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КЊИГА О ТОПОНИМИЈИ ЗЛАТОПЕЧАТНЕ ПОВЕЉЕ

Aлександар Лома, ТОПОНИМИЈА БАЊСКЕ ХРИСОВУЉЕ – КА
ОСМИШЉЕЊУ СТАРОСРПСКОГ ТОПОНОМАСТИЧКОГ РЕЧНИКА И БОЉЕМ
ПОЗНАВАЊУ ОПШТЕСЛОВЕНСКИХ ИМЕНОСЛОВНИХ ОБРАЗАЦА, Библиотека
Ономатолошких прилога, књ. 2, САНУ, Београд 2013, 388 стр.1

ТО ПО НИ МИ ЈА БАЊ СКЕ ХРИ СО ВУ ЉЕ ака де ми ка Алек сан дра Ло ме об -
ја вље на је као дру га књи га еди ци је Би бли о те ка Оно ма то ло шких
при ло га Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти СА НУ, по кре ну те 2010.
го ди не. Мо но гра фи ја ула зи у круг књи га чи је вред но сти не из ви ру
са мо из ре зул та та ис тра жи ва ња ва жних за од ре ђе ну на у ку и уже
или ши ре на уч не кру го ве, већ и из са мог пред ме та ис тра жи ва ња. О
на ци о нал ном и над на ци о нал ном зна ча ју Бањ ске хри со ву ље (БХ)
до бро све до чи и са ма ње на суд би на,2 коју ака де мик Ло ма на јед но -
ме ме сту по ет ски са же то оцр та ва:

„Оста ла је […] Бањ ска хри со ву ља, зла то пе чат на по ве ља вред ни ја
од зла та, јед на од нај ве ћих дра го це но сти на шег кул тур ног на сле ђа, са -

1 Ово је до ра ђе на вер зи ја при ка за об ја вље ног под овим на сло вом (без над -
на сло ва) у ча со пи су Оно ма то ло шки при ло зи XXII (2015): 755–760.

2 Суд би на ове по ве ље на у ци је би ла не по зна та све до 1889. го ди не, ка да је
про на ђе на у сул та но вој ри зни ци Ста рог Са ра ја у Ца ри гра ду. Већ на ред не го ди -
не би ла је при пре мље на за штам пу (исто вре ме но у Бе о гра ду и Бе чу) и по ја ви ла
се у два раз ли чи та из да ња. Фо то ти пи је тих из да ња, уз фо то ти пи ју из вор ног ру -
ко пи са, дру га пра те ћа до ку мен та и сту ди је, об ја вље не су 2011. го ди не (Бе о град)
у лук су зној дво том ној пу бли ка ци ји под оквир ним на сло вом По ве ља кра ља Ми -
лу ти на ма на сти ру бањ ска – Све то сте фан ска хри со ву ља (књ. I: Фо то ти пи ја
из вор ног ру ко пи са, 1–209; књ. II: Фо то ти пи је из да ња и пра те ће сту ди је, 1–255;
прир. Ђор ђе Три фу но вић). Ме ђу пра те ћим сту ди ја ма на ла зи се и сту ди ја Алек -
сан дра Ло ме, под на сло вом То по но ма стич ка све до чан ства Бањ ске хри со ву ље
(179–194), што је, у ства ри, кли ца из ко је је раз ви је на књи га То по ни ми ја Бањ ске
хри со ву ље (в. стр. 9).



чу ва на у тур ском цар ском ар хи ву, от кри ве на од стра не аустро у гар ских
чи нов ни ка, са мим тим до спе ла до нас по сред ством две ју ца ре ви на ко ји -
ма, у нај ма њу ру ку, ни је би ло у ин те ре су да раз от кри ју и ши ре исти ну о
срп ској про шло сти. То што, упр кос све му, да нас ипак рас по ла же мо овим
све до чан ством не про це њи ве вред но сти, опо ме на је на ма са ми ма да увек
и у од но су пре ма све му по шту је мо исто риј ску исти ну и прав ду“ (300).

