
86 Henrik Тита 

HENRIK TUM A: 
TOPONOMASTIKA* 

1. 

Pač o nobeni specijalni vedi ni toliko napačnih nazorov nego o topo-

nomastiki, dasi že ime samo na sebi pove vsebino, t. j., da gre za opre-

deljevanje kraja po imenu in imena po kraju. Vsak jezikoslovec mora pri-

znati, da je na imenu bistvenost pomen ter služi glasovni red besedi le 

kot znamenje, Signum. Ako hočemo ugotoviti pomen krajevne besede, 

moramo torej pred vsem biti gotovi predmeta, na katerega se veže beseda. 

Pomen besede se le dobi, če premišljamo o predmetu, s katerim je vezana 

beseda — znamenje, ter iz pojavov na predmetu izluščimo oni, ki ta 

predmet posebno označuje. 

Ogromno večino imen je izbral za stvari, ki ga obdajajo, s katerimi 

živi, pastir-poljedelec. Iz tega priprostega stališča moramo izhajati, ko hočemo 

biti tolmači krajevnih imen, neločljivih od umsfvovanja priprostega človeka, 

ki živi v prirodi in s prirodo. Zmota toponomaslikov leži torej v tem, da 

* Priobčujemo ta članek, ki načenja, oprt na dolgoletna raziskovanja, v i žno vprašanje geografsko utemeljene 

razlage naSih krajevnih imen z željo, da bi indi drugi izrazili svoje mnenje ter s svojega stališča pripomogli k osvet-

Ijenju tega problema. Uredn iS tvO-
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hočejo tolmačiti besede iz ideologičnega, največ sedanjega ali iz kakega 

posebnega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega stališča, da vidijo 

pretežnost pri tolmačenju v glasovni sestavi besede in še to često speku-

lativno. 

Prvi zahtevek za toponomastika je: pojdi na lice mesta, premotri 

kraj v njegovi celoti in posebnosti, razumi prosto besedo ljudstva v sožitju 

med seboj, s krajem in prirodo. Toponomastika je torej v bistvu zemljepis, 

deloma družboslovna veda. Da se je toponomastika ločila od tega temelja, 

je vsa nje negoda. Tolmačev krajevnih imen imamo Slovenci vse polno, 

a nimamo za to še znanstvene toponomastike. Za našo tolažbo rečeno, pa 

je nima tudi noben narod, ali je vse šele v početkih. Vsaka znanost mora 

sloneti na izkušnji, brez empiričnega temelja ne more biti višje stavbe. 

Morda pa nobena veda nima take potrebe po empiričnem proučevanju 

prostora, morda nobena nima tako davnega časa za seboj nego topo-

nomastika. Sodim, da je prav ta obširnost kriva, da se le tipaje skuša 

dobiti znanstvenih oporišč. Z razmahom prirodoslovnih ved v XIX. stoletju, 

še bolj pa s pričenjajočim se razmahom družboslovja v XX. stoletju se 

šele odpira pot toponomastiki. Razumevanje kraja spada v prirodoslovno 

vedo zemljepisja, zemljeslovja, razumevanje besede po pomenu spada v 

družboslovje kot oblikoslovje človeške družbe ter jezikoslovje. Pri tem sled-

njem je bistvena semasiologija, pomenoslovje, in ne glasoslovje, ki sme 

služiti le kot kontrolna veda. Da se tega jezikoslovci niso zavedali, je njih 

glavna zmota, da prirodoslovci-zemljepisci niso priznali te kontrole, je bila 

zopet njih zmota ; le v vzajemnem delu vseh ved, ki se nanašajo na tla, 

prirodo, zgodovino in sožitje ljudstva, ki na kakem kraju in s to prirodo 

živi, je mogoče rešiti prav posamezne probleme — a teh je nebroj. Vsaka 

preozka rešitev postavi tu prirodoslovca, zgodovinarja, drugod jezikoslovca 

na laž. 

Znanstveno načelo je gotovo le eno : krajevno imenoslovje — topo-

nomastika, mora izhajati iz krajepisja in folklora ; ako ne dobi iz tega 

točnega odgovora, mora se zateči v zgodovino in končno k jezikoslovcu. 

Kjer ne dobi točnega odgovora, tam ostane vse domneva. Pravilna hipoteza 

pa je dana le v vzajemnosti posameznih ved, ki so podlaga krajevnemu 

imenoslovju. Da se hoče zlasti zgodovinska imena z vso silo raztolmačit: 

največ jezikoslovno, to je toponomastiko zavedlo bolj v zmedenost nego 

vsa diletantska in ljudska etimologija. Po jezikovnem pomenu se da krajevna 

imena tolmačiti pred vsem iz živega jezika, kjer se beseda na licu mesta 

docela sklada s predmetom. A tudi v tem slučaju treba razsodnosti. Na 

pr. Svinjak vrh 1637 m pri Bovcu so Nemci prevedli v Schweinsrüssel, 

kakor Sinjo goro — vas na Barju v Schweinsbüchel. To zadnje napačno 

tolmačenje Slovenec takoj uvidi, Nemec je zamenjal adjektiv sinje s samo-

stalnikom svinja. Svinjak pa ima po narodnem izgovarjanju navidezno 

podstavo svinja in tudi oblika vrha je skoro svinjskemu rilcu podobna, 
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torej bi odgovarjal nemški Schweinsrüssel. To ime je zabeleženo v zemlje-

