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Република Пољска 

ДА ЛИ СРПСКА НАЈЈЕДНОСТАВНИЈА ПРИРОДНА ПОДЕЛА 

ДАНА (И НОЋИ) МОЖЕ ДА БУДЕ ИЗАЗОВ ЗА ПОЉАКЕ                 

ПРИ УЧЕЊУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ? 

Апстракт: У раду је реч о једном исечку из богате лексике српског 

језика о рачунању времена у вези са најједноставнијом природном поделом 

дана (и ноћи). Сагледана је етимологија тих речи и њихово савремено стање 

које представља неку врсту изазова за Пољаке при учењу српског језика као 

страног. Циљ рада јесте да се осветљавањем овог проблема допринесе уна-

пређењу наставе српског језика као страног на пољским универзитетима.  

Кључне речи: славистика, српски језик као страни, мерење времена, 

дан (и ноћ), етимологија. 

УВОД 

Искуство у раду са пољским студентима који уче српски језик као страни 

показује да они студенти који се први пут сусрећу са српским језиком на факул-

тету, немају потешкоћа у учењу овог језика. Ово мишљење условљено је слично-

стима између српског и пољског језика. Због тога је неопходно од првих часова 

студентима напомињати да учење српског језика није тако једноставно, да иако је 

српски језик словенски и сличан пољском, има пуно другачијих граматичких, син-

тактичких и лексичких решења (Bońkowski & Baer, 2012: 426). За почетнике са 

пољског говорног подручја један од највећих проблема је усвајање лексике срп-

скога језика, јер када говоре српски, користе конструкције с пољским (а несрп-

ским) значењем које носе у језичком осећању. Задатак наставника је, дакле, да с 

тим у вези обрати више пажње на међујезичку хомонимију (значи на апроксимате 

или „лажне пријатеље”).  
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ТЕОРИЈСКИ ОКВИР 

Ротација Земље око своје осе изазива појаве које чине најједноставнију 

поделу времена, то јест поделу на дан и ноћ.  

 

Подела дана (и ноћи) видљива је из двеју међусобно повезаних основа: 

а) плана природних појава и њима одговарајућих појава свакодневног 

живота; 

б) математичке и астрономске поделе на сате, минуте и секунде која у 

вези с развојем цивилизације и бржим темпом живота добија све већи значај. 

Привидна путања Сунца од истока преко југа ка западу показује правац 

мењања светлости и диференцира сигурно најстарије јединице времена – дан и 

ноћ. Из практичних разлога, временом, људи су почели издвајати ситније (тј. 

мање) временске јединице. 

У древном Риму су за поделу дана постојали следећи називи: 

1) mane – ‘јутро’; 

2) ad meridiem – ‘преподне’; 

3) de meriolie – ‘поподне’; 

4) ad vespera – ‘пре заласка сунца’; 

5) suprema – ‘увече’. 

Ноћ је, пре свега из војних/војничких разлога, била издвојена на четири 

јединице (страже) – такозване vigiliae, с max media – ‘поноћ’ – као централни 

део. У зависности од годишњег доба ови су називи одговарали различитим 

сатима (Milićević, 1990: 34). Римљани су, такође, познавали поделу дана на 

дванаест сати. Ипак, треба нагласити да с обзиром на чињеницу да у току 

године дужина дана која се рачунала од изласка до заласка сунца није била 

једнака, неуједначена је била временска дужина сата будући да је осцилирала у 

пределу између 45 и 75 минута. У оваквом систему шест сати је падао за 

подне, док дванаест сати за залазак сунца (Wikarjak, 1978: 159). У том случају, 

приликом рачунања времена древни Римљани нису ноћ узимали у обзир.   
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СРПСКА И ПОЉСКА НАЈЈЕДНОСТАВНИЈА ПОДЕЛА ДАНА                       

(И НОЋИ) ПО ПЛАНУ ПРИРОДНИХ ПОЈАВА                                                     

(У ЕТИМОЛОШКОМ ПОГЛЕДУ) 

Периодичне промене положаја Сунца на небу, а самим тим и 

осветљености Земље, указивале су на доба дана, а самим тим и време кућних 

послова, оброка и одмора. Претпоставља се да су древни Словени морали 

знати или сазнати поделу дана (и ноћи) на ситније (мање) јединице још пре 

христијанизације. У зависности од региона разликовало се неколико доба дана. 

