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Марта Бјелетић

СЛОВЕНСКИ МЕСЕЦОСЛОВ  
(ОД МИКЛОШИЧА ДО СПИЧА)*1

У ра ду се да је пре глед ли те ра ту ре по све ће не сло вен ским на зи ви ма ме се-
ци, по чев од Ми кло ши че ве сту ди је Die sla vischen Mo nat sna men (1867) па до 
да  нас. За тим се ана ли зи ра ју 23 на зи ва за ме се це за бе ле же на у го во ру Спи ча 
(ети  мо ло ги ја, фо нет ске и мор фо ло шке ка рак те ри сти ке, твор ба). Раз ма тра се 
њи хо ва хро но ло шка ра сло је ност, ка ко ме ђу до ма ћим ре чи ма (пра сло вен ски, оп-
ште сло вен ски и на зи ви ве за ни за хри шћан ство), та ко и ме ђу по зајм ље ни ца ма 
(дал ма то-ро ман ски ре лик ти, ла ти ни зми, ита ли ја ни зми). Си стем спич ких на зи ва 
ме се ци по ре ди се са на зи ви ма у хр ват ском, укра јин ском и пољ ском књи жев ном 
је зи ку и ста вља у кон текст слич них „ком би но ва них” си сте ма, ка рак те ри стич-
них нпр. за мр ко вић ки го вор и не ке ча кав ске и ма ке дон ске го во ре. На осно ву 
спро ве де не ана ли зе за кљу чу је се да спич ки го вор чу ва не ко ли ко (пра)сло вен-
ских лек сич ких ар ха и за ма: љу ти, бре зан, цр вац, ври је сан и па здер ник. 

Кључ не ре чи: сло вен ски је зи ци, срп ски је зик, ди ја ле кат ска лек си ка, на зи ви 
ме се ци, ар ха и зми, ети мо ло ги ја, хро но ло ги ја, Спич, Ми кло шич. 

0. Пре ско ро jедног и по ве ка поjавила се рас пра ва Ф. Ми кло ши ча 
Die sla vischen Mo nat sna men (Mi klo Sich 1867), у коjоj jе из ло же но и про-
ту ма че но бли зу 100 на зи ва коjима се у ра зним сло вен ским jезицима 
номинуjу ме се ци. Ми кло шич jе у уво ду на гла сио да се ње го ва ту ма че-
ња у мно го ме разликуjу од до та да шњих (коjа се де таљ но цитираjу), те 
да су пот кре пље на па ра ле ла ма из срод них и не срод них jезика. Све 
при  ку пље не на зи ве аутор jе по де лио у осам гру па: I. на зи ви ве за ни за 
биљ ни свет (bobъ, brě za, cvětъ, klasъ, li pa, listъ, tra va, vrěsъ итд.); II. на-
зи ви ве за ни за жи во тињ ски свет (črъvь, izokъ, ko za, rju ti, vlъkъ итд.); III. 
на зи ви ве за ни за при род не поjаве (gru da, jarъ, jesenь, ledъ, ljutъ, lъgati, 
pazderъ, pro si ja ti, studъ, suhъ, zi ma, žarъ итд.); IV. на зи ви ве за ни за 
по љо при вред не ра до ве (ko la, ko si ti, mla ti ti, sě ja ti, srъpъ, vi no, žę ti итд.); 

*1Овај прилог је резултат рада на пројекту „Етимолошка истраживања српског 
језика и израда Етимолошког речника српског језика” (178007) који у целини финан-
си ра Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Нај срдач-
није се захваљујем колегама Мариоли Јакубович, Илони Јанишковој, Лубору Крали ку, 
Метки Фурлан, Силву Торкару, Ксенији Пјанковој и Орсату Лигорију који су ми по-
могли у прику пља њу литературе за овај рад.
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V. на зи ви ве за ни за цр кве не пра зни ке и обичаjе (Božištь, mьša, ru sa li ja, 
svadьba, Eli as, Pe trus итд.); VI. на зи ви ве за ни за ка лен дар ски ре до след 
ме се ци; VII. позаjмљени на зи ви (apri lis, ma i us, mar ti us); VI II. неjасни 
на зи ви (rogъ, ve lij, hudъ, lě to, ma ren). Рас пра ва jе про пра ће на ин дек сом 
ре чи коjи са др жи 240 jединица.1

0.1. Ин те ре со ва ње за про бле ма ти ку на зи ва ме се ци, по кре ну то по-
сле Ми кло ши че вог огле да, ре зул ти ра ло jе броjним ра до ви ма коjи су се 
у ме ђу вре ме ну поjавили у свим сло вен ским сре ди на ма.2 По своjоj те-
ма ти ци они би се гру бо мо гли по де ли ти у две гру пе: ра до ви коjи се 
ба ве оп ште сло вен ским од но сно пра сло вен ским на зи ви ма ме се ци (ВЯл
ки на 1972; Ша ур 1973; ša ur 2002) и ра до ви по све ће ни на зи ви ма ме се ци 
у поjединачним сло вен ским jезицима и диjалек тима. Ме ђу по то њи ма 
по себ но ме сто за у зи ма ис црп на монографиjа Т. Хо лињ ске-Ба ра но ве о 
украjинским на зи ви ма ме се ци на оп ште сло вен ском пла ну, коjа jе, по ред 
Ми кло ши че ве студиjе, наjцитираниjи из вор у одговараjућим од ред ни-
ца ма са вре ме них ети мо ло шких реч ни ка (HołyńskaBa ra no wa 1969).3 
Бу гар ским на род ним на зи ви ма ме се ци по све ће на jе студиjа J. За и мо ва, 
у коjоj jе из ло жен оби ман диjалекат ски материjал, те сто га пред ста вља 
дра го цен из вор за про у ча ва ње на зи ва ме се ци у оста лим сло вен ским 
jезицима (За и моВ 1954).4 О сло вен ским на зи ви ма ме се ци у ма ке дон ском 
jезику де таљ но ре фе ри ше рад В. И. Или ћа (илић 1969).5 При лог J. Ста-

1 Тре ба ипак на по ме ну ти да Ми кло ши че ва сту ди ја ни је пр ва та кве вр сте. Ско ро 
две де це ни је пре ње га слич ног по ду хва та ла тио се Ј. К. Ер бен у ра ду Jména mě si ců 
slovanská vů bec a česká zvláště (Er BEn 1849). По ла зе ћи од че шког ма те ри ја ла (ко ји из  ла-
же по чев од пр вог про лећ ног ме се ца, мар та), аутор на во ди и ту ма чи оби ље на зи ва из 
оста лих сло вен ских, али и не сло вен ских је зи ка. Рад је снаб де вен та бе лом ко ја са др жи 
на зи ве ме се ци у ве ћи ни сло вен ских је зи ка, као и срод не балт ске и гер ман ске на зи ве. За 
вре ме у ко ме је на ста ла, ова сту ди ја пред ста вља зна ча јан из вор из ко јег је цр пао и сам 
Ми кло шич, иако се, при род но, ни је мо гао сло жи ти са свим Ер бе но вим ту ма че њи ма.

2 Та ко се, на при мер, већ го ди ну да на на кон Ми кло ши че ве сту ди је, Ф. Лев стик 
по за ба вио ју жно сло вен ским аспек том про бле ма са освр том на ста ње у сло ве нач ком 
је зи ку (No vi ca 1868, 1–18), иако се ње го ви ети мо ло шки ко мен та ри од ли ку ју „пре ве-
ли  ком сло бо дом у по ре ђе њу и из во ђе њу” (Ja gić 1868: 226).

3 Аутор ка ана ли зи ра 86 на зи ва по све до че них у ста ром и са вре ме ном књи жев ном 
је зи ку и ди ја лек ти ма (са упо ред ним сло вен ским и не сло вен ским ма те ри ја лом), да ју ћи 
ети мо ло ги ју сва ког на зи ва, ар гу мен то ва ну не са мо лин гви стич ки (фо нет ски и твор бе -
но), не го и чи ње ни ца ма из исто ри је ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре Сло ве на. Та ко ђе 
ана ли зи ра твор бе ну струк ту ру на зи ва на -ень и -ец и при ка зу је раз вој но мен кла ту ре 
ме се ци у укра јин ском књи жев ном је зи ку.

4 Аутор из ла же на род не на зи ве ме се ци по чев од ја ну а ра (си но ни ме кла си фи ку је 
пре ма Ми кло ши че вој по де ли) да ју ћи њи хо ву ети мо ло ги ју, исто риј ске по твр де и аре ал.

5 Аутор кон ста ту је да име на ме се ци и у ма ке дон ском је зи ку од ра жа ва ју кул тур-
но-исто риј ски ду а ли тет, бу ду ћи да ста ње у са вре ме ним ди ја лек ти ма и по да ци из 
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беjа пра ти историjат фор ми ра ња сло ве нач ког си сте ма на зи ва ме се ци, 
по чев од пр вог за пи са на род них на зи ва из 1466. го ди не па до ње го вог 
да на шњег об ли ка (Sta BEJ 1966; верзиjа на не мач ком: Sta BEJ 1971).6 Све-
у куп но на род но на зи вље ме се ци у ру ском jезику пред мет jе про у ча ва ња 
ра да Л. В. Ста ни но ве (Ста ни но Ва 2007).7 Се ман тич ку и твор бе ну ана  ли-
зу на зи ва ме се ци у пољ ским диjалек тима из вр ши ла jе Т. Голембjовска 
(go ł ę Bi ow ska 1965).8 Ста ро пољ ским на зи ви ма ме се ци по све ћен jе при лог 
М. Бореjшо (Bo rEJ Szo 1991).9 Ка шуп ским на зи ви ма ме се ци ба ви се рад 
А. Слуп ски (sł up ski 1997).10 К. Пал ко вич по ку ша ва да уста но ви да ли су 
и у сло вач ком је зи ку по сто ја ли на род ни на зи ви ме се ци (pal ko vič 1974).11 

пи са них спо ме ни ка ја сно упу ћу ју на па ра ле лан жи вот сло вен ских и ла тин ско-грч ких 
ре чи, све док у стан дард ном је зи ку де фи ни тив но ни је усво јен оп ште е вроп ски мо дел 
(1945. го ди не).

6 У ра ду се на бра ја ју и ауто ри ко ји су се ба ви ли овом про бле ма ти ком (по себ но 
се на гла ша ва Ми кло ши чев рад), а да је се и све о бу хват на ана ли за до ма ћих на зи ва 
(пр ви по мен, ва ри јан те, аре ал на рас про стра ње ност, ети мо ло ги ја, ме сто у ка лен да ру). 
Ов де тре ба по ме ну ти и по пу лар но пи сан при лог Ј. Ке бе ра, у ко јем су по бро ја ни сви 
по зна ти сло ве нач ки на род ни на зи ви ме се ци (kE BEr 1994).

7 Аутор ка раз ма тра се ман ти ку, струк ту ру и ети мо ло ги ју на зи ва (укуп но 252 
лек сич ке је ди ни це), као и уло гу да те те мат ске гру пе ре чи у фор ми ра њу сло вен ске је-
зич ке сли ке све та. У ра ду су по пр ви пут све стра но ис тра же ни и опи са ни на зи ви 
ме се ци ко ји су функ ци о ни са ли у ра зним пе ри о ди ма раз во ја ру ског је зи ка.

8 Аутор ка је по де ли ла на род не на зи ве ме се ци на оне ко ји се по кла па ју са књи-
жев ним на зи ви ма и на оне ко ји се од њих раз ли ку ју. По то њој гру пи при па да ју рет ки 
на зи ви за бе ле же ни у пе ри фер ним обла сти ма ко ји су зна чењ ски про зир ни, не ма ју увек 
ја сну твор бе ну осно ву, у по ре ђе њу са књи жев ним на зи ви ма знат но су бо га ти ји и се-
ман тич ки и твор бе но, али по ла ко не ста ју из је зи ка.

9 Аутор ка је са ку пи ла и си сте ма ти зо ва ла 55 стпољ. на зи ва ко ри шће них за озна-
ча ва ње 12 ме се ци (пр ви за пи си по ти чу из XIV ве ка). Чи ње ни ца да је за је дан де сиг нат 
ко ри шће но не ко ли ко си но ни ма, а и да се је дан на зив мо гао од но си ти на не ко ли ко 
де сиг на та све до чи о не по сто ја њу ујед на че но сти у пољ ској но мен кла ту ри ме се ци ко ја 
се по сте пе но, у то ку не ко ли ко ве ко ва, ста би ли зо ва ла. Пре ма по ре клу из дво ји ла је: 
до ма ће на зи ве, стра не на зи ве (бо хе ми зми, гер ма ни зми, ла ти ни зми) и на зи ве не ја сне 
или не си гур не ети мо ло ги је и ана ли зи ра ла твор бе ну струк ту ру и се ман тич ку мо ти-
ва ци ју до ма ћих на зи ва.