vidu bivšega c. kr. vojaškega zemljepisnega zavoda na Dunaju, iznašel ga 

je nemški maper 1er je zašlo v splošno rabo. Tudi bovški tržanje, ki raz-

umejo nemški, imajo Svinjak za Schweinsrüssel. Ako pa govoriš s starejšimi 

pastirji, izgovarjajo precej razločno Sovinjak, imajo torej očitno v mislih 

ne vrh, ki bi bil po naziranju pastirjev gotovo le Kuk, ampak med rečicama 

Koritnica in Soča zavito podnožje gore. Sicer tudi jezikoslovno ni mo-

goče svinjak rabiti za rilec, svinjak je Schweinestall, svinjak je Schweins-

kot. Oblikoslovno kakor rečeno bi bil pa v očeh pastirjev vrh Sovinjaka 

edino le Kuk — Kolk t j. koncem gorske rajde stoječi značilni stožec. 

Primerjaj enega najbolj značilnih Kukov konec grebenov Trebiških in Plaz-

kih Lop od 2073 m do 2036 m zahodno od Kanjavca. Kuk 2036 m stoji 

kakor na straži. Enako se nahaja Kokova Špica 2417 m nad Mojstrano in 

je še cela vrsta drugih Kukov. 

Drugod zopet se ime tolmači iz zgodovine, četudi je jezikovna spaka 

in ne odgovarja predmetu. Posebno podučen je primer Königsberg 1917 m 

pri Rablju. Slovenski Korošci ga imenujejo Krajevska t. j. Kraljevska špica. 

Zaman iščemo tolmačenja v zgodovini, dasi ime po tem kliče. Dobimo pa, 

sedaj docela zatemnelo, dno te besede, ako vzamemo v roke najstarejši 

zemljevid Rabeljskega kraja Zauchenberga iz 1.1718. in Florijančiča iz 1.1744., 

kjer se imenuje Köntenberg. Kdor pozna oblikoslovna imena naših Alp, 

uvidi takoj temeljno besedo konta — Felsvertiefung, Felswinkel, besedo, ki 

je razširjena po vseh julijskih Alpah in delu Karavank. Učeni prof. Gstirner 

(glej Zeitschrift des D.-Ö. Alpenvereines 1900, 409) sklepa sprva docela 

pravilno, da je v imenu Köntenberg skrito kako staro ime. Ker pa ni po-

znal imena za talno obliko, konto, ga je nanašal na koroško-slovenski izgovor 

Krajevski hrib (prav kraljevski). Kraj pa mu je Grenze, Kante ; torej Kanten-

berg, iz tega - Köntenberg. Dostavlja pa : „Der Übergang von kraj zu kralj 

ist ein recht naheliegender." Ker pa se je v ljudskem govoru ime Kontni 

vrh docela in že zdavna brez sledu izgubilo, velja seveda danes le ime 

Königsberg - Kraljevska Špica. 

Zemljevid vojaškega zavoda izza 1. 1880. imenuje zahodni del Moj-

strovke, oziroma ves njen gorski hrbet „Velika duina". S. Rufar tolmačil je 

ime tako-le: duina je dijalektičen izgovor za divjina, — tako vsaj bi to 

besedo izgovarjal dolenjski kmet —, torej bi se moralo pisati „Velika div-

jina", nemški Wildstelle; to bi bila pomenski polica, na kateri se zbira 

divjačina. No, ime Duina mesto Dnina je bila na izdaji 1880 ali tiskovna 

pogreška mesto n — u, ali pa je nemški maper nerazumljeno besedo na-

pačno slišal in zapisal. Poznejša izdaja 1890 ima pravilno „Velika dnina\ 

Pleteršnikov slovar navaja : 1) dnina - dnišče, fundament, veje, ki se po-

lagajo seneni kopi za dno, Satz des Weines = mot ; 2) dnina, Manns-

werk, kar more človek izdelati v enem dnevu, Tagwerk, po dninah hoditi, 

der Morgen kot mera, t. j. kar bi bilo mogoče v enem dnevu obdelati, 
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Taglohn, Diät. Pleteršniku pa manjka najbolj odgovarjajoča nemškemu pojmu 

Tagesschichf, torej : grem na šiht, grem na dnino, zaslužil sem 10 šiht -

10 dnin. Druga Velika dnina je ena najlepših krnic Julijskih Alp med Suhim 

Plazom 2736 m, Dovškim križem 2648 m in 2542 m do 2570 m (Rutarsko 

Poldne). Ako vprašate trentarskega kožarja, kaj pomeni dnina, brez obotav-

ljanja pove : pašnik, ki ga drobnica v enem dnevu prepase, torej Tagweide. 

Za „Veliko dnino" pa ti točno pokaže visoki gorski pašnik med klinom izpod 

Jalovca in klinom Travnika od 2379 do 2146 m. 