Међу основна временска навођења била су уврштена следећа четири 

прасловенска антонимска пара (Bońkowski, 2006: 68)
1
:  

I.  *dьnь –*nоktь  >  стсл. ношть 

         ↙                                  ↘ 

срп. дан – ноћ пољ. dzień – noc 

 

II. *polъ(dь)n(ьj)e  – *polъnoktь > стсл. полъношть 

         ↙            ↘ 

срп. подне – поноћ  пољ. południe – północ 

 

III.  *ustro > *(j)utro  – *večerь 

         ↙                            ↘ 

срп. јутро – вече пољ. rano – wieczór 

 

IV. 1. *svitъi 2. *brĕskъ // *brĕzgъ – *sъmorkъ > стсл. sъmrakъ 

 ↙             ↘ 

срп. освит – сумрак                  пољ. świt (brzask) – zmrok 

 

Привидна путања Сунца од истока преко југа ка западу указује на 

правац променљиве светлости. Без сумње је првобитно одређивала најстарије 

временске јединице, тј. дан и ноћ.  

                                                        

1 Уз сваки прасловенски пар налазе се данашњи српски и пољски еквивалент. 
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Дан (dzień) 

Српска реч дан као и пољска dzień (фонетски ʒ́eń) је општесловенска 

(уп.
2
: укр., рус. день, брус. дзень, словен., хрв., бос., црнг., полаб. dan, мак., 

буг. ден, чеш. ден, словач. deň, глуж. dźeń, длуж. źeń, кашуп. dzéń) и потиче од 

праславенског облика *dьnь. Већ код древних Словена карактерисала су га два 

значења: 

а) период од јутра до вечери; 

б) период од двадесет четири сата (Sławski, 1983: 195). 

Са етимолошке тачке гледишта претпоставља се да псл. корен *din- 

припада редуцираном корену *dei- и да је заузимаo позицију првенствено у 

сложеницама, као њен други део, срав. са стинд. puru-dina ‘вишедневни’, лат. 

nundinum = 9 дана ‘период између сајма’ (Фасмер, 1967: 498; Machek, 1971: 

114; Skok, 1973: 380). Претпоставља се да је корен *din- имао лексичко зна-

чење ‘светао’, a *dei- ‘сијати, блистати’. Зато првобитно значење лексеме дан 

јесте ‘светло, блистајуће раздобље’, ‘светлети’ (Sławski, 1983: 195) или ‘све-

тлосни део дана’, што је, према чешком етимологу Махеку, основа за тврдњу 

да је ова реч морала означавати чак и у прајезику период од 24 сата (Machek, 

1971: 114). Семантичка сличност овог типа може се уочити у француском 

језику (уп. франц. jour < лат. diurnu који означавају дан, али такође и 

светлост). 

Савремени словенски језици (у томе српски и пољски) доследно 

континуирају овај прасловенски облик. Фонетске промене које су довеле до 

коначних данашњих облика у српском и пољском језику – дан и dzień – 

повезани су са за те језике типичим рефлексом јорова (у српском језику) – дан 

< dъnъ < *dьnь и јерова (у пољском језику) – dzień < d’eń < d’ьnь < *dьnь.  

Ноћ (noc) 

Најраније регистровани старословенски облик ношть који потиче од 

реконструираног прасловенског *noktь, за разлику од горенаведеног *dьnь, 

има само једно значење – ‘период који траје од сумрака до освита (зоре)’. Пра-

индоевропски *nokt (< *nogh) са прикљученим сугласником t (који у том слу-

чају није имао никакво значење
3
) у балтословенском раздобљу био је укључен 

у деклинацију именица женскога рода без наставка у номинативу (као што су 

именице типа маст, љубав) – уп. нпр. литв. naktis ‘ноћ’. Ову деклинацију 

настављао је такође и у прасловенском раздобљу. Лексема је преузела женски 

                                                        

2 Акценатски проблем остављен је по страни. 
3 Облик без сугласника t био је сачуван у вед. nak и лат. nox (Machek, 1971: 401). 
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род у супротности са „мушким” даном, слично као и у нем. die Nacht (fem.), 

насупрот der Tag (masq.) (Machek, 1971: 401). 