10 Аутор ка си сте ма ти зу је на зи ве пре ма њи хо вој мо ти ва ци ји (вре ме и при род не по-
ја ве, де ло ви го ди не, зе мљо рад ња, си ро ви не и њи хо ви из во ри, нпр. červc, lipc, ḿodo vń ik, 
све ци и њи хо ви пра зни ци, рет ке мо ти ва ци је, ла тин ски на зи ви), да је њи хо ву ети мо ло-
ги ју, об ја шња ва твор бу на зи ва (из ме ђу оста лих и нео ло ги за ма на -an), опи су је зна чај 
из во ра ко је је ко ри сти ла.

11 Аутор за кљу чу је да су и у ста ром сло вач ком је зи ку по сто ја ли до ма ћи на зи ви 
ме се ци од ко јих су не ки би ли за јед нич ки са че шким, а не ки са пољ ским, укра јин ским 
и ју жно сло вен ским на зи ви ма; мо жда су по сто ја ли и ти пич но сло вач ки на зи ви, од 
ко јих се са чу вао са мо је дан (se veň). Шту ров ци су, да кле, има ли мо гућ ност да цр пу из 
до ма ћих из во ра (тј. из на зи ва ко ји су се још по чет ком XIX ве ка ко ри сти ли у сло вач-
ким ди ја лек ти ма), чи ме ни је ис кљу че на мо гућ ност ве штач ког ства ра ња на зи ва.
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0.2. Jедан броj ра до ва по све ћен jе ужим, кон крет ним пи та њи ма 
ве за ним за ову про бле ма ти ку. В. Ша ур у окви ру че шких на зи ва ме се ци 
издваjа пра сло вен ски слоj, као и но ве на зи ве, чиjу мотивациjу обjашња-
ва (ša ur 2005). J. Гво зда но вић поjашњава спор не етимологиjе поjединих 
че шких на зи ва ме се ци (gvo zda no vić 2005). Анализираjући ру ко пис из 
Шкофjе Ло ке из 1466. го ди не, Н. Ми ха и лов даjе транскрипциjу и ко-
мен тар сло ве нач ких лек се ма коjе уjедно представљаjу пр ви за пис сло-
ве нач ких на зи ва ме се ци; њи хо ву историjско-лек си ко ло шку ана ли зу 
пре у зи ма од Стабеjа, а за етимологиjу ци ти ра и Ми кло ши ча (Mik ha i lov 
1998, 1999). Ф. Гре гор ко мен та ри ше спи сак сло вач ких на зи ва ме се ци 
за пи сан на мар ги на ма jедног ка лен да ра из 1597. го ди не, коjи пред ста вља 
дра го цен по да так за про у ча ва ње развоjа ове лек сич ке гру пе у сло вач-
ком. Анализираjући поjединачне на зи ве аутор закључуjе да по ло ви ну 
чи не кал ко ви из ма ђар ског (GrE Gor 1989). На осно ву материjала са ку пље-
ног из основ них реч ни ка и не ко ли ко де се ти на го ди шта раз ли чи тих 
сло вач ких ка лен да ра од краjа XVI II до по чет ка XX ве ка, М. Маjтан по-
казуjе да су се по ред ла тин ских на зи ва па ра лел но на во ди ли и че шки, 
по не кад озна ча ва ни и као че шко сло вач ки (jер jе че шки ду го вре ме на 
имао функциjу књи жев ног jезика). Поку шаjи да се уве ду сло вач ки на-
зи ви ни су ус пе ли, те jе да нас не мо гу ће уста но ви ти коjи су од њих би ли 
у живоj упо тре би (MaJtán 1970). Е. Чер ња ков ска през ентуjе ка шуп ске 
на зи ве ме се ци у реч ни ци ма К. Ц. Мронговиjа (Czer ni a kow ska 1987). Е. 
Узу но ва про у ча ва на зи ве ме се ци у бугарскоj писменоj традициjи (уЗу
но Ва 1996), а М. Ки та но ва на зи ве за де цем бар и jануар у бу гар ским 
го во ри ма (ки та но Ва 1995). А. Обрем бска-Jабл оњска ана ли зи ра два ста-
ро пољ ска на зи ва коjи представљаjу „ефе мер не бо хе ми зме”, као и три 
украjинизма по све до че на у jедном пољ ско-ру ском реч ни ку из XVI II 
ве ка (oB ręB skaJa Bł o ń ska 1960). 

0.3. Што се ти че ста ња про у че но сти ове лек сич ке гру пе у срп ском 
и хр ват ском (раниjе срп ско хр ват ском) jезику, мо ра мо кон ста то ва ти да 
‒ по ред не ма лог броjа при ло га по све ће них до ма ћим на зи ви ма ме се ци 
‒ jош увек не ма ком плет не, це ло ви те об ра де ове те ме. Пр ви се њо ме по-
за ба вио Т. Ма ре тић го во ре ћи о уво ђе њу на род них на зи ва у оп шту упо-
тре бу и набраjаjући де ла раз ли чи тих пи са ца XVII, XVI II и XIX ве ка из 
Бо сне, Далмациjе и Славониjе, у коjима се по ми њу ти на зи ви. Он закљу-
чуjе да име на ме се ци по ти чу из пра сло вен ског до ба, али да ни су би ла 
обич на и по зна та „већ су се чу ва ла са мо традициjом, а не жи вом по ра-
бом, и то мо жда не то ли ко у про стом на ро ду, ко ли ко ме ђу по по ви ма и 
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фра три ма и дру гим пи сме ним људ ма” (Ma re tić 1897)12. Ф. Спа хо пи ше 
о на род ним на зи ви ма ме се ци у тур ским ка лен да ри ма из XVII ве ка 
(SPa ho 1930)13. М. Стра шек набраjа стра не на зи ве ме се ци за бе ле же не 
у ста рим ис пра ва ма, кон статуjући да у ис пра ва ма из краjева где jе био 
ве ћи утицаj ла тин ског jезика за име на ме се ци слу же ла тин ске ре чи, 
док су у ис пра ва ма из Хр ват ског приморjа и Далмациjе име на ме се ци 
до би ла об лик пре ма италиjанском jезику. У ве ћи ни ћи рил ских ис пра-
ва ви ди се утицаj грч ког и цр кве но сло вен ског jезика (Stra šEk 1931). Т. 
Ма тић се су прот ста вља настоjањима др жав не вла сти да за ме ни на род не 
на зи ве ме се ци ла тин ски ма, сматраjући да би би ло ште та „да та ста ра 
ба шти на хр ват ско га jезика про пад не” (Ma tić 1938–1939). А. На ме так 
даjе кра так пре глед пи са них из во ра са териториjе Бо сне и Хер це го ви-
не, од XVII ве ка до по сле Дру гог свет ског ра та (тур ски ка лен да ри, пу то-
пи си, слу жбе ни ли сто ви, ли сто ви за по ли ти ку, економиjу, књи жев ност, 
за ба ву, но ви не, ча со пи си, ка лен да ри и ал ма на си) у коjима се поjављуjу 
на род ни на зи ви ме се ци (na ME tak 1962‒1963). А. Се ку лић се у крат ком 
при ло гу за ла же за очу ва ње до ма ћих на зи ва ме се ци (se ku lić 1962–1963). 
Г. Jовановић раз ма тра на род не на зи ве ме се ци код Ср ба, по чев од по-
твр да из срп ских jеванђеља XI II–XIV ве ка. На зи ве раз вр ста ва пре ма 
мотивациjи ту ма че ћи уjедно њи хо ву етимологиjу (JоВаноВић 1988).14 
С. Ба бић се ба ви по ре клом хр ват ских на зи ва ме се ци, по себ но на зи ви ма 
про си нац и ве ља ча (Ba Bić 1990).15 Своjеврсну син те зу пред ста вља при-
лог Б. Попjолек о до ма ћим на зи ви ма ме се ци у хр ват ском и срп ском jези-
ку. Аутор ка jе за себ но пред ста ви ла ситуациjу у ова два jезика, те мат-
ски си сте ма ти зо ва ла све при ку пље не на зи ве и да ла етимологиjу оних 
коjи су ка рак те ри стич ни за раз ма тра ни аре ал (po pi o ł ek 1999).

Из ло же ни пре глед ра до ва (коjи не претендуjе на ис црп ност) пока-
зуjе да ин те ре со ва ње за ову те му не jењава. До каз за то jе и при лог коjи 
сле ди. 

12 Дру ги Ма ре ти ћев рад (в. Ma re tić 1919) ни је ми био до сту пан.
13 О оста лим ње го вим при ло зи ма в. na ME tak 1962–1963: 84, нап. 3.
14 Аутор ка за па жа да Вук не ма (јер ни су по сто ја ли у на род ном го во ру): гру ден 

„но вем бар”, су хи „март”, бре зок „април”, изок „ју ни”, цр ве ни „ју ли”, за рев „ав густ”, 
али да је нео бич но што ових сло вен ских на зи ва ме се ци не ма ни код Да ни чи ћа. Он 
бе ле жи је ди но travqnq, за ко ји ми сли да је „април”, али на по ми ње да ни је си гу ран (у 
ме  се цо сло ви ма то је „мај”) (Јо Ва но Вић 1988: 183).

15 Уп. и при лог А. Бо хе нек о на зи ви ма зим ских ме се ци у хр ват ском и пољ ском 
књи жев ном је зи ку, где се, из ме ђу оста лог, из ла жу ту ма че ња на зи ва про си нац, си је чањ 
и ве ља ча (Boc hE nEk 2012).
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*

1. Не дав но се на стра ни ца ма Срп ског диjалек тол ошко г збор ни ка 
поjавила рас пра ва о го во ру Спи ча, де ло нео бич не суд би не и неуоби-
чаjене са др жи не (По По Вић ‒ Пе тро Вић 2009). По гла вље „Из лек си ке” 
(стр. 91–165) об у хва та за ни мљив реч ник коjи, из ме ђу оста лог, са др жи 
чак 23 на зи ва за ме се це: I jȁнувāор, ко ле даор, ćечȅн; II фȅмбру(в)āор, 
љутū; III мȁра еч, брȅза ен; IV априо, цвȅтнū; V тра вањ; VI пе трȍв, 
црвȁец; VII илин, липа ењ; VI II го спођин, српа ењ; IX сетембар, груда ен, 
врȕје са ен; X октoмбар, паз дернūк; XI лȕстопāод; XII студȅн.16 Ова 
упе ча тљи ва лек сич ка гру па при ву кла jе па жњу већ и са мог при ре ђи ва ча 
ру ко пи са, те jе на њу ука за но у по гла вљу „Бе ле шке о го во ру Спи ча” (op. 
cit. 44).

Ве ли ку ве ћи ну чи не до ма ћи, сло вен ски на зи ви, док jе све га шест 
на зи ва стра ног по ре кла. Ов де ће мо их пред ста ви ти азбуч ним ре дом, 
на во де ћи уз сва ки на зив ње го ве срп ско-хр ват ске и сло вен ске па ра ле ле, 
етимологиjу, мотивациjу и евен ту ал но ко мен тар.

1.1. До ма ћи на Зи Ви

1.1.1. брȅзаен „март” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: бре зен, бре сен, бре зањ (Јан ко Вић 1951: 

163); РСА, RJA, Skok не ма ју.
Сло вен ске па ра ле ле: стсл. bryzqnx, буг. брè зен, слн. brézen, чеш. 

bř e zen, са ме ким на став ком: стпољ. br ze zi eń, рус. заст. берéзе нь, укр. 
бéре зе нь.

Ети мо ло ги ја: псл. при дев *berzьnъ (< *ber za „бре за”), суп стан ти-
ви зо ван по мо ћу су фик са -jь (Mi klo Sich 1867: 2–3; HołyńskaBa ra no wa 
1969: 34–35; Ша ур 1973: 95; SP 1: 214;17 ЭС СЯ 1: 209;18 ESJS 79–80).

Мотивациjа: „ме сец бре за”, тj. „ме сец ка да бре за даjе сок” (Hołyń
skaBa ra no wa 1969: 34). 

1.1.2.врȕјесаен, -сна „сеп тем бар”19 

16 Исти на зи ви на во де се и у мо но гра фи ји о Спи чу (но Ва ко Вић 1997: 26–27), са мо 
што је ту гру ден на зив за де цем бар.

17 Ауто ри сма тра ју да при дев *berzьnъ мо же би ти по и ме ни чен и без тог су фик са 
(SP 1: 213, 214).

18 Ауто ри сма тра ју да сло вен ска апе ла тив на лек си ка не по зна је при дев *berzьnъ 
ко ји је, ипак, по све до чен у то по ни ми ји (op. cit. 208–209 s.v. *berzьno), и за то да ју опре-
зну ети мо ло ги ју на зи ва ме се ца.

19 Уп. из истог из во ра врȕјес m. „ни ски и гу сти зим зе ле ни жбун”, вресȕна f. „гра на 
при мор ског жбу на, врес”, вресȕне pl. „шу ма рак, ма ки је вре са”. 
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Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: вре сен „id.” Са во Мр каљ у „Предисло-
виjу” уз „Са ло де бе ло га jера” из 1810. године (JоВаноВић 1988: 187), вре сен 
(бре  сењ) (JанкоВић 1951: 163), вре сен са мо код Сту ли ћа (RJA); РСА, 
Skok немаjу.