R. Perušek razlaga v Arch, für slav. Philologie ime Bavšica za gorski dol 

med Koritnico kot malo Balo t. j. planino s stanom (ob 1181 m). Besedo Bala raz-

laga prav po listinah iz srednjega veka iz Valle, t. j. gorska dolina v posesti 

Čedadskega kapitelja, Bovčan v izgovorja za b. Ni Bala ni Vale slovenski ne bi 

imelo pomena. Četudi filolog, рэ Perušek nasilno sklepa : deminutiv od Bala 

je Balšica z izgovorom o za /: Bavšica. Kako zaide 5 v besedo, seveda 

jezikoslovec Perušek ne more organično pojasniti, kako naj bi gorenjski 

izgovor o za I zašel med Bovčane. seveda tudi ne ve povedati. A zaljubil 

se je v Malo Balo, videl je seveda ni nikdar v svojem življenju, ni Bale 

ni Balšice, zato gre preko vseh glasoslovnih pravil ter vzdržuje svojo glaso-

slovno ideologijo. Ako pa pastirja vprašaš, ti pove : bavha je sršasta, jeseni 

rjavkastožolta trava, ki pokriva cele pašnike. Ime Bavha nosi več vrhov, 

polic in gorskih pašnikov ter dolov. Bavšica je torej deminutiv od Bavha 

t. j. manjša dolina, po kateri raste trava bavha. Pastir besedo tako pravilno 

razlaga kakor jezikoslovje, napačno pa besedo razlaga profesor jezikoslovja. 

Berje je ime za vasi, ki leže na ali ob zveriženem globelastem terenu. 

Tudi v tej besedi stoji b za v Temeljni pojem Je pač od ver — zavreti, 

vrteti. Iz tega izhaja pomen in imena virij, verij, vorij, veren, verena, berij 

brej, bereg, v srbščini viri (po Vuku locus flumium profundus, gurges) ruski 

vir, Wasserstrudel, v bistvu istega pomena kakor vrtinec, vrtača. Temeljna 

beseda berij na Tolminskem je prastara in se nanaša na neko bajko iz 

davnine. Beseda v obliki piria in berno pa sega tudi na ladinščino (Loren-

zoni, Carnia), istega pomena. Kljub temu ima filolog Ramovš posebno raz-

lago besede verij. Verij za ribnik nikjer na Slovenskem ne živi, povsod 

je le pomena tolmun, vrtinec. Ramovš pa izhaja iz Trubarja, ki rabi vzpo-

redno verij za ribnik, dočim primerja Dalmatin bajer - mlaka. Očitno je 

na prvi pogled, da Trubar in Dalmatin ne poznata pravega izraza za nemški 

Weiher iz vivarium ter ga oba, vsak po svoje iščeta ; Trubar s tem, da 

• pritegne verij - tolmun, Dalmatin pa bajer z mlako. Slovensko ime za 

Weiher je ali pokvarjeni bajer, ki še povsod živi, ali pa ribnik, v rezijan-

ščini lovnik, ki je živa in dobra beseda га Weiher ali pa tudi krajevno 

ime. Ramovš torej docela spekulativno izvede verij kakor Nemec Weiher 

naravnost iz vivarium. Končno pristavlja, da je ta verij - Weiher vse kaj 

druzega nego verij - tolmun. A verij kot ribnik je izmišljotina in ne velja 

nikjer na Slovenskem, pač pa edino verij - tolmun. 
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Omenjam le očitno zmotne razlage, da utemeljim svojo trditev, da 

niora toponomastika biti strogo empirična veda, da se mora najprej do-

ločiti pomen besede na licu mesta, da se ga pa more ugotoviti le s pri-

merjanjem enakih morfologičnih pojavov na raznih krajih in šele, ko je 

zemljepisna oblika brezdvojno ugotovljena, sme se sklepati na generične 

pomene besedi. Konta, Lašta, Kuk, Lepoče, Medrje, Ronki, Griža, Grapa, 

Krnica, Ture, Kukla, Kucelj, Polica, Kal, Kopa, Prevale, Krepa, Škrapa, Laz, 

Mir, Peč, Pal, Planja, Ravne, Plaz, Žleb, Škrbina, Skutnik, Studor, Suha, 

Skedenj, Špica, Glava, Gumno, Tamar, Frata in dr. ugotovljena na licu 

mesta po obliki in gospodarskem pomenu, dajejo s primerjanjem istih imen 

za iste oblike po različnih predelih Alp, imenom opredeljene generične 

pomene. 

Da mora toponomastika izhajati iz tega empiričnega stališča, je jasno 

za vsakega znanstvenika in seveda tudi za filologe. Kritična toponomastika 

pričenja torej s kritiko zemljeslovnih oblik in tej kritiki sme šele slediti 

jezikoslovna kritika. Ako mi torej očitajo filologi, da sem nekritičen, izvira 

to od tega, ker filologi ne poznajo načela toponomastike, da je namreč 

empirična, pred vsem zemljepisna, specijalna veda. 

II. 