Те мат ски оквир и струк тур ни обри си књи ге пре ци зно су на зна -
че ни ње ним на сло вом и под на сло вом: (1) на слов и пр ви део под на -
сло ва сто је у од но су ис тра жи вач ки кор пус (БХ) – пред мет и је дан од
пр во сте пе них ци ље ва и ре зул та та ис тра жи ва ња (реч ник ста ро срп -
ских то по ни ма, Реч ник то по ни ма за бе ле же них у БХ), док (2) дру -
ги део под на сло ва на зна ча ва крај њи циљ ис тра жи ва ња – до при нос
упо зна ва њу оп ште сло вен ских име но слов них обра за ца. Основ ни са -
др жај књи ге је рас по ре ђен у шест по гла вља: I Пред мет и ци ље ви
ис тра жи ва ња, II Реч ник то по ни ма за бе ле же них у Бањ ској хри -
сову љи, III Твор бе ни ти по ви то по ни ма за сту пље них у Бањ ској хри -
со ву љи, IV Раз во ји и про ме не то по ни ма од њи хо вог бе ле же ња до
да нас, V Ван то по но ма стич ки до при но си, VI Зна чај Бањ ске хри -
сову ље за кул тур ну и ет нич ку исто ри ју. На ве де ни низ на сло ва
откри ва јед ну од на ро чи тих (ме то до ло шких) вред но сти ове књи ге
– це ли ну у ко јој се сва ки на ред ни део те ме љи на прет ход ном, и из -
ван ред но гра ђе ну струк ту ру у ко јој сви де ло ви има ју са свим од ре -
ђе ну уло гу у це ли ни.

У по гла вљу ПРЕД МЕТ И ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА (11–19) нај пре се
да је је згро ви то об ја шње ње фи нал ног ци ља ис тра жи ва ња (Оп ште -
сло вен ски име но слов ни обра сци, 11–13), и то кроз ана ли зу пој мо ва
име но сло вље (м. оно ма сти ка), име но слов ни обра сци и оп ште сло -
вен ски име но слов ни обра сци. У кон тек сту обра зло же ња пој ма име -
но сло вље, аутор обра зла же и дру ге кључ не оно ма стич ке тер ми не:
нпр. де фи ни ше раз ли ку из ме ђу оног што је на зив или апе ла тив и име
или „оним“, скре ћу ћи ус пут па жњу и на „псе у до гре ци зам оним“
(тер мин про из вољ но из ве ден из дру гог де ла грч ких сло же ни ца), ко ји
се у оно ма сти ци не при ме ре но ко ри сти „уме сто – до вољ но ја сне и
ди стинк тив не – ре чи име“ (11). По ја шња ва се да утвр ђи ва ње оп ште -
сло вен ског ка рак те ра име но слов них обра за ца, ко ји се де фи ни шу
као „то по ним ске и ан тро по ним ске струк ту ре ко је се ви ше крат но
ре а ли зу ју на јед ној је зич кој те ри то ри ји у истом или ва ри ра ју ћем
ли ку“ (12), под ра зу ме ва при ме ну ком па ра тив но-исто риј ског ме то да.
Ука зу је се на по се бан зна чај нај ра ни јих до ма ћих за пи са, ко ји да ју
вер не ин фор ма ци је о твор бе ним ли ко ви ма пре суд ним „за ре кон -
струк ци ју пра је зич ких обра за ца“ (13).
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Сле ди пре ци зно од ре ђе ње за ми шље ног ста ро срп ског то по но -
ма стич ког реч ни ка – што је циљ ко ји под ра зу ме ва реч нич ку об ра ду
свих то по ни ма по све до че них у ста ро срп ским и срп ско сло вен ским
спо ме ни ци ма, укљу чу ју ћи и Бањ ску хри со ву љу (13–15).3 Потом до -
ла зи це ли на у ко јој се де скрип тив но и по ред бе но пред ста вља, а као
из вор то по но ма стич ке гра ђе и вред ну је Бањ ска (/ Све то сте фан ска)
хри со ву ља (БХ), тј. да ров на по ве ља кра ља Ми лу ти на ма на сти ру Све -
тог Сте фа на у Бањ ској, на ста ла у дру гој де це ни ји XIV ве ка:

