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ПРИКАЗ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЧНИ ИМИЊА 

 

 
Апстракт: Во статијава се изложуваат дванаесет непознати сложени лични имиња 

што се содржат во основата на различни топоними распространети на македонскиот 

јазичен ареал. Повеќето од нив немаат свој пандан во антропонимијата на 

словенските јазици. Нивната структура и семантика се објаснува врз основа на спо-

редбено проучување на сродноста на базичните составни делови на досега потврде-

ните словенски сложени антропоними. Со обѕир на староста на топонимите, нема да 

претераме ако тврдиме дека разгледуваниве лични имиња се приопштуваат кон 

најстарите антропоними во целокупниот словенски антропономастикон. 

Клучни зборови: лично име, антропоним, антропонимија, топоним, топонимија, 

ојконим, македонски јазик. 

 

 БЕЛМУЖ. Во атарот на селото Сетоле (Тетовско) една месност со 

ливади и пасиште, што се наоѓа на Шар Планина, се вика Белмуш. Во 

монографијата за Полог Ј. Трифуноски оваа месност ја забележал во обликот 

Белмуш (Трифуноски 1976: 339), а од И. Петрушевски топонимот погрешно 

се предава како Бел Муш (Петрушевски 1999: 15). Дијалектната форма 

Белмуш настанала од постарото име Белмуж со обезвучување на крајниот 

консонант ж во ш. Локалитетот Белмуш < Белмуж првпат се споменува во 

грамотата на царот Душан од 1347–1348 година со која се подаруваат имоти 

на манастирот Св. Архангели Михаил и Гаврил кај Призрен каде што е 

запишано: ouz r'kou na sr'dn2 planinou, i ouz brqdo planine po d'lou na 

b'lqmou/qcq, i planina ranestqcq (Мошин 1980: 393). 

 Топонимот Белмуш < Белмуж е елиптично име со посесивно значење 

кое е добиено со супстантивизација на придавката од некогашната бинарна 

синтагма *Белмуж < *Б'лм5жь (Дол, Рид), чијашто придавска компонента е 

образувана од личното име Белмуж со придавскиот суфикс -ь, палаталната 

варијанта на исчезнатиот придавски суфикс -ъ кој се карактеризира со 

посевното значење (Станковска 2002: 31). Замената на вокалот ' > е и на 

                                                           
1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – 

Скопје. 
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носовката од заден ред 5 со у се регуларни појави во тетовскиот говор. 

Второто име за истиот локалитет, како што се дознава од наведениот запис од 

XIV век, било Белмужец. Топонимот Белмужец < b'lqmou/qcq претставува 

топонимиско-структурно образување кое е произведено, исто така, од 

придавската синтагма *Белмуж < *Б'лм5жь (Дол, Рид), но при неговата 

деривација придавскиот член *Белмуж < *Б'лм5жь, по отпаѓањето на 

именскиот дел од составот, прикажан со термините дол или рид, се супстан-

тивизирал со суфиксот -ец < -ьць (Станковска 1983: 20). Семантиката на 

топонимите Белмуж и Белмужец, може да се изрази со дефиницијата ‛дол 

или рид кој му припаѓа на Белмуж или каде што живее Белмуж’. Во средниот 

век двете имиња на истоимениот локалитет Белмуж и Белмужец се 

употребувале едновремено, но од структурна гледна точка постаро име од 

нив е името Белмуж, иако тоа не е потврдено во историските пишани извори. 

Идентично име е оронимот Балмаш – рид или врв и село во околината на 

градот Калоња во Албанија (Цвијић 1911: 979). Дијалектната форма Балмаш 

настанала со замена на вокалот ' > а и на носовката 5 > а во говорот на 

тогашното македонско население, како и со обезвучувањето на крајниот 

консонант ж во ш. 

 Личното име Белмуж < *Bělmǫžь е двочлено име кое е составено од 

морфемите Бел- и -муж. Морфемата бел- е еднаква на придавката бел од стсл. 

b'lQ < прасл. *bělъ, а морфемата -муж потекнува од стсл. именка m5/q 

‛маж, сопруг, човек’ < прасл. *mǫžь. Во старословенско-македонскиот речник 

лексемата m5/q е наведена со значењата ‛маж, сопруг, човек’ (Десподова 

1999: 241). Личното име Белмуж е посведочено во антропонимијата на 

српскиот јазик, а се содржи во основата на презимето или патронимот 

Белмужевић (Јовановиħ 1987: 664–667). Во македонскиот антропонимиски 

фонд со морфемата бел-, која, обично, се употребува како прв член во 

составот на сложените антропоними, се среќаваат личните имиња Белдед, 

Белимер, Белобрад, Белоgлав, Беломир, Белослав (Станковска 1992: 36–37). 

Морфемата маж-/-маж, којашто претставува фонетска варијанта на морфе-

мата -муж (со замена на носовката 5 > а) се содржи во составот на 

двочлените имиња Мажовиt, Будимаж и Бучимаж кои се наоѓаат во 

основата на топонимите: Мажучишtа – село во Прилепско (Станковска 

1985: 63), Будимаж – пасиште во атарот на селото Слп (Велешко), кое се 

вика и Будимош (Филиповић 1935: 544), Будимаш – врв на планината Дрен, 

висок 1918 м (Прилепско), чиешто име со формата Бадимаш е внесено на 
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географската карта од 1955 година (Петрушевски 2001: 21) и Бучимаш – село 

во Охридско (Албанија) (Станковска 2002: 63, 69). 

 Сложени лични имиња во чијшто состав влегува морфемата бел- се 

присутни во антропонимијата на јужнословенските јазици, сп. срп. Белибор, 

Белослав, Белочај (Грковић 1977: 34–35), хрв. Bjelislav, Bjelomir (Šimundić 

1988: 35), буг. Беловид, Беломир, Белослав (Заимов 1988: 17–18). Лични 

имиња образувани со антропонимиската база муж-/-муж поретко се 

среќаваат во антропонимијата на словенските јазици, сп. срп. Мужбраt; 

Црномуж (Грковиħ 1977), Драgмуж (Грковић 1983: 61), Радмуж (Пешикан 

1986: 96), хрв. Mužan, Muško (Šimundić 1982: 278), словен. Radomož, заложено 

во основата на топонимот Radomožci (Košmrlj 1970: 102). 

 БУДОХОР. Личното име Будохор се чува во основата на ојконимот 

Будохор – село во Правишко (Грција), регистрирано од В. К’нчов со формите 

Подохоръ и Будохоръ (Кънчовъ 1900: 201). Ојконимот Будохор е 

метонимиско име и е пренесено од некој постар ороним или хидроним 

*Будохор. Топонимот *Будохор претставува елиптично име со посесивно 

значење кое е произведено со поименчување на адјективот од некогашната 

синтагматска формација *Будохор < *Будохорјь (Рид, Поtок), чијшто 

адјективен член е образуван од личното име Будохор со стариот веќе 

непродуктивен придавски суфикс -јь кој се одликува со посесивното значење 

(Станковска 2002: 63). Гласот ј од придавскиот суфикс -јь извршил смек-

нување на претходниот консонант р’, а подоцна оваа мекост на р била 

отклонета (Конески 1965: 54). Значењето на топонимот *Будохор може да се 

дефинира како ‛рид или поток кој му припаѓа на Будохор или каде што живее 

Будохор’. 

 Личното име Будохор < *Budohorъ е двочлено име кое е образувано 

од составните делови: Будо- и -хор. Морфемата Будо- потекнува од коренот 

буд- од стсл. глагол bouditi ‛буди’, кој по потекло е стар каузативен облик од 

стсл. глагол bQd'ti, bQ/d5 ‛бдее, не спие’ (Bezlaj 1976: 52), а морфемата -

хор е од корен хор- кој води потекло од прасл. глагол *hor¢ti ‛боледува’. Во 

македонската антропонимија со морфемата буд-/-буд се образувани, на 

пример, личните имиња Будимир, Будислав, Будмир, посведочени непосредно 

во нашиот именски репертоар (Станковска 1992: 52–53) и личните имиња 

Варбуд, Желобуд, засведочени во основата на ојконимите: Варбужда – 

исчезнато село во Хрупишко (Грција), регистрирано во турскиот пописен 

дефтер за нахијата Хрупишта од 1568/69 година (Стојановски 1997: 549) и 

Желобуд – исчезнато село во Дебарско. Хипокористичното име Хоро, кое е 

изведено од некое сложено име од типот на Будохор, Хоробор, се наоѓа во 

основата на ојконимот Орово – село во Леринско (Грција), чијашто постара 

форма е Хорово (Станковска 1997: 202).  
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 Во антропонимијата на другите словенски јазици, исто така, се 

среќаваат сложени антропоними во чијшто состав се содржи морфемата буд-

/-буд, сп. срп. Будивој, Будимир, Будислав (Грковић 1977: 47), буг. Будимир, 

Будислав (Заимов 1988: 39), чеш. Budihost, Budimír; Dobrobud, Milobud 

(Svoboda 1964: 72), пол. Nasiebud, Nieprzebud (Malec 1971: 65), струс. 

