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Сажетак: Топоним је потврђен са два лика: Јагодна (први 
пут 1399, спорадично до данас) и Јагодина (од краја 16. века). При- 
марни облик Јагодна је квалификативни придев са дотопономасти- 
чким значењем предео покривен јагодама’. Претпоставља се да је 
фитоним јагода употребљен у данас потиснутом значењу дуд' 
(.Могш). У прилог овој претпоставци иду бројна сведочанства о раз- 
вијеном свилогојству у овом крају.

Кључне речи: топонимија, етимологија, творба, Јагодина, 
јагода, дуд, свила._______________________________________________

ПОТВРДЕ И  ПРЕДАЊА: гагодкнл (оу гагодиои, 1399, 1411)1, Ја- 
§оЈ(1)па (Дефтери, 1476/78, 1516., .* 2, 1595/963), Ја§оЈпа (исп. аЈ Ја§о(Ј- 
пат орШЈит, Вранчић, 1555), С1асосИпа (Пигафета, 1568)4, Ога§ос1т, 
1ајосИп (Најпрег-Епшелвиц, исп. ЈасосИпег ЈЛхггИс!), Ја§осИпа (Војно-гео- 
графски опис, 1783-84), Јагодина (Документи, XIX в.); Јагодина /  
Јагодна.^ Постоје два народна предања везана за порекло имена гра- 
да Јагодина. Једно предање ојконим доводи у везу са јагодама, које 
су, сматра се, некада добро успевале у овом крају, а друго, рашире-

' Стојановић 1929: 191, Миклошич: 571.
2 В Зиројевић 1970:138-142.
Ј У Д еф теру из 1595-96. године Јагодина се бележ и два пута. У објашњењима уз 
прву потврду анонимни издавач наводи “Јагодина село”, а уз другу “Јагодина 
варош“ (Симоновић 1983: 23, 25). Статус касабе Јагодина добија средином XVI века, 
а као паланка се први пут помиње 1620 (Зиројевић 1970: 141).
4 Према: Недељковић 1981 (28,29). Исти аутор наводи и бројне касније потврде овог 
ојконима. Преносимо само помене донесене у изворној форми.
3 Археолошки налази сведоче да су у  подножју Ђурђевог брда, на десној обали ре-
ке Белице, постојала насеља од најстаријих времена (Стојић 1986: 21-22). Исти на- 
лази  упућују  и на претпоставку да се старо словенско насеље, чијих трагова из IX и 
X века има такође под Ђурђевим брдом, „у наредним вековима почело спуштати 
низ ток Б елице” (Ветнић 1995: 9), на просторе где се Јагодина данас налази.
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није, порекло имена везује за неку девојку Јагоду, крчмарицу која 
је некада овде живела (Мијатовић 1948: 160, исп. Перуничић 1975: 
7, Спасић 1975: 19-20).

Може се претпоставити да је под утицајем овог другог 
предања стари облик ојконима Јагодна, који се бележи у већини 
старијих записа, како домаћих тако и страних, и који још живи у го- 
вору сеоског становништва овог краја, - потиснут обликом Јагодина^, 
који одговара присвојном придеву изведеном од личног имена Јаго- 
да. Међутим, постојање већег броја топонима у којима је придевски 
суфикс -(а)н замењен именичким -ина упућује на то да је облик Ја- 
година настао независно од народног предања о крчмарици Јагоди и 
да је вероватно старији од њега.6 7

Примарни облик Јагодна одговара придеву изведеном од 
фитонима јагода. За овај фитоним су, поред данас најраширенијег 
значења „вишегодишња зељаста биљка са црвеним миришљавим 
плодом”, потврђена и значења „биљни плод бобичастога облика 
уопште”, „дуд, дудинка”, „зрно, пуце грожђа, бобица” (РСАНУ). Бу- 
дући да је мало вероватно да се терен на коме је смештена Јагодина 
могао карактерисати присуством зељасте биљке јагоде (Рга§апа), за 
мотивациону базу овог ојконима вероватније је претпоставити зна- 
чење “дуд, дудинка” (Могиз т§га), потврђено у Србији (Пожаревац). 
Ово значење фитонима јагода потврђено је и код Галипољских Срба 
(Филиповић 1946: 44), за које се сматра да су пореклом из околине 
Јагодине. Бројни показатељи и иначе упућују на давнашњи узгој 
свилене бубе на овом простору (исп. овде чест топоним Дутар, за- 
тим Сиоковац /  Свиоковац (< *Свилковац), Свилопрелац), за чију је 
исхрану дуд неопходан. У току XIX века су на Ђурђевом брду код 
Јагодине, у близини остатака зидина срењовековне грађевине, ми- 
сли се двора војводе Јакше, искрчени у низу засађени столетни ду- 
дови (Ветнић 1984: 49).8 И рано потврђени ојконими са ширег про- 
стора, Свилајнац и раваничке Свилнокапе (Раваничка повеља: 258), 
упућују на то да је у средњем веку овом крају морало бити познато 
свилогојство (Марјановић 1936: 159; исп. Јиречек II: 156, Историја 
Срба I: 364).9 За Галипољске Србе се каже да су јагодом “хранили