Temeljna oborna imena julijskih Alp sem ugotovil tekom iskanja in 

primerjanja za več nego 30 let. Naj navedem nekaj takih imen : 

Kon ta 

v pomenu : Felsvertiefung, Felswinkel : Snežna Konta, vzhodno pod Orožnovo 

kočo, zahodno pod Črno goro 1609 m, mimo in preko katere vodi pot Slo-

venskega planinskega društva ; zgornja in dolenja Konta pod Matajurskim 

vrhom 1937 v skupini Rodice, Snežena in Prazna Konta med imenovanim 

vrhom in Velikim Raškovcem 1968 m ; Snežna Konta pod potjo od Kreda-

rice na Mali Triglav. 

V Kontéh pa je tudi strmo pečevje, skrotje s skoki in globelmi v po-

bočju gore, n. pr. dolenji del pobočja Krna nad planinami. Na Kontéh pod 

Kriškimi podi, Konta pred Voglom v Plazkih Lopah. Kontni vrhovi ali 

Kuntarji so vrhovi, ki stojé nad kontami, n. pr. Kontni vrh ali Soštar 1647 m 

vzhodno od Črne prsti, Kuntar, vrh nad snežiščem severno pod Lopo 2410 m 

v Kaninski skupini, Kuntar nad Zajavorom nad Tolminko, Kuntar nad planino 

Lašča pod Krnom, Kontavelj na Št. Viški gori, kontast hrib. Temu gotovo 

odgovarja Contovello, vas nad Trstom, ki stoji nad konto in ne more biti 

nič druzega nego Kontovlje. Ako si jezikoslovci in zgodovinarji belijo glave 

nad imenom Contovello, je to zato, ker ne poznajo pomena „konta" in jim 

seveda tudi ni znano, da je enako krajevno ime morda v najprislnejši slo-

venski vasi, na Št. Viški planoti. 
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V ladinščini nahajamo često ime Contin za isti morfologici pojav : 

Passo Conia 2194 m v skupini Brenta, Contin pod Marmolato, Val di Gont 

pri Longarone. Poleg tega v tirolščini Kunterweg, južno pod Klausen ob 

Brenarju, Kuntertal (Lechtaler Alpen), Gundsberg (Allgäuer Alpen), poleg 

tega številna imena v sestavljenkah z Gand, ki je očitno iz Kant, kakor 

Gamp iz campus : Steingand, In der Gand, Gandloch. Tarneller razlaga 

Gund za „Boden aus grobem Stein und Schutt", Schmeller pa : Gand, 

Gunten, Namen von Bergwiesen (tudi v Kontéh pod Krnom je deloma s 

travo porasteno), tiefes, mit Wasser gefülltes Loch. Kuntersweg, Weg für 

Kleinvieh, Kuntervieh (drobnica); kunterpoSchmellerju Ungeziefer, monstrum; 

kunterbunt pa pač spada h kçder in ne konta. Die Kante — Mistkante, 

jama za gnoj, Vertiefung. 

A tudi v ladinščini se beseda nahaja v obliki Gont, ganda (Olivieri 

in Battisti). 

Mayer-Lübckejev Etym. rom. Wörterbuch ima ime Ganda — Geröll-

halde, Steinhaufen, tirolsko ganda, engadinsko janda, veltl. gana ter do-

stavlja, da je beseda predromanska, „in der Toponomastik häufige Benen-

nung". Täuber, Gebirgsnamenforschung, ima Gand — Geröll, Am Gand, 

Gonda, Gondo. Tirolski časopis Schiern VI, št. 191 navaja Gand, Felssturz 

an der Mendelstrasse. 

Pleteršnik ima za konta : Vertiefung zwischen dem Kalkgestein, Felsen-

kluft, Bergkessel. V ruščini odgovarja к^та (warmer) Winkel. Sem utegne 

iti contina — cella sotterranea (Anonym, hist.), iz tega laški cantina, klet. 

L a s t a 

morfologično pomeni die liegende, geneigte Felsplafte. Gore, ki so sestav-

ljene iz skladastega pečevja, nosijo ime: Lastovec 1838 m v Kamniških 

Alpah, Laštanovec 1655 m vrh nad Predelom; Lastovice 1846, 1906 in 

1908 m pod Viško goro, Lastovičica nad Učjem, Lašček 1070 m na Kalski 

planoti nad Čepovanom, Lašča deminutiv iz Laštica, planina 1282 m severno 

pod Krnom, Lašča nad Bavčico, Lašča v občini Medani v Brdih; Lašče 

na koroški meji na Kranjski gori, vas pri Dvoru — Novomesto, Velike Lašče 

na Dolenjskem. Glossario Pamperi navaja iz 1.1178. Lastizza nad Palmanovo 

in Codroipom v Furlaniji in Lastizza pri Belgradu v zahodni Furlaniji, Lašta 

se nahaja pod Jérebico (Seekopf), Lašta pod Rdečo glavo v skupini Man-

grta, Lašta nad Ledeno jamo (Schlichtl) v skupini jérebica. Nadalje še: v 

Laštah pod Vel. Špičjem, v Laštah pod Črnelsko špico (Kaninska skupina), 

v Laštah v Krnski skupini; Debela Lašta 2072 m, Gladka Lašt 2113, Ko-

smata Lašta 1759 m, vse tri pod Plazkimi Lopami nad Komno. Zlasti je 

značilno ime Prélastina za skalo, ki zatika dolino nad Tržičem (Monfalcone). 

