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ВУК КАО ОНОМАСТИЧАР

Указу|уЬи на различите моменте Вукове делатности имаЬемо

MoryhHocr да сагдедамо Вуков интерес са |едног новог аспекта. Овом при

ликом у средишту пажвье налазиКе се Вуково осеЬан>е и познаваше

нашег jesHKa повезано са географским елементима.

Жельа за проучаван>ем географи}е наших земал>а ¡авлд се код Вука

врло рано, и то паралелно са мишльу о проблемима нашега )'с:шка и

сакушьан>у умотворина. Beh почетком 1820. године, у писму Копитару,

CTOJH:

„. . . оД Бугарскога и од Циганскога )'езика неКе бити ништа!

HaJBehH he добитак бити у Српскоме ¡езику и у народним njecMa-

ма, и у гра!)и за Српску истори}у и ^еографи|у."1.

У другом писму, упуКеном исто тако Копитару, видимо како мисли

да озбшьно приступи истори)ско-географским студи)ама, те стога моли

известан 6poj кшига коje су му за посао неопходне:

„Молим вас покорно, да ми пошалите: 1) )едну мапу (на)'бол.у

и HaJHOBHjy) од ци)еле Европе. 2) 1едну мапу од Турске. 3) Jewiy

мапу од Срби)'е; а макар и ону Текели}ну Српску. 4) Roth-

kirch-ову Српску Hcropnjy (ако je наштампана). 5) Оно што je

штампано у Militärische Zeitschrift o Cpönjn (с мапом за)едно).

6) Ицингерову щгатистику (циjeлy) од Славени)е. . . 7) Какови

штатистически и исторически кнлга о циjeлoj Европи (као н.п.

што je Шицова истори}а, или ако Ви што бол.е знате). . ."г.

Пошто je добио тражени матери)ал одмах je написао критику на

Ва)нгартенов3 рад, исправл^уНи нарочито погрешке у називима.

1 Вукова преписка, I, с. 191 (3. IV 1820. г.).

1 Вукова преписка I, с. 182—3 ( 28. X 1820. г.).

• A. von Weingarten, „Über Serbien" — mit einer karte, österreichische mi

litärische Zeitschrift I (1820), 62—92, 153—181.
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Приложена географска карта (Вукова) je потпушф, има доста нотах

noJMOBa, нарочито из ороними]'е4.

Како су гаьиге, углавном страних аутора, прилично оскудне у

погледу података са нашег терена, то je неопходно путовашима упот-

пун>авати географски материал. О CBOJOJ намери да nyiyje ça тим

цшъем писао je Фридриху Аделунгу 1822. године. Ту износи како има

жел>у да после штампаша песама ir/ryje како би описао наше манастире,

трагао за старим кнлгама:

. . . „ в) замочат о Географш и Статистик! гЬхъ странъ . . ." 5.

Ту исту миcao понавльа 1826. године, износеКи и план како he je спро-

вести у дело:

„Щто се тиче путовавьа, ja бих Hajnpnje желио отиЬи преко Рвац-

ке, Далмаци)е, Дубровника и Боке Которске у Црну Гору, и оданде,

докле се може, у Ерцеговину. На путу овом гледао би сам: а) да

познам добро {език и обича}е ониje народа. . . б) ... (старе кнл-

ге). . . в) да сакупим што je више могуЬе гра!)е за Географи)у

и Штатистику ониje земагьа. . . "*.

Ова вишегодиипьа припреманд и делимично спрово^аье у дело

проучаваша географских не значе само побуде }едног човека да пружи

што више знан>а своме народу. Иза тога се кри}е Вуково схваташе о

повезаности ¡езика — граматике са географи)ом:

„Имена су села, као и остали сваки други мjeera, нужна не само за

Географи}у, него и за Истори}у и Граматику" 7.

То схватан>е je jeflan нови камен темел>ац Вукова рада. То je доказ

н>егове способности да наслути нови пут KOJHM he ce исто тако разви-

J8TH наука о ¡езику.

Вероватно су му многи замерзли што уноси тако неинтересантне

сгвари у часопис KOJH треба да послужи за забаву, jep ce он брани тиме

да то ипак може корисно да послужи ономе KOJH се баве тим проблемима :

„Истина да je oeaj забавник и онако готово пун суви pajean; али

ми je опет жао изоставити ова имена од села. Да ако се joiirre ко

« V. S., Bemerkungen zu dem Aufsätze „Über Serbien", österr. Milit. Zeitschrift,

1820, 8V. l i 2.

