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Ономастички речници

1. Одређење ономастичких речника. Оно-
мастички речници српског језика пред-
стављају специјализоване речнике који пре-
зентују неки део српског ономастикона: 
топонимију одређене области или краја, 
презимена, имена. Бавећи се лексичком 
грађом с периферије лексичког система, они 
имају за циљ да на систематизован лексико-
графски начин тематски прикажу одређену 
ономастичку област. Као веома особена (у 
историјском, етнолошком, културолошком 
погледу), ономастичка грађа се тако на 
својеврстан начин уткива у лексички систем 
српског језика и чини интегрални део њего-
вог општег лексичког фонда. 

2. Од дародавница до именика – развојни 
пут ономастичких речника. Ономастички 
речници су новија лексикографска творевина 
у пуном и правом смислу те речи. Међутим, 
уређени пописи ономастичкога материја-
ла, нешто налик на ономастичке речнике, 
временски се везују за средњи век и средњо-
вековну српску државу. Тако је у рукопису 
познатом под називом Дечанске хрисовуље 
из 1330. године забележено око 6.000 имена 
(Аладин, Адан, Алтоман, Андроник, Андрош, 
Бабунац, Багреш) и презимена особа којима је 
краљ Стефан Урош Дечански дао да живе на 
дарованој земљи. Ова дародавница се данас 
сматра првим важнијим великим извором за 

1. Определение ономастических словарей. 
Ономастические словари сербского языка – 
это специализированные словари, которые 
представляют различные части сербского 
ономастикона: топонимию определенной 
области или местности, фамилии, имена. 
Эти словари занимаются лексическим мате-
риалом, находящимся на периферии лек-
сической системы, и цель их состоит в том, 
чтобы систематизированно, лексикографи-
ческим способом, тематически представить 
определенную ономастическую область. 
Ономастический материал очень специфи-
ческий (с точки зрения истории, этнологии, 
культурологии), и как таковой, он своеоб-
разным способом вплетается в ткань лекси-
ческой системы сербского языка и является 
интегральной частью его общего лексиче-
ского фонда.

2. От дарственных до телефонных справоч-
ников – путь развития ономастических словарей. 
Ономастические словари – это доста точно 
новый продукт лексикографии в полном и 
истин ном значении этого слова. Однако упо-
рядоченные записи ономастического матери-
ала, немного похожие на ономастические сло-
вари, появляются в Средние века в средневе-
ковом сербском государстве. Так, в рукописи, 
известной под названием Дечанске хрисовуље, 
которая датируется 1330 годом, записано око-
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реконструкцију древног српског именослова. 
Именослов код Срба надаље су попуњавали 
бројни други ранији и познији средњовеков-
ни извори уприличени махом у виду спискова 
житеља који су имали прагматичну намену 
– евиденцију особа као носилаца феудалних 
дажбина или штогод друго. У спису Ката-
старски пописи Београда и околине 1476–1566. 
(чији се оригинал данас чува у Цариграду), 
поред мушких особа (Алекса, Андрија, Бабић, 
Баја, Бајан, Бајин), пописане су и удовице као 
носиоци кућнога имања (Браница, Велика, 
Весела, Вишесава, Владисава). Овај спис, пи-
сан екавицом с грађом из околине Београда, 
сремског и смедеревског санџака, важан је 
и звор за реконструкцију српског именослова 
у средњем веку, посебно мушког, а унеколико 
и женског. 

Наводећи крштена имена у Српском рјеч-
нику из 1818. године (Аврам, Адам, Алекса, 
Алексије; Ана, Андријана), Вук Караџић је 
у предговору оштроумно запазио: „Ова кр-
штена имена Српска, што се налазе у овој 
књизи, живе и данас у народу Српскоме, по 
неким мјестима мање, по неким више. По Ср-
бији млого и више има по Шумадији и доље 
преко Мораве, него горе преко Колубаре; 
а по Сријему, по Бачкој, и по Банату, више 
и има у презименима, него у именима.” Као 
лексикограф префињене природе, Вук се с 
оправдањем може означити родоначелником 
модерне српске ономастичке лексикогра-
фије. Вукова топономастичка грађа записана 
у познијим списима, нпр. у спису Географиче-
ско-Статистическо описаније Србије (штам-
паном у Даници за 1827. год.), данас чини 
незаобилазни извор за проучавање топони-
мије Србије, њеног географског, историјског 
и етнографског описа. Овамо су евиденти-
рана бројна имена села, међу њима Частрна, 
Дићи, Дрлупа (нахија Бијоградска), необична 