„Осим ква ли те та и кван ти те та то по но ма стич ке гра ђе ко ју пру жа,
БХ се пре по ру чу је као по ла зи ште за је дан бу ду ћи про ду бљен и све о бу -
хва тан опис ста ро срп ске то по ни ми је и из ге о граф ских раз ло га. Од три
ве ли ке хри со ву ље, она отва ра нај ши ри увид у то по гра фи ју је згре них
срп ских зе ма ља пред не ма њић ког до ба“ (17) и „у по ре ђе њу са свим
оста лим ста ро срп ским из во ри ма пру жа нај бо љи узо рак ста ро срп ске то -
по ни ми је, и по ши ри ни за хва та и по ква ли те ту за пи са“ (16).

За раз у ме ва ње на уч ног и кул тур ног зна ча ја књи ге То по ни ми ја
Бањ ске хри со ву ље ва жно је под се ти ти да је зич ка гра ђа из БХ ни је
ушла у до са да шње исто риј ске реч ни ке срп ског (/ „срп ског или хр -
ват ског“) је зи ка (Да ни чи ћев и за гре бач ки), из про стог раз ло га што
се у вре ме из ра де или за сни ва ња тих реч ни ка за њу ни је ни зна ло.
Од вре ме на ка да је БХ по ста ла до ступ на на уч ној јав но сти, ис црп -
но су об ра ђе ни у њој са др жа ни ан тро по ни ми,4 док је то по ни ми ја
ис тра жи ва на пар ци јал но, у окви ри ма сту ди ја раз ли чи тог те мат ског
усме ре ња. Иако је реч о „хва ле до стој ним ра до ви ма“, у њи ма „ни је
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3 Ака де мик Ло ма већ 10-ак го ди на у кон ти ну и те ту об ја вљу је освр те на но ва
из да ња ста ро срп ских из во ра, под на сло вом „На име но слов ним вре ли ма“. То су,
углав ном, освр ти на у њи ма са др жа ну оно ма стич ку гра ђу, али и ко мен та ри ве за ни
за раш чи та ва ње име на (то по ни ма и ан тро по ни ма), иден ти фи ка ци ју и уби ка ци ју
по је ди них то по ни ма и сл. У ча со пи су Оно ма то ло шки при ло зи до сад је об ја вље -
но пет та квих освр та: „На име но слов ним вре ли ма. Осврт на но ва из да ња сред њо -
ве ков них ди пло ма тич ких из во ра“, ОП XVII /2004/ 459–478; „На име но слов ним
вре ли ма II. Осврт на но ва из да ња ста ро срп ских из во ра“, ОП XVI II: 457–471; „На
име но слов ним вре ли ма III“, ОП XIX–XX: 743–754; „На име но слов ним вре ли ма
IV. Осврт на но ва из да ња ста ро срп ских из во ра“, ОП XXI: 429–443; „На име но -
слов ним вре ли ма V. Осврт на но ва из да ња ста ро срп ских из во ра“, ОП XXII /2015/:
741–754. О ауто ро вим оп се жним за хва ти ма у ста ро срп ску то по ни ми ју све до че и
мно ги дру ги ње го ви ра до ви (уп. ско ри је рад „Старосрпска топономастичка грађа
у Миклошичеву нацрту словенске ономастике“. Зборник у част двеста година од
рођења Ф. Миклошича. Београд: САНУ 2013, 187–225; за остало в.
http://aleksandarlo ma.com).

4 Ми ли ца Гр ко вић. Реч ник име на Бањ ског, Де чан ског и При зрен ског вла сте -
лин ства у XIV ве ку. Бе о град 1986.



