бр о те, ми ло сти.ˮ  (26). На ве де ни од го во ри по ка зу ју да ис пи та ни ци реч 
ср до бо ља осе ћа ју као сло же ни цу чи ји их пр ви део нај че шће асо ци ра на ср ди
ти се, срџ ба, а дру ги на бол, бо лест. Али ни оста ле асо ци ја ци је ни су ли ше не 
је зич ке уте ме ље но сти, о че му ће би ти ре чи доц ни је.

А шта нам о овој име ни ци ка жу реч ни ци? Вук у од ред ни ци срд òбо ља f. 
‘die rot he Ru hr, dysen te ria’ са мо упу ћу је на ње не до ма ће и по зајм ље не си но
ни ме: слȁбa и счанa, и тур ци зам са рà џа. Де таљ ни је об ја шње ње на ла зи мо 
у Ма ти чи ном реч ни ку књи жев ног је зи ка: ‘те шка за ра зна бо лест у цре ви ма, 
иза зва на раз ли чи тим узроч ни ци ма, ко ја се ис по ља ва у кр ва вом про ли ву, 
ди зен те ри ја’, пот кре пље но при ме ром из де ла Јан ка Ве се ли но ви ћа: „Стра шна 
бо лест ср до бо ља ко си ла је као оштра ко са оста ри ну и омла ди нуˮ (РМС). Ма
ти чин јед но том ник је кон ци зан: срд òбо ља ‘ди зен те ри ја’ (РСЈ). Из Реч ни ка 
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ЈА ЗУ, по ред де фи ни ци је зна че ња: ‘бо лест цре ва, ко ја се лат. зо ве dysen te ria; 
уп. гри жа, ср ча на, ср ча ни ца’, са зна је мо и то да је реч ста ра, да је Да ни чић 
по ми ње у свом Рјеч ни ку из књи жев них ста ри на срп ских као срьдоболæ ‘mor bus’ 
(при че му је при мер узет из јед не Ша фа ри ко ве сту ди је по све ће не исто ри ји 
срп ског је зи ка, уз на по ме ну да се та реч на ла зи код До мен ти ја на, а да у Ши
ша то вач ком апо сто лу зна чи ‘ро ђа ци’), да је у основ ном зна че њу по твр ђе на тек 
од XVII ве ка, а упу ћу је се и на рус. сер до бо лие ‘са жа ље ње, са у че шће’ (RJA).

По за ба ви ће мо се, за по че так, основ ним зна че њем раз ма тра не ре чи. У твор
бе ном по гле ду име ни ца срд òбо ља са вр ше но се укла па у на зи ве бо ле сти као 
што су: блед òбо ља, врат òбо ља, главò бо ља, грлò бо ља, груд òбо ља, гушò бо ља, 
зуб òбо ља, кожòбо ља, костòбо ља, крстòбо ља, кук òбо ља, ног òбо ља, ноктòбо
ља, ок òбо ља, прсò бо ља, рук òбо ља, сисò бо ља, срц òбо ља, увò бо ља / ухò бо ља, 
умò бо ља, устòбо ља (ОРСЈ). Али док је из на ве де них на зи ва на пр ви по глед 
ја сно о ка квој се бољ ци ра ди, на зив ср до бо ља је за са вре ме ног го вор ни ка 
се ман тич ки не про зи ран. 

Уче сни ци ан ке те ко ји су реч по ве за ли са ср ди ти се, срџ ба (а то ме тре ба 
до да ти и срд ња, ср дит, ср ди тост, уср дан, све ср дан) ве ро ват но ни су би ли 
све сни чи ње ни це да су по бро ја ни об ли ци истог по ре кла као и име ни ца ср це 
(али и при де ви ср да чан и ср чан), те да се сви за јед но сво де на пра сло вен ску 
осно ву *sьrd, ко ја пред ста вља ни жи пре вој ни сте пен од осно ве *serd (> srěd), 
од ко је су пак обра зо ва не име ни це сре да, сре ди на, сре ди ште, при де ви сред
њи, по сре дан, при ло зи сред, по сред, на сред. Ети мо ло ги ја нам, да кле, ка зу је 
да је основ но зна че ње име ни це ср це (< псл. *sьrdьce) би ло: ‘сре ди шњи, цен
трал ни те ле сни ор ган’ (Skok 3: 316–317 s. v. sȑce).  