ло 6 000 имен (Аладин, Адан, Алтоман, Андро-
ник, Андрош, Бабунац, Багреш) и фамилий лю-
дей, которым король Стефан Урош Дечанский 
позволил жить на дарованных землях. Эта дар-
ственная в настоящее время считается первым 
важным крупным источником для реконструк-
ции древнего сербского именослова. Позже 
сербский именослов попо лнялся другими 
многочисленными более ранними и поздни-
ми средневековыми источниками, чаще всего 
в виде списков населения, имевших прагмати-
ческое назначение, – учет податного населения 
или с другими целями. В тексте Ката старски 
попис Београда и околине 1476–1566 (оригинал 
в настоящее время хранится в Стамбуле), по-
мимо мужчин (Алекса, Андрија, Бабић, Баја, 
Бајан, Бајин), записаны и вдовы как собствен-
ники домохозяйств (Браница, Велика, Весела, 
Вишеслава, Владисава). Этот текст написан в 
экавской произносительной норме, а материал 
из окрестностей Белграда, сремского и сме-
деревского санджака является важным источ-
ником для реконструкции сербского средне-
векового именослова, особенно мужского, но 
отчасти и женского.

Приводя в словаре Српски рјечник 1818 
года канонические имена (Аврам, Адам, Алек-
са, Алексије; Ана, Андријана), Вук Караджич 
в предисловии остроумно замечает: «Эти 
крестные имена сербские, что находятся в этой 
книге, живы и по сей день в народе сербском, 
в иных местах меньше, в иных больше. Много 
по Сербии и еще больше есть по Шумадии и 
там, за Моравой, чем за Колубарой; а в Среме, 
в Бачке и в Банате больше в фамилиях, чем в 
именах». Вук был тонким лексикографом, и 
его можно совершенно оправданно назвать 
родоначальником современной сербской оно-
мастической лексикографии. Топономастиче-
ские материалы Вука, записанные в поздних 
трудах, например, в труде Географическо-Ста-
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по својој творбено-семантичкој структури 
и веома инспиративна у етимолошком по-
гледу. Идејно и методолошки на овај Вуков 
спис о слања се Котуровићев Речник места у 
Краљевини Србији (Београд, 1892).

Извори с краја XIX века комплетнији су, 
сређенији и у лексикографском смислу бли-
жи савременим ономастичким речницима. 
Спис Тихомира Остојића Српска народна 
имена (Календар манастирске штампарије за 
просту 1895. годину), с именима махом сло-
венског порекла (Бајило, Бајин, Балин, Ба-
лић, Балосин, Балота, Баља, Баљен, Баљета, 
Баљин, Бан; Бека, Бекица, Бела, Белава, Бела-
на, Белица, Белосава, Белослава), својеврсно је 
сведочанство о националном буђењу и поче-
тку општег препорода код Срба. Истовреме-
но, он је показатељ тежњи да се српском име-
нослову дају истинска национална обележја. 
С краја XIX века је и именослов дат у спису 
митрополита Михаила Месецослов православ-
не хришћанске, опште и српске цркве (1898): с 
мушким и женским именима словенскога по-
рекла и календарским именима наведеним у 
мањој мери (Бајко, Бајо, Балша, Баоша, Бела-
дин; Алексија, Бекилка, Белавка, Белица), „овај 
именослов је” – како је запазила М. Грковић – 
„одиграо значајну улогу у формирању речника 
наших имена у почетку XX века”. 