Сло вен ске па ра ле ле: стсл. vrysqnq, чеш. заст. vř e sen, пољ. wr ze si eń, 
струс. врѣсе нь, укр. вéре се нь, блр. верá се нь.

Етимологиjа: или од псл. *versьnь (< *versъ „врес”) (Ша ур 1973: 
96–97) или пољ ска позаjмљеница у оста лим jезицима (HołyńskaBa ra
no wa 1969: 59–61; Boryś 712).

Мотивациjа: „ме сец ка да цве та врес (коjи jе значаjан за пче ла ре)” 
(HołyńskaBa ra no wa 1969: 60). 

Ко мен тар: Хо лињ ска-Ба ра но ва сма тра да jе ар гу мент за пољ ско 
по ре кло ре чи – од су ство сло вен ских па ра ле ла код Ми кло ши ча (Mi klo Sich 
1867: 6) и ње на сла ба по све до че ност у сло вен ским jезицима (Moszyński 
1967: 144). Мо шињ ски ипак по ми ње да се реч jавља и у срп ско-хр ват-
ском, што она опо вр га ва (HołyńskaBa ra no wa 1969: 59). При мер из Спи ча 
потврђуjе да jе Мо шињ ски у пра ву.20 

1.1.3. госпођин „ав густ” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: госпòдинштā к, госпòдичњāк, госпоjùн-

ш тāк, госпоjùштāк „ав густ” (РСА; RJA), го спо ђин ски, ве ли ко го спо ђин -
ски, око Ве ли ке Го спе „ав густ”, малогоспоjински ме сец, око Ма ле Го спе 
„сеп тем бар” (JанкоВић 1951: 163; JоВаноВић 1988: 190). 

Сло вен ске па ра ле ле: слн. диjал. gospójnik „ав густ” (kE BEr 1994: 
40).

Етимологиjа: суп стан ти ви зо ва ни присвоjни при дев Госпо ђин „Бо -
го ро ди чин”. 

Мотивациjа: пре ма пра зни ку Ве ли ка Госпоjина коjи па да 15 / 28. 
ав гу ста (JоВаноВић 1988: 190), в. Mi klo Sich 1867: 22.

Ко мен тар: Спич je од дав ни на сла вио Бо го ро ди цу, а та ко је и да нас 
– сла ве је и пра во слав ни и ка то ли ци, сва ко по свом ка лен да ру (но Ва
ко  Вић 1997: 18).21

20 На по ми ње мо да врес у Спи чу цве та у про ле ће, а не у је сен (но Ва ко Вић 1997: 
26).

21 Сре ди шње култ но ме сто у Спи чу би ла је бе не дик тин ска опа ти ја Св. Ма ри је 
Ра тач ке, ко јој је по чет ком XIV ве ка по ве љу из дао краљ Ми лу тин. До ду ше ра ни је, 
1247. го ди не, као па трон те цр кве по ми ње се Ар хан ђео Ми ха и ло, али гла сов ни лик 
то по ни ма Су то мо ре < San cta Ma ria ука зу је на знат но ду бљу ста ри ну Бо го ро ди чи ног 
кул та у том кра ју, ко ји се по ње му и про звао Спич < лат. ho spi ti um; ита ли јан ско име 
Су то мо ра је San ta Ma ria de gli Ospi zi. Уп. Skok 2: 575 s.v. ošpi tan, 3: 365 s.v. Sut-. 
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1.1.4. грудаен, -дна „сеп тем бар”
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: грỳ ден „де цем бар” (РСА), гру дан (RJA), 

гру ден „сеп тем бар”, „но вем бар” (JанкоВић 1951: 164), српсл. gro udqnx, 
gro u denx „но вем бар” (JоВаноВић 1988: 182).

Сло вен ске па ра ле ле: стсл. gro udqnx, буг. заст. ֱрỳ ден, слн. grúden, 
стчеш. hru den, са ме ким на став ком: пољ. grud zi eń, слч. hru deň „сеп тем -
бар”, рус. заст., укр. ֱрýде нь, блр. ֱрýдзе нь (обич но jе то на зив за 10, 11. 
или 12. ме сец, в. Moszyński 1967: 146). 

Етимологиjа: суп стан ти ви зо ва ни псл. при дев *grudьnъ (< *gru da 
„гру да”), пре ма ко ме jе се кун дар но обра зо ва на ме ка вариjанта са су-
фик  сом -jь, као код оста лих на зи ва ме се ци; ова етимологиjа jе оп ште-
при  хва ће на (Mi klo Sich 1867: 13; HołyńskaBa ra no wa 1969: 70–72; Ша ур 
1973: 98; Skok 1: 626–627 s.v. gru da; ЭС СЯ 7: 153–154 s.v. *grudьnъ(jь) I; 
SP 8: 251–252 s.v. grudьnъ 2.; ESJS 207).

Мотивациjа: „ме сец гру да” тj. „ме сец ка да су пу те ви смр зну ти, 
пре кри ве ни гру да ма” (HołyńskaBa ra no wa 1969: 72).

Ко мен тар: у Спи чу jе то на зив за сеп тем бар, као и слч. hru deň. У 
ста ром че шком ка лен да ру hru den jе био три на е сти ме сец коjи се сва ке 
дру ге или тре ће го ди не до да вао зим ским ме се ци ма, по не кад и сеп тем бру; 
ти ме се мо же обjаснити и слч. заст. hru deň „сеп тем бар” као „ме сец ка да 
се на кон же тве по ље при пре ма за се тву, раз биjаjу се гру две” (ESJS 207). 

1.1.5. илин „jул; то jе за пра во ав густ, а зо ве се по Илин да ну, од но-
сно по Св. Илиjи”22 

Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: ùлūнстак, ùлūнш тaк, ùлūњш тaк „ме-
сец у ко ји па да Илин дан, јул”: Илин штак зо ри а го спо дин штак бе ре НПосл 
(РСА; RJA), илијн ски, све то и лин ски, илијн штак (илиј штак, или јин штак) 
(Јан ко Вић 1951: 163).

Сло вен ске па ра ле ле: буг. илùен ски, илùнски, илùнския, илùев ски 
мè сец (За и моВ 1954: 128–129), укр. иле вий (мiсяць), иль о ви ць „јул; ав густ”, 
по лес. св. Ил ли „јул” (СД 3: 238). 

Ети мо ло ги ја: суп стан ти ви зо ва ни при свој ни при дев Илијин. 
Мо ти ва ци ја: по пра зни ку св. Или је ко ји па да 20. ју ла по ста ром 

ка лен да ру (Јо Ва но Вић 1988: 190), в. Mi klo Sich 1867: 25.
1.1.6. коледаор „ја ну ар” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: колèдaр, -ара „два на е сти, по след њи 

ме сец у го ди ни, де цем бар”: Ра ни је је у Мр ко ви ћи ма по сто јао оби чај, да се 

22 Че сто се -ији- са жи ма у и: Илин (RJA). Уп. из истог из во ра Илиндāен, -а /-ад не 
„Све ти Или ја (2. ав густ)”.
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у ко ле да ру (де цем бру) удру жи по не ко ли ко мом ча ди ... па ... за ре де од ку ће до 
ку ће, пје ва ју ћи раз не пје сме Цр но гор ско при мор је и Кра ји на, Де цем бар [је] 
... бо жић ни ме сец или ко ле дар Бо ље вац (РСА), ко ле дар (Јан ко Вић 1951: 164); 
RJA не ма.

Сло вен ске па ра ле ле: мак. ко ле дар ски ме сец „де цем бар” (илић 1969: 
236), слн. ди јал. kolédnjak „id.” (kE BEr 1994: 40), буг. ди јал. кòла да „id.” 
(са мо код Бу га ра му сли ма на) (За и моВ 1954: 140, 141), по лес. ко ля ды „ја-
ну ар” (СД 3: 238).

Ети мо ло ги ја: no men agen tis од ко ле да (< псл. *ko lę da), обра зо ван 
по мо ћу су фик са -ар (< псл. *-arь < лат. -ari us) (уп. Skok 2: 124 s.v. kolȅda; 
о су фик су в. SP 2: 21–23).

Мо ти ва ци ја: псл. реч *ko lę da (< лат. ca len dae pl. „пр ви дан у ме се-
цу”) чу ва тра го ве пред хри шћан ског па ган ског зна че ња „об ред ве зан за 
по че так го ди не” и тек се се кун дар но ве зу је за пра зно ва ње Бо жи ћа (ЭС СЯ 
10: 134–135). „Мно ги на ши бо жић ни оби ча ји упу ћу ју на култ Сун ца. У 
то вре ме, уме сто ста рог бо га ко јим се за вр ша ва го ди на, ра ђа се но ви, 
мла ди бог Сун це ко јим го ди на за по чи ње. Јед на од ко ле дар ских пе са ма 
мо гла би го во ри ти у при лог тврд њи о со лар ном кул ту: Да оку пам, ко ле до! 
/ Ма лог бо га, ко ле до! / И Бо жи ћа, ко ле до! / Бо жић ви че из во де: / „Пре нес’те 
ме пре ко во де!”” (Јо Ва но Вић 1988: 189).23

1.1.7. липаењ, липња „јул” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: липањ (лȕпањ) „ше сти ме сец у го ди ни, 

јун”: Ли пањ (зуњ = јун) угод ни је ми сец, ли пи се сва ки сок и је згра у си ме ну и 
воћ ки По љи ца (РСА)24, ли пањ (ље пањ) „јун”, ле пец (ли пец) [?] „јул” (Јан
ко Вић 1951: 163).

Сло вен ске па ра ле ле: слн. ди јал. li pan, слч. заст. и ди јал. li peň, чеш. 
li pen, стпољ. li pi eń, пољ. заст. и ди јал. li pi eń, укр. лúֲе нь, блр. лíֲе нь.

Ети мо ло ги ја: суп стан ти ви зо ва ни псл. при дев *lipьnъ (< *li pa „ли па”), 
ме ка ва ри јан та са су фик сом -jь (Mi klo Sich 1867: 3–4; HołyńskaBa ra no wa 
1969: 51–52; Ша ур 1973: 96; Skok 2: 305 s.v. lȉpa; ЭС СЯ 15: 136). 

23 Тра го ве со лар ног кул та, пре ма не ким ту ма че њи ма, на ла зи мо и у на зи ви ма 
ко ло жег „ја ну ар” и ко ло воз „ав густ”. Пр ви од ра жа ва оби чај, ши ро ко рас про стра њен 
по сло вен ском све ту, да се Сун че во ро ђе ње про сла вља па ље њем обру ча (ко ло) омо та-
ног сла мом, што је тре ба ло да сим бо ли ше Сун чев круг. Точ ко ви омо та ни сла мом па ле 
се и ко тр ља ју низ бр до и о Ивањ да ну, „кад је Сун че ва моћ нај ја ча” а он да по чи ње да 
сла би, ода тле на зив ко ло воз (де таљ но в. Јан ко Вић 1951: 67–68; Јо Ва но Вић 1988: 187–
189). О мак. ко ло жег и с-х. ко ло воз в. и За и моВ 1954: 109–112. За ко ло воз в. и Mi klo Sich 
1867: 18; ЭС СЯ 10: 149–150 (без об ја шње ња на зи ва ме се ца).

24 При мер на род не ети мо ло ги је.
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Мо ти ва ци ја: „ме сец ка да цве та ли па (што је ва жно за пче ла ре)” 
(HołyńskaBa ra no wa 1969: 52).

1.1.8. лȕстопāод „но вем бар” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: лȕстопāд „де се ти ме сец у го ди ни, ок то-

 бар” (РСА; RJA)25, ли сто пад „id.” Ви соч ка на хи ја (Јо Ва но Вић 1988: 187), 
ли сто пад „ок то бар”, „но вем бар” (Јан ко Вић 1951: 164), српсл. li sto padx 
„ок то бар” (Јо Ва но Вић 1988: 182).

Сло вен ске па ра ле ле: стсл. li sto padx, мак. ли сто пад, буг. ли сֳо ֲ àд, 
слн. listopàd, чеш., слч. заст., пољ. li sto pad, рус. ди јал., укр., блр. ли сֳо ֲ áд.

Ети мо ло ги ја: псл. сло же ни ца *listopadъ < *listъ и *padъ (no men 
ac ti o nis од *pa sti, pa dǫ) (Mi klo Sich 1867: 4; HołyńskaBa ra no wa 1969: 68–
70; Skok 2: 307 s.v. lȋst1, 2: 615–616 s.v. pȁsti2; ЭС СЯ 15: 145; ESJS 425–426).

Мо ти ва ци ја: „ме сец у ко ме опа да ли шће”. Пр во бит но је реч 
*listopadъ озна ча ва ла цео пе ри од ка да са др ве ћа опа да ли шће, уп. с.-х. 
лȕсто пāд „вре ме ка да опа да ли шће; опа да ње ли шћа” (РСА).26

1.1.9. љутū, -ōга „фе бру ар” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: љу тиј арх. нар. „ме сец фе бру ар, ве ља ча” 

(Јан ко Вић 1951: 163; РСА); RJA, Skok не ма ју. 
Сло вен ске па ра ле ле: пољ. luty, рус. ди јал. люֳ́ый, укр. люֳ́ий, блр. 

