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ПРИЛОЗИ И ГРАБА

Драган ПОПОВИТЬ УДК 801.зи<м7.Ш)

Завод за заштиту споменика културе 
Сремска Митровица

ТОПОНОМАСТИКА СРЕМА

Атгстракт — На основу неколико хил»ада топонима са подруга  
Срема (карловачке enepxnje) аутор je направио прву тииологецу, 
указао на етнониме као категоризу xoja обзаниьава присуство наро
да* затим на називе кози осветлавазу миграциЗе становништва, топо
ниме биланог и животишског света, необична и неразумл»ива имена, 
занимала, титуле стелен сродности и сл.

Топономастички материал пружа могуЪност за проучава- 
н»е прошлости овога Kpaja у дужем временском раздобл>у. Кроз 
називе насел>ених места (о^конимм), пол>а (тапоними), река и бара 
(хидроними), брда и висова (ороними) или имена народа (етнони- 
ми) уочавазу се процеси мигранта и порекла становништва ко]и 
су живели или живе на овом тлу, тако да топ ономастику може- 
мо оматрати поузданим историдским извором у недостатку писа- 
них докумената или се барем озбил>но мора узети у обзир као 
комплементарна rpai>a приликом стваран>а научних синтеза.

На потребу сакушьаша и издаван>а ]едног корпуса или реч
ника, у коме би се нашли ови BojBÔ aifCKH топоними, први je 
указао neïap  Скок,1 ко}и спада у пионире ове научне дисципли
не. Према овом аутору, после велике сеобе народа у раном сред
нем веку само су два народа Koja у Возводили cTBapajy имена 
насел>а, Hajnpe Словени онда Ма^ари, да би ce у XVIII веку на- 
кон колонизащце Макара, Немаца, Словака и Русина створио 
етнографски мозаик од некада чисто српоке Возводине. У овом 
последнем четвртом периоду CTBapajy имена насел>а сва три сло- 
венска миграциона елемента Раци (Орби), Бушевци и Сокци. Спо
радично CTBapajy топониме и Турци и овде треба разликовати

1 П. Скок* 1939, 108—127.
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214 Д. ПоповиК

два хронолошка cnoja. Hajinpe они Kojn припада j у Печешезима 
(племе Бисени — топоним Бешеново), Куманима и Аварима и 
други Kojn припада уужмим Турцима или Оомашицама (Ашаньа, 
Чалма, Паланка и др.). Душан ПоповиЬ2 je уочио знача] топоно- 
мастике, тако да je уложио велики труд да сакупи, систематизу- 
je и обради у виду регистра неколико хил»ада nojtMOBa, ко]к по- 
KipnBajy простор сремско-карлавачке enapxnje.

Овом проблематиком бавио се Велимир Mиxajлoвиh у сво- 
joj дисертациди, Koja третира пoдpyчje Фрушке горе, а ли нам 
резултати ових истраживан>а нису познати, jep нису публико- 
вани. На другом месту, исти аутор,3 анализира теритаря^у равног 
Срема, ставл^уКи акценат на етимологоцу насел>а Адашевци, 
Бу^ановци, Бешка и MiH^nja. У CBojoj студии о топономастици 
Орема, Оветозар Георгиjeenh'* истине веома знача] но учешЬе Вла
ха, делимично и Цинцара у обликован>у и одре^иваиу имена oj- 
конима у периоду XVI—VIII века. Тако су Рума и Грк (данаш- 
кье име ВишньиЬево) цинцароког порекла, док се имена око 40 
насел>а у Срему везу]у за Влахе.

Занимл>ива je юьига Jocnna Смодлаке5 у xojoj аутор об- 
janiKbaBa настанак имена наших HajBehnx река, планина, градова 
и других географоких nojMOBa, обращу j у Ни у пшрем контексту 
и аномастичке проблеме, ставл^уЬи тежиште на Дaлмaциjy. 
üowpynje Срема поминье се узгредно, уз наво^ен>е неколико то
понима ко}и су отите познати и научно o6jанпьени. Омодлака 
сматра да имена насел^а Брдевик, Илок, Ириг, Огар и Шид по- 
тичу из ма^арског je3HKa.

