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Ка лен дар ска име на у По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла  
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Дра га на Но ва ков

Сажетак: Аутор на сто ји да утвр ди у ко јој ме ри су при сут на ка лен дар ска име на у ру ко-
пи сној књи зи По ме ник ма на сти ра Кру ше до ла (XVI/XVII век).
Кључ не ре чи: ка лен дар ска име на, ан тро по ни ми, По ме ник, ма на стир Кру ше дол, XVI, 
XVII, век.

Овај рад је при лог ис тра жи ва њи ма ан тро по ни ми је на те ри то ри ји срп ских зе ма ља у 
пе ри о ду тур ске вла да ви не. Пред мет об ра де су хри шћан ска име на, тј. име на пре у зе та 
из хри шћан ске тра ди ци је, ко ја су се упо тре бља ва ла у ши рој око ли ни Фру шке го ре. 

Основ ни из вор гра ђе ово га ра да је сте По ме ник ма на сти ра Кру ше до ла1 где су 
упи са ни ан тро по ни ми, то по ни ми и по не ки па тро ним. Ту је за бе ле же но 4085 лич-
них име на (у овај оно ма стич ки ма те ри јал ни су ура чу на ти па тро ни ми, као ни то по-
ни ми) на осно ву ко јег су до не ти до ста по у зда ни за кључ ци о струк ту ри оно ма сти-
ко на дру ге по ло ви не XVI и пр ве по ло ви не XVII ве ка, не са мо у око ли ни Кру ше до-
ла, не го и на ши рем те ре ну. По ра зно вр сно сти и оби љу оно ма стич ке гра ђе овај По
ме ник спа да у бо гат сло вен ски спо ме ник те вр сте. 

У По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла број не сло вен ских име на, пре све га, хри-
шћан ских, знат но је ве ћи у од но су на сло вен ска. То је по у здан до каз о ста бил но сти 
и сна зи хри шћан ског еле мен та на овом те ре ну сре ди ном XVI и по чет ком XVII ве ка.

Сло вен ских име на је 1044, али ипак су стра ни ан тро по ни ми ско ро дво стру ко 
че шћи у овој ру ко пи сној књи зи. На и ме, ка лен дар ских име на је укуп но 2830, а оста-
ло при па да ка те го ри ји тзв. оста лих.

Име на из пр во га де ла По ме ни ка углав ном су ка лен дар ска, и за у зи ма ју цен-
трал но ме сто у овој књи зи, а у дру гом ма хом на род на. Сва ка те го ри са на име на, 
од но сно име на нај ви шег сло ја у та да шњем вре ме ну: ар хи е пи ско па, ми тро по ли та, 
де спо та, је ро мо на ха, игу ма на, је ро ђа ко на, мо на ха, мо на хи ња, па и ђа ко на, кне же-
ва, вој во да, чак и њи хо вих го спо ђа, углав ном су ка лен дар ско га по ре кла. Ме ђу тим, 
ана ли за име на пре зви те ра је по ка за ла да су она у ве ћи ни сло вен ско га по ре кла, иста 
као име на њи хо вих па ро хи ја на. Ако прет по ста ви мо да је у то вре ме још увек ва жи-
ло сред њо ве ков но пра ви ло да су све ште ни ци би ли из све ште нич ких по ро ди ца, он-
да се мо же за кљу чи ти да све штен ство ни је ути ца ло да хри шћан ска по ти сну на род-
на име на сло вен ско га по ре кла.

Иако не ка од ових име на има ју исто по ре кло, ја вља ју се у раз ли чи тим ва ри јан-
та ма. Не ка су бли жа ори ги на лу, а не ка су у на род ном об ли ку. По ред фор ме Ијо а ки
ма (IwakVÈma 8) у ко јој је к, има и на род ни об лик ко ји из го ва ра мо, чи та мо са кон со-
нан том ћ: Ја ћи ма (]kVÈma 83’).

1 Ова ру ко пи сна књи га на ла зи се у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду под сиг на ту ром 
МСПЦ 240; в. Ди ми три је Бог да но вић, Ин вен тар ћи рил ских ру ко пи са у Ју го сла ви ји XI–XVII ве ка. — Бео- 
град, 1982, 82.
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На рав но, не из не на ђу је чи ње ни ца да је пр ва ка те го ри ја2 од у да ра ла од оп ште 
сли ке име на, што мо жда по ка зу је да је зва нич на цр кве на власт пред ност да ва ла 
хри шћан ском оно ма сти ко ну. Ло гич но је би ло да цр ква зах те ва да се про ме на лич-
них име на спро ве де у ова квим кру го ви ма, па чак и у њи хо вим по ро ди ца ма, и чи-
ње ни ца је да се на том по љу ауто ри тет цр кве нај ви ше и осе ћао. Та ква си ту а ци ја не 
сме се ту ма чи ти као до ми на ци ја зва нич не цр кве (што се не би мо гло прет по ста ви-
ти за тур ско вре ме). И сва ка ко да та кво ста ње не до во ди у пи та ње ауто ке фал ност 
Срп ске цр кве, јер она на овај на чин ни је ре ме ти ла на ци о нал но обе леж је сво јих по-
да ни ка ка да су у пи та њу име на обич них љу ди.