Italijani so prav prevedli Lago della pietra rossa t. j. rdeče pečine, laste. 

Nad Tolminom se dobi oblika Lajšč, Lajžic, v Lajščah, v občini Livek 

tudi Glajšče. Sem spada gotovo tudi dalmatinski otok Lastovo — Lagosta. 
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Značilno je rastlinsko ime lastovičnik, Vincetoxicum, ki raste na lasfah; 

lastovice, ptice, ki gnezdijo po lastah ; podlasica, poleg podlastica, ker živi 

pod lasfami. 

Po Goriškem je vse polno priimkov Laščak, prebivalec ob Laštah. 

Lastno in generično ime Lasta in podobno sega po celi Ladinski in 

dalje v Švico. Täuber, Ortsnamenforschung, str. 141 ima za Švico : Läster-

fluch, Leistkamm am Wallensee, planino Leist pri Magen ; v francoski Švici 

je Pique de Leiss. 

Pleteršnik besede lasta nima, lašta za nemški Leisten je pozna iz-

posojenka in ne spada sem. Ruščina ima „lasta" Ebene, lastitj glätten, das 

Boot mit Leisten belegen. 

Razlage romanistov n. pr. Dietza in Mayer-Lübckeja iz grškega „emp-

lastrum" so vse gole kombinacije. Ducange navaja v svojem slovarju, da 

je lastra „vox italica", z neorganično vrinjenim r prišla iz ljudskih dijalekfov, 

dasi bi moral dostaviti, da je prišla beseda izpod beneško-ladinskih di-

jalekfov. 

Pomena najde beseda lasta edinole v slovenščini. 

C. Battisti razlaga lasta : piano leggermente inclinato di roccia nuda 

t. j. na lahko naklonjena plošča gole peči, torej docela pomena, kakor po 

slovenskih julijskih Alpah. Manj določeno poroča Oliviero Marinelli za Cadore: 

lasta о lastra „cosa piana". Ladini izgovarjajo lesta - v skupini Brenta je 

8 Lasfonov in 12 Lastei, 16krat oblika Laste: Col Laste 2555 m pri Agordo, 

Lastra poleg Lago di Croce, Lastizza 2071 m v skupini Sella, Col di Laste 

2311 m, Monte Lasta 2547 m v vzhodnih Dolomitih, Cima Lastei 2557 m, 

Monte Laste 2863 m, Col di Lasta I486 m, Lastei di Contin pod Marmolato, 

Lago di Lasta, Primiero, Lasta cattiva t. j. Huda Lasta 1212 m. M. Lasta 

1982 m v skupini Monte Baldo in dr. 

R o n e k , 

obronek je čisto slovenska beseda, ki je razširjena malo da ne po vsej 

celini Evrope. Iz nobenega jezika se ne da beseda tolmačiti po pomenu, 

če ne iz slovenščine. Morfologično pomeni ronek precej strm svet pobočja 

tako, da se zemlja roni ali melje, obronek pa nekoliko položnejši svet v 

pobočju, kjer se je zemlja obronila ali nasula. Pleferšnikov slovar ima ronec, 

der abschüssige Acker, ronek — viseč svet, v nekaterih krajih tudi vino-

grad na takem svetu, kateremu Ipavci pravijo breg. Pleteršnik dodaje po 

Štreklju Arch. ХИ „menda iz furlanskega ronc", docela nefilologično, ker 

narobe je prav. Pleteršnik ima poleg tega še rona, vrsta pese in nemški 

Rohne, ronica, neka hruška ter ronka, neka debela hruška. Obronek, ab-

schüssige Bodenlage, Abhang, v Spodnji Idriji: viseč svet ob vodi, die 

Böschung, der abschüssige Ackerrand ; obrončina - abrončina, Änagallis 
uruensis. Glagola roniti in obroniti Pleteršnik ne pozna. F. Seidl napačno 

po Pleteršniku rabi obronek za Abhang, ker je obronek die sanfter geneigte 
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Böschung am Abhang. Briaci fočno poudarjajo razliko med „breg" in „ronek" 

rekoč : „V bregu se njiva lahko še orje, v ronku pa se mora zemljo kopali." 

Generično, morfologično-ekonomično je forej ronek „der abschüssige noch 

als Weingarten brauchbare Abhang", obronek pa „die noch als Acker ver-

wendbare Lehne im Abhang". Značilno je, da je obrćnčina, Anagallis, 
rastlina, ki raste po solnčnih gorskih obronkih ; torej kot njivska rast-

lina označuje generični, morfologično-ekonomični pomen besede obronek-

Pojasnjevalno k temeljnemu pomenu spada sem âbranek, kakor abrončina 

iz obrončina, za óbronek t. j. Blütenkätzchen der Haselstaude, Erle ; Wein-

träubchen im Frühjahre t. j. razcvetje, ki je za mlada svrto, pa se pri polnem 

razcvitu pobesi t. j. obroni. 