У је зич кој све сти, ме ђу тим, из гу би ла се не по сред на ве за ове име ни це са 
ко ре ном срд на кон ис па да ња сла бог по лу гла са иза д, до ко јег је ре гу лар но 
до шло у свим па де жи ма осим ге ни ти ва мно жи не, ко ји пра вил но гла си ср да
ца (као сун це, су на ца). Код име ни це ср це до шло је и до упро шће ња дц > ц, 
па и у ге ни ти ву да нас пре о вла ђу је ана ло шки об лик сцa. У је зич кој све сти 
се ни при дев ср да чан ‘искрен, отво рен’ не ве зу је не по сред но за ср це, за 
раз ли ку од ср чан ‘хра бар, од ва жан’, иа ко оба по ти чу од истог пра сло вен ског 
пра о бли ка (*sьrdьčьnъ), али су има ли раз ли чит фо нет ски раз вој и раз ви ли 
раз ли чи та зна че ња.

Па ипак, пи та се наш са вре ме ни го вор ник, ка кве ве зе има ср це са бо ле шћу 
цре ва? Од го вор на то пи та ње пру жа ју они реч ни ци ко ји, по ред са времe них 
и књи жев них зна че ња, на во де и она за ста ре ла и ди ја ле кат ска. Та ко са зна је мо 
да име ни ца ср це, осим ‘цен трал ног ми ши ћа стог ор га на ко ји ре гу ли ше кр во
ток у те лу чо ве ка и ко ји се на ла зи на ле вој стра ни груд не ду пље’ (РМС), мо же 
озна ча ва ти и дру ге ор га не чо ве чи јег те ла, на ро чи то оне ко ји су сме ште ни 
у тр бу шној шу пљи ни, да кле у сре ди шту те ла: а) гор ње ушће у же лу дац, где 
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ула зи јед њак; б) же лу дац – ода тле из ра зи: та шта ср ца ‘пра зног ср ца (тј. 
же лу ца)’, нaш те ср це (ср ца) ‘на гла дан (тј. пра зан) же лу дац, пре је ла’, жaли 
oд ср ца ‘ту жи се на бо ло ве у сто ма ку’; в) дроб, тр бух, утро бу, ма те ри цу – 
ода тле из ра зи: па сти од ср ца ‘по ро ди ти се’, слаб на ср цу ‘ко га те ра на по ље’ 
(RJA). До дат не по твр де пру жа Хи лан дар ски ме ди цин ски ко декс из XV–XVI 
ве ка, где је име ни ца срдце ‘ср це, cor’ слу жи ла и за озна ча ва ње же лу ца (Катић 
1987: 124), као и Кру ше дол ска Би бли ја из XVI ве ка, у ко јој име ни ца срьдце на 
јед ном ме сту но си зна че ње ‘тр бу шна ду пља, утро ба, сто мак, тр бух’ (Савић 
2010: 97).

Слич на је си ту а ци ја и у дру гим сло вен ским је зи ци ма, а ов де ће мо као 
илу стра ци ју на ве сти са мо бу гар ске при ме ре: сърцѐ ‘утро ба, ма те ри ца (код 
же на)’, ‘сто мак, же лу дац (код жи во ти ња)’, срце нар. ‘же лу дац, сто мак’, из
ве де ни це: срч ка ‘ди ја ре ја, ди зен те ри ја’, сърцебòл ‘бо ло ви у же лу цу или 
сто ма ку’ (БЕР 7: 681). 

Да је из не то ту ма че ње име ни це ср до бо ља тач но по твр ђу је нам и њен 
си но ним, за бе ле жен у Хо до шком збор ни ку из XV ве ка, болѣзнь срьдчьна 
‘ср до бо ља, dysen te ria, про лив (di a rr ho ea); мо же да се од но си и на не ко ин фек
тив но обо ље ње ди ге стив ног апа ра та (сал мо не ло за, ди зен те ри ја, акут на бак
те риј ска тро ва ња, ви ру сни ен те ри тис итд.)’ (Катић 1987: 30), чи ји траг на ла
зи мо у по и ме ни че ном при де ву жен ског ро да счанa f. ‘ср до бо ља’ ко ји на во ди 
Вук, ода тле ср чà ни ца ‘исто’, ср чàнūк m. ‘тра ва од ср до бо ље’ (Skok l. c.), уп. 
и буг. сърдѐчни ца ‘ди ја ре ја’ (БЕР 7: 675). 