Од именика уприличених за различите 
потребе (пореске, верске, административне, 
војне и др.), временом је сазревало гледиште 
да израда различитих тематски одређених 
речника пред српском националном култу-
ром и науком стоји као преки и веома важан 
задатак. Тако се заправо ушло у XX век, који 
карактерише недовољно организован рад 
углавном стављен у руке појединаца ван пра-
вих институционалних оквира. 

3. Рад на ономастичким речницима у XX 
веку. Досадашњи штампани томови Речника 

тистическо описаније Србије (напечатанном в 
Данице за 1827 год) в наше время являются 
обязательным источником для изучения топо-
нимии Сербии, ее географического, историче-
ского и этнографического описания. Здесь за-
фиксированы многочисленные названия сел, 
среди них Частрна, Дићи, Дрлупа (нахия Бел-
градская), необычные по своей словообразо-
вательно-семантической структуре и весьма 
вдохновляющие с этимологической точки зре-
ния. Идейно и методологически на этот труд 
Вука опирается словарь Котуровича Речник 
места у Краљевини Србији (Белград, 1892).

Источники конца ХIХ века более полные, 
упорядоченные, и в лексикографическом смы-
сле они ближе к современным ономастиче-
ским словарям. Труд Тихомира Остойича 
Српска народна имена (Календар манастирске 
штампарије за просту 1895. годину) с имена-
ми, в основном, славянского происхождения 
(Бајило, Бајин, Балин, Балић, Балосин, Балота, 
Баља, Баљен, Бан; Бекица, Бела, Белава, Бела-
на, Белица, Белосава, Белослава) – это своего 
рода свидетельство национального пробуж-
дения и начала общего возрождения сербов. 
В то же время это показатель стремления 
придать сербскому именослову истинные 
нацио нальные черты. Концом ХIХ века также 
датируется и именослов, приведенный в труде 
митрополита Михаила Месецослов православ-
не хришћанске, опште и српске цркве (1898), с 
мужскими и женскими именами славянского 
происхождения и, в меньшей степени, кален-
дарными именами (Бајлщ, Бајо, Балша, Баоша, 
Беладин, Алексија, Бекилка, Белавка, Белица). 
«Этот именослов, – как отметила М. Гркович, – 
сыграл важную роль в формировании словаря 
наших имен в начале ХХ века».

По мере накопления списков, составлен-
ных для различных нужд (налоговых, религи-
озных, военных, административных, и т.п.) со 
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САНУ (1–20) и његова грађа (сакупљана од 
краја XIX до краја XX века) садрже обиље 
презимена и личних имена. Ако би се онома-
стичка грађа из наведеног речника засе бно 
приредила – то ипак не би било довољно за 
целовиту слику нашег именослова. Такво 
сазнање вероватно је подстакло др Милицу 
Грковић да се да на претрагу бројних исто-
ријских и савремених извора који у некој 
мери садрже српска лична имена. Резултат 
њенога рада чини Речник личних имена код 
Срба (Београд, 1977), састављен на основу 
грађе прибране из 40 историјских извора и 
савремене грађе сабране из 92 пункта српске 
етничке територије. То је најпотпуније дело 
ове природе код нас, речник историјски и 
савремени у подједнакој мери. Оно је пред 
нас изнело особен свет именовања, свет име-
на – лексику надасве занимљиву у језичком, 
етнолошком, историјском, културолошком и 
сваком другом погледу. Пажљивим праћењем 
антропонимијског система изложеног у реч-
нику Милице Грковић могуће је уочити како 
се заправо померао лексикон имена код Срба, 
који су фактори (језички и ванјезички) били 
карактеристични за именовање у средњем 
веку, шта је обележавало XIX век, шта је ти-
пично за XX век, у коликој мери се прожимају 
најстарији и савремени српски именослов и 
који друштвено-историјски фактори утичу 
на такве промене. Уз то, Речник личних имена 
код Срба обогаћен је прецизирањем извора, 
међусобним повезивањем имена и њихових 
варијантних форми (Деша, од Десимир, Де-
сислав итд.; Душна, од Душ(а)+на), давањем 
творбених формула (Негоје, изведено од ко-
рена нег + оје) и етимолошких бележака (Не-
гроје, рум. име Negru, лат. niger – црн) – што 
је усложњавало ионако компликован лекси-
кографски подухват, али га и профилисало у 
погледу научних и стручних захтева.