Temeljni pojem ronek, obronek nam je torej dan morfologično kot 

viseč svet oziroma položina (terasa) v visečem svetu, etimologično v gla-

golu roniti, po Vukovem slovarju: roniti, tauchen, urinor; abrollen, devolvo, 

„tiha voda brijeg roni"; „suze roniti" lacrimas fundo ; roniti se, delabor, he-

rabrollen; odroniti, Hinabrollen der Erde im steilen Abhang, devolvor; к 

temu ronac, der Taucher, Urniator, die Tauchente, Mergus, der Mistkäfer, 

Scarabaeus fumentarius. 

Miklošičev etim. slovar ima ad roni — izroniti, effundere obronek, 

Abhang (napačno) za splošnoslovansko besedo, v ruščini ronit ljes, Holz 

fällen, ronitj parusâ, Segel streichen, urón, Verlust. 

Pironov furlanski slovar ima rone — viseč svet, ki se je podzidal in 

nasadil s trtami, torej vinograd v paštnih t. j. v stopnjah v pobočju gore, 

roncâl, posestvo, ki je v ronku, roncar, posestnik roncai. Poleg tega pa 

roncâ — obsekavat z renčelico drevje: rónca, rónche, zakrivljen, močan 

nož za obrezovanje trt, po Goriškem renčelfea; ronceâ, raniti z renčelico; 

ronchâ, sekati z renčelico sirkova debla. Riguttinijev laški slovar ima ronco, 

Sackgasse, ronca Gartenmesser, roncare, ausjäten iz lat. runcare : ronciglio 

Haken iz lat. runco, — nis; róncola, róncolo, manjša renčelica. Waldejev 

etim. latinski slovar ima poleg navedenih furlanskih, italijanskih in latinskih 

besedi še rumunski rune, Reute in Walde, piacentinski ronchat, Wurzelstöcke 

als Brennmaterial, lombardski rouš. Mayer-Lübcke loči od tega lat. runcina. 

Ducange ima v slovarju srednjeveške latinščine : roncones, species falcis 

militaris, roncea, rubus, francoski ronce. Charta Conradi iz L 1017. navaja 

„cum omnibus suis Runcis" t. j. ronkah; runcalis, ager inculfus; runcare 

est purgare agrum sentibus quae roncas vocant Galli; runcare terra, 

silva. Enako ima Muchar, Steiermark, Saalbruch, liceaf Silva runcare f. j. 

gozd čistiti. Runco pa mu je tudi ulica brez izhoda, Sackgasse. 

V reviji Società alpina friulana „In Alto* 1. 1904. razlaga A. Lo-

renzi: Ronco fu tenuto nome slavo, ma è però diffuso nell' Italia setten-

trionale ed è divenuto spesso nome proprio. „Tenere a ronco", zemljo 

držati v pašlnjah, t. j. v podzidanih stopnjah v bregu. 
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Gravisi, Nomi locali Istriani (1. 1910.) navaja na otoku Cresu runca, 

un campo vicino alla casa e coltivato a gradini t. j. polje v bližini hiš in 

obdelano po stopnjah. Geograf Oliviero Marinelli »Termini geologici nel 

Cadore", razlaga ronco: luogo coltivato cinto da bosco, da terreno sterile, 

t. j. ronek je obdelano mesto obdano z gozdom ali jalovim svetom. Revija 

Forum lulium 11,272 razlaga: Ronco nelle Alpi Occidentali, luogo ove non 

allignano che arbusti, kraj, kjer ne raste nego grmovje. Schmellerjev Bayr. 

etym. Wörterbuch razlaga der Rang, der Ranken, als fortlaufender Bergabhang, 

k temu ima Ranken oder Rainschwämmelein, vrsta Agaricus, Rankbeere, 

Rubus fruticosus, ker oboje raste po ronkih. Zanimivo je, da Schmeller 

vzporeja Rang in Rain. Slovenski nosnik v bavarščini silno menja samo-

glasnike, večkrat preide tudi v diftonge. 

Gartner navaja tirolsko Rain iz roeven als schiefer Grassaum. V Grodni 

dolini (Grödnertal): rone, schmaler Abhang, Ackergrenze; v Colfusc in 

Enneberg: renk, als schmaler Abhang. Täubner, Gebirgsnamenforschung, 

ima za Švico Ronestock am Zürichersee, Rönberg am Mendelpass. 

G. Rovereto v reviji „Le Vie d' Italia" str. 529/24 navaja: la de-

signazione toponomastica di ronco con tutta la probabilità è più antica 

di quella .fascia" (to je pašten) che oggi più non vive fra i liguri del li-

torale, ma persiste nei liguri alpini per indicare un luogo scassato a ripiani 

in terreno roccioso, t. j. krajevno ime „ronco" je z vso verjetnostjo starši od 

„fascia" ter danes ne živi več med primorskimi, pač pa še med planinskimi 

Liguri, ter pomeni razdelan svet v stopnjah v pečevini. 

Poleg ronkov imamo še krajevno ime Roče v Istri, presnovano v Rozzo 

in na planoti Asiago isto ; nadalje Ročinj ifal. Ronzina. Prvo in drugo mor-

fologično daje breg nad reko, torej Uferterasse. Generično bi bila „rončina" 

izboren tehničen izraz za to. 