HajcTapnjn топоними настали на овом тлу оставл>ени су 
нам у наслеге у словенизованом облику и потичу из предрим- 
оког и римског периода. То су остаци je3HKa народа, Koje су на 
ово] териториj и Hajnpe покорили Келти, а после н>их и Рим- 
л>ани. О je3mcy ових племена, Koja су живела у Срему, ме^у 
KojHMa можемо чврсто фиксирати Амантине, Бреуке и Керна- 
кате, не знамо ништа, ако изузмемо неколико личних или поро- 
дичних имена у латинско} транскрипции. Према П. Скоку6 реч 
Дунав je келтоког порекла (грчки — Istres; латински Danuvius 
(Danubius) — горши и средши ток, односно Hister за дон>и ток 
Дунава), Kojy je у овом облику донело у Bojвoдинy покретно 
становништво словенског порекла, xoje се овамо селило веК од 
XIII века, од времена крал»а Стефана Драгутина. У старом веку 
река Тиса звала ce Pathissus, али шта значи ова реч и коме 
je3MKy припада, данас нико не зна. 1Ьен данапиьи назив je очи- 
гледни доказ да су овде живели Словени пре доласка Макара. 
Река Босут crojn у непооредно] вези са предсловенским Bassante,

2 Д. ПоповиЬ 1950.
3 МихадловиЬ В, 1966—67, 157—162.
4 С. ГеорпцевиЬ, 1984, 1—45.
5 С. Смодлака, 1946, 15.
6 П. Скок, 1939, 113 и д.
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а лен  латински назив у римско даба je Bacuntius. Латински об- 
лици имена Savus и Dravus, постали су Сава и Драва, jep Сло- 
вени Aajy старим именима наставак — a, CTBapajyhn тако жен
ски род према CBojoj речи — река. У време велике сеобе народа 
битно су се измениле етншрафске и зезичке прилике и са не- 
станком римских насел>а нестала je и римска тооографска но
менклатура. Изузев назива Срем на OBoj територ^и HHje очу- 
вано име ни jeднoг античког насела, а ли и ово име ни je служило 
као назив за драдско населе, в eh за жyпaниjcкy Tepturopnjy. 
Веома je укорелено миш леле према коме Фрупжа гора (ла
тински назив Mons Almus) представ л  а оирвивад и сеЬале на 
франачку државу Карла Великог, Kojoj je приклучен Орем, на- 
кон слома Авара icpajeM VIII века. П. Скок ncKÆynyje такву мо- 
гуЬност и сматра да je то гора у Kojoj су joiii у словеноко доба 
живели остаци сремских Романа.7 У вези са овим CTojn и населе 
Franca villa (1237 г.) лоцирано на Фpyшкoj Гори, xoje су Ма^ари 
звали — abbas de Nagolaz, у преводу „опат великог влашког на
села или прада“. Словени су преузели ма^арски назив и како га 
нису разумели, нити провели npexpoj или су маварски из говор 
у МанЬелос.

Из сакушьене топономастичке стране са noflpynja сремско- 
-карловачке ел архи je издвojиheмo етнониме из чщшх се садр- 
жа^а jacHO сагледава}у или acoi^npajy народи и етничке трупе и 
лихово присуство на о©ом терену.

— Бугарско поле, Под галатом, Галавача, Галовица, Гало- 
ве ливе, грчка ада, грчки raj, грчке ливаде, 1рчки шор, Грк, 
Ма^ари, ма^арица, ма^арице, ма^арев до, Гетинце, Немци, Нщем- 
ци, обарак, обровчанин, Кагала, Ру си j а мала, русина, Сасе, тали- 
jaHyma, татарица—каменита, татарски до, татарско брдо, тоцке 
ливаде, турска долина, турске ливе, туроки град, турски гроб, 
турско брдо, турско поле, угарско селиште, Угриновци, хрватска 
греда, циган, циган мала, циганова бара, цигановица, циганска 
ме^а, цигански Дунав, циганске ливаде, Цинцорща, швабула, 
Швапска, швапске дужи, швапско сеоце, шокица, шокачке ливе, 
шокачко брдо, курдин, мали курдин, велики курдин, Раша, раш- 
ковац, Рашковица, Фрунжа гора.