У од но су на нај зна чај ни је сред њо ве ков не оно ма стич ке из во ре XIV и XV ве ка 
(Де чан ске хри со ву ље из XIV ве ка, Тур ски деф тер обла сти Бран ко ви ћа из XV ве ка) 
наш по ме ник по ка зу је знат но ве ће при су ство име на хри шћан ског по ре кла. По зна-
то је да је у сред њем ве ку у Ср би ји удео хри шћан ских име на био ви ши ме ђу град-
ским ста нов ни штвом и вла сте лом, не го ме ђу се о ским ста нов ни штвом.3

Ако се си стем име на у По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла по сма тра као јед на це-
ли на бит на за да ље уоб ли ча ва ње оно ма стич ке сли ке срп ско га жи вља на јед но ме 
под руч ју, он да се мо же ре ћи да су у њој за сту пље ни сви сло је ви ко ји ре пре зен ту-
ју од ре ђе ну ре ги ју као сте ци ште до ди ра мно го број них кул ту ра ви ше на ро да. Са чу-
ва ни су тра го ви бал кан ског ла ти ни те та, а ви дљи во је и при су ство Ма ђа ра, Не ма-
ца, Ру му на, Ту ра ка; хри шћан ство је сво јим си сте мом ка лен дар ских име на већ да-
ло овом под руч ју свој пе чат.

При ма ју ћи хри шћан ство, Ср би су као и оста ли Сло ве ни до шли под ути цај но-
во га си сте ма ка лен дар ских име на оформ ље ног од раз ли чи тих сло је ва ме ди те ран ско-
га оно ма сти ко на. Но во за вет на ре ли ги ја, по ни кла на Бли ском ис то ку, усво ји ла је из 
ста ро за вет не ли те ра ту ре, осим је вреј ских, још и ара меј ска, еги пат ска, си риј ска, као 
и име на дру гих на ро да ве за них за то под руч је. Ка сни је су том оно ма сти ко ну Гр ци и 
Ри мља ни да ли свој при лог. Си стем сло вен ских име на знат но се раз ли ко вао од ка лен-
дар ских име на хри шћан ске цр кве, па и по ред те раз ли ке већ у IX ве ку, под ути ца јем 
но ве ве ре, у ви шим дру штве ним кру го ви ма по чи њу се ја вља ти ка лен дар ска име на.

У оно ма стич ким реч ни ци ма под овим пој мом обич но се под ра зу ме ва ју име на 
ка но ни зо ва них све ти те ља што се у цр кве ном ка лен да ру на во де по ме се ци ма и да-
ни ма ко ји се пра зну ју.4

Култ све та ца и ли ца ко је је цр ква ка но ни зо ва ла, а пре ма њи хо вом кул ту и њи-
хо ва име на, на ро чи то од 12. ве ка па да ље, ула зе све ви ше у упо тре бу. Ути цај цр кве 
по стао је ис кљу чив по сле цр кве ног са бо ра или кон ци ла у Три ден ту (1563), на ко јем 
је до не та од лу ка да се при кр ште њу де ци да ју са мо све тач ка име на.5

Име на у По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла ко ја при па да ју ка лен да ру хри шћан-
ске цр кве пре те жно су ве за на за све ти те ље Ис то ка, а ма ње За па да.6 Њи хов ме ђу-

2 Име на из пр во га де ла По ме ни ка.
3 Ис тра жу ју ћи фре квен ци ју хри шћан ских име на у око ли ни Бе о гра да у XVI ве ку, Гор да на Јо ва но вић за-

кљу чу је: „Се о ско ста нов ни штво очи глед но има нај кон зер ва тив ни ју ан тро по ни ми ју, на ро чи то у око ли-
ни Ко сма ја, од но сно да ље од ве ћих град ских цен та ра, али је и у бли зи ни Бе о гра да тај ути цај ве о ма уме-
рен. С дру ге стра не, хри шћан ска име на су нај че шћа у са мом Же ле зни ку, ко ји је, као што је већ ре че но, 
зна ча јан ру дар ски цен тар. По ред Же ле зни ка, ви сок је удео хри шћан ских име на и у ва ро ши Бе о гра ду а 
је два не што ма њи у Зе му ну“, в. Гор да на Јо ва но вић, Хри шћан ска име на у око ли ни Бе о гра да по чет ком XVI 
ве ка, Збор ник ре фе ра та и ма те ри ја ла V ју го сло вен ске оно ма стич ке кон фе рен ци је, Са ра је во, 1985, 211.

