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Алек сан дар Ло ма. Tопонимија Бањ ске хри со ву ље: ка осми шље њу  
ста ро срп ског то по но ма стич ког реч ни ка и бо љем по зна ва њу  

оп ште сло вен ских име но слов них обра за ца. Бе о град: СА НУ, 2013, 386 стр.  
(= Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га / СА НУ, Оде ље ње је зи ка и  

књи жев но сти, Од бор за оно ма сти ку; 2).*

Наш је ди ни ча со пис по све ћен ис кљу чи во оно ма сти ци, Оно ма то ло шки 
при ло зи, у тре ћој де це ни ји из ла же ња обо га ћен је по себ ном еди ци јом по вре-
ме них из да ња, на зва ном Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га,1 у окви ру 
ко је се не дав но2 по ја вио већ дру ги на слов, То по ни ми ја Бањ ске хри со ву ље. 

Иа ко њен ве ћи део за пре ма реч ник ста ро срп ских то по ни ма, ова мо но гра-
фи ја до но си мно го ви ше од са мог реч ни ка име на ме ста и то по граф ских пој мо-
ва јед не вла дар ске по ве ље из XIV ве ка. То је сту ди ја из срп ске, ста ро срп ске и 
сло вен ске оно ма сти ке ка кву до сад ни смо има ли: у на шој сре ди ни уоп ште ни је 
по сто ја ло ни шта слич но, а на ши рем сло вен ском те ре ну, где су оно ма стич ке 
сту ди је не у по ре ди во раз ви је ни је не го у нас, те шко да јој се мо же на ћи пан дан 
– не по оби му и за хва ту гра ђе већ по све стра но сти и про ду бље но сти ана ли зе.

Ра ди се о књи зи ко ја је би ла пред о дре ђе на да бу де из у зет на, већ за то 
што је та кав сам пред мет ње ног ис тра жи ва ња, Бањ ска хри со ву ља (БХ)3 – и 
то из ви ше раз ло га ван лин гви стич ке и лин гви стич ке при ро де: БХ са др жи 
не са мо оби ман не го и нео бич но раз у ђен то по но ма стич ки ма те ри јал,4 а је зик 

* Овај при каз је ре зул тат ра да на про јек ту „Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка и 
из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка” (бр. 178007) ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни-
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Се ри ју је отво ри ла мо но гра фи ја Ра дој ке Циц мил-Ре ме тић, То по ни ми ја Пив ске пла ни не, 
Бе о град 2010, 354 стр.

2 Па пир на вер зи ја је, из фи нан сиј ских раз ло га, до ста за доц ни ла за елек трон ском ко ја 
је одав но до ступ на на сај ту СА НУ (<www.sa nu.ac .rs //Iz da nja/ElI zda nja/To po ni mi ja-1.pd f > 
31.08.2015.).

3 Ова вла дар ска по ве ља са злат ним пе ча том по зна та је и под име ном Све то сте фан ска, 
пре ма све цу ко ме је би ла по све ће на гроб на цр ква кра ља Сте ва на Уро ша II Ми лу ти на, али се, 
као ди стинк тив ни ји, све ви ше ко ри сти епи тет из ве ден од име на ма на сти ра (ко ји је краљ Ми-
лу тин осно вао 1313. го ди не, на об ро ниц ма пла ни не Ро го зне, бли зу Зве ча на). Хри со ву ља је 
на пи са на 1316. го ди не, а за тим је, као и мо шти да ро дав ца, кра ља Ми лу ти на, има ла бур ну 
исто ри ју ко ја се за вр ши ла у тур ском цар ском ар хи ву где су је кра јем XIX ве ка от кри ли ау-
стриј ски чи нов ни ци. Пр ви пре пис је из дао Љу бо мир Ко ва че вић 1890. у Бе о гра ду (го то во 
исто вре ме но је пу бли ко ван и Ја ги ћев у Бе чу), а тек не дав но је, 2011. го ди не, проф. Ђор ђе 
Три фу но вић об ја вио ре пре зен та тив но из да ње. Ње гов пр ви том са др жи фо то гра фи је свих ли-
сто ва по ве ље, а дру ги том, по ред пре пи са, и пар про прат них сту ди ја – јед на од њих, по све ће-
на ана ли зи то по ни ма БХ, до дат ном про ши ре ном и про ду бље ном ана ли зом, као и фор ми ра њем 
реч ни ка, из ра сла је у мо но гра фи ју ко ја је пред на ма.

4 Та ква си ту а ци ја по сле ди ца је не са мо ши ро ко гру до сти Ми лу ти но ве пре ма ма на сти-
ру у чи јој је цр кви на ме ра вао да се са хра ни, већ и ње го ве вла дар ске за ми сли да за ду жби ни 
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ко јим је на пи са на пред ста вља дра го це но све до чан ство је зич ке исто ри је, до-
вољ но ра но – у од но су на дру ге две зна чај не ста ро срп ске по ве ље, Де чан ску 
и При зрен ску – да чу ва ди стинк тив не цр те бит не за ре кон струк ци ју (в. нап. 
6, 12).

Дру ги фак тор осо бе но сти ове књи ге за слу га је са мог ау то ра: ње го ва 
ком пе тент ност, про ис те кла из ви ше де це ниј ског сту ди о зног ба вље ња срп ском 
и сло вен ском оно ма сти ком, омо гу ћи ла му је да чи тав кор пус под врг не из у-
зет но про ду бље ном про у ча ва њу на ни воу срп ског је зи ка (по пис ва ри ја на та, 
еви ден ти ра ње исто риј ских по твр да, уна кр сно по ре ђе ње исто риј ских и ет но-
граф ских из во ра итд.) као и ши ро кој ком па ра тив ној ана ли зи, на сло вен ском 
и бал то сло вен ском пла ну. У до ме ну кван ти те та, то је има ло за по сле ди цу 
да су осим 651 то по ни ма са др жа ног у на сло ви ма у реч нич ком де лу, опи са ни 
и мно ги дру ги, ка ко ста ро срп ски та ко и са вре ме ни то по ни ми, као и број на 
лич на име на и мно ги апе ла ти ви. Ти ме ова књи га пре ра ста у истин ски ста-
ро срп ски – и срп ски уоп ште – то по но ма стич ки реч ник, па чак и у ети мо ло-
шки реч ник огра ни че ног за хва та.