ПрокоментарисаЬемо неколижо етнонима оде се посредник 
путем стиже до решела или je у корену речи садржано име од- 
ре^еног народа, али не можемо бити сигурни да се о лима и 
ради. Топоними типа Обар — Обров односе се на Аваре,8 xoje 
Словени Ha3HBajy Обри, мада nocToje и другачща мишлеша,9 
пресма KojHMa Обров значи откол око неког града. В. Трбухо- 
виК и М. ВасилевиЬ10 спомилу у Подрилу Обровце као посе- 
бан тип неолитских насела, Kojn су OBaj назив добили по рову

7 Ibid., 119
8 Ф. ШишиЬ, 1925, 678—680.
9 П. Скок, 1936, 13—14; 1972, 535; С. Смодлека, 1946, 45.
10 М. ТрбуховиЬ—М. ВасшьевиЬ, 1975, 157—162.
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Kojji их anacyje. Као авароке елементе Е. Zôlner11 наводи топо
ниме изведене од аварских титула каган, таркан, шикан, са чиме 
се, можда, може довести у везу пол>е Кагала у атару Кленка. 
Имена типа Гал—Галат -аооцираду на Келте, односно Гале—Га- 
лате, али временски хиатус од скоро два миленидума иоклу- 
nyje сваку памисао лиховог дово*)ела у исти контекст. Из истих 
разлоге се ни поле „Гетенце“ не може довести у везу са делом 
трачког народа (нлеме Теш), Kojn су живели на донцем току 
Дунава. Поле Курдин у атару Вогла, JacKa и Павловаца може 
да представ л  a сеИале на племе Курда, ко]и често представла^у 
милитантно jeoipo осмашпфке войске у осваjачким походима. 
Придеви „г,рчкии поуздано ce ee3yjy за Цинцаре, Kojn у CBojoj 
леюсици имазу много грчких речи, ме!>у козима и лична име
на. По доласку у нову средину, ме^у Србе, ооказуэу CBojy по
ел овност као трговци и занаттпце и даприносе развозу гра^ан- 
оког друштва. У почетку су то затворене целине Koje чувазу 
свозу традицизу, градеЬи храмове и pa3BHjajy сопствену култу- 
ру, да би у XIX веку изгубили наациавални идентитет, кроз 
асимилацизу са Србима у чизем су окружелу живели. Данаш- 
л а  црква Сашестви^а Св. Духа у Руми лозната je као „грчка 
црква“, исти je cлyчaj, вероватно и са црквом Теодора Тирона 
у Иригу, ч ^ и  je култ непознат у BojiBOflMHH.12 Уосталом, само 
се тако и може обдаонити да у Руми и Иригу по сто] е по три 
православие цркве веЬ у XIX веку, што би било непотребно да 
су у овим населима поеггсцале je^iHCTBeHe етничке зajeдницe. То
поним типа — Раша односи се на Србе (средловековна држава 
Рашка) и сачуван у овом облику указу je на лихово рано при- 
суство у Срему. Занимливо je да не nocTojn ни jeflan топоним 
са нридевом „српски", што yxa3yje да je ова облает до XVIII 
века била населена Србима и стога je било непотребно нагла- 
шавати лен национални характер. Код етникона ке]и ce ee3yjy 
за Макаре jacHO ce yonaBajy два хронолоигка слода. Стари] и 
(Улриновци, угарюко селиште) и мла^и са именам Ма^ари, xojw 
Hacrajy након лихове колонизац^е, xoja je извршена у XVIII 
веку. Остали етникони су толико очигледни, да ни je потребан 
посебан коментар.

Карактеристичну трупу чине топоними Kojn се односе на 
мигранте становништва у ове Kpajeee.

— Авала, Ajзeнфeлд, Бала Лука, Балкан, Berej, Беч, Бечка 
Будимл^а, Валево, ВелебиЬ, Врбас, Ганка, Голешка греда, Гор- 
ньак, Еровац, Задровац, Jepдeл, Кабларовац, Карапат, Козара, 
Корушка, Косовшьак, Лазарице, Лесковац, ^лач-град, Липик, 
личко поле, Лопари, Мостар, НикшиКко брдо, Нишава, Пав- 
ловац, Пантинац, Плана, Пожега, Придворица, Прокупац, Расо- 
ва, Рача, Розенфлур, Сакуле, Сараорска ме^а, Сегет, сегетац,

11 Е. Zôllner, 1950. 244—266.
12 Усмени податак Др MnpjaHe Лесек, на чему joj топло захвал^ем
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Сигет, Сегединац, Селеуш, СентиЬ, Сен>ак, Совл>ак, Сребреница, 
Сребрница, Топлице, Трново, Трстеник, Трстеница, Турина, Усо- 
рац, Хесендорф, Хоенберг, Трепча, Црна бара, Шар.