4 Н. В. По до ль ская, Сло ва рь рус ской оно ма сти че ской тер ми но ло гии. — Мо сква, 1978, 72.
5 Па вле Ро гић, Лич но или вла сти то име у је зи ку у свом раз вој ном про фи лу. — Ју жно сло вен ски фи ло-

лог, књ. XXX, св. 1–2, Бе о град, 1973, 555.
6 За за пад но хри шћан ство мо гу се узе ти као ти пич на сле де ћа име на: Мар тин /Мар ти нус/, име рим-
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соб ни од нос је из у зет но дис па ри те тан. Не сра змер но је ве ћи број ка лен дар ских 
име на у од но су на на род на име на сло вен ско га по ре кла.

Осим по де ле на име на Ис ток — За пад, ка лен дар ска име на се мо гу раз вр ста-
ти на сле де ће ка те го ри је: а) име на не бе ских си ла, б) ста ро за вет на име на, в) име на 
Хри сто вих уче ни ка и пр вих след бе ни ка, г) име на му че ни ка ра ног хри шћан ства, д) 
вла дар ска име на.

Пр вој гру пи при па да ју име на ар хан ге ла Ми ха и ла и Га ври ла. Ар хан гел Ми ха и
ло је пр ви сту пио у бор бу са злим ду хом и од то га до ба не пре ста но се бо ри за сла ву 
Бо жи ју и пред ста вљен је као бо рац — вој во да.7 Овај ар хи стра тиг је па трон број них 
срп ских по ро ди ца и чест је као кр сна сла ва. У По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла за-
бе ле же но је низ ва ри јан ти ово га име на: Ми хаљ 85, Ми хал 78, Ми ха ил 77 итд. Дру-
ги је ар хан гел Га ври ло 8', ко ји се љу ди ма ја вљао као ве сник.8 По на род ним пе сма ма, 
он је био кр сно име вла да ла ца срп ских из пле ме на Не ма њи ћа.

У ис точ ној Евро пи од 800. до 1200. го ди не ве о ма су се ши ри ла име на из Ста-
ро га за ве та. На и ме, ста ро за вет ну гру пу чи не име на ко ја су но си ли при пад ни ци 
је вреј ског на ро да, ка сни је увр ште ни у хри шћан ску цр кву. То су: Да вид, вла дар и 
псал мо пе вац. За по пу лар ност име на сва ка ко тре ба тра жи ти у че стом по ми ња њу 
ово га псал мо пев ца у мно гим ру ко пи сним књи га ма. На то ука зу је и скра ћен на чин 
пи са ња то га име на: d+vda 13'. За ха ри ја 14 је све ште ник и про рок, отац св Јо ва на Кр-
сти те ља. Мој си је, је из ба ви тељ и за ко но да вац Изра и ља. То име се ја вља за бе ле же но 
као Мо и сеи 13'. Та ко ђе је за бе ле же но име про ро ка и све ти те ља Или је и то као Или ја 
52. Овој гру пи би при па да ло и име Иван 25 ко је је исто га по ре кла као и Јо ван 58. Но-
сио га је Пре те ча и Кр сти тељ Јо ван, је вреј ски про рок ко га хри шћан ска цр ква сма-
тра по след њим про фе том Ста ро га за ве та.9

Ме ђу име ни ма цр ка ва па због то га и ме ђу љу ди ма би ла су вр ло за сту пље на 
име на апо сто ла. Од два на е сто ри це Хри сто вих апо сто ла у По ме ни ку ма на сти ра 
Кру ше до ла су за сту пље на сле де ћа: Ан дреј 76, Лу ка 85, Мар ко 4, Ма теј 76, Па вле 8, 
Пе тар 5, Си мон 75, Сте фан 16, То ма 95 и Фи лип 52. По не ка од ових име на ја вља ју се 
у об ли ци ма: Ан дре ја 15, Ан дри ја 98, Ма теа 8, Си ме он 9.

Цр кве по све ће не све том Пе тру по сто ја ле су и код нас, а та ко ђе и у дру гим 
обла сти ма Бал кан ско га по лу о стр ва. То се од ра зи ло на број ност име на Пе тар на 
це лој те ри то ри ји Кру ше до ла.

Име на ко ја су но си ли пи сци је ван ђе ља та ко ђе су за сту пље на: Јо ван, Мар ко, 
Ма теј и Лу ка.

