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Александар Лома

СТАРОСРПСКА ТОПОНОМАСТИЧКА ГРАЂА У  
МИКЛОШИЧЕВУ НАЦРТУ СЛОВЕНСКЕ ОНОМАСТИКЕ*

Раз ма тра се зна тан удео ко ји у три ма рас пра ва ма ко ји ма је Франц Ми кло-
шич уда рио те ме ље сло вен ској оно ма сти ци има ста ро срп ска гра ђа. Око 800 ста-
ро срп ских то по ни ма ко је Ми кло шич на во ди про сле ђе ни су до из во ра из ко јих 
их је он цр пао а где је то би ло мо гу ће и упо ре ђе ни са све до чан стви ма ко ја ње му 
ни су ста ја ла на рас по ла га њу. Ра све тље на су на че ла ње го ве тран скрип ци је, ко ја 
су ево лу и ра ла под ути ца јем Да ни чи ће ва Реч ни ка. У да ле ко пре о вла ђу ју ћем 
бро ју слу ча је ва по твр ди ле су се акри бич ност Ми кло ши че ва при сту па и зре лост 
ње го ва су да. За па же не су сит ни је не до след но сти у пре да ји гла сов них и твор бе-
них ли ко ва, по је ди не ома шке при ис пи си ва њу и штам пар ске гре шке, по гре шно 
ре кон стру и са ни но ми на ти ви, а ука за но је и на не ко ли ко „фан том ских име на”. 

Кључ не ре чи: Франц Ми кло шич, сло вен ска оно ма сти ка, ста ро срп ска то-
по ни ми ја.

0. Ове го ди не обе ле жа ва мо два ве ка од ро ђе ња Фран ца Ми кло ши-
ча, а до го ди не, 2014, на вр ши ће се сто че тр де сет го ди на од из ла ска по-
след ње, че твр те у ни зу од сту ди ја ко ји ма је он уте ме љио сло вен ску оно-
ма сти ку. Њо ме је, на по чет ку сед ме де це ни је сво га жи во та, за о кру жио 
то што смо, узев ши за јед но све че ти ри сту ди је, ко је аутор скром но на зи-
ва „рас пра ва ма” (Ab han dlun gen) ‒ пр ву ан тро по но ма стич ку из 1860 (I)1 
о твор би сло вен ских лич них име на, и сле де ће три то по но ма стич ке, 
дру гу из 1864 (II) о сло вен ским то по ни ми ма из ве де ним од ан тро по ни-
ма, тре ћу из 1872 (III) и че твр ту из 1874 (IV) о сло вен ским то по ни ми ма 
из ве де ним од апе ла ти ва ‒ озна чи ли у на сло ву као пр ви и пра ви н а  ц р т 
с л о  в е н  с к е  о н о  м а  с т и  к е, упо тре бив ши реч на црт у зна че њу ко-
је му би у не мач ком је зи ку, на ко јем је Миклошич пи сао, од го ва ра ла сло-
же ни ца Grun driß, ко ја у се би са др жи и иде ју на цр та (-riß) и за сно ва ња, 
уте ме ље ња (Grund-). И оди ста је Миклошич сло вен ско име но сло вље 

* Овај рад на стао је у скло пу про јек та „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” ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни стар-
ство просвете, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Ов де ће мо, ра ди уште де про сто ра, упу ћи ва ти на њих рим ским бро је ви ма. Из 
истог раз ло га, на кон овог увод ног одељ ка, уме сто Ми кло шич пи са ће мо са мо М.
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уте ме љио та ко да се на да ље мо гло до гра ђи ва ти али се ни је мо ра ло из 
осно ва пре пра вља ти. Основ на по де ла на то по ни ме из ве де не од ан тро по-
ни ма и од апе ла ти ва (да нас из ра же на тер ми ни ма по се сив на одн. де скрип-
тив на на зва ња), иден ти фи ка ци ја глав них твор бе них ти по ва, ком пе тент-
на ети мо ло шка ана ли за на сло вен ском пла ну, ду жна па жња по све ће на 
кон так ти ма са не сло вен ским је зи ци ма ‒ код Ми кло ши ча су при сут ни сви 
еле мен ти ко ји до да нас оста ју уга о ни ка ме но ви те ди сци пли не. Пр ви 
ко рак ко ји је он на чи нио био је та ко ве ли ки, до бро усме рен и си гур но 
од ме рен да је ство рио за оно до ба нај бо ље мо гу ће по ла зи ште свим да-
љим ис тра жи ва њи ма на том по љу; и ко ли ки год ту био до при нос по то-
њих ис тра жи ва ча, опет оста је ути сак да уку пан да љи раз вој сло вен-
ског име но сло вља ви ше фак то граф ски до пу ња ва и у по је ди но сти ма 
до ра ђу је2 Ми кло ши че во де ло не го што га су штин ски пре о бра жа ва.

1. Све о бу хват но са гле да ва ње и вред но ва ње М.-eвих ра до ва на по љу 
сло вен ске оно ма сти ке и њи хо вог ути ца ја од дру ге по ло ви не де вет на е-
стог сто ле ћа кроз цео два де се ти век све до на ших да на би ло би труд 
вре дан хва ле, ка кав ме ђу тим сво јим оби мом и сло же но шћу да ле ко пре-
ва зи ла зи про стор не и вре мен ске окви ре на мет ну те ово ме ра ду. Ње гов 
фо кус смо су зи ли, у три хо да 1) на то по но ма сти ку, 2) на исто риј ску 
гра ђу, 3) на ста ро срп ске из во ре. Та кво те мат ско усме ре ње про ис те кло 
је из на ших вла сти тих зна ња и ин те ре со ва ња, а оправ да ва се сле де ћим 
ар гу мен ти ма.

1.1. Док је ан тро по но ма стич ка про бле ма ти ка при сут на са мо у пр вим 
две ма рас пра ва ма, т о  п о  н о  м а  с т и ч  к а  об је ди њу је све че ти ри, јер 
већ у пр вој М. обил но на во ди то по ним ске по твр де ан тро по ни ма.

1.2. Наш је на чел ни у ви ше на вра та из ла ган и обра зла ган став да 
не ма ва ља ног то по но ма стич ког ис тра жи ва ња без ослон ца на и с т о -
р и ј  с к у  г р а  ђ у.3 М. се на јед ном ме сту из ја шња ва да су са вре ме не 
фор ме у нај ве ћем бро ју слу ча је ва4 до вољ но по у зда но по ла зи ште за ту-

2 Ре ци мо, у оштри јем раз ли ко ва њу из ме ђу при мар них и се кун дар них то по ним-
ских об ра зо ва ња.

3 Тај осло нац мо же би ти не по сре дан или по сре дан: ка да за то по ни ми ју ис тра жи-
ва ног под руч ја не рас по ла же мо до вољ но ра ним и по у зда ним исто риј ским за пи си ма 
мо ра мо је по сма тра ти у све тлу са зна ња до ко јих се до шло дру где где је да ти пред у слов 
био ис пу њен, јер са мо та ко мо же мо из бе ћи зам ке ко је пред нас по ста вља ју не ре гу лар на 
пре о бли че ња и пре о сми шље ња то по ни ма до ко јих у то ку вре ме на ве о ма че сто до ла зи.

4 Као глав ни из у зе так од то га пра ви ла ис ти че име на ко ја се до да нас ни су очу-
ва ла у сло вен ским усти ма, већ су пре тр пе ла из об ли че ња и пре о сми шље ња у дру гом, 
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ма че ње сло вен ских то по ни ма јер се по ред бе ним пу тем до ла зи до са зна-
ња да су се они то ком сто ле ћа рет ко ме ња ли.5 Та кво ста но ви ште мо ра 
се ока рак те ри са ти као од већ оп ти ми стич но. Да је та ко, мо же се по ка-
за ти на не ко ли ко М.-евих ин тер пре та ци ја то по ни ма у ко ји ма је по шао 
од са вре ме них ли ко ва. По ла зе ћи од сво јих уви да, све при ме ре смо узе ли 
из срп ске то по ни ми је, а гра ђа из дру гих је зи ка пру жи ла би их сва ка ко 
још ви ше. Лик Ви тов ни ца6 М. II 22 свр ста ва ме ђу из ве де ни це од ан тро-
по ним ске осно ве vit- не зна ју ћи за пр ви по мен из 1382. у осни вач кој 
по ве љи ма на сти ра Дрен че na rycy vi tel ni ce (ЗС 764), ко ји ука зу је на 
из вор но *Ви тьл ни ца, ре ка на ко јој има мно го во де нич них ви тло ва; мо-
гу ће су и дру га чи је ин тер пре та ци је,7 али се де ан тро по ним ско по ста ње 
чи ни ис кљу че но.8 У име ру дар ског ме ста у си. Ср би ји Мај дан пек тек 
се кун дар но се уме шао тур ци зам мај дан под ко ји га М. IV 59 свр ста ва; 
из ста ри јих до ма ћих (me de ni pekq у Врд нич ком по ме ни ку, ГСУД 42/1875: 
138) и стра них из во ра (тур ски по пи си, ста ре кар те), зна мо да је оно из-
вор но гла си ло *Мѣдѣни Пек и од но си ло се на ре ку на ко јој Мај дан пек 
ле жи, да на шњи Ма ли Пек, око ко је се од дав ни на ко па ла ба кар на ру да, 
те би му ме сто би ло под од ред ни цом *mědь ‘ба кар, брон за’.9 Угља ре 

пре све га не мач ком је зи ку, и ко ја се сход но то ме мо гу ва ља но ту ма чи ти са мо на осно-
ву исто риј ских за пи са бли жих сво ме из вор ном ли ку.

5 Die von mir be han del ten Or tsna men ha ben regelmässig die ih nen ge gen wär tig zu-
kom men de Form; die älteren For men ha be ich an geführt, so oft sie mit Sic her he it auf ge stellt 
wer den kon nten. Ich gla u be nicht, dass da durch, dass in den me i sten Fällen von den jet zi gen 
For men aus ge gan gen wor den ist, der Sic her he it der Erklärung Ab bruch gesche hen sei, in dem 
Ver gle ic hun gen dart hun, dass sich die sla vischen Or tsna men im La u fe von Ja hr hun der ten 
nur sel ten verändert ha ben (II 79). Ов де ни је ја сно да ли под „на во ђе њем ста ри јих об ли ка” 
ми сли на исто риј ске по твр де или на ре кон струк ци је, ко је ме сти ми це да је.

6 Цр пен из ргСС где се на во ди као име се ла и ме то ха исто и ме ног ма на сти ра. 
Се ло и ма на стир на зва ни су по ре ци на ко јој ле же, при то ци Мла ве.

7 Уп. рус. ди јал. вúֳе ль, виֳúль ‘вр ста ри бо лов не мре же’ (СРНГ 4: 300–301). За пис 
у угар ском из во ру из 1390. ca strum Vyti nic he (Ди нић 1978: 89) не по ма же ре кон струк-
ци ји из вор ног ли ка. У доц ни јим срп ским за пи си ма пре о вла ђу је Ви те о ни ца: vi te o ni ca 
Пећ ки по ме ник (ГСУД 42: 128), viîeonica пре 1619 (ЗН 1079о), vJîew ni ca 1661 (1575o), 
vVtew ni ca 1794 (3669o), ре ђе је Ви та о ни ца: vi taw ni ca (рач. Пом. 38), vi ta o ni ca XVI II век 
(ЗН 9538o), стег ну ти ли ко ви у Кру ше вач ком и у Врд нич ком по ме ни ку vi to ni ca одн. 
vi tom ni ca (ГСУД l.c.), по гре шно за пи са но или про чи та но vVîeopica XVI–XVII век (ЗН 
4325o).

8 Оно са твор бе не стра не не би би ло ве ро ват но ни ако би смо по шли од са вре-
ме ног ли ка; срп ска то по ни ми ја не зна за обра зо ва ња на -ов на свој стве на ру ским жен-
ским оче стви ма (Вла ди ми ров на и сл.).

9 Ко ју М. ина че не ма. Сам хи дро ним Пек је суп страт ног по ре кла, од ан тич ког 
име на ре ке Pin cus.

СТАРОСРПСКА ТОПОНОМАСТИЧКА ГРАЂА У МИКЛОШИЧЕВУ...
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IV 1 s.v. ąglъ би ће пре о сми шље но од сред њо ве ков ног Ул јар је ‘пче ла ри’.10 
Лик Бр зо во де11 свр стан IV 115 под vo da је од ста ри јег Бр зо хо де за бе ле-
же ног у тур ском по пи су из 1467.12 Ста вље но II 55 s.v. ran-, име се ла у 
бе о град ској Ко лу ба ри Ра ни ло вић је за пра во од *Хра ни ло ви ћи.13 Рум ска 
је М.-у је ди на то по но ма стич ка по твр да при де ва rumьskъ ‘рим ски’ (IV 
88), но на осно ву за пи са из XVI–XVI II ве ка зна мо да се то се ло у По це-
ри ни из вор но зва ло Руп ска.14 

1.2.1. Тре ба ис та ћи да се и иза на о ко до вољ но ра них исто риј ских 
за пи са мо гу кри ти се кун дар ни ли ко ви. То по ним Ку пи но во, исто риј-
ски по све до чен у ви ше ва ри ја на та: MS mysto kMpi no vo (MS 541), vq grady 
kMpin qnomq (MS 540), ou gra dou ko u pin xni kou (MS 543)15 у сви ма се на о ко 
јед но знач но из во ди од фи то ни ма ку пи на, те га М. та ко и ту ма чи (IV 39 
s.v. ką pi na. Но сви стсрп. по ме ни су са кра ја XV и по чет ка XVI ве ка, из 
до ба ка да је глас у на нај ве ћем де лу срп ске је зич ке те ри то ри је од ети-
мо ло шки дво знач ног (< прасл. *u или *ǫ) по стао тро зна чан на кон вр ше-
ња про ме не  > у,16 а рас по ла же мо ра ни јим ма ђар ским по твр да ма, Kul pen 
и сл., од кра ја XIV ве ка, да нас Kölpeny, ко је ка зу ју да је име у вре ме ка да 

10 Се ла то га име на по сто је на Ко со ву, у гор њем Ибру и гор њем Ла бу; ргСС их 
не бе ле жи јер се ни јед но од њих ни је на ла зи ло у гра ни ца ма он да шње Ср би је; М.-ев 
из вор ни је нам по знат. Ко сов ске Угља ре бе ле жи бХ као ouli a riE, лап ске тур ски по пис 
из 1455. као Ул јар(и), ибар ске исти из вор као Ул ја рић. По дроб ни је ло ма 2012: 221. 

11 Ни је ја сно ода кле га је М. цр пао, ни је из ргСС, јер се у ње му то се ло (код По жа-
рев ца) бе ле жи као Бр зо о де. Ва ри јан ту Бр зо во де има Вук, Да ни ца 1827: 72, где му је 
из вор ха рач ки теф тер из 1822.

12 sto Ja ko vić 1987: 221 Karye-i Gor ne Br zo hod. На о ко од *bъrzъ и *xo di ti, али 
че шка па ра ле ла Brz hody ука зу је на *go di ti у дру гом де лу; уп. А. Ло ма, ре Са Ва 2004: 
103, где се на осно ву то га по ре ђе ња и још не ких то по ним ских ли ко ва (ме ђу ко ји ма је 
za go um q[ti ca из Ра ва нич ке по ве ље (РП), нео сно ва но ста вље на IV 28 s.v. gumьno) до пу-
шта спи ран ти за ци ја g > γ у сред њо ве ков ном го во ру тог де ла По мо ра вља.

13 Ша ба но Вић 1964: 84 чи та Хра ни ло вић. ргСС бе ле жи из вор ни мно жин ски лик 
па тро ни ми ка Ра ни ло ви ћи. Име Хра ни ло до бро је по све до че но у сред њем ве ку код Ср ба 
(гр ко Вић 1986: 188). Псл. *ranъ ни је по тврђе но на срп ском те ре ну као ан тро по ним ска 
осно ва. Са вре ме на име на Ран ко, Ра ни сав су од стсрп. Хран ко, Хра ни слав.

14 Пр ви пут по све до че но у тур ском по пи су из 1528, у аустриј ском из во ру из 
1719. Rubscka, из ве де но од на зи ва ста рог руд ни ка Сре бр не ру пе, по дроб но А. Ло ма, 
оП 19–20/2009: 6.

15 РКС на ко ји М. упу ћу је има још из ле то пи са gradq ko u pi nikq, vq gra de ko u pi ni kou; 
фор ме ku pi no va ко ју М. та ко ђе на во ди не ма та мо а, ко ли ко зна мо, ни дру где. в. 

16 Ако у по ве ља ма ко је бе ле же овај то по ним има мо ли ко ве dlq/ni (MS 540), 
vlxka [inq (MS 542), они не од ра жа ва ју са вре ме ни из го вор већ ар ха и зи ра ју ће при др жа-
ва ње цр кве но сло вен ске пра во пи сне нор ме. У тур ским по пи си ма су сед них де ло ва Ср би је 
је 1528. Цр ве на Ја бу ка (чи та ње др Еме Миљ ко вић), 1533. Ву ко ми рић(и) (Han dŽić 1986: 
181), 1548. Ву ко драж (Хан џић 1970: 172) итд.

Александар Лома
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су га Угри пре у зе ли од Сло ве на гла си ло Кпин и да је за пра во из ве де-
но од сло вен ског на зи ва за ла бу да.17 Не по ста вља се са мо пи та ње хро-
но ло ги је, не го и из вор но сти стсрп. по да та ка ко ји ма се М. по слу жио. 
Не ке стсрп. по ве ље из ко јих је цр пао са чу ва не су са мо у по зним пре пи-
си ма (и пре ра да ма) из XVII–XVI II ве ка (нпр. Ра ва нич ка и Сту де нич ка 
по ве ља), у ко ји ма су ли ко ви то по ни ма че сто гла сов но под мла ђе ни или 
пре пи си ва њем ис ква ре ни, а има и са вре ме них ин тер по ла ци ја. Су фикс 
-ačь у срп. то по ни ми ји пре по зна је III 95 у ли ко ви ма из РГСС bo rač и 
so vač, где је за вр ше так за пра во -ьčь (gen. Бор ча, Сов ча), прем да за овај 
пр ви рас по ла же и исто риј ским по твр да ма.18 Та кво ме ха нич ко пре у зи-
ма ње но во срп ских но ми на ти ва без про ве ре осно ве уро ди ло је ibid. и ре-
кон струк ци јом су фик са -anь без до вољ ног ослон ца у гра ђи: срп. kru panj, 
lo zanj, mu tanj, ostru žanj, rtanj, vo danj има ју од ре да не по сто ја но а и пред-
ста вља ју обра зо ва ња на *-ьn’ь, као и хрв. ja vo ranj; од та мо на ве де них 
при ме ра пре о ста ју срп. vr banj, ве ро ват но Вр бањ(е), -ања на Ор је ну, и 
ма ло рус. be re zań.

1.2.2. У дру гим слу ча је ви ма стсрп. по твр де за ко је М. ни је знао 
пот кре пљу ју ње го ве ин тер пре та ци је. У ди ле ми да ли се тер мин осо је 
сво ди на *otъsoje ка ко је то прет по ста вио М. (IV 70: *otъ + soj) а доц ни је 
и Ду ри Да ноВ (1963) или, што је са се ман тич ке стра не ма ње ве ро ват но, 
на *ob so je, ка ко је то при хва ће но у ЭС СЯ 29: 251–253, до ка зну сна гу 
има стсрп. лик wtso i na styna из сре ди не XI II ве ка, уп. ло ма 2012: 165.

1.3. Да је М. ипак био све стан зна ча ја до ма ће исто риј ске гра ђе по-
ка зу је бо ље од ичег упра во ње гов за ма шни за хват у с т а  р о  с р п  с к е 
из во ре. Ме ђу сред њо ве ков ним сло вен ски пи са ним из во ри ма они оста-
ју до да нас нај и зда шни ји и за до ма ћи име но слов и за то по ни ми ју, а 
за Ми кло ши ча су би ли прак тич но је ди ни те вр сте.19 Чи ње ни ца да се 

17 Прасл. *kъlpinъ ‘ла бу ђи’, при дев од *kъlpъ > срп. ди јал. кŷп, пољ. ki e łp ‘ла буд’, 
уп. пољ. то по ни ме и хи дро ни ме (на зи ве ре ка и је зе ра) Ki e ł pin, -a, -o, -y. Се ман тич ки 
се ово из во ђе ње пот кре пљу је чи ње ни цом да се Ку пи но во на ла зи у ју жном Сре му усред 
Обед ске ба ре, и да нас јед ног од нај ве ћих ста ни шта бар ских пти ца у овом де лу Евро пе. 
По дроб ни је А. Ло ма, оП 13/1997: 17.