временем формировалось мнение, что состав-
ление различных тематических словарей – это 
неотложная и весьма важная задача сербской 
национальной культуры и науки. Так, на рубе-
же ХХ века можно отметить, что работа была 
недостаточно организована, находилась в 
руках отдельных лиц, вне настоящих институ-
циональных рамок.

3. Работа над ономастическими словаря-
ми в ХХ веке. Напечатанные до настоящего 
времени тома словаря Речник САНУ (1–20) 
и словарные материалы к нему (собранные с 
конца ХIХ века до конца ХХ века) содержат 
огромное число фамилий и личных имен. Если 
бы ономастические материалы из указанного 
словаря были упорядочены отдельно, все-таки 
этого было бы недостаточно для полной кар-
тины нашего именослова. Понимание этого, 
по все вероятности, и вдохновило доктора 
Милицу Гркович на поиск множества истори-
ческих и современных источников, которые в 
том или ином количестве содержат сербские 
личные имена. Результатом ее труда стал сло-
варь Речник личних имена код Срба (Белград, 
1977), составленный на основе материалов 
40 исторических источников и современ-
ных материалов, собранных в 92 населенных 
пунктах сербской этнической территории. 
Это у нас наиболее полный труд такого рода, 
словарь, в равной степени исторический и  
современный, который представил нам осо-
бый мир номинации, мир имен – лексику, 
чрезвычайно интересную в лингвистическом, 
этнологическом, историческом, культуро-
логическом и ином смысле. Внимательное 
изучение антропонимической системы, изло-
женной в словаре Милицы Гркович, позволяет 
пон ять, как, собственно говоря, изменялся лек-
сикон имен у сербов, какие факторы (языко-
вые и экстралингвистические) были характер-
ны для номинации в Средние века, что было  
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У оквирима ширих истраживања Шај ка-
шке (предео у југоисточном делу Бачке) на-
стао је Речник презимена Шајкашке (Нови Сад, 
1983), као заједничко дело Гордане Вуковић и 
Љиљане Недељков. То је први патронимијски 
речник на подручју српског (српскохрват-
ског) језика. Ауторке га одређују као историј-
ски речник (обухвата презимена Шајкашке из 
XVIII и XIX века), али у њему добар део прези-
мена несумњиво има савремени карактер (јер 
осим осипања и премештања становништва, 
није било других већих узрока који би се одра-
зили на знатније затирање већ постојећих пре-
зимена). У речник је унесено 5.155 презимена 
(махом из матичних књига), што представља 
позамашан фонд с обзиром на обим и насеље-
ност области одакле она потичу. Презимена су 
наведена азбучним редом и пропраћена пода-
цима када су забележена и из којег ужег дела 
Шајкашке потичу. Као такав, Речник презимена 
Шајкашке је изузетно важно културно-исто-
ријско сведочанство о српском становништву 
као компактном граничном елементу у сре-
дишњем делу данашње Војводине. У обимном 
предговору презимена Шајкашке с обзиром 
на видове мотивисаности подељена су у три 
велике скупине: деантропонимна (презимена 
од антропонимијских основа), детопонимна 
(презимена од топонимијских основа) и де-
апелативна презимена. У предговору се даје 
и индекс фреквентности (Попов, Јовановић, 
Павлов, Ђукић – најучесталија су презимена 
у Шајкашкој), али у Речнику претежу сасвим 
ретка образовања, веома често посведочена 
једанпут (Абурић, Агин, Газимиров, Јеловчанић, 
Крстул, Ораовски, Панталејмунов, Шићаровић 
итд.). Ако би се слика презимена Шајкашке 
рефлектовала на цело српско етничко под-
небље – ни замислити се не би могло какву су 
патронимијску грађевину подигли Срби као 
етничка заједница.