ско га па пе из сед мо га ве ка, Ма рин /Ма ри нус/. Ова гру па име на је пре ма ре чи ма Ми ли це Гр ко вић би-
ла „на ро чи то ка рак те ри стич на у ал бан ским на се љи ма“, уп. Ми ли ца Гр ко вић, Име на у де чан ским хри
со ву ља ма. — Но ви Сад, 1983, 91. 

7 Је ро мо нах Хри зо стом Сто лић, Пра во слав ни све тач ник. Ме се цо слов све тих. Том пр ви. Сеп тем бар-
јун. — Бе о град, 1988, 137; Вла ди ка Ни ко лај, Охрид ски про лог.- Бе о град (Глас цр кве), 2001, 815–816.

8 Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 368; В. Ни ко лај, нав. де ло, 493
9 Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 514; В. Ни ко лај, нав. де ло, 16–17; Све ти Јо ван Ми ло сти ви био је узор крот ко-

сти, ми ло ср ђа и чо ве ко љу бља. Ако же лиш бла го род ство, го во рио је он, не тра жи га у кр ви не го у до-
бро де те љи, јер је то пра во бла го род ство. Чу вен због ми ло ср ђа и бла го че шћа Јо ван је био иза бран за па-
три јар ха алек сан дриј ског у вре ме ца ра Ира кли ја. Због ова квих осо би на име ово га све ти те ља да ва но је 
пра во слав ним хри шћа ни ма. Са ми ро ди те љи же ле ли су да им де ца бу ду крот ка, ми ло срд на и бла го род на 
по пут Јо ва на Ми ло сти вог; в. Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 144; В. Ни ко лај, нав. де ло, 826; Све ти Јо ван Зла то у
сти, про сла вљен због му дро сти, под ви га и си ле ре чи, би иза бран, по же љи ца ра Ар ка ди ја, за па три јар ха 
ца ри град ског. Сво јим кра сно ре чи вим бе се да ма учио је хри шћа не бо го у год ном жи во ту. Слу ша о ци су ње-
го ве ре чи па жљи во слу ша ли, а мно ги су их и бе ле жи ли, и то не са мо хри шћа ни, већ и мно го бо шци. Због 
тих про по ве ди Јо ван је и до био на ди мак Зла то у сти. Ова ква не срав њи ва рев ност и му дрост би ле су ве ро-
ват но глав ни по вод за ода бир ово га име на, в. Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 146–147; В. Ни ко лај, нав. де ло, 829.

дра га на но ва Ков
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За бе ле же но је име Ла зар 49 ко је је ушло у хри шћан ски ка лен дар, јер су га но-
си ла два чо ве ка из пе ри о да ра ног хри шћан ства: је дан је из Хри сто ве при че о убо-
гом Ла за ру, а дру ги је брат ми ро но си ца Мар те и Ма ри је.

Нај број ни ја гру па ка лен дар ских име на у ово ме По ме ни ку је она ко ју са чи ња ва-
ју име на хри шћан ских му че ни ка. Пре не го што су ка но ни зо ва ни при па да ли су раз-
ли чи тим дру штве ним сло је ви ма и би ли раз ли чи тог на ци о нал ног по ре кла. 

У ка лен да ру хри шћан ске цр кве на ла зе се два све ти те ља слич них име на ко ји ма 
је осно ва иста, а раз ли чи ти на став ци. Пр во се од но си на Ва си ли ја Ве ли ког, ар хи је-
ре ја и пи сца ли тур ги је,10 а дру го мо гу ће на је ре ја Ва си ли ја.11 У на шем По ме ни ку на-
род на фор ма је би ла Ва сил 78 или Ва сиљ 114', а цр кве на Ва си ли је 11.

Све ти Ге ор ги је је ро ђен у Ка па до ки ји у Ма лој Ази ји. Био је три бун у рим ској 
вој сци, а по се чен је за вре ме Ди о кле ци ја но вог го ње ња 303. го ди не. Име св. Ге ор ги ја 
би ло је ве о ма по зна то, те је ве ли ки број љу ди по не ло ово име. Оно се ја вља у раз-
ли чи тим фор ма ма од пу них до хи по ко ри стич них: Ђу ра 79, Ђур ко 83', Ђу рак 68, Ђу
раш 66, Ђу ра шин 58. Об лик Ге ор ги је 91 се углав ном ја вља у цр кве ним кру го ви ма, а 
срп ски на род је из го вор ово га грч ко га име на при ла го дио за ко ни ма на род но га је-
зи ка. Мно ги па ган ски оби ча ји су ве за ни за ње гов пра зник, што ука зу је да је за ме-
нио не ко бо жан ство па ган ско га пан те о на ко је је ве ро ват но сла вље но у про ле ће. То 
је ва жан раз лог што се име осе ћа ло као срп ско на род но. 