По доласку у нову средину, а у желл! да се сачува сеНазнье 
на завича} из кога су дошли, настаj ала су имена донета из ста- 
рог Kpaja. Веома су разноирсна по своме caдpжajy кад се ради 
о називима области, планин-а, река, градова и села, али и ма- 
настира, из чи]ег су окружеша крену ли. Таласи мигранта били 
су бродни, било да се ради о веЬим или магьим групама коло
ниста, KOjn су стизали из удал>ених KpajeBa или суседних обла
сти, из Немачке, Аустр*це, Ма^арске, Румунице, Бугарске, Ма- 
кедошце, Орбите, Црне Горе, Херцеговине, Далмаци^е, Лике, 
Кардуна или Славошце.

Топономастика нам пружа драгоцене нодатке за проучава- 
ше друштвено-економаких односа тога времена, из чета се са- 
гледавазу носиони и титул ари власти, друштвени стал ежи и кла- 
се, занимаем становништва, стелен сродства, различитост кон- 
ф ес^а, начин ословл>аван>а и сл.

— Агинац, аздуковащ, аласовац, ацинова/ц, бабин нос, бано- 
вина, бароновача, батинци, беговина, близанци, везсирац, витезиИ, 
витка, ловац, воденичишта, воденичарева бара, врачар, гализаш- 
ница, гатарице, гоопо^инчанин, дедовац, декан, деапотовац, добо- 
шевасц, дубочица, З^ачанзока бара, кадана вода, калу^ерица, ка- 
петанов до, касаттска бара, катанаки брег, шьажевица, ковачи, 
козарица, копачки рит, корпаш, косарлиза, крал>евац, крал>ица, 
кумша, мадистрова бара, месаровац, носач, обуКина бара, опа- 
товина, очухова бара, орачка пустара, пашино лолье, пол>ара, 
попад^ин салаш, полова бара, пашта, прн>аво(р, претинац, пур- 
гери, пустазша глава, пушкаровац, разиновац, самари, cnajnHo 
гувно, тежачка ме^а, теткино брдо, узнина вода, фратрово брдо, 
чаушевац, челари, ЬаНтгн до, птитал>и.

Здрава еколошка средина инопирисала je становнике Сре
ма у стваравьу имена животишског и бллдшг порекла. Колек- 
щца сачуваних назива илуструзе, не само разновраност и за- 
ступл>еност фауне и флоре тога времена, вей je знача jna и за 
проучаваьъе економских односа у сфери приврефивагьа, посебно 
на селу. Занимл>иво je да неке животише данас овде не бораве, 
као што су вук, дабар, куна, лабуд, ждрал, било или мамут, ко- 
jn je нестао са замше завршеткам IV леденог доба, пре више 
милен^ум. Топоним „мамутов вртлог“ можда представл>а син
тагму Koja на HajôwbH начин oéjaimmaBa величину тога места, 
или су на шему ирсннаЪене мамутове кости. Називи ове групе 
су веома бродни, те Немо избегавати понавл>ан»а унутар исте 
врсте.

— Биволана, биково чело, Борове, бостан, бравчев бунар, 
бреет, брштьан, буковине, буковача, биндеваре, Вашица, вегье, 
видраш, виноградине, Нишшевци, вранава стена, врапчевац, вр- 
бара, врбовача, Bynja бара, гавранов поток, гаКанов буцак, гло-
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гови, Голубинци, грабовац, граовиште, грашковина, гуштаре, да- 
бар, детелина, дрен, дубовац, дудара, жабарица, жировац, ждра- 
ловача, звершьак, златица, зми^ска млака, зобл>е, зова, зубача, 
ивик, jaôyKa, jaBopoBH, зазавице, jape6ni*a, jaceHHK, jacnne, jan>e- 
тина бара, jacTpeÔHa, jeжин буцак, jeлeнци, ]ечмиште, зовинац, 
joproBaH, караш, кел>инац, керетово, кестен, клен, Kosja греда, 
кокошикьаци, комарница, конопиште, коььивара, копривна, кор- 
н>ачара, крушка, кудел>аре, кукавица, куновац, Кушшово, купу- 
сна греда, кур]аковац, кучине, кучка, лабудица, ланиште, ласти- 
нац, леска, липа, лисичке брдо, мамутов вртлог, мач^е брдо, ме- 
деник, метларе, мишар, мишевац, млечике, овсиште (опсиште), 
овчаревац, Огар, окот, орловача, ораси, осевац, оскоруша, палми- 
на бара, nacja вешала, пасутьиште, патка, паунова шума, пачента, 
петловац, плаетовача, проснне, пупавци, Раковац, ракитовача, 
растик, реновац, репинци, рибшак, рогоэньача, ружаш, ру^евац, 
сврака, свшьаревци, сибок, смогва, совина гора, со je, соко, сомо- 
вац, сочивиште, орььево, стара бреза, СтепановиКев багрем, тели- 
ште, топтала, треошьа, трновац, трока, тутуниште, ушевац, хра- 
стовац, хрт, цер]е, црвол>ача, Ьуковац, чварковац, шевар, шеви- 
н>ак, иыьивиж, штучиза бара.