Krajepisnih imen Ronki, Roče, Ročice in v enakih oblikah je vse polno 

po Slovenskem. 

Ročica, potok izpod Ročic, to so mali ronki pod Konjem pod Krnom, 

ime, ki so ga maperji spremenili samovoljno v rečico, kajti ni jim šlo v 

glavo, da bi ime potoka morda pomenilo malo roko, ročico, za ronke pod 

Krnom pa vedeli niso. 

Ronek, morfologičen uzorec za jäher Bergabfall je v Polovniku 1110 m. 

Naj omenjam, da bovški pastir lepo loči skok : Steilstufe, Bergabsturz, ronek : 

steiler Abfall, polog: Lehne, ložina: geneigte Terasse im Abhang. 

Ronki, vinogradi nad Valeriščem v Brdih, Runčiči pod Ščednom v občini 

Števerjan in pod Mrzlim Vrhom nad Volarji. Ime Gorenja Ročica imamo 

tudi pri Mariboru ; nadalje še Ročica pri Sv. Lenartu na Štajerskem, Ročica 

pri Ptuju, Ročice, vas pri Kotmarivesi na Koroškem. 

K obronku spada Obranjšče nad Stopicami, Obranjšček nad Idrijo, 

pečina Ranke nad Radovno (glej Izv. Muze 114/V1, napačno od ranjke peč). 
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Via del Ronco je tudi v pobočju nad desnim bregom reke Arno v Florenci, 

stranska mala ulica iz Via Romana v Giardini Boboli. Ronk je v Chiarbola 

superiore v Trstu. V vzhodni Fnrlaniji ima vsaka občina par ronkov : Ronchi 

obč. Terzo, Ronchat Tapogliano, Roneula S. Vito di Nogaro, Roncada, Stras-

soldo Roncut, Ronchi-Ruda, Roncolon Fiumicello. Roncs, gozdnati griči v 

občini Tricesimo, kjer je še ohranjena docela slovenska oblika „Na 

roncis". 

Zelo značilno je ime Ronco pod Sasso di Mezzodì nad Cortina 

d'Ampezzo, za strmi gozdnati breg. Monte di Ronco, Val di Sarca. V oko-

lici Padue je vse polno Ronco, Runco, Ronchi, Roncora, Roncone, Ronceglio, 

Roncarola, Roncadilla, Roncadizze, s slovensko končnico. Opažam, da se 

nahaja med krajevnimi imeni okoli Padue poleg tega tudi večkrat Dol ali 

Dolo. Najznačilnejši za pomen pa sta vzporedni krajevni imeni „Roncis" 

za brda nad „Dolincis" za dolino nad Majnico obč. Ločnik, obe imeni točno 

morfologičnega pomena. 

Rankgraben v Kanalski dolini pod nemško občino Malborghet, prvo 

iz ronek, drugo pač Mala vas; Rangen večkrat na Tirolskem pri 

Kufsteinu. 

V skupini Adamello srečamo 16krat ime Ronco, 13krat Ronchina. 

Podstavek ronek dobi se v mnogoštevilnih krajevnih imenih v Italiji, Fran-

ciji, Švici in Nemčiji. Beseda pa je razločljiva le iz slovenščine. Prehod 

pomena od ronek - breg, pa do runcare — prekopavati breg pač ni daleč 

in od tod morda runco, nož za obrezovanje trle. 

Ako sta imeni Konta, Lašta strogo morfologični, Ronek morfologič-

nega in ekonomskega pomena, le iz slovenščine razumljiva, pa velja 

enako za ime 

M e d r i j e 

čisto ekonomičnega pomena v planinah. Beseda razločno izgovorjena je 

Médvereje. Pleleršnik ima medrija, die Hürde, izgovorjeno tudi mederja ter 

primerja mandrija, ein Landhaus in der Umgebung von Triest, Schafherde, 

Schafstall, hrv. mandra Sennerei, turški, ital. mandra Viehstall. Pleleršnik 

pozna tudi medrije — medernja, ograda, v katero so koze ali ovce zaprte; prav 

je le pl. t. médvereje, skrajšano medrje, ter pomeni prostor med verejami. Ple-

teršnik ima za vereja Türpfosten, Zaunpfahl mit Löchern, in welche Lallen 

gesteckt werden, der Pflock am Brückenjoch. Ob planinskem stanu po Tol-

minskem, kjer pasejo drobnico, postavijo médrje t. j. ograda prostora za stanom 

z verejami, v katere so zataknjene rakle, da drobnica ne more utekali, dokler 

se ne pomolze. Pastirji po končani paši prižen6 vse molzne koze in ovce 

v médrje ter jih zapro. Iz médrij pa pogon (t. j. mlajši pastir) poganja ovco 

za ovco skozi zavoro, ki vede ovce pred ščekžrja t. j. pastirja v stanu, ki 

prvi pomolze ovco. 
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Podoba medverij je ta-le: Vereje so preluknjane tako: 
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Medrje — medvereje je torej pristno slovenska beseda, opredeljenega 

gospodarskega pomena. Krajevno ime Médrje nahaja se tam, kjer je enkrat 

stal planinski stan z medrji (tako govore Bovčani) ali pa tudi same mé-

drje, ako so pastirji moizli na prostem in nosili mleko nizdoli v sirarnico. 

