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АНТОНИМИЈАТА 

ВО МАКЕДОНСКАТА ТОПОНИМИЈА 
 
 

Апстракт: Во овој реферат ќе се обидеме да ги детектираме најчес-

тите антонимиски парови во топонимијата, најмногу застапени кај двослож-

ните топоними кои се рамни на именски групи т.е. состави од придавка и 

именка. Носители на антонимноста во ваквите состави најчесто се недери-

вираните придавки, кои се јавуваат како атрибути на именката. Нашето вни-

мание, исто така, ќе биде насочено и кон тоа кои именки најчесто се јавуваат 

како центри на именската група во рамките на еден антонимиски пар. На пр: 

Горно Маало : Долно Маало; Добра Страна : Зла Страна;  Црн Камен : Бел 

Камен итн. Покрај ова ќе бидат разгледани и оние антонимни парови кои од 

аголот на синхронијата не ги доживуваме како антоними, зашто едниот 

елемент во парот има непроѕирна семантика. Сп. Велица : Дрембица; Крпица (: 

krǫpъ 'кус') : Долгавец  итн. 

 

Клучни зборови: антонимија, топоними, суфикс 

 

 

Ако тргнеме од фактот дека топонимите претставуваат најстари 

лексички единици во системот на еден јазик, а имајќи предвид дека 

антонимите од лексиколошки аспект се зборови што се разликуваат 

според изговорот и имаат противoположено значење
1
,  тогаш повеќе од 

јасно е дека истите закономерности што се важечки за целиот лексички 

систем на еден јазик,  ќе се рефлектираат и врз топонимискиот систем 

на тој јазик. 

 За потребите на овој труд беше извршена целенасочена екс-

церпција на Азбучната картотека на топоними што ја поседува Одделе-

нието за ономастика при Институтот за македонски јазик „Крсте Ми-

сирков“ – Скопје, при што нашата цел беше да ги детектираме најчес-

тите антонимиски парови во македонскиот топономастикон. Од анали-

зата се покажа дека како репрезенти на антонимиските односи во 

                                                 
1 Е. Ниами, Антонимите во рускиот во споредба со македонскиот јазик, (докторска 

дисертација – машинопис), одбранета на Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје, 2010, 9. 
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нашата топонимија најчесто се јавуваат двокомпонентните топоними. 

Овие двокомпонентни топоними од структурно-морфолошки аспект  

најчесто се именски групи составени од придавка + именка, при што 

придавката или е  а) недеривирана придавка од типот голем односно  

мал, или црн : бел, или б) деривувана придавка најчесто од прилози за 

место од типот  отаден : одоваден, горен : долен или од придавки изве-

дени од предлози со просторно значење од типот заден : преден, што, 

воопшто, не нè зачудува со оглед на тоа што станува збор за топоними. 

Покрај придавките, како прва компонента многу често кај двосложните 

топоними се јавуваат предлозите со просторно значење како зад, пред, 

под, над и др.  На ова место би сакале да нагласиме дека од приближно 

петстотини ексцерпирани топоними
2
 само мал број од нив претставу-

ваат антонимиски парови во рамките на едно населено место. Кога го 

велиме ова мислиме на тоа дека само во мал број примери сретнавме 

пар од типот Голема Нива : Мала Нива во атарот на едно населено 

место, иако на планот на макросистемот вакви парови има во изобил-

ство. Се обидовме да дадеме одговор на прашањето зошто е ова вака и 

дојдовме до заклучокот дека во атарите на определени села во коишто 

детектираме топоними од типот Голема Нива, Мала Нива, Горно Село,  

Мало Село, Долно Село итн. предуслов за постоење топоним со моди-

фикатор од типот голем, мал, горен, долен, црн, бел итн. е постоење 

претходен еднокомпонентен топоним (значи, топоним без модифика-

тор) кој најчесто е настанат: 

а) со топонимизација  на апелатив од типот нива, камен, село и 

сл. што претставува еден од базичните процеси на топонимизација во 

индоевропските јазици;  

б) со бессуфиксна топонимизација на атрибутот од некоја 

претпоставена атрибутска синтагма (на пр. Родево, Ореово, Липково и 

др.);   

в) со суфиксна топонимизација на атрибутот од некоја прет-

поставена атрибутска синтагма по пат на интегрална или на дезинтег-

рална деривација (Ореовец, Липовица : Манастирец, Јаворица итн. )  

г) со топонимизација на етници или патронимици (Речани, 

Оризари, Возарци итн.), како и со други начин на топонимизација.  