ни при бли жно ис цр пе но оно што зо ве мо то по но ма стич ким све до чан -
ством БХ“, a што је мо гу ће ура ди ти са мо у „те мељ ном раз ма тра њу
све га што БХ пру жа као то по но ма стич ки по да так, не по сре дан или
по сре дан“ (15–16). Ка ко ће мо ви де ти, у књи зи То по ни ми ја Бањ ске
хри со ву ље су упра во та ко, из ви ше раз ли чи тих пер спек ти ва, ис тра -
же ни сви то по ни ми по све до че ни у БХ.

То је на јпре ура ђе но у по гла вљу РЕЧ НИК ТО ПО НИ МА ЗА БЕ ЛЕ ЖЕ -
НИХ У БАЊ СКОЈ ХРИ СО ВУ ЉИ (19–238), што је нај о бим ни ји део књи ге
и по мно го че му књи га за се бе. Са мом Реч ни ку прет хо де ра зно вр сна
по ја шње ња ор га ни зо ва на у окви ру че ти ри под на сло ва: О по ступ ку
екс церп ци је, Струк ту ра од ред ни це, Пра ви ла тран скрип ци је и
Азбуч ни ре до след (19–22). У де лу Струк ту ра од ред ни це пред ста -
вљен је сли ков но ре чит си стем сим бо ла, без чи јег би по зна ва ња би ло
оте жа но сна ла же ње у згу сну том тек сту реч нич ких од ред ни ца.

Реч ник бро ји 651 од ред ни цу – све из дво је не на осно ву то по но -
ма стич ких све до чан ста ва БХ. На сло ви од ред ни ца да ју се у тран -
скрип ци ји – круп ним сло ви ма, уз пра те ћи по да так о гра ма тич ким
ка рак те ри сти ка ма име на ис пи сан сит ни јим сло гом (гра ма тич ки род
+ број код мно жин ских фор ми). Иза то га сле де сим бо ли ма на ја вље ни
де ло ви од ред ни ца: (1) фи ло ло шки ко мен тар („фор мал на за па жа ња
и по ја шње ња у ве зи с на чи ном пи са ња, гла сов ним ли ком, осо бе но сти -
ма де кли на ци је“ и сл.); (2) да на шњи лик име на, тј. „иден ти фи ка ци ја
име на у дру гим из во ри ма и на те ре ну“, или пак сим бол за не и ден -
ти фи ко ван (/ иш че зао) то по ним – по мо гућ ству с уби ка ци јом и гра -
ни ца ма, уз иден ти фи ка ци ју у дру гим из во ри ма; (3) ети мо ло шки суд
– ко ји као ис ход, по ред оста лог, има и иден ти фи ка ци ју име но слов -
ног обра сца (твор бе ни тип), тј. упут на од го ва ра ју ће ме сто (па ра -
граф) у по гла вљу по све ће ном твор би; и (4) ети мо ло шки ко мен тар
– с ин фор ма ци ја ма о рас про стра ње но сти име на и сло вен ским па ра -
ле ла ма, ва но но ма стич ким па ра ле ла ма, ра ни јим ту ма че њи ма, уз
мно ге дру ге по дат ке / по ја шње ња ва жна за раз у ме ва ње ети мо ло -
шког су да или име но слов ног обра сца.

При ме ра ра ди, у од ред ни ци СТУ ДЕ НИ ЦА („← Прасл. studenь, f. -a
+ -ica, & 3.2.4.“, 212) се, на кон фи ло ло шког ко мен та ра и уби ка ци -
је, нај пре на во де бли же па ра ле ле (срп ске и ју жно сло вен ске по твр -
де) а по том оне да ље, ти па „чеш. Stu de ni ce“ и „рус. Сту де ни ца у
сли ву Дње пра“, уз упут на „да ље сло вен ске па ра ле ле“ по све до че не
у ли те ра ту ри. То по ним се ту ма чи као из вор ни хи дро ним на стао
уни вер би за ци јом атри бу тив не син таг ме (АС) ти па „*Stu de na(ja) rě ka
/ vo da“, ка ко се ту ма чи и ве ћи на оста лих у БХ по све до че них то по -
ни ма исте струк ту ре (уп. ТО ПЛИ ЦА, РЫБ НИ ЦА, *ЛѢШНИ ЦА, ЛИ ПО ВИ ЦА,
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КА МЕ НИ ЦА, ЈЕЛ ША НИ ЦА итд.). Не за ви сно од то га ка ко та кве фор ма -
ци је ту ма чи мо – као ре чи на ста ле уни вер би за ци јом АС, или пак као
ре чи на ста ле не по сред ним ве зи ва њем се ман тич ке и ка те го ри јал не
је ди ни це, тј. осно ве ре чи (ов де *stu den-, ре пре зен тант иде је ‘сту де -
но’) и су фик са (ов де *-ica, не по сред на на зна ка пред ме та ко ји се
„линеарно про те жу од тач ке А до тач ке Б – ма ња ре ка / по ток / ули -
ца или сл.“),5 – по да ци о број ним бли жим и да љим па ра ле ла ма по у -
зда но све до че да је реч о пра сло вен ском име но слов ном обра сцу.