18 Али га чи та по гре шно, в. ни же 6.2.4!
19 Осим име на цр пе них из струс. ле то пи са и два сред њо бу гар ска из во ра, по ве ље 

ца ра Јо ва на Асе на Ду бров ни ку, ко ју је сам М. из дао у MS 2–3, и Вир гин ске по ве ље 
ца ра Кон стан ти на Ти ха Асе на, ко ја бе ле жи име на са тла да на шње Ма ке до ни је и ју жне 
Ср би је. Уоп ште се ње гов за хват ка рак те ри ше не до стат ком ру ске и бу гар ске гра ђе, 
на шта и сам ука зу је, пи шу ћи: „Der Man gel verlässlicher Qu el len nöthigte mich von den 
bul ga rischen Or tsna men fast ganz ab zu se hen, und das gar zu se hr zer stre u te Ma te rial für 
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у рад на оно ма сти ци упу стио не по сред но на кон што је 1858. из дао 
Mo nu men ta Ser bi ca мо гла би од ра жа ва ти узроч но-по сле дич ну ве зу из-
ме ђу та два по ду хва та. Те мељ но упо зна ва ње ста ро срп ске оно ма стич ке 
гра ђе из гле да да му је да ло под сти цај за син те зу на оп ште сло вен ском 
пла ну.

2. иЗ Во ри и За ХВат у њиХ

2.1. Укуп но у све че ти ри рас пра ве М. на во ди 802 ста ро срп ска то по-
ни ма из ра зних из во ра.20 Пи ше их, као и име на из дру гих сло вен ских 
је зи ка, с ма лим по чет ним сло вом у ла ти нич ној тран скрип ци ји, за чи ја 
пра ви ла в. ов де 3.21

2.1.1. Глав ни из вор ста ро срп ске то по но ма стич ке гра ђе М.-у су за 
пр ву и дру гу рас пра ву би ла упра во ње го ва Mo nu men ta Ser bi ca (MS), на 
ко ја ре фе ри ше са „mon.” (I) од но сно са „mon.-serb.” (II), на во де ћи че сто, 
али не и ре дов но, број спо ме ни ка, а из у зет но, за ду же тек сто ве, и ре да.22 
У пр вој рас пра ви, али са мо за ан тро по ни ми ју, М. је ко ри стио и дру ге 
ста ро срп ске из во ре: пр ви том Пу ци ће ве збир ке (1858 = Пу цић 1), Це тињ-
ски по ме ник у ру ко пи су,23 Ве не љи но ве24 и Хил фер дин го ве25 ис пи се из 
дру гих два ју по ме ни ка. Из ве стан број то по ни ма при до дат је из тек сто ва 

die To po grap hie des von den Gros srus sen be wohnten The i les Rus slands er la ub te mir von 
den gros srus sischen Or tsna men nur zi e mlich we nig auf zu neh men” (II 79).

20 Ту су ура чу на ти и не ки бу гар ско-ма ке дон ски ли ко ви, два пут уне ти исти 
то по ни ми (в. ни же 2.3.2) и за то по ни ме по гре шно узе та име на дру ге вр сте, в. ни же 
2.3.3.

21 Ов де смо за др жа ли М.-ево пи са ње име на са по чет ним ма лим сло вом (ко је до-
след но при ме њу је мо и у стсрп. гра фи ја ма), али смо их ра ди бо ље чи тљи во сти пре ба-
ци ли у кур зив.

22 У из да њу ре до ви ни су ну ме ри са ни.
23 На увид му га је ста вио Вук Ка ра џић.
24 Аль фа вит ный спи сок серб ским на ро дым лич ным име нам, из вле чен ный из 

серб ско го по мѣни ка хра ня щ е го ся в бу ка рестской ми тро по лит ской би бли о те кѣ, у: 
Вла хо-болֱар ския ֱра мо ֳ ы, со бран ныя Ю. Ве не ли ным, Ст.-П. 1840, 350–359.

25 Серб скія име на, за пи сан ныя въ по мян ни кѣ Со по чан ска го мо на сты ря. Со о-
бщ е но А. Ѳ. Ги ль фер дин го мъ, Из вѣсֳия им ֲ е ра ֳ ор ской ака де мии на ук VII 4 (1858–
59), 325–330. За ни мљи во је да Сто јан Но ва ко вић 1875 пи ше: „Хиљ фер динг у опи су 
сво га пу то ва ња кроз Бо сну и Ста ру Ср би ју ... го во ри и на во ди ис пи се из по ме ни ка Со-
по ћан ског ... Том при ли ком ве ли: ‘То је пра ва бо га та збир ка сло вен ских име на, и кад 
их ма ло у ред до ве дем, то ћу их штам па ти на ко рист на ших фи ло ло га’. Ко ли ко ми је по-
зна то, Хиљ фер динг ту на ме ру ни је из вр шио” (гСуД 42: 1–2). За овај из вор уп. и Љ. Сто-
ја но вић, СПом. 3/1890: 176–177, Б. То дић, Со по ћан ски по ме ник, Са оп ште ња, Ре пу-
блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, 34/2002: 279–294.

Александар Лома



191

ко је је са брао Ша фа рик у пр вом из да њу сво јих „Спо ме ни ка ста ре ју жно-
сло вен ске пи сме но сти” (PdPJS), углав ном из одељ ка Okázky ob čanského 
písemnictví, на ко ји М. упу ћу је са „ok.”.26 

2.1.2. У дру гој ‒ пр вој то по но ма стич кој ‒ рас пра ви као из вор се 
по ја вљу је и Да ни чи ћев реч ник (РКС), озна чен скра ће ни цом „serb.-dan.”. 
За ту при ли ку М. је екс цер пи рао са мо пр ви том (А–К),27 узи ма ју ћи ода-
тле углав ном оно че га не ма у MS, ко ја су му ту и да ље пре вас ход на 
ре фе рен ца.28

2.1.3. Пи шу ћи тре ћу и че твр ту рас пра ву М. узи ма РКС као свој 
основ ни из вор, па по сред ством ње га на во ди и име на ко ја је Да ни чић 
цр пао из MS, у ΙΙΙ без ре фе ри са ња, у IV са на тук ни цом „Da nič.”. У ве зи 
с тим, ме ња и на че ла тран скрип ци је, ма хом се по во де ћи за ли ком ко ји 
је Да ни чић пра во пи сно „нор ма ли зо вао” у на сло ви ма сво јих од ред ни ца 
(в. ни же 3). Ка ко је РКС у се бе упио не са мо MS, не го и ста ро срп ску 
гра ђу из PdPJS, те обе Пу ци ће ве збир ке, М. се на шао у згод ној при ли-
ци да се за је дан зна ча јан сег мент сво га за хва та на да ље гле да са мо у 
је дан из вор. Ипак то ни је био слу чај, јер се у ме ђу вре ме ну по ја ви ла 
Све то ар хан ђел ска хри со ву ља,29 ко ју је Да ни чић тек на кнад но укљу чио 
у сво је из во ре,30 а ко ја је оби љем то по но ма стич ке гра ђе пре ма ши ва ла 
све до тад по зна те ста ро срп ске спо ме ни ке. Ми кло шич ју је де лом сам 
екс цер пи рао, а де лом је по дат ке из ње пре у зи мао пре ко РКС.31 Ре кло би 

26 Ме ђу њи ма нај број ни ја су име на из ле то пи са (Кар ло вач ки ро до слов), по не ко 
има и из дру гог из во ра, нпр. Dêdino oso je I 274 из Вир гин ске по ве ље (ко ја као сред ње-
бу гар ски спо ме ник ни је на шла ме сто у MS). М. је за хва тао и у дру ге де ло ве Ша фа ри-
ко ве збир ке, као што су Не ма њи на жи ти ја од Сте фа на Пр во вен ча ног и од Св. Са ве на 
ко ја упу ћу је са „sim. I, II” ; из овог дру гог цр пен је то по ним Drž ko vi na I 273.

27 Пр ва два то ма иза шла 1863, тре ћи 1864; М. на кра ју сво је рас пра ве, при хва ће не 
за штам пу 2. ју на 1864, да ту је РКС том го ди ном, што би зна чи ло да је у том тре нут ку 
имао већ сва три то ма. 

28 Из у зет но за по је ди на име на по твр ђе на у MS око чи јег је об ли ка имао не до у ми-
це да је и дру ге по твр де по РКС, на во де ћи га као „Da ni čić Rječ nik” уз на зна ку то ма (1) 
и стра не: II 33 (dêčani), 34 (ži ča).

29 Издаo ју je нај пре Јан ко Ша фа рик у гСуД 15, а три го ди не ка сни је, ма ње до-
бро, и Пан та Срећ ко вић (Си нан-па ша, Бе о град 1865). Да нас се на ше по зна ва ње то га 
спо ме ни ка, не ста лог у то ку Пр вог свет ског ра та, за сни ва на Ша фа ри ко вом из да њу 
(ов де: АХ). 

30 Уп. у пред го во ру РКС (1, стр. vi ii): „Ка ко је ова књи га [гСуД 15] иза шла ови јех 
да на, за то су из ово га хри со ву ља мо гле ући у рјеч ник са мо ри је чи ко је иду по сли је 
is pa da ti, а оста ле ћу до да ти по сли је”.

31 Упу ћу ју ћи на овај из вор, ко ји скра ћу је као „Chrys.-duš.”, М. у не ко ли ко на вра та 
на во ди број ке ко је не од го ва ра ју ну ме ра ци ја ма ни у Ша фа ри ко вом ни у Срећ ко ви ће-
вом из да њу: rêčani 17, stružьkyj potokь 18, bêlopolьskyj putь 38, stru mi ca 42, cêline 43.
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се да му је и по не где где ре фе ри ше не по сред но на АХ из вор био РКС.32 
Из у зет но се за ga ra ni IV 20 као из вор на во де и РКС и АХ, прем да је 
од ред ни ца ga ra ni у РКС 3: 575 за сно ва на са мо на по твр ди из АХ 304. 
Дво стру ко ре фе ри са ње има сми сла за rêčani IV 86; на вев ши као из вор 
РКС 3: 70 s.v. ry;ani са две по твр де на слов ног ли ка у но ми на ти ву из АХ 
277 и 280 и јед ном у да ти ву ry;amq meg] ib. 278, М. при ме ћу је „da von 
plur. dat. rêčamь” и упу ћу је не по сред но на АХ 17.33 

2.2. М.-ева екс церп ци ја ста ро срп ске то по но ма стич ке гра ђе је за-
ма шна, али не и то тал на.

2.2.1. За хват у РКС, ко ли ко год био ши рок, ни је ис цр пан. На при мер, 
од три оро ни ма ко ја да је РКС 1: 406 s.v. ili inq ‒ сва три цр пе на из MS 
‒ узет је са мо ilijinь vrьhь IV 118, али не и ili i na gla va и ili i no brq do.34 
На во ди IV 32 из ДХ iglarevь studenьcь, али не и уни вер би зо ван лик 
*igla re vo са исте стра не соп стве ног из да ња (wdq igla re va MS 93), са чу ван 
до да нас на те ре ну. Уз žrьnovь IV 123 не по ми ње ва ри јан ту /rq no vanq, 
иако је РКС да је у ис тој од ред ни ци (/rq novq 1: 342). Има са мо са вре ме ни 
то по ним sir ča II 64 из ргСС, а не и ње гов сред њо ве ков ни по мен syrq;a 
из Жич ке по ве ље (MS 11).35 

2.2.2. М.-ев за хват у АХ је се лек тив ни ји. Нпр. од 33 (ми кро)то по-
ни ма по све до че на на стр. 274 Ша фа ри ко ва из да ња М. на во ди ‒ по сред-
ством РКС ‒ шест: gvozdq (gvozdь IV 29,) lo u to vi ca (lju to vi ca III 94, IV 55) 
l}to gla vi (lju to gla vi IV 55) pryslopq (sto u den Écq) (prêslopь IV 81), srq bi ce (srьbice 
IV 97), sto u de ni ca (stu de ni ca IV 101).36 Ни је, из тог на сум це ода бра ног 
сег мен та по ве ље, узео 27 име на: alq to u ni ca, bo u si no, val ]vi ca, ve li] styna, 
vo di; ÉkQ po tokq, dvy vrqby, dol ni ka mi, drimq, dryvyna crkvq, do up Éna ro u di na, 
igri {e, kro u [iE, krq na Ela, le vi [a, li si;i dolq, nem Q[lE, neryzq, obrq[q, ogra gE ni 
sto u den Écq, pa le gri no vo se li {e, pi ranQ, po so u gE, prysed Élq, rq/ana, si ni ka mi, ]vo ro vaa 

32 То сва ка ко ни је слу чај та мо где М. не на во ди но ми на тив већ кос па деж по све-
до чен у по ве љи, нпр. po vrьhu je re bi nja IV 37 (АХ 296); у РКС 3: 526 на слов од ред ни це 
је Ere bi nE са истом по твр дом из АХ; ту ре кон стру и са ни лик сред њег ро да на кнад но је 
по твр ђен у бХ: Ere bi nE 40v.

33 В. нап. 31. За про блем ет ни ка на -ја не / -ја ни уп. до ле 4.1.2.
34 Ка ко се ста ро срп ске по твр де при свој ног при де ва Или јин по ред ових сво де са мо 

на че ти ри Или ји не цр кве и на Или јин дан, го то во је си гур но да су и сва три оро ни ма 
мо ти ви са на ха ги о ни мом и да од ра жа ва ју култ Про ро ка Или је као суп сти ту ци је сло вен-
ског гро мов ни ка Пе ру на, ко ме су би ва ли по све ће ни вр хо ви бр да. Уп. ло ма 2012: 93.

35 Ту иден ти фи ка ци ју да је Да ни чић РКС 3: 268, но М. ни је ко ри стио за сво ју дру гу 
рас пра ву тре ћи том Да ни чи ће ва реч ни ка.

36 У РКС се са мо од ред ни це l}to vi ca (по гре шан лик, в ни же 5.3.3) и srq bi ce за сни-
ва ју ис кљу чи во на по твр да ма из АХ.
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pol] na, ]gled Éni ca. Са nem Q[lE и po so u gE М. би II 46 и 64 до био та мо не до-
ста ју ће стсрп. по твр де за ан тро по ним ске осно ве mXsl- одн. s\d-, али, 
ка ко је го ре већ ре че но, он за сво ју рас пра ву о то по ни ми ма ан тро по-
ним ске осно ве ни је екс цер пи рао ни АХ ни дру ги том РКС у ко јем су се 
оба та име на на шла.37 У ]gled Éni ca ни је пре по знао ре флекс фи то ни ма 
jagnędъ (IV 34). 

2.2.3. Од 1874, ка да је иза шла по след ња М.-ева то по но ма стич ка 
рас пра ва, кор пус стсрп. то по но ма стич ке гра ђе зна чај но се уве ћао про-
на ла же њем и из да ва њем но вих из во ра. По ме ни мо са мо ЖКА, ко је је 
Да ни чић из дао тек на кон за вр шет ка сво га реч ни ка, ДХ ΙΙ и III, знат но 
бо га ти је та квом гра ђом од ДХ I ко ју су М. и Да ни чић има ли пред со-
бом, а осо би то бХ, из да ту тек 1890, ода кле смо за сво ју књи гу (ло ма 
2012) екс цер пи ра ли 651 (ми кро)то по ним и то по граф ски апе ла тив, што 
ни је мно го ма ње од укуп ног бро ја стсрп. то по ни ма об ра ђе них од стра-
не М.-а. До дај мо и да се кор пус сред њо ве ков них по твр да ши ри гра ђом 
из ра ног до ба тур ске вла сти ко ју нам пре да ју ма на стир ски по ме ни ци, 
али ‒ упр кос не пре ци зно сти ма арап ског пи сма и ода тле про ис ти чу ћим 
те шко ћа ма чи та ња ‒ и тур ски по пи си ко ји су се, бар у пр во вре ме, де-
ли мич но осла ња ли на ста ро срп ске прав не до ку мен те.

2.3. Да у М.-евом ши ро ком за хва ту има по је ди них про пу ста и 
ома шки мо гло се оче ки ва ти.

2.3.1. У не ко ли ким слу ча је ви ма за па зи ли смо упу ћи ва ње на MS за 
по да так за пра во цр пен из РКС (bra še vo, bra ti ši nĭ ci38 II 18) или из ргСС 
(vit ko vac II 22),39 и обрат но, ре фе ри са ње на РКС за име на ко јих та мо 
не ма (to pla IV 107,40 vyso ka IV 118,41 za go ra IV 24,42 mo kro po lje IV 62, 

37 Оно пр во под на сло вом nemQ[lq, где је но ми на тив ре кон стру и сан из по твр де 
у ге ни ти ву у АХ l.c. wtq nemQ[l] (2: 143); да је то по ним у ства ри био сред њег ро да, све-
до чи доц ни је об ја вље на При зрен ска по ве ља Де чан ског.

38 По да так је из Су бо ти ће вог из да ња Врд нич ког пре пи са РП (ВрД.), где сто ји 
bra ti [i ni ci, што је Да ни чић по пра вио, ис прав но, јер у истом пре пи су доц ни ји из да-
ва чи чи та ју bra ti [in qci, а та ко је и у Бо лоњ ском (бол.), bra ti [i ni ci се чи та са мо у нај-
мла ђем, Ра ва нич ком (раВ.), уп. мла Де но Вић 2003: 54, 94, 112, 124. Ре ал ност ли ка на 
-ин ци по твр ђу је да на шњи ре флекс, са син ко пом и син гу ла ри за ци јом, Бра чи нац.

39 Је ди но слич но што има у MS је vi ta ho vo (11). Ве ро ват но је ту пред со бом М. 
имао сво ју ра ни ју рас пра ву I 22, где на во ди vit ko vac без на зна ке да је ста ро срп ски, сва-
ка ко из ргСС, па од мах на кон ње га „vi ta ho vo mon.”.

40 Мо жда из PdPJS 95 na toplJ sto udqnou (по ве ља Де чан ског о раз гра ни че њу хи-
лан дар ског ме то ха и Ко со ри ћа), ве ро ват но ко пу ла тив на сло же ни ца То пли студ на (М. 
Пе ши кан, оП 7/1986: 59).

41 Уп. ЗН 250о (1: 81) pod krQ lJi gorQ vQso kaa, но М. за тај за пис ни је знао.
42 Мо жда гре шком уме сто za go riE 1: 353.
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vlьčevičь virь IV 115). По гре шно је упу ћи ва ње на АХ за ko va čev laz IV 
52; тач на ре фе рен ца је MS 83o podq ko va;evq lazq (94), да та у II 37. Не ке 
ли ко ве М. озна ча ва са мо са „serb.” без на зна ке из во ра, а очи то су ста-
ро срп ски: bo bo vĭc II 3 мо гао је узе ти и из MS (184, 282 итд.) и из РКС 
(1: 52), на ко ји у IV 4, где пи ше bobovьcь (в. ни же 3) и ре фе ри ше. prizrên 
I 297 је сва ка ко из MS (6 ou pri zryny итд.), hte to vo I 324, II 68 из ве де но 
је од при де ва htytovqskQII PdPJS 55 пре ма са вре ме ном ли ку te to vo.43 За 
grunovь dêlь IV 16 из вор нам је остао не по знат, вероватно gorunovь.

2.3.2. По је ди ни то по ни ми би ва ју код М.-а „удво је ни”, на овај или 
онај на чин. Он IV 92 на во ди sênica и sênice као два раз ли чи та име на 
пре у зи ма ју ћи их из РКС (3: 266), где Да ни чић ни је схва тио да је у пи та-
њу је дан исти то по ним (пр во бит ни хи дро ним) плу ра ли зо ван у на зи ву 
жу пе, ма да је при мер за то имао у mo ra vi ca / mo ra vi ce (2: 89).44 Мно жи на 
gre bi šta и јед ни на gre bi šte IV 27 s.v. grebъ за сно ва не су на две ма од ред ни-
ца ма у РКС 3: 580 gre bi [ta са по твр дом у АХ 300 me gE gre bi [temq и gre bi [te 
са по твр дом na gre bi {e ib. 301; по свој при ли ци ра ди се о јед ном истом 
то по ни му, све то ар хан ђел ској пла ни ни ју жно од Опо ља, чи ји лик је ва-
ри рао из ме ђу n.sg. и n.pl. (М. Пе ши кан, оП 7/1986: 24).45 То по ним gor ča ni 
II 4 из MS 415, 417 по но во је унео у (од стра не Да ни чи ћа нео сно ва но 
по пра вље ном, в. ни же 5.2) ли ку go ri ča ni IV 24. Из вор за plav See und 
Stadt IV 75 му је Вук, али М. упо ре до на во ди ње го ву ста ро срп ску по-
твр ду (чи ји но ми на тив по гре шно ре кон стру и ше као pla va, в. ни же 4.2.1), 
не уви ђа ју ћи да је по сре ди исто име. 