люֳ́ы. 
Ети мо ло ги ја: суп стан ти ви зо ва ни псл. при дев *l’utъ(jь) (Mi klo Sich 

1867: 14; HołyńskaBa ra no wa 1969: 29–30; Ша ур 1973: 99; ЭС СЯ 15: 
231–236; ESJS 433–434).27

Мо ти ва ци ја: „ме сец ка да је ве о ма хлад но вре ме”, уп. пољ. заст. 
luty czas „хлад но зим ско вре ме” (ESJS 433), с.-х. љу та зи ма, љут мраз.

Ко мен тар: Ин ди ка тив на је сла ба рас про стра ње ност овог на зи ва у 
сло вен ским је зи ци ма (Ер бен на во ди срп ску по твр ду, али без из во ра). 
Због то га Мо шињ ски не сме шта овај на зив у круг нај ста ри јих сло вен-
ских на зи ва (HołyńskaBa ra no wa 1969: 29). По твр да из Спи ча (ако је у 
пи та њу ар ха и зам) мо гла би да из ме ни тај став. 

25 Та ко ђе лȕстопāд „ве тар ко ји ду ва ме се ца ок то бра” Ужи це (РСА), уп. рус. 
ֲа здер ник „ве тар” (в. нап. 30).

26 Има и ми шље ња да овај на зив ни је ве зан за по сма тра ње при род них по ја ва, 
већ за се о ске по сло ве, јер је то вре ме ка да се ску пља ли шће за про стир ку сто ци, за 
об ла га ње, за ти ски ва ње зи до ва ко ли ба, чак и за ис хра ну сто ке то ком зи ме (да кле, мо-
ти  ви сан је прак тич ним раз ло зи ма) (si ga ł ow ‒ łesiów 1970: 96), уп. лȕстопāд „је се ње 
опа ло ли шће; го ми ла, слој та квог ли шћа” (РСА).

27 Псл. при дев не ма ја сну крај њу ети мо ло ги ју, уп. ESJS l.c.; в. и Skok 2: 340–341 
(при хва та ЭС СЯ l.c.); Пе тле Ва 1981.
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1.1.10. паздернūк „ок то бар” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: пàздēрнūк не у об. „на зив за ок то бар”: 

Емил Ча кра у Сло ве ни ји по ср бља вао је ка лен дар: ја ну ар је се чен, фе бру ар – 
љу ти ... ок то бар – па здер ник Ј. Скер лић, Омла ди на и ње на књи жев ност, 
Бе о град 1906, 218 (РСА, у штам пи), па здер ник „ок то бар”, „но вем бар” 
(Јан ко Вић 1951: 164); RJA,28 Skok не ма ју.

Сло вен ске па ра ле ле: пољ. pa źd zi er nik, рус. заст. ֲа здер ник, укр. 
ди јал. ֲаздéрник, ֲазд íр ник, блр. ֲаздзéрнiк, ֲа здэ́рнiк.

Ети мо ло ги ја: пољ ска по зајм ље ни ца – обра зо ва на од при де ва 
pa źd zi erny „ко ји је у ве зи са по зде ром” (< paz-der-ьnь),29 суп стан ти ви-
зо ва ног по мо ћу су фик са -ikъ – у (ис точ но)сло вен ским је зи ци ма (Ho łyń
skaBa ra no wa 1969: 64–68; Ша ур 1973: 97; ЕСУМ 4: 254; в. и Mi klo Sich 
1867: 14–1530).

Мо ти ва ци ја: „ме сец по зде ра (ко ји на ста је об ра дом ла на и ко но-
пље)” (HołyńskaBa ra no wa 1969: 67).

Ко мен тар: Мо шињ ски (мо жда за Ер бе ном) по ми ње и срп ско-хр ват-
ску кон ти ну ан ту овог на зи ва, за ко ју Хо лињ ска-Ба ра но ва не на ла зи по-
твр ду у RJA (HołyńskaBa ra no wa 1969: 66). Спич ка по твр да, као и у слу-
ча ју на зи ва ври је сан, до ка зу је да је Мо шињ ски у пра ву, али она ујед но 
про бле ма ти зу је ту ма че ње да се ра ди о из вор но пољ ском на зи ву ме се ца 
ко ји је пре у зет у укра јин ски и бе ло ру ски (op. cit. 68). Дру га је ствар што 
се у Спи чу ни су га ји ли лан и ко но пља, већ пр вен стве но жука „бр ни-
стра, при мор ски жбун са жу тим цве то ви ма”, уп. и жу ко ва пре ђа „влак на 
до би је на пре ра дом и тр ље њем жу ке, бр ни стре, за тка ње гру бог плат на” 
(По По Вић ‒ Пе тро Вић 2009: 105).31 

28 Об лик са -а- па здер „по здер” са мо у Јам бре ши ће вом реч ни ку.
29 Пре фикс *paz- се ја вља са мо у две име ни це: *pazderъ (*pazderьje) „оно што 

оста је на кон мла ће ња ла на, ко но пље, по здер” и *paznogъtь „но кат”. То су ра не псл. 
сло  же ни це. Дру ги члан псл. *pazderъ је ве ро ват но де вер бал на име ни ца *derъ од *der ti, 
dьrǫ : *dьrati, de rǫ „ки да ти”. Пр ви члан (обе ре чи) по ти че од ие. *pos „не по сред но уз, 
по сле, иза”, ко је је де ли мич но са чу ва но у па ра лел ном об ли ку *pozderъ: слн. po zder, 
с.-х. по здер, укр. ֲозд íр ря. Ду же ње poz- > paz- у сло же ни ца ма мо жда је на ста ло под 
ути ца јем че шће опо зи ци је po(-) : pa-. Функ ци ја paz-, poz-, ко ји су већ у псл. до ба би ли 
мр тви, из гу би ла се (Boryś 1975: 66–67). В. и Skok s.vv. bez1, drȉjen, drijè ti II, pa-2, po1, poz-.

30 О Ми кло ши че вим ко ле ба њи ма у ве зи са на зи вом овог ме се ца (због зна че ња 
рус. ֲа здер ник „хла дан се вер ни ве тар”) в. HołyńskaBa ra no wa 1969: 65–66.

31 Жу ка се ма сов но ко ри сти ла све до по чет ка XX ве ка. Жуковo плат но је до ста 
гру бо, али у ком би на ци ји са ла ном или па му ком би ло је сно шљи во. А и са ма жу ко ва 
пре ђа је има ла ши ро ку при ме ну у до ма ћин ству. Жу ка за пре ра ду га ји ла се по за бра-
ни ма. Зи ми се за ки не ста бло жу ке до са ме зе мље ода кле из би је чи тав бо кор ду гач ких 
гран чи ца. У ју лу ме се цу се те гра не за ки да ју, по ве зу ју у ру чи це и су ше док не по бе ле. 
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1.1.11. петрȍв „јун”32 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: Пе тров ски ми сец „јун” Врб ник на Кр ку 

(RJA); Пе тров ме сец Љу би ша, пе тров штак „јул” Бу ко ви ца у Дал ма ци ји 
(Јан ко Вић 1951: 163; Јо Ва но Вић 1988: 190). 

Сло вен ске па ра ле ле: мак. пе тру ския „јул” (СД 3: 239), буг. ди јал. 
ֲе ֳ ров ски ме сец, ֲè ֳ рув ден, ֲè ֳ ру ске (За и моВ 1954: 124), по лес. ֲе-
ֳро ў ка „јун” (СД 3: 238). 

Ети мо ло ги ја: суп стан ти ви зо ва ни при свој ни при дев Пè тров.
Мо ти ва ци ја: по пра зни ку Пе тров дан ко ји па да 29. ју на / 12. ју ла 

(Јо Ва но Вић 1988: 190), в. Mi klo Sich 1867: 26.
1.1.12. српаењ, срп ња „ав густ” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: српањ „јул” (RJA), ср пен (ср пањ, сер пен) 

„ав густ”, ср пан (ср пањ) „јул” (Јан ко Вић 1951: 163).
Сло вен ске па ра ле ле: стцсл. srxpqnq, буг. срֲен, слн. sŕ pan, чеш., 

слч. ди јал. sr pen, пољ. si er pi eń, рус. заст., укр., блр. ди јал сéрֲе нь.
Ети мо ло ги ја: суп стан ти ви зо ва ни псл. при дев *sьrpьnъ (< *sьrpъ 

„срп”), ме ка ва ри јан та са су фик сом -jь (Mi klo Sich 1867: 20–21; Hołyń ska
Ba ra no wa 1969: 56–57; Ша ур 1973: 96; Skok 3: 322 s.v. srp; ЕСУМ 5: 221).

Мо ти ва ци ја: „ме сец ср па”, тј. „ме сец же тве” (HołyńskaBa ra no wa 
1969: 57).

1.1.13. студȅн, -ōга „де цем бар”
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: заст. сту ден „но вем бар”, стỳденū „id.” 

Вук (RJA), сту ден (сту де ни) „но вем бар”, „де цем бар” (Јан ко Вић 1951: 164), 
српсл. sto udqnx, sto u den Qi „де цем бар” (Јо Ва но Вић 1988: 182). 

Сло вен ске па ра ле ле: стсл. sto u denx, слч. заст. stu deň, рус. заст. и ди-
јал. сֳудéнь, укр. заст. сֳýде нь, блр. сֳуд зе нь. 

Та да се по ве зу ју у сно по ве (40 ру ко ве ти) и сла жу уз оба лу мо ра ко ја је ка ме ни та. На 
сно по ве се на сло жи ка ме ње да их во да не од не се. Ова ко на сла га на жу ка од сто ји у мор-
ској во ди око ме сец да на [август]. Пли ма и осе ка, кре та ње ва ло ва ути чу да се влак но 
– ко ра оде ли од ста бљи чи це. Оно што ни су мор ска стру ја ња ус пе ла да ура де, ура ди ће 
же не тр ља њем ру чи ца о не ку глат ку пло чу, во де ћи ра чу на да се тр ља њем не по ки да ју 
влак на. Одва ја њем вла ка на од др ве на сте ста бљи чи це за вр шен је пр ви део про це са. 
Ру ко ве ти се су ше не ко ли ко да на, па се „сми че” жу ка, од но сно влак но. Где је би ло 
тр ли це, влак но се усит ња ва ло и де ли ло од по ко жи це. Ако ни је би ло тр ли це, влак но 
се „учи ња ло” (до ра ђи ва ло) удар ци ма „ма љу ге” (пра тља че). Влак но се за тим гре бе на-
ло, па пре ло. Овај дру ги про цес је до ста сли чан на ма ка њу (об ра ди) ла на или ко но пље. 
Са мо што се ове биљ ке ки се ле у слат кој во ди и по сту пак је не што кра ћи (но Ва ко Вић 
1997: 147–148).

32 Уп. из истог из во ра пе троȁча f. „јун ска смо ква”, пе трoвка „јун ска кру шка”, 
из раз на улаз пе тро ва „по чет ком ју ла”.
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Ети мо ло ги ја: суп стан ти ви зо ва ни псл. при дев *studenъ,33 не ја сне 
крај ње ети мо ло ги је (Mi klo Sich 1867: 16; HołyńskaBa ra no wa 1969: 72–73; 
Ша ур 1973: 98; Skok 3: 352 s.v. stиd; ESJS 895–896). 

Мо ти ва ци ја: „хла дан (ме сец)” (ESJS 895). 
Ко мен тар: об лик се ме ња по при дев ској про ме ни.
1.1.14. ćечȅн, -ōга „ја ну ар”
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: сȕје чањ „ја ну ар” Ду бров ник (RJA), се чен 

(се чањ, се чењ, сје чањ, сје чен, си је чањ, си чан) „id.”, се чен (се чан, сеч ко, 
сеч ка), ве ли ки сеч ко „фе бру ар”, ма ли сеч ко „март” (Јан ко Вић 1951: 163; 
Јо Ва но Вић 1988: 186), српсл. sy;qnx, sy;enq „фе бру ар” (Јо Ва но Вић 1988: 182).

Сло вен ске па ра ле ле: стсл. sy;qnx, sy;enx, буг. ди јал. сè чен, слн. заст. 
sečаn, sečаnj, séčenj, séčen, слч. заст. и ди јал. se čeň, стчеш. sě čen, стпољ. 
si ec zeń, струс. сѣче нъ, укр. сíче нь, блр. заст. и ди јал. сéче нь. 

Ети мо ло ги ја: суп стан ти ви зо ва ни псл. при дев *sěčьnъ (< *sěk-ti 
„се ћи”) (Mi klo Sich 1868: 20; HołyńskaBa ra no wa 1969: 12–15; Ша ур 1973: 
98–99; Skok 3: 248–250 s.v. sjȅći; ESJS 802; ЕСУМ 5: 258).