Ако би се пра ти ли пу те ви оства ре ња за да тих ци ље ва, по ка за ло би
се да Реч ник као цен трал ни део мо но гра фи је (1) пред ста вља мо дел
ста ро срп ског то по но ма стич ког реч ни ка (оства рен пр во сте пе ни циљ
мо но гра фи је), на осно ву ко га је у на ред ном ко ра ку (2) иден ти фи ко -
ва на глав ни на ста ро срп ских име но слов них обра за ца, ме ђу ко ји ма
су и оп ште сло вен ски, чи ја иден ти фи ка ци ја омо гу ћа ва оства ре ње
фи нал ног ци ља (от кри ва ње „оп ште сло вен ских име но слов них обра -
за ца“). Из Реч ни ка су, нај зад, про ис те кли и уви ди ко ји се ти чу (3)
оп шти јих лин гви стич ких (ван то по но ма стич ких) и (4) ван лин гви -
стич ких до при но са овог ис тра жи вач ког по ду хва та.

Тре ће по гла вље но си на слов ТВОР БЕ НИ ТИ ПО ВИ ТО ПО НИ МА ЗА -
СТУ ПЉЕ НИХ У БАЊ СКОЈ ХРИ СО ВУ ЉИ (239–266). То је, у ства ри, по гла вље
по све ће но струк тур но се ман тич кој ана ли зи то по ни ма по твр ђе них у
Бањ ској хри со ву љи, с по себ ним усме ре њем на твор бу ре чи.

Ка ко је сва ко по је ди нач но име са се ман тич ке (и ети мо ло шке)
стра не об ра ђе но у Реч ни ку (у окви ру реч нич ких од ред ни ца), ов де су
се ман тич кој кла си фи ка ци ји под врг ну те са мо оне то по лек се ме ко је
су у је зи ку (не рет ко и у тек сту Бањ ске хри со ву ље) жи ве ле (/ жи ве)
и из ван то по но ма стич ке упо тре бе – као апе ла тив на лек си ка (То по -
граф ски тер ми ни у Бањ ској хри со ву љи, 239–243). По ла зе ћи од то -
га да и „њи хо во обра зо ва ње спа да у апе ла тив ну, а не у то по ним ску
твор бу“ (239), аутор је те то по ни ме кла си фи ко вао са мо по зна че њу.
Из дво је не две ве ли ке гру пе (На зи ви за фи си о ге не то по граф ске
објек те и На зи ви за ан тро по ге не то по граф ске објек те), с уну тра -
шњом по де лом за сно ва ном на раз ли ка ма у при ро ди и по ло жа ју
обје ка та као де ло ва про сто ра (Хи дро гра фи ја; Ре љеф, оро гра фи ја;
Вр сте зе мљи шта итд.), од но сно, на на чи ни ма на ко је чо век ко ри -
сти, а ти ме и обе ле жа ва зе мљи шни про стор (Зе мљи шни по сед, те -
ри то ри јал на ор га ни за ци ја; Зе мљо рад ња, сто чар ство, шу мар ство;
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Ко му ни ка ци је; На се ља итд.). По себ ну (тре ћу) ску пи ну чи ни ма ли
број (то по)лек се ма ко је су у то по граф ску сфе ру име но ва ња ушле
као Ме та фо ре и екс пре сив не фор ма ци је (243).