Jeдaн 6poj наэизва одржава оашгга психофизичка стан»а льу- 
ди тога доба и занишьив je са становишта гвроучаваша етноме- 
дицине и сощцалне антрополог^ е. Из ньих се могу сагледати 
одре^ене льудске особине, болести, невол>е лроузроковане ратоод 
или природном стихирам, рад ост и веровакьа, као и свакодневни 
живот.

— Анатома, Бежали] а, бозинац, бригинац, бука, бусиза, 
ведра бара, вилина долина, водоплавине, врагов клин, врбица, 
гатарице, гладнош, глибовица, гложеше, голаЬ, гологуз, гологла
ва, грбавица, грдановци, губикапин до, дангубе, дебел»ак, дивльа- 
куша, добра вода, дуговача, забрана, загутьанац, запара, запис, 
заплавутьа, збег, эверишак, зле заме, 3MajeBau;, иконица, займа, 
Зауково, зедовац, зезава, кал вари] а, капавица, кипови, KpBajnija, 
кривац, криж, 1крст, кужно лробл>е, кукавац, Лежимир, л>уба- 
ковац, Moja вольа, надеж, надуше, невол>а, Нерадин, огорела ба
ра, од ушевац, опал>еник, Пакледин, пактови, пал>евине, nacja 
вешала, пришатор, плавутьа, пожури, попишано брдо, прдипол>е, 
прегревица, пркос, проба, прогон, пролает, нропуст, просиште, 
пушташе, радовац, pa3Boj, ратно острво, свети Иван-зелени, 
скандала, смрдан, Стражилово, студени до, суватово, судинац, 
TajHOBHna, топовсюи до, TpojcTBo, Трпжьа, хладна вода, царина, 
чемерково, шеЬерове шиве, шкандала, штета, шугавица.

У jeднaм машем 6pojy назива садржане су разне врсте ма
териала Kojn су служили у cвакoднeвнoj употреби (дрво, кожа, 
кост, камен, теюстил, метали и ел.) или су у шима нашле место 
6oje различитих Hinjancn.

— Бели брег, воштана кеса, гвоздена врата, дрвени извор, 
жути камен, зеленик, иловача, кaлajeтyшa, камен, кожевац, ко-
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нопиште, костурница, крвааиЬ, кременица, кречана, кучные, ла- 
ниште, Ледынцы, песак, плавшиЬа бара, рогозньача, розенфлур, 
сивац, Овилаш, треска, угл>ара, циглана, црвена анта, црепаре, 
цр»ни луг, Чарнок, шныдрача.

У тапономастици овога xpaja сачуван je веЪ.и брод необыч
ных имена, ,на прови паглед сасвим нера1зумл>иваг значеььа, коды 
су по cBojoj структуры очигледно страног порекла. Bell je указано 
на миграционе продесе несловенског жывл>а у KojuMa je носебно 
изражена ма^арака компонента, уз учешЬе Турака, Влаха, Цнн- 
цара, Немаца и др., тако да се ова два елемента могу ставити 
у исту раван.