• Вукова преписка, юь. III, с. 434 (9/21. XI 1822. г.).

• Вукова преписка, ка. I, с. 273—4 (19/31. V 1826. г.).

7 Вук, Данила 1827. г., с. 58.
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Harje, коме he тако мила бити, као Г. П. J. Щаффарику, од кога Немо

скоро добити мапу од Срби|е, какове до сад HHJCCMO имали!"8.

Чланак о коме je реч штампан je y два дела, у Даници 1827. год. Гео-

графическо-сшашисшическо оиисанще Cpôuje и 1828. год. Имена села у

Србщи изван иашалука Бщограаскога. Први део садржи опис земл,ишта-

планина, вода, путева, градова са именима села у Београдском паша-

луку и истори}ско-етнографски опис; други je чисто статистичко на-

6pajaH>e села изван Београдског пашалука. Из врло обимног ономас-

тичког материала KOJH се налази у Вукову раду, ysehy y обзир само

неколико назива и говориЬу о нлма. То су углавном ономастикони

изабрани због тога што сам Вук на известан начин скреЬе пажн>у на

».их, задржава се — покушава{уЬи да пружи неко обjainH.cn.с.

ГовореКи о рекама у Cpönjn Вук се задржао код хидронима Мо

рава покушава}уКи да да, с )едне стране етимологи)у, с друге стране,

да одреди физичко-географски положа):

„У Срби)и je пак Hajseha вода Морава. Кориjen ове ри}ечи у

млогим }езицима значи воду, н.п. мо (Мисирски или JernnaTCKH,

откуда je и Mojcnje име добио), море, märe, Meer; зато су Срби го

тово сваку веКу воду назвали Моравом."9.

Последаьу Вукову мисао noTBpr)yjy и географске карте из почетка XVIII

века. То су >тлавном карте из збирке картографа Хомана10, и то из

1716-17. г. и 1720. г. ", и карта за Kojy се зна да je коригована од стране

комитета (Comitis Marsilii). На и.има се углавном све реке овога слива

осем Ибра и Нишаве називаjy Моравом.

Затим, Вук у свои раду Haöpaja реке са називом Морава и да}е

н>ихова ужа имена:

„. . .а) Западша или Босанска Морава. . . б) JjOKHa или Српска

Морава, Koja се зове и Ибар; в) Морава, што тече поред Вран>е;

г) Неточна или Бугарска Морава, Koja ce зове и Бинч-Морава"12.

Интересантно je да Вук помин>е Мораву Koja протиче кра) Вран>а не

зна)уЬи и не flajyhn н>ено име а посебно говори о Бинч-Морави. У тек-

• Вук, Даница 1 828. г., с. 222.

• Вук, Даница 1827. г., с. 37.

10 „Adas Novus Теггагщп Orbis Imperia Régna et Stat sexactis Tabulis Geog-

raphice demonstrans, Opera loannia Baptístae Homanni. . . "

11 Карте су cnojniia Народне библиотеке у Београду.

11 Вук, Даница 1827. г., с. 37—38.
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cry се дал>е onncyje свака од ових река посебно, али се при том не по-

мш!,с Морава Koja je детерминисана само тиме што тече близу града

Враньа.

Или недовольно познаваше чишеница или не]асност у излаган>у

довели су дотле да се и сама река и ]една аена изворишна грана обеле-

же истим именем:

„Истомна или Бинч-Морава саставл>а се из дви|е мале Мораве, од

KOJH веКа извире у ¡ужним граничним планинама, па примаjyhn y

себе различие поточиЬе тече до ниже Куршумли)е уираво к cjesepy,

а онг)е примивши у себе с ли;еве стране Топлицу, окрене се к

истоку, и тако дошавши до ниже Прокушъа, прима с десне стране

Бинч-Мораву, по том. . . Нишаву; и одатле текуЬи к западу. . .

ут]ече у западн>у Мораву. . ." 1S.

Има|уЬи у виду pannje Вукове радове у копима je помин>ан oBaj хидро-

ним, и радове других аутора код KOJHX се могу наКи поиски подаци,

чудно je да овом приликом ниje поменут термин }ужна Морава. Ради

употпунлванл материала покушаЬу да дам хронолошким редом иске

од радова у ко}има има података о имену овог хидронима.