Пре не го што пред ста ви мо не ко ли ко илу стра тив них при ме ра од ред ни ца 
реч ни ка, тре ба се упо зна ти са сло же ном струк ту ром ове мо но гра фи је.5

На кон „Увод не ре чи” (стр. 9) сле ди Пр во, увод но, по гла вље „Пред мет 
и ци ље ви ис тра жи ва ња” (11–18). На све га не ко ли ко стра на ау тор је по дроб-
но из ло жио све што је бит но за раз у ме ва ње те ма ње го вог ис тра жи ва ња 
на ве де них у на сло ву и под на сло ву – на ро чи то скре ћу ћи па жњу на еле мен те 
под на сло ва. 

Пр во по ја шња ва да су оп ште сло вен ски име но слов ни о б р а  с ц и  „оне 
то по ним ске и ан тро по ним ске струк ту ре ко је се ви ше крат но ре а ли зу ју на 
јед ној је зич кој те ри то ри ји у истом или ва ри ра ју ћем ли ку; ва ри јант ност мо-
же би ти фо нет ска, мор фо ло шка и лек сич ка. Од нос ме ђу по је ди ним ре а ли-
за ци ја ма, илу стро ван па ро ви ма ста ро срп ских и ино сло вен ских па ра ле ла, 
иде од пот пу не по ду дар но сти (стсрп. Га лич : рус. Га лич), пре ко за ко но мер ног 
гла сов ног ра зи ла же ња (стсрп. Кра биј но : рус. Ко ро бейно  < псл. *Korbьjno) и 
мор фо ло шко-твор бе них ва ри ја ци ја (стсрп. Сту де ни ца : рус. Сֳу ден ка) до 
раз ли чи тих лек сич ких по пу на обра сца (стсрп. Стра шна стҍна : чеш. Strašná 
skála)” (стр. 12).

У на став ку се пре ци зи ра да је с т а  р о  с р п  с к и  т о  п о  н о  м а  с т и ч  к и 
р е ч  н и к, за пра во „же ље на ба за реч нич ки уоб ли че них по да та ка о свим то-
по ни ми ма ... по све до че ним у ста ро срп ским и срп ско сло вен ским спо ме ни-
ци ма”, ко ју тре ба кон ци пи ра ти та ко да сре ди шњу уло гу у ин тер пре та ци ји 
по је ди ног име на игра опре де ље ње твор бе ног ти па (у окви ру не ке по сто је ће 

по да ре ни по се ди тре ба да бу ду што ши ре рас по ре ђе ни ди љем „ко ре ни тих” срп ских зе ма ља 
(стр. 295–296, в. и нап. 7).

5 На пр ви по глед, ова мо но гра фи ја се оби мом од 386 стра ни ца свр ста ва у уме ре но оп шир-
не. Ме ђу тим, већ ле ти ми чан пре глед увод них по гла вља, а на ро чи то реч нич ког сег мен та, 
от кри ва ве ли ку гра фич ку еко но мич ност (ни зом скра ће ни ца, од уо би ча је них као што је ЛИ = 
„лич но име” или f. за „fe mi ni num”, до не стан дард них као „изм. ост.” = „из ме ђу оста лог”, да кле 
8 слов них ме ста уме сто 14) као и ком пакт ност ла пи дар но фор му ли са них опа ски и су до ва – што 
до дат но уве ћа ва са др жај ност те 651 од ред ни це и свих ко мен та ра ко ји су из њих про ис те кли, 
те би ли су ми ра ни у за вр шним по гла вљи ма.
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ти по ло ги је) у ко ју свр ху је ов де, на осно ву до вољ но ве ли ког ста ро срп ског 
узо р ка, на чи њен пре ли ми нар ни мо дел твор бе не ти по ло ги је ко ји је отво рен 
за бу ду ће до ра де на осно ву но вог ма те ри ја ла (13–15). 

И нај зад, опи са на је БХ као из вор то по но ма стич ке гра ђе, та ко што 
је она ста вље на у кон текст три ју ве ли ких осни вач ких по ве ља (дру ге две су 
Де чан ска хри со ву ља, у сво је три ва ри јан те, и Све то ар хан ђел ска или При-
зрен ска хри со ву ља ца ра Ду ша на) ко је оби лу ју оно ма стич ким по да ци ма са 
ста ро срп ског тла. Ме ђу њи ма је БХ не са мо нај ста ри ја (сам по че так XIV 
ве ка), не го се од ли ку је нај ве ћом вер но шћу и пре ци зно шћу за пи са ан тр о по-
ни ма и то по ни ма.6 Ова пре ци зност на ни воу гра фи је пред ста вља дра го це но 
по ла зи ше за те мељ но ети мо ло шко раз ма тра ње и ина че бо га те и ква ли тет не 
оно ма стич ке гра ђе ко ју са др жи БХ. Нај зад, ту су и ге о граф ски раз ло зи јер 
БХ сво јим ин вен та ром име на отва ра нај ши ри (ме ђу три по ве ље) увид у то-
по гра фи ју оно га што ау тор на зи ва „је згре ним срп ским зе мља ма пред не ма-
њић ког до ба”7 – да кле, БХ пру жа нај бо љи узо рак ста ро срп ске то по ни ми је, 
и по ши ри ни за хва та и по ква ли те ту за пи са.