2.3.3. Има код М. стсрп. то по ни ма ко ји то ни су, не го дру ге вр сте 
име на од но сно ре чи: gla vi na IV 21 и glušьcь IV 22, оба цр пе на из АХ, 
за пра во су лич на име на (на дим ци),46 tvrdêništi II 64 из MS 32 ‒ па тро-

43 Kоји се I 324 упо ре до на во ди; та ко и РКС 3: 436 s.v. htyto vo. Слич но go sti var II 
28 са стсрп. по твр дом у go sti varqskQII PdPJS l.c.; да је M. знао и тај то по ним у ње го вом 
са вре ме ном ли ку све до чи на по ме на уз чеш. то по ним ho sti vař I 265 „vgl. go sti var srb.”. 

44 М. IV 63 да је са мо mo ra vi ca.
45 На чел но би се од нос Гре би штем dat. : Гре би ште acc. мо гао ту ма чи ти но ми-

на ти вом *Гре би шти m.pl., бу ду ћи да на том те ре ну има мо дру гих при ме ра за па тро-
ним ско *-it’i > -ишти, уп. у Бо сни се ло Гре би ћи, но дру га и тре ћа Де чан ска хри со ву ља 
по твр ђу ју у истом кра ју (до ње Под ри мље) то по граф ски на зив Гре би шта n. pl.: (Пе ши-
кан l.c.), а међ ни ци do stlqpa greb no ga MS 122, na greb ni kamQ АХ 280 ука зу ју на по сто ја ње 
ре чи греб ‘гроб’ у та мо шњем го во ру.

46 АХ 297 gla vi na, уне то у РКС 3: 576; АХ 272 (pe trq) glo u[ Écq 272, што РКС не ма; уп. 
гр ко Вић 1986: 63. У пр вом слу ча ју мо гла би би ти са не ке фи ше по гре шно про чи та на 
*gla vi ca (АХ 277: oso u gE gla vi ce, РКС не бе ле жи), али с об зи ром на дру ги из истог из во ра, 
нај пре и ту лич но име по гре шно схва ће но као то по ним.
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ни мик, židilьcь47 IV 123 из РКС 1: 337 а та мо из MS 197 ‒ ет ник.48 Апе-
ла ти ви узе ти из стсрп. из во ра без то по но ма стич ких по твр да су pьsarь 
IV 84 (РКС 2: 515),49 magjupьcь IV 59 (РКС 2: 55), po po vi ja ni II 5 (PdPJS 
24, 26);50 sokolьnikь IV 96 s.v. sokolъ са упу ћи ва њем на РКС, где та квог 
об ли ка не ма, ве ро ват но је по гре шно ис пи сан и схва ћен стсрп. на зив за 
ка те го ри ју за ви сних љу ди so kal qnikq (РКС 3: 136–137). И за črьnica IV 
14 М. упу ћу је на РКС, ко ји ме ђу тим 3: 473 реч ;rq ni ca бе ле жи са мо у апе-
ла тив ним зна че њи ма ‘мо на хи ња’ и ‘(цр ни) дуд’. За črьnilo в. до ле 3.8.

3. Пре Да Ја гла СоВ ног ли ка

Ка ко је то већ го ре ре че но а до сад и са до вољ но при ме ра илу стро-
ва но, ста ро срп ску гра ђу М. тран скри бу је ла ти ни цом. У од но су на да нас 
уоби ча је на пра ви ла тран скрип ци је, раз ли ке су сле де ће: М. пи ше ê за ě, 
ą за ǫ, у I–II ĭ за ь, ŭ за ъ, док у III–IV пре ла зи на упо тре бу ћи рил ских 
по лу гла сни ка. Тран скри бу ју ћи стсрп. име на М. се ко ле ба из ме ђу пре-
да тог ли ка, ње го вог прет по ста вље ног из го во ра и цр кве но сло вен ске пра-
во пи сне нор ме. То ко ле ба ње је при сут но већ у пр вим две ма рас пра ва ма,51 
но мо же се ре ћи да је у њи ма М.-у би ло бли же на че ло вер не пре да је 
из вор ног по да тка или ње го вог упо до бље ња ста ро срп ској фо не ти ци, да 
би се он да, у III–IV, уве ли ко при кло нио цр кве но сло вен ској кон вен ци ји. 
То чи ни под ути ца јем РКС ко јим се за те две рас пра ве оби ла то ко ри-
стио (в. го ре 2.1.3), а где је Да ни чић спро вео пра ви ло пре ма ко је му стсрп. 
ре чи, да те у по твр да ма она ко ка ко сто ји у из во ру, у на сло ви ма од ред ни-
ца би ва ју упо до бље не срп ско сло вен ској нор ми, при че му се од сту па ња 
пр вен стве но ти чу ре сти ту ци је је ри ја и сла бих по лу гла са. Ми кло шич 
нај че шће пре пи су је Да ни чи ће ве на слов не ли ко ве на ма ре ћи за оне у 
по твр да ма, чак и ако су ове из ње го вих MS. Про ме на у М.-евом при-
сту пу из ме ђу I–II и III–IV мо же се илу стро ва ти раз ли чи тим пи са њем 
то по ни ма по све до че ног у MS 439 као ki e vacq, од ki je vĭc II 3 (не пи ше 
за вр шни сла би по лу глас, ко ји је са мо гра фич ка кон вен ци ја, али ре сти-

47 Ве ро ват но тре ба чи та ти Жи ди љьц, в. ни же 3.5.
48 Т.ј. „на ви но град Ди о ни си ја из Жи ди ља”, ис прав но већ Да ни чић s.v.
49 Уп. Иф сар име се лу код Чај ни ча < *Пса ри.
50 По твр де су из сред ње бу гар ске по ве ље Кон стан ти на Ти ха Асе на Св. Ђор ђу 

Скоп ском; тре ба чи та ти по по вја ни (уп. ни же 3.5) и схва ти ти као прав ни тер мин ‘љу ди 
под ло жни ма на сти ру’; у Ми лу ти но вој по ве љи истом ма на сти ру на не ко ли ко ме ста 
сре ће се стсрп. лик по по вља ни (ЗСПП 92о, 125, 174, 181, 184, 207). 

51 В. ни же 3.1.
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ту и ше прет ход ни ја ки, ко ји је у из во ру већ озву чен), пре ко ki je vac II 40, 
ка ко је име 1446. кад је за бе ле же но и зву ча ло, до kyjevьcь III 51, што је 
пре пи сан Да ни чи ћев на слов kQEvqcq „нор ма ли зо ван” из по твр де ki e vacq, 
са за др жа ним за вр шним сла бим по лу гла сом и ре сти ту и са ним ја ким ь 
у су фик сал ном и ы у ко рен ском сло гу.52 У да љем ће мо се украт ко освр-
ну ти на не ке де та ље М.-еве тран скрип ци је.

3.1. Тран скри бо ва ње и ре сти ту и са ње сла бих по лу гла сни ка сре ће 
се већ у I–II,53 али, под ути ца јем РКС, по ста је пра ви ло у III–IV. По ред 
из ве де ни ца на -ьcь, -ьci та по ја ва је осо би то че ста код при де ва на -ьnъ 
и њи хо вих по и ме ни че ња на -ica, -ikъ: koprivьna IV 43 пре ма РКС 1: 476 
ko priv qna за по твр де pro tivM ko priv noi, na ko privnM, wtq ko privny (MS 197), 
kozьnikь IV 46 пре ма РКС 1: 462 kozqnikq за по твр ду ous ko znikq (MS 61). 
Ре дов но -ь би ва ре сти ту и са но и у пре фик су *podъ, нпр. podьgora IV 24 
пре ма РКС 2: 336 podqgo ra за pod go ra (MS 234). Ипак М. пи ше lêskovьcь IV 
54 не по во де ћи се за Да ни чи ћем, ко ји узи ма за на слов lysqkovqcq (РКС 
2: 30) на осно ву об ли ка ка кав је оди ста ви ше пу та по све до чен у MS (18, 
114 bis), али се мо ра сма тра ти хи пер ко рект ним у све тлу укуп не сло-
вен ске еви ден ци је, ко ја го во ри за прасл. *lě ska (ЭС СЯ 14: 239–241) а не 
**lěsъka. За drênok IV 18, РКС 1: 314 drynokq из MS 63, ни М. ни Да ни-
чић ни су схва ти ли да је по сре ди ис точ но ју жно сло вен ски од раз прасл. 
*dernьkъ, ко ји је пре ма њи хо вим пра ви ли ма тран скрип ци је тре ба ло 
нор ма ли зо ва ти у *drynqkq.54

3.1.1. Ста ро срп ски је имао во кал ско , , пи са но по ста ро сло вен-
ском обра сцу rq, lq. У I–II М. га тран скри бу је са r, l, да кле на са вре ме ни 
на чин, нпр. br sko vo II 18 за brq sko vo MS 16 итд.,55 док у III–IV у скла ду са 

52 До не кле се ова кво Да ни чи ће во по сту па ње мо же оправ да ти чи ње ни цом да су 
се ја ки по лу гла си чу ва ли као та кви до пред крај сред њег ве ка на ве ћем де лу ста ро срп-
ског је зич ког про сто ра, а да је на ње му је ри та ко ђе до у XIV век чу вао сво ју по себ ност 
у од но су на и у знат ном бро ју по зи ци ја. Ово по след ње са зна ње, за сно ва но пре све га 
на све до чан ству бХ (уп. ло ма 2012: 291–293), не мо же се, ме ђу тим, при ме ни ти на на-
ве де ни слу чај, јер се иза гу ту ра ла ы де ла би ја ли зо ва ло ве ро ват но још пре по че та ка 
ста ро срп ске пи сме но сти.

53 Нпр. lypq;inov qci (MS 96) I 285 тран скри бу је ка ко је на пи са но: lêpĭčinovĭci (ис ти-
ца ње ма сним сло гом је на ше), а II 42 ка ко се ствар но из го ва ра ло: lêpčinovci; I 301 чак 
ре сти ту и ше из во ром не по све до чен сла би по лу глас у pri bi no vĭci за pri bi nov ce acc. pl. (MS 
439), док II 51 пи ше pri bi nov ci, што је исто вре ме но пре да ти и ре а лан го вор ни лик. Но 
и за Ι пра ви ло је не пи са ње сла бо га ь, нпр. go ra žda vĭs I 265, II 27 за go ra/da vqsq (MS 11).

54 По твр да је са ма ке дон ског те ре на, у истом по се ду и brystokq (MS l.c.).
55 Пра вил но из ве де но од ан тро по ним ске осно ве *bъrz- (код М.-а brxz-) за јед но са 

чеш. Br skov. За тран скрип ци ју стсрп. во кал ског л у овој рас пра ви је ди ни при мер пру жа ју 
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Да ни чи ће вим срп ско сло вен ским гра фи ја ма пи ше rь, lь, чак и у слу ча-
је ви ма ка да из вор по ка зу је сред ње бу гар ски или ру ско сло вен ски фо не-
ти зам, као črьnomenь IV 14 пре ма ;rq no menq РКС 3: 474 за blizq ;er qno me na 
(PdPJS 61), grьblь IV 28 пре ма grqblq РКС 1: 239 за ger balq (MS 151).56 
Би ће сто га ома шка, а не по вра так ста ром пра ви лу, tr go vi šte IV 109 пре-
ма trq go vi [te РКС 3: 311 за trq go vi {e (гСуД 10: 272, 11: 176, PdPJS 77).

3.1.2. Пра во пи сно су по гре шни ли ко ви hrasьno IV 32, lêšьnica IV 
54, у ко ји ма по лу гла сни ку ни је ме сто јер су у пи та њу гла сов не гру пе 
упро шће не по ње го вом ис па да њу; у пр вом слу ча ју пре у зет је на слов 
од ред ни це у РКС 3: 428 hra sno, где Да ни чић из у зет но да је пре да ти лик 
(na hrasny Пу цић 1: 135) али s.v. на по ми ње: „ми слим да би тре ба ло 
hrastqno”,57 док је у дру гом слу ча ју М.-ев из вор пре Да ни чи ће ва од ред-
ни ца ly[qni ca РКС 2: 33 са по твр да ма M li [ni ci MS 234, Пу цић 2: 44 
не го ли ly[tqni ca 2: 32 са по твр дом vq ly[qni ci гСуД 11: 135.

3.2. От клон од из вор ног све до чан ства у пре да ји је ри ја мо гу илу-
стро ва ти ду блет не гра фи је за vi so;ani MS 234, ri bi:e MS 439, у II 4 vi so-
ča ni, 8 ri bi ći, али у IV 118 vyso ča ni, 89 rybi ći58 пре ма на сло ви ма од ред-
ни ца из РКС vQso;ani 1: 194,59 rQ bi:i 3: 68.

3.3. Јат је у ста ро срп ском уве ли ко чу вао сво ју по себ ност, па иза 
пи са ња y по пра ви лу сто ји је зич ка ре ал ност. М. га до след но тран скри-
бу је са ê, а за пи се са већ из вр ше ном екав ском или икав ском за ме ном 
ја та вра ћа у из вор ни лик, и у то ме сле де ћи Да ни чи ћа črêšnjevьcь IV 14 
пре ма РКС 3: 477 ;ry[nEvqcq за ;ri[ne vacq MS 439, trьstêno IV 110 пре ма 
РКС 3: 318 trqstyno за trq ste no MS 234, 439, želêznьcь IV 123 пре ма РКС 1: 
333 /elyzqnqcq за /eleznqcq гСуД 11: 161. Кад но во срп ско Се ме теш из 
ргСС пи ше II 63 se me těš то је ан ти ци па ци јом пре ма чеш. se mi těši ce ко је 
не по сред но сле ди. Обра тан слу чај је ce ro va IV 12 пре ма РКС 3: 448 ce ro va 
за cyro va MS 197. Ома шка ма тре ба сма тра ти екав ске ли ко ве le voč I 285, 

лич на име на на vlk- у I, из у зет но vlko ta II 22 озна че но са мо као „serb.”, али цр пе но очи-
то из ста ро срп ског из во ра (ве ро ват но MS 176).

56 За ети мо ло ги ју уп. до ле 8.2.
57 Он има l.c. s.v. hvrastъ и hrastьno brьdo пре у зе то по сред ством РКС из АХ (podq 

hrastqno brq do 287).
58 s.v. rybištь ‘pi sca tor’, где ста вља још слн. ri bi či Fischern Knt., rib če Fischern 

Krein, ri bi ći Herc. Срп ски то по ни ми за пра во пред ста вља ју па тро ни ми ке на *-it’i, а 
слн. Ri bi či, са пу ном ана ло ги јом у стсрп. име ну се ла ri bi;i ЖП (MS 11), ко је М. ов де 
не на во ди, сво ди се на no men agen tis *rybičь. 

59 За тај лик Да ни чић осим оне из MS има још јед ну по твр ду, али та ко ђе са ви-: 
M vi so;ahq (П. 2: 89).
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ste ni ce IV 99 пре ма lyvo;q MS 13, styni ce РКС 3: 193, и у из во ру (АХ 278) 
styni ce, wtq stynicq,60 као и је кав ски bje lje vo II 19 за bylE vo РКС 1: 100. 
Ср буг. A тран скри бо ва но је као е у pre slav II 58 за dw (p)rA slav(a) MS 3.61 

3.4. Срп ском је, за раз ли ку од бу гар ског и ма ке дон ског, ан ла ут 
е- стран и огра ни чен на ре цент не по зајм ље ни це; сто га та мо где се пи ше 
по чет но e- са до ста ве ро ват но ће мо же мо прет по ста ви ти гла сов ну вред-
ност је-, али ипак уз од ре ђен опрез. М. се ту из гле да ко ле бао; elo vikq из 
АХ (301) да је IV 36 као jelovikь пре ма РКС 3: 519, где је са мо на осно ву 
тог при ме ра у на слов од ред ни це ста вље но Elo vikq, али има elhovьcь IV 
68 ди рект но тран скри бо ва но из sq ... el hov cemq АХ 285.62

3.5. Но во срп ски ли ко ви прасл. из ве де ни ца на *-ьje и при де ва на 
*-ьjь под гра ђе, За бр ђе, Ли ва ђе, За бла ће, Вра ње, Ср њак све до че да су у 
ста ро срп ском на тим ме сти ма би ле гру пе су гла сник + ј, ко је су на кон 
сред њег ве ка у ве ћи ни слу ча је ва пре тр пе ле но во јо то ва ње: стсрп. под-
гра дје, За бр дје, Ли ва дје, За бла тје, Вран је, Срн јак. У ста рој срп ској пи-
сме но сти оне се пре да ју пре ма ста ро цр кве но сло вен ском узу су ко ји од ра-
жа ва срп ско ме стран раз вој *-ьj- > *-ij-; раз лог то ме ни је био са мо при-
др жа ва ње књи жев не нор ме већ и по тре ба за ди стинк ци јом пре ма n], 
nE, n}, l], lE, l} = ња, ње, њу, ља, ље, љу, уп. 3.6. Да ни чић, а за њим М. 
за пи се са том пра во пи сном цр том ме ха нич ки тран скри бу ју у ли ко ве 
ко ји не од ра жа ва ју ствар ни из го вор: podьgradije IV 25 = podqgra diE РКС 
2: 337, zabrьdije IV 8 = za brq diE РКС 1: 351, li va di je IV 56 = li va diE РКС 
2: 11, za bla ti je IV 3 = za bla tiE РКС 1: 350, vra ni ja stêna IV 116 = vra ni] 
styna РКС 1: 155, srьnijakь IV 97 = (na) srq ni]kq (АХ 295).63 Ова мо спа да-
ју и uli ja ri II 8, IV 112,64 стсрп. Ул ја ри, од прасл. *ulьjь ‘ко шни ца’.65 Име 
се ла из РП ži di li je IV 123, тран скри бо ва но та ко по на сло ву у РКС 1: 337 
/idi liE у по твр ди гла си /idi lJe MS 196, а из по ре ђе ња са дру гим из да-

60 Ве ро ват но штам пар ска гре шка, с об зи ром да је ста вље но под од ред ни цу stêna.
61 Ети мо ло шки *Prě ję slav < *Per ję slavl’ь, За и моВ 1973: 143–144.
62 РКС не ма ову по твр ду, већ 3: 520 s.v. El qhovqcq мла ђи лик из Врд нич ког пре пи-

са Ра ва нич ке по ве ље ew hovcq по MS 197, ко ји М. ни је узео. 
63 За ни мљи во је то што М. да је са мо по твр ду из АХ, док РКС 3: 155 по ред ње 

има и (na) srqn]kq из MS 198, са већ из вр ше ним но вим јо то ва њем (реч је о пре пи су с 
кра ја XVII ве ка). Уп. го ре 2.1.3.

64 На пр вом ме сту М. ре фе ри ше на MS 216o M Mli] rehq (228), на дру гом ‒ на РКС 
ouli] ri (3: 365 по MS l.c.).

65 На ста ро срп ском про сто ру че сто то по граф ско на зва ње ‘Пче ла ри’, уп. дан. 
Уља ри код Би је лог По ља, у не ко ли ко дру гих слу ча је ва пре о сми шље но у Угља ри / 
Угља ре (в. го ре 1.2). Не ма ве зе са са вре ме ним уљар < лат. ole a ri us. Уп. ло ма 2012: 221.
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њи ма и пре пи си ма про ис ти че из вор ни стсрп. лик Жи ди ље,66 ка кав је и 
ети мо ло шки ве ро ват ни ји.67

3.5.1. Стсрп. -ii сто ји за [ji] или [i:], -Qi ‒ за [y:] или [i:], сто га су 
не ре ал не тран скрип ци је ko zij hrьbьtь IV 46 пре ма ko zii РКС 1: 461 уме-
сто *ko zji (та ко и да нас, ди јал. ко ђи) за konq ko zi E ga hrq bqta (MS 95), novyj 
IV 66 пре ма no vQi РКС 2: 171–172 уме сто *no vi (или *no vī) за gradq no vi 
MS 378, podq no vi Пу цић 1: 11. 