Сви савремени словенски језици континуирају овај прасловенски облик. 

Такође, у свима се деклинира као иманице женскога рода без наставка у номи-

нативу. Српска ноћ и пољска noc производ су фонетских промена сугласничке 

скупине -kt + јер (ь). Такви преображаји дали су рефлексе – у српском језику 

глас ћ, а у пољском ц (орт. c). 

Подне (południe), Поноћ (północ) 

У природном рачунању дана (и ноћи) прасловенски *polъ- служи за 

одређивање кулминационих тренутака дана и ноћи. Првобитно подне била је 

сложеница која се састајала из морфема *pol- и *dьn- са прикљученим суфик-

сом *-(ьj)e [*polъ(dь)n(ьj)e]. У савременом пољском језику (у облику południe), 

слично другим западнословенским језицима (уп. чеш. poledne, словач. połud-
nie, глуж. połdnjo, длуж. pół(u)dnjo), сачувана је прасловенска структура у 

целини, док се у већини јужнословенских језика (тако и у српском језику) 

сусрећемо с редуцираним обликом подне/podne (у буг. и мак. пладне)
4
.  

Староцрквена полъношть и реконструирани прасловенски облик 

*polъnoktь, слично речи *polъ(dь)n(ьj)e, сложени су од морфема *polъ- и *nokte 

> *noktь-. Српска поноћ, слично подневу настала је на основу редукције сугла-

сника *l, док га је пољска północ очувала у облику неслоготворног-у (ł). Зани-

мљива је ситуација са пољским południe и północ (и украјинским пiвдень и 

пiвнiч, као и глуж. połdnjo и połnóc и длуж. pół(u)dnjo и północ), јер су у тим 

језицима језички еквиваленти појава (преломних тачака) у вези са кретањем 

Сунца на небу постали и одредница за географско одређење страна света. И 

тако пољски облик południe данас има два значења: 1) ‘средина дана; подне’ и 

2) ‘јужна страна света; југ’, док аналогно północ: 1) ‘средина ноћи; поноћ’ и 2) 

‘северна страна света; север’. 

Јutro (rano) 

Етимологија речи није јасна. Прасловенско *(j)utro је код Словена 

првобитно било одредница за све време које се тицало јутра. Постојали су 

покушаји да се овај облик сравни са лит. jaŭ ‘већ’ (Bernecker). С друге стране, 

Фасмер га повезује са значењем ‘време запреге’ (уп. шв. диал. őkt ‘одређено 

трајање времена између два оброка’, авест. yaōδra ‘прикупљање добровољаца 

за војску’) (Фасмер, 1973: 176). Такво порекло може се сматрати исправним 

                                                        

4 На југу код Словена изузетак чини словеначки poldan, који веројатно по узорку на поноћ 

(словен. polnoč) настао таквим путем контаминације. 
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ако се за његов антоним узме грч. βουχύηζς ‘вече’, у тачном значењу ‘време 

распрезања бикова’ (Фасмер, 1973: 176). Павао Скок сматра да је *(j)utro калк 

немачког Morgen, што узастопно упоређује са ср лат. diurnalis ‘ознака за оно-

лико земље колико се може једним упрегом изорати за један дан, тј. јутро, када 

се упрежу волови’ (Skok, 1973: 787). 

Словени, слично Немцима, помакли су назив за почетни и крајњи део 

дана за означавање целог претходног и следећег дана, тј. пренели су изведене 

од њих прилоге који су означавали периоде (уп. нем. Morgen ‘1. сутра; 2. 

јутро’ – Gestern‘ 1. јуче; 2. вече’). До овог процеса морало је доћи још за време 

прасловенске језичке заједнице, о чему сведоче следећи облици: уп. нпр. 

стпољ. jutro ‘јутро’ – jutrze ‘сутра’; рус. утро‘ јутро’ – завтра ‘сутра’; срп. 