Мо ти ва ци ја: „ме сец кад се се ку ста бла (ра ди при пре ме зе мљи шта 
за се тву)”, уп. слн. sеčni me sec (ESJS l.c.).34 

Ко мен тар: об лик се ме ња по при дев ској про ме ни.
1.1.15. травањ, -вња „мај” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: тра ван „април; мај; март”, тра вањ 

„април” (RJA), тра вањ (тра вен), ве ли ки тра вањ „мај”, тра вањ, ма ли 
тра вањ „април” (Јан ко Вић 1951: 163; Јо Ва но Вић 1988: 187), српсл. tryvqnx, 
tryvenx, tra venq „мај” (Јо Ва но Вић 1988: 182).

Сло вен ске па ра ле ле: цсл. tryvqnq, tryvenq, буг. ди јал. ֳрà вен, слн. 
(mаli, vеliki) tráven, чеш. заст. tra ven, струс. tra venx, travqnx, укр. ֳрá ве нь. 

Ети мо ло ги ја: суп стан ти ви зо ва ни псл. при дев *travьnъ (< *tra va 
„тра ва”), ме ка ва ри јан та са су фик сом *-jь (Mi klo Sich 1867: 5; Hołyńska
Ba ra no wa 1969: 44–45; Ша ур 1973: 95; Skok 3: 494 s.v. tráva).

Мо ти ва ци ја: „ме сец тра ве” тј. „ме сец ка да се сто ка из го ни на па шу” 
(HołyńskaBa ra no wa 1969: 44).35

1.1.16. цвȅтнū, -ōга „април” 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: цвјȅтањ (цви тањ) „мај” (RJA: код јед-

ног пи сца из XVI ве ка), цве тен (цве тањ) „април”, цве тањ (цви је тањ, 
кве тен) „мај” (Јан ко Вић 1951: 163).

33 Псл. об лик *studenъ је твор бе но не ја сан. Нај че шће се ту ма чи као пр во бит ни 
пар ти цип пре те ри та па си ва, обра зо ван од не по зна тог ис хо ди шног гла го ла. За оста ла 
ту ма че ња в. ESJS 895.

34 В. та мо о оста лим мо ти ва ци ја ма на зи ва, де таљ но hołyńSka-Ba ra no wa l.c.
35 О оста лим мо ти ва ци ја ма на зи ва в. HołyńskaBa ra no wa l.c. 
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Сло вен ске па ра ле ле: чеш. kvě ten, пољ. kwi e ci eń, укр. цвíֳе нь, 
квíֳе нь, блр. квéце нь.

Ети мо ло ги ја: суп стан ти ви зо ва ни псл. при дев *květьnъ(jь) (< *květъ 
„цвет”) (Mi klo Sich 1867: 3; HołyńskaBa ra no wa 1969: 41–43; Ша ур 1973: 
95; Skok 1: 281–282 s.v. cvàsti; ЭС СЯ 13: 165).

Мо ти ва ци ја: „ме сец цве ћа” тј. „ме сец ка да цве та ра зно цве ће и 
би ље” (HołyńskaBa ra no wa 1969: 43).

Ко мен тар: спич ка по твр да не ма об лик ка рак те ри сти чан за кон ти-
ну ан те псл. на зи ва ме се ци (*цви је та ењ), већ об лик од ре ђе ног при де ва 
(као љу ти), па би се, за јед но са буг. цвеֳ ник, слн. cve tič nik (в. Ша ур l.c.), 
мо гла сма тра ти но ви јим обра зо ва њем.

1.1.17. црвȁец, -ȁеца „јун”36

Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: RJA, Skok не ма ју. 
Сло вен ске па ра ле ле: пољ. czer wi ec, струс. ;ervqcq, укр. заст. чéрве ць, 

блр. ди јал. чéрвец; са дру гим су фик сом: чеш. čer ven, стпољ. czer wi eń, 
czyrwi eń, рус. заст., укр. чéрве нь, блр. чэ́рве нь. 

Ети мо ло ги ја: псл. де ми ну тив *čьrvьcь, обра зо ван по мо ћу су фик са 
-ьcь од *čьrvь „црв” (SP 2: 272–273 s.v. čvьcь 2.; ЭС СЯ 4: 172–173)37 или 
псл. при дев *črьvьnъ, суп стан ти ви зо ван по мо ћу су фик са -ьcь (уз гу бље-
ње фор ман та -ьn-) (HołyńskaBa ra no wa 1969: 101–102)38; оста ли об ли ци 
су од псл. *črьvьnъ/-n’ь (Mi klo Sich 1867: 7–9; HołyńskaBa ra no wa 1969: 
46–50; Ша ур 1973: 96; ЭС СЯ 4: 169 s.v. *čьrv(j)enъ; SP 2: 273–274 s.v. 
čvьn’ь; ESJS 117 s.v. črьvenъ).39

Мо ти ва ци ја: „ме сец цр ва” тј. „ме сец са ку пља ња цр ва за бо је ње” 
(Mi klo Sich 1867 l.c.) или „ме сец ка да се ја вља ју цр ви (у во ћу итд.)” 
(HołyńskaBa ra no wa 1969: 48).40

36 Чу ва се на гла ше ни во кал у на став ку ге ни ти ва, уп. Ртац, Рта ца, Крстȁец, -а 
(По По Вић ‒ Пе тро Вић 2009: 76, 86).

37 Су фикс *-ьcь се рет ко спа ја са име нич ким осно ва ма у твор би на зи ва осо ба или 
ства ри зна чењ ски по ве за них са твор бе ном осно вом, нпр. lipьcь „вре ме цве та ња ли пе; 
ли пов мед” ← li pa (SP 1: 100). 

38 Твор бе на ана ли за по ка зу је да је на зив czer wi ec „јун” де ри ват од czerw „црв” а 
не пре не сен на зив czer wi ec „фар бар ски црв”. Ра ди се у ства ри о по ли функ ци о нал ном 
су фик су -ьcь, ко ји мо же има ти функ ци ју де ми ну ци је (czer wi ec bar wi er ski) и функ ци ју 
суп стан ти ви за ци је (ме сец czer wi ec) (op. cit. 50).

39 У спич ком го во ру за бе ле жен је на зив из во ра Чрвȁењ, Чрв ња (По По Вић ‒ Пе
тро Вић 2009: 90), ко ји је пра ва кон ти ну ан та псл. *čьrvьnь (уп. SP 2: 273–274 s.v. čvьn’ь, 
где се на во де апе ла тив црвањ, црв ња „вр ста црн ка сте или цр вен ка сте зе мље” и то по-
ним и оро ним Црвањ, Црв ња из RJA).

40 О оста лим мо ти ва ци ја ма (нпр. „ме сец цр ве них пло до ва”, „вре ме пче ли њих 
лар ви”) в. HołyńskaBa ra no wa l.c.
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Ко мен тар: Ми кло шич је овом на зи ву по све тио ве ли ку па жњу, за-
ло жив ши се за ње го во до во ђе ње у ве зу са на зи вом ин сек та Coc cus po-
lo ni cus од ко јег се до би ја ла цр ве на бо ја (Mi klo Sich 1867: 7–9).41 Да ље се 
њи ме по за ба ви ла Хо лињ ска-Ба ра но ва, ко ја кон ста ту је да код ју жних 
Сло ве на не по сто ји из вор ни на зив за овог ин сек та. RJA бе ле жи: црвац 
„coc cum, црв на др ве ту као ши шка, од ко га би ва цр ве на скер лет на бо ја; 
по том и тка ње те бо је”. Аутор ка сма тра да се ра ди о пре у зи ма њу (пољ-
ског) на зи ва за јед но са ро бом, о че му би све до чи ло по ду да ра ње по  да-
та ка на ве де них у RJA: M dMbrov qnikq svi la, olo vo, vo sakq i crq vacq, ove ;eti ri 
stva ri da ne idMtq (1456, MS 475) и dMbro va;koi go spo di knigM samq pi sao i daw, 
da cr vacq, olo vo, svi la i vo sak na novqskM skalM ho detq (1484, MS 529) – са исто-
риј ском чи ње ни цом да је Пољ ска из во зи ла у Ита ли ју „раз не ко же и 
кр зна, оло во, а пре све га чу ве ни цр вац”. У сло ве нач ком се овај црв зо ве 
škar lat ni čr vec, док у бу гар ском уоп ште не ма на зи ва (HołyńskaBa ra
no wa 1969: 47). Ме ђу тим, на осно ву ар хив ске гра ђе Ду бро вач ког ар хи ва 
(De bi ta No ta ri ae и Di ver sa No ta ri ae) исто ри чар И. Во је за кљу чу је да се 
у XV ве ку цр вац до во зио у Ду бров ник из Бо сне и Ср би је (да би за тим 
био из ве зен у Ита ли ју), да је био про да ван као фи нал ни про дукт и да 
је у бал кан ском за ле ђу био до бро по знат сло жен по сту пак су ше ња и 
пре ра де црв ца (Во Је 2008: 103). Го ре на ве де ни при ме ри из MS за пра во 
пред ста вља ју сул та но ву за бра ну (на кон тур ског осва ја ња Но вог) да се 
ди рект но у Ду бров ник но се че ти ри ар ти кла: оло во, сви ла, во сак и цр вац 
(о то ме де таљ ни је Во Је 2008: 113). У све тлу из не тих чи ње ни ца спич ки 
на зив ме се ца (фо нет ски и твор бе но иден ти чан пољ ском czer wi ec) из-
гле да још за го нет ни је. Ње го ва пот пу на уса мље ност на ју жно сло вен ском 
те ре ну мо гла би ука зи ва ти на то да је у пи та њу ар ха и зам. 

1.2. Стра ни на Зи Ви

1.2.1. апрȕо, -ила42 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: àприо, апрú ла „април”: На сту пи ли мје-

сец априо, он се че сто освр ће на уља ник Вр че вић (РСА); àпрūл, апри лиј, 
апри лиш (RJA).

41 Овај ин сект је на те ре ну Укра ји не, Пољ ске и Че шке од дав ни на ко ри шћен за 
бо је ње тка ни на у цр ве ну бо ју, а у XV и XVI ве ку био је из во зни ар ти кал од ве ли ког 
еко ном ског зна ча ја. Ње го во цен трал но ста ни ште био је слив Од ре, Ви сле и Дње пра, 
док су у Ру си ји са мо пољ ски и укра јин ски ко ло ни сти уме ли да га ко ри сте (Hołyńska
Ba ra no wa 1969: 46–47). Де таљ но о ово ме в. wal ko wi ak 2012: 98–118. 

42 У но ми на ти ву је о по ста ло од л. Без те про ме не се ја вља од XIV ве ка па све до 
да нас, а с том про ме ном се ја вља од XVII ве ка (RJA s.v. àprio).
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Сло вен ске па ра ле ле: стсл. aprilq, мак. април, буг. аֲрùл, слн. aprȋl, 
слч. apríl, рус. аֲрéль.

Ети мо ло ги ја: од лат. aprī lis (mēn sis) „дру ги ме сец рим ске го ди не” 
(Mi klo Sich 1867: 27; Skok 1: 48–49; ЕРСЈ 1: 180; ESJS 50).

1.2.2. jȁнувāор 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: јануāр, јанỳāрūј, јанỳāрије (РСА; RJA). 
Сло вен ске па ра ле ле: стсл. iano u a rii, мак. ја ну а ри, буг. яну à ри, слн. 

jаnuar, слч. január, рус. ян вáрь. 
Ети мо ло ги ја: од лат. Iānu ā ri us (mēn sis) „ме сец бо га Ја на” (Skok 1: 

754; ESJS 236).
1.2.3. мȁраеч, маор ча „март”: Маор ча кȁнē ил не кȁнē, а априла не пре-

стȁнē.43

Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: мȁрач „март”: Кад Ве ља ча не да жди, Ма-
рач до бра не ми сли Ду бров ник, НПосл Вук, Кад ве ља не ве љу је, ма рач не 
ми ру је По љи ца, Ма рач „пр ви дан мар та по ка лен да ру пра во слав не 
цр кве”: Ма рач се ... и да нас сма тра у Зе ти као пр ви дан но ве го ди не и нај ва-
жни ја тач ка у вре ме ну – Не ке же не на ве че Мар ча из ба це су во бу ни ште пред 
ку ћом, па на ре де дје ци, да га за жде ЦГ, Ку ћу не ва ља ме сти кад до ђе и кад 
по ђе гост, на мла ди пе так и на ма рач Зе та (РСА), мȁрач, мȁрац, мȁрат, 
мȁрт (RJA).44

Сло вен ске па ра ле ле: стсл. marxtx, мак. март, буг. марֳ, слн. márec, 
слч. ma rec, пољ. mar zec, рус. марֳ. 

Ети мо ло ги ја: од лат. Mar ti us (mēn sis) „ме сец бо га Мар са”, дал ма-
то-ро ман ски лек сич ки оста так, са про ме ном лат. t > č, уп. не пу ча < 
ne po tia (Mi klo Sich 1867: 27–28; Skok 2: 375–376 s.v. mȁrac; ESJS 456 s.v. 
marъtъ). 