6 И з 1568. године је  први запис са -та (аасосЧпа).
7 П. Скок (I: 747) сматра да је  ово и  (Јагодина) уметнуто „ваљда због турског 
изговора сугласничке групе”. Потврда више сличних преоблика у топонимији оспо- 
рава претпоставку о турском утицају (Лома 1987: 159). Етимологију ојконима Јаго- 
дина  покушава разреш ити Б. Недељковић (1981: 25-28, исп. и ПеруничИћ 1975: 7).
О

° Овде се доноси и податак да је  уместо дуд  у  народу била у употреби „влаш ка реч” 
јагуд, „што је  некима дало основа да помишљају да су [Власи] кумовали имену 
сеоцета Јагодине” (Исто).
9 Почетком XX века свилене бубе су се гајиле „особито у Свилајинцу и околним 
селима, јер  је по предањ у Свилајинац свагда био подесан за  тај посао. По подацима
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свилене бубе”, претпостављамо, неговали традицију узгоја свилене 
бубе која се овде (у Белици) чувала све до половине XX века. О раз- 
вијеној традицији свилогојства у овом крају говори то што су наше 
жене доскора познавале и самостално руководиле циклусом узгоја 
свилене бубе („не купују семе”) и прераде свиле (Перуничић 1975: 
587). Чак су и турски трговци четрдесетих година XIX века отку- 
пљивали јагодинску свилу и носили је у Турски (Исто: 583). Држа- 
вна брига о узгоју свилене бубе у овом крају нарочито је била изра- 
жена седамдесетих година прошлог века, када су се чауре извозиле 
у поједине европске земље (Исто: 1004, 1021). Занимљива је у овом 
смислу и путописна белешка Андрије Волфа, који, пролазећи 1583. 
године кроз Јагодину (Јагодну), “лепу турску варошицу”, каже да је 
иначе зову, Епериш (ЕрепеУ) (Цветић 1905: 16). Могуће је да се у то 
време у свести овдашњег српског становништва чувала примарна 
мотивисаност ојконима, што је условило да колонизовани Мађари 
начине калк према затеченом словенском ојкониму (мађ. ерегез 'по- 
кривен дудом или јагодом, јагодан' : ерег ’дуд’ или јдШ ерег јагода’).10

У најстаријим записима овог имена чува се његова придевска 
промена: оу гагоднои (Даничић). Суфикс ~(а)н означава да је именичка 
основа узета у функцији квалификације (Скок I: 36), тј. одређени 
простор (земља, село) оквалификован је присуством јагоде. Може се 
претпоставити да је придев Јагодна најпре био у функцији 
атрибута неке именице женског рода, можда старе именице вас 
(’село’), па се касније осамосталио и почео именички употребљавати. 
Међутим, имајући у виду то да је у словенским језицима категорија 
функционално поименичених придева старија од поименичења при- 
дева уз употребу суфикса (Бошковић 1978: 65-77), топонимима типа 
Јагодна (исп. Трнава, Трстена, Добрања) није нужно претпоставити

за 1910. годину свиларством се занимало у  Ресави 1358 домова, без Свилајинца” 
(Мијатовић 1930: 179). И з једног службеног извеш таја (1845. год.) сазнајемо да је 
црнога и белога дуда било по свим јагодинским селима, а нарочито у Ланишту, 
П раћини и Рибару, где се највише узгајала свилена буба (Перуничић 1975: 584). 
Према другом документу из исте године, стабала дуда било је  највише у 
црновршким селима, од М еђуреча (чак 300 стабала), преко Сиоковца, Црнча, Г. 
Ш типља и даље према Осаоници (Исто: 584-587).