јутро – сутра. Ово помакнуће имало је касније утицај на западнословенске 

језике у којима је дошло до семантичког преноса лексема *(j)utro за означење 

следећег дана (уп. данашни пољ. jutro
5
 ‘сутра’, чеш. zítra ‘сутра’, словач. zaj-

tra‘ сутра’). Његово место за означавање јутра заузео је прасловенски облик 

*rano (уп. пољ. rano ‘јутро’, чеш. ráno‘ јутро’, словач. ráno ‘јутро’) који може 

да потиче од праиндовропског корена *rai-, ra-, ri- (уп. лит. rytas ‘јутро’) 

(Brückner, 1985: 453). 

Освит, Зора (świt, brzask) 

Кратке периоде јутарњег времена древни Словени су означавали по 

активности Сунца, тј. директно пре његовог изласка, за време његовог изласка 

и после његовог изласка. Најбитније време које је претходило свитању 

називали су они *brĕskъ//brĕzgъ. Историјски гледано, овај облик долази из бал-

тословенске заједнице (уп. лит. brĕkšta ‘свитање’), а чак и још из иноевропске 

језичке заједнице (уп. стинд. bhrājate ‘сија, блиста, свита’) (Sławski, 1983: 46). 

Код садашњих Словена овај рефлекс се мање-више изгубио. Сусрећемо га нпр. 

у словеначким дијалектима (уп. словен. диал. bresk‘ освит’). Што се тиче стан-

дардних језика oвај је облик остао само у пољском језику у речи brzask 

‘освит’
6
. Разлог је у томе што се већ у почетку овај прасловенски облик се 

мешао са освитом/свитањем који је означавао стање светлости одмах пред 

изласком сунца, када се добро осветљава. Ово време, одмах пред појављива-

њем ове звезде на небу, Словени су у претежној већини дефинисали или уз 

помоћ прасловенског облика именичког глагола *svitanьje, или уз помоћ гла-

                                                        

5 Још у 15. веку у пољском језику овај облик је задржавао три значења: 1) као наследник 

прасловенског – ‘рано’; 2) ‘сутра, сутрадан, јутро следећег дана’ и 3) ‘ранијe јутро’. Но, 

већ од 18. века реч rano означава код Пољака искључиво доба од освита до поднева – 
‘јутро’ (Krótki, 2017: 113–114). 

6 Значење пољске речи brzask до краја 19. века није се променило. А и данас ова лексема 

поседује исти садржај, иако у неким актуелним пољским речницима стоји с назнаком 

књишки (Krótki, 2017: 109).  
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голског деривата *svitъ (< *svitati) – уп. нпр. пољ. świtanie, świt, чеш. svítání, 

svít, словен. диал. svitanje, svit, струс. свет. У српском језику (као и другим 

насталим на основи штокавског дијалекта) – у облику освит – у овом је слу-

чају дошло такође до перфективне употребе њиховог наставка ранијег стања. 

За време излазећег и залазећег сунца често се на небу појављују црвени 

одблесци – руменила на небу. Ово су оријентациони знаци дана који започиње 

или завршава. Јутарње руменило на небу нарочито је изражено у категорији 

времена. Указује на тренутак прелаза из ноћи у дан пред појављивањем сунца. 

И она је нашла језички одраз у лексици у облику зора који долази из балосло-

венске језичке заједнице (уп. лит. žereti ‘зрачити’, žernoti ‘искрити се’). Код 

Словена, појављује се или са дужењем ō > а (Фасмер, 1964: 443; Brückner, 

1985: 656) (уп. стпољ. zarza, чеш. záře, рус. заря), или без дужења (уп. срп. 

зора), где је сонант р продукт депалатализације рј (Skok, 1973: 660).   

Вече (wieczór) 

Првобитно значење прасловенске лексеме *večerь означавало је период 

од сумрака до тренутка легања на спавање. Литвански vakaras ‘вече’ сведочи 

његово балтослованско порекло. Ова општесловенска лексема блиска је такође 

лат. vesper и грч. εδπεζς. М. Фасмер покушава повезати је с индоевропском 

*veg ‘говорити’ (Фасмер, 1964: 309). В. Махек ипак сматра да је корен речи 

сродан са индијским ksap- ‘ноћ’ (Machek, 1971: 680). Данашњи српски и пољ-

ски облици – вече и wieczór – настављају ову прасловенску реч.  