3.6. У ста ро срп ској пи сме но сти ни је до след но спро ве де на ди-
стинк ци ја из ме ђу н и њ и л и љ, већ се ис пред q и i мо же чи та ти и јед но 
и дру го, а тач на тран скрип ци ја та квих об ли ка из во ди се из са вре ме ног 
ли ка, нпр. vra ni na, да нас Вра њи на и/ли ети мо ло ги је ре чи, нпр. ni vi ce очи то 
де ми ну тив од њи ва. Та не пре ци зност гра фи је углав ном не за там њу је 
ети мо ло шку осно ву име на, али мо же учи ни ти дво сми сле ним ње го во 
обра зо ва ње, нпр. kozqlq се мо же чи та ти Ко зьл што би био не из ве ден 
лик зо о ни ма ‘(ди во)ја рац’, али и Ко зьљ, што би био при дев ода тле, лик 
ко ји се пре оче ку је у то по ни ми ји и уоста лом од ра жен у да на шњем Ко-
жељ. М. у сво јој ла ти нич ној тран скрип ци ји има на чи на да на пи ше -lj, 
-nj и lji, nji, али се не уду бљу је у тај про блем већ ме ха нич ки тран спо-
ну је Да ни чи ће ве на сло ве у не па ла тал не ли ко ве vra ni na IV 116, ni vi ce 
IV 65, kozьlь IV 46 ко ји су у да тим слу ча је ви ма по гре шни. Уп. и grьblь 
ме сто grьbljь 3.1.1. Ве ро ват но је и zvi zda li РКС 1: 372 уме сто zvi zda li IV 
122 тре ба ло про чи та ти са -lji, ка ко то чи ни М. Пе ши кан, оП 2/1981: 48. 
Име се ла из РП ]rMnq MS 196 тран скри бо ва но као ja run I 329 пре је, 
пре ма мла Де но Вић 2003: 69, гла си ло Ја руњ, с об зи ром на свој од раз 
у са вре ме ном име ну по то ка Ја руљ / Је руљ; чи та ње са -њ је и твор бе но 
ве ро ват ни је ( ј-по се сив). 

3.6.1. У по зи ци ја ма пред а, е, у стсрп. је бе ле жио љ, њ спо је ви ма л, 
н са пре јо то ва ним од го ва ра ју ћим са мо гла сни ци ма.68 У не ким за пи си-
ма се мо ра до пу сти ти па ла тал ност упр кос из о стан ку пре јо та ци је (но 
ни ка ко не у lo u to vi ca, в. ни же). За го не тан је слу чај име на се ла из РП 

66 У Врд нич ком пре пи су, ко ји је М. ко ри стио за сво је из да ње, Су бо тић, Сл 
1847/4: 47 и мла Де но Вић 2003: 5210 чи та ју /idi lE, та ко је и у Бо лоњ ском id. 5210, у нај-
по зни јем, Ра ва нич ком, /idilя id. 11029.

67 По свој при ли ци ј-по се сив *Ži dil-je, уп. струс. лич на име на Жи ди ло XI II–XIV 
в., Жи ди слав 1252 (ту Пи коВ 149), пре зи ме на Жи ди ми рич, Жи ди сла вич (id. 547–548). 
Са вре ме ни лик Жи ди ље не мо же пре су ди ти, јер би и из ве де ни ца на -ьje стсрп. *Жи-
дил је да нас та ко гла си ла.

68 Та ко је бар би ло у уре ђе ном ра шком пра во пи су, док у ста ри јем ра шком пи са ње 
ва ри ра из ме ђу l] и la за ља итд.
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ja bla ni ко је М. IV 33 има из РКС 3: 494 ]bla ni а Да ни чић из MS 199 где 
је про чи та но ]blanQ (199); мла Де но Вић 2003 у истом пре пи су (ВрД.) 
чи та ]bl]nQ (5331), а та ко ђе у раВ. ]blяnQ (11199),69 што би ука зи ва ло на 
лик *Ја бља ни.70 Слич на ди ле ма је код чи та ња међ ни ка из исте по ве ље 
smi la ča I 312, где је из вор na smi la;M MS 199. мла Де но Вић 2003: 5333, 
93100 по твр ђу је та кво чи та ње за Врд. и бол., али је у раВ. na smilя;M id. 
111106, што би мо гао би ти из вор ни лик (Сми ља ча). 

3.7. Пред слич не про бле ме чи та ња и тран скрип ци је као л, љ ста-
вља нас стсрп. пре да ја гла со ва ћ и ђ, ко ји су тек у по зни је до ба по че ли 
би ти бе ле же ни по себ ним зна ко ви ма стсрп. :, è, а у ве ћи ни стсрп. из во-
ра ко је је М. по сред но или не по сред но ко ри стио пре да ва ни су са k, g, 
јед но знач но у спо је ви ма k], g], kE, gE, k}, g}, док се ис пред q и i мо же 
чи та ти и к и ћ, и г и ђ. Да ни чић у на сло ви ма од ред ни ца РКС тран скри-
бу је ове гла со ве са :, è, а М. са ć, dj.71 Иш чи та ва ју ћи I 285 из по твр да 
у MS 93, 97 l}bo li kemq, ou l}bo li kihq лик па тро ни ми ка lju bo li ći осе ћа се 
по бу ђе ним да на ве де и до слов ну тран сли те ра ци ју lju bo li ki. По гре шно 
је чи та ње ru gi nĭ ci I 308 ме сто *ru dji nĭ ci Ру ђин ци72 и свр ста ва ње тог то-
по ни ма под ан тро по ним ску осно ву rą gŭ ‘lu di bri um’, јер се он из во ди од 
стсрп. лич ног име на Ру ђа, пи са ног јед но знач но ro ug] (гр ко Вић 1986: 
167). Име се ла из Ми лу ти но ве по ве ље Хи лан да ру byli;i{i MS 58 вер но 
пре да је II 20 као bêličišti док га I 253 „по ср бљу је” у bêličići, ви де ћи ту 
очи то па тро ни мик на -it’i > стсрп. -ићи са ста ро сло вен ским фо не ти змом; 
ме ђу тим, у ра ни јој да ров ни ци Пр во вен ча ног истом ма на сти ру исто се ло 
на во ди се као byli;i{a sq gor ni mi vra ni ki, па ће у по твр ди из MS с об зи-
ром на њен кон текст wboi vra ni ki, byli;i{i по сре ди би ти но ми на тив 
дво ји не из ве де ни це на *-iš če.73 За јед ну ди ле му око ин стру мен та ла мно-
жи не на -iki в. до ле 7.1.1.

69 У бол. тај то по ним је из о ста вљен! Бе ле жи га и тур ски по пис 1467, где Sto Ja-
ko vić 1987: 163 чи та karye-i-yablanye = Ја бла ње; да нас не по сто ји.

70 За ни мљи во је да пре ма ли ку ja bla no из осни вач ке по ве ље Це тињ ског ма на-
сти ра IV 33 = ]bla no РКС 3: 495 по MS na ]bla no (532), та ко и Ше ку ла рац 1987: 205, у 
не што по зни јој по ве љи из 1495. сто ји na ~bl]nomx (id. 238).

71 Јед ном са gj за ђ: IV 59 magjupьcь (в. го ре 2.3.3). Мо гло би се по ми шља ти да 
је то због грч ког по ре кла ре чи (μάγκηπες), али за ма ђер ци од гр. μάγειροι он пи ше 
madjerьci IV 59 упу ћу ју ћи на РКС (ma:er qci 2: 54, из АХ 278 ma gEr Éci). 

72 По ред по твр де на ко ју М. ре фе ри ше se lo ro u gin qci MS 144, ту има и se lo rM gin ci 
191, да нас срп. Ру ђин ци, мак. Ру ѓ ин це код Ку ма но ва.

73 „Ме мо ра тив на” из ве де ни ца од *Бѣли ца, слич но као што се су сед ни то по ним 
Вра ни ћи да нас чу ва у ли ку Вранћȅви ште (М. Пе ши кан, оП 2/1981: 45)?
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3.8. Од дру гих сит ни јих ко ле ба ња у М.-евој тран скрип ци ји стсрп. 
гла со ва за бе ле жи ли смо јед ном ch за h (по пра ви лу је h) у ar chi lje vi ca II 
12 из MS 143 ar hi lE vi ca.74 

4. Пре Да Ја тВор бе ног ли ка

Као и дру гу гра ђу, и стсрп. то по ни ме М. по пра ви лу75 да је у н о -
м и  н а  т и  в у, ко ји у мно гим слу ча је ви ма ни је по све до чен, што зна чи 
да га је ва ља ло ре кон стру и са ти из дру гих па де жа. Тај је по сао у I и II 
оба вио сам, а у III и IV углав ном пре у зи ма Да ни чи ће ве на сло ве од ред-
ни ца из РКС. 

4.1. У два слу ча ја где род то по ни ма у по твр да ма ва ри ра па Да ни-
чић да је две ва ри јан те но ми на ти ва, М.-ев из бор је пао на ону ко ја се 
чи ни се кун дар ном. Је дан је vyše sa va IV 118 по РКС 1: 195 vQ[e sa va са 
по твр дом из ле то пи са pri mi ... vQ[e sa vou gradq (PdPJS 79). Но Да ни чић 
да је и ал тер на тив ну од ред ни цу vQ[e savq с об зи ром на по твр ду из гСуД 
10: 274 vQ[e savq, а тај лик му шко га ро да по твр ђу ју дру ги доц ни је об ја вље-
ни за пи си: ЗН 250о vq gra dou vQ[e savM из 1428, 5193о = 9968o vQ[[e] slavq из 
1437.76 За ста ри град на ме сту да на шње Ћу при је М. има лик сред њег 
ро да ravьno IV 85 за сно ван на ле то пи сној по твр ди rav no (PdPJS 69), док 
Да ни чић у РКС 3: 5–6 са rav qno упу ћу је на rav qnQi код Сте фа на Пр во-
вен ча ног (gradq rav qnQi PdPJS 8), што ће би ти из вор ни лик.77

4.1.1. За ди ле му да ли је nom./acc. sg. на -lq, -nq од о-, јо- или i-осно-
ве и ода тле про ис те кле не тач не тран скрип ци је као kozьlь, grьblь, ja run 
уп. го ре 3.6. 

4.1.2. Ет ни ци на прасл. *-ja ne pl.t. су већ у по зном пра сло вен ском 
из ме ни ли сво ју из вор ну про ме ну n-осно ва под ути ца јем о- и i-осно ва. 
У ста ро срп ском сре ће мо но ми на ти ве на -ане и -ани, оба ли ка кон ку ри-
шу у исто вре ме на истом те ре ну, нпр. у пр вој Де чан ској хри со ву љи у 

74 Мо жда због грч ке ети мо ло ги је име на у осно ви гр. Ἀρχίλιος, тран скри бо ва но 
ла тин ски Ar chi li us.

75 Рет ки су из у зе ци ка да на во ди по твр ду у ко сом па де жу, уп. го ре нап. 32.
76 Ви шес(л)ав ве ро ват но упро шће но од j-по се си ва *Vyše slavl’ь (gordъ). Ви ше са ва 

има код Ба ји не Ба ште, М. је бе ле жи I 260 по ргСС.
77 Ин кон клу зив не су по твр де vq grady rav qnomq из истог из во ра (29), na ravnwmq из 

СЛ 1847/4: 55. Да ни чић у РКС l.c. ту ста вља и ра ва нич ки по сед se lo ravnQ MS 197 = 
мла Де но Вић 2003: 5211 (ВрД.); тај лик мо гао би се схва ти ти као од раз ста рог име на 
твр ђа ве Рав ныј (град), али је, с об зи ром на пи са ње у дру га два пре пи са se lo rav nJi бол. 
9228, se lo rav ni раВ. 11031, пре по сре ди мно жи на име ни це стсрп. ра вьн, -вни f.
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на бра ја њу се ла: se lo ... dyt;ani па са мо ма ло да ље se lo lou;ane, za selqkq 
dy;anqskQi nom. (MS 92), а и оста так па ра диг ме ва ри ра и то та ко да се 
по је ди ни об ли ци ко сих па де жа не мо гу јед но знач но ве за ти за је дан или 
дру ги лик но ми на ти ва.78 Код М. је у пре да ји стсрп. то по ни ма, ко је углав-
ном да је у но ми на ти ву, при сут но ко ле ба ње из ме ђу -ani и -ane, ко је је 
ра зу мљи во та мо где не ма по твр де за но ми на тив, али и у не ким слу ча-
је ви ма где је има он -ane пре и на ча ва у -ani: ku nar ja ni II 4 за ko u nar] ne MS 
63, lu ča ni II 4 за MS 83o se lo lou;ane (92),79 podlêšani II 5 за MS 182o podly[a ne 
nom. (191), ugnja ni II 5 за MS 453o ougn]ne (532), ulo ća ni II 5 за MS 83o se lo 
oulok]ne (93), zlo ku ća ni II 4 за MS 182o se lo zlokMk]ne nom. (191).80 За свој 
при ступ спро ве ден у II 4–5 он у III 88–89 пру жа об ја шње ње из ра жа ва-
ју ћи сум њу да је -ane у срп ској и хр ват ској то по ни ми ји ста ри кон со нант-
ски но ми на тив јед нак ста ро сло вен ском, већ др же ћи да су по сре ди аку за-
ти ви (од -ani) упо ре ди ви са за пад но- и ис точ но сло вен ским то по ним ским 
ли ко ви ма на -any.81 Но са мо ма ло да ље М. се освр ће на стсрп. ло ка ти ве 
на -ahь и да ти ве на -amь, ко ји се не мо гу ту ма чи ти друк чи је не го као 
оста ци ате мат ске про ме не. Да ли је то га на кнад но по стао све стан, или се 
по во дио за РКС, тек у тре ћем де лу не ке од стсрп. то по ни ма на -ане ко је 
је у пр вом пи сао са -ани вра ћа у из во ром по све до че ни лик, нпр. podlêšani 
II 5 али podьlêšane IV 54.82

4.1.3. No mi na agen tis на -arь < лат. -ari us у ста ро срп ском су има ла 
но ми на тив мно жи не на -ар је (под ути ца јем љу дје). Да ни чић у на сло ву 
сво је од ред ни це rQ ba ri РКС 3: 68, а за њим М. ryba ri IV 89, за ме њу је 
но во срп ским на став ком тај об лик иако је по све до чен (по твр да из гСуД 
11: 36 ri ba riE nom. pl., тре ба чи та ти -ар је, в. го ре 3.5); дру га је из АХ 303 

78 За ста ро срп ски ка рак те ри стич ни су ате мат ски об ли ци ло ка ти ва на -ahq и да ти-
ва на -amq, ко ји ма М. по све ћу је ду жну па жњу (в. ни же), а та ко ђе ге ни тив на -i(i), очи то 
пре у зет од i-осно ва. Де таљ ни је ло ма 2012: 260.

79 РКС 2: 25 lou;ane.
80 Не из ве стан је слу чај plit nja ni II 5 из MS 439 se lo plit na ne, јер се ту у ни за њу 

по се да ме ша ју аку за ти ви са но ми на ти ви ма.
81 „Da ran ist nicht zu den ken, dass aserb. za bo ra ne dem asl. plur. nom. auf ane gle ich 

sei III 89”; за при мер је узео хи по те ти чан, од стра не Да ни чи ћа ре кон стру и сан об лик 
но ми на ти ва, в. ни же.

82 То по ним За хо ђа ни та ко по све до чен у MS 378: se lo za ho:ani у II 4 на су прот та мо 
спро ве де ном пра ви лу пи ше za ho dja ne, али у IV 119 то ис пра вља пи шу ћи za ho dja ni, 
ве ро ват но пре ма РКС 1: 369 s.v. za ho èa ni (са по твр дом из MS l.c.). Из у зет но се у IV no vo-
se lja ne 66 не сла же са на слов ним ли ком у РКС no vo sel] ni (2: 171) не по сред но пре у зе тим 
из из во ра, АХ no vo sel] ni (279). Као да га бу ни што је у АХ nom. ry;ani bis а да тив ry;amq, 
уп. го ре 2.1.3.
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rQ ba re acc. Стсрп. но ми на тив мно жи не те ре чи на кнад но је документован 
и у бХ 35r rQ ba riE.83

4.2. Л о  к а  т и в је па деж у ко јем се то по ним по нај ви ше упо тре бља-
ва, те су се не рет ко М. у сво јим оно ма стич ким рас пра ва ма и Да ни чић 
у сво ме реч ни ку на шли пред иза зо вом да ре кон стру и шу но ми на тив на 
осно ву је ди не по твр де у ло ка ти ву, што је скоп ча но са не из ве сно сти ма 
с об зи ром на то да у ста ро срп ском исти ло ка тив ни на став ци до ла зе код 
раз ли чи тих имен ских осно ва. 

4.2.1. Loc. sg. на -y у ста ро срп ском био је за јед нич ки не па ла тал-
ним а- и о-осно ва ма (му шког и сред њег ро да); ис прав на ре кон струк ци ја 
но ми на ти ва у не до стат ку дру гих не дво сми сле них исто риј ских по твр да 
мо гу ћа је пре ма са вре ме ном об ли ку. Ту је у два слу ча ја М.-а Да ни чић 
на вео на та нак лед. Об лик resьna IV 87 М. има из РКС 3: 48 resqna где су 
по твр де из гСуД M resny 13: 374 и v rosny [sic!] 11: 136. Да ни чић и ту на-
по ми ње да но ми на ти ву не ма по твр де, а ре кон стру и ше га пре ма Ха но-
вом за пи су Re snja, ма да је био све стан да мо же гла си ти и resqnq. За пра во 
је тај об лик му шког ро да ре а лан, реч је о гра ду у јз. Ма ке до ни ји ко ји се 
да нас зо ве Ре сен, а тај лик но ми на ти ва бе ле же у XVI ве ку Слеп чан ски 
ко дик re sen(x) и по ме ник ма на сти ра Зо гра фа re senq (Стан коВ Ска 1995: 
257), док је лик ко ји је за бе ле жио Хан ал бан ска ва ри јан та то по ни ма. И 
фе ми ни нум pla va IV 75 по во ди се за РКС 2: 308 pla va а по твр де су из 
MS ou plavq 94, ou, M plavy 59, 94, 97, meg} pla vomq 95 и из АХ ou plavy 303; 
Да ни чић s.v. због аку за ти ва plavq MS 94 до пу шта би но ми на тив мо гао 
би ти и та кав, али у на сло ву ре кон стру и ше а-осно ву твр де ћи да се ме сто 
са да та ко зо ве. Он је и то име, очи то, по зна вао са мо у ње го вом ал бан-
ском ли ку Pla va, ма да Вук у сво ме Рјеч ни ку бе ле жи срп ски Плȁв као 
име је зе ру и ва ро ши ци крај Гу си ња.84 Да је из вор но би ло Плав m. не-
дво сми сле но све до чи ге ни тив pla va у бХ 47v, не по зна тој М.-у и Да ни-
чи ћу а не што ра ни јој од њи ма до ступ них по твр да.

4.2.2. Loc. sg. на -i је у ста ро срп ском био за јед нич ки па ла тал ним 
а- и о-осно ва ма и i-осно ва ма. Из по твр де na pa o u ni М. I 29885 из во ди 
но ми на тив pa u nja, ко ји је сва ка ко мо гућ, за раз ли ку од i-осно ве pa o unq 

83 За ис ква ре ни лик stru ta re пре ма Да ни чи ће ву stro u ta ri в. ни же 7.2.4.
84 Што М. пре у зи ма, не све стан да је у пи та њу исто име као фик тив ни стсрп. 