1818. г. свеш то je могао Вук да каже у своме Р{ечнику о Моравя

jecre:

„вода, што тече кроз Cpönjy, и ут)ече у Дунаво код Кулича ниже

Смедерева."

Само две године касни}е — 1820. г. — изашао je Ва}нгартенов рад „Über

Serbien" са географском картом14- Карта je прилично jacna са досга по

датака о овом хидрониму KOJH нас HHTepecyje. Морава je опшги назив

за реке коje ми називамо: Моравица, Западна Морава и Велика Мо

рава. Измену Алексинца и Ниша се улива, према томе како je унето у

карту, река са необележеним именом (данашн»а }ужна Морава), а про-

тиче кроз Вран.е. У н>у се улива испод Корвинграда, североисточно од

Прокупл>а, Бинча Морава. Ибар тече са Косова и улива се неточно од

Карановца у Мораву.

Исте године je штампана Вукова оцена овог Ва)нгартеновог рада,

коja исто тако садржи карту Срби}е. Карта je мало веКих размера, са

више унетих података, нарочито за планине, али тешко читл>ива. У нюi

11 Вук, Даница, 1827. г., с. 39.

14 Weingarten A. von, Über Serbien, Mit einer Karte, österreichische militärische.

Zeitschrift, I (1820), s. 62—92 i 153—181.
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|е река ко|у називамо Мсравицсм сбележена као ТеНта (?). Од Ка-

рановца река дебита назив Морава, и то сста|е све до ушЬа у Думав.

Морава )е и она] део реке према истоку до ушКа Нишаве. Река ко)а

тече са |уга }е )ужна Морава.

Године 1821. штампана \с у Бечу, а прештампана 1846. у Београду

ДавидовиКева „История народа Србсксгь". У кн>изи се налази мала

„Земли у коима пребиваю Србльи" и ко|а за данаипьи хидроним }ужна

Морава да|е назив Бугарска Морава. У ню) Ибар кема другог имена,

док се Вукова Западна Морава или Бссанска овде зове само Србска Мо

рава.

Сво)е утиске са пута кроз Срби)у О.Д. Пирх14 |е штампао 1892. г.

у виду путописа. Овде псдаци за хидроним Морава углавном сдговара)у

онима из ДавидовиЬеве Историке. Пада у очи четврта вари]'анта за

назив Западне Мораве — Моравица, перед веЬ познате три: Западна

Морава, Бссанска Морава и Србска. Са йогам именом она )е забележена

и у карти „Историско-Етнографско-Географско) Срба и Српсккх )уго-

славенских земал>а у Турско) и Аустри)и": „Моравица (Морава)" тече

са )уга према северу, потом ка истоку, прима Ибар или Баранску реку,

саста)е се са Моравом ко|а долази са |уга и града опет Мораву чи|и )е

ток према Дунаву.

Из псдатака на^ених у изворима касни)им двэдесетину и више

година, видимо непознаваше за то време пссто)еКе литературе и самим

тим незнан>е нови^их података. Евстати)е МихащовиЬ18 |е 1843.г.писао:

„по свид'Ьтелству Г. Шаффарика Истор1цы су две Морав^е поз

навали, горню, и долню; овде дакле треба разум'Ьти Морав1у

долню, иначе малу названу".

У истори)и Л. Ранкеа17 налази се карта „Сербскаго княжества".

Ту се Серска Морава (ко|а долази са запада) и Белгарска Морава

(са )уга) саста)у да)уЬи Велику Мораву. Ибар )е обележен као при

тока Серске Мораве.

У преводу М. Ъ. МилиЬевиЬа штампана су 1860. г. у Београду

„Писма о истори)и Срба и Бугара одъ А. Ф. Гилфердикга" . И ту има

псдатака о Морави:

16 Ото Дубислав плем. Пирх. Путоваье по Срби}и у години 1829 (превод Д.

Ми)ушковиЬ, 1899. г).

" Еустае^е Михайлович, Иллири и Србльи или Прегледъ, Народности ста-

рос'Ьцюца Иллурика и имена, писмена и начина писана данашньи Србаля (Нови

Сад, 1843) с. 41.