Независно од тоа како е настанат основниот топоним, ни се 

чини дека модификаторот, чиј репрезент (како што видовме погоре), 

најчесто, е придавка, кај двокомпонентните топоними не се поставува 

пред основниот топоним со цел да направи антонимиска врска, ами е 

тука со цел да направи дистинкција од основниот топоним. Поради 

оваа, пред сè, дистинктивна особеност на придавката во случајот со 

топонимите, таа многу често го нема основното значење, т. е. она зна-

                                                 
2 Ексцерпцијата ја изврши Викторија Мирческа, постдипломец на студиите „Маке-

донистика со комуникологија“ во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – 

Скопје. 
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чење што го среќаваме во речничките статии на толковните речници. 

Како потврда на нашава претпоставка ни послужија повеќе примери, од 

кои како најексплицитен го издвојуваме примерот со имињата на 

воденските села  Долно Родево и Горно Родево  во Егејска Македонија. 

Во описот на селото Долно Родево, Т. Симовски забележува: ...(ова 

село) е расположено во источните падини на планината Кајмакчалан, 

на надморска височина од 840 метри (sic!)
3
, додека „селото Горно Роди-

вo
4
 беше сместено во источното подножје на планината Кајмакчалан, 

на надморска височина од 380 метри“
5
. Ако ги споредиме овие два 

исказа, првата помисла е дека станува збор за печатна грешка, но - не! 

Од нашето теренско истражување во овој крај се покажа дека селото 

Долно Родево, воопшто, не е село кое е ниско поставено за да се нарече 

така. Напротив, ова село по својата поставеност  и местоположба, и 

патот што води до него наликува на крушевскиот, а поставеноста на 

селото на врв гора на поставеноста на гратчето Крушево! Нашата 

претпоставка за именувањето на селата Долно Родево и Горно Родево е 

дека и на обата ојконима им претходел некој ојконим Родево кој бил 

име за село кое или било поставено повисоко од Долно Родево или 

пониско од Горно Родево. Независно од која перспектива тргнуваме, 

секојпат едниот атрибут според својата семантика ќе се најде во кон-

традикциска врска со другиот, што значи дека секундарно додадениот 

модификатор е испразнет од семантика, а наполнет со формален пол-

неж, чија функција е дистинктивна во надворешнојазичната дејствител-

ност и не ги отсликуваа реалиите присутни во неа.   

Слично нешто забележуваме и кај двокомпонентните топоними 

коишто се еднакви на предлошки синтагми во кои првата компонента е 

предлог со просторно значење. Во топонимите од типот Зад Ан,  Пред 

Ан, Под Село, Над Село итн. пресудна улога за ваквото именување 

извршила почетна перспектива т.е. „точката на гледање“, од која име-

нуваното  просторно ќе го поставиме „пред“ или „зад“ објектот, зашто 

поставеноста пред или зад во низа случаи од нашето секојдневие се 

покажува како многу релативно и, често, прави забуни. Поентата е дека 

ваквите топоними со текот на времето ја губат својата основна семан-

тика којашто сигурно ја имале во минатото кога се формирале однос-

ниве топоними. За да го доловам претходно кажаното како експли-

кација ќе ми послужи топонимот Сретсело, кој го има, речиси, секое 

македонско село. Во времето на формирањето на топонимот Сретсело 

тој, најверојатно, соодветствувал на реалноста во надворешнојазичната 

дејствителност, а имено сретселото да е навистина насред селото. Со 

растењето и проширувањето на селото, топонимот останува како име 

                                                 
3 Т. Симовски, Населените места во Егејска Македонија, Скопје 1998,  87. 
4 Родиво е дијалектната форма на селото Родево, поради редукцијата на е во и кога 