Ви зан тиј ско га по ре кла је култ св. Ко зме и Да мја на. Ове две лич но сти су ве за не 
ни зом за јед нич ких еле ме на та. Би ли су бра ћа, по ти ца ли из углед не по ро ди це, ро ђе-
ни у Ри му, по за ни ма њу ле ка ри. Као му че ни ци су за јед но за вр ши ли жи вот за вре ме 
вла де ца ра Ки ри на 284. го ди не, за то су исто вре ме но уне ти у мар ти ло гиј хри шћан-
ске цр кве, а по том и у њен оно ма сти кон. По зна ти под за јед нич ким име ном Све ти 
вра чи.12 У По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла име на све тих вра че ва Ко зме и Да мја на 
та ко ђе су за бе ле же на и то као: Ко зма 12, Ку зма 72, Ку зман 91, Да ми ан 50, Да ми јан 
90', Да мљал 51, Да мљан 51, Дам нан 24, Дам њан 77.

Све ти Ди ми три је је хри шћан ски му че ник, ро ђен у Со лу ну у тре ћем ве ку; био 
је син ви со ког вој ног ста ре ши не рим ске вој ске. Му че нич ки је за вр шио жи вот у 
свом род ном гра ду за вре ме Га ле ри ја Мак си ми ја на 305. го ди не. Ње гов култ је био 
ра ши рен у хри шћан ском све ту.13 У По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла ово име ја вља 
се у фор ма ма: Ди ми три је 21, Дми тар 81', Дми три је 89'.

Ка лен дар ско име Ни ко ла је из хри шћан ског ка лен да ра по име ну ис так ну тог 
ар хи је ре ја из ма ло а зиј ске по кра ји не Ли ки је. Умро је 343. го ди не. Ње гов култ био је 
под стак нут пре но сом мо шти ју у је да на е стом ве ку у Ба ри.14 На це лом Бал ка ну ње-
му је по све ће но мно го хра мо ва, а ве ли ки број по ро ди ца сла ве ово га све ти те ља као 
сво ју кр сну сла ву, па ето и раз ло га за рас про стра ње ност ово га име на. У По ме ни ку 
ма на сти ра Кру ше до ла оно се бе ле жи као Ни ко ла 64.

Ни ки фор је хри шћан ски му че ник из Ан ти о хи је, по се чен 260. го ди не.15 У По ме
ни ку ма на сти ра Кру ше до ла ја вља се у фор ми Ни ки фор 20'.

Про ко пи је је хри шћан ски му че ник, ро ђен у Је ру са ли му, а по гу бљен у Ке са ри-
ји Па ле стин ској 303. го ди не. Био је офи цир у Ди о кле ци ја но вој гар ди.16 На Бал ка ну 

10 Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 239; В. Ни ко лај, нав. де ло, 3.
11  В. Ни ко лај, нав. де ло, 257.
12 Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 125; В. Ни ко лај, нав. де ло, 797–798.
13  Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 111; В. Ни ко лај, нав. де ло, 781–782.
14  Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 188–189; В. Ни ко лај, нав. де ло, 891–892.
15  Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 298; В. Ни ко лај, нав. де ло, 95–96.
16  В. Ни ко лај, нав. де ло, 478–479.
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су по сто ја ле цр кве ње му по све ће не, а по ње го вом име ну је на стао то по ним Про ку
пље.17 Ње го во име за бе ле же но је у По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла, али не у та ко 
ве ли ком бро ју (Про ко пи је 17).

Про хор 16 је ка лен дар ско име по све ти те љу чи ји је култ ис точ ног по ре кла.18 

Ме ђу љу ди ма По ме ни ка ма на сти ра Кру ше до ла за бе ле же не су три осо бе ко је су се 
та ко зва ле.

Сте фан је хри шћан ски пр во му че ник. Због по ду дар но сти ње го вог име на са 
реч ју кру на ду го је био за штит ник хри шћан ског цар ства но вог Ри ма.19 Ње му су би-
ле по све ће не мно ге цр кве на Бал ка ну, а ве ли ки број срп ских вла да ра по чев ши од 
де ве тог ве ка но сио је ње го во име. Ме ђу име ни ма у По ме ни ку ма на сти ра Кру ше
до ла та ко ђе је би ло за сту пље но, али ни је при мље но као вла дар ско име, не го не по-
сред но под цр кве ним или не ким дру гим ути ца јем. На ста ли су од ње га: Сте пан 4, 
Степ ко 66. Глас ф ни је сло вен ски (до шао је у сло вен ске је зи ке са по зајм ље ни ца ма), 
па је че ста ње го ва суп сти ту ци ја са п. На и ме, по пу лар ност срп ског сред њо ве ков-
ног вла дар ског име на Сте пан (и Сте фан), ко је у XVI и XVII ве ку но се и вла сте ла 
и обич ни љу ди, сва ка ко је мо ти ви са на же љом да се ус по ста ви ве за мо жда са из гу-
бље ном сла вом у про шло сти. 