фе ми ни нум *Пла ва свр стан под исту од ред ни цу (plavъ), в. го ре 2.3.2.
85 И дру ге по твр де, ко ји ма М. у да том тре нут ку ни је рас по ла гао, у истом су 

паде жу: vq slav qnomq dvory svo Emq, vq pryize[tqnomq mysty na ri ca E momq pa o u ni ЖКА 95, na 
pa o u ni АХ 303.
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f. ко ју ре кон стру и ше Да ни чић у на сло ву сво је од ред ни це 2: 280 и мно-
жи не о-осно ве Па у ни, ка ко су уоби ча ји ли да тај то по ним пи шу на ши 
исто ри ча ри. Ал тер на тив не ре кон струк ци је су *Па уњ m. или *Па у ње n., 
пре ова дру га, с об зи ром на то да је ве ро ват ни де но тат био по ље, а и на 
род грч ког пре во да код Ски ли це Ταώνιον. Из M wno go {i MS 151o (171) 
мо же се из ве сти и ono go šta, ка ко је то учи ње но I 297, II 50, и ono gošt(е) 
m. или n., но М. као да ни је имао у ви ду ову дру гу мо гућ ност иако у 
пр вој рас пра ви на во ди и ре ал ни лик ono gošt ко ји је цр пао из Ми лу ти-
но ви ће вих Пје ва ни ја.86 И у слу ча ју mi lo dra ža II 45 за na mi lo dra/i MS 
318 М. да је по гре шну ре кон струк ци ју но ми на ти ва у жен ском ро ду а РКС 
има ис прав ну mi lo dra/q 2: 64, за сно ва ну на ис тој по твр ди али и са гла-
сну са са вре ме ним ли ком то по ни ма Ми ло драж.87 Ола ко је Да ни чић ре-
кон стру и сао а М. од ње га пре у зео лик vra nja IV 116 = РКС vran] (3: 573), 
на осно ву по твр де у АХ ou vra ni (303), јер је реч о ме сту ко је се да нас 
зо ве Вра ње, оно ме истом чи ја су два ра ни ја по ме на, vra ni код Сте фа на 
Пр во вен ча ног (8) po vra ni} у Гра ча нич кој по ве љи увр ште на у пр ви том 
РКС (1: 154). По ме ни у по ве љи кра ља Ду ша на о да ри ва њу цр кве Св. Ни-
ко ле Врањ ског ма на сти ру Хи лан да ру, за ко ју ни Да ни чић ни М. ни су 
зна ли, а ко је на во ди мо по нај но ви јем из да њу Сми ље Мар ја но вић-Ду ша-
нић у ССа 4/2005: 69–85, гла се loc. M vra ni 7147, M gor Énem vra ni 74152. se lo gor Éne 
vra ne nom. 7149, se lo dol ne vra ne nom. 7259, vra ne acc. 7276, (wd) gor Éne ga v Éran] gen. 
7266, 73120, dol ne ga vran] 74128. Ли ко ви vra ne, v Éran] ука зу ју на стсрп. Вра ње 
< прасл. *vorn-je, vra ni} из Гра ча нич ке по ве ље ‒ на стсрп. Вран је < 
*vorn-ьje; ло ка тив vra ni из во дљив је и од *vorn’i и од vornьji; при де ви 
од зо о ни ма гра де се, у истом зна че њу, и су фик сом -jь и -ьjь.88 

86 У пи та њу је ј-по се сив од лич ног име на *Onogostъ у му шком ро ду пре ма град; 
гре шка се М.-у ве ро ват но не би пот кра ла да је при ру ци имао РКС 2: 217 s.v. ono go[tq, 
где је осим на ве де ног ме ста из MS из вор и Пу цић 1: 102 na wno go{y. Да ни чић на по ми ње 
да но ми на ти ву (до ду ше) не ма (ста ро срп ске) по твр де, али да се град Ник шић зо ве и 
са да (тј. звао и та да) та ко, тј. Òно гошт, по Ву ко ву Рјеч ни ку (при ме ри из нар. пе са ма) 
и на Ка ра ча је вој кар ти. Лик на -y у пи сму Ду бров ча на Сан да љу Хра ни ћу плод је де-
па ла та ли за ци је из вор но па ла тал не осно ве *Ono gošt’ь.

87 Се ло код Фој ни це. За ни мљи во је да му у но ви је вре ме мор фо ло шки лик ва ри-
ра из ме ђу m. и f., ка ко се мо же за кљу чи ти из об ли ка у ко ји ма га на во ди М. Фи ли по-
вић у СЕЗ 25/1928: nom. Ми ло драж (730, ре ги стар), gen. из Ми ло дра жа (478) али из 
Ми ло дра жи (474), loc. у Ми ло дра жи (425). До ко ле ба ња у ро ду до шло је упра во услед 
ста рог ло ка ти ва му шке па ла тал не осно ве на -и на осно ву ко јег је то по ним ре ин тер-
пре ти ран као жен ска i-осно ва. Та по ја ва сре ће се и дру где, нпр. код име на де сне при-
то ке Са ве Вкодрāж f. (Вук), из вор но *Вко драж (по ток) m., loc. *на Вко дра жи 
(по то цѣ), уп. оП 19–20/2009: 748.

88 Сред њи род пре ма се ло, али у пр вом по ме ну vra ni acc. на осно ву ко јег Да ни чић 
ре кон стру и ше на слов од ред ни це vra nii ве ро ват но *Вран ји или *Вра њи m. пре ма град.
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4.2.2.1. Као код при де ва на -ьjь, кон трак ци ја -ьji > -ī вр ши ла се и у 
ло ка ти ву ко лек ти ва сред њег ро да на -ьje, што је код њих мо гло по ву ћи 
за со бом ре а на ли зу осно ве од ба ци ва њем су фик са. Лик porêčь IV 86 = 
РКС pory;q (2: 374) ре кон стру и сан је та мо на осно ву по твр да vi [e po re;a 
MS 194 MS M pwre;i na brwdM 181, + гСуД ou pory;i 11: 134, 13: 372). Ре кон-
струк ци ја је ре ал на за по твр ду у ге ни ти ву, где је реч о де лу По ду на вља 
око да на шњег До њег Ми ла нов ца ко ји се до у XIX век звао По реч, док 
се обе по твр де у ло ка ти ву од но се на пре део у за пад ној Ма ке до ни ји По-
ре че, где, са упро шће њем чј > ч, има мо из ве де ни цу на *-ьје; стсрп. но ми-
на тив гла сио је По рѣч је, а пи сао би се pory;iE (в. го ре 3.5). Да ни чи ћев 
но ми на тив podqgorq f. (РКС 2: 337), ода кле М. има podьgorь IV 24, про-
из ла зи из АХ ou podqgo ri 309, wtq podqgo ri 287; да нас је тај на зив ма ску ли-
нум: (При зрен ски) Под гор (М. Пе ши кан, оП 7: 35). По ла зи ште раз во ја 
и ов де је мо рао би ти не у трум на *-ьје, стсрп. Под гор је, а ре а на ли за у 
Под гор f. > m. по шла је од (по све до че ног) ло ка ти ва Под го ри. Исти раз вој 
ле жи у осно ви го ре на ве де ног ли ка По реч.89 И на осно ву ха пак сне по-
твр де у ло ка ти ву M vrq hqla bi MS 52 пре не го ли vrq hqlabq [f.] РКС 1: 162 
→ vrьhьlabь IV 118 ва ља ло је ре кон стру и са ти vrq hqla biE.90

4.2.3. По зна то је да пр во бит ни ло ка тив о-осно ва на -ѣ у срп ском 
би ва за ме њен на став ком -у пре у зе тим од u-осно ва (на брѣзѣ > на брѣ гу 
пре ма на вр ху). Та кви ли ко ви ја вља ју се у ста ро срп ским спо ме ни ци ма 
ра но,91 а М. ка да из ле то пи сне по твр де raz bi [e ali be ga ... na go do mi nou 
PdPJS 77 из во ди I 263, II 26 но ми на тив go do mi na или се ни је уду био у 
кон текст, или је узео да је ту аку за тив а-осно ве упо тре бљен у функ ци-
ји ло ка ти ва (што је сра змер но по зна по ја ва свој стве на по је ди ним са-
вре ме ним ди ја лек ти ма). За блу ду би из бе гао да је у то вре ме имао при 
ру ци РКС 1: 213 s.v. go do minq92 са по дат ком да се и да нас по ље ни же 
Сме де ре ва зо ве Го до мин. 

4.2.4. У ста ро срп ском, ло ка тив плу ра ла на -ahq за јед нич ки је а- и 
n-осно ва ма на -ане, -ани pl. t. (4.1.2). Из по твр да M za bo rahq MS 220, M 
za gory;ahq [sic!] MS 249 Да ни чић ре кон стру и ше но ми на ти ве za bo ra ne (РКС 

89 Са по твр дом у по ве љи кне за Ла за ра Ждре лу бра ни чев ском по зна тој са мо на 
осно ву пре пи са из сре ди не XVI II в.

90 И да не ма пот пу не па ра ле ле у чеш. Vrchlabí.
91 Обе ва ри јан те по све до че не су упо ре до у Лим ској по ве љи из сре ди не XI II в., 

уп. ло ма 2011: 191.
92 Где је на ве де на ва ри јан та raz bi ... na go domJn} гСуД 10: 271; ни је ис кљу че но ни 

пр во бит но Го до мињ. М. је из Ми лу ти но ви ће ве збир ке на род них пе са ма знао за go do-
min sko po lje I 263 (по ље Го до мин ско Пје ва ни ја 71о) 
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1: 350, уз на по ме ну: „са мо ту, па мо же би ти и za bo re да се звао”), za go ri;ane 
(1: 354), ко је М. пре у зи ма; да на шњи ли ко ви су на -ани: За бо ра ни код 
Не ве си ња, За го ри ча ни код Лив на.

4.3. Г е  н и  т и в  плу ра ла izq lipl]nq MS 123 дао је М.-у по во да да 
но ми на тив ре кон стру и ше у ли ку ет ни ка на -ани li plja ni II 4, ма да је у 
истом из во ру имао и ви ше стру ко по све до чен ло ка тив ou (M) lipl]ni;93 
збир по твр да омо гу ћио је Да ни чи ћу да ис прав но уста но ви па ла тал ну 
о-осно ву lipl]nq, -n].94

4.4. Код д а  т и  в а  на -ou ди ле ма је из ме ђу му шког или сред њег 
ро да; из вев ши из po sla vi {ou MS 565 но ми на тив sla višt I 311 М. је по гре-
шно иза брао, да би се IV 94 по пра вио пре у зев ши из РКС 3: 120 sla vi šte, 
што је ис прав но у све тлу да на шњег ли ка.95

4.5. И н  с т р у  м е н  т а л  јед ни не а-осно ва у ста ро срп ском се ис-
пр ва за вр ша вао на -ovq да би он да пре вла да ло -omq пре у зе то од о-осно ва.

4.5.1. Ста ри ји об лик М. ни је пре по знао у сег мен ту Жич ке по ве ље 
se lo talqs ko i sq ra ti novq i sq za klo pi tovq lo u kovq MS 11, агра ма тич но из во-
де ћи ода тле то по ним ra ti nov I 307 s.v. ra tĭ ‘bel lum’; се ло се и он да зва ло, 
а и да нас се још зо ве, Ра ти на.

4.5.2. У два слу ча ја М. за Да ни чи ћем иза ин стру мен та ла на -omq 
прет по ста вља жен ски род а да за то не ма пра вог осно ва. То по ним 
ro go va IV 87 пре у зет из РКС 3: 52 ro go va а иш чи тан из по твр де у АХ 275 
sq ro go vomq да нас гла си Ро го во и ве ро ват но је тај лик по све до чен у из во-
ру (М. Пе ши кан, оП 7/1986: 39). Ста вља ју ћи по твр ду из Жич ке по ве ље 
sq wkro u glomq MS 11 за јед но са оном из Ра ва нич ке по ве ље na wkrMglM MS 
198 под исти на слов ни лик okro u gla (РКС 2: 212) → okru gla IV 68 Да ни-
чић и за њим М. за не ма ру ју чи ње ни цу да ни је реч о истом то по ни му и 
да је у пр вом слу ча ју ве ро ват ни је реч о ин стру мен та лу му шког или 
сред њег ро да.96 Има је дан ова кав слу чај ка да се М. ни је по вео за Да ни-

93 122 bis, та мо пи са но и ou lipl]nQ bis.
94 РКС 2: 13 где су да те и дру ге по твр де, из MS sq lqpl]nemq (4), izq lipl]n] (264), 

po lipl]n} (565) и из Не ма њи них жи ти ја од Св. Са ве: lipl]nq и Пр во вен ча ног: lQpl]nq. 
За ети мо ло ги ју в. ни же 8.1.1.

95 Сла ви ште, област у сред њем то ку Кри ве ре ке. Нај ра ни ји је грч ки по мен из 
1019. у жен ском ро ду Σλαβίστη, у ле снов ској по ве љи n. pl. ou sla vi [ta (гСуД 27: 291).

96 У ЖП се ин стру мен тал а-осно ва жен ског ро да по пра ви лу за вр ша ва на -ovq 
(ra ti novq, za klo pi tovq lo u kovq итд.), ма да има при ме ра и за мла ђи на ста вак -omq (sq ;rq novq 
re komq), ко ји ве ро ват но ни су ста ја ли у ори ги на лу из око 1220. већ од ра жа ва ју је зич ко 
ста ње по чет ка XIV ве ка ка да је он пре пи сан на зид цр кве (уп. до ле 7.2.3).
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чи ћем, и био је у пра ву, али опет ни је по го дио ре а лан лик. Он пи ше 
*gusinь IV 21 упу ћу ју ћи на РКС, где ме ђу тим на слов гла си go u si na 
(1: 246) а је ди на по твр да је zq go u si nomq MS 95, на шта М. l.c. ука зу је 
„(gusinomь sing. in str.)”, док Да ни чић s.v. при ме ћу је „до ла зи са мо у тој 
фор ми, а и она мо же би ти да гла си Гу си њом, и та да би био ном. go u sin], 
би ће са да шње Гу си ње бли зу Ва со је ви ћа”. За пра во је стсрп. но ми на тив 
гла сио Гу си но, ка ко је и по све до чен у бХ 34r: se lo go u si no.97 

4.5.3. Го ре из не ту ди ле му око ре кон струк ци је но ми на ти ва на -ани 
или -ане (4.1.2; 4.2.4) М. раз ли чи то ре ша ва у II 4 где из ин стру мен та ла 
sq la bla ni MS 11 иш чи та ва la blja ni и у III 96 где пре у зи ма на слов од ред-
ни це из РКС 2: 1 labl]ne, оба об ли ка за сно ва на на ис тој по твр ди.

5. По ПраВ ке и ре кон Струк ци Је

Ми мо пра во пи сних ин тер вен ци ја опи са них ов де у одељ ку 3, из-
вор ни за пис у из ве сном бро ју слу ча је ва код М. би ва ре сти ту и сан у оно 
што би по ње го вој соп стве ној или Да ни чи ће вој прет по став ци био ствар-
ни стсрп. лик. Не ке од тих прет по став ки су оправ да не, не ке хи по те тич-
не, а има их и до ка зи во по гре шних.

5.1.1. М.-ево пи са ње gri bi IV 27 за оно што је у MS 195 а ода тле у 
РКС 1: 236 да то као gribQ, у гСуД 11: 139 grQbQ, по ка за ло се осно ва ним, 
јер се у нај но ви јем из да њу ура ђе ном пре ма сним ку ори ги на ла чи та оче-
ки ва ни лик gri bi (мла Де но Вић 2003: 131). Оправ да ним се чи ни и М.-ево 
ра ста вља ње пре да тог ли ка ;rq no brq nE РКС 3: 47398 у črьno brьnije s.v. 
brъno ‘бла то’ IV 9. М. s.v. na klo IV 65 да је стсрп. naklь по РКС 2: 115 naklq. 
Да ни чић по твр ду има из ЖП по MS 11, где кон текст гла си: naklq vqsq s 
;el pe kii i sq la bla ni. Исти из вор бе ле жи два то по ни ма са vqsq f. ‘се ло’: 
go ra/da vqsq и dol qna vqsq. У доц ни јој ли те ра ту ри, се квен ца naklq vqsq ин-
тер пре ти ра на је као то по ним ска син таг ма са истим дру гим чла ном, 

97 Да на шњи лик Гу си ње плод је но во срп ске за ме не су фик са -ин у при де ви ма 
из ве де ним од зо о ни ма са -ињи (*zvěrinъ > зв(ј)ери њи). Из вор но *Gǫ si no (eze ro) ‘гушч је 
је зе ро’ = Плав ско, уп. рус. Гу си ное (озе ро), пољ. Gę si no (ло ма 2012: 70).

98 Из вор је СЛ 1847/4: 53, Су бо ти ће во из да ње Врд нич ког пре пи са Ра ва нич ке 
по ве ље у де лу ко ји је у MS из о ста вљен. мла Де но Вић 2003 чи та у ВрД. na ;r’no brq nE. W 
;rq no brq nE 5446, у бол. na ;rno br nE 94137, у раВ. na ;er no berny? wdx ;ernobernя 112148; чи ни се да 
по след њи пре пис, ма да нај по зни ји, чу ва гра ма тич ку струк ту ру из вор ни ка са ге ни ти-
вом јед ни не сред њег ро да у дру гом сег мен ту оме ђе ња, ко ји је у бол. из о ста вљен а у 
ВрД. агра ма ти чан, што је бу ни ло већ Да ни чи ћа у РКС l.c. За по прав ку у сми слу раз-
дво је ног чи та ња чр но брн је ‘цр но бла то’ за ло жи ли смо се у оП 17/2004: 472, да би смо 
се тек на кнад но осве до чи ли да је на исту иде ју до шао већ Ми кло шич!
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до ду ше без кон гру ен ци је (уп. изм. ост., М. Пе ши кан, ОП 2/1981: 53; А. 
Ло ма, ОП 16/2003: 4). По свој при ли ци то је би ла за блу да ко ју су Да ни-
чић (ко ји 1: 191 под vqsq ‘pra e di um’ ни је ста вио овај при мер) и за њим 
М. из бе гли, све сно или не све сно. На и ме, у нај но ви јем из да њу ЖП (ЗСПП 
91) чи та се naklq vqsx, са за пра во пис овог спо ме ни ка нео бич ним пи са-
њем твр дог је ра на кра ју ре чи, ко је се мо же об ја сни ти по тре бом да се 
по ву че раз ли ка из ме ђу име ни це vqsq и при де ва vqsq ‘сав’ ко ји су ина че 
у ста ро срп ском хо мо ни ми. С об зи ром на фор му ла ци је у истом сег мен ту 
по ве ље као py[q;ani ca vqsa s py;anom, овај сва ка ко тре ба схва ти ти „На кьл 
сав са Чел(о)пе ци ма и Ла бља ни ма”. Чи ни се да је то би ло већ Да ни чи-
ће во и М.-ево схва та ње да тог ме ста.99 М.-ево опре де ље ње за из вор ни 
лик ho tĭ ča > Хо ча код При зре на, Фо ча у Хер це го ви ни, стсрп. hotq;a, 
hodq;a, hot;a, ho;a, и ње го во свр ста ва ње ме ђу то по ни ме из ве де не од ан тро-
по ни ма од ко ре на hot-, hxt- I 324, II 68 у овом дру гом слу ча ју мо же се пот-
кре пи ти об ли ком кте ти ка ho ta;qkomM MS 474, 484, у ко јем се за вр шни 
су гла сник осно ве је ди но мо гао очу ва ти не из ме њен ис пред ја ког по лу-
гла са, а за Хо ча оста је не из ве сно да ли је у осно ви та ко ђе хи по ко ри стик 
на -ъkъ / *-ъko од *Xot- или од *Xod-, ди ле ма ка кву сâм М. II 34 оста вља 
отво ре ном за /i;a, пи са но и /it;a, /id;i, из во ди во и од *Židъkъ (уп. 
го ре Жи ди ље) и од *Žitъkъ (уп. Жи то ми сли ћи).100 

5.1.2. М. при хва та Да ни чи ће ве по прав ке ли ко ва из сво јих MS: grьlьče 
IV 28 за grvw;e MS 198 у grqw;e са ре кон струк ци јом grqlq;e,101 orêhovica 

99 Пр ви сле де ћи по мен у тур ском по пи су из 1485. да је, у ла ти нич ној тран скрип-
ци ји, nakyl (Пе ши кан, op.cit. 83), што би од го ва ра ло ста ро срп ском На кьл (без вьс!); 
да нас је Нáкло, са пре ла зом му шке осно ве на -ьл у сред њи род као у сту бьл > стýбло. 
Пе ши ка но ва уз опрез из не та прет по став ка да би од раз истог то по ни ма из ЖП мо гао 
би ти и до ста уда љен мтоп. Наглȁвци код Бу ди са ва ца, уз по зи ва ње на раз во је Го ра жда 
вьс > Го ра жде вац и Глу ха вьс > Глу ха ви ца (ОП 2: 53) гу би на сна зи са зна њем да овај 
то по ним по свој при ли ци ни је са др жа вао дру ги члан вь сь ‘се ло’.