вокалот е не е под акцент (забел. на авторот). 
5 Т. Симовски, Населените места во Егејска Македонија, Скопје 1998,  85. 
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чија основна функција е идентификувачката, без, условно наречено, 

фактичко семантичко покритие. Затоа, во контекст на тоа дека анто-

нимиските парови не секојпат ја одразуваат реалната екстралингвис-

тичка стварност, сосема сум согласна со она што во воведот на својата 

докторска дисертација, многу умесно го забележува колегата Емил 

Ниами, а имено дека: „Првата и основна работа при определувањето на 

поимот антонимија е определувањето, односно толкувањето на зборот 

и на сфаќањето за противоположност. Оваа задача е комплексна, зашто 

за да се определи, односно за да се позиционира терминот, потребно е 

да се дефинира неговата филозофска, логичка, лингвистичка, па дури и 

социолошка содржина.“ 
6
 

 Иако во почетокот од нашето истражување се обидовме да 

детектираме која придавка за која именка се врзува најчесто во рамките 

на македонската топонимија, по спроведената анализа, се покажа дека 

не можеме да забележиме дека некојa конкретна придавка најчесто оди 

со една иста именка. Во овој контекст би сакале само попатно да го 

споменеме примерот со употребата на придавката нов, која според 

ексцерпираните примери најчесто се врзува за именката село, но и за 

именката пат, но како антонимиски пар на Ново Село поретки се  

примерите како Старо Село, ами почесто Стари Град со оглед на тоа 

што средновековните населби на наша почва се именувале како град. За 

Нов Пат, пак, антонимот поретко е Стар Пат, а почесто Старо Џаде.       

 Во продолжение ќе се задржиме на три еднокомпонентни топо-

нимски антонимиски парови, кои, од една страна, го предизвикаа наши-

от интерес со нивното образување, но и со површинската нетранспа-

рентна антонимичност, од друга. 

 Првата двојка топоними врз која се фокусираме се агронимите 

Заданџа, односно Преданџа. Со агронимот Преданџа се именуваат нива 

и ливада во село Страцин, Кратовско, а со топонимот Заданџа се 

именуваат ниви во с. Муставино, Светиниколско. Овие два топонима 

од генеаолошки аспект претставуваат  хибридни образувања, чија прва 

компонента ја изразуваат предлозите пред односно зад од словенско 

потекло, а во втората компонента анџа, всушност, лежи лексемата од 

турско потекло ancı, со  значење „анџија, оној што поседува ан“. Од 

семантички аспект за микротопонимите Преданџа, оносно Заданџа 

претпоставуваме дека со нив се именува имот што се наоѓа пред, 

односно зад имотот на едикојси анџија. Од морфолошко-структурен 

аспект и двата топонима претставуваат топонимиски сложенки наста-

нати со топонимизација на предлошки синтагми, чиј заеднички содржа-

тел е именката  = nomina agentis, ancı ’анџиja‘.  

                                                 
6 Е. Ниами, Антонимите во рускиот во споредба со македонскиот јазик, (докторска 

дисертација – машинопис), одбранета на Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје, 2010, 10. 
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Втората двојка топоними кај кои, од синхрониска гледна точка, 

детектираме непроѕирна антонимска врска
7
 се микротопонимот  Кра-

пец, од една страна, и ојконимот Долгавец, од друга. Со агронимот  

Крапец се именува лака покрај река  во с. Манастирец, Бродско, а со 

ојконимот  Долгавец се именува село во Прилепско. Во што се состои 

антонимичноста кај овие два антонима? Ако загребеме под површината 

на топонимот Крапец ќе дојдеме до тоа дека во основата на ова име е 

вложена прасловенската придавка *крǫпъ, која по извршената дена-

зализација на назалниот вокал од заден ред ǫ во а во македонскиот ја 

добил формата крап. Наспроти топонимот Крапец стои ојконимот 

Долгавец, кој во Душановата повелба на манастирот Трескавец од 1337 

година е забележан во следниов контекст  селиште