Дру го, цен трал но, по гла вље „Реч ник то по ни ма за бе ле же них у Бањ ској 
хри со ву љи” (19–237) по чи ње крат ким освр том на по сту пак екс церп ци је, за-
тим опи сом струк ту ре од ред ни це, пре гле дом пра ви ла тран скрип ци је и под се-
ћа њем на азбуч ни ре до след (због по зи ци је три сло ва ко јих не ма у са вре ме ној 
срп ској азбу ци). За тим сле ди реч ник ко ји на 216 стра на до но си 651 од ред ни цу 
(осим „пра зних”), ко је су струк ту ри ра не та ко да по ред на сло ва нор ма ли зо-
ва ног у вер за лу, и ори ги нал ног ли ка ре чи (или син таг ме) те гра ма тич ког 
од ре ђе ња и ло ка ци је (у Ко ва че ви ће вом пре пи су, в. нап. 3) са др же ко мен тар 
(сит ни јим сло гом!). Пре ма при ли ци, чи не га сле де ћи при год но обе ле же ни 
сег мен ти: фор мал на за па жа ња и по ја шње ња у ве зи са на чи ном пи са ња, гла-
сов ним ли ком, осо бе но сти ма де кли на ци је, иден ти фи ка ци ја име на у дру гим 
из во ри ма и на те ре ну, те твор бе на кла си фи ка ци ја на зна че на упу ћи ва њем на 
па ра гра фе у по себ ном одељ ку „Тво р ба” и, на кра ју, ети мо ло ги ја пот кре пље-
на, по мо гућ ству, што не по сред ни јим па ра ле ла ма из це лог сло вен ског све та, 
те за вр шни ети мо ло шки ко мен тар. Сва ки сег мент по чи ње од го ва ра ју ћом 
ико ни цом, што олак ша ва сна ла же ње у згу сну том тек сту сит ног фон та. За 
ши ре из во де из не ко ли ко од ред ни ца ко ји ма се илу стру ју бит ни до при но си 
овог реч ни ка, в. на кра ју ово при ка за.

Тре ће, кључ но, по гла вље „Твор бе ни ти по ви то по ни ма за сту пље ни у 
Бањ ској хри со ву љи (239–266) до но си 36 основ них ти по ва и око сто ти ну под-
ти по ва. Овде су раз мо тре ни: 1. То по граф ски тер ми ни у Бањ ској хри со ву љи 
и 2. (и да ље) Тво р ба то по ни ма у Бањ ској хри со ву љи. Ту се из два ја ју: 

1.1. На зи ви за фи си ог не то по граф ске објек те (њих 7), 1.2. На зи ви за ан тро-
по ге не то по граф ске објек те (њих 11) и 1.3. Ме та фо ре и екс пре сив не фор ма ци је 

6 Ту се сло ва ҍ и ь го то во без из у зет ка, а ы у ве ћи ни слу ча је ва, пи шу упра во та мо где 
им је ети мо ло шки ме сто – без су прот них слу ча је ва хи пер ко рект ног пи са ња ь за а, ҍ за е, ы за 
и – и чу ва се раз ли ка из ме ђу твр дог и ме ког р. Ти ме је од ра же на ја сна ди стинк ци ја из ме ђу 
ко рен ских во ка ла у лысьць (од псл. *lysъ ‘ће лав, го’) и ли си че рав ’ни (од псл. *li si ca ‘Vul pes’ 
итд.) (в. стр. 15).

7 У пи та њу су про сто ри од Са ве до ју жног При мор ја и Ска дар ског је зе ра, од Пе ште ри 
до из во ра Ли ма, од Ла ба до ис точ не Хер це го ви не (в. стр. 16, та ко ђе 295–296).
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(њих 2 тј. 4). У на став ку се (§§ 2–7) ни жу кон крет ни тво р бе ни ти по ви: 2. 
Атри бу тив не син таг ме (АС) и асу фик сал на уни вер би за ци ја (АУ): 2.1. При-
мар ни при де ви; 2.2. АС са по се си ви ма на -јь; 2.2.1. АС (од сло же них ан тр о-
по ни ма, од хи по ко ри сти ка и на ди ма ка, од рад них име ни ца и по и ме ни че них 
при де ва на -ьсь са зна че њем ко лек тив не при пад но сти, од ет ни ка, од стра них 
имен ских осно ва, од зва ња, од зо о ни ма, те Про ши ре ња са -n- јо то ва ног су-
фик са; 2.2.2. АУ (од сло же них ан тро по ни ма, од хи по ко ри сти ка ти па Бу дим, 
од хи по ко ри сти ка на -ъkо (-ьkъ), -ьсь, од из ве де ни ца на -ьсь са гла го лом у 
осно ви, од то по ни ма, од дру гих сло вен ских осно ва, од стра них име на, од 
зо о ни ма; 2.2.3. При де ви од зо о ни ма на -ьјь; 2.3. При де ви на -ьnъ; 2.4. При-
де ви на -оvъ и ме ђу њи ма АС од u-основа, од (ј)о-о сно ва, од а-о сно ва, те АУ 
од ū̆ - осно ва, о-о сно ва; 2.5. При де ви на -inъ, уз ди стинк ци ју из ме ђу ње го ве 
по се сив не и де скрип тив не функ ци је и раз ли ко ва ње АС од АУ, те из два ја ње 
слу ча ја ка да -ьn’ь-jь > њи; 2.6. При де ви на -ьskъ, у АС и АУ; 2.7. При де ви на 
-ěnъ; 2.8. Гла гол ски при де ви као pt. perf. pass. на -nъ (АС и АУ); pt. perf. pass. 
на -tъ; pt. pra es. act. na -ǫt’; ге рунд на -tьjь; 2.9. Оста ла при дев ска обра зо ва ња 
(-atъ, -astъ), у АС и АУ; 

3. Уни вер би за ци ја са су фик са ци јом: 3.1. са су фик сом -ikъ (од основ них 
при де ва, при де ва на -ьnъ, и на -оvъ); 3.2. са су фик сом -ica (од основ них при-
де ва, од ј-по се си ва, од при де ва на -ьnъ, на -еnъ, на -ěnъ те при де ва на -оvъ, 
-аvъ и од гла гол ских при де ва, ак тив них и па сив них); 3.3. са су фик сом -ьcь 
(од осно вих при де ва, од при де ва на -(ь)јь, на -ьnъ, на -оvъ, на -аvъ, на -ivъ, 
-аvъ и од пар ти ци па пер фек та ак тив ног; 3.4. са су фик сом -ъkь; 3.5. са дру гим 
уни вер би зу ју ћим су фик си ма -аr’ь, -аvа;