100 Друк чи је али сва ка ко по гре шно IV 123 из во ди исти то по ним од при де ва 
židъkъ (ту упу ћу је на Wi e ner Ja hrbücher der Li te ra tur 46/1829: 44, где је Ша фа рик прет-
по ста вио ве зу са сл. ži či ti ‘би ти бла го на клон, же ле ти до бро’, и име ном па ган ске сло-
вен ске бо ги ње пи са ним у лат. из во ри ма Zi za). У слу ча ју то по ни ма dêčani, пи са ног и 
dêtĭčani, I 274 прет по ста вља из вор ни лик dêdĭčani а II 33 ста вља под dyt- ма да ка же да 
осно ва мо же би ти и dêd-. Ту ствар по сло жња ва по сто ја ње са звуч них име на на че шком 
про сто ру, стчеш. пле ме Dě čané, то по ни ми Dě čany, Děčín, где се с об зи ром на нај ра ни је 
по твр де као Da ci a ne, Dac zin прет по ста вља *ę а не *ě у ко ре ну. Те шко је, ме ђу тим, са-
гла си ти се са Про фо у сом и Сво бо дом да је из вор ни ста ро срп ски лик гла сио Де ча не а 
да је пи са ње са ја том (и -tq;-) по сле ди ца пи сар ске хи пер ко рек ци је пре ма dytqca ‘де ца’ 
(Pro fo uS 1: 329–331; 5: 154).

101 РКС 1: 239, 242 s.vv. gr vo;e, gr qo;e; уп. мла Де но Вић 2003 grqw;e ВрД. 5321, gr Éo;e бол. 
9260, grw;e раВ. 11166.
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IV 69 за orylo vi ca MS 194,102 du bo vi ca IV 15 за do u bo i cou MS 69;103 пи шу ћи 
grьmljane IV 28, он усва ја Да ни чи ће ву нор ма ли за ци ју гра фи је gMr mla ne 
MS 494 у grqml]ne,104 а пре у зев ши из РКС 3: 176 лик stьlpьčanica IV 99 
пре ћут но од ба цу је вла сти ту по прав ку ли ка из MS 93 ou stlqpq;ani cou у 
ous tlqp;ani cou (MS Cor ri gen da, стр. X).105

5.2. Пи шу ћи momьčilova ru pa IV 88 за m;ilo ve ro u pe АХ 296 М. као 
да по пра вља за пис у чи ју је ис прав ност по сум њао; име Мом чи ло до бро 
је по све до че но, *М(ь)чи ло, ко ли ко зна мо, дру где ни је.106 Мо гао би би ти 
у пра ву и ка да, овај пут за Да ни чи ћем, ре сти ту и ше то по ним по све до чен 
у MS 439 se lo ko ri ca (nom.) као korytьca IV 44 (korQtqca РКС 1: 477), али 
у не до стат ку ње го вих дру гих исто риј ских по твр да и не по сред ног са вре-
ме ног од ра за не зна мо ни род ни број име на, па ре сти ту ци ја оста је хи по-
те тич на.107 Ве ро ват но гре ши ка да у MS два пут по све до че ни то по ним 
gor ča ni (в. го ре 2.3.2) по но во пре у зи ма IV 24 као go ri ča ni у од Да ни чи ћа 
по пра вље ном ли ку.108 

102 Лик у MS је по из да њу Ј. Ву ји ћа, Да ни чић РКС 2: 231 по пра вља га по Ву ко ву 
пре пи су у oryho vi ca. По прав ка је осно ва на, али Да ни чи ће ва иден ти фи ка ци ја са се лом 
Оре хо ви цом крај По жа рев ца то ни је, из по пра вље ног тек ста из ла зи да је у пи та њу 
ре ка ко ја се да нас зо ве (О)ре шко ви ца, уп. нај ско ри је мла Де но Вић 2003: 36.

103 Да ни чи ће ва по прав ка у РКС 1: 315 за сни ва се на ла тин ском за пи су Do na cio 
Du bo u i ze MS 69. Доц ни ји ма јин ски пре пис има dMbo vi ca; лик без -в- из 1305/7. мо же 
би ти на том те ре ну и ра ни ди ја лек ти зам, уп. оП 17/2004: 465.

104 РКС 1: 241–242, где се по зи ва на пи са ње dMr/ati у ис тој по ве љи. У II 4 М. је 
пи сао gurm la ne.

105 Та ис прав ка, на ко ју скре ће па жњу и Да ни чић s.v., за сно ва на је Хил фер дин го ву 
чи та њу. Да нас зна мо да је оно по гре шно а об лик на с- ис пра ван, јер то све до че све три 
Де чан ске хри со ву ље.Уп. ДХ 320 (ре ги стар).

106 Но ка ко му је из ме нио и број (в. ни же 6.1.1), мо жда је по сре ди пи са ње по се ћа њу. 
РКС 2: 101 да је по све до че ни лик mq;ilovq. Да нас не по зна то (М. Пе ши кан, оП 2/1981: 53).

107 По Да ни чи ћу s.v., „сад се та ко зо ве јед но се ло бли зу Имо ско га”, че му ни сам 
на шао по твр ду, али и ако се ло слич на име на та мо по сто ји, иден ти фи ка ци ја ни је до-
бра. Да на шњи ре флекс то по ни ма из по ве ље је хи дро ним Ко ри ча ни ца, име при то ци Са не 
(мр гић 2002: 234). Он је из ве ден од ет ни ка *Ко ри ча не ко ји мо же би ти и од *Kor-ica и 
од *Koryt-ьca.

108 РКС 1: 219 go ri;ani. И ту је по сре ди про бле ма тич на Да ни чи ће ва иден ти фи ка-
ци ја са се лом Го ри ча ни на Мо ра чи код Жа бља ка. То по но ма стич ка осно ва gorъk- је 
ре ал на, уп. na gorqkq, ou gorqcy код При ле па (гСуД 13: 370, 11: 133) na gor kou ;re[n} код 
При зре на (MS 87); се вер но од Ба ње Лу ке има да нас то по ним Гор ча ни за ко ји ни смо 
си гур ни да ни је син ко пи ран од *Гòри ча ни, али се за лик два пут по све до чен 1442. та кав 
раз вој, про у зро чен но во што кав ским пре но сом на гла ска, те шко мо же прет по ста ви ти. 
Ина че, име се ла на ко је је Да ни чић по ми шљао и да нас гла си Горȕчāни (Ста ма то Вић 
1994: 59), са не пре не се ним ак цен том!
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5.3.1. Слу ча је ве све сне или не све сне хи пер ко рек ци је пред ста вља 
пи са ње ozri sla vlje ku će II 50 уме сто wzri sla le ko u kE (MS 92),109 črьnilo IV 
14 ве ро ват но уме сто crq ni lo (РКС 3: 452).110 До шли би смо у ис ку ше ње 
да у овом дру гом слу ча ју прет по ста ви мо М.-ево све сно ар ха и зи ра ње, 
тј. ре сти ту ци ју стсрп. ли ка на чр- по ред ка квих се већ од XI II ве ка већ 
ја вља ју мла ђи са цр- (уп. Ло ма 2011: 193), да он и са вре ме не срп. то по-
ни ме Цр ни ће, Цр ни ље во из ргСС не пи ше I 326 čr ni ći, čr ni lje vo, што 
ука зу је да је по сре ди спон та на ома шка. 

5.3.2. Ако у прет ход на два слу ча ја от кла ња ју ћи се од из вор ног по-
да тка М. да је ети мо ло шки ис прав не ли ко ве, у svi nja ri II 8, IV 103 за 
svi nar Ji MS 196 он не све сно за ме њу је ста ри ји лик мла ђим. бХ 38r ko u [te 
svi na rev ske по твр ђу је да је у ста ро срп ском по сто ја ла реч сви нар из ве де на 
су фик сом *-ar’ь од прасл. при де ва *svinъ, а да је са вре ме но сви њар 
на ста ло на сла ња њем на сви ња.111 Бе ле же ћи II 5 уз но ми на тив so po ća ni 
„l.pl. so po ćah” и упу ћу ју ћи на MS 67o (нат пис кра љи це Је ле не на кр сту 
за цр кву Све те Тро ји це у Со по ћа ни ма) М. из гле да све сно ad hoc по пра-
вља пре да ти лик ou so po tahq (MS 70), из ко јег Да ни чић ис прав но из во ди 
но ми на тив so po te.112

5.3.3. Стсрп. то по ним lju to vi ca IV 56 s.v. ljutъ М. је пре у зео из РКС 
2: 41 где Да ни чић у на сло ву од ред ни це пи ше l}to vi ca на осно ву по твр де 
у АХ 274 iz lo u to vi ce. Тај лик је фик ти ван. Пра во пис АХ не пру жа осно-
ва за прет по став ку да би ту lou- мо гло пре да ва ти љу-,113 а нео сно ва ност 

109 Гла сов ни лик -слаљ је у ста ро срп ском ре гу ла ран код ј-по се си ва од лич них 
име на на -слав. За ни мљи во је да у MS X (Cor ri gen da) М. по пра вља чи та ње у wzri sla lE, 
ка ко и је сте на сним ку ДХ II 140, а да Да ни чић у на слов сво је од ред ни це за сно ва не на 
ис тој по твр ди ста вља, сва ка ко ома шком, ozri salq (РКС 2: 210). 

110 По твр де су из MS 182 meg} crq ni lomq и АХ 280 na crq ni lo, у пи та њу је је дан исти 
међ ник хи лан дар ског и све то ар хан ђел ског по се да на Ко со ву. Лик ;rq ni lo РКС 3: 473 
има са мо у зна че њу ‘ма сти ло’.

111 Уп. ло ма 2012: 198. Сли чан слу чај као Гу си но > Гу си ње, в. го ре 4.5.2. Чи та ње 
svi nar Ji у ВрД. по твр ђу је мла Де но Вић 2003: 529, а и бол. има svi na ri 9223; са мо у нај мла-
ђем, раВ. је svinяri 11025. У тур ском по пи су из 1467. чи та се Karye-i Isvi nar (sto Ja ko vić 
1987: 265). Се ло се да нас зо ве Сви ња ри (мла Де но Вић 2003: 68), тј. лик то по ни ма је 
„оса вре ме њен” на на чин ка ко је то учи нио М., а и Да ни чић, на чи ји реч ник он на дру-
гом ме сту (IV 103) упу ћу је: svin ]ri РКС 3: 89 са по твр дом из MS l.c.

112 РКС 3: 140 s.v. so po:ani. На во де ћи по но во IV 96 s.v. sopotъ срп ски то по ним so po-
ća ni, М. упу ћу је на ту Да ни чи ће ву од ред ни цу и на Ву ков Рјеч ник. Со по те је основ ни 
лик то по ни ма ода кле је Со по ћа ни из ве де но као ет ник, уп. ло ма 2012: 204.

113 То се мо же до вољ но илу стро ва ти пи са њем не ко ли ких име на ода тле ко ја М. 
на во ди: ljubinь krьstь IV 50: na l}binq krqstq АХ 284, lju bo va crьkьvь IV 12: ou l}bo vou 
crqkvq АХ 273, lju to gla vi IV 55: ou l}to glavyhq АХ 305.
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Да ни чи ће ва чи та ња до ка зу ју све оста ле по твр де ово га то по ни ма.114 Да-
на шње име се ла Лан до ви ца од ра жа ва из вор ни сло вен ски лик са на за лом 
*Lǫ to vi ca,115 ко ји се ре гу лар но од ра зио у срп ском као Лу то ви ца. У пи-
та њу је по и ме ни чен при дев прасл. *lǫtovъjь ‘ли пов’ (ЭС СЯ 16: 150), уп. 
то по ни ме срп. Лу то во, рус. Лу ֳ о ва, пољ. Łęto wia, слн. Lo to vec (А. Ло ма, 
ЗФФ 16/1989: 92 са н. 7).116 

6. По гре Шни иС Пи Си и Штам Пар Ске гре Шке

При ко ли чи ни стсрп. гра ђе ко ју М. на во ди не чу ди то што има 
слу ча је ва ка да лик ко ји на во ди од сту па од оно га у из во ру а да иза то га 
ни је мо гла ста ја ти све сна на ме ра да се он пра во пи сно нор ма ли зу је, по пра-
ви или ре сти ту и ше, већ је по сре ди ауто ро ва ома шка или штам пар ска 
гре шка. Те не тач но сти су раз ли чи тог до ма ша ја, већ за ви сно од то га да 
ли за со бом по вла че по гре шне ин тер пре та ци је твор бе ног ли ка то по ни ма 
и ње го ве крај ње ети мо ло ги је.

6.1. Ре ла тив но су бе за зле не ома шке у бро ју, ро ду и осно ви.
6.1.1. Јед ни на уме сто по све до че не мно жи не у bêla mogyla IV 62 за АХ 

meg} byle mo gi le (288), momьčilova ru pa IV 88 за АХ na m;ilo ve ro u pe (296),117 
bra i ši nĭc II 3 за wdq bra i [inqcqq MS 87, али ис прав но II 18 bra i ši nĭ ci, gal čić 
I 261 за gal;i:e acc. pl. MS 494, али II 25 ис прав но gal či ći; мно жи на уме-
сто јед ни не у stan či ći II 60 за se lo stan;ik] MS 191.118 

6.1.2. Ли ка ku pi no va ко ји М. IV 39 на во ди по ред kupinovо (в. го ре 
1.2.1), по зи ва ју ћи се за оба на РКС, та мо не ма.

6.1.3. И за no zdre М. IV 66 ре фе ри ше на РКС, где на слов ме ђу тим 
гла си no zdri (2: 172), што је у ре ду, јер је је ди на стсрп. по твр да у но ми-

114 По чев са ње го вим по ме ном у не што ра ни јој по ве љи Де чан ског sq lo u to vi comq 
(гСуД 49: 362 д.; ЗС 639) ко ју ни Да ни чић ни М. ни су има ли пред со бом. Исти лик 
Лу то ви ца по све до чен је и у тур ском по пи су 1571 (М. Пе ши кан, оП 7/1986: 30; ка тић 
2010: 123), а чу вао се до по чет ка XX ве ка, ка да га бе ле жи јед на аустро у гар ска кар та 
(М. Ни ко лић, ИЧ 23/1976: 42, н. 30).

115 Очу ван и пре о бли чен (nt > nd ) у ал бан ском из го во ру, ка ко је то уочио већ 
Пе ши кан l.c. Се ло се на ла зи упра во на под руч ју нај ра ни је, већ у XIV в. по све до че не 
ар ба на шке ен кла ве на про сто ру да на шњих Ко со ва и Ме то хи је, се вер но од При зре на 
(А. Ло ма, ws 36/1991: 131).

116 М. не ма од ред ни цу *ląt‑ ‘Lin de’, а под ljutъ ста вља без осно ва и стсрп. li ta stêna 
= РКС li ta styna (2: 15) са по твр дом из MS ou li tou stynou (95); за пра ву ети мо ло ги ју 
стсрп. при де ва лит в. П. Ивић, ОС: 50–51.

117 За пре и на ку гла сов ног ли ка пр вог чла на син таг ме в.го ре 5.2.
118 За ни мљи во да и РКС 3: 163 има у на сло ву од ред ни це stanq;i:i, уз огра ду да 

„ако не сто ји гри је шком ] мје сто i, он да ће то би ти са мо се ло не ко га Стан чи ћа”.
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на ти ву плу ра ла no zdri MS 12 (Жич ка по ве ља). Стсрп. лик очи то од го-
ва ра ста ро сло вен ском no zdri f. pl., а М. је ома шком пре у зео јед ну од две 
са вре ме не ва ри јан те истог оро ни ма, Но здра и Но здре, ко је на во ди Да-
ни чић s.v.

6.2. Од слов них гре ша ка не ке су сва ка ко штам пар ске, нпр. do mu ti ći 
I 271 за do mo u [i ki MS 59,119 а дру ге иду на ду шу са мом М.-у. 

6.2.1. Пи са ње perêvlaka IV 83 за pryvla ka РКС 2: 480 би ће lap sus 
ca la mi под стак нут прет ход но на ве де ним ру ским пол но гла сним ли ком 
pe re vo lo ka, слич но као што се пи шу ћи kla dru bi II 7 за (vq) kla do ro ubQ из 
гСуД 13: 373 М. ве ро ват но по вео за чеш. ли ком kla druby, ко ји та мо та-
ко ђе на во ди.120

6.2.2. У два слу ча ја се М.-ево пи са ње ве зив ног во ка ла i у сло же ном 
име ну ко је је у осно ви то по ни ма ко си са из вор ним по дат ком: ži vi go šta 
II 34 за /ivo go {a MS 378, да нас Жи во го шће код Ма кар ске, dr ži mi rov ci II 3 
за dar/mi rov ci (MS 197).121

6.2.3. При чу за се бе пред ста вља то по ним из по ве ље кне ги ње Ми-
ли це Де ча ни ма ко ји М. пи ше на три раз ли чи та на чи на и ни јед ном она-
ко ка ко је оди ста по све до чен, у свом из да њу MS 265 као do bre vi ne, што 
на кнад но (Cor ri gen da, MS xi) ис пра вља у dqbre vi ne ‒ у че му га сле ди 
Да ни чић РКС 1: 321 ‒ док IV 19–20 исто име на во ди као de bre vi ne. М. 
га ту, до ду ше, ети мо ло шки ис прав но свр ста ва под dьbrь ‘(ду бо)до ли на’, 
но ре а лан ста ро срп ски лик чи та се у Ју ри ши ће вом из да њу при ре ђе ном 
на осно ву ори ги на ла: dbre vi ne.122 

6.2.4. Пи са ње bo rĭ cĭ II 17 за bor(q);q MS 269, 310, 312, 314, 325, 376, 
402 bis ре зул ти ра не пре по зна ва тљи во шћу ј-по се си ва.123 По сре ди је нај-

119 Ис пра ван лик чи та се у II 31 do mu ši ći. У пи та њу је пре па тро ни мик не го ли 
то по ним.

120 Ис прав но чи та ње да је у IV 40 kla do ru bi, по сред ством РКС 1: 444–445, где је 
уз по ме ну ту по твр ду узе та у об зир и она из гСуД 11: 35.То по ним је за бе ле жен у 
Слеп чан ском ко ди ку из XVI в. као kla do ra bi и kla do ro bi (Стан коВ Ска 1995: 139). 

121 Али dr žmi rov ci I 273, II 32; но са тим је то по ни мом М. имао и ве ћи про блем, 
в. ни же 7.2.1.

122 М. је ко ри стио то из да ње, али је, ве ро ват но ома шком, из ме нио Ју ри ши ће во 
чи та ње овог то по ни ма. Оно се не мо же се про ве ри ти, јер је тај део по ве ље у ме ђу вре-
ме ну из гу бљен (уп. мла Де но Вић 2003: 393), но по твр ђу је га да на шњи од раз име на 
Бро ви на (М. Пе ши кан, оП 7/1986: 24), ко ји све до чи да је до вре ме на на стан ка за пи са 
(око 1400) сла би по лу глас у ко рен ском сло гу био ис пао а на кон то га се по чет на гру па 
дбр- упро сти ла.

123 Слич но као чи та ње kozьlь уме сто kozьljь, в. го ре 3.6. Ка ко се исти на зив, стсрп. 
Бо рьч, сре ће као име ви ше по зно сред њо ве ков них твр ђа ва, зна че ње му је ве ро ват но 
‘град бо ра ца’, уп. ло ма 2012: 34.

Александар Лома



213

пре штам пар ска гре шка, бу ду ћи да ре ал ни borqcq из АХ 286, ко ји на во-
ди по РКС (3: 559) М. IV 5 ис прав но свр ста ва под borъ ‘Pi nus’ (уп. и III 
93). По гре шно c уме сто č за па зи ли смо и у brьnjašьca IV 9 за brqn][;a 
(РКС 3: 562).124 

6.2.5. Об лик lêšьnovo IV 54 уме сто lysqno vo РКС 2: 31 сва ка ко је 
плод М.-еве по гре шке при екс церп ци ји, јер ина че тај то по ним не би 
свр стао под lêska (уп. lêšьnica 3.1.2) не го под lêsъ. Ни konьnici IV 43 
уме сто ko nin qci РКС 1: 470125 ни је без по сле ди ца по ети мо ло шку ин тер-
пре та ци ју.126 

6.2.6. Под од ред ни цом 276. krъka, krъkъ ‘von un be kan nter Be de u tung’ 
IV 49, под ко ју је М. увр стио ра зно род на и и углав ном пред сло вен ска 
на зва ња (слн. Kr ka < Κορκόρας, уп. Bez laj 1956: 305–309; хрв. Крк < Cu-
ri cum, уп. Skok 2: 202) на во ди се и стсрп. лик krьkь уз упу ћи ва ње на 
РКС („Da nič.”), где ме ђу тим та кве од ред ни це не ма. Нај пре ће би ти по-
сре ди гре шка уме сто *krьkrь = krq krq РКС 1: 498, што је стсрп. на зив за 
Кор чу лу и Пе ље шац, ко ји се, ка ко је то већ уви део Да ни чић (РКС 3: 
597), сво ди на ан тич ко име Кор чу ле, лат. Corcyra (ni gra) < гр. Κόρκυρα 
(μέλαινα), уп. Skok 2: 203, A. Lo ma, ЗР ВИ 38/2000: 103.