17 Л. Ранке, История сербш по сербскимъ источникамъ (превод с неиачког

П. Бартенера, Москва 1857 г.) — са картом „Сербскаго княжества".
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„Да су жупе суседне са Расомъ, као што су Липляни (т.е. Косово-

пол'Ь) и Моравиште (т.е. земля око ropüt Мораве, где су вароши Мо

рава, Враня и Лесковацъ). . . подпадале. . . подъ власть бугарску"

(кн.. II, с. 57).

У oôjaiiiibeiby ce дода)е:

„Да се овде подъ именемь Морав!е ние разумевала северна, ве

лика Морав1а него една жупа Србска . . ." (гаь. II, с. 58). Из

тога се може заюьучити да су Велика и Северна Морава исто,

а данашша }ужна Морава je позната као „Горня Морава".

Такав тип поделе на горн>у и дон>у Мораву )ош увек (1863. г.)

ни]е изменен код Щафарика18.

„SluSit" pfedeväim rozeznati dvoji Moravu, jednu hozejSi 6Ш velikou,

ve dne§ni Morave a v Üblich, Dunajem na dve rozdëlenon [odkudz

v cyr. rkp. dvojnè 6. vySnii Moravë] a druhou dolcjsi fiili bul-

harskou".

У библиотеци Академи)е наука наишла сам на мапу Koja je не-

датирана али свакако касни|ег датума. То je „Mana Европске Турске—

Балканско полуострво". Наводим je само ради упоре^еиьа са осталим

изворима и као потврду за неупуНеност у веК утвр^ене чшьешще.

Западна Морава je у aoj обележена именом Велика Морава, 7ужна je

безимена а н>иховим спа}ан>ем Hacraje-Морава . Ибар je унет као притока

Велике Мораве.

Щто се тиче o6jaiiiH>eiba Вуковог о пореклу речи Морава, видимо

да je био на добром путу. Потврду за то налазимо у Lateinisches ety

mologisches Wörterbuch од А Валде — J. Б. Хофмана. Треба додати

joui и то да „морава" може да значи и било какво влажно, травнато

место (Etymologicky Slovnik jazyka ceskhoé, V. Machek); a преко на-

зива за реку термин je проширен и на noKpajHHy (y Четко)).

У кн.изи „1ллУри и Србльи или прегледъ. . . " Евсгати}е Ми-

ха)ловиЬ onncyje наше Kpajese наводеКи податке истори)ско-етнографско-

географске. При томе он даje етимолошка об)ашн>ен>а за извесне називе,

ocnaifaajyhH се углавном на старе грчке историчаре. После o6jaunbCH>a

за хидроним Дрина, KOJH он nosesyje са словенском реч)у дрена, он

каже :

19 Pavel Jos. Salïarik, Slovenské staroîitnosti; okres druhy, V Praze 1863 g., •.

227—228.
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„lader-Iadera СГадеръ — }адера) око 40. Год. пре Xpicra, по

Мели, ПдЫусу, и Птоломеу, звао се данашныш градъ Задаръ,

отъ славенске речи Ядро"19-

Стари назив за град Задар сачуван je на више места на Балкан

ском ]'езичком подруч)у као хидроним. Ево података Koje, за ово име,

наводи Георгиев:

,,'Iadep ville de Liburnie, aujourd'hui croate Zadar; lader (ladro)

ruisseau près de Salon(a); lader affluent de la Drinaca en Bosnie;

ladro, alb. Gjadri affluent du Drin. Le nom est expliqué de i. — e.

*youdh — ro"20.

Како Георгиев помшье речицу Jaflap — притоку Дрин»аче, а не помише

другу, истоимену реку у близини — десну притоку Дрине, значи, или

да му je то промакло, или да HHJC уочио шено посто)ан>е на географским

картама.

Вук je унео име Тадар у Р)'ечник, а оно je често помиаано и у оста-

лим н>еговим радовима. Pje4HHK, прво издание:

„1) вода у CpÖHJH (тече измену Цера и Гучева, и yrje4e y Дрину

ниже Л>ешнице). 2) кнежина Зворничке Hanje (око воде Jaflpa).

3) (Црни 7адар) вода у Босни (извире у Краллво} гори под Куш-

латом)."

BaJHr-артенова21 карта има уцртане обе реке са именом Тадар само

што имена на H>OJ нису обележена, док je име покра}ине — Тадар оз

начено крупним словима. Подаци одговара}у онима Koje износи Вук у

Pje4HHKy. Исте године, 1820, у мапу коja се налази уз критику Bajn-

1^ртеновог рада, Вук уноси извесне измене. За нас je важно то да je

yiuhe Jaflpa уцртано нешто мало cesepHHJe од места Лешнице. Изгледа

да je Вук заборавио на ту измену, уколико je HHJC можда само несвесно

унео, jep такву исправку читав низ година KacHHje — у другом издавьу

Р)ечника не налазимо. То je учиаено, према накнадним Вуковим на-

поменама, у треКем издан>у, у коме CTOJH да }адар „ут)ече у Дрину више

HHJC уопште било потребно да се врше измене, jep je хидроним

географски тачно обележен у првом опису.

" Op. cit., с. 37.

" V. Georgijev „La toponymie ancienne de la péninsule Balkanique et la thèse

xTiéditerranéenne, Sofia 1961, s. 33.

11 Op. cit.
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Као што то обично бива, са хидронима се пренсси име на околно

земллште. То )е потврдио Вук" и надази се забележено на старим кар-

тама Срби)е. Назив )е очуван до данас, ади га Георгиев ни;е унео у

сво|у кнлгу.

За жители у ово| области Вук каже: Зйдранин и ^<^дрйнка а при-

деву да)е облик )&дранскй, к&, кб према називу становника, об)ашн>а-

ва)уКи то на ова) начин:

„Ко)а суштествителка имена има)у на кра)у два полугласна слова,

од они овака прилагателна имена доби)а)у А меЬу и,и н.п. Босан-

-ски, земал>-ски. . . или АН пред Ски, н.п. ^адран-ски (од 1адран-

-ин), Мачван-ски (сд Мачван-ин)в.

Према материалу проф. М. ПавловиКа становници овога кра)а

Ье пре употребите придев начтьен од по|ма 7адар-)адарски. Треба

истаКи да се )ош увек чува традищф ко)у )е увео Вук, те се и данас у

Правопису ке прави диференци)аци)а код придева ^адрански за значе&е

онога што се односи на ]адранско море и онога што се сднсси на сбласт

}адар.

Има)уКи изражено осеКан>е за етимологи)у речи, Вук запажа и са

чуявшем указу]е на грешку ко)у }е учинио Ра)'иН24, сматра)уНи топониме

Борач и Пореч ]'едним истим местом. Ра)иК име Борач изводи из стари)е,

по н>еговом ми!шьен>у, речи Пореч:

„Того ради тогоже года (1436) Амуратъ воставъ на слабаго Геор-

ги!а пошгЪня землю 1 Борачъ (нъш-Ь Поречъ) засвои"*5.

Вук се задржао на томе што констату^е да Ра|иЬ ни]е у праву; у покуша)

да сам да некакво об)а1шьенье ке упушта се.

Пореч]е )е назив за предео око реке и самим тим врло раширен.

То )е тип топонима непссредно мотквисаког. У речкику ДаничиЬеву8'

на с. 374. сто)и:

„Пор'Ьчь ... то може бити кра) ко)и се и сад зове Пореч на води

се зове Треска близу Скошьа . . ."

" „Наи)а )'е по том свака разди)ел>ена на кнежине, ко)е пона^'више нма)'т

особита, по сво) прилици врло стара, народна имена, на^више од вода и брда око

ко)'и )е су. . . " (Вук, Даница 1827. г., с. 55).

" Вук, Главна свршиванл суштествителни и прилагателни имена у Српскок

)езику, Даница 1828. г., с. 122.

" „Истор1я разныхъ славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ •

Сербовъ". . . произведенная 1оанномъ Раичемъ, въ Нк-наЬ 1794 г.

21 Ра]иЬ, ор. С11., кн.. III, с. 149.

" Ъ. ДаничиН, Р)ечник из кшижевних старина српских, Београд 1863. г.
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Ту нема помена о кра)у Пореч у неточно) Срби)и.

Назив за земллште, предео око реке проширен )е и на объекте

ко)и се налазе на томе зешьишту, у првом реду на насела.

„Друго млеете Пореч у садаипьо) Срби|н".17. . . „У Пореч (су)

Смежали гд)еко)И крнвцн не само из Щумади|е. . . "**.

Хидроним Поречка река може да послужи као изванредан доказ

за то како )едном настао географски термин шири значен>е и како се уда-

льу)е од свог првсбитног значен>а. Она) термин ко)и ]с некада означа-

вао предео око реке посто)е сада назив за саму реку. Река )е била по-

моКно средство за обележаван>е кращ око в>е, сада она сама бива обе-

лежена истим именом, али вероватно доби)еним преко назива за место.

Природан пут преношеаа имена са хидронима на об)екат овде \с ми-

мои^ен:

„Све се ове планине готово свршу|у на Дунаву превисоким стр-

менитим ст)ен>ацима; а такс исто и од Поречке ри)еке до Ада-

кала1*." „Морава . . . пресеца целу земл«у. . . Десно од н>е су

мале реке; Млава, Пек, Поречка Река"30.

Очигледно |е да Пореч и Борач нема)у исту етимологи)у. Лин-

гвистичка географи)а пружа доказе о приличном бро)у топонима са ос-

новом ко)у има Борач. То )е назив за неколико села или пак за остатке

старик твр!)ава: Борач у Гружи", у Босни*1 и у Херцеговини81* ис

под Чемерна. У овом кра)у )е познато и Борачко )езеро. }една планина

код Омиша назива се Борак38, а у околини Вал>ева }С и село Борак*4.

Мала отока Дунава и село кра) н>е су Борча. Можда би се при тражеау

порекла овог имена могло поЬи од топографских оссбина ко)е су узи-

иане у сбзир при гра^еау твр^ава — брда, узвишице. То |е само |една

сугести)а. Ова етимологи)а заслужу|е да се пссебно сбради.

17 ДаничиЬ, ор. ей., с. 374.

18 Вук, Пранителстпующш Сои-Ьп. СербскШ (Историски и етнографскя син

ей), с. 87.

" Вук, Даница 1827. г., с. 33.

" Пирх, ор. ей., с. 12.

11 Вук, Даница 1834. г., с. 48 („Турци (Ье) . . . дата Србима . . . градове. . .

Рам, и Кулич, и Борач, в ... колико )ош пусти зидива у Срби)и").

" Владислав СкариК, Жупа и град Борач у Босни, Прилози II (Београд, 1922),

с. 184—188.

"' СкариЬ, ор. ей.

11 Вук, Р)ечник (1898. г.).

»« Вук, Даница 1827. г., с. 62.

}ужнословенскн филолог XXVI К
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Дебрц je село Koje се налази у Мачви, близу Шапца. НаводеКи

га у Даници, Вук KOHcraxyje да je Pajnh за име места Дебрц дао погрешно

oöjauiibeibe :

„Ниже Щапца на Сави има)у зидине Koje се, као и село око ал,

зову Дебрц (oBaj град, као столицу бившега крал>а Драгутина,

Pajnh у CBojoj Истори)и тражи у CpnjeMy испод Карловаца и око

Добринаца!)"35.

Облик имена Koje да)е Pajnh je ça до :- „Добрацъ столица Драгутинова

въ Сремъ"3*.

Етимологщу овога топонима развио je Щафарик :

„Dabr'sk, nyni Dabar (öd slova dabar, t. dobr, öi öd cyr. d'b'r'

udoli?), na nekterybh mapáh nespravne Dobar, u pramene Vuko-

staku, u jihov^chodu öd Ljubinje"37.

У другом издашу Р|ечника (у првом нема) Вук je унео више по-

датака уз реч Дебрц:

„село у Щабачко} посавини. . . код малога Дубокога мало унутра у

земл«у. Око дв)еста корака од моста гд}е je сри^еда малога Дубо

кога пошав низа Саву nosnajy се остаци од великога шанца из Са

ве па у земл>у око ¡едне четврти сахата до у Дубоки йошок (од Kojera

се и зове Дубоко). . . Народ онуда припов)еда да je онд)е (измену

шанца и Дубокога) био негда велики Грчки град"*8.

Код Скока39 налазимо записано ово:

„ВъЬгь valus dolazi у svim slavenskim zemljama, u Dalmaciji u do-

kumentima samo jednom a. 1299 vallis Dabra kod Skradina. Ne

zna se na íalost moderan oblik, pa se moíe samo nagadati, da je — re

moada romanizirano slav. — гь. S deminutivnim sufiksom — ьс bilo

bi a. 1078 villa Debric posita intra montes Massari, ali je doku

menât apkrif".

У етимолошком речнику В. Махека CTOJH за прасловенско дъбръ

од crapHJer *dhubbyti, старополлко debrz, st. словенско дъбрь, руско

дебрь, yKpajHHCKO дебр, — у значешу долина, удолина, }ама. Према овоме

" Вук, Даница 1827. г., с. 50.

" РаиЬ, op. cit., кн>. VII.

" Шафарик, op. cit., с. 282.

" Вук, Р)ечник (II, 1852).

" Р. Skok „Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta, Rad JA, knj. 224,

s. HO.
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О' и разви)ени топоними ВеЬг, ВеЬгпу, ОоЬгпа (у Четко)), код нас

Дабар, Дебр, Добрна.

Пао ми )е у очи ороним ко]и )'е употребио Вук, вероватно према

Ридлово) карти „А)дучка планина" за планину Беланицу . Он каже „Мла-

ва ко)а извире у А)дучко) планини"40. „Ха)дучки" |е често сретан

назив у географии, условллн истори)'ском прошлошЬу:

„Шумовити кра)еви Тимока, ко)И су огранак од Балкана, од како

се памти, под Турцима, нису никад били без ха)дука. . . И данас

у народу, сведоче и називи по)единих места: ха)дучки кладенац,

ха|дучки гроб и т. д."*1.

То не значи да планина ни|е имала сво) други ороним, и чудно |е то

да га Вук не помин>е, иако можемо бити сигурни да )е био познат, |ер

га наводи Пир* г

„Ускоро добисмо погдед на Млавску долину и с оне стране на ви-

соку, стрму Беланицу-шяшину (^еизев ОеЬ^г^е). . . у правду

Оршава-Ъупри)а. Име Ха)дучка планина, ко|е та) ланац носи на

Ридлово) карти, можесе применити само на )едан мали део н>егов

и само |е локално, вероватно моментано употреблен"4*.

Поводом чланка Вуковог у Даници намеКе се иде)а како би било

вредно искористити статистички дат матери)ал — само набро)ена имена

села у Срби)и. Могао би се сагдедати однос ко)и посто|и измену унетих

назива села у прво издание Р)ечника и овог матери|ала у чланку.

Било би корисно шире узети и однос целокупног бро)а ономасти-

кона ко|и посто)е у првом издан>у Р}ечника и допуна у касни)им издаши-

ма. Док издание из 1818. садржи око 238. ономастикона са нашег терена,

у треЬем издан>у )е три пута и више увеЬан- у н>ему има око 721. геог-

рафски назив.

Чиста статистика применена на ономастичке називе у разним

издашима Р)ечника не би много користила. Али уско повезане статис

тика и лингвистичка географи]а пружиле би сазнаше о томе ко|и су

типови ономастикона нарочито узимани и из ко|их кра)ева.

Овакав начин обраде ономастичког матери)ала из Вукових ра-

дова захтева доста времена и доста простора, те Не бити на)прикладни)е

припремити касни)е посебан рад такве врете.

Звездана ПавловиК-СшаменковиН

•° Вук, Дашща 1827. г., с. 40.

41 Д. К. ТовановиК, Из Тимочке Крв)ияе — Юьажевачки о!фуг (Београд,

1899) ГЛ СУД кн.. 70, с. 3.

и Пирх, ор. ей., с. 100.
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Résumé

VUK COMME ONOMASTICIEN

Zvezdana-Pavlovié-Stamenkovio

Vuk Karadzic a bien remarqué l'importance, pour la grammaire, des

éléments onomastiques comme éléments de langue. C'est ainsi qu'il a publié,

en 1827/28 déjà, un article intitulé „Description géographique statistique

de la Serbie" („Dánica" 1827/28). A ce propos, Karadáic a donné des ex

plications étymologiques d'un certain nombre de ces toponymes, tels que

hydr. Morava, Jadar, top. Porec, Boraë, Débrc, or. Hajduika planina („Mon

tagne des haidokus"). L'auteur du présent article constante que les remar

ques de Karadiié ont suscité l'intérêt pour les études onemastiques chez les

Yougoslaves, et il y joint ses commentaires. Il constate aussi que le nombre

de toponymes dans la deuxième édition du dictionnaire de Karadiié est

considérablement augmenté par rapport à la première édition. Il est à

désirer que l'on procède à une étude de géographie linguistique basée sur

ces éléments onomastiques.
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