Глав ни део овог по гла вља, а у из ве сном сми слу и цен трал ни
део чи та ве књи ге, но си на слов Твор ба то по ни ма у Бањ ској хри со ву -
љи. У свим де ло ви ма књи ге аутор на им пли ци тан или екс пли ци тан
на чин ука зу је на то да нај пре чи пут до раз у ме ва ња мно гих не ја сних
то по ни ма, као и ма њих или ве ћих то по но ма стич ких це ли на, во ди
пре ко те мељ ног раз у ме ва ња твор бе них то по но ма стич ких обра за ца,
ука зу ју ћи при том на „пр во ра зред ну ва жност ста ро срп ске гра ђе за
оп ште сло вен ску ти по ло ги ју то по но ма стич ке твор бе“ (15):

„Да би смо се при бли жи ли пра вој мо ти ва ци ји, тј. из вор ном зна че њу
не ког то по ни ма, мо ра мо га нај пре свр ста ти у не ку твор бе ну ка те го ри ју,
од ре ђе ну ка ко фор мал но – на чи ном обра зо ва ња, та ко и функ ци о нал но,
пре све га с об зи ром на основ ну ди хо то ми ју по се си ви / де скрип ти ви, а
он да по мо гућ ству и пре ма по та њим се ман тич ким ни јан са ма“ (17);
„сре ди шњу уло гу у ин тер пре та ци ји по је ди ног име на има ло би опре де -
ље ње твор бе ног ти па, ко је је пак мо гу ће са мо на осно ву не ке по сто је ће
твор бе не ти по ло ги је“ (14); Тре ба „на чи ни ти пре ли ми нар ни мо дел на
осно ву до вољ но ве ли ког ста ро срп ског узор ка, а за тим га при ме њи ва ти
и до ра ђи ва ти у ме ри у ко јој се фак то гра фи ја бу де упот пу ња ва ла“ (15).

Ни зо ви твор бе них обра за ца из ло же ни у ово ме по гла вљу као да
от кри ва ју ствар ну твор бе ну ти по ло ги ју, пре сли ка ну из је зич ке зби ље
по све до че не у Бањ ској хри со ву љи. Сти че се ути сак да је ту ти по ло -
ги ју от крио сам на чин кла си фи ка ци је, ко ји у ва жним по је ди но сти -
ма од сту па од до сад при ме њи ва них на чи на ана ли зе твор бе ре чи, у
ко ме је, по све му су де ћи, на ро чи то ва жно до след но пра ће ње нај ви ше
функ ци о нал не раз ли ке (де скрип тив – по се сив). При ме ра ра ди, у
сле ду се гру пи шу „атри бу тив не син таг ме“ (АС – син таг ме с при де -
вом као атри бу том) и асу фик сал но по и ме ни че ни (тј. то по ни ми зо ва -
ни) при де ви („асу фик сал на уни вер би за ци ја“, АУ), у окви ру ко јих
се пра ти раз ли ка по се сив (нпр. Ми ло тин по ток, Бо ље ти но) – де -
скрип тив (Пче ли ња стï на, Је ре би ње), с чи ме је по ве за но и стал но
во ђе ње ра чу на о се ман ти ци и твор бе ним функ ци ја ма мо тив них је ди -
ни ца. Исти по сту пак се при ме њу је и у ана ли зи фор ма ци ја с име нич -
ким су фик си ма („уни вер би за ци ја са су фик са ци јом“), чи ме се не по -
сред но по ка зу ју лан ци ко је по је ди ни име нич ки су фик си обра зу ју с
дру гим су фик си ма, над ле жним, из ме ђу оста лог, и за ка те го ри за ци ју
функ ци о нал не раз ли ке де скрип тив – по се сив. И у овом се по гла вљу
на утвр ђе ним ме сти ма да ју по да ци о сло вен ским па ра ле ла ма, тј. по -
твр да ма да тог обра сца у то по ни ми ји дру гих сло вен ских је зи ка.
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Као по себ ни мо де ли то по ним ске „твор бе“ из два ја ју се и дру ги
ти по ви то по ни ма, раз ли чи ти ка ко по мо ти ва ци ји та ко и по струк ту ри
(нпр. то по ни ми зо ва на лич на име на, ро дов ски на дим ци, па тро ни ми -
ци, се кун дар на де ри ва ци ја од дру гих то по ни ма итд., све до рет ких
при ме ра пре ди кат ских син таг ми), укљу чу ју ћи и уче шће ма ло број -
них стра них (суп страт них или ад страт них) и рет ких не ја сних име на.