1.2.4. октoмбар, -бра45 
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: òктōбар, òктōвар (РСА), ок те бар, ок-

тем бар, ок те ври је, октòбар, ок том бар, ок том ври је, ок то ври је, ок ту-
бар, ок ту бри је, ок тум бар, ок тум бри је, ок ту нар (RJA; ве ћи на по твр да 
је из Да ни чи ће вог реч ни ка). 

43 Уп. из истог из во ра: марчȁнū, -āо, -ō „мар тов ски”, мар чанȕца f. „мар тов ска 
зми ја, нај о па сни ја”.

44 Об лик мȁрач по све до чен је у Цр ној Го ри, Хер це го ви ни, Ко то ру, Ла стви, Би је-
лој, Ду бров ни ку, Мље ту, При мор ју, Ра бу, Бо жа ви (Skok 2: 375). По све до чен је од кра ја 
XIV ве ка у до ку мен ти ма из Ду бров ни ка и Бо сне (gen. mar;a, acc. ma ra;q, Да ни чић 2: 51). 
Ко ри сти га и Ње гош: Ка у мар чу кад удри вје шти ца (Гор ски ви је нац, стих 666).

45 Овај об лик по све до чен је у XVI II ве ку у Црм ни ци (Skok 2: 552).
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Сло вен ске па ра ле ле: стсл. ok to brq, мак. ок том ври, буг. окֳòмври, 
слн., слч. október, рус. окֳя́брь. 

Ети мо ло ги ја: од. лат. Oc tō ber (mēn sis) „осми ме сец рим ске го ди не” 
(Skok 2: 552; ESJS 582). 

1.2.5. сетембар, -бра46

Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: сèптēмбар, сеп тем бри је, септем ври је, 
се те бар: Мје се ца се те бра: пи(ј) мли је ко на ште ср це, би ћеш здрав Црм ни ца, 
XIX век, се тем бар, се тен бар (RJA).

Сло вен ске па ра ле ле: стсл. sep tA brq, мак. сеп тем ври, буг. сеֲֳèм-
ври, слн. septémber, слч. sep tem ber, рус. сен ֳ я́брь. 

Ети мо ло ги ја: од ит. set tem bre (< лат. sep tem ber, аси ми ла ци јом pt > tt) 
(RJA; Skok 3: 222–223; ESJS 800 s.v. sep tę br’ь).47 

1.2.6. фȅмбру(в)āор
Срп ско-хр ват ске па ра ле ле: фебрỳāр, фе бру а риј, фèбрāр, феврỳāр, 

фèврāр, фер вар, фрèвāр (RJA; ве ћи на по твр да је из Да ни чи ће вог реч-
ни ка).

Сло вен ске па ра ле ле: стсл. fe vro u a rii, мак. фе вру а ри, буг. фе вру à ри, 
слн. fеbruar, слч. február, рус. фе вр áль. 

Ети мо ло ги ја: од лат. Fe bruā ri us (mēn sis) „ме сец очи шће ња” (Skok 
1: 508–509; ESJS 169).48

2. лин гВи Стич ка ана ли За

2.1. У на ве де ним на зи ви ма ме се ци од ра же не су не ке фо нет ске ка-
рак те ри сти ке спич ког го во ра.

2.1.1. Са мо гла сник [ае], и у ду гим и у крат ким сло го ви ма, по ја вљу је 
се као кон ти ну ан та ста рог по лу гла са у ја кој по зи ци ји (По По Вић ‒ Пе
тро Вић 2009: 23): брȅза ен, врȕје са ен, груда ен, липа ењ, српа ењ, црвȁец; у 
мȁра еч (< mar ti us) ре флек ту је се кун да рни по лу глас.

2.1.2. Са мо гла сник [āо] ре зул тат је ла би ја ли за ци је са мо гла сни ка [ā] 
(op. cit. 24): јȁнувāор, ко ле даор, лȕстопāод, ген. маор ча, фȅмбру(в)āор.49 

2.1.3. Во кал ě ре флек то вао се у ду гим сло го ви ма као ије (op. cit. 
25): врȕје са ен.

46 Об лик упо тре бља ва ју ста ри ји ду бро вач ки и дал ма тин ски пи сци (XVII век) 
под ути ца јем ит. је зи ка, а ја вља се и на Ра бу, Цре су (Skok 3: 222–223).

47 Ита ли ја ни зми су и сетенбар (Истра, Ка став), се те бар (ЦГ) (Skok l.c.).
48 Об лик фе бру ар, по све до чен у XI II ве ку, Скок сма тра по лу ла ти ни змом код 

ко јег је фи нал но -иј ис пу ште но пре ма ит. feb bra ro и да нас нем. Fe bru ar (Skok l.c.).
49 Ова по ја ва, ка рак те ри стич на и за го вор су сед них Мр ко ви ћа, мо же би ти по сле-

ди ца мле тач ког ути ца ја (Ву Јо Вић 1969: 358, 379).
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2.1.4. Глас в се у ме ђу во кал ском окру же њу укла ња ско ро ре дов но, 
уп. пе троȁча, у по зи ци ји -ува-: чуȁла [= чувала] (op. cit. 33), али се у ис тој 
по зи ци ји уме ће у ре чи ма јȁнувāор, фȅмбру(в)āор. Слич ну по ја ву на ла-
зи мо у мр ко вић ком го во ру, где се се кун дар но в ја вља у ин тер во кал ној 
по зи ци ји у су сед ству ла би ја ли зо ва них во ка ла (Ву Јо Вић 1969: 172, 381).

2.1.5. Гла со ви з́, ć оства ру ју се јо то ва њем з, с, уп. ćȅчūво, поćȅкок 
(op. cit. 34): ćечȅн.

2.1.6. Ис пред пре кид них кон со на на та че сто се уме ће на зал ни со-
нант, уп. лам пис, бим бер, кум бу ра (op. cit. 37): октoмбар,50 фȅмбру(в)āор.

2.2. Сви до ма ћи на зи ви има ју про зир ну твор бе ну струк ту ру. У 
мор фо ло шко-твор бе ном по гле ду из два ја се не ко ли ко ску пи на.

2.2.1. Суп стан ти ви зо ва ни при де ви обра зо ва ни су фик сом *-ьnъ(jь) 
(ко ји се ме ња ју по име нич кој про ме ни): брȅза ен, врȕје са ен, груда ен по-
ред липа ењ, српа ењ, тра вањ. На пр ви по глед би се мо гло по ми сли ти да 
се на бро ја ни об ли ци ме ђу соб но раз ли ку ју у по гле ду твор бе, бу ду ћи да 
пр ва три има ју лик про стих при де ва, обра зо ва них по мо ћу су фик са *-ьnъ, 
док су по то ња три на ста ла од при де ва на *-ьnъ по мо ћу су фик са *-јь.51 
У сло вен ским је зи ци ма ја вља ју се и јед ни и дру ги об ли ци: лик про стих 
при де ва има ју нпр. че шки и сло ве нач ки на зи ви,52 док се у оста лим је зи-
ци ма углав ном сре ћу об ли ци са су фик сом *-јь. Иако се ме ђу спич ким 
на зи ви ма ме се ци уоча ва ју раз ли чи ти хро но ло шки сло је ви (в. § 3.), ипак 
би се ова раз ли ка у фи нал ном гла су мо гла об ја сни ти ло кал ном фо нет-
ском по ја вом: „Зна тан је број по твр да у ко ји ма бе ле жи мо н ме сто оче ки-
ва ног њ, уп. Шушȁн, и-Шушȁна” (По По Вић ‒ Пе тро Вић 2009: 28, 76). 

2.2.2. Суп стан ти ви зо ва ни при де ви ко ји се ме ња ју по при дев ској 
про ме ни53: а) од ре ђе ни: љутū, -oга, цвȅтнū, -oга; б) нео д ре ђе ни: студȅн, 
-oга, ćечȅн, -oга (оба ве ро ват но пар ти цип ског по ре кла, в. нап. 33). 

2.2.3. Суп стан ти ви зо ва ни при свој ни при де ви: го спођин, илин, 
петрȍв.

2.2.4. Име ни це: ко ле даор, паз дернūк, црвȁец.
2.2.5. Сло же ни це: лȕстопāод.

50 Или се ов де м ја вља пред б пре ма сеп тем бар, де цем бар (Skok 2: 552).
51 Ве ћи на ауто ра сма тра да су об ли ци са су фик сом *-ьnъ при мар ни, те да су од 

њих из ве де ни об ли ци са су фик сом *-јь (в. де таљ но hołyńSka-Ba ra no wa 1969: 91–97; 
SP 1: 80).

52 Ша ур сма тра да је из вор ни на ста вак био мек (*-ьnь), а да је та мо где је он да нас 
тврд, до шло до се кун дар не де па ла та ли за ци је (ša ur 2002: 184).

53 „У об ли ци ма за ме нич ко-при дев ске де кли на ци је оба ве зни су на став ци без 
‘по крет них’ во ка ла: Гјд. -ога / -ега” (op. cit. 40).
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3. Хро но ло Шка ра Сло Је ноСт

3.1. Ме ђу до ма ћим на зи ви ма из два ја мо оне ко ји су оп ште сло вен ски 
(пра сло вен ски) и оне ко ји су на ста ли доц ни је, а ве за ни су за хри шћан-
ство.

3.1.1. оП Ште Сло Вен Ски на Зи Ви 
3.1.1.1. Не по сто ји је дин стве но ми шље ње о то ме да ли су Сло ве ни 

у пе ри о ду пре се о ба има ли на зи ве за ме се це. По јед ни ма (нпр. Ни дер ле, 
Фи лин), у вре ме сло вен ског је дин ства ни је би ло пре ци зног раз ли ко ва-
ња ме се ци од го ва ра ју ћих на зи ва. Ме се ци још ни су би ли вре мен ски 
пој мо ви већ су озна ча ва ли раз ли чи те се зо не, ве за не за од  ређене при род-
не по ја ве и по љо при вред не по сло ве. Та ко је обра зо ва на се ри ја на зи ва 
ко ји су, на кон ра се ља ва ња Сло ве на (кад су се они на шли на те ри то ри ја-
ма са раз ли чи том кли мом), раз ли чи то рас по ре ђе ни. У X ве ку је дин стве-
не но мен кла ту ре ви ше ни је би ло и тек са по ја вом рим ског ка лен да ра 
сло вен ски на ро ди до би ја ју по сто ја не на зи ве ме се ци (ВЯл ки на 1972: 269, 
273). Пре ма дру ги ма, Сло ве ни су од дав ни на мо ра ли има ти на зи ве за 
ме се це те њи хо ви аутох то ни ста ри тер ми ни ни су пр во бит но би ли са мо 
на зи ви тзв. ма лих го ди шњих до ба, пот пу но не за ви сни од лу нар ног ра-
чу на ња вре ме на (Moszyński 1967: 146). На про тив, ме ре ње вре ме на (ка-
лен дар) је то ли ко ва жно за по љо при вред не ра до ве да је у епо си, ка да 
се вре ме мо гло ме ри ти са мо на осно ву по сма тра ња не ба и вре мен ских 
при ли ка, нео п ход на би ла нај пре ци зни ја јед но знач ност и од ре ђе ност 
од го ва ра ју ћих на зи ва вре мен ских од се ча ка (Ша ур 1973: 93–94).

3.1.1.2. Не ма пот пу не са гла сно сти ни у то ме ко ји би то на зи ви при-
па да ли нај ста ри јем, пра сло вен ском сло ју. 

Мо шињ ски пред ла же сле де ћи низ на зи ва, са на по ме ном да је он 
мо гао ва жи ти са мо за од ре ђе не де ло ве сло вен ског про сто ра (по ње му, 
го ди на је по чи ња ла са пр вим про лећ ним ме се цом): berzьnь, travьnь, 
květьnь, čьrvьnь, lipьnь, zarevь, rujьnь, pazdernikъ, listopadъ, grudьnь, 
prosinьcь, sěčьnь (Moszyński 1967: 157). Ово ме ни зу при кљу чу је и на зи-
ве izokъ, sьrpьnь, versьnь и studьnь, као мо гу ће си но ни ме за čьrvьnь, 
zarevь, rujьnь и grudьnь (op. cit. 154–155).

Ша ур се углав ном сла же са пред ло же ним из бо ром, али се ње го ва 
пред ста ва не по кла па у пот пу но сти са пред ста вом Мо шињ ског. Он из два-
ја 12 пр во бит них псл. на зи ва ме се ци: berzьnь, květьnь, travьnь, čьrvьnь, 
lipьnь, sьrpьnь, versьnь, rujьnь, listopadъ, grudьnь, prosinьcь, sěčьnь. Сви 
оста ли на зи ви на ста ли су доц ни је: јед ни – још увек у псл. пе ри о ду, али 
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ка сни је (као по сле ди ца та буа)54, дру ги – на кон гу бит ка све сти о мо ти-
ва ци ји на зи ва, тре ћи – по сле при ма ња хри шћан ства (Ша ур 1973: 100).