Три фун је хри шћан ски му че ник, ро ђен у Фри ги ји у Ма лој Ази ји. По се чен је 
250. го ди не за вре ме Де ци је ва го ње ња. Био је за штит ник гра да Ко то ра и та мо су се 
чу ва ле ње го ве мо шти.20 „Као лич но име да ва но је у при мор ским гра до ви ма, а на-
ро чи то у Ко то ру и Ду бров ни ку ко ји су би ли ве за ни че стим же нид ба ма и удад ба-
ма. Као и у при мор ју та ко се и у Де чан ском вла сте лин ству ја вља до ста че сто, и то 
са про ме ње ним ф у п.21 С об зи ром на ње го ву уче ста лост у при мор ским гра до ви ма, 
с пра вом се мо же ре ћи да је у ра шко на сле ђе до шло ода тле“.22 Име хри шћан ског му-
че ни ка Три фу на та ко ђе је би ло ве о ма че сто. На и ме, оно је у По ме ни ку ма на сти ра 
Кру ше до ла за пи си ва но и као Три фун 75 и као Три фон 80'.

По сто је два све ти те ља са име ном Те о дор. Је дан је вој ско во ђа, а дру ги вој ник, 
оба из Ев хан ти је на Пон ту.23 Њи хов култ је био про ши рен по це лој Ви зан ти ји, па и 
на овим про сто ри ма. За бе ле же не су ва ри јан те Те о дор 21 и То дор 87.

Ка лен дар ска име на из вла дар ског оно ма сти ко на при па да ју по след њој гру пи. У 
ту ка те го ри ју ула зи име Ко ста дин и хи по ко ри стик на стао од ње га Ко ста 23'. То име 
је ушло у хри шћан ски ка лен дар по ца ру Кон стан ти ну Ве ли ком,24 ко ји је про гла шен 
за хри шћан ског све ти те ља због ве ли ког зна ча ја у жи во ту хри шћан ске цр кве, јер је 
до зво лио сло бо ду хри шћан ској ве ро и спо ве сти.

Ве о ма је те шко од го во ри ти на пи та ња ве за на за ка лен дар ска име на и њи хов ула-
зак у на род ни оно ма сти кон. Раз ло ге за од лу ку из бо ра ових име на, као и пут ка да и 
ка ко су при ма на да нас је не мо гу ће до сег ну ти. Мо же се од го во ри ти са мо на не ка пи-
та ња, ма да не у пот пу но сти. На рас про стра ње ност не ких име на и њи хо ву број ност 
су у ве ли кој ме ри ути ца ли ло кал ни кул то ви или па тро ни срп ских по ро ди ца. По све-
му су де ћи из гле да да је нај ја чи та лас хри сти ја ни за ци је оно ма сти ко на био у вре ме 
при ма ња хри шћан ства. Нај си гур ни ји до каз за то је од нос ка лен дар ских име на пре ма 

17  М. Гр ко вић, Име на у де чан ским хри со ву ља ма, 93.
18  В. Ни ко лај, нав. де ло, 763.
19  В. Ни ко лај, нав. де ло, 947–575.
20  Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 286; В. Ни ко лај, нав. де ло, 6–77.
21  М. Гр ко вић, нав. де ло, 93–94.
22  М. Гр ко вић, нав. де ло, 94.
23  Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 297, 312; В. Ни ко лај, нав. де ло, 93, 115.
24  Ј. Х. Сто лић, нав. де ло, 456–457; В. Ни ко лај, нав. де ло, 306–337.
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име ни ма све ти те ља па тро на срп ских по ро ди ца. Не ма по у зда них до ка за, али се мо-
же прет по ста ви ти да су нај че шће кр сне сла ве би ле: Све ти Јо ван, Св. Пе тар, Св. Ни
ко ла, Св. Сте фан, Ар хан гел Ми ха и ло. Сто га су нај фре квент ни ја ка лен дар ска име на 
у По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла и би ла: Јо ван, Пе тар, Ни ко ла, Сте фан, Ми ха ил.

Те жња за крот ко шћу, ми ло срд но шћу, бла го род но шћу, рев но шћу, ода но шћу и пр-
вен стве но му дро шћу по пут ових све ти те ља ути ца ле су на фре квен ци ју ових име на.

Мно ги ис пи ти ва чи на род но га жи во та и оби ча ја на гла ша ва ју да се у не ким кра-
је ви ма да ју хри шћан ска име на, ако се не ко ро ди на дан ка да па да до тич ни све ти-
тељ. Та то мир Ву ка но вић ка же: „Ми смо на Ко со ву код Ср ба на и шли на исти оби чај, 
са мо се ни ка да не да је име све ца ко ји је про шао да не би ‘де те ту ишао на за дак’”.25

Од ин те ре са је, ме ђу тим, по сма тра ти не са мо по је ди на име на, не го ан тро по ни ме 
узе те за јед но са ва ри јан та ма и из ве де ни ца ма и упо ре ди ти ре зул та те са дру гим зо на ма.