Сумрак (zmrok) 

Прасловенски облик *sъmorkъ дао је основу за данашњи српски сумрак 

и пољски zmrok. Етимолози га упоређују са стинд. marka ‘умрли’ (Фасмер, 

1971: 45). Ако узмемо у обзир такву етимологију, оправдано је рећи да је 

сумрак дан који је нестао. Постоји такође друго објашњење овог прасловен-

ског облика. Наиме Ф. Безлај веже га с литв. merkin и лет. mirgt из индоевроп-

ског *merәk ‘светлуцати (пред очима), тамнети’ (Bezlaj, 1976: 199). 
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ЗАКЉУЧАК 

Горе представљен и анализиран етимолошки састав најједноставније 

природне поделе дана (и ноћи) у српском (и пољском) језику указује њихово 

значење и опште словенске континуације. Сви садашњи лексеми који се вежу 

за најједноставнију природну поделу дана (и ноћи) тако у српском, као у пољ-

ском језику континуанти су прасловенских облика и на први поглед може се 

чинити да Пољацима српски облици не представљају никакав изазов. Но, због 

историјско-културних разлога, код неких од тих лексема у историји или пољ-

ског, или српског језика догодио се помак значења, због чега значе они нешто 

друго у једном и у другом језику. У случају најједноставније природне поделе 

дана (и ноћи) те облике чине јутро (у пољском језику значи ‘сутра’). За озна-

чење почетка дана од јутра до 12.00 сати Пољаци користе реч rano која у срп-

ском језику означава нешто друго. Занимљив је такође српски облик вече 
(пољ. wieczór) који предстаља граматичку редкост јер у номинативу једнине ти 

српски и пољски облици се разликују по роду. Док у пољском језику цела 

деклинатска парадигма овог лексема доследно припада женском роду без 

наставка у нонимативу (с нултим морфемом) и тако се деклинира, онда у срп-

ском у том случају ова реч чини проблем за Пољаке. Овај се проблем своди на 

промену њеног граматичког рода у косим падежима. Док у номинативу вече 
стоји у средњем граматичком роду и очекивали бисмо да се деклинира као 

именице средњега рода, у косим падежима неочекивано (и због тога недо-

сљедно) за Пољаке се деклинира као именице женскога рода без наставка у 

номинативу (тј. као именице женскога рода с нултим морфемом), онда иде 

вече (ср.) – вечери (жен.) – вечери (жен.) (Вујанић и сар., 2007: 143) итд. Пољ-

ски облик południe данас има два значења: 1/ ‘средина дана; подне’ и 2/ ‘јужна 

страна света; југ’ и аналогно północ: 1/ ‘средина ноћи; поноћ’ и 2/ ‘северна 

страна света; север’. Зато код Пољака секуднарно такође изазов при учењу 

српског језика као страног може да преставља српска реч југ‘ јужна страна 

света’ и север‘ северна страна света’, који се код Пољака могу да мешају с 

подневом и поноћи.  

Попис скраћеница 

авест. – авестијски 

вед. – ведски 

глуж. – горњолужички 

грч. – грчки 

длуж. – доњолужички 

жен. – женски род 
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лат. – латински 

лет. – летонски 

литв. – литвански  

пољ. – пољски 

рус. – руски    

словач. – словачки 

словен. – словеначки 

ср. – средњи род 

срлат. – средњолатински    

срп. – српски 

стинд. – староиндијски 

стпољ. – старопољски 

струс. – староруски 

чеш. – чешки 

шв. – шведски 
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CAN THE SIMPLEST NATURAL DIVISION OF DAY (AND NIGHT)                            

IN SERBIAN BE A CHALLENGE FOR POLES LEARNING 
SERBIAN AS A FOREIGN LANGUAGE? 

Summary 

The article deals with an excerpt from the rich vocabulary of time measuring in 

Serbian, namely the simplest natural division of day (and night). The etymology of these 

words and their current state are considered as theyrepresent a kind of challenge for 

Poles learning Serbian as a foreign language. 

Keywords: Slavic studies, Serbian as a foreign language, time measuring, 

day (and night), etymology. 
 

 
 