4. То по но ми зо ва ни ан тро по ни ми: 4.1. Ет но ни ми и ет ни ци (у об ли ку 
мно жи не); 4.2. На зи ви по за ни ма њу (у об ли ку мно жи не: на -ьcь, -аčь, -аrь; 
у об ли ку је ди ни не); 4.3. Лич на име на (у об ли ци ма мно жи не и јед ни не); 4.4. 
Ро дов ски на дим ци (у об ли ку мно жи не: сло же ни, дру ги, и стра ног по ре кла); 
4.5. Па тро ни ми ци на -it’i; (у об ли ку мно жи не и је ди ни не); 

5. Се кун дар на де ри ва ци ја од дру гих то по ни ма: 5.1. Де ми ну ци ја; 5.2. 
Плу ра ли за ци ја; 5.3. Ком по зи ци ја; 5.4. „Ме мо ра ти ви” на -inа; 5.5. Ет ни ци на 
-јаnе; 5.6. Кте ти ци на -ьskъ(јь); 5.6.1. АС; 5.6.2. АУ; 5.6.3. СУ; 5.6.4. Ет ни ци 
на -ьcь, pl. -ьci; 5.6.5. се кун дар но -icа; 5.7. Сра сли це, по врат не из ве де ни це од 
кте ти ка; 5.8. Обра зо ва ња по ана ло ги ји; 

6. Син таг ме: 6.1. По се сив ни ге ни тив + де сиг нат (јед но чла на ге ни тив ска 
до пу на: у на зи ви ма ка ту на, у на зи ви ма дру гих обје ка та); 6.2. Број + име ни ца; 
6.3. Пре по зи ци о не син таг ме; 6.4. Пре ди кат ске син таг ме;

7. Стра на и не ја сна име на: 7.1. Пред сло вен ски суп страт, пре не се ни суп-
страт; 7.2. Ад страт; 7.3. Име на не ја сне струк ту ре.

Че твр то по гла вље „Раз вој и про ме на то по ни ма од њи хо вог бе ле же ња у 
Бањ ској хри со ву љи до да нас” (267–281) – а ве ћи на их је сте очу ва на, у истом 
или из ме ње ном ли ку – осим по пи са не про ме ње них име на, са др жи и де таљ-
ну кла си фи ка ци ју фо нет ских и мор фо ло шких из ме на и пре о сми шље ња. Ту 
се на ла зе сле де ће ка те го ри је: 

1. Име на очу ва на у не из ме ње ном ли ку; 
2. За ко но мер ни гла сов ни раз во ји: 2.1. Раз во ји са вре ме ни са БХ (де па ла-

та ли за ци ја, де ла би ја ли за ци ја, озву че ње по лу гла са, за ме на ја та, пре лаз чр > цр); 
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2.2. Раз во ји по зни ји од БХ (пре лаз л > о, ели ми на ци ја х, но во јо то ва ње, дру-
ге гла сов не про ме не оп ште је зич ког до ма ша ја: кон трак ци је ији > ū, оје > о; 
упро шће ња и про ме не у кон со нант ским гру па ма, као дм > м, св > с, -стн- > 
-с-, пк > вк, мњ > вњ; ло кал ни раз во ји у на род ним го во ри ма, као чј >ч, шк > чк); 

3. Спо ра дич ни (не си стем ски) гла сов ни раз во ји и ко ле ба ња: 3.1. Ди си-
ми ла тор но-аси ми ла тор не про ме не; 3.2. Дру ге про ме не; 3.3.1. Из ме не у су-
фик сал ном де лу узро ко ва не мор фо ло шким пре о бли ка ма; 3.3.2. Раз ли чи ти 
фо нет ски раз во ји (аси ми ла ци ја, ме та те за) и на род на ети мо ло ги ја; 3.4. Је зич-
ка ин тер фе рен ци ја; 

4. Мор фо ло шке из ме не: 4.1. Про ме на ро да (n. > f., n. > m., f. > n., m. pl. > 
f. pl.); 4.2. Про ме на бро ја (pl. > sg., sg. > pl.); 4.3. Про ме на ро да и бро ја (m. pl. > 
n. sg.: -ићи > -иће, -ци > -це, -ани > -ане, -aрје > -аре); 

5. Уни вер би за ци ја: 5.1. Асу фик сал на уни вер би за ци ја (са от па да њем 
апе ла тив ног чла на, са про ме ном ро да и/ли бро ја, са от па да њем атри бу тив ног 
чла на); 5.2. Су фик сал на уни вер би за ци ја (су фик си ма -ик, -(ј)ак, -ица, -ац, -ар, 
-ија); 

6. На до град ња и раз град ња: 6.1. Очу ва ње у се кун дар ним АС (при до да-
ва њем атри бу та, адјек ти ви за ци јом апе ла ти ва); 6.2. Очу ва ње у се кун дар ним 
де ри ва ти ма (у осно ви ет ни ка на -ане, у осно ви кте ти ка на -ски, као део АС, 
уни вер би зо ва но); 6.3. Ели ми на ци ја су фик са?8

7. Пре о бли ке и пре о сми шље ња: 7.1. Се кун да р на су фик са ци ја (се кун дар-
но -ина, стра на де ри ва ци ја), 7.2. На до град ња су фик са; 7.3. За ме на су фик са 
и пре о бли ка за вр шет ка: тип ске пре о бли ке (су фик сом -ина, -ача, -шни ца уме-
сто -шти ца (< *-ьsk + *-icа), -уша, дру ге за ме не, сло же ни су фик си, дру ге 
пре о бли ке; 7.4. Де ком по зи ци је, пре ком по зи ци је; 7.5. Пре о сми шље ња: у АС, 
у сло же ним име ни ма, у ко рен ском сло гу.