— Аб, аваш, алдор, алвалук, ашман, баода, бишкет, бо- 
бинга, ваган, винтоал, вок, габаш, гадер, генгет, гириш, гул>ош, 
гутвала, деришвам, диснош, дрса, Tbajap, ^акра, ^ервин, 1)еуш, 
1)улан, ен!>а, ерла, занош, илача, данда, jemja, кан>еж, ниуре, ки- 
шелез, копреш, куштшь, левдар, лудрен, лушак, мандра, ме
ли j а, мокул>е, мугла, накло, нептин, окрука, ол>моап, дадзош, па- 
лагар, пендревиш, пиети, планта, ревеница, реткаш, санча, си- 
коман, силаш, синор, ситва, солнок соркат, cyKajcn, талбе, талош, 
текелек, телек, тетрман, тидща, тонта градина, тук, TypjaH, туса, 
уринци, фалуга, фен>е, фирдеш, фок, ф уч^е, Нерл>ин, fcnjaH, 
Иимуз, Кушилово, чалабак, чарлух, чекендин, черат, черемитлук, 
черма, чикасово, чоктьа, чомбари, чорат, чулумак, цигура, цом- 
бора, шалгов, шамшин, шенетац, шионе, шкендра, шувам.

Немамо намеру да се упуштамо у етимолошка обда1шьен>а 
ових назива, нити да тражимо кл>уч коды he открыты праву са- 
држину шта они значе, игго спада у домен класичне филоло- 
rnje и лингвистике. Овде, само, желимо да укажемо на проблем 
да нека од н>их нису дошла нити су сачувана у изворном обли
ку, Beh се заобилазним путем дреносе и npeca^yjy на ово тле, 
где се као посредницы noja^byjy друге етничке трупе. Пр: реч 
— алдов =  жртва су кадхавци преузели из ма^арског jeanita13 
и иренели je у Срем, прилагодивши je своме диалекту.

Веома je значадна примена топ ономастике у apxeoлoгиjи, 
нарочито у процесу проналажен>а и евидентиран>а непознатих 
налазшнта, о чему сам се у прайсы и сам уверио. Наиме, одре- 
^ене KaTeropnje назива у овом слувдцу имена археолошког са- 
дpжaja, унапред предодре^уду nocTojaibe матери}алних остата- 
ка старших култура и цивилизац^а на томе месту. Мештани 
jeflHora села нajбoл>и су познаваоци овога атара и у дужем вре- 
менском интервалу уочили су, приликом обраде земл>е, повр- 
шинске нал азе опеке, камена, Kocrajy или фрагментованих пред
мета различитих намена. CBoja запажан>а преточил и су у имена 
са истанчаним ocehajeM ььегове адекватности. Када сам пре више 
од 20 година започео истраживаше гланне рим!ске комуникащце 
Koja noBe3yje Рим са Цариградом, о чему се у науци веома мало

13 П. Скок, 1971, 26.
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знало, доживео сам велико изнена^еьье. У Крал>евцима,и где 
сам започео теренски рад, мештанм су ми показали шегову тра
су у ситним фрагментима ораша и рекли да O Baj пут води према 
Митровици, о днеюно за Доьъе Петровце дрема „старом граду 
где се налази Basijanae. Звучи невероватно, ал и обични сел>аци 
су у томе часу више знали о je дном археолошком проблему од 
науке Koja се тиме бави. Metyy првима je Миодраг ГрбиЬ, код 
нас, указао на могуЪности примене топономастике у археолош- 
ким истраживаньима у виду теренюког приручника.15 У Срему 
nocTojn веки 6poj топонима археолошког характера.

— Аниште, бела црква, град, градац, градина, градиште, 
гробл>е, гробнице, дуварине, зидина-е, камендин, камените ньиве, 
камеше, клиса (од грчке речи eclessia—црква), клисина-е, ко- 
ванлук, костурница, кременица-е, юременуша, куКиште-а, кули- 
на, манастириште, окоп-и, пал>евине, паланка, подрумине, пут, 
развале, ровине, ровиште, селшнте, селишЬе, село, старо гроб- 
л>е, старо село, унка, хумка, циглана, црепаре, цреповац, црк- 
вина-е, црквице, цомбутье, шанац, шанчине.