Гу сев из два ја 14 оп ште сло вен ских на зи ва ме се ци, на осно ву ко јих 
се мо же ре кон стру и са ти њи хов псл. об лик. Ње гов из бор на зи ва углав ном 
се по кла па са Ша у ро вим, осим што му је при до дао pazdernikъ и studьnь 
(по ње му, го ди на је по чи ња ла са зим ским сол сти ци јем): prosinьcь, 
sěčьnь, berzьnь, květьnь55, travьnь, čьrvьnь, lipьnь, sьrpьnь, rujьnь, versьnь, 
listopadъ, pazdernikъ, grudьnь, studьnь (гу СеВ 1978: 131).

3.1.1.3. У све тлу из не тих чи ње ни ца – нај ста ри јем, пра сло вен ском 
сло ју нео спор но при па да ју сле де ћи спич ки на зи ви: брȅза ен, тра вањ, 
липа ењ, српа ењ, груда ен, врȕје са ен и лȕстопāод. Об ли ци ćечȅн (уме сто 
оче ки ва ног *ćȅча ен или сȕје ча ењ) и цвȅтнū (уме сто оче ки ва ног *цвȕје-
та ењ) мо гли би би ти ло кал на пре о бра зо ва ња ста рог твор бе ног ти па 
пре ма студȅн и љутū, ко ји се пак, за јед но са паз дернūк и црвȁц, у ли-
те ра ту ри сма тра ју мла ђим об ли ци ма.

3.1.2. на Зи Ви Ве За ни За Хри Шћан СтВо

3.1.2.1. Кон ста ту ју ћи да се сло вен ска на род на лек си ка ко ја се ти че 
на зи ва ме се ци не пре ста но ства ра ла, Мо шињ ски на во ди низ на зи ва на-
ста лих ре ла тив но ско ро код бал кан ских и кар пат ских Сло ве на, ко ји се 
де лом од но се на цр кве не пра зни ке, а де лом на човекова за ни ма ња и при-
род не по ја ве (Moszyński 1967: 156). То на сло ја ва ње лек сич ких кре а ци ја 
одражено је већ код Ми кло ши ча, где се у гру пи на зи ва ко ји се од но се 
на оби ча је и пра зни ке (V) на ла зе број не но мен кла ту ре на ста ле пре ма 
хри шћан ским пра зни ци ма, по ред ма лог бро ја на зи ва ве за них за на род не 
или пред хри шћан ске свет ко ви не, при че му је ја сно да је тај тип на зи ва 
не ста јао услед хри сти ја ни за ци је (GE rE MEk 1976: 153–154).

3.1.2.1. Слич ну си ту а ци ју за па жа мо и у спич ким на зи ви ма ме се ци. 
На спрам три на зи ва обра зо ва на пре ма хри шћан ским пра зни ци ма ко ји 
па да ју да тог ме се ца: пе трȍв, илин, го спођин, по сто ји са мо је дан у ко јем 
је са чу ван траг ста рих сло вен ских ве ро ва ња, али у пре о сми шље ном 
ви ду: ко ле даор. 

54 Ме сец је за Сло ве не био ин тер вал од јед ног мла дог ме се ца до дру гог. Ка ко 12 
та квих ин тер ва ла тра је 355 да на, а астро ном ска го ди на је за 10 да на ду жа, при бли жно 
сва ке тре ће го ди не тре ба ло је умет ну ти је дан до дат ни ме сец. По што је код Сло ве на 
го ди на по чи ња ла у про ле ће, аутор сма тра да је тај ме сец уме тан као по след њи зим ски 
ме сец (op. cit. 93). Из вор но име 13. ме се ца ни је по зна то. Био је то ме сец стра ха, ако на 
кра ју сеч ња још ни је до шло про ле ће, ако је би ла ни ска тем пе ра ту ра, а ве ге та ци ја се 
још ни је раз ви ла. Уме сто не са чу ва ног из вор ног на зи ва мо гло се по ја ви ти ви ше дру-
гих, нпр. suxъ, únor, luty – сви пре ма не по вољ ним ат мос фер ским при ли ка ма, па је и 
њи хо ва мо ти ва ци ја ве за на за та бу (ša ur 2002: 184).

55 У ори ги на лу по гре шно сто ји cvětьnь (гу СеВ 1978: 131).
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3.2. С при ма њем хри шћан ства ушли су у упо тре бу на зи ви ла тин-
ског по ре кла, ко ји су по све до че ни већ у нај ста ри јим пи са ним спо ме ни-
ци ма. Та ко су, по ред искон ских сло вен ских на зи ва, Сло ве ни ма већ у 
нај ра ни јем пе ри о ду би ли по зна ти и грч ко-ла тин ски, ко ји су про ди ра ли 
пу тем пре вод не књи жев но сти, за јед но са на зи ви ма цр кве них пра зни ка. 
Грч ко-ла тин ски на зи ви, иако не мо ти ви са ни, има ли су пре ци зне вре мен-
ске гра ни це па су би ли по де сни ји за упо тре бу (ВЯл ки на 1972: 275–276). 
Цр кве ни ме се цо слов од но сио је по бе ду у пи са ном је зи ку, али су се сло-
вен ски на зи ви чу ва ли у жи вом, го вор ном је зи ку.

3.2.1. Ову чи ње ни цу пот кре пљу је и го вор Спи ча, у ко јем две тре-
ћи не на зи ва ме се ци чи не до ма ће ре чи, а све га јед ну тре ћи ну стра не. 
Али као и код до ма ћих ре чи, и код по зајм ље ни ца се за па жа хро но ло шка 
ра сло је ност, с тим што се ме ђу њи ма уоча ва ју чак три хро но ло шка сло-
ја: а) дал ма то-ро ман ски је зич ки оста ци: мȁра еч; б) ла ти ни зми: апрȕо, 
јȁнувāор, октoмбар, фȅмбру(в)āор; в) ита ли ја ни зми: сетембар.

4. оД ноС Пре ма Дру гим Си Сте ми ма

4.1. „Ста ри љу ди у Спи чу, кад је пи сме ност би ла ма ла а штам па 
(ка лен да ри) са свим ри јет ка, има ли су „свој ка лен дар” са на род ним (ста-
ро-сло вен ским) на зи ви ма, че сто ру ком пре пи си ва ним из „Вје чи тих ка-
лен да ра”. … Име на мје се ца су не ка ком би на ци ја ста рих сло вен ских 
на зи ва и на род них при хва ће них од Хр ва та. Код Ср ба су ви ше у упо тре-
би европ ски на зи ви мје се ца, сем што се уви јек ка же пе тров, илин и сл.” 
(но Ва ко Вић 1997: 26–27).

Освр ну ће мо се на из не те кон ста та ци је. 
4.1.1. Ако су ста ри сло вен ски на зи ви пре пи си ва ни из „Ве чи тих 

ка лен да ра”, тре ба уста но ви ти ка кви су би ли ти ка лен да ри. Код Ср ба је 
си ту а ци ја би ла сле де ћа: „У пи са ним спо ме ни ци ма из про шло сти ова 
[народна] име на та ко ђе су рет ка, али се ипак мо гу на ћи у по где ко јој 
цр кве ној књи зи, ми не ју, ка лен да ру. ... Из ру ко пи сних де ла ова име на 
пре шла су и у нај ста ри је на ше штам па не ка лен да ре, ко ји их об ја вљи-
ва ху по ред ла тин ских, али они ни су ус пе ли да их то ли ко по пу ла ри зу ју 
да би ис ти сну ла из упо тре бе оп шта име на, па чак ни да по ста ну сви ма 
по зна та” (Јан ко Вић 1951: 162–163)56. И код Хр ва та су на род ни на зи ви у 

56 „За сва ки ме сец у го ди ни по сто ји ви ше на род них на зи ва, али и по се ли ма се 
у да на шње вре ме углав ном чу ју оп шта име на, а срп ска са мо из у зет но, ма хом уз не ке 
по сло ви це или уоби ча је не ре чи” (l.c.).
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нај ра ни јем пе ри о ду би ли сла бо по твр ђе ни, бу ду ћи да су од XII до XVI 
ве ка у хр ват ским пи са ним спо ме ни ци ма ко ри шће ни ла тин ски на зи ви. 
Си ту а ци ја се ме ња у XVII ве ку, од ка да прак тич но по чи ње по пу ла ри-
са ње и про па ги ра ње до ма ћих на зи ва, из ме ђу оста лог и пу тем ра зних 
вр ста ка лен да ра ко ји упра во та да ула зе у ши ро ку упо тре бу (po pi o ł ek 
1999: 217). 

4.1.2. Тврд ња да су Спи ча ни пре у зе ли на род не на зи ве од Хр ва та 
про бле ма ти зу је се ти ме што је са мо по ло ви на спич ких на зи ва за јед-
нич ка са хр ват ским (књи жев ним) на зи ви ма: си је чањ, тра вањ, ли пањ, 
ср пањ, ли сто пад, сту де ни, а то су ујед но ста ри сло вен ски на зи ви. С 
дру ге стра не, не до ста ју упра во на зи ви ка рак те ри стич ни за хр ват ски 
је зик: ве ља ча, ожу јак, сви бањ, ко ло воз, ру јан, про си нац (в. Та бе лу 1). Ов де 
ва ља под се ти ти да су у XVI II ве ку у Хр ват ској па ра лел но по сто ја ла 
два ску па до ма ћих на зи ва: што кав ски (са те ре на Сла во ни је) и кај кав ски 
(цен трал на Хр ват ска са сре ди штем у За гре бу). Из сла вон ске књи жев-
но сти до ма ћи на зи ви ме се ци пре шли су у хр ват ски књи жев ни је зик у 
до ба илир ског по кре та. Про па ги рао их је Љу де вит Гај у гла си ли ма 
„Да ни ца илир ска” и „Но ви не илир ске”. У дру гом бро ју „Да ни це” из 
1837. го ди не об ја вио је увод ни текст „Илир ска два најст мје се цах име-
на” у ко јем је ис та као су пер и ор ност ста ри јег сло ја што кав ских на зи ва. 
Да на шњи си стем на зи ва уста лио се по ло ви ном XIX ве ка (Ma re tić 
1897: 241–242; po pi o ł ek 1999: 218–220).

4.1.3. Исти је од нос спич ког на зи вља пре ма си сте му на зи ва у срп-
ском књи жев ном је зи ку – са мо по ло ви на на зи ва је за јед нич ка са срп-
ским књи жев ним на зи ви ма: ја ну ар, фе бру ар, март, април, сеп тем бар, 
ок то бар, а не до ста ју: мај, јун, јул, ав густ, но вем бар, де цем бар.

4.2. Па да у очи чи ње ни ца, на ко ју је скре нуо па жњу већ Д. Пе тро-
вић (По По Вић ‒ Пе тро Вић 2009: 44), да је спич ки си стем на зи ва, и то 
оних нај ста ри јих, нај бли жи на зи ви ма у укра јин ском и пољ ском књи-
жев ном је зи ку (в. Та бе лу 1).

Ов де, ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду још јед ну чи ње ни цу, а то је да 
су на зи ви ко ји по сто је у са вре ме ним сло вен ским књи жев ним је зи ци ма 
пре све га од раз књи жев не нор ме. Чак и у оним је зи ци ма ко ји ко ри сте 
на род не хро но ни ме као стан дард не (укра јин ски, че шки, хр ват ски, бе ло-
ру ски, пољ ски) – они су би ли уве де ни ве штач ки, бу ду ћи да су се и у тим 
је зи ци ма упо тре бља ва ли грч ко-ла тин ски на зи ви (ВЯл ки на 1972: 279). 
Из то га сле ди да фра пант на слич ност спич ких на зи ва са пољ ским и 
укра јин ским на зи ви ма за пра во ни је ре ле вант на – укра јин ски си стем, 
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на при мер, уоб ли чен је тек 30-их го ди на XX ве ка (в. де таљ но Hołyńska
Ba ra no wa 1969: 108–117). 

С п и ч х р в а т с к и у к р а ј и н с к и п о љ с ки
I ćечȅн сијечањ сiчень styczeń
II љути вељача лютий luty
III брȅзаен ожујак березень marzec
IV цвȅтни травањ квiтень kwiecień
V травањ свибањ травень maj
VI црвȁец липањ червень czerwiec
VII липаењ српањ липень lipiec
VIII српаењ коловоз серпень sierpień
IX вријесаен (грдаен) рујан вересень wrzesień
X паздернӣк листопад жовтень pażdziernik
XI листопāод студени листопад listopad
XII студȅн просинац грудень grudzień

Табела 1

4.3. Спич ки си стем на зи ва ме се ци нај бо ље ће мо об ја сни ти по ре-
ђе њем са на зи ви ма ме се ци у је зич ки и ге о граф ски бли ским го во ри ма.