Пе то по гла вље „Ван то по но ма стич ки до при но си” (283–294) до но си ос-
врт на оно што ова то по но ма стич ка ен ци кло пе ди ја у ма лом, ван сво је основ-
не те ма ти ке, пру жа дру гим лин гви стич ким ди сци пли на ма. Илу стру је се то 
кон крет ним при ме ри ма ко ји чи не: а) до при нос по зна ва њу п р а  с л о  в е н  с к е 
л е к  с и  к е  (кроз ре кон струк ци је пра о бли ка ко јих не ма у два во де ћа пра сло-
вен ска реч ни ка),9 б) до при нос по зна ва њу с т а  р о  с р п  с к е  л е к  с и  к е  (кроз 
нај ра ни је, ди рект не као и ин ди рект не, по твр де за око 130 ре чи),10 за тим 
в) до при нос по зна ва њу с т а  р о  с р п  с к е  и п р а  с л о  в е н  с к е  а н  т р о  п о -

8 Ов де знак пи та ња ука зу је на раз ли чи те мо гућ но сти ту ма че ња по ре кла не ких асу-
фик сал них об ли ка: плод мор фо ло шке ре а на ли зе; упо ред но по сто ја ње асу фик сал них и из вед-
них ли ко ва још од ста ри не; eвентуално упро шће ње у стра ном из го во ру.

9 То су: *běky, -ъve, *byrъ, *děži, -ъve, *gol da, *xro pa ti, *je lekъ, *jьri ca, *ka slo (< *kat -slo-), 
*kǫ drъjь, *kri vo tulъ, *kučь, *kyjerězъ, *litъ, *mьd’elъ /mъd’elъ, *orstělь, док се од ред ни це *čędlo, 
*grob(l)’a, *klęka, *ko poryja , *korbьji, *lu pežь, *or zdolьje  до пу њу ју не до ста ју ћом ста ро срп ском 
гра ђом.

10 Ме ђу њи ма се, у обе ску пи не, на ла зе та ко „обич ни” апе ла ти ви као брус, гум но, ду пе, 
клу па, ку тао, ла ђа, пруд, на зи ви за биљ ни по кр ов (ру ди на, шу ма), за тим основ ни фи то ни ми 
као бор, бу ква, брест, вр ба, дра ча, кру шка, ку пус, лук, орах, па прат, раж, ти ква, храст, шип, 
те тер ми ни за хи дро граф ске (ба ра, сла ти на) и то по граф ске објек те, укљу чу ју ћи ан тор по ге не: 
ба дањ, бал ван ‘брв но за пре лаз пре ко во де’, град ‘ста ја’, кош ‘спрем ни ца за жи то’, це ста (тј. 
цҍста) ‘пут’ итд. Осим основ них ре чи, ту су и из ве де ни це као ка ми чак, кри ва ча, при мор је, 
ба чвар, ри бар, стре лац (в. стр. 286–289).
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н и  м и  ј е  (кроз два де се так име на, у ста ро срп ском до сад не по све до че них, 
ме ђу тим од ра же них у то по ни ми ма)11 и на ро чи то г) до при нос и с т о  р и ј  с к о ј 
ф о  н о  л о  г и  ј и  срп ског је зи ка (оства рен пр вен стве но за хва љу ју ћи то ме што 
се у БХ пре ци зно бе ле жи, не са мо по лу глас и јат – што је од ли ка и дру гих 
спо ме ни ка – већ се до след но ре ги стру је и је ри и па ла тал но р).12

Ше сто, за вр шно по гла вље „Зна чај Бањ ске хри со ву ље за кул тур ну и ет-
нич ку исто ри ју” (295–300) на кон освр та на иде о ло шки и прак тич ни зна чај 
Ми лу ти но вог осни ва ња ма на сти ра у Бањ ској,13 ис ти че се да је ова ана ли за 
по ка за ла да је то по ни ми ја све то сте фан ског по се да „у тој ме ри је зич ки ујед-
на че на, (ста ро)срп ска или, на ду бљој рав ни, сло вен ска, да се мо же сма тра ти 
... јед ним од нај са др жај ни јих и нај бо љих до нас до спе лих узо ра ка ар ха ич ног 
сло вен ског то по граф ског име но ва ња. То по граф ски тер ми ни, де ри ва ци о не 
осно ве, твор бе ни мо де ли – све је то нај ве ћим де лом про ис те кло из по зно пра-
сло вен ског је зи ка ...” (стр. 296). Сло бод но се мо же ре ћи да она за пра во до-
при но си раз би ја њу увре же ног „ми та” о ало гло ти ји по што бит но ме ња пред-
ста ву „о то по ни ми ји срп ских зе ма ља ко ја се об ли ко ва ла у на у ци и ши ро ким 
обра зо ва ним кру го ви ма пре ви ше од сто го ди на, и до брим де лом одр жа ла 
до да нас ... да ово тле вр ви тра го ви ма пред сло вен ског, ро ма ни зо ва ног или 
не ро ма ни зо ва ног ста нов ни штва ко је су Сло ве ни за те кли и ме ша ли се са њим 
на кон до се ље ња на Бал кан. Та ква сли ка ство ре на је због при су ства број них 
„там них” име на у да на шњој то по ни ми ји, ко ја се не ту ма че из са вре ме ног 
је зи ка или бар ни су на пр ви по глед пре по зна тљи ва као сло вен ска. ... Ов де 
раз мо тре ни узо рак БХ на ме ће за кљу чак да је исти на упра во су прот на, а 

11 То су: *Go razdъ (Го ра жде), *Go sti varъ (го сти вар ски), *Gošь (Го ше во), *Dal’ęta 
(Да ље тин ждре биј), *Domaněgъ (До манҍзи ), *Dor go čajь (Дра го чај), *Koriměrъ (Ко ри ља), 
*Plemęta (Пле ме ти но), *Ręd’ь (Ре ђе во), *Sadlъkъ /*Sadlъko (Сал че гла де), *Tušiměrъ (Ту ши мља), 
*Xo ti slavъ (Хо тиш), *Xъtětъ (Хтҍто ва), *Xudъkъ (Ху дач?), *Čьrninъ (Чр̥ни нов по ток), *Čьrno slavъ 
(Чр̥но ша). 