HajcTapHjn топоними у Срему, Kojn су одавно заборавл^ени, 
припада}у предримском и римском периоду и како их нема мно
го зacлyжyjy да буду поменути. На главно} комуникащци Koja je 
повезивала Италоду са Малом AanjOM била су следеЬа насел»а 
и станице:16 1Лшо (измену Товарника и Шида), Spaneta (околина 
Куку}еваца), Budalia (у близ1ини Мартинаца), Sirmium (Сремска 
Митровица), Fossae (околина Шашинаца), Bassianae (Дон>и Пет- 
ровци), Noviciani (измену Bojxe и Бата}нице), Altina и Taurunum 
(Земун). На ceBepHOj граници царства, на Дунаву, пролазио je 
пут ко}и je повезивао сва утвр^еььа и на!сел»а, узвоДно од Зе- 
муна овим редом: Burgenae (Нови Бановци), Rittium (Сурдук), 
Aoumincum (Стари Сланкамен), Cusum (Петроварадин), Вопо- 
nia—Malata (Баноштор), Cuccium (Илок), Cernacum (Сотин) и 
Teutiburgium (Дал»). Насел>е Idiminium налази се, вероватно око 
Шимановаца, а село JocncTa у близини Беочина. Поред в eh по- 
менутих имена Фрушка гора (Mons almus), Danubius (Дунав), 
Savus (Сава), Dravus (Драва) и Bacuntius (Бооут), треба додати 
и joui два острва Cassia и Carbonaria, Koje П. МилошевиЬ17 уби- 
цира на неточно} периферии Сремоке Митровице, перед Jaлиje 
и на месту данаппье Мачванске Митровице.

Холдер18 je у C B ojy  ризницу старокелтских имена уврстио 
Согласит, Cuccium, Bononia, Malata, Cusum, Acumincum, Rittion, 
Burgenae и Taurunum, док je веЬиНу ових имена Majep19 увео y

14 Д. ПоповиЬ, 1976, 176; 1978, 103.
15 М. ГрбиЬ, 1953.
16 Н. ВулиЬ, 1939, 67 и д.
17 П. МилошевиЬ, 1985, 165—173.
18 A. Hôlder, 1896—1914, s vv.
19 Mayer, I, 1940, 190.
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своду збирку илирских имена, изузеов Bononije. Ф. Папазоглу20 
мисли да су нека од ььих сигурно келтска, а да друга то могу 
да буду и да, када су у питашу кра}еви оа мешовитим станов- 
ништвом као што je Срем, треба бити опрезан у доношеььу ко- 
начних заклэучака. М. Будимир21 сматра Cusum, Acumincum и 
Taurunum илирским именима. Majep22 доводи у везу Taurunum 
са кореном »tauro«, од латинске речи taurus-i =  bik, а други, 
ме^у кодима Граф,23 сматра]у да je ово име настало од келтског 
племена Tauriska. Кастел Согпасшп код Сотина добио je своде 
име по панонском племену Корнаката, Kojn су живели на том 
простору у стари]ем гвозденом добу и коде су овде затекли Рим- 
льани, када су заузели ове крадеве. Н. ВулиЬ24 обдаишьава два 
имена Bononia—Malata ььеговом ружноЬом (Малата, од латинске 
речи ,,malum“ — зло) и потребом да се оно промени у лепте 
(Bononia, од речи »Bonum« — добро). У довьем Срему Холдер25 
je забележио као келтске станице Будалиду и Спанету, а за 
Majepa26 су ова имена илирска.

Желели омо да у овом раду изложимо у основним цртама, 
шта je до сада ура^сно у Срему на OBoj проблематици и да под- 
стакнемо интерес истраживача ка оистемско] и свеобухватно] 
активности, Koja би могла да буде тимског характера. Топоно
мастика лрипада оним научним дисциплинама ко je нису ста- 
тичне, него дeлyjy као живи о(рганизам, xojn се ра^а и умире. 
Наиме, мноти топоними остали су заборавл^ени, jep нису забе- 
лежени, и заувек су изгубл>ени, а у ме^увремену настали су 
нови називи, Koje треба регистровати. На]бол>и пример су ма- 
настирске хумке, xoje je забележио joui Д. Руварац,27 чи]а су 
имена избрисана из памКен>а тамоииьег становништва. Нема ни- 
какве сумвье да je такав ангажман неопходан и да га треба 
осмислити у организации САНУ, jep свака генеравдца има оба- 
везу да забележи време у коме je живела и на Taj начин пру- 
жи допринос олштем иапретку.

JDIE TOPONOMASTIK IN SREM 

R e s ü m e e

In der Einleitung des Textes verweist der Autor auf die Geschichte der 
Erforschung dieser Problematik in Srem, wobei er auf deren Protagonisten 
scher, bzw. serbischer und ungarischer Herkunft ist, und dafi es erst im 18.