Дороgобуд, посведочено во ојконимот Дороgобуж (Роспонд 1972: 34). 

Морфемата хор-/-хор поретко е одразена во антропонимијата на словенските 

јазици, сп. чеш. *Chořěl'ut (Svoboda 1964: 95), пол. Gostochor, Latochor, 

посведочено во топонимите Gostochorza, Latochorzewo (Bańkowski 1984: 135), 

струс. Хоробор, заложено во основата на топонимот Хоробор (Роспонд 1972: 

65). 

 ВРГОСТ. Личното име Врgосt е засведочено во основата на 

ојконимот *Врgош – село во околијата на градот Аргирокастро (Албанија). Во 

турскиот дефтер за вилаетот Аргирокастро од 1431 година името на селото е 

напишано во обликот Vergos (Inalcik 1954: 9). Ние предлагаме името на 

селото да се реконструира со формата *Врgош, иако, како што покажува 

самиот запис, во периодот на спроведувањето на пописот тоа гласело Вεрgош 

затоа што во говорот на тогашното македонско население вокалното р се 

заменило со εр. Името на селото *Врgош е метонимиско образување кое е 

преземено од име на некој друг објект што се именувал како *Врgош, дијал. 

*Вεрgош. Првобитната форма на топонимот била *Врgошt, дијал. *Вεрgошt, 

а подоцнежниот лик настанал со отпаѓање на консонантот t од крајната 

консонантска група -шt-. Топонимот *Врgошt претставува елиптично име 

со посесивно значење, а потекнува од првобитната бинарна синтагма 

*Врgошt < *Връgошtь (Извор, Врв), чијшто придавски член е образуван од 

личното име Врgосt со посесивниот придавски суфикс -јь (Станковска 2002: 

101). При извршувањето на оваа деривациска постапка суфиксот -јь извршил 

јотување на претходната консонантска група сt во шt. Семантиката на 

топонимот *Врgош може да се дефинира како ‛извор или врв што му припаѓа 

на Вргост или каде што живее Вргост’. 

 Личното име Врgосt < *Vrъgostь е скратено име од засега 

непотврденото име *Врgоgосt < *Vrъgogostь. Овој антропоним претставува 

двочлено име кое е обликувано од морфемите Врgо- и -gосt. Морфемата 

Врgо- потекнува од коренот врg- од стсл. глагол vr'[ti (s3), vrqg5 (s3) со 

значење ‛фрли, метне, стави, постави’ кој води потекло од прасл. *verg-ti, 

*vьrgǫ, сп. словен. vreči ‛фрли, метне’, срп. врħи ‛фрли, стави, постави’, хрв. 

vrći ‛фрли, стави, постави’, буг. въргам ‛фрли’, рус. от-вергнуть ‛отфрли, 

оттурне’ (Skok 1973: 621; Bezlaj 2005: 355; БЕР 1971: 210). Во 

старословенско-македонскиот речник е наведен глаголот vr'[ti (s3), vrQg5 

(s3) со значењето ‛фрли’, како и глаголската именка vrQ/enie ‛фрлање’ 
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(Десподова 1999: 57–58). Морфемата -gосt потекнува од стсл. именка gostq 

‛гост(ин)’, со постаро значење ‛туѓинец, дојденец во одредена заедница’ 

(Skok 1971: 595). 

 Во атарот на селото Нивичани (Кочанско) една месност со пасиште и 

суводолица се вика Врgôдол. Неговото име заправо иде од дводелното име 

Врgов Дол. Основата на придавскиот член Врgов од синтагмата Врgов Дол е 

изведена од личното име Врgо со посесивниот суфикс -ов, а именскиот член 

Дол е еднаков на географскиот термин дол. Личното име Врgо е скратено име 

од антропонимот Врgосt < *Врgоgосt, или е образувано со суфиксот -о од 

коренот Врg-. Хипокористикот Врgо се содржи и во основата на презимињата 

Врgов, Врgовска, Врgоски, а презимињата Врgлевски и Врgлески се изведени 

од личното име Врgле, образувано од името Врgо со суфиксот -ле. Во 

ономастичките речници личните имиња Врgо и Врgле се третират како 

прекари настанати од именката врgа ‛џумка, јазол’ (Иванова 1996: 105; 

Стаматоски 1994: 222). Женското лично име Врgина е забележено во турските 

пишани извори од XVI век. Имено, со спроведениот попис од 1570 година во 

селото Леуново, што припаѓало на нахијата Мелник е попишана „вдовица 

Врgина“ (Стојановски 1985: 52). 

 Во именикот на бугарскиот јазик се посведочени личните имиња 

Върга, Върган, Въргин, Върго, Въргул (Заимов 1988: 58). Ј. Заимов при 

објаснувањето на значењето на името Върга, кое го зема како примарно име, 

вели дека името Върга може да е добиено од апелативот върга ‛тврд израсток 

на стеблото на дрво, врга’, а неговото значење би било ‛да биде јак, здрав 

како врга’ или од глаголот (х)въргам ‛префрлува, префрли; поставува, 

постави, напушта, остава (дете)’. Во антрпонимијата на српскиот јазик е 

посведочено личното име Повржен кое авторот го изведува од Поврg- 

(Гошић 1987: 307). Наведениот пример недвосмислено укажува дека 

постоело сложено име *Поврg < *Povrgъ, обликувано со префиксот pо- и 

коренот -врg во улога на втора компонента во составот на името. 

 Во антропонимијата на македонскиот јазик морфемата gосt-/-gосt, 

која се јавува како прва и како втора компонента, се манифестира со 

поголема продуктивност во образувањето на сложените антропоними. 

Морфемата gосt-/-gосt се јавува во составот на личните имиња: Госtимир, 

Госtомир, регистрирано во XII век (Станковска 1992: 80), Госtивар, 

Госtивиt, Делgосt, Желеgосt, Милоgосt, Хоtоgосt, зачувани во 

основата на ојконимите: Госtивар – град во Република Македонија (Заимов 

1975: 204; Станковска 1995: 71), Госtивишtе – село во околијата на градот 

Премети (Албанија) (Станковска 2002: 114), Делgошtе – село во Леринско 

(Грција), Желеgошt – село во областа Арта (Грција), Милоgошtа – град во 

областа Тесалија (Грција) (Vasmer 1941: 58, 101), Хоtоgошtа – исчезнато 

село во Валовишко (Грција) (Станковска 1992а: 77–78) и други. 
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 Во антропонимијата на словенските јазици морфемата gосt-/-gосt се 

одликува со голема фреквенција, сп. срп. Госtидраg; Милоgосt, Радоgосt 

(Грковић 1977), хрв. Dobrogost, Rudigost, Slavogost (Šimundić 1983: 195), 

словен. Ča(je)gostь, зачувано во топонимот Čagošče, *Dražigostь, посведочено 

во топонимот Dražgoše (Snoj 2009: 126), буг. Гостилюб, Гостовой; Белогост 

(Заимов 1988), чеш. Hostírad, Hostivít; Belehost (Svoboda 1964: 76, 267), пол. 

Goś(ci)lub, Gościrad; Lubogost, Milogost (Malec 1971: 87). 

 ДОМОВИТ. Личното име Домовиt се наоѓа во основата на ојконимот 

Домовишта – село во Населичко (Грција). Селото Домовишtа првпат е 

регистрирано во турскиот пописен дефтер за Леринската нахија од 1481 

година каде што се предава со формата Домовишtе (Соколоски 1973: 440), а 

во истиот облик е предадено и во пописните дефтери за Леринската нахија од 

1545 и 1568 година (Соколоски 1978: 235). Од В. К’нчов името на селото е 

запишано со формата Домовища (Кънчовъ 1900: 272), а Т. Х. Симовски го 

забележал со формите Домовишtа и Домавишtа (Симовски 1998: 337). При 

нашата анализа ние се определивме за формата Домовишtа, бидејќи така е 

запишано името на селото во XV век, но не ја исклучуваме можноста постара 

форма на името да е Домавишtа која истовремено била во употреба кај 

месното население. Името на селото Домовишtа е посесивно име во 

елиптична форма кое е создадено со поименчување на адјективот од првобит-

ната бинарна синтагма *Димовишtа (Вьсь), чијшто адјективен член е образу-

ван од личното име Домовиt со формата за ж.р. -ја од придавскиот суфикс со 

посесивно значење -јь (Станковска 2002: 137–138). Притоа, гласот ј од 

суфиксот -јь извршил смекнување на крајниот консонант t во шt. 

Семантиката на ојконимот Домовишtа може да се дефинира како ‛вьсь, т.е. 

село, што му припаѓа на Домовит, односно каде што живее Домовит’. 