12 За слу ча је ве бе ле же ња сло ва је ри као и ја сне од ра зе очу ва ња па ла тал но сти р’ (на зна-
че не пре јо та ци јом у по ло жа ји ма ис пред ѥ, я, ю), узо р ни су у БХ при ме ри име ни це си ре ње 
[сырѥниѥ] ‘сир’ и пре зи ме на Ви дра ре вић [выдрарѥвики], на шта је ука зао још Па вле Ивић 
1987. Ов де А. Л., бу ду ћи све стан зна ча је те (ина че по не кад оспо ра ва не) по ја ве ука зу је на низ 
та квих по твр да у ви ду no mi na agen tis на псл. *-ar’ь, gen. -ar’a, pl. -ar’e (рыбарѥ, го ве дарѥвь 
бродь, мрҍжарѥви ла зи, ко зарѥво ), то по ни ми ма (дьбрѥв’шти ца, рюишта), а као крун ски 
до каз за чу ва ње па ла тал но сти р’ у је зи ку БХ ви ди об лик ωряхь иза ко га „не мо же ста ја ти цсл. 
орҍхь, већ са мо стсрп. ор јах као пре ла зни сту пањ гла сов ног раз во ја од псл. *orěxъ ка но во срп-
ском (но во што кав ском) орах.” Да ље у фу сно ти (бр. 149) А. Л. ис ти че да Да ни чић у Рјеч ни ку 
књи жев них ста ри на срп ских има чак пет по твр да ове име ни це (јед ну из на род ног је зи ка, код 
Те о до си ја, оста ле из прав них до ку ме на та), ни јед ном са гра фи јом -рѥ-. А по том уз др жа но из-
но си став да се „чи ни да БХ пру жа до вољ но осно ва за за кљу чак да се на де лу ста ро срп ског 
је зич ког про сто ра по чет ком XIV ве ка још го во ри ло го ве да р’ев, ор’е, р’у ти ‘ри ка ти’ и сл. На 
сло вен ском ју гу то пред ста вља ар ха ич ну цр ту, ко ја се до да нас са чу ва ла у сло ве нач ком” (в. 
стр. 290–291). На сли чан на чин се, ана ли тич но и так са тив но, раз ма тра ју по зи ци је у ко ји ма се 
у БХ сре ће сло во ы, уз иден ти фи ка ци ју оних у ко ји ма до ла зи до ко ле ба ња са и – све у ши рем 
ста ро срп ском и сло вен ском кон тек сту (стр. 292–293).

13 Гра ди тељ ски узор му је би ла Не ма њи на Бо го ро ди чи на цр ква у Сту де ни ци, а по се де 
му је до де лио „у гра ни ца ма „ко ре ни тих” срп ских зе ма ља ... ко ји ма је вла дао ро до на чел ник 
Сте фан Не ма ња, и не за ла зе ћи у те ри то ри јал не те ко ви не сво је соп стве не вла да ви не” (стр. 
295–296). 
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мо же мо ре ћи већ на осно ву до са да шњих, иа ко не пот пу них, уви да, да га гра ђа 
дру гих из во ра не би бит ни је из ме ни ла. Ка да те то бо жње пред сло вен ске 
остат ке са гле да мо у њи хо вим из вор ни јим ли ко ви ма и у ши ро ком, све сло вен-
ском по ред бе ном ви до кру гу, по ка зу је се да се у огром ној ве ћи ни слу ча је ва 
за пра во ра ди о ре лик ти ма из ра них сло је ва сло вен ске то по ни ми је на овом 
тлу” (стр. 297, уп. и ни же опи са ни при мер име ни ца ка тун). Као илу стра ци ју 
те чи ње ни це, на кра ју по гла вља че тво ро сту бач на та бе ла до но си текст оме-
ђе ња се вер но ме то хиј ског се ла Ба ње па ра лел но на че ти ри је зи ка: у ста ро срп-
ском ори ги на лу из БХ, на прет по ста вље ном по зно пра сло вен ском (из VI ве ка, 
ка кав се го во рио пред се о бу из За кар па тја), на ста ро сло вен ском (из IX –XI 
ве ка, ка кав се го во рио у за ле ђу Со лу на), на са вре ме ном ру ском је зи ку – са бар 
пет на ест ста рих сло вен ских то по ни ма (ме ђу ко ји ма је и са ма Ба ња, као још 
пра сло вен ска по зајм ље ни ца из ла тин ског).

На кра ју књи ге, као што је уо би ча је но, на ла зе се Скра ће ни це (стр. 301), 
Из во ри и ли те ра ту ра (302–310), Ин дек си (311–381) – где се из два ја Ин декс 
име на (311–346, одво је но ћи ри ли ца, ла ти ни ца, грч ки), Ин декс ре чи (347–381, 
сор ти ра них по је зи ци ма)14 и нај зад Ре зи ме на ен гле ском (382–386). Оно што 
ни је уо би ча је но је сте обим ин дек са: на 70 стра на, у два ступ ца, са око 50 
ре до ва у сва ком, ту се на шло укуп но бли зу 7.000 об ли ка. Од то га срп ских и 
ста ро срп ских тј. срп ско сло вен ских ре чи има бли зу 1.300, док срп ска име на 
чи не ве ли ку ве ћи ну у ћи ри лич ном ин дек су од ско ро 2.800 је ди ни ца. Не сра-
зме ра из ме ђу ових број ки и укуп но 651 од ред ни це реч ни ка по ти че не са мо 
од ва ри јант но сти основ них об ли ка и њи хо вих из ве де ни ца, не го и отуд што 
ве ћи на од ред ни ца осим на слов ног то по ни ма из БХ, са др жи и још не ки (ге-
нет ски, ге о граф ски, се ман тич ки) бли зак то по ним или апе ла тив ван БХ: нпр. 
под Ва лач и Ва ље во (в. до ле), под Дрим и Дри на, под Пећ и пе ћи на, под Плав 
и сплав, под При зрен и Озрен, под че ло и за че ље, про че ље, на че ло. Упра во 
то је раз лог што овај реч ник да ле ко пре ва зи ла зи оп сег не са мо БХ, већ и 
ста ро срп ског то по но ма сти ко на, пре тва ра ју ћи се та ко у пре ли ми нар ни све-
у куп ни срп ски то по но ма стич ки реч ник. Чи ње ни ца да БХ са др жи мно ге 
то по ни ме по све до че не и дру где зна чи да би се – ка да би се у раз ма тра ње 
узео ма ко ји узо рак срп ске то по ни ми је, би ло ста ро срп ске (нпр. из још не ке 
хри со ву ље), би ло са вре ме не (из од ре ђе не ге о граф ске обла сти)15 – ис по ста-
ви ло да је зна тан део тих име на већ об ра ђен у овој књи зи.

Овај при каз ни је пот пун без пред ста вља ња не ко ли ко од ред ни ца, иза-
бра них да илу стру ју слу ча је ве где се: а) да је но ва ети мо ло ги ја, б) при ка зу је 
де ло ва ње па ре ти мо ло шког пре о сми шља ва ња, в) ис цр та ва но ва сло вен ска 
изо гло са, г) ис пра вља до сад ва же ћа хро но ло ги ја, д) из но се бит не ван лин-
гви стич ке чи ње ни це.

14 Њи хов је ре до след стан дар дан: срп ско-хр ват ски, ста ро срп ски и срп ско сло вен ски, 
пра сло вен ски, ста ро сло вен ски, сло ве нач ки, ма ке дон ски, бу гар ски, сло вач ки, че шки, гор њо-
лу жич ки, до њо лу жич ки, пољ ски, ста ро ру ски и ру ско сло вен ски, ру ски, укра јин ски, бе ло ру ски; 
пра ин до е вроп ски, балт ски, ста ро ин диј ски, иран ски је зи ци, грч ки, ла тин ски, ро ман ски је зи-
ци, келт ски је зи ци, гер ман ски је зи ци, ал бан ски, оста ли.

15 Са мо у Бе о град ском ата ру да нас по сто је ба рем два то по ни ма, Ал ти на и Шу пља сте-
на, чи је ту ма че ње са др же пр ва и по след ња од ред ни ца овог реч ни ка, Ал тин и Шу пља стҍна.
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а) „До сад је вла да ло сла бо уте ме ље но али ду бо ко уко ре ње но убе ђе ње 
у не сло вен ско по ре кло ре чи ка тун – ро ман ско (од ит. can to ne ‘округ, кан тон’ 
– се ман тич ки и фо нет ски не у бе дљи во), про то бу гар ско, иран ско, а по нај ви ше 
ал бан ско, прем да ka tund уну тар ал бан ског је зи ка не ма про зир не ети мо ло-
ги је ...” (102–103). Ме ђу тим, ов де се на осно ву ста ро срп ских по твр да, те буг. 
каֳýн ‘па стир ска ко ли ба, ци ган ски ша тор’ и струс. ка ֳ о унъ ‘ло гор, вој ни 
та бор’ ре кон стру и ше псл. ди јал. *ka tunъ ‘оно што се ко тр ља’ → ‘др ве на 
згра да ко ја се пре во зи на точ ко ви ма или ваљ ци ма’ → ‘при вре ме но на се ље 
од та квих згра да, лет ње па стир ско ста ни ште у пла ни ни’ као де ри ват су фик-
сом -unъ од гла го ла *ka ta ti sę ‘ко тр ља ти се’ (од ко га је, као по и ме ни че ње при-
де ва *ka tavъ, и срп. ди јал. ка та ва ‘ко ли ба ко ја се пре вла чи на са о ни ца ма’), 
да ље рус. ди јал. каֳýн ‘пре но сни то чак на коњ ској вр ша ли ци; облу так’, 
каֳýнка ‘та љи ге, сан ке’ (ibid.).

б) Да на шње се ло Угља ре (код Ко со ва По ља), БХ Ул јар је (< псл. *ulьjar’ь 
‘пче лар’, pl. -ar’i/-are < *ulьjь ‘ко шни ца’), ти пи чан је на зив за ка те го ри ју за-
ви сних се ља ка са за себ ним на се љи ма (слич но Рыбар је) ко ји се за тим то по-
ни ми зо вао. Се ло има ја сно иден ти фи ко ван кон ти ну и тет (та ко и у тур ском по-
пи су из 1455), и са вре ме не пан да не у Угља ри ма у По и бар ју и гор њем Ла бу, 
та ко ђе пре о сми шње ним по што се апе ла тив уљар из о би ча јио (стр. 221). 

в) Да на шње име се ла код Бањ ске, Вâлач, ген. Вâлча са мо по се би мо гло 
би по ти ца ти од раз ли чи тих пред ло жа ка и не би се мо гло упо тре би ти као по-
у зда на па ра ле ла че шком то по ни му Va leč (од 1358, за мак код Кар ло вих Ва ри), 
до сад ту ма че ном од хи по ко ри сти ка Va lek, од лат. Va len ti nus. Ме ђу тим, пре-
ци зни ста ро срп ски за пис из Бањ ске хри со ву ље, Се ло ва альчь, ко ји бе ле жи 
ду жи ну пр во га а (по мо ћу аа) и по лу глас ь чи јим озву ча ва њем је на ста ло а 
у дру гом сло гу,16 пру жа пу ну па ра ле лу че шком на зи ву те они за јед но омо гу-
ћа ва ју да се ре кон стру и ше псл. *Valъčь, при свој ни при дев сло вен ског име на 
*Valъkъ, од исте ан тро по ним ске осно ве *Val- од ко је је још је дан срп ски то по-
ним, ина че ван окви ра БХ, Вâље во, та ко ђе са се вер но сло вен ским па ра ле ла ма.” 
(стр. 40). Да кле, ов де се ви ди ка ко ста ро срп ски на лаз из БХ омо гу ћа ва да се 
да на шњи срп ски то по ним до ве де у ве зу са се вер но сло вен ским, чи је се пак 
ту ма че ње ус по ста вља њем те изо гло се ме ња из ало глот ског у иди о глот ско, 
а са дру ге стра не се пот кре пљу је об ја шње ње по ре кла јед ног ва жног име на 
гра да. Ово је и при мер за то ка ко је ин вен тар овом књи гом об у хва ће них 
то по ни ма ве ћи од окви ра са ме БХ.

г) Опи сна од ред ба ка ко се камы вāлū / гре де, пре ко спо ја ре чи ка ми и 
ва ли ти се очвр сну ла је у сло же ни цу ка ми вао, -ва ла ко ју Шиц на ла зи тек 
код Ву ка те је не сма тра мно го ста ром. По све до че ност у БХ би ла је по вод да 
се ова хро но ло ги ја бо ље ис тра жи: та ко А. Л. скре ће па жњу на ин стру мен тал 
ка ми ва ломь из По ве ље Ива на Цр но је ви ћа (из 1482), чак на осно ву спо ја оу 
ка ми оу валь из 1260. до зво ља ва по сто ја ње име ни це ка ми вал још та ко ра но 
(стр. 99).

16 Ово је у IV по гла вљу при мер за озву че ње по лу гла са у су фик сал ном де лу, на ста лог 
ка ко би се пред у пре дио раз вој Ва лач, *Вâча, ко ји би за там нио осно ву (стр. 269, § 2.1.3.2.).
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д) И нај зад, ова књи га вр ви кул тур но-исто риј ским за ни мљи во сти ма, 
нпр. да је Сло ве ни ма орах био за пра во ‘ле шник’ (s.v. Орашьц, стр. 164); по во-
дом псл. *vydrar’ь ‘спе ци ја ли зо ва ни ло вац на ви дре’, да су ове жи во ти ње це-
ње ног кр зна угро жа ва ле ри бља ло ви шта – прем да су их по не где при пи то мља-
ва ли и об у ча ва ли да по ма жу при хва та њу ри бе (фу сно та 147, стр. 291); у јед ном 
про ши ре ној ре че ни ци ка за но је све о за го нет ном име ну Влах17 (s.v. Влашкū 
брод, стр. 45) итд.

Ова се мо но гра фи ја мо же чи та ти у кру го ви ма, ба рем њих три: нај оп шти-
ју сли ку о пред ме ту, ко ју је у ста њу да пра ти чак и обра зо ва ни ла ик, пру жа 
оно што би смо озна чи ли као пр ви, спољ ни круг у ко ји би, по ред Увод ног 
по гла вља, ушла два за вр шна, Ше сто па чак и Пе то по гла вље; дру ги, нај ши-
ри и цен трал ни круг чи ни сам реч ник, ко ји се мо же чи та ти или ре дом или 
ци ља но тј. на пре скок – за не на слов не ре чи уз по моћ Ин дек са; док би тре ћи, 
нај у жи круг – да кле, не цен трал ни али ипак кључ ни – у ко је мо гу да про-
ник ну је ди но нај струч ни ји чи та о ци, чи ни ло са мо Тре ће и Че твр то по гла вље 
тј. ана ли за твор бе них ти по ва и фо нет ских и мор фо ло шких про ме на. Ова ко 
из дво је ни кру го ви пре кла па ју се и про жи ма ју јер су упра во ова два по гла-
вља, од го ва ра ју ћим упу ћи ва њем на њи хо ве па ра гра фе, угра ђе на у сва ку од 
651 од ред ни це реч ни ка. Тe уну тра шње ре фе рен це (в. нпр. нап. 16) пред ста-
вља ју оно што – по ред фи ло ло шких на по ме на и исто риј ских ко ме на та ра, те 
на рав но ети мо ло шког су да и ети мо ло шког ко мен та ра – овај реч ник чи ни не 
про сто реч ни ком, већ зби р ком чла на ка. Дру гим ре чи ма, го то во сва ка ње го-
ва од ред ни ца пред ста вља, за ви сно од сло же но сти про бле ма, ма њу или ве ћу 
име но слов ну сту ди ју (од кра ћих као Бор ча не, Ви ти црҍв, Жа бо ро во, Мо дры 
мҍл, Ту че пи, до оп шир них по пут Лаб, Ли пљањ, Ма чва, Мо ра ва, На го ри чи но, 
Рас, При зрҍн итд.)

Тре ба се на да ти да Бањ ска хри со ву ља не ће још ду го оста ти је ди ни ова-
ко све стра но и те мељ но про у че ни, не са мо из угла (топ)оно ма сти ке, до ку мент 
ста ро срп ске пи сме но сти.

 Ја сна Вла јић-По по вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ети мо ло шки од сек

Кнез-Ми ха и ло ва 36, Бе о град, Ср би ја
ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 

17 „Реч у осно ви при де ва је прасл. гер ма ни зам ко ји је из вор но озна ча вао јед но ро ма-
ни зо ва но келт ско пле ме, а ода тле Ро ма не уоп ште; код де ла Сло ве на (По ља ци, Сло вен ци, 
кај кав ски Хр ва ти) су зи ла је зна че ње на Ита ли ја не, код Ср ба и Бу га ра на Ру му не; у сред њо-
ве ков ној Ср би ји, по сте пе ном сла ви за ци јом Вла ха-по лу но мад ских сто ча ра, ет нич ко зна че-
ње се из ме ни ло у со ци јал но: ‘сто чар’ (раз ли чит дру штве ним ста ту сом од за ви сног зе мљо рад-
ни ка.”