На ове се ана ли зе уне ко ли ко на до ве зу је сле де ће (IV) по гла вље,
под на сло вом РАЗ ВО ЈИ И ПРО МЕ НЕ ТО ПО НИ МА ОД ЊИ ХО ВОГ БЕ ЛЕ ЖЕ ЊА

ДО ДА НАС (267–282). Уви ди до ко јих се до шло пра ће њем раз во ја и про -
ме на то по ни ма то ком њи хо вог сед мо ве ков ног жи во та умно го ме на -
ди ла зе ус ко то по но ма стич ку и ети мо ло шку про бле ма ти ку (в. гл. V).
На и ме, кроз пра ће ње раз во ја и про ме на у струк ту ри то по ни ма по све -
до че них у БХ от кри ва ју се про ме не си стем ског ка рак те ра – исто ри ја
фо не ма и ди на ми ка гла сов них про ме на у је зи ку као це ли ни, пре ли ви
из ме ђу чла но ва по је ди них мор фо ло шких ка те го ри ја (род и број), као
и те шко ухва тљи ве про ме не у обла сти твор бе ре чи у срп ском је зи ку.
О све му то ме ре чи то го во ре и са ми на сло ви с под на сло ви ма: За ко но -
мер ни гла сов ни раз во ји, с под на сло ви ма Раз во ји са вре ме ни са БХ (Де -
па ла та ли за ци ја р, Де ла би ја ли за ци ја ы, Озву че ње по лу гла са, За ме на
ја та, Пре лаз чр > цр), Раз во ји по зни ји од БХ (Пре лаз  > у, Пре лаз л >
о, Ели ми на ци ја х, Но во јо то ва ње итд.) и Спо ра дич ни (не си стем ски)
гла сов ни раз во ји и ко ле ба ња; по том Мор фо ло шке из ме не; Уни вер би за -
ци ја; На до град ња и раз град ња; Пре о бли ке и пре о сми шље ња.

Два по след ња по гла вља ти чу се ван то по но ма стич ких до при но -
са ово га ис тра жи ва ња.