 Двочленото име Домовиt < *Domovitъ е составено од морфемата 

домо- која потекнува од стсл. именка domQ < прасл. *domъ со значење ‛куќа, 

дом’ и од морфемата -виt која води потекло од прасл. именка *vitъ 

‛господар, моќник’. Во Речникот на личните имиња кај Македонците се 

нотирани личните имиња Дом, Доман, Доме, Домо, Доман, Домил, Домле, 

Домне, Домол (Станковска 1992: 101). Со морфемата виt-/-виt кај нас се 

засведочени двочлените имиња Виtомир, Виtослав; Добровиt, 

регистрирано во XI век, Драgовиt, документирано во VII век, Љубовиt, 

Радовиt, Самовиt (Станковска 1992). 

 Во антропонимијата на словенските јазици морфемата домо-, која се 

јавува и во варијантата дома-, обично се употребува како прва компонента во 

составот на композитните имиња, сп. срп. Домаслав, Домољуб (Грковић 1977: 

80), Доманеg, се чува во основата топонимот Доманеg, денес 

Даманек/Доманек (Призренско) (Пешикан 1986: 62), буг. Домарад, Домослав 

(Заимов 1988: 92), хрв. Domagoj, Domamir, Domoljub (Šimundić 1988: 80–81), 
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словен. *Domožalъ, засведочено во основата на топонимот Domžale (Snoj 

2009: 118), чеш. Domabor, Domamil, *Domažil, Nedoma (Svoboda 1964: 74–75), 

струс. Домагосt, што е вградено во топонимот Домагощ (Роспонд 1972: 64), 

Domamer, Domoslav (Skulina 1974: 13), Доможир (Веселовский 1974: 99), пол. 

Domabor, Domarad, Domasław (Malec 1971: 82). Морфемата виt-/-виt, исто 

така, се употребува во образувањето на двочлените имиња во словенските 

јазици, сп. срп. Виtодраg, Виtомир; Драgовиt (Грковић 1977), буг. 

Витомер, Витослав; Драговит, (Заимов 1988), хрв. Vitomil, Vitoslav (Šimundić 

1988: 365–366), чеш. Vitmír, *Vitorad; Hostivít, Sěmovít (Svoboda 1964: 91), 

пол. Witomysł, Witorad; Miłowit, Trzebowit (Malec 1971: 124). 

 ЈАДОМИР. Во Кончанскиот практик од 1366 година, со кој се 

подаруваат имоти, заедно со манастирската црква Свети Стефан во Конча, на 

манастирот Хиландар, е забележен топонимот Јадомирова Нива (Радовишко), 

чиешто име е запишано во инверзија: niva `domirova (Соловјев 1955: 91). 

Топонимот Јадомирова Нива претставува дводелно име во кое првиот член е 

претставен со придавката Јадомирова, образувана со формата за ж.р. -ова од 

посесивниот придавски суфикс -ов, а вториот член Нива е еднаков на 

именката нива. Во основата на придавката Јадомирова од синтагмата 

Јадомирова Нива лежи личното име Јадомир. Значењето на топонимот 

Јадомирова Нива е ‛нива која му припаѓа на Јадомир’. 

 Личното име Јадомир < *Ĕdomirъ претставува двоосновно име 

составено од составните делови Јадо- и -мир. Морфемата јадо- води потекло 

од стсл. именка `dQ ‛храна’ или од именката јад со значење ‛гнев, бес, 

лутина’ кое потекнува од прасл. ědъ, чиешто потекло некои етимолози го 

доведуваат во врска со ие. ēd- ‛јаде’ со преносно значење ‛јаде (се), јадосува 

(се), измачува (се)’ (Skok 1971: 743; Bezlaj 1976: 216). Морфемата -мир 

потекнува од стал. mirQ ‛мир, спокојство’ < прасл. *mirъ (Bezlaj 1982: 185). 

Во нашата антропонимија се познати личните имиња Јадомир и Јадовар, 

посведочено во основата на ојконимот Јадоарце – село во Тетовско (Стан-

ковска 1992: 133). Во антропонимијата на бугарскиот јазик е забележено 

името Ядомир (Заимов 1988: 250). 

 Антропонимиската база мир-/-мир се одликува со голема 

продуктивност во образувањето на сложените лични имиња како во 

македонската антропонимија, сп. Мирбил, Мироgлав, Мирољуб, Мирослав; 

Беломир, Боримир, Видимир, Десимир, Миомир и други (Станковска 1992), 

така и во антропонимијата на другите словенски јазици, сп. срп. Миродар, 

Миродраg; Боgомир, Враtимир, Првимир (Грковић 1977), хрв. Mirislav, 

Miroljub; Miomir, Stadomir (Šimundić 1988), буг. Миродан, Мирослов; 

Божимир, Канимир, Селимир (Заимов 1988), чеш. Bohumír, Dlúhomír, 

L'udomír (Svoboda 1964: 81), пол. Mirogniew, Mironieg; Bedomir, Dalemir, 

Prosimir (Malec 1971: 97). 
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 ЉУТОВЕС. Старото заборавено име Љуtовес се содржи во основата 

на ојконимот Љуtовес – исчезнато село во Струмичко. Името на селото 

Љуtовес е забележено во Душановата грамота од 1346 година со која се 

подаруваат имоти на манастирот Хиландар, а таму стои: i seli[te kokalino 

l2tovesq... (Новаковић 1912: 433). Ојконимот Љуtовес претставува 

метонимиско образување, а е преземено од некој постар хидроним или 

ороним *Љуtовес. Топонимот *Љуtовес е елиптично име кое настанало со 

супстантивизација на придавката од првобитната бинарна конструкција 

*Љуtовес < *Љуtовесъ (Поtок, Рид), чијашто придавска компонента е 

образувана од личното име Љуtовес со посесивниот придавски суфикс -ъ 

(Станковска 1983: 224). Значењето на топонимот *Љуtовес може да се 

дефинира како ‛поток или рид кој му припаѓа на Љутовес или каде што живее 

Љутовес’. 

 Личното име Љуtовес < *L′utověsъ претставува двочлено име 

составено од морфемата љуtо- која потекнува од стсл. придавка l2tQ ‛строг, 

остар, лут’ < прасл. *l′utъ и од морфемата -вес од коренот вес- кој потекнува 

од стсл. глагол v'stiti ‛навестува, покажува’. Во старословенско-

македонскиот речник се нотирани зборовите: глаголот v'stiti, v']5 

‛навестува, покажува’, придавката v'stQ ‛познат’ (v'sto estQ ‛е познато’) и 

именката v'stQ ‛вест’ (Десподова 1999: 79–80). 

 Сложени имиња во чијшто состав се содржи морфемата љуt-/-љуt се 

потврдени во антропонимијата на другите словенски јазици, сп. срп. 

Љуtимир, Љуtомир (Грковић 1977: 123–124), словен. *Ljutomysl (Košmrlj 

1970: 109), буг. Лютовой, Лютогняв (Заимов 1988: 144), чеш. L′utobor, 

L′utomil; Bolel′ut, Sel′ut, луж. L′tobor (Svoboda 1964: 78), пол. Lutogniew, 

Lutomir; Bolelut, Dobielut (Malec 1971: 93–94). Во антропонимискиот фонд на 

македонскиот јазик се познати личните имиња Љуtовој, регистрирано во XI 

век, Љуtоgнев, Љуtомир (Станковска 1992: 169–170). Морфемата -вес е 

слабо застапена во составот на сложените лични имиња. Во 

антропонимискиот фонд на чешкиот јазик е потврдено личното име *Radověs 

(Svoboda 1964: 90). 

 НЕДОМИСЛ. Антропонимот Недомисл се крие во основата на 

микротопонимот Недомисља, дијал. Нидôмисл′а – нива во атарот на селото 

Куманичево (Кавадаречко). Микротопонимот Нидôмисл′а потекнува од 

постарата форма *Недомишља која претставува посесивно име во елиптична 

форма, добиено со супстантивизација на придавката од првобитната синтаг-

матска формација *Недомишља < *Недомишлја (Нива), чијшто придавски 

член е образуван од личното име Недомисл со формата за ж.р. -ја од 

посесивниот придавски суфикс -јь (Станковска 2002: 267). Притоа, гласот ј од 
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суфикост -јь извршил јотување на консонантската група сл од личното име 

Недомисл во шљ. Дијалектната форма на микротопонимот Нидôмисл′а е 

резултат на извршената редукција на неакцентираниот вокал е во и, што е 

регуларна појава во кавадаречкиот говор, а под дејство на аналогијата се из-

вршила замената на гласот ш од првобитната форма со с. Семантиката на 

микротопонимто Нидямисл'а може да се дефинира како ‛нива која му припаѓа 

на Недомисл’. 

 Личното име Недомисл претставува антропонимиска варијанта од 

постарото име Недамисл < *Nedamyslь и претставува сложено име составено 

од три дела, и тоа од морфемата не-, рамна на честицата не < стсл. ne, од 

морфемата -да-, која потекнува од коренот да- од стсл. глагол dati ‛дава’ и 

од морфемата -мисл од стсл. глагол mXsliti ‛мисли’ или од именката mXslq 

‛мисол’. Во хравтската антропонимија е потврдено личното име Nedamisal 

(Šimundić 1982а: 231). Во чешката антропонимија е засведочено личното име 

Nedachleb, кое се наоѓа во основата на топонимот Nedachlebice (Hosák 1980: 

125), а во полската топонимија е посведочено сложеното име Niedamir, 

заложено во основата на топонимот Niedamirz (Nieckula 1965: 107). Во 

антропонимискиот фонд на бугарскиот јазик се наведени личните имиња 

Недомер, Недомир од старото Недамир (Заимов 1988: 166). 

 ПОНЕГ. Личното име Понеg се крие во основата на топонимот Понеш 

– месност под нивје во атарот на селото Черешница, Костурско (Грција). 

Сегашната форма на топонимот Понеш е создадена од постарото име *Понеж 

како резултат на обезвучувањето на крајниот консонант ж во ш во говорот на 

месното население. Топонимот *Понеж е елиптично име со посесивно 

значење кое настанало со супстантивизација на придавката од првобитната 

атрибутска синтагма *Понеж < *Понежь (Дол, Рид), чијшто придавски член 

е образуван од личното име Понеg со придавски суфикс -јь (Станковска 2002: 

308). Консонантот ж во топонимот *Понеж е добиен со јотување на крајната 

согласка g во името Понеg која се нашла во непосреден допир со гласот ј од 

суфиксот -јь. Значењето на топонимот Понеш < *Понеж може да се 

дефинира како ‛дол, односно рид кој му припаѓа на Понег, односно каде што 

живее Понег’. 

 Личното име Понеg < *Ponĕgъ е двоосновно име во чијшто состав 

како прв дел се јавува морфемата pо- која е еднаква на предлогот pо < стсл. 

po, а вториот дел од името е изразен со морфемата -неg која потекнува од 

коренот неg- од стсл. именка n'ga со значење ‛наслада, радост, пријателство’. 

Личното име Понеg е потврдено во антропонимимискиот фонд на српскиот 

јазик (Грковић 1977: 159). 

 Антропонимискиот модел за образување на лични имиња со 

предлогот pо-, односно со префиксот pо- функционирал во антропо-
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нимиските системи на словенските јазици, сп. чеш. *Pobor, *Pobrat, Pochval, 

Postoj (Svoboda 1964: 102), пол. Podar, Pomysł, Powid (Malec 1971: 103), срп. 

Побраt, Појезда (Грковић 1977: 158), Позлаtа (Грковић 1983: 56), рус. 

Poljud, Pozvizd (Skulina 1974: 17), Повод, Поздей (Веселовский 1974). Во 

македонската антропонимија, исто така, се среќаваат лични имиња обра-

зувани со морфемата pо-, сп. Побор, Побраt, Покрајче, Поtолин, нотирани 

во нашиот антропонимиски инвентар (Станковска 1992: 222–224), Побуд < 

стсл. pob5dQ, што се наоѓа во основата на ојконимот Побужје – село во 

Скопско (Конески 1951: 217–221), Подад, заложено во основата на ојконимот 

Подадишtа – исчезнато село во Скопско, Помисл, што се крие во основата 

на микротопонимот Помишле – нивје (Лактиње, Охридско) (Станковска 2002: 

306, 308). 

 Сложени имиња во чијшто состав се содржи морфемата неg-/-неg се 

одразени во антропонимијата на словенските јазици, сп. срп. Неgомир, 

Неgослав; Првоњеg (Грковић 1977), хрв. Negomir, Negoslav (Šimundić 1988: 

250), буг. Негомир, Негослав; Добронег (Заимов 1988), чеш. Mironěha, 

Uvyněha (Svoboda 1964: 82), пол. Nyegowiad, Niegowoj; Ciecienieg (Malec 

1971: 100–101), струс. Domaněg, Miloněg, Mironěg (Skulina 1974: 20). Во 

онимијата на македонскиот јазик, освен името Понеg, се потврдени 

антропонимите Неgомир, Неgослав; Браtонеg, Војнеg, Пресpанеg, маркирани 

непосредно во нашиот речник на личните имиња (Станковска 1992), Губинеg, 

што се наоѓа во основата оронимот Gубинеg (Беровско) и Љуtонеg, зачувано 

во основата на ојконимот Љуtонежишtа – село во околијата на Коница 

(Грција) (Станковска 2002: 123, 235). 

 ПРЕТУХ. Антропонимот Преtух се крие во основата на ојконимот 

Преtуши – село во областа Гора (Албанија). Селото Преtуши е 

регистрирано во турските пописни дефтер од 1519 и 1583 година за 

Охридскиот санџак кога било вклучено во нахијата Гора во која биле 

опфатени, главно, пределите и населените места што се простирале јужно и 

југозападно од Охридското Езеро (Соколоски 1976: 246). Селото Преtуши се 

наоѓа на југ од Охридското Езеро. Постарата форма на името на селото била 

*Преtуша, а сегашната форма на -и е обликувана под влијание на 

албанскиот јазик. Името на селото *Преtуша претставува посесивно име во 

елиптична форма, а е произведено со поименчување на адјективот од 

првобитната бинарна синтагма *Преtуша (Вьсь), чијашто адјективна 

компонента е образувана од личното име Преtух со формата за ж.р. -ја од 

посесивниот придавски суфикс -јь (Станковска 2002: 317–318). Притоа, 

гласот ј од суфиксот -јь извршил јотување на консонантот х во ш. Значењето 

на ојконимот *Преtуша може да се искаже со дефиницијата ‛вьсь, т.е. село, 

кое му припаѓа на Претух или каде што живее Претух’. 
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 Личното име Преtух < *Prĕtuhъ е двочлено име во кое првиот дел е 

претставен со морфемата pре- која е рамна на префиксот pре- од стсл. pr'- < 

прасл. *per- (Skok 1973: 30), а вториот дел е изразен со морфемата -tух од 

коренот tух- кој потекнува од прасл. *tuh- ‛утешен, спокоен’, односно од 

прасл. именка *tuha ‛утеха, спокојство’, а ова води потекло од ие. корен 

*teṷs-, *toṷs- ‛мирен’ (Skok 1973: 528), сп. чеш. tucha ‛храброст, 

решителност’, стчеш, odtucha ‛утеха, спокојство’, буг. разтуха ‛утеха’, 

стпрус. tusan ‛мирен’. Во антропонимијата на македонскиот јазик морфемата 

pре- се содржи во составот на личните имиња Пребонд < стсл. pr'b5dQ, 

документирано во писмените споменици од VII век, Премеtко, Преслав, 

Прехода (Станковска 1992: 225–226). Во нашата топонимија со морфемата 

tух-/-tух се засведочени сложените имиња Tуховиt; Љубоtух, што се 

чуваат во основата на ојконимите Туховишtа – село во Неврокопско 

(Бугарија) (Станковска 1995: 302), Љубоtуше – село во Серско (Грција), а се 

засведочени и изведените имиња Тухај, Тухал, Тухин, Тухол, Тухул, зачувани 

во основите на ојконимите Тухај – село во околијата на Трикала (Грција), 

регистрирано од М. Фасмер во обликот Tuc2i (Vasmer 1941: 98), Тухал – село 

во Драмско (Грција), Туин – село во Кичевско, Тухољ – село во Костурско 

(Грција), Тухул – село во Костурско (Грција), регистрирано во Слепченскиот 

поменик од XVI век со формата tUhoulQ (Селищев 1933: 68). 

 Лични имиња образувани со морфемата pре- се познати во другите 

словенски јазици, сп. чеш. Přěbud, Přěmysl, Přěvoj, полап. Przebor (Svoboda 

1964: 102), пол. Przebor, Przemir, Przemysł (Malec 1971: 103–104), буг. 

Преслав (Заимов 1988: 183), струс. Перемил, што лежи во основата на 

ојконимот Перемил, струс. Переяслав, зачувано во основата на ојконимот 

Переяславль (Роспонд 1972: 35–36). Композитни антропоними образувани со 

морфемата tух-/-tух, како и изведени имиња од нив, се засведочени во 

антропонимискиот фонд на словенските јазици, сп. чеш. *Tuchomír, *Tucho-

mysl; *Drahotúch, Sobětúch (Svoboda 1964: 89), Dobrotúch, заложено во 

основата на ојконимот Dobrotuš (Hosák 1970: 184), пол. Tuchowit, што се 

наоѓа во основата на топонимот Tuchowic, денес Tuchowicz (Bańkowski 1984: 

156), хипокористиците Tuch, *Tuchel, Tuchoł, *Tuchom (Malec 1982: 76), 

словен. Dragotuh, заложено во основата на топонимот Dragotuš (Košmrlj 

1970: 111), хипокористиците *Tuhynъ, Tuš, што се наоѓаат во основата на 

топонимите Tuhinj, Tušev Dol (Snoj 2009: 441, 443). 

 САМОХРАН. Антропонимот Самохран се наоѓа во основата на 

топонимот Саморáница – месност во атарот на градот Струмица. 

Дијалектната форма на топонимот Самораница е добиена од постарата форма 

*Самохраница со губењето на гласот х во консонантската група хр. При 

објаснувањето на потеклото на топонимот Самораница Д. Митева поаѓа од 
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лично име *Саморан што сметаме дека не е доволно убедливо (Митева 1989: 

124). Топонимот Самораница < *Самохраница е топонимиско-структурна 

формација која потекнува од некогашната бинарна конструкција *Самохрана 

(Нива), чијшто придавски член е образувана од личното име Самохран со 

формата за ж.р. -а од исчезнатиот придавски суфикс со посесивно значење -ъ. 

По отпаѓањето на именскиот член од составот *Самохрана (Нива), изразен со 

именката нива, придавката *Самохрана се супстантивизирала со суфиксот -

ица (Станковска 2001: 359). Значењето на топонимот Самораница < *Само-

храница може да се искаже со дефиницијата ‛нива која му припаѓа на 

Самохран’. 

 Личното име Самохран < *Samohornъ е двотематско име кое е 

составено од морфемите Само- и -хран. Морфемата само- потекнува од 

заменката сам од стсл. samQ < прасл. *sâmъ (Bezlaj 1995: 215), а морфемата -

хран води потекло од коренот хран- од стсл. глагол hraniti со старото 

значење ‛чува, брани’ < прасл. *horniti (Bezlaj 1976: 201). Личното име 

Самохран е документирано во турските пишани извори од XV век. Во 

нашиот антропонимиски репертоар со морфемата само- се потврдени 

антропонимите Самир, Самовиt, Самомир, а со морфемата хран-/-хран се 

среќаваат имињата Хранивој, Хранислав, Храномир; Нехран (Станковска 

1992). 

 Во антропонимијата на другите словенски јазици, исто така, се 

познати двочлените лични имиња што ја содржат морфемата сам(о)-, сп. срп. 

Самовар, Самоgлав (Грковић 1977: 176), буг. Самодар (Заимов 1988: 195), 

словен. Samidrag од *Samodrag, што се крие во основата на ојконимот 

Samidraže (Atlas 2005: 2/B1), пол. Sambor, Samogost, што се наоѓа во 

топонимот Samogoszcz, Samosąd (Malec 1971: 108), чеш. *Samosul, Samoděl 

(Svoboda 1964: 97), рус. Самород, Самосват, Самохвал (Веселовский 1974: 

278). Морфемата хран-/-хран поретко се користи во образувањето на 

сложените антропонми во словенските јазици, сп. срп. Хранивој, Хранимир, 

Хранислав; *Блаgохран од кое е изведено деминутивното име Блаgохранац 

(Грковић 1977: 204; 37), хрв. Hranimir, Hranislav, Hranivoj (Šimundić 1988: 

142), буг. Хранимир, Хранислав, Хранослав (Заимов 1988: 234). 

 СЕМЕР. Старото лично име Семер е зачувано во основата на 

ојконимот Семер – исчезнато село во Солунско (Грција). Селото Семер е 

регистрирано како дервен во турскиот пописен дефтер за Солунскиот санџак 

од 1568/69 година и било вклучено во хасовите на султанот (Стојановски 

2002: 205). Со извршениот попис во селото биле попишани 49 домаќинства, 

14 неженети лица и 7 вдовици. Како дервенџиско село за првпат селото 

Семер се појавува во пописот од 1530/31 година кога во него имало 29 

христијански домаќинства и 4 неженети лица (Стојановски 1974: 269). Во 

XVI век селото Семер влегувало во казата Сидерокапса и имало дервенџиски 
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статус, но само триесет лица, главашини на домаќинствата, биле дервенџии 

со задача да го чуваат дервенот и биле ослободени од вонредни дивански 

даноци и од обичајните обврски. Преостанатите жители биле раја и, според 

законот, биле должни во целост да го даваат ушурот и испенџето. А. 

Стојановски е во право кога раселеното село Семер го доведува во врска со 

врвот Семер Теpе, што се наоѓа јужно од Бешичко Езеро, а неговите жители, 

најверојатно, го чувале преминот на патот Солун – Сидерокапса (Стојановски 

1974: 270). Името на селото Семер е метонимиско образување, а е преземено 

од името на врвот Семер, кое Турците го преименувале во Семер Теpе. Од 

структурен аспект, оронимот Семер претставува елиптично име со посесивно 

значење кое настанало со супстантивизација на придавката од постариот 

синтагматски состав *Семер (Врв), а при извршувањето на оваа деривациска 

постапка отпаднал географскиот термин врв. Придавската компонента од 

оронимот *Семер < *Семерјь (Врв) е образувана од личното име Семер со 

посесивниот придавски суфикс -јь. Притоа, гласот ј извршил смекнување на 

претходниот консонант р’, а подоцна таа мекост се загубила. Семантиката на 

врвот Семер може да се дефинира како ‛врв што му припаѓа на Семер, 

односно каде што живее Семер’. Турското име на врвот Семер Теpе наведува 

на помислата дека порано за врвот Семер се употребувало и името *Семер 

Врв, а при преименувањето се извршил превод само на географскиот термин 

врв со турскиот збор tepe ‛врв, теме’. Личното име Семер се наоѓа и во 

основата на оронимот Семер – рид во атарот на селото Свидовица 

(Струмичко) (Станковска 2002: 356). 

 Личното име Семер произлегува од првобитниот облик *Всемер < 

*Vьseměrъ и претствува двочлено име кое е составено од морфемата се- < все- 

од заменката сè < стсл. vqsq, ср.р. vqse ‛сиот, сè’ и од морфемата -мер од 

прасл. придавка *měrъ ‛голем, велик, славен, знаменит’, сп. ствгерм. mâri 

‛славен’, гот. mērs ‛голем, велик, значаен’ (Роспонд 1972: 33). Во нашата 

антропонимија со морфемата се- се потврдени личните имиња Севлад, 

регистрирано во писмени документи од XIV век (Мошин 1980: 292), Семир, 

Сеслов, кои се наоѓаат во основата на ојконимите Семир – исчезнато село во 

околијта на Валона (Албанија) и Сеслово – село во Кукушко (Грција) 

(Станковска 2002: 355–356). Морфемата -мер, која се употребува како втора 

компонента во ообразувањето на сложените антропоними, е вградена во 

личните имиња: Владимер, Јаромер, Калимер, Немер, Радомер, регистрирано 

во XI век, Славомер, Станимер и други (Станковска 1992). 

 Присуството на морфемата се- во обликувањето на сложените имиња 

е потврдено во словенските јазици, сп. буг. Всевлад, Всемир, Всеслав (Заимов 

1988: 56), срп. Свемил, Свемир, Сверад (Грковић 1977: 176–177), хрв. Svebor, 

Svedar (Šimundić 1988: 328), струс. Всеволод, посведочено во основата на 

ојконимот Всеволож (Роспонд 1972: 33), Vseslav (Skulina 1974: 14), чеш. 

Všebor, *Všel'ub, Všeslav (Svoboda 1964: 92–93). Споредбени антропоними со 
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морфемата -мер се потврдени во антропонимијата на словенските јазици, сп. 

буг. Будимер, Добромер, Маломер, Славомер (Заимов 1988), хрв. Dražimer, 

Grdimer, Mutimer (Šimundić 1985: 65–95), словен. Radomer, потврдено во 

топонмот Novo Radomerje (Atlas 2005: 41/B3), струс. Володимер, зачувано во 

ојконимот Володимер (Роспонд 1972: 33), Domamer (Skulina 1974: 13). 

 ТВРДОМЕС. Личното име Тврдомес се крие во основата на ојконимот 

*Тврдомеш – исчезнато село во Албанија. Во турскиот дефтер за нахијата Луз 

во вилаетот Балша од 1431 година е регистрирано селото Terdomeş (Inalcik 

1954: 88), чиешто првобитно име, најверојатно, било *Тврдомеш. Ојконимот 

*Тврдомеш е метонимиско име, а е преземено од постаро име на некој друг 

географски објект. Топонимот *Тврдомеш претставува елиптично име со 

посесивно значење кое е создадено со поименчување на придавката од 

некогашната бинарна синтагма *Тврдомеш < *Тврдомешь (Поток, Рид), 

чијшто придавски член е образуван од личното име Тврдомес со посесивниот 

придавски суфикс -јь (Станковска 2002: 385). Притоа, гласот ј од суфиксот -јь 

извршил јотување на крајниот консонант с во името Тврдомес во ш. 

Значењето на ојконимот *Тврдомеш може да се дефинира како ‛село кое му 

припаѓа на Тврдомес, односно каде што живее Тврдомес’. 

 Личното име Тврдомес < *Tvьrdomesъ претставува двоосновно име во 

чијшто состав влегуваат морфемите Тврдо- и -мес. Морфемата тврдо- 

потекнува од придавката тврд од стсл. tvrQdQ ‛тврд, цврст’< прасл. *tvьrdъ, 

а морфемата -мес води потекло од коренот мес- од стсл. глагол mesti, met5 

‛фрла, чисти’ < прасл.*mesti, metǫ. Во старословенско-македонскиот речник е 

нотирана придавката tvrQdQ со значењата ‛тврд, цврст, доследен, постојан, 

сигурен’ (Десподова 1999: 468). Во нашата антропонимија со морфемата 

тврд- е образувано композитното име Тврдислав, што се наоѓа во основата на 

топонимот Тврдислаова Нива, регистриран во Пописот на имотот на 

тетовскиот манастир Света Богородица од 1343 година (Мошин 1980: 294), а 

се посведочени и хипокористичните имиња Тврtко, регистрирано во турски-

те пишани извори од XV век (Соколоски 1971: 513) и Тврдуш, зачувано во 

основата на ојконимот Тврдуша – село во областа Гора (Албанија), чиешто 

име е забележено во турските пописни дефтер од 1519 и 1583 година за 

Охридскиот санџак каде што е запишано како Тердуша (Соколоски 1976: 

246). Составната морфема -мес од антропонимот Тврдомес е вградена како 

прв дел во личното име Месимер, што се чува во основата на оконимот 

Месимер – села во Солунско и во Воденско (Грција) (Станковска 2002: 248), 

како и во името Месмер кое е потврдено во турските пишани извори од XVI 

век (Станковска 1992: 181). 

 Антропонимиската база tврд- поретко е застапени во 

антропонимијата на словенските јазици, сп: срп. Тврдисав, Тврдислав, 
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женските лични имиња Тврдисава, Тврдислава (Грковић 1977: 192, 313) и 

хипокористиците Тврдко/Тврtко, Тврдош (Гошић 1987: 308), хрв. Tvrdigoj 

(Šimundić 1979: 111), Tvrdislav и женското личнот име Tvrdislava (Šimundić 

1988: 347), чеш. Tvrdomest, што лежи во основата на ојконимот Tvrdomestice 

(Lutterer 1982: 314), Tvrdomír, *Tvrdoslav, словин. *Tvrdoboj, Tvrdodrag, 

(Svoboda 1964: 90), пол. Twardomir, Twardosław, Twardostoj (Malec 1971: 120), 

рус. Твердислав, заложено во основата на патронимот Твердиславич 

(Веселовский 1974: 314). Сложено лично име при чиешто обликување се 

користи морфемата мес- е полското лично име Miecislaw (Malec 1971: 96). 
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Summary 

 

 In the article the author ilustrates the ancient personal names: Belmuž, Budihor, 

Vrgost, Domovit, Jadomir, Ljutoves, Nedomisl, Poneg, Pretuh, Samohran, Semer and 

Tvrdomes, which are witnessed in the Macedonian language areal toponymy. The analyzed 

personal names belong to the most ancient anthroponomical fund of the Slavic languages 

and their presentation has significant contribution for the enrichment of the vocabulary 

structure of the proto-Slavic anthroponimical lexis. 
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ЛЕКСИКАТА ВГРАДЕНА ВО ТОПОНИМИТЕ ОД  

КРУШЕВСКИОТ РЕГИОН 

 

 
Апстракт: Оваа статија е посветена на лексиката содржана во топонимијата на 

Крушевско. Во неа се претставени лексемите што учествуваат во зборообразувањето 

на топонимите од Крушевскиот регион. Се изделуваат два основни лексички слоја: 

словенска и несловенска лексика. Словенската лексика се дели на прасловенска, 

старословенска и дијалектна лексика. Се разбира, посебен акцент е ставен на 

дијалектизмите како иновативен модул на изведување нови зборови со посредство на 

актуелните зборообразувачки наставки. Несловенската лексика е претставена преку 

турцизмите, грцизмите, романизмите и албанизмите коишто се потврдени во 

крушевската топонимија. Основна карактеристика на крушевската топонимија е тоа 

што таа во најголем дел е словенска.   

Клучни зборови: ономастика, топономастика, лексика, говор. 

  

 Географската местоположба на Македонија била причина за 

вкрстување на разни цивилизации, култури и јазици во подолг историски 

пресек. Ова мешање на народите создавало повеќејазични средини со 

изразена интерференција на македонскиот јазик со други туѓи јазици како: 

грчкиот, турскиот, албанскиот, ароманскиот и др. Се разбира, македонскиот 

како централен балкански јазик, покажува најголема јазична интерференција 

со балканските јазици.  

 Основна карактеристика на крушевската топонимија е тоа што таа во 

најголем дел е словенска. Но, ако го земеме предвид фактот дека 

Крушевскиот регион е еден од посложените етнички и јазични региони во 

Македонија, тогаш навлегувањето на туѓа лексика не само во говорот, туку и 

во топонимијата е очекувано. Во неа се забележува паралелна употреба на 

еквивалентни лексеми од македонскиот и од некој друг несловенски јазик, 

како на пр.: биgла – сtража, tумба – чука, кодра – рид, ќафа – pреслаp, 

pрој – дол, музgа – блаtо итн. Се изделуваат неколку лексички слоја: 

 

                                                           
1 Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – 

Скопје,  merijosifovska@yahoo.com 

mailto:merijosifovska@yahoo.com


184 Мери Момировска  

 

 

 1. СЛОВЕНСКА ЛЕКСИКА 

 

 Најголем е словенскиот лексички слој, што покажува дека во овој 

регион преовладува словенската топонимија. Во него посебно место зазема 

лексиката наследена од pрасловенскиоt pериод, којашто главно е исчезната 

во современата лексика на македонскиот јазик и во лексиката на месниот 

говор. Нејзиното зачувување во топонимијата, на топонимите им дава 

определена архаичност. Такви се лексемите: *arkyta, *dьbrъ, *elьha, *koldęzъ, 

*metъla, *œbьlъ, *orkyta, *persalpъ, *hvorstъ и др. Овие прасловенски лексеми 

се потврдени во следниве топоними од Крушевско: 'Евла, 'Евлоец, Ј'абеæ, Кај 

К'аменон Пр'еслоp, Меtл'ушница, Пр'еслаp, Расt'о–ца, Сt'ара Расtо–ца. 

 Поголем дел од словенската лексика се зборови од 

сtарословенскиоt слој, коишто се познати во крушевскиот и во другите 

македонски говори. Овие зборови се составен дел на литературниот јазик, на 

пр.: вис < стсл. v7ys7 виш(ен) < стсл. v7y[6n7 дабра < стсл. d4br7, древен < стсл. 

dr5v5n7, dr5v6n7 крал < стсл. kral6, лаg < стсл. l4g7, лака < стсл. l4ka, 

ледина < стсл. l3dina, локва < стсл. lok7va, сtраgа < стсл. str4ga итн. Тие се 

засведочени во топонимите: Б'ели Бр'еgо–, Б'елушки Л'едини, Б'оgданš 

Л'едина, Во Вис'о–не, Д'абра, Др'еник, Др'ениче, Др'еноа К'орија, Кај 

Сtр'аgине, Л'ака, Л'оквени, На В'исо–, Пр'о–сtñне, Пр'оја, Сtр'аgа, Ц'ñвени 

Бр'еgо– и други.  

 Посебно место во словенскиот лексички слој претставуваат т.н. 

дијалекtизми. За дијалектни се сметаат оние лексеми коишто се составен 

дел од лексичкиот фонд на крушевскиот говор, а поретко се употребуваат во 

македонскиот литературен јазик. Еве некои поинтересни примери на 

дијалектни апелативи во крушевската топонимија: билјак ‛гребен; гол срт’ 

(топоним Билјак'š-Гл†, име на рид во атарот на селото Свето Митрани), 

бране–нца ‛шума во која е забрането сечење дрва’ (топоним Бран'е–нца, назив 

за шумски предел во атарот на селото Горно Дивјаци), врtешка ‛кривина на 

пат’ (топоним В'ñtешки, име на месност во атарот на селото Пресил), gолан 

‛непошумен рид’ (топоним Г'олан, име на рид во атарот на селото Норово), 

gрадишка ‛градина’ (топоним Гр'адишка, назив на градина во атарот на 

селото Кочишта), дробика ‛ситна шума’ (топоним Др'обика, име на шумска 

месност во атарот на селото Пуста Река), заgлава ‛височинка, ритче со 

пасишта’ (топоним З'аgлава, име на ритче во граничен синор меѓу селата 

Алданци и Норово), камарица ‛грамада со камења’ (топоним Кам'арици, 

месност со неплодни ниви во атарот на селото Селце), клокоtник ‛извор што 

клокоти’ (топоним Кл'окоtник, име на извор во атарот на селото Селце), 

краtица ‛покус пат’ (топоним Кр'аtица, месност со куси ниви во атарот на 

селото Растојца), лаpоt ‛водно место’ (топоним Л'аpоt, водно место во 
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граничен синор меѓу селата Кочишта и Растојца), ли(з)gа ‛блато, лизгаво 

место’ (топоним Л'изgаец, име на мочурлива месност во атарот на селото 

Свето Митрани), лисарчица ‛каменлива и неродна почва’ (топоним 

Лис'арчица, месност со неплодни ниви во атарот на селото Селце), лучка 

‛дупка со вода’ (топоним Л'учки, име на ритче со дупки во атарот на селото 

Горно Дивјаци), мрtвица ‛мочуриште’ (топоним М'ñtвица, име на 

мочурлива месност во атарот на селото Свето Митрани), pадија ‛падина’ 

(топоним Пад'ујš, месност во граничен синор меѓу селата Острилци и 

Растојца), pлускало ‛мал водопад’ (топоним Пл'ускало, месност со мали 

водопади во атарот на селото Растојца), pрека(ч) ‛нива наспроти друга нива’ 

(топоним Пр'екач, име на месност во атарот на селото Борино), свињур 

‛извор’ (топоним Св'ињурки, место со извори во атарот на селото Врбоец), 

седелица ‛гнездо’ (топоним Сед'елица, име на месност во атарот на селото 

Житоше), соtка ‛водопад’ (топоним С'оtка 'Изворче, име на извор во атарот 

на селото Пуста Река), tребе–нца ‛истребено место од камења и од шума’ 

(топоним Треб'е–нца, име на гол рид во атарот на селото Бучин), шара ‛жила 

во камен’ (топоним Мечк'о–-Шари, месност во атарот на селото Норово), 

шобур/ шоpур ‛извор со или без чешма; водопад’ (топоним Ш'обурки, ливади 

со извори во атарот на селото Пуста Река), шtубел ‛извор заграден со дрва 

како корита’ (топоним Шt'убеæ, полска месност и чешма со три корита во 

атарот на селото Пресил) итн.  

 Се разбира, ова се само дел од дијалектните зборови застапени во 

топонимијата на Крушевскиот регион. Тие се интересни не само по својата 

структура, туку и по значењето. Топонимите Г'орник ‛горно место’, Д'оæник 

‛долно место’ и Сtр'едник ‛средно рамно место коешто се наоѓа помеѓу 

Г'орник и Д'оæник’ заслужуваат коментар од аспект на тоа што со нив се 

именувани географски објекти коишто се наоѓаат во локативна корелација. 

Овие дијалектни зборови ја покажуваат креативноста на луѓето во давањето 

имиња и ги истакнуваат јазичните можности што ги нуди народниот говор.   

  

 2. НЕСЛОВЕНСКА ЛЕКСИКА 

 

 Од несловенската лексика во крушевската топонимија најзастапени се 

tурцизмиtе како дел од балканската лексика. Нивното појавување во 

топонимијата е во сооднос со влијанието што го има турскиот јазик и во 

современиот македонски јазик. Овие зборови се интегрирале во сите области 

од нашата материјална и духовна култура, така што тие денес воопшто не се 

чувствуваат како туѓи. Се употребуваат напоредно со нивните словенски 

еквиваленти и разбирливо ги примаат деривациските морфеми од нашиот 

јазик. Во топонимијата на Крушевскиот регион, како и во крушевскиот говор, 
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такви се лексемите: арабак/арабаџија (топоним Араб'ачица, име на чешма во 

атарот на селото Свето Митрани), Арнауt(ин) (топоним 'Арнауt М'†ло, име 

на маало во селото Бучин), аџија (топоним Аџиоск'и-Нивје, месност со ниви 

во атарот на селото Милошево), бавча (топоним Ѓор'‹-Бафча, месност со 

бавчи во градскиот атар), беg (топоним Б'еgоа Корија, име на месност со 

букова шума во градскиот атар), бунар (топоним Б'унаро, месност во атарот 

на селото Јакреново), вакаф (топоним В'акофски Гр'обишtа, селските 

гробишта во Саждево), ѓоз (топоним 'Ала Ѓ'узо–ц, обработливи ниви во 

шумска месност во атарот на селото Острилци), јар ‛вир’ (топоним Ј'ар‹ 

Л'ивада, месност на тромеѓето на крушевското село Бирино со 

демирхисарските села Света и Журче), кадија (топоним Кад'иов-Доæ, име на 

дол во атарот на селото Житоше), калдрма (топоним К'аæдñмче, каменлива 

месност во атарот на селото Врбоец), кале (топоним К'але Б'елушко, месност 

со остатоци од тврдина во атарот на селото Белушино), караџа (топоним 

Караџ'о–-Нивје, месност со ниви во атарот на селото Острилци), Каур(ин) 

(топоним Каурск'а-Чешма, име на чешма во атарот на селото Белушино), 

корија (топоним Кориск'и-Присој, месност со пасишта и дабова шума во 

атарот на селото Саждево), коч ‛нескопен овен’ (топоним К'очишtа, име на 

село западно од Крушево), коџа (топоним Коџ'а-Чешма, име на чешма во 

селото Норово), маало (топоним Кол'енаæче М'†ло, име на маало во 

западниот дел на градот Крушево), мајден ‛рудник’ (топоним М'ајден, 

напуштен рудник во близина на селото Милошево), меgдан (топоним 

М'еgдан, виделина со чешма во атарот на селото Саждево), нишан (топоним 

Нишанск'и-Камен, име на рид во атарот на селото Пресил), ол ‛блато, 

мочуриште’ (топоним Ол'о–ца, мочурлива месност во атарот на селото Свето 

Митрани), орман (топоним 'Ормано, име на шумска месност во градскиот 

атар), оџа (топоним 'Оџоско М'†ло, име на маало во селото Житоше), pазар 

(топоним Паз'аришtе, викано место во селото Белушино), сејмен ‛стражар, 

жандарм; војник во јаничарски полк’ (топоним С'ејменски Гр'обишtа, име на 

ридна месност во атарот на селото Врбоец), симиt ‛мал тркалезен леб’ 

(топоним С'имиџ"ица, име на нива во граничен синор меѓу селата Милошево и 

Пресил), tафшан ‛зајак’ (топоним Та'ушана, име на дол со населба во градот 

Крушево), tеќе ‛муслимански дервишки манастир; капела, мавзолеј, 

гробница на светец’ (топоним Тек'ински-Паt, мешана месност со пат што 

води кон теќето во селото Саждево), ќор (топоним Ќ'ор-Паt, име на месност 

со ниви и пат што води преку нив во атарот на селото Саждево), ќош 

(топоним Ќ'ошку, аромански топоним со значење ‛место коешто се наоѓа на 

аголот од патот’, викано место на влезот пред Крушево од прилепската 

страна), ќумур (топоним Ќум'урџиско Кл'а–нче, име на чешма во месноста 



  Лексиката вградена во топонимите од Kрушевскиот регион  187 

 

Груј'о-Нива, пусторечки атар), ќурк ‛кожув, крзно’ (топоним Ќ'урков-Доæ, име 

на дол во атарот на селото Пуста Река), ќуркчија ‛кожувар, крзнар’ (топоним 

Ќурко–чк'и-Камен, име на рид во атарот на селото Пуста Река), чаир ‛ливада, 

пасиште’ (топоним Сtред'ен-Чаир, полска месност во атарот на селото 

Локвени), чардак (топоним Ч'ардаци, месност со ниви над селото Острилци), 

чешма (топоним Ч'ешма Бр'аќа, име на чешма во атарот на селото Борино), 

чифлик ‛турски феудален и земјоделски имот’ (топоним Пр'исојо кај Ч'ифлиgо 

Т'асески, викано место во атарот на селото Растојца), џамбаз ‛итар човек, 

никаквец, подлец, измамник’ (топоним Џамб'азица, име на нива во атарот на 

селото Острилци), џамија (топоним Џамиск'о-Месtо, вакувска месност во 

селото Саждево), шамак ‛мочуриште’ (топоним Ш'амако на М'учо, како 

македонски еквивалент на албанскиот топоним Ш'амак и М'учиt, мочурлива 

месност во атарот на селото Норово) и многу други.  

 Муслиманите се значаен сегмент од етничката, од верската и од 

општествената структура на Крушевскиот регион. Тие се една третина од 

вкупното население на овој географски простор. Нивниот систем на 

именување на луѓе и на географски објекти е поразличен од македонскиот. 

Оттаму, во крушевската топонимија се јавуваат и редица муслимански лични 

имиња од арапско и од персиско потекло. Поточно, тие се присутни во 

топонимијата на оној дел од Крушевскиот регион што е населен со 

муслиманско население, неговиот северен и северо-источен дел. Овие лични 

имиња најчесто се употребуваат кај двокомпонентните топоними образувани 

од присвојни придавки + именки (на пример: Абд'иоско М'†ло, Ведр'иš 
Н'ифче, Зејнелоск'а-Чешма, Мураtо'а-Чешма), а поретко и како 

еднокомпонентни топоними (на пример: Да'уtица, Десt'а–нца, Ис'е–нúца, 

Осм'аница). Заедничко за сите е тоа што тие во најголем број случаи се 

понови албански топоними со македонски еквиваленти (примери: 'Ара е Ис'е–
ниt // Исе–но'а-Нива), како и хибридни топоними (пр.: Клајн'е–ци и Ар'ифиt 

// Кл'а–нецо на 'Ариф).  

 Балканските gрцизми се лексички слој, кој во македонскиот јазик 

навлегол главно во средногрчкиот и во новогрчкиот период. Како и 

балканските турцизми, така и балканските грцизми навлегле не само во 

македонскиот, туку и во другите балкански јазици. Во топонимијата на 

Крушевскиот регион, тие се јавуваат како лексеми коишто се директно 

преземени од лексичкиот фонд на македонскиот современ јазик. Такви се 

зборовите: друм (топоним Др'умо, полска месност со пат којшто води од 

селото Пресил кон Прилеп), биgла ‛стражарница’ (топоним Б'иgла, име на 

месност со поранешна стражарница во атарот на селото Бучин), калуѓер 

(топоним Калуѓ'ерици, ниви во граничен синор меѓу селата Селце и 

Белушино), колиба (топоним К'олиба, име на ридна месност во граничен 
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синор меѓу селата Јакреново и Житоше), ливада (топоним Лив'адишtа, 

месност со ливади во атарот на селото Горно Дивјаци), манасtир (топоним 

Манасt'иришtе, манастирско место во атарот на селото Бучин), pаpаз ‛поп’ 

(топоним Паpаз'о–-Тñла, име на месност со пасишта во атарот на селото 

Бучин), pорtа (топоним Н'а-Порtа// П'орtа, планински превој пред влезот 

во Крушево од страната на Демир Хисар; поточно месноста којашто се 

протега непосредно по легендарниот Мечк'ин-Камен), сpила ‛стена, карпа’ 

(топоним Сp'или, име на карпеста и стрмна месност во градскиот атар), 

tрpеза (топоним T'ñpеза, планинска месност на патот од селото Острилци 

до Крушево)
2
, tумба (топоним Т'умбиtе Џ'умкоски, име на месност со мали 

ритчиња во атарот на селото Подвис), ќерамида (топоним Ѓерам'идница, 

месност во селото Кочишта)3 и други.  

 Од другите балканизми се среќава и мал број романизми. Тоа се 

зборови со романско, латинско и ароманско потекло. Поради тоа што градот 

Крушево е населен со значителен број Власи и со Македонци, во 

топонимијата се појавуваат и мал број аромански топоними со македонски 

еквиваленти, како на пример: Арн'ауt М'али // Арн'ауtско М'†ло (маало во 

јужниот дел од градот Крушево), 'Охtул Д'арбинеш // Арна'уtски-Риt (име 

на рид во градскиот атар), Шоp'аtлу а Домн'улуј // Госpодино'а-Чешма (име 

на чешма во градскиот атар). Покрај овие паралелни топоними, има и 

единечни аромански топоними, како што се: Гр'оpа ал П'аpа Пар'ис ‛гробот 

на попот Парис’, Ј'ани Кл'исе М'ali ‛маалото на клисарот Јани’, П'исtи 'Охtу 

‛преку рид’, Сtан Н'ичу ‛солиштето на Ничу’ и други. 

 Ароманските топоними имаат ограничена употреба. Тие се користат 

од страна на Власите во нивната меѓусебната комуникација. Затоа, лексиката 

што учествува во создавањето на ароманските топоними, не треба да биде 

сфатена како лексика што влијае врз македонскиот лексички систем. Таа е 

спорадична појава, којашто е условена од надворешнојазични фактори и има 

екстралингвистички третман. 

 Во топонимијата на Крушевско се среќаваат следниве балкански 

романизми: gроpа ‛гроб’ (топоним Гр'оpа ал П'аpа Пар'ис ‛гробот на попот 

Парис’, викано место во градскиот атар), клисар (топоним Ј'ани Кл'исе М'ali 
‛маалото на клисарот Јани’, име на маало во градот Крушево), pуpе ‛стомаче, 

меше’ (топоним П'уpа, име на чешма во градскиот атар), скала (топоним 

                                                           
2 Овој микротопоним има една народна етимологија, којашто заслужува особено внимание. 

Имено, во времето кога луѓето оделе пеш од селското живеалиште до најблискиот град, секако 

имале потреба од починок. Ова нивно почивало било пресудно за патот што ги чека. Затоа, си 

нашле еден голем камен, на којшто, така изморени од патот, едноставно се хранеле и 

продолжувале понатаму.    
3  Преминот на почетното Ќ- во Ѓ- е одлика на народниот говор. Притоа, решавачка улога има 

звучноста на фонемата /ѓ/ поставена во позиција пред вокал од преден ред.  
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Ск'алине, име на стрмна месност во атарот на селото Пуста Река), сtан 

‛солиште’ (топоним Сtан'ич, месност со скијачки терени над градот 

Крушево, некогаш месност со пасишта и мандри), сtур ‛столб, дирек’ 

(топоним Сt'урвишtе, име на месност со дабова шума во атарот на селото 

Растојца), сурин ‛припек’ (топоним Сурн'и-Камен, име на голем камен со 

пештера во атарот на селото Острилци), tалар ‛бочва, каца’ (топоним Т'ашку 

Т'але, име на чешма во градскиот атар), tурtе ‛вид трева’ (топоним Т'урtи, 

месност со полјани во атарот на селото Бирино), ума ‛вид глинеста почва’ 

(топоним Ум'алишtе, неплодна месност во атарот на селото Острилци), 

цуцул ‛врв’ (топоним Ц'уцуле, име на врв на тромеѓето помеѓу селата Бирино, 

Свето Митрани и Милошево). 

 Влијанието на албанскиот врз македонскиот јазик е незначително. 

Балканскиtе албанизми се малку на број и нивната употреба е ограничена 

главно на западномакедонското наречје. Во крушевскиот говор, како и во 

топонимијата на Крушевскиот регион се јавуваат следните заемки од 

албанскиот јазик: корда < кодра ‛брег, брдо, рид’ (топоним Саздан'š-Корда, 

месност со каменеста почва во атарот на селото Кочишта), pрој ‛дол’ 

(топоним Прој Л'еска, име на дол во атарот на селото Пресил), ќафа ‛превој, 

премин’ (топоним Ќ'афе, врв на Гола Планина, западно од градот Крушево), 

чуpа ‛мома’ (топоним Шул'ани и Чуp'еве ‛момино место’, викано место во 

атарот на селото Јакреново), шилеже ‛јагне, сугаре’ (топоним Шил'еgарник, 

име на месност во атарот на селото Горно Дивјаци), шpела ‛карпа, пештера’ 

(топоним Шp'ела е Кр'алиt ‛пештерата на Крали Марко’, име на рид во 

атарот на селото Алданци). Словенското влијание врз албанскиот јазик е 

многу поизразено. Тоа се гледа и од многуте примери во топонимијата, каде 

што се употребуваат словенски зборови наместо соодветните албански. На 

тој начин се создадени низа хибридни топоними (на пример: Гур и Кр'алиt // 

К'амено на Крал'и-Марко, Прој и Л'иpес // Л'иpов-Доæ, Лед'ина е М'аде // 

Г'олема Л'едина, Клајн'е–ци и Ар'ифиt // Кл'а–нецо на 'Ариф), како и топоними 

коишто се само фонетски и морфолошки адаптирани на албанскиот јазик (на 

пр.: Лед'инен // Лединúе, Изв'ори и Л'аtес // Лаtоск'и-Извор, Лив'ади и Б'алес 

// Б'ал‹ Л'ивада). 

 Треба да се истакне дека во топонимијата на северниот и на 

североисточниот дел на Крушевскиот регион, каде што е концентрирано 

албанското население, најчести се примерите кога словенските топоними по 

пат на преведување добиле свои албански ликови. Сп.: Гур и Дуд'уфиt за 

топ. Дуд'оф-Камен, Гур и Зи за топ. Ц'ñн-Камен, М'ƒбас К'одре за топ. З'ад-

Риt, Тре Ф'аќеt за топ. Тр'и-Сtрани, Вр'име е 'Ујкуt за топ. Воæчј'а-Дуpка, 

'Ује и Т'арtе за топ. Кисел'а-Вода и многу други. Ова преведување на старите 

и автохтони топоними е присутно во топонимијата на сите региони во 
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Македонија каде што жиивее албанско население. Во ономастиката оваа 

појава безрезервно се отфрла како погрешна. Научниот став е категоричен и 

дециден по ова прашање и тој гласи: не постои превод во ономастиката. 

* * * 

 Голем број балканизми се присутни во лексиката на повеќе балкански 

јазици. Затоа, понекогаш е тешко да се открие нивната генеза и патиштата по 

кои тие се вкрстувале и навлегувале од еден во друг јазик. Докази за овој 

феномен има и во лексиката на крушевската топонимија: мак. gроб - алб. 

gropë - аром. groapã, мак. корија - алб. kojrië - аром. curii - тур. koru итн. 
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Summary 

 

 Subject of this article is to present vocabulary contained in toponymy of Krushevo 

Region from the genetic point of view. In this context are distinguished two lexical layers: 

Slavic and non-Slavic. The Slavic lexicon is shared on: Proto-Slavic, Old Slavic and 

dialectal stratum. It is expected that the dialectisms of Krushevo speech are reflected into 

the toponyms of this region. Non-Slavic lexicon is presented by the balcanisms which are 

penetrated from Turkish, Albanian, Greek and Aromanian language. The conclusion of 

analysis is that 90 % of the vocabulary contained in toponymy of Krushevo Region is 

Slavic.  
 