4.3.1. На пр вом ме сту је су сед ни, мр ко вић ки го вор, у ко јем на зи ви 
ме се ци пред ста вља ју „чуд ну мје ша ви ну” (Ву Јо Вић 1969: 355). По ред 
оних ко ји се ја вља ју и у Спи чу, ту су још: ма ми тровȅац,57 први, други, 
трȅћи јȅсе ни58 и мјȅсец кр ао те ак (краот ки)59 (в. Та бе лу 2). За па жа мо да 
се чак и у два су сед на го во ра је дан исти на зив од но си на раз ли чи те ме-
се це (нпр. ćечȅн „ја ну ар” пре ма сечȅањ „фе бру ар”).60

57 Твор бе ну (им пе ра тив на сло же ни ца) а до не кле и се ман тич ку па ра ле лу овом 
на зи ву пред ста вља по твр да из око ли не Пи ро та ль жи тра ва „април”. На зив је на стао 
за то „што је тра ва тог ме се ца вр ло сла ба, те са мо из ма ми (пре ва ри, сла же) сто ку, да је 
је де, а не ма је до вољ но за на јест. Сто ка пак, ко ја оку си тра ве не ће ви ше да је де су ве 
хра не” (Ђор Ђе Вић 1899: 77). На зив је рас про стра њен и у буг. ди ја лек ти ма (в. За и моВ 
1954: 118).

58 Ву јо вић об ја шња ва да ови на зи ви пред ста вља ју калк пре ма ал бан ском, ци ти-
ра ју ћи де ло: J. Pi sko, Kur zge fas stes Hand buch der nor dal ba ne sischen Sprac he, Wi en 1896, 
17 (l.c.). Ал бан ске по твр де за бе ле жио је већ Ми кло шич: алб. тоск. vje šte (је сен) e pa re, 
e düte, e tre te „сеп тем бар, ок то бар, но вем бар” (Mi klo Sich 1867: 26).

59 Уп. каш. krȯtk’i ksąžëc „фе бру ар”, за бе ле же но са мо у обла сти Пуцк у се ве ро за -
пад ној Пољ ској, ко је пред ста вља калк пре ма хо ланд ском het kort man de ken (Хо лан ђа ни 
су у тој обла сти ра ди ли на утвр ђи ва њу оба ле) (sł up ski 1997: 197).

60 О то ме де таљ ни је в. Јан ко Вић 1951: 168; Moszyński 1967: 147; гу СеВ 1978: 135, 
136, 139–140.
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С п и ч М р к о в и ћ и

I
коледаор
јȁнувāор
ćечȅн

колȅдар (колȅдеар)

II љути 
фȅмбру(в)āор сечȅањ

III мȁраеч
брȅзаен мȁреач

IV цвȅтни 
априо

мамитровȅац 
априo

V травањ мȁј

VI петрȍв
црвȁец Петрȍв

VII илин
липаењ Илин

VIII српаењ 
госпођин

IX
вријесаен 
грудаен 
сетембар

први јȅсени

X паздерник 
октoмбар други јȅсени

XI листопāод трȅћи јȅсени
XII студȅн мјȅсец краотеак (краотки)

Табела 2

4.3.2. Ова кви „ком би но ва ни” си сте ми, са ста вље ни од до ма ћих и 
стра них на зи ва, ка рак те ри стич ни су и за те ри то ри ју Дал ма ци је (po pi o ł ek 
1999: 220). Упо ре ди ће мо спич ке на зи ве са на зи ви ма ме се ци у не ко ли ко 
ча кав ских го во ра, ко ри сте ћи по дат ке из: po pi o ł ek 1999 l.c. (в. Та бе лу 3).

4.3.3. Слич ну си ту а ци ју за па жа мо и у ма ке дон ским го во ри ма. Та-
ко, на при мер, на остр ву Ахил на Пре спан ском је зе ру за бе ле жен је сле-
де ћи низ: ко ло жег, сеч ко, март, април, мај, цр ве ник, же тар, ав гус, 
ру јан, ми троф, ли сто пат, ни кул, а у Ђев ђе лиј ској Ка зи: ко ло жег, сеч-
ко, мар та, април, цре шар, же твар, би љар, пра бра жден ски, бу гу рај чин 
(гру зду бер), ми тров ски (ка сим), ли сто пад, гу ле мјут ме сец (бу жи кјов) 
(илић 1969: 229, 230).

4.3.4. Ка да упо ре ди мо све на ве де не си сте ме, ви ди мо да се сви они 
сво де на је дан исти мо дел – ме ша ви ну (ком би на ци ју) три вр сте, од но-
сно сло ја на зи ва:
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С п и ч К а с т а в 
у Истри П о љ и ц а П о д г о р а В р б н и к 

на Крку

I
ćечȅн
јȁнувāор 
коледаор

антоњски ме сец
антоншћак сичањ сичањ просинец

II фȅмбру(в)āор 
љути сечањ вељача вељача сичењ

III мȁраеч 
брȅзаен

марч 
марач марач мареч

IV априо 
цвȅтни апрљ април 

травањ травањ априј

V травањ (кат.) мај мај свибањ мај

VI петрȍв 
црвȁец ивањски јун 

зуњ

антонски 
ивански 
петровски

VII илин 
липаењ јаковајски српањ 

луј

сарпањ 
илиншћак 
илиншњак

менда-
лински

VIII госпођин српаењ агуст 
стоморински агуст господиншћак

коловоз агуст

IX
сетембар 
грудаен 
вријесаен

михојски рујан михојски

X октoмбар
паздерник лучински листопад 

отонбар сисвети

XI листопāод мратински
катарински студени студени катаринина

XII студȅн божићни месец
божићњак

просинац 
деценбар просинац божић

Табела 3

1) кон ти ну ан те пра сло вен ских на зи ва (мрк. сечȅањ; чак. си чањ, 
тра вањ, с(а)рпањ, ли сто пад; мак. сеч ко, ли сто пад итд.); 

2) до ма ћи на зи ви обра зо ва ни на кон до се ље ња Сло ве на на но ве 
те ри то ри је, ко ји се де лом од но се на човекова за ни ма ња и при род не по-
ја ве (мрк. ма ми тровȅац; чак. сви бањ; мак. цр ве ник, жет(в)ар, цре шар, 
би љар итд.), али ве ћи ном на цр кве не пра зни ке (мрк. петрoв, илин; чак. 
ан тон шћак, ивањ ски, ми хој ски, лу чин ски, мра тин ски, ка та рин ски, 
илин шћак, го спо дин шћак, пе тров ски; мак. ми троф, ни кул, пра бра-
жден ски, бу гу рај чин итд.);

3) грч ко-ла тин ске по зајм ље ни це (мрк. мȁре ач, априo, мȁј; чак. 
мар(а)ч, апрљ, априј, април, мај, јун, зуњ, луј, агуст, отон бар, де цен бар; 
мак. март(а), април, мај, ав гус итд.).
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5. Шта је за јед нич ко свим овим го во ри ма? Нај пре то да су сме-
ште ни на ју жној пе ри фе ри ји сло вен ске те ри то ри је, а за тим – што про-
ис ти че из њи хо вог пе ри фер ног по ло жа ја – да су ар ха ич ни. 

5.1. Ево ка ко опи су је ча кав ске го во ре В. Бо риш: „Хр ват ски ча кав-
ски ди ја ле кат, је дан од пе ри фер них сло вен ских ди ја ле ка та, из два ја се 
знат ном ар ха ич но шћу, не са мо ме ђу оста лим хр ват ским и срп ским ди-
ја лек ти ма, не го и ме ђу сло вен ским уоп ште. Ча кав ска лек си ка са др жи 
зна ча јан број ста рих лек се ма, ко је че сто не припадају ни са вре ме ном 
ни исто риј ском лек сич ком фон ду оста лих срп ско-хр ват ских ди ја ле ка-
та. Не рет ко од го ва ра ју ће лек се ме по сто је са мо у дру гим сло вен ским 
је зи ци ма, по не кад тек на сло вен ским про сто ри ма ве о ма уда ље ним од 
ча кав ског те ре на” (Boryś 1999: 7). 

5.2. Слич но се из ја шња ва о мр ко вић ком го во ру Л. Ву јо вић: „Мр ко-
вић ки ди ја ле кат, нај ар ха ич ни ји цр но гор ски го вор, пред ста вља пе ри фе-
риј ску ди ја ле кат ску оазу чи је су ве зе са на шим го во ри ма би ле ма ле још 
у то ку сред њег ви је ка” (Ву Јо Вић 1969: 377). Аутор се по себ но освр ће на 
реч ник мр ко вић ког го во ра јер он „за слу жу је по себ ну па жњу. У ње му 
има око 30 лек сич ких ар ха и за ма, ве ћи ном по зна тих на шим ју жним го-
во ри ма, али не ма ни јед ног ло кал ног го во ра ко ји их је све та ко очу вао 
као мр ко вић ки. Не ки од тих ар ха и за ма су по зна ти са мо овом го во ру. ... 
За тим до ла зе ар ха и зми по зна ти ве ћи ном у цр но гор ским и хер це го вач ким 
го во ри ма, као и у ду бро вач ком го во ру. ... При ли чан број ри је чи ро ман-
ског по ри је кла свје до чи да су Мр ко ви ћи би ли под ути ца јем ста ро дал-
мат ске, ве не ци јан ске и та ли јан ске лек си ке” (op. cit. 80). 

5.3. Ако би се ове кон ста та ци је до не кле мо гле при ме ни ти и на го-
вор Спи ча, ко ји по ка зу је низ за јед нич ких фо нет ских, мор фо ло шких, син-
так сич ких и лек сич ких ка рак те ри сти ка са мр ко вић ким го во ром (в. op. 
cit. 357–363), он да би се мо жда сме ло прет по ста ви ти да су лек се ме љу ти, 
бре зан, цр вац, ври је сан и па здер ник (са свим не по зна те или ве о ма сла бо 
по твр ђе не на срп ско-хр ват ском је зич ком про сто ру) – (пра)сло вен ски 
ар ха и зми са чу ва ни у овом го во ру.61 

61 Па ра ле лу на ла зи мо у тај ном го во ру сми лев ских пе чал ба ра (око ли на Би то ља) 
ко ји ан га жу је пун ре ги стар ста рих сло вен ских и но ви јих на род них на зи ва ме се ци: 
ко ло жег, сеч ко, лет ник, трев ник, ча ре шар, се но кос, же твар, гр млив, гро здо бер, ли-
сто пад, сту ден, сне жник (уп. Илић 1969: 232), ме ђу ко ји ма је на зив сту ден је ди на 
по твр да ове лек се ме на ма ке дон ском тлу (op. cit. 233).
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Marta Bjeletić

DIE SLAVISCHEN MONATSNAMEN  
(VON MIKLOSICH BIS ZU SPIČ)

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

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst eine knappe Forschungsgeschichte über die 
slavischen Monatsnamen dargelegt, von Miklosichs grundlegenden Studie aus dem Jahre 
1867 bis heute. Danach werden 23 im seit kurzem (2009) erschienenen Wörterbuch der 
Mundart von Spič, eines Gebiets im montenegrinischen Küstenland, belegte Monatsnamen 
vom Standpunkt ihrer Etymologie, Lautgestalt und Bildungsweise her betrachtet. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt ihrer chronologischen Schichtung, sowohl der einheimischen Be-
zeichnungen (ur- und gemeinslavischen, mit dem Christentum verbundenen), als auch der 
Lehnnamen (aus dem Dalmatoromanischen, Mittellatain, Italienischen). Danach wird das 
Monatsnamensystem von Spič mit jenen der slavischen Schriftsprachen (Kroatisch, Ukrainisch, 
Polnisch) verglichen sowohl mit den „gemischten“ Systemen, wie sie für die benachbarte 
Mundart von Mrkovići und einige čakavischen und mazedonischen Mundarten charakteristisch 

СЛОВЕНСКИ МЕСЕЦОСЛОВ (ОД МИКЛОШИЧА ДО СПИЧА)



128

sind. Aus der Erörterung ergibt sich der Schluß, daß die Mundart von Spič einige lexischen 
Archaismen bewahrt hat, die z.T. aus der gemeinslavischen Zeit stammen (ljuti, brezan, 
crvac, vrijesan, pazdernik).
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ADDENDUM: Непосредно пре него што ће ова књига бити предата у штампу, 
у руке нам је дошао Календаръ са шематизмомъ Княжества Србіє за 1854. годину, у 
Београду, у Кньигопечатньи Княжества Србскогъ, фототипски репродукован као 
прилог уз: Колубара. Велики народни календар за просту 2014, ур. Здравко Ранковић, 
Ваљево 2013. Ту су, на стр. 4–15, упоредо са називима латинског порекла, дати словен-
ски: януаръ = сѣчанъ, фебруаръ = лютый, мартъ = брезенъ, априлъ = цвѣтенъ, май 
= травенъ, юній = червенъ, юлій = жаръ, августъ = српенъ, септемберъ = вресенъ, 
октоберъ = паздерникъ, новемберъ = листопадъ, декемберъ = студенъ. Бројна поду-
дарања са спичким месецословом наводе на закључак да будућа истраживања треба 
усредсредити на питање међусобног утицаја публикација ове врсте и народних говора.
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