У по гла вљу под на слов ном ВАН ТО ПО НО МА СТИЧ КИ ДО ПРИ НО СИ

су ми ра ју се на ла зи ко ји из ла зе из окви ра то по ни ми је али оста ју у
окви ри ма лин гви сти ке – ти чу се ети мо ло ги је (и лек си ке) у нај ши рем
сми слу, и исто риј ске фо но ло ги је. Нај пре се да је пре глед на ла за ве за -
них за пи та ња ре кон струк ци ја у од ре ђе ним сег мен ти ма пра сло вен ског
је зи ка, ко ја су од ин те ре са на ши рем, ком па ра тив ном сло вен ском
пла ну (До при нос по зна ва њу пра сло вен ске лек си ке, 283–285). Сле де
син те зе под на сло ви ма До при нос по зна ва њу ста ро срп ске лек си ке
(285–290), са иден ти фи ка ци јом нај ра ни јих по твр да број них основ них
и из ве де них срп ских ре чи сло вен ског по ре кла, и До при нос по зна ва њу
ста ро срп ске и пра сло вен ске ан тро по ни ми је (290). О ва жно сти син те -
за из не се них у по след њем де лу ово га по гла вља (До при нос исто риј -
ској фо но ло ги ји срп ског је зи ка, 290–294) не ка го во ри сам за вр шни
став: „По сма тран из угла суд би не прасл. *r и *y, ста ро срп ски је зик
Бањ ске хри со ву ље не по ка зу је ти пич не срп ске ино ва ци је, већ нам се
пре при ка зу је као део по зно пра сло вен ског је зич ког кон ти ну у ма“ (194).
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У по след њем се по гла вљу, ка ко му и сам на слов ка же, раз ма тра
ЗНА ЧАЈ БАЊ СКЕ ХРИ СО ВУ ЉЕ ЗА КУЛ ТУР НУ И ЕТ НИЧ КУ ИСТО РИ ЈУ. На -
кон под се ћа ња на дру штве не при ли ке у ко ји ма је гра ђе на ма на стир ска
цр ква у Бањ ској и усло ве у ко ји ма је за о кру жи ван све то сте фан ски
по сед, сле де освр ти на по је ди на отво ре на пи та ња из до ме на срп ске
кул тур не и ет нич ке исто ри је. Оче ки ва но је што су сви аспек ти ана -
ли зе то по ни ма БХ по ка за ли да је „цео тај ве ли ки про стор у вре ме из
ко јег по ти чу на ши из во ри по стао, у пу ном сми слу ре чи, сло вен ска
зе мља, обе ле же на, од де се тог сто ле ћа на о ва мо, по себ ним је зич ким
иден ти те том – ста ро срп ским“ (299). На зна чај исто риј ске оно ма -
сти ке за кул тур ну и ет нич ку исто ри ју од ре ђе ног про сто ра ука зу је
ауто ров став да ће се о прет ход ном ста њу мо ћи су ди ти тек он да кад се
ов де ство ре на „сли ка про ве ри и до пу ни ана ли зом то по но ма стич ке
гра ђе из дру гих ста ро срп ских из во ра и укр сти са са зна њи ма до ко -
јих до ла зе дру ге лин гви стич ке и ван лин гви стич ке ди сци пли не: ан -
тро по о но ма сти ка, ар хе о ло ги ја, фи зич ка ге о гра фи ја, ге не ти ка“ (299).

По треб но је, нај зад, са оп шти ти и то да је књи га опре мље на
свом уста ље ном на уч ном апа ра ту ром, али да са др жи и део ко јим
сво је мо но гра фи је опре ма ју на ро чи то акри бич ни ауто ри. На по ре -
до с це ли на ма ко је чи не уста љен део на уч них мо но гра фи ја (СКРА -
ЋЕ НИ ЦЕ /301/, ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА /302–310/ и ре зи ме на ен гле ском
је зи ку, 382–386), сто ји це ли на ко ја ко ри сни ку књи ге омо гу ћа ва лак
и брз увид у тра же ни по да так. Реч је о ис црп ном ин дек су ре чи (IN -
DI CES, 311–381) раз де ље ном у два гру пе: Ин декс име на (ћи ри ли ца,
311–338; ла ти ни ца, 339–345; грч ки, 346) и Ин декс ре чи (из око 20 је -
зи ка, укљу чу ју ћи и пра сло вен ски, 347–381). О сло же но сти и вред -
но сти мо но гра фи је То по ни ми ја Бањ ске хри со ву ље, те и о тру ду ко ји
је у ње ну из ра ду уло жен, све до чи и са ма чи ње ни ца да Ин декс са др -
жи пре ко 3500 име на и око 3500 дру гих ре чи. Ин декс ре чи у ства ри
је ин декс ре чи и су фик са, с бли зу хи ља ду ре кон стру и са них пра сло -
вен ских је ди ни ца, од ко јих су мно ге до пу ње не но вим зна че њи ма. Ту
је и 20-ак пра сло вен ских ре кон струк ци ја за пот пу но но ве ре чи.

Реч је, да кле, о књи зи ко ја со бом но си ви ше стру ку на ци о нал ну
вред ност и из ван ред но ве лик зна чај за ср би сти ку, али и за сла ви -
сти ку и лин гви сти ку уоп ште.

Јованка Радић*
Институт за српски језик САНУ
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