Књи га Ми ли це Гр ко вић о име ни ма у сред њо ве ков ном де чан ском вла сте лин-
ству26 омо гу ћа ва по ре ђе ње са ста њем на де чан ским ме то си ма от при ли ке три ве-
ка ра ни је, а мо но гра фи ја Ми тра Пе ши ка на27 омо гу ћа ва по ре ђе ње са ста њем у дру-
гој по ло ви ни XIV и по чет ком XV ве ка на про сто ру од цр но гор ског при мор ја па до 
сли ва Бе лог Дри ма. Ста ње на да љем про сто ру, у обла сти Бран ко ви ћа (Ву чи трн ски 
сан џак) из по ло ви не XV ве ка та ко ђе је об ра ђе но од стра не Гор да не Јо ва но вић. На-
и ме, Гор да на Јо ва но вић, је на осно ву ка та стар ско га по пи са у обла сти Бран ко ви ћа 
из 1455. го ди не утвр ди ла да су у пет на е стом ве ку у по ме ну тој обла сти би ла нај че-
шћа ка лен дар ска име на: Сте пан, Ни ко ла, Ђу рађ, Јо ван, Ди ми три је, То дор, Иван, 
Ми ха и ло. По ре ђе ње ре зул та та ових ис тра жи ва ња са за кључ ци ма о ка лен дар ским 
име ни ма у Де чан ском вла сте лин ству по ка за ло је да се за ду же од јед ног ве ка у срп-
ском сред њо ве ков ном оно ма сти ко ну у обла сти ка лен дар ских име на ни су до го ди-
ле ни ка кве зна чај не про ме не.28 А у бе о град ској обла сти по чет ком XVI ве ка нај че-
шћа име на је су: Јо ван, Пе тар, Ни ко ла, Ђу ра, Сте пан и Ди ми три је.29 Г. Јо ва но вић 
ка же да је „за ни мљив од нос име на Иван и Јо ван“.30 У Де чан ској хри со ву љи, на ла зи-
мо са мо име Иван, што зна чи да од нос ова два име на тре ба по сма тра ти хро но ло-
шки, одн. да је Иван ста ри ја ва ри јан та. У спо ме ни ци ма XV–XVI ве ка до ла зи, ме ђу-
тим, до на глог ши ре ња ва ри јан те Јо ван. Ње но нај и зра зи ти је ши ре ње ис по ља ва се у 
бе о град ској обла сти, као што је слу чај и у на шем По ме ни ку.

Нај фре квент ни ја хри шћан ска име на у По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла је су: 
Јо ван, Пе тар, Ни ко ла, Сте пан, Ми ха ил, Па вле; Ана, Јо ва на, Ма ри на, Мар та, што 
се углав ном по кла па са по да ци ма по ме ну тих оно ма стич ких из во ра XV и XVI ве ка.

По сма тра но у од но су на су фик се, нај ак тив ни ји, ре ци мо, су фик си код ка лен-
дар ских име на, пре ма ис тра жи ва њи ма Г. Јо ва но вић31 је су: -иц, -оје и -ко, а -ан би 
се мо гло са мо услов но при бро ја ти јер ни је си гур но да су из ве де ни це за и ста од хри-
шћан ских име на.

У По ме ни ку ма на сти ра Кру ше до ла, као и у оста лим сред њо ве ков ним оно-
ма стич ким из во ри ма за бе ле жен је ве ли ки број хи брид них фор ми: из ве де ни ца од 

25 Т. Ву ка но вић, Лич на име на код Ср ба. — Гла сник Ет но граф ског му зе ја, Бе о град, XV, 1940, 57.
26  М. Гр ко вић, нав. де ло.
27  Ми тар Пе ши кан, Зет скохум ска ра шка име на на по чет ку тур ског до ба. — Оно ма то ло шки при ло-

зи, III и IV, СА НУ, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, Бе о град, 1982, 1–135.
28  Гор да на Јо ва но вић, О ре ла тив ној фре квен ци ји хри шћан ских име на у обла сти Бран ко ви ћа (Ву чи

трн ском сан џа ку). — Че твр та ју го сло вен ска оно ма стич ка кон фе рен ци ја, Љу бља на, 1981, 295–308.
29  Г. Јо ва но вић, Хри шћан ска име на..., 212.
30  Г. Јо ва но вић, нав. де ло, 212.
31  Г. Јо ва но вић, Ди стри бу ци ја хри шћан ских име на на по се ди ма де чан ског вла сте лин ства. По се бан 