6.3. На по слет ку, но ти ра мо да се М.-у пот кра ла по не ка не пре ци-
зност у слу ча је ви ма кад уз име на во ди де но тат, тј. вр сту ге о граф ског 
објек та ко ји оно озна ча ва rujenь IV 88 = РКС 3: 65 ro u Enq, по Да ни чи ћу 
s.v. „без сум ње пла ни на бли зу Ку ма но ва” ни ка ко ни је ‘рав ни ца’ ка ко га 
М. l.c. озна ча ва („eine Ebe ne”); ka či na gla va IV 38 = ka;ina gla va РКС 1: 
443 по кон тек сту по ме на (na ka;inou gla vou АХ 283), не ће би ти на зив шу ме 
„Wald”, не го бр да (на шта ука зу је већ оро граф ски тер мин гла ва). У слу-
ча ју хи дро ни ма nu ra, схва та ње де но та та као ма лог во до то ка, по то ка 
(„Bach”) ко ји по ни ре очи то је усло ви ло да он ΙΙΙ 65 бу де ети мо ло шки 
свр стан под no ra, но од ред ни ца у РКС 2: 175 за сно ва на је на по твр да ма 

124 АХ ou gor qnEi brqn][;i 275, na brqn][;i, na bran][;i [sic!] 277. Исти то по ним 
по ве ља Гру гу ра Бран ко ви ћа Хи лан да ру бе ле жи у ди си ми ло ва ном ли ку brqn][ta (РКС 
1: 81, по гСуД 11: 142). Нај пре ј-по се сив у жен ском ро ду од *Бр њач ци, ет ни ка од то по-
ни ма Бр ња ци (M brqn]cyhq MS 70).

125 Да ни чи ћу је из вор MS 570, где се чи та исти лик, чи ју ис прав ност са да по твр-
ђу је мла Де но Вић 2003: 214.

126 М. l.c. схва та као ‘ко њу ша ри’ ста вља ју ћи под konjuhъ; и Мла де но вић као да 
по ми шља на коњ чи та ју ћи Ко њин ци (2003: 194), што се не мо же про ве ри ти, јер то по-
ним да нас не по сто ји (id. 198). У осно ви би му мо гло би ти и жен ско име Ко на од Ико-
ни ја, по све до че но у по ме ни ци ма (гСуД 42: 71).
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из ле то пи са (na no u ri PdPJS 85, na rycy no u ri 86), где је реч о не ком знат-
ном во до то ку у Па но ни ји на ко јем су Нем ци 1675. по ра зи ли Тур ке.127

7. коруПтеле

Ко ри шће ње стсрп. гра ђе сва ке вр сте, а осо би то оне то по но ма стич-
ке, скоп ча но је са тек сто ло шким про бле ми ма ве ро до стој но сти чи та ња 
пре да тих ли ко ва у рас по ло жи вим из да њи ма и ру ко пи сним пред ло шци-
ма на осно ву ко јих су она при ре ђи ва на, по го то ву што има из во ра ко ји су 
до нас до спе ли са мо у по зним пре пи си ма. Ра зу мљи во је што у М.-евој 
ста ро срп ској гра ђи има та квих, ис ква ре них ли ко ва, а не ке од њих ус пе-
ли смо утвр ди ти или ма кар са до вољ но ве ро ват но ће прет по ста ви ти. 
Је дан део тих слу ча је ва ти че се твор бе ног ли ка то по ни ма, а дру ги ‒ 
ње го ве осно ве и са мим тим ети мо ло ги је.

7.1.1. Ако је лик konьnici плод М.-ева пре ви да (6.2.5), за дру ги не-
по сто је ћи стсрп. то по ним на *-ьn-ikъ, pl. *-ьn-ici ко ји на во ди, brodьnici 
IV 7, кри во је по ве ре ње ко је је М. ука зао Хил фер дин го ву чи та њу име-
на се ла у ДХ brodqni ki Cor ri gen da MS x) на ште ту сво га соп стве ног sq 
bro dli ki (in str. pl.) MS 92, да би „по пра вље ни” лик brodqni ci пре у зео 
Да ни чић, РКС 1: 79, а М. он да по врат но цр пао ода тле. Но ре а лан је лик 
Бро дли ћи, ка ко то све до чи збир по твр да из све три Де чан ске хри со ву-
ље а по твр ђу је да на шњи од раз Брóл’ић.128 За уз врат, је дан ре а лан лик на 
-ици m. pl. по стао је -ица f. sg.: cьrkvenica IV 12, пре у зе то из РКС 3: 451 
crq kqve ni ca а та мо из Су бо ти ће вог из да ња РП (СЛ 1847/4: 54, део ко ји 
ни је из дат у MS); да нас зна мо да и ВрД., по ко јем су РП из да ва ли М. и 
Су бо тић, и дру га два ње на са чу ва на пре пи са има ју cr(q)kve ni ci (-Jci), 
уп. мла Де но Вић 2003: 5447, 94140, 112153. 

127 Да ни чић s.v. схва та Ну ру као Ра бу, но ле то пи сац на истом ме сту (86) по ми ње 
ту дру гу ре ку под име ном ra ba. У сва ком слу ча ју по сре ди је ма кро хи дро ним ве ро ват но 
не сло вен ског по ре кла, мо жда пре ла зни лик из ме ђу ан тич ког хи дро ни ма Νόαρος (по 
Стра бо ну VII 5, 2, 12 ле ва при то ка Ду на ва у сред њем то ку) и Му ра (мо дер ни ис тра-
жи ва чи иден ти фи ко ва ли су Но ар и са Ра бом и са Му ром).

128 М. Пе ши кан, оП 2/1981: 43. Да ни чи ће ву ди ле му око су фик са „мо же би ти да 
би тре ба ло чи та ти Брод ни ћи, а та да би и но ми на тив био дру ги” раз ре ша ва ју за пи си 
у ДХ bro dli kE acc. III 59, bro dli kEmq dat. IV 197, као и са вре ме ни лик. Хил фер дин га је 
ве ро ват но по ву кло струс. бро дь ни ци ‘но ма ди’. Стсрп. то по ним је па тро ни мик од лич-
ног име на не ја сна обра зо ва ња, а за осно ву уп. Бро до сав це у при зрен ској Го ри, стпољ. 
лич но име Brod zi sł aw 1153 (taSzycki 1925: 95). Ни је ја сно спа да ли ова мо чеш. тпн. 
Bro de slavy; Pro fo uS 1: 184 прет по ста вља, због исто риј ских по твр да, пр во бит но *Bra-
do slady, док Јан Сво бо да ib. 5: 137 ука зу је на срп ски (по ње му: ма ке дон ски) то по ним 
и стпољ. ан тро по ним.
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7.1.2. У два слу ча ја М.-у и Да ни чи ћу про ма као је из вор ни лик то-
по ни ма на -ьn-ica. То по ним du bi ca IV 15 по РКС do u bi ca (1: 315) плод је 
по гре шног ис пи са у MS из ВрД. dMbi ca (198). Су бо тић СЛ 1847/4: 50 чи-
тао је dMbni ca, на шта Да ни чић s.v. ука зу је. мла Де но Вић 2003 5328 по-
твр ђу је Су бо ти ће во чи та ње.129 Лик vi ni ca IV 114 = vi ni ca РКС 1: 114 М. 
ста вља s.v. vi no као да је не по сред но из ве ден од основ не ре чи су фик сом 
*-ica, што ни је ве ро ват но, већ је де ри ва ци ја у та квим слу ча је ви ма по 
пра ви лу ишла пре ко при де ва на *-ьnъ. У све тлу те чи ње ни це при вла чи 
па жњу гра фи ја на ко јој се од ред ни ца у РКС за сни ва, se lo vi ni icM MS 
378. С об зи ром на то да удво је но пи са ње са мо гла сни ка ина че ни је свој-
стве но пра во пи су по ве ље ода кле је цр пе на (из 1434), са до брим осно-
вом ва ља чи та ти vi ni icM. Да се из го ва ра ло *Вин ни ца им пли ци ра са вре-
ме ни од раз тог то по ни ма Ви о ни ца (код Чи тлу ка), ко ји се из во ди ода тле 
пре ко ди си ми ло ва ног ли ка *Вил ни ца.130 И у слу ча ју име на ма на сти ра 
Ра ва ни це би ло је осно ва да се прет по ста ви исто обра зо ва ње, прем да за 
то не ма ослон ца у по твр да ма са бра ним у РКС 3: 4–5, ко је су од ре да из 
ле то пи са, тј. сра змер но по зне, а лик име на у њи ма ва ри ра из ме ђу rav qni ca 
и ra va ni ca, ка ко оно и да нас гла си. М. пи ше ravьnica IV 85, но из та квог 
пред ло шка мо гло се раз ви ти са мо *Рав ни ца. Прем да ни је не по сред но 
по све до чен, из вор ни лик мо рао је гла си ти *Ра вьн ни ца < *Orvьn-ьnica.131 
Лик li po vi ca М. има из РКС 3: 13–14 s.v. li po vi ca, где се ре ал не по твр де 
сво де на оро ним из ДХ (MS 95–96), док је M li po vi ci MS 246 по гре шно 
чи та ње уме сто M li pov ci (та ко ЗН 196о; реч је о кти тор ском нат пи су из 
цр кве Св. Сте фа на у Ли пов цу код Алек син ца).

7.1.3. Ако је два пут по гре шно на пи сао ве зив ни во кал сло же ни це 
-i- (в. го ре 6.2.2), за уз врат у ka lo mi rĭc I 280, II 37 ме ња по све до че но -i- у 
-o-, али овог пу та гре шка му се пот кра ла већ у MS 199 где пи ше wtq so u ke 
kalw mir ca а тре ба ka li mir ca, ка ко је и у ВрД. и у дру га два пре пи са РП 
(мла Де но Вић 2003: 5330, 9391, 11197).132 

129 То чи не и оста ла два пре пи са, бол. са do ub nJca id. 9383, раВ. са dMbni ca id. 11189. 
sto Ja ko vić 1987: 116 чи та Karye-i Dubniça. И да нас Дуб ни ца код Сви лајн ца (мла Де но
Вић 2003: 76).

130 Раз вој као у сан ни це > сал ни це > са о ни це, сѣн ни ца > *сѣл ни ца > ди јал. си о ни ца 
‘се на ра’, уп. НЈ 33/1999: 100–101.

131 Из вор но име ре ке из ве де но од *orvьnъjь gordъ > ravn Qi gradq (в. го ре 4.1).
132 Уп. А. Ло ма, оП 17/2004: 479. Да ни чић у РКС 1: 433 има ko lo mirqcq, где је 

дру го o из MS s.v., а пр во ће би ти штам пар ска гре шка, јер је реч уазбу че на из ме ђу 
ka lo i o anq и ka lo mo nio. Мо гућ од раз сред њо ве ков ног међ ни ка је Ку ли ми ро во, ка ко се по 
пре да њу зва ло ста ро се ло на ме сту Оре о ви це у По жа ре вач кој Мо ра ви (СЕЗ 43/1928: 
92–93).
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7.2. Ко руп те ле ко је смо прет ход но на ве ли ис кри вљу ју твор бе ни 
лик то по ни ма, а има их из ве стан број ко је им у тој ме ри пре о бли чу ју 
осно ву да се мо же го во ри ти о фан том ским име ни ма. 

7.2.1. Ни је чу до што и та квих не ко ли ко на ла зи мо у до сад већ ви-
ше пу та по ми ња ној, рђа во тра ди ра ној Ра ва нич кој по ве љи. У ВрД. чи та 
се se lo dar/mi rov ci (MS 197), та ко је и у раВ. (мла Де но Вић 2003: 5213, 
11037) али бол. има ис пра ван лик dra/mi rov ci (ib. 9232) ко ји се, син гу ла-
ри зо ван, и да нас чу ва као Дра жми ро вац, се ло се вер но од Ћу при је (ib. 
71). Не ма ју ћи пред со бом тај пре пис, већ са мо ВрД., М. је -ar- схва тио 
као гра фи ју за во кал ско р133 па чи та I 273, II 32 dr žmi rov ci,134 по гре шно 
свр ста ва ју ћи овај то по ним ме ђу по твр де ан тро по ним ске осно ве drŭg- 
(*dьrg-) ‘te ne re, pos si de re’ ‒ уме сто под drag- (*dorg-). 

7.2.2. Нео сно ва но се ме ђу по твр да ма за stolъ IV 99 на шао стсрп. 
то по ним stol no из ве ден из ле то пи сног по ме на ou stolny (PdPJS 59), за 
ко ји из па ра лел них ме ста у дру гим ле то пи си ма зна мо да је ис ква рен од 
stony, реч је о ме сту Стон на Пе ље шцу.135 По ред *eze ro за пра сло вен ски 
се ре кон стру и ше и ма ску ли нум *ezerъ (ЭС СЯ 6: 33; SP 6: 73), ко ји је по-
знат и срп ско-хр ват ском,136 али ње го ва стсрп. по твр да jezerь IV 37 s.v. 
je ze ro је фик тив на; М. ју је цр пао из РКС, где је од ред ни ца Ezerq (3: 514) 
за сно ва на на по твр ди M ezerq у Су бо ти ће вом из да њу (СЛ 1847/4: 54), ко-
је му је у осно ви ВрД.;137 по нај но ви јем из да њу, ту се, као и у раВ., за и ста 
чи та та ко, али бол. има lec tio dif fi ci li or M erez (мла Де но Вић 2003: 94151), 
ко јој ва ља да ти пред ност, јер у оме ђе ној обла сти и да нас по сто ји ре чи-
ца Је рез (id. 56); не ки пре пи си вач, ко ји је у свом го во ру ве ро ват но имао 
об лик је зер ‘је зе ро’, пре ма ње му је из о кре нуо из вор ни лик. И стсрп. 
то по ним drêvênikь IV 18 зву чи сам по се би са свим ве ро до стој но, али је 
за пра во плод по гре шне по де ле ре чи у Су бо ти ће ву из да њу исте по ве ље 
где је про чи та но na dre ve nikq (СЛ 1847/4: 54), да би то он да Да ни чић пра-
во пи сно нор ма ли зо вао (уп. го ре 3.3) у dryvynikq (РКС 1: 314), а М. од ње га 

133 Пи са ње ar за во кал ско р ни је свој стве но спо ме ни ци ма то га вре ме на и са тог 
под руч ја.

134 За dr ži mi rov ci II 3 в. го ре 6.2.2.
135 То при ме ћу је већ Да ни чић РКС 1: 177 s.v. Име је не сло вен ског по ре кла: лат. 

stag num ‘ба ра’ > ср лат. Stam num, ит. Stag no (Skok 3: 338). По твр да у Кар ло вач ком ро-
до сло ву плод је пи сар ске хи пер ко рек ци је у до ба ка да је стол ни већ било да ло у жи вом 
је зи ку сто ни.

136 Schütz 1957: 62, уп. је дан је зер цр не кр ви у ко сов ској бу гар шти ци, бо ги Шић 
2о, 10. 

137 Као и М.-евом, где ме ђу тим тај део по ве ље (оме ђе ње ра ва нич ког по се да у 
Би тви) не до ста је.
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пре у зео и ста вио под drêvo (*der vo). Ис прав но чи та ње је nad re ve nikq, ко је 
по твр ђу ју дру га два пре пи са РП138 и са вре ме ни од раз Ре ве ник.139 Озна-
чен као „срп ски” а цр пен из PdPJS 24, то по ним ra deč ni ca I 305 s.v. ra dŭ 
‘ala cer’, II 54 s.v. radx за пра во је са да на шњег ма ке дон ског је зич ког про-
сто ра а узет из сред ње бу гар ски пи са не Вир гин ске по ве ље, где у Ша фа-
ри ко вом из да њу сто ји se lo ra de;ni ca (PdPJS 24), али по то њи из да ва чи 
чи та ју gra de;ni ca (уп. нај ско ри је ЗСПП 74о, 29); се ло се на ла зи ло не где 
код Бро да на Тре сци, име му се ни је са чу ва ло до да нас, но тре ба ло је да 
бу де свр ста но у IV 25–26 s.v. gradъ.140 

7.2.3. Из исте Ша фа ри ко ве збир ке М. је за MS пре у зео текст Жич ке 
по ве ље, ко ја ни је са чу ва на у ори ги на лу из 1220, већ са мо у (сла бо чи-
тљи вом) пре пи су на зи ду цр кве на ста лом по чет ком XIV ве ка,141 у ко јем 
из гле да да има и још ка сни јих „осве же ња” и ин тер по ла ци ја.142 Име 
жич ког се ла ко је Ша фа рик PdPJS 6 чи та ga ie М. ор то граф ски нор ма ли-
зу је у gaE (MS 11), што пре у зи ма Да ни чић у РКС 1: 204 а он да М. тран-
скри бу је као ga je IV 20, но ни је ве ро ват но да би та кав гла сов ни склоп 
у би ло ко јем пе ри о ду ста ре срп ске пи сме но сти био пре дат на тај на чин; 
сто га је ве ро ват ни је Ву ко ма но ви ће во чи та ње ga ne (гСуД 11: 158), ко је 
уоста лом Да ни чић s.v. на во ди и ко је је нај ско ри је при хва ће но у ЗСПП 
91, прем да оно не пру жа не што што зву чи као ре а лан то по ним. Реч је 
очи то са зи да по гре шно про чи та на или на зи ду по гре шно на пи са на. 
Ка ко је прет ход но упи са но се ло Ду бо во (код Би је лог По ља), ко је се и 
да нас та ко зо ве, нај пре је у ори ги на лу мо гло ста ја ти do u bo vo *gor qne; у 
тур ском по пи су из 1571. то се ло се бе ле жи као Гор ња и До ња Ду бо ва 
(ка тић 2011: 490–491). У сва ком слу ча ју, овај стсрп. лик тре ба бри са ти 
из М.-ева спи ска то по ним ских по твр да за gaj. 

7.2.4. Це ла јед на М.-ева од ред ни ца у за сни ва се на ста ро срп ском 
„фан том ском” ли ку: strutarь III 87, IV 100, где је је ди ни при мер то по-
ним stru ta re из осни вач ке по ве ље Це тињ ског ма на сти ра. Об лик је М. 
пре у зео не по сред но из вла сти тог из да ња MS 531: pri lo/ihq stro u ta re, а 
не из РКС на ко ји упу ћу је, јер је та мо но ми на тив ре кон стру и сан као 

138 мла Де но Вић 2003: nad re ve nikq ВрД. 5452, nad rve nik бол. 94154, nad É re ve nikq раВ. 113168.
139 По ток у се лу Са ку љи у бе о град ској Ко лу ба ри (А. Ло ма, иг 1989: 60). Ети мо-

ло шки би ишло под М.-еву од ред ни цу rovъ (IV 87–88), где је ста вље но стсрп. rьvenica.
140 Из вор но *Гра дь чь ни ца, уп. у на ше вре ме у Ма ке до ни ји на не ко ли ко ме ста 

Гра(д)ешни ца, што du ri da nov 1975: 247 и Стан коВ Ска 2001: 104–105 из во де из Гра де-
шти ца (?).

141 Да нас се сма тра да су том при ли ком ком би но ва на два или три из вор на до ку-
мен та, уп. нај ско ри је ЗСПП 90.

142 Уп. за гра фи ју Eho [a ni ca ло ма 2012: 98.
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stro u ta ri (3: 187). Он је по гре шно про чи тан уме сто stro u ga re (Ше ку ла рац 
1987: 199, уп. 205, 238), да нас Стру га ри се вер но од Це кли на (уп. Ер де-
ља но вић 1926: 177), и пра во ме сто би му би ло под strъgati, stru ga ti IV 
101, за јед но са та мо на ве де ним хрв., срп. str ga ri, а М.-ево по ре ђе ње фик-
тив ног *strutarь са sro tarst wo ‘cen sus a ba i u lis ce re ve si am in cur rus in fe-
ren ti bus’143 оста је бес пред мет но. Сре ћа што М. не ма у IV од ред ни цу 
*hrênъ, јер би под њу ја мач но ста вио стсрп. то по ним ко ји I 5 на во ди као 
hrênjani по MS 196 se lo hryn]nJi, а и то је чи та ње по гре шно: у сва три 
пре пи са Ра ва нич ке по ве ље чи та се Хр ња ни (мла Де но Вић 2003: hrqn]nJi 
ВрД. 529, hr Én]ni бол. 9224, hrnяni раВ. 11026). 