характерно для ХIХ века, что типично в ХХ 
веке, в какой мере имеет место взаимопроник-
новение древнейшего и современного серб-
ского именослова, и какие социально-истори-
ческие факторы влияют на такие изменения. 
Кроме того, словарь Речник личних имена код 
Срба дополнен уточнением источников, уточ-
нением связей между именами и их вариант-
ными формами (Деша, от Десимир, Десислав 
и т.п.; Душна от Душ(а+на), приведением сло-
вообразовательных формул (Негоје, от корня 
нег+оје) этимологическими пометами (Не-
гроје, рум. имя Negru, лат. niger – черный), что 
усложняло работу над и без того сложным лек-
сикографическим трудом, но и придало ему 
специальный характер с точки зрения научных 
и профессиональных требований. 

В рамках более широких исследований 
Шайкашки (местность в юго-восточной части 
Бачки) был составлен словарь Речник презиме-
на Шајкашке (Нови-Сад, 1983) как совмест-
ный труд Горданы Вукович и Лиляны Недель-
ков. Это первый словарь патронимов на тер-
ритории сербского (сербскохорватского) 
язы ка. Авторы определяют его как историче-
ский словарь (включены фамилии Шайкашки 
ХVIII–ХIХ вв.) но значительная часть фамилий 
в нем, несомненно, носит современный харак-
тер (так как кроме рассеяния и перемещения 
населения не было других более крупных при-
чин, которые бы отразились на существенном 
искоренении уже существующих фамилий).  
В словарь включено 5  155 фамилий (преи-
мущественно из книг записей гражданского 
состо яния), что представляет собой весьма  
обширный фонд с учетом плотности населе-
ния области. Фамилии расположены в алфа-
витном порядке и сопровождаются сведе-
ниями о том, когда они зафиксированы, из 
какого именно района Шайкашки они проис-
ходят. Как таковой словарь Речник презимена 
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Особено место међу ономастичким реч-
ницима има дело Велимира Михајловића: Име 
по заповести (Београд, 1992). Реч је (како то 
у поднаслову стоји) о императивном онома-
стикону српскохрватског језика. Уређено као 
речник, дело Име по заповести далеко је више 
од тога: то је заправо творбено-семантичка, 
етимолошка и етнолингвистичка анализа пре-
ко 500 двокомпонентних лексичких јединица 
(презимена, топонима, надимака) с импера-
тивом као првим делом сложенице и имени-
цом као њеним другим делом. Почевши од 
одреднице Бадивук до одреднице Шушибуре, 
Михајловић је на основу историјских извора 
и савремене ономастичке грађе пропраћене 
бројним паралелама (нпр. уз презиме Пари-
вода: Париводски, Париводин, Париводић) 
разјаснио многа наша загонетна презимена 
и необично именоване топониме, те показао 
да овакве форме чине специфичан творбе-
ни образац који није својствен само српском 
(српскохрватском) ономастикону. 

С израдом топонимијских речника није 
се одмакло далеко. Два су главна разлога што 
су се лексикографски подухвати такве при-
роде (и поред постојања институционалних 
оквира у новије време) до данас углавном 
сводили на уже области: а. непрегледно море 
топографских објеката на територији српског 
језичког поднебља; б. мали број стручно 
оспособљених појединаца који би могли да 
носе тако обиман и сложен посао. Па ипак, 
као плод ономастичких истраживања у Ср-
бији, повремено се појављују и топонимијски 
речници или дела која имају карактер таквих 
речника. У том погледу поменимо студију 
Звездане Павловић Хидронимски систем слива 
Јужне Мораве (Београд, 1994), која у свом сре-
дишњем делу садржи обиман речник хидро-
нима с пропратним напоменама семантичке, 
творбене и етимолошке природе. Већи део 