оти сак из Оно ма то ло шких при ло га XII. — Бе о град, 1996, 12.
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осно ва хри шћан ских име на и сло вен ских су фик са. Нај фре квет ни ји је су фикс -а (и 
за му шка и за жен ска): Јо ва 12, Ђу ра 27, Ле ка 82', Пе ја 18, То ма 95, То ша 113; Је ла 57, 
Ма ра 103, Ка та 104, Кан да 113, Па ва 108, По ла 93, То да 110', а не што ви ше фре квен-
ци је су и су фик си -ко: Ђур ко 83', Јоц ко 97'; и за жен ска име на су фикс -ка: Јов ка 114; 
чин: Пеј чин 20'; -ач: Лу кач 55; -аш: Ђу раш 66. Оста ли су фик си по твр ђе ни су по-
је ди нач ним при ме ри ма: -ица: Ђу ри ца 115, Је ли ца 110, Ма ри ца 105; Ива ниш 4; ша: 
Ник ша 89, а за жен ска -уша: Пе тру ша 59.

За бе ле жен је са мо је дан хи по ко ри стик на -о Ан то 141, и то од име на ла тин ско-
га по ре кла Ан тон, Ан то ни је.

Чи та вим по ме ни ком иде „жи ва озна ка“ (pomyni Гospodi dou[e rabq svoihq, raba 
svoEgo или rabou svo}) ко ја зах те ва увек име у аку за ти ву јед ни не. Сто га у од ре ђе ном 
бро ју слу ча је ва од ре ђи ва ње но ми на ти ва име на мо же пред ста вља ти про блем. Та ко 
об лик аку за ти ва Iwva 13 мо же би ти и би блиј ско име Јов, али и хи по ко ри стик Јо во/
Јо ва (од би блиј ског Јо ван).

У овим при ме ри ма про блем пред ста вља и мо гућ ност ин тер пре ти ра ња об ли-
ка Iw va 13 као но ми на ти ва, а не аку за ти ва. По зна то је да по ме ник на ста је та ко што 
пи сар нај пре ис пу ња ва ви ше ли сто ва сте ре о тип ним фор му ла ма, а тек он да уно си 
име на. При ли ком уно ше ња име на мо нах на чел но по шту је рек ци ју фор му ле те ан-
тро по ни ме уно си у об ли ку аку за ти ва, али, де ша ва ју се и огре ше ња о рек ци ју ка да 
пи сар ме ха нич ки уно си име у но ми на ти ву, а по не кад и у не ком дру гом па де жу (ге-
ни ти ву или да ти ву). Ова квих огре ше ња на ла зи мо на не ко ли ко ме ста и у По ме ни ку 
ма на сти ра Кру ше до ла, на ро чи то код хи по ко ри сти ка, та ко да че сто не мо же мо би-
ти са свим си гур ни ка ко гла си но ми на тив име на Ђу ра, ако је, на при мер, ње гов аку-
за тив за бе ле жен као g}ra 79 или g}rM 67'.

За не ко пак име не мо же мо би ти си гур ни ко јој ка те го ри ји при па да, као што 
је то слу чај са ан тро по ни мом Ду ка 97' ко је по ти че од „би зан тиј ског ла ти ни зма 
doŸkaV“,32 што по твр ђу је и Рјеч ник ЈА ЗУ („тал. го спо дар и вла да лац, ма ње не го 
краљ, а мо же би ти и кра љу под ло жан“),33 a пре ма ре чи ма Ми ли це Гр ко вић ово име 
мо гло је би ти и хри шћан ског по ре кла (грч. DoŸkaV — во ђа, име хри шћан ског све-
ти те ља)34, али и сло вен ски хи по ко ри стик од Ду брав ко, Ду шан и сл. 

На кра ју, још јед ном ис ти че мо да су у ру ко пи сној књи зи По ме ник ма на сти ра 
Кру ше до ла не сло вен ска име на у до ми на ци ји. А као што се мо гло оче ки ва ти ме ђу 
стра ним име ни ма до ми ни ра ју ка лен дар ска, при мље на пре ко хри шћан ства. Име-
на љу ди по ка зу ју чу ва ње тра ди ци је хри шћан ско га на сле ђа и ути ца ја сред њо ве ков-
но га ис то ка, што ни је ни ма ло чуд но ка да се зна да је Вој во ди на мно го пре пи са ња 
ово га до ку мен та би ла у сфе ри ис точ не ци ви ли за ци је и пра во сла вља грч ко га ти па.

Нај фре квент ни ја хри шћан ска име на По ме ни ка ма на сти ра Кру ше до ла
а) Му шка име на     б) Жен ска име на
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 3. Ни ко ла 93 2, 27%
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