Poitalijančena beseda mandrija za Viehstall, Viehherde je torej nedvojbeno 

slovenskega izvora. Med, s starim nosnikom je dal mand — Medrje, Man-

drija. Furlanščina ima la mandria. Pironov slovar razlaga : congregamelo 

di bestiame o ricettacolo di esso t. j. čreda živine ali ograda za njo. 

V Val di Fassa so mandra točno tolminske médrje, mandrare le bestie, 

zavarovati živino v medrjih. V Forno di sopra pomeni mandra točno isto 

kot slovenski planinski tamar. Olivieri razlaga: nel Trentino è mandra una 

piccola malga t. j. mala planina. V Polesine ob Padu je mandra „un recinto 

all'aperto per la boeria" t. j. medrje je okol pod milim nebom za govedino. 

С. Battisti razlaga : mandra è piccola malga a grande altezza — je 

mala planina, precejšne višine. Körting navaja ime mandra za italijanščino 

in grščino ter jo prevaja s Herde, a dostavlja, da je beseda filologično ne-

razložljiva. Riguttini za laščino ima mandra, Stall, metaforično Herde, enako 

latinski mandra in grški [j.àvBpa. Filologi to razlagajo iz sanskritskega, man-

dura t. j. štala. Pač tudi rastlina ^avSpayopa, Alraun, klenovina, drstljivka, na-

dlišek ali tolsti koren in àp/i|j.«vBpi-r ,̂ višji duhovni pastir bo odtod. V srb-

ščini in bolgarščini je mandra planinski stan. Ruščina tega imena nima, 

pač naravno, ker nima planin. 

Kot krajevno ime navajam Gornje in Spodnje Médrije pod Slemenom 

v Krnski skupini. Volova Médrna pod planino Zaslap iste skupine. Laške 

Médrje na pl. Razor nad Tolminom. Medrje, ime za vrh nad Čepovanom. 

Mégvarje za Naglem pri Koroškem bo pač pokvarjeno iz medrje. Ladinskih 

in laških imen Mandria v raznih oblikah pa je brez števila od Alp čez 

Apenin do zadnje južne Italije na pr. Mandria nad Cortina d'Ampezzo, v 

skupini Adamello 4krat Mandron, 5krat Mandrie, 9krat Mandre, v skupini 

Brenta 3krat Dosso della Mandria, 7krat Le Mandrie itd. 

Kar se tiče zemljepisnega razširjenja, gresta imeni Konta in Lasta iz 

slovenskega vzhoda na zahod do Švice in so omejena na Alpe, ime Ronek 

je skoraj splošno evropsko od srede Evrope na jug in zahod. Medrije — 

mandria pa je splošno razširjeno v Alpah, po Italiji in Balkanu. 
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Ni rni delati sklepov, eno je gotovo, da so vsa stara imena Konta, 

Lasta, Ronek, Medrje pristno slovenska in se pride do stvarnega pomena 

le iz slovenščine, dočim so vsa štiri imena iz drugih jezikov nerazložljiva. 

Trstenjak v Letopisu 1. 1874. št. 65 mandria prevaja za okol, docela 

prav, vse razlage filologov pa so zgolj ideologične brez semantične podlage. 

Ako slovenski efimolog Bernecker po Miklošiču navaja mandra za 

bolgarščino in srbščino in slovensko mandrija, pa naivno dostavlja „da-

neben medreja in medernja, Herde", ter pravi, „aus dem türkischen bez. 

italienischen, die auf gr. pxvSpa beruhen" — potem seveda se Bernecker 

prav nič ne zaveda stvarnega pomena médrje — médvereje, ki edinole 

raztolmači vse besede. 

Brez empiričnega, dognanega morfologičnega in ekonomičnega gradiva 

torej ne more biti smislene toponomastike. — 

R é s u m é . L a T o p o n o m a s t i q u e . — Le premier devoir de l'interprète des noms 

de lieux est l'exploration consciencieuse sur place de la morphologie du terrain, 

et l'étude des institutions économiques de l'homme simple. Car celui-ci, pour 

la plupart pâtre ou agriculteur, a donné la majorité des noms aux objets qui 

l'entourent. Jusqu' à présent les toponomastiques ont voulu en général interpréter 

les noms de lieux d ' un point de vue idéologique, pour la plupart historique et 

culturel, et ont vu le point principal dans Г interprétation de la composition pho-

nique du mot. Mais le vraie toponomastique, qui partirait de la topographie et 

du folklore, et qui, seulement quand elle n'y trouverait pas de réponse, ausait 

recours à Г historien et au philologue, n' est qu' à ses débuts. — A tout une 

série de noms de lieux Г auteur essaie la méthode géographique, et traite, dans 

une seconde partie, quelques noms caractéristiques pour les Alpes juliennes — 

K o n t a , Lasta , R o n e k et Med r j e — noms qui sont compréhensibles seulement 

en slovène, et qui sont répandus aussi dans une grande partie du reste des Alpes. 
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