20 Ф. Папазоглу, 1969, 282.
21 M. Будимир, 1929, 169; 1931, 190.
23 Податак преузет од Ф. Папазоглу, 1969, 200.
23 А. Граф, 1936, 19—21.
24 ВулиН, Ор. Cit., 73.
25 Hôlder, I, 627, II, 1623.
26 Mayer, I, s. w .
27 Д. Руварац, 1905, 128, 160, 184, 218, 257, 303—304, 314, 412, 436.
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verweist, zu denen P. Skok, D. Popović, S. Georgijević, V. Mihajlović u. a. 
zàhlen. In einer sehr soliden Studie, die das Territorium der Vojvodina be- 
handelt, erklârte P. Skok, daB die Grofizahl der heutigen Ortsnamen slawi- 
scher, bzw. serbischer und ungarischer Herkunft ist, und daB es erst im 18. 
Jahrhundert, nach der Kolonisation der Vojvodina von Seiten der Deutschen, 
Slowaken, Rusinen und Kroaten, zu bedeutenden Verànderungen gekommen 
ist. Im Mittelalter spielten neben den Serben und Ungarn auch die Türken 
eine wichtige Rolle; dem àlteren Horizont gehôren die Petschenegen, Ku- 
manen, Awaren u. a. an, und spàter kamen die Türken — Osmanen. S. Ge- 
orgijević hebt die Teilnahme von Zinzaren und besonders der Walachen bei 
der Bildung der Begriffe der Okonyme in Srem zur Zeit der osmanischen 
Okkupation hervor.

D. Pooović hat mehrere Tausend Ortsnamen aus dem Gebiet der 
Eparchie von Srem und Karlovac gesammelt, was den einzig relevanten Bau 
lassen, fand in mehrere Sphàren seinen Widerhall. unter denen die Topono- 
darstellt, der für ernsthafte Erforschungen verwendent werden kann. Auf- 
grund dieses B aus hat der Autor die erste Typologie zusammengestellt, indem 
er Ortsnamen in mehrere Gruppen aufteilte, ohne AnmaBungen, daB diese 
Aufteilung auch endgültig ist. Es wurde auf die Ethnonyme als einer Kate- 
gorie hingewiesen, die die Pràsenz von Vôlkern und ethnischen Gruppen 
erklart, weiterhin auf Begriffe, welche die Migrationen der Bevôlkerung und 
ihre Heimat, die Toponyme der Pflanzen- und Tierwelt, ungewôhnliche und 
unverstandliche Namen, Berufe, Titel und Klassen, den Verwandt-schaftsgrad 
und ahnliches beleuchten. Unsere Einschàtzung ist es, daB die bisherigen Re- 
sultate inadâquat zu den Môglichkeiten sind, die Srem in Richtung der Sam- 
mlung von authentischem Material vor Ort und auf andere Weise bietet, de- 
ren Hôhepunkt die Herausgabe eines Wôrterbuchs der Toponomastik darstel- 
len würde. Da dieses wissenschaftliche Gebiet sehr empfindlich ist, und 'im 
Sinne einer standigen Schaffung neuer Namen und ihres Vergessens wie eine 
lebendige Materie wirkt, muB man tatkrâftig sein und schnell reagieren.

Im Wunsch, an einem Ort ein vollstândigeres Bild zu erhalten, mit dem 
die altéré Vergangenheit erfaBt würde, wurde die vorrômische und rômische 
Nomenklatur der Toponomastik bearbeitet, die in Srem seit langem in Ver- 
gessenheit geraten ist.

Auf die Bedeutung der Anwendung der Toponomastik in der Archàolo- 
gie verwies unter den erste M. Grbić, und einige seiner Beobachtungen auf 
dem Terrain veraschaulichte auch dieser Autor, wobei er eine charakteris- 
tische Kollektion solcher Namen in Srem gab.

Das ewige Bedürfnis der Menschen, Spuren ihres Lebens auch nach 
dem Tod, weiterhin Gefühle, den Glauben, das eigene Schicksal zu hinter- 
lassen, fand in mehrere Sphàren seinen Widerhall, unter denen die Topono
mastik einen sehr bedeutenden Platz einnimmt.
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