На осно ву све га ре че ног мо же мо за кљу чи ти да је реч ср до бо ља у зна че њу 
‘ди ја ре ја’ на род на, обра зо ва на на до ма ћем те ре ну, из до ма ћих твор бе них сред
ста ва. То нам до ка зу ју и ње не по твр де из на род них пе са ма ко је је Вук за пи сао. 
У дру гој књи зи сре ће се у две пе сме. Јед на је ко сов ска, где Иван Ко сан чић, 
по што је ухо дио Тур ке, из ве шта ва Ми ло ша Оби ли ћа о њи хо вој ствар ној сна
зи, а овај га на го ва ра да кне зу Ла за ру не ка же исти ну, већ да сла же да, до
ду ше, „има до ста вој ске у Ту ра ка ,ˮ али „ни је вој ска од меј да на ,ˮ и за вр ша ва: 
„А и што је вој ске у Ту ра ка, // Вој ска им се је сте по бо ље ла // Од бо ле сти те шке 
ср до бо ље, // А до бри се ко њи по бо ље ли // Од бо ле сти коњ ске са ка ги је.ˮ

За на шу при чу још је за ни мљи ви ја пе сма „Мар ко Кра ље вић и Алилага ,ˮ 
где на по чет ку Мар ко ка же сво ме по бра ти му бе гу Ко ста ди ну да ће се, док 
про ла зи кроз Ца ри град, пре тва ра ти да је бо ле стан да га Тур ци не би уз не ми
ра ва ли: „Сад ја идем пре ко Ца ри гра да, // Те ва м’ ко ја су ко би ти бе да, // Те ме 
те ва на меј дан за зва ти; // Ја ћу с’ те шко бо лан учи ни ти // Од зла бо ла – те шке 
ср до бо ље. // Пак се Мар ко бо лан учи нио // Без бо ле сти, од му дро сти те шке, 
// По до бру се Шар цу по ло жио, // На се дло се ср цем на сло нио, // Та ко иде пре
ко Ца ри гра да.ˮ  Ја сно је да се Мар ко по гнуо и на сло нио на се дло тр бу хом, 
што је још је дан до каз о не ка да шњој ши рој се ман ти ци име ни це ср це.
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Ко нач но до ла зи мо до дру гог зна че ња ре чи ср до бо ља. Је дан од ис пи та
ни ка на ше ан ке те де фи ни сао ју је као ‘осе ћај до бро те, ми ло сти’. Слич но 
зна че ње има и ста ро срп ска име ни ца срьдобольство ‘mi se ra tio’, тј. ‘жа ље ње, 
са жа ља ва ње’, за бе ле же на код До мен ти ја на и у Алек сан дри ди, као и при дев 
срд òбонū, нa, нō ко ји Вук об ја шња ва сле де ћим при ме ром: „нпр. ште та, тј. 
та ко ве ли ка да ср це бо ли за њом ,ˮ уп. буг. ди јал. сърдобòл ‘ка да не ко га бо ли 
ср це за не што’ (БЕР 7: 676). Од го ва ра ју ћа се ман ти ка при сут на је и у не ким 
дру гим сло вен ским је зи ци ма, уп. нпр. рус. књиж. заст. сер до бо лие, сер до
больносֳь ‘са о се ћа ње, са жа ље ње’, рус., укр. се р до бóльный ‘са о се ћа јан’, буг. 
заст. и ди јал. сърдобòл ‘са о се ћа ње, ми ло ср ђе’, сърдоб òлен ‘са о се ћа јан’. Пре ма 
не ким ту ма че њи ма, ове ре чи се сма тра ју сло же ни ца ма – са мо стал но обра
зо ва ним у по је ди нач ним је зи ци ма – од *sьrdьce и *bo lě ti ‘бо ле ти, бо ло ва ти’ 
(ESJS 14: 870). Ме ђу тим, бу гар ске по твр де су нај ве ро ват ни је ру си зми (БЕР 
l. c.), а и за стсрп. срьдобольство, као и Ву ков при дев срд òбонū, прет по ста вља 
се да су по зајм ље ни из цр кве но сло вен ског. 

Раз ма тра ње по ре кла ста ро срп ске ре чи срьдоболæ у зна че њу ‘ро ђак, ро ђа ци’ 
(в. го ре RJA), ко ју по је ди ни ау то ри до во де у ве зу са прет ход ним из ра зи ма, 
прет по ста вља ју ћи да јој је из вор но зна че ње би ло: *‘онај ко ји иза зи ва са о се
ћа ње’ (ESJS l. c.) – оста је за не ку дру гу при ли ку.
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