10 Историја казу је да је  Јагодина средином XVI века припадала Дервиш-бегу, који 
је  у то време беговао у Сегедину и отуда у околину Јагодине населио групу „од 40 
угарских породица и 10 неожењених м уш караца”, који се у турском деф теру на- 
зивају „неслободним робовима” (Зиројевић 1970: 138-139). М ађари се помињу и у 
путописним белешкама из каснијег периода. X. Дерншвам тако бележ и да се по на- 
редби Дервиш-беговој „око Јагодине било преселило из печујског краја много Угара 
са ж енам а и децом. Ту су имали и једног угарског попа” (Зиројевић 1970: 139). 
Степан Герлах, путописац који је  са немачким посланством путовао из Цариграда 
за  Беч 1578. године и задрж ао се у Јагодини на конаку, запаж а да је  тада у 
Јагодини било „мало српских хриш ћана”, као и да су у  близини Јагодине била „три 
села у којима станују све сами М аџари, а ни један Турчин” (Цветић 1905: 14).
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двочлану именичку синтагму. Овакви топоними, као самостална име- 
на придевског лика11, вероватно припадају најстаријем сачуваном 
словенском топонимијском слоју на нашим просторима. Кад је реч о 
топономастичкој употреби придева, чини се да једночлане форме, са 
којима се овакви ојконими појављују од најранијих писаних потвр- 
да, можемо поредити са сличним образовањима која се и данас, као 
придевске изведенице од личних имена, употребљавају именички 
од самог постанка (исп. Кончарево, Светозарево).
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Јоуапка ПасНс

ТОРОГЧУМ Ј А С О Ш Х А

Зиттагу: Тће [оропуш 15 сегПћес! ћу 1\уо 1ша§ез: Ја^одпа (&51 тепиопеб т  
1399, осса510па11у арреапп§ [о Сће ргезеШ) ап<Ј Ја§оШпа (атсе 1ће епб о! 16‘ћ 
сепШгу). Тће рптагу Гогт оГ Ја§ос1па 15 а риаћГут^ афесПуе \сч[ћ [оропутјс теашпр 
оГ ап агеа со\егес1 ш1[ћ 5[гашћеггу ПеИ5. 1[ 15 ргебигпес! [ћа[ [ће рћуГопут ја§ос1а 
(зНашћепу) \уа5 изес! 1п ј[5 оШ теап т§  оГ ‘ти1ћепу-[гее’ (Могиз). Тћ15 рге5итр[Јоп 
15 ћазес1 оп а §геа[ (1са1 оГ еуИепсе оп с!е\ е1орес1 зепсићиге 1п 1М5 агеа.

Кеу \\’огс1$\ [оропуту, е[уто1о§у, Гогтаиоп, Ја§осћпа, 5(гашћепу, тиЉепу,
5 И к .
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Зборник радова Учитељског факултета у  Јагодини бр. 7

И. Радич
ТОПОНИМ ЛГОДИНА

Резшме: Топонип потверждаетсн двумн образами: Лгодна (вперввге в 
1399., а иногда до сих пор) и Дгодина (с конца 16. века). Первмчнан форма 
Лгодна-зто квалификативное прилагателвное с дотопономастическим значением 
крал покрБ1того лгодами. Предпологаетси что фитоним игода употреблен в сегоднн 
вв1тесненном значении шелковиш>1 (Морус). Зтому предположеникз способствукзт 
м н о г о ч и с л е н н Б 1 е  свидетелвства о развитом шелководстве в з т о м  крае.

Фундаменталнние слова: топонимил, зтимологил, словообразование, 
Лгодина, лгода, шелковица, шелк.

Јоуапка Кабјс

ИЕ ТОРОГМУМЕ БЕ ЈАСООША

Кеште: Ее Горопуше е$( сопПгте раг <Јеих Гогте$: Ја§одпа (роиг 1а 
ргешјеге Јо1$ еп 1399, хрогасћ^иетет ји$ци’а по$ јоиг$) ес Ја§осИпа, (а рагПг бе 1а Нп 
би ХУ1е з!ес1е). Еа Гогте рптајге, Јауодпа, гергезепсе ип абјесНГ сјиаППсапГ ауап! 
ипе $1§п1ПсаПоп <Зо1оропота$Н^ис: епс1го1г соиуеП <Је Гга1$е$. Оп $ирро$е цие 1е 
рћуСопуте иНИ$е бе ја§ос1а (Гга1$е) геПеГе ипе $1§п1ПсаНоп аијоиг<Ј’ћи1 аћапсЈоппее. 
тиг1ег (Могиз). СеПе $ирро$1Ноп е$1 сопПгтее раг <Је потћгеих 1ето1§па§е$ $иг 1а 
зојепе е1аћ (ге$ <Јеуе1оррее <Јап$ сеие ге§1оп.

Мои с1е: 1оропут1е, е1уто1о§Је, ГогтаНоп, Ја§осћпа, Гга1$е, гпппег. $о1е.
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