7.3. До дат но ва ља ука за ти на по је ди не до да љег отво ре не ди ле ме 
око по у зда но сти од М.-а при хва ће них чи та ња. Стсрп. то по ним ска по-
твр да за lêsъ ‘шу ма’144 lêsi IV 54 пре у зе та из РКС 2: 30 lysi за пра во 
је про бле ма ти чан ха пакс. М. је, за Да ни чи ћем, дао пред ност чи та њу M 
lysehq Пу цић 2: 122 пред оним у соп стве ном из да њу исте ис пра ве пре ма 
Ку ку ље ви ће ву пре пи су M sysehq (MS 416). Име жу пе jelьci IV 36 по РКС 
3: 520 El qci по све до че но у Жич кој по ве љи (ou El qcihq MS 11), доц ни је се 
пи ше El q[ci, а ка ко ЖП по ка зу је два слу ча ја са ч < шч (gvo;ani ca, pq;anq), 
ва ља и ов де до пу сти ти да је ц < шц; ка ко год из вор ни лик гла сио, у ње-
го вој осно ви те шко да је прасл. *edla, ка ко то узи ма М. свр ста ва ју ћи га 
l.c. под je la.145 Лик међ ни ка из Ра ва нич ке по ве ље prosêčija III 91, IV 83 
s.v. prosêkъ пре у зет је из РКС 2: 464 где се од ред ни ца prosy;i] за сни ва на 
Су бо ти ће ву чи та њу na pro se;J} у ВрД. (СЛ 1847/4: 48).146 Про бле ма ти чан 
са гле ди шта твор бе147 ‒ ако је из ве ден од *pro-sek ti ка ко га М. свр ста ва 
‒ он је та кав и са тек сто ло шке стра не. мла Де но Вић 2003 по твр ђу је Су-
бо ти ће во чи та ње у ВрД. (5216), та ко је и у раВ. (11049), али бол. има na 
pro se{J} (9244), што би ла ко мо гао би ти из вор ни ји лик.148

8. При ВиД но Сло Вен Ска име на

Сâм М. упо зо ра ва III 76 на опа сност да се за сло вен ска про гла се 
ра но по сло ве ње на стра на име на као (чеш., пољ.) odra < οὐίαδρος, (стсрп.) 

143 IV 100, већ III 87: „stru tar wa hrsche in lich ba i u lus [носач]”.
144 Где је тре ба ло да ста ви lysqno vo, уп. го ре. 6.2.5.
145 По дроб ни је ло ма 2012: 95–96.
146 У из да њу MS 186о тај део је на стр. 197 из о ста вљен,
147 Што уви ђа и М., пи шу ћи: „Das Suf fix ija ist sel ten” (III 91).
148 Цсл. pro sA [ta] као епи тет Бо го ро ди це Оран те, ода тле на зив за Бо го ро ди чи ну 

цр кву (?).
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dračь < Dyrrac hi um, duv no (стсрп. dlqmno) < Del mi ni um, (слн.) lo ga tec < 
Lon ga ti cum, sêrъ (стсрп. serq, syrq skQi) < Ser rae, (буг.) srêdьcь < Sar di ca, 
stru mi ca < Στρυ μών, vid < Utus, (стсрп.) drênopolje, (ср буг.) odrinь149 < 
Adri a no po lis итд. Ипак и он то по не где чи ни не зна ју ћи за ино је зич ни 
пред ло жак ко ји је доц ни је уочен. По што је ов де реч о исто риј ским по-
твр да ма то по ни ма са ста ро срп ског про сто ра, освр ну ће мо се и на не ко-
ли ко слу ча је ва у ко ји ма рас по ла же мо пред сло вен ским за пи си ма име на 
ко ја М. про су ђу је као сло вен ска. 

8.1. У два на вра та М. се кре нув ши да про гла си пред сло вен ско име 
сло вен ским за у ста вља на по ла пу та. На зи ве за део сз. Бу гар ске око де-
сне при то ке Ду на ва Ло ма буг. lom sko, срп. po lo mlje (из Ву ко ва Рјеч ни-
ка) ста вља IV 56 за јед но са По лом, Лом ни ца итд. s.v. lomъ, али на кра ју 
од ред ни це (стр. 57) на по ми ње да је срп ско (!) Лом (ми сли на име ре ке 
у Бу гар ској) од (ан тич ког) Al mus и сто га не спа да ова мо.150 Под од ред ни-
цу kotorъ IV 45, ко ја му је ети мо ло шки про бле ма тич на,151 укљу чу је 
и стсрп. kotorь из РКС, где се 1: 482 s.v. ko torq све по твр де осим јед не 
(Пу цић 1: 176, в. сле де ћу нап.) од но се на при мор ски град у за ли ву ко ји 
се по ње му зо ве Бо ка Ко тор ска, ит. Boc che di Cat ta ro, али уз огра ду: 
„Cat ha rus. Fremd”.152

8.1.1. На во де ћи у пр вом де лу име да на шњег Ли пља на на Ко со ву у 
мор фо ло шки не тач ном ли ку li plja ni, М. га је ве ро ват но схва тио као из-
ве де но од *li pa ‘Ti lia’, а то што га ни је ста вио IV 55–56 s.v. li pa ука зу је 
да је у ме ђу вре ме ну по сум њао у то из во ђе ње, ве ро ват но на осно ву од-
ред ни це РКС, ко ја не са мо да очи ту је дру га чи ји твор бе ни лик (в. го ре 
4.3), не го и нај ра ни је по све до че ном ва ри јан том lqpl]nq пру жа по треб ну 
ка ри ку ка ан тич ком то по ни му Ul pi a num, са ко јим је у скла ду и на гла сак 
Липљâн (Skok 2: 305–306; ло ма 2012: 133).

149 Пи са ње ме ког по лу гла са на кра ју ука зу је на то да је М.-у из вор био на слов 
Да ни чи ће ве од ред ни це за сно ва не на по твр ди у сред ње бу гар ски пи са ној по ве љи ца ра 
Асе на Ду бров ча ни ма (MS 3 vw drinx, али на стр. ix по пра вље но v wdrinx).

150 IV 57: „serb. lom ist Al mus und gehört dem nach nicht hi er her”.
151 „Von un be kan nter Be de u tung”. Уп. А. Ло ма, Зр Ви 38/2000: 111.
152 Ин ди ка тив но је што М. не по ми ње ра ни је не сло вен ске за пи се овог име на са 

по чет ним De-: De ca da ron код ано ним ног Ра вен ског ге о гра фа, τὰ Δεκάτερα код Пор фи-
ро ге ни та (Ji re ček 1879: 5; уп. Skok 2: 171), већ као да прет по ста вља грч ки пред ло жак 
καθαρός ‘чист’. Ка ко су у Бо ко ко тор ски за лив ста ри Гр ци до шли пре Ри мља на, та ква 
ин тер пре та ци ја ни је са исто риј ске тач ке гле ди шта не ве ро ват на, тим пре што на ве де ни 
при дев у грч ком мо же озна ча ва ти из во ре са чи стом, слат ком во дом, ка кви ма се упра-
во од ли ку је ме сто на ко јем је на стао Ко тор. У том слу ча ју би у сло гу De- нај ра ни јих 
за пи са то по ни ма тре ба ло ви де ти при ра стао ро ман ски пред лог.
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8.2. Име на ре ке vrьbasь и жу пе vrьbana из РКС 1: 158153 М. ста вља 
IV 117 s.v. vrъba (*vьrba) ‘Sa lix’, но да нас се узи ма да хи дро ни ми Вр бас 
и Вр ба ња од ра жа ва ју пред сло вен ске пред ло шке у ве зи са име ни ма при-
то ка Са ве ко је по ми ње Пли ни је Val da sus и Ur pa nus и ан тич ког ме ста, 
ве ро ват но на ушћу Вр ба са, Ur ba te.154 Сли чан је слу чај са хи дро ни мом 
vu ka, без стсрп. по ме на,155 ко ји М. IV 115 свр ста ва у то по ним ске по твр де 
ре чи vlъkъ (*vьlkъ), а он се за пра во из во ди од ан тич ког име на ре ке, лат. 
Ul ca flu vi us (Skok 3: 636; SchraMM 1981: 409–410; kiSS 703). Да се име 
ста ре жу пе у цр но гор ском при мор ју Гр баљ (за стсрп. по твр ду в. го ре 
3.1.1) из ве де од *gъrba у оро граф ском зна че њу ка ко то М. чи ни IV 28 
s.v. 136. grъbъ сме та чи ње ни ца да се у ан тич ко до ба на том под руч ју 
по ми ње град Ac ru vi um, Agru vi um чи је је име мо гло гла сов ним пу тем156 
да ти стсрп. лик (MayEr 1957: 32–33). Име ре ке, при то ке Сит ни це и обла-
сти на Ко со ву за ко је је М. рас по ла гао по твр да ма из РКС 1: 314 и 3: 589 
dryni ca, dre ni ca, он ста вља IV 18 под drênъ (< *dernъ) ‘cor nus’, што се 
са мо по се би чи ни не про бле ма тич но, јер је лик *Dernьnica твор бе но ре-
гу ла ран и дру где по све до чен, али се у овом слу ча ју хи дро ним ја вља и 
у ли ку Дри ни ца (na dri ni ci 1326, ССа 8: 16) ко ји се из во ди из суп страт-
ног хи дро ни ма Дрин, Дрим < предсл. Dri nus, а Дрѣн- ће би ти плод на-
род не ети мо ло ги је (А. Ло ма, оП 21/2011: 430, ло ма 2012: 82–83). 

8.2.1. Не ким стсрп. то по ни ми ма ко је је М. свр стао под сло вен ске 
ко ре но ве у осно ви би пре мо гле ле жа ти ра не по зајм ље ни це. Да ни чи ће во 
на из глед не про бле ма тич но по и сто ве ће ње међ ни ка kalq из АХ ou sto u denqcq 
ou kalq (287), na dra;evQ kalq (288) са хо мо ним ним апе ла ти вом ‘lu tum’ на-
ве ло је Ми кло ши ча да ту реч са де ми ну ти вом kalqcq (MS 68: wtq cqpi;a 
ou kalqcq) ста ви IV 38 s.v. kalъ. Но све три по твр де су са истог под руч ја 
у При мор ју (око ли на Ска дар ског је зе ра), и пре ће би ти по сре ди ро ма-

153 За оба је из вор иста по ве ља хер це га Хр во ја из 1412. у Пу цић 1: 176 izq vrq ba si, 
izq vrq ba ne, /Mpomq vrq ba no(mq) bis. Да ни чић про пу шта да на ве де по твр ду M toi /Mpi vrq ba ni 
ibid., и док за vrq basq ка же да је ме сто у Бо сни, жу пу vrq ba na ло ци ра „под гра дом Ко то-
ром” ми сле ћи на град у Бо ки а не зна ју ћи да је у ис пра ви реч о исто и ме ном гра ду на 
при то ци Вр ба са ко ја се и да нас зо ве Вр ба ња.

154 Уп. Skok 3: 620, SchraMM 1981: 408–409; де та љи ни су ја сни, из ме ђу оста лог 
ни го ре на ве де ни стсрп. ге ни тив vrq ba si. У сва ком слу ча ју, ан тич ки лик Ur bas sus, ко ји 
на во ди Скок l.c., са мо је прет по ста вљен, а не и по све до чен. Ма ђар ски је Orbász од 
XIV в., уп. kiSS 702b–703a, та мо 688b и за исто звуч но име ме ста у Бач кој.

155 У угар ским из во ри ма од XIV в. као име твр ђа ве Val kow, Wal kow, Wol ko(w) 
(Csánki 1894: 277), да нас мађ. Valkóvár ‘град на ре ци Ву ки, Ву ко вар’.

156 Пре ко влат. *Agru bi um де ком по но ва ног као *a(d) Gru bi um).
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ни зам кал ‘уска ули ца’.157 Из во ђе ње стсрп. то по ни ма kostrьcь = ko strqcq 
РКС 1: 480 од прасл. фи то ним ске осно ве *ko str- у с.-х. ко стри ка (IV 45 
s.v. ko stre va) до вео је у пи та ње са мо три го ди не по сле из ла ска М.-еве 
сту ди је Сто јан Но ва ко вић (ГНЧ 1/1877: 67), прет по ста вив ши да је у 
осно ви лат. ca strum. Лат. реч пре шла је Сло ве ни ма пре ко сред ње грч ког 
κάστρον, ода тле струс. ko strx ‘ку ла, утвр да’. Стсрп. ko strqcq као то по ним 
на два ме ста на про сто ру да на шњих Ко со ва и Ме то хи је био би де ми-
ну тив на -ьcь ода тле, слич но као стсрп. gradqcq ‘твр ђа ва’.158

8.3. У јед ном слу ча ју М. ис ка зу је сум њу у сло вен ско по ре кло стсрп. 
то по ни ма ко ја се не чи ни осно ва ном. Име ста ре обла сти и гра да у да-
на шњој Хер це го ви ни Тре би ње М. у ли ку trêbinje = стсрп. trybi nE РКС 
3: 318 ста вља IV 108 s.v. trêbiti али до да је: „auch tra vu ni ja, tra vu li ja”,159 
Tri bu li um bei Pli ni us”, очи то по ми шља ју ћи да се у сло вен ском то по ни-
му од ра зи ло ан тич ко име ме ста у дал ма тин ском при о ба љу ко је на во ди 
Пли ни је Ста ри ји у сво ме де лу Na tu ra lis hi sto ria IV 142. Но по Пли ни ју 
Три бу лиј се на ла зио у Са ло ни тан ском кон вен ту те је го то во си гур но 
да се ра ди о ис ква ре ној гра фи ји за Ti lu ri um, да на шњи Триљ, а под руч је 
да на шњег Тре би ња је по он да шњој ад ми ни стра тив ној по де ли спа да ло 
у дру ги, На ро ни тан ски кон вент. Прем да ни је ис кљу че но да стсрп. то-
по ним ипак по ти че од не ког дру гог, не по све до че ног суп страт ног пред-
ло шка, пре ће му у осно ви би ти сло вен ско на зва ње *terbyni ‘ис кр че на 
зе мља’, обра зо ва но као *pustyni ‘пу ста, нео бра ђи ва на зе мља’, са па ра ле-
лом у ста ро лу жич ком то по ни му Tri bu ne, на ста ло у опо зи ци ји пре ма на зи-
ву не ис кр че ног де ла по ља (Тре бињ ска) Шу ма (А. Ло ма, ЗР ВИ 38/2000: 97). 

9. За кљу чак

По ку ша ли смо да из од ре ђе ног угла осве тли мо Ми кло ши че ву 
име но слов ну ра ди о ни цу из ко је су про ис те кле пр ве озбиљ не син те зе о 
сло вен ској ан тро по ни ми ји и то по ни ми ји. Усред сре ди ли смо се на је дан 

157 А. Ло ма, оП 17/2004: 467. По твр ду за сло вен ску реч у ста ро срп ској то по ни-
ми ји пру жа бХ ou ka le 25v (оме ђе ње се ла у Ра шкој), в. ло ма 2012: 99–100.

158 За жу пу Ко стрц у до њем Под ри мљу, ко ју по ми ње већ Св. Са ва као Не ма њи ну 
те ко ви ну, то ту ма че ње мо же се пот кре пи ти по дат ком из АХ о раз ва ли на ма ста ре твр-
ђа ве у њој (gra di [te 294); дру ги је Ко стрц из MS 123, се ло код Ср би це ко је се и да нас 
та ко зо ве а бе ле жи га и бХ se lo ko strqcq 21r. По дроб ни је ло ма 2012: 115–116.

159 За те ли ко ве ре фе ри ше на Ok. (= PdPJS) 55, тј. ле то пис, прем да лик tra vo u ni] 
бе ле жи већ Пр во вен ча ни (= PdPJS 2); ме ђу број ним по ме ни ма са бра ним s.v. у РКС 3: 
302–303 са мо је је дан из ле то пи са l.c. tra vo ulJ} ко ји Да ни чић про су ђу је као по гре шку, 
а упра во он пру жа М.-у по ла зи ште за из во ђе ње ко је сле ди.
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ква ли та тив но и кван ти та тив но зна ча јан сег мент гра ђе ко ју је ко ри стио 
‒ ста ро срп ски. Про сле ди ли смо М.-ев при ступ стсрп. то по ни ми ма кроз 
ње го ве сук це сив не фа зе: екс церп ци ју, фо нет ску тран скрип ци ју, мор-
фо ло шку ин тер пре та ци ју, ети мо ло шку афи ли ја ци ју. Из дво ји ли смо 
пра ви ла, ука за ли на из у зет ке од њих као и на про ме не тог при сту па у 
вре мен ском ра спо ну од пет на е стак го ди на ко ји де ли пр ву од по след ње 
рас пра ве. То што смо ви ше па жње по све ти ли ука зи ва њу на не пре ци-
зно сти и по гре шке и ис пра вља њу М.-евих чи та ња и ту ма че ња не тре ба 
схва ти ти као фи ло ло шко це пи дла че ње са ци љем да се ума њи вред ност 
М.-ева де ла. На про тив, це лу ову обим ну про ве ру спро ве ли смо из уве-
ре ња да је то кла сич но де ло и да нас жи во и да се ис пла ти увек му се 
из но ва вра ћа ти, а да му ис прав ке ове вр сте са мо по ве ћа ва ју упо тре бљи-
вост и про ду жа ва ју век. Ве ру је мо да би јед но пре и спи ти ва ње ши рег 
оп се га, ка кво ов де ни смо мо гли спро ве сти, ко је би об у хва ти ло це ло куп-
ну срп ску (или бо ље: срп ско-хр ват ску гра ђу) ко ри шће ну у Ми кло ши че-
вим оно ма стич ким рас пра ва ма и ис хо де ње ног твор бе ног, се ман тич ког 
и ети мо ло шког раз вр ста ва ња, ре зул ти ра ло по зи тив ним оп штим су дом 
о пр вој озбиљ ној на уч ној об ра ди на ше то по ни ми је. 
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ALTSERBISCHER ORTSNAMENGUT IN MIKLOSICHS  
GRUNDRISS DER SLAVISCHEN NAMENKUNDE

Z u s a m m e n f a s s u n g

Mit seinen vier grundlegenden Abhandlungen, von der Bildung der slavischen Perso-
nennamen (1860), von der Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen (1864) 
und der zweiteiligen Betrachtung über die slavischen Ortsnamen aus Appellativen (1872, 
1874) hat Franz von Miklosich eine Pionierarbeit im Bereich der Slavistik geleistet, die man 
zusammengenommen mit vollem Recht als Grundriß der slavischen Namenkunde bezeichnen 
kann. Das altserbische Ortsnamengut mit rund 800 behandelten Namen spielt darin eine 
prominente Rolle, was sich z. T. dadurch erklärt, daß der Verfasser kurz vor dem Erscheinen 
der ersten Abhandlung seine Monumenta Serbica (1858) veröffentlicht hatte und seit 1864 
aus Daničićs altserbischem Wörterbuch weitgehend schöpfen konnte. Hier werden alle diesen 
aserb. Namenbelege zu ihren Quellen zurückverfolgt, um Miklosichs methodologischen 
Zugänge klarzustellen und die Zuverlässigkeit der von ihm betrachteten Formen sowie ihrer 
etymologischen Zuweisung zu überprüfen. In den meisten Fällen machen sich hier wie an-
derswo Miklosichs Akribie und sein reifes Urteil geltend, manches ist aber ihm werständ-
licherweise unterlaufen. Von kleineren Druck- und Schreibfehlern abgesehen, ließen sich 
einzelne Gespenstnamen entlarven, entweder aus Kasusformen falsch erschlossen (z.B. 
Ratinov, eigentlich Instr. zu Ratina), oder durch eine unbegründete Verbesserung der über-
lieferten Namenform hervorgerufen (z.B. Ljutovica statt Lutovica, nicht zu ljut ‘zornig’, 
sondern zu *lǫtov- ‘linden-’), oder aus verdorbenen Lesarten entsprungen (z.B. Držmirovci statt 
Dražmirovci, Brodnici statt Brodlići, Jezer statt Jerez, Strutare statt Strugari, (na) Drêvênik 
statt (nad) Revenik). Insgesamt wird durch diese textkritischen und z.T. auch etymologischen 
Berichtigungen Miklosichs Großleistung auf diesem Feld kaum in Frage gestellt, vielmehr 
sollen sie die Brauchbarkeit eines Werkes erhöhen, das sich auch heute, rund eineinhalb 
Jahrhunderte seit seiner Entstehung, als unentbehrlich für die Fachleute erweist.
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