Шајкашке – исключительно важное культур-
но-историческое свидетельство о сербском 
населении как компактном пограничном 
элементе в центральной части современной 
Воеводины. В объемном предисловии фами-
лии Шайкашки по виду мотивированности 
поделены на три большие группы: деантро-
понимичные (фамилии, произошедшие от 
антропонимических основ), детопонимичные 
(фами лии от топонимических основ) и деа-
пеллятивные фамилии. В предисловии при-
водится также индекс частотности (Попов, 
Jовановић, Павлов, Ђукић – наиболее часто 
встречающиеся фамилии в Шайкашке), но в 
словаре преобладают совсем редкие слово-
формы, очень часто верифицированные всего 
один раз (Абурић, Агин, Газимиров, Jеловчанић, 
Крстул, Ораовски, Панталејмунов, Шићаровић 
и т.п.). Если экстраполировать картину фами-
лий Шайкашки на всю сербскую этническую 
территорию, то невозможно даже вообразить, 
какое патронимическое сооружение воздвиг-
ли сербы как этническое сообщество.

Особое место среди ономастических сло-
варей занимает труд Велимира Михайловича 
Име по заповести (Белград, 1992). Речь идет 
(как это написано в подзаголовке) о импера-
тивном ономастиконе сербскохорватского 
языка. Составленный как словарь, труд Име по 
заповести представляет собой нечто большее: 
это, по сути дела, семантический, этимологи-
ческий и этнолингвистический анализ более 
500 двухкомпонентных лексических единиц 
(фамилий, топонимов, прозвищ) с императи-
вом как первой частью сложного слова и суще-
ствительным как второй частью. Начиная от 
леммы Бадивук до леммы Шушибуре, на основа-
нии исторических источников и современного 
ономастического материала, сопровождаемо-
го многочисленными параллелями (например, 
к фамилии Паривода: Париводски, Париводин, 
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осталих радова сличне методолошке заснова-
ности (некад ужих, некад ширих) штампан је 
у Ономатолошким прилозима као специјали-
зованом зборнику Српске академије наука и 
уметности посвећеном ономастичкој пробле-
матици. Обимнијим и важнијим прилозима 
обухваћен је Пећки Подгор (Светозар Стијо-
вић), Белица ( Јованка Радић), хидронимија 
Поречја Тимока ( Јакша Динић) итд. Њихов 
обим и карактер показатељи су какви лекси-
кографски изазови стоје пред српском топо-
номастиком, пред истраживањем и лексико-
графским представљањем српске топонимије 
у XXI веку. 
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Париводић), Михайлович растолковал многие 
наши загадочные фамилии и необычные топо-
нимы, а также показал, что такие формы явля-
ются специфической словообразовательной 
моделью, свойственной не только сербскому 
(сербскохорватскому) ономастикону.

С составлением топонимических словарей 
существенно продвинуться не удалось. Две 
главные причины того, что лексикографиче-
ские попытки такого свойства (несмотря на 
суще ствование институциональных рамок 
в новейшее время) до настоящего времени в 
осно вном сводились к более узким областям:  
а. необозримое море топографических объек-
тов на территории сербского языка; б. недоста-
точное количество подготовленных профессио-
налов, которые могли бы выполнить такую 
сложную и большую работу. Но, тем не менее, 
как результат ономастических исследований 
время от времени в Сербии появляются и топо-
нимические словари или работы, имеющие 
хара ктер таких словарей. В этом смысле следует 
упомянуть исследование Звезданы Павлович 
Хидронимски систем слива Jужне Мораве (Бел-
град, 1994), которая в средней части содержит 
объемный словарь гидронимов с сопроводи-
тельными примечаниями семантического, 
слово образовательного и этимологическо-
го харак  тера. Большая часть работ с подобным 
методологическим основанием (иногда более 
узких, иногда более широких) опубликована в 
сборнике Ономатолошки прилози, специали-
зированном издании Сербской академии наук 
и искусств, посвященном ономастической 
проблематике. Объемные и важные исследова-
ния посвящены Печскому Подгору (Светозар 
Стийович), Белице (Йованка Радич), гидрони-
мии Поречья Тимока (Якша Динич) и т.д. Объ-
ем и характер этих работ – это показатель того, 
какие вызовы ожидают сербскую топономасти-
ку в области исследования и презентации серб-
ской топонимии в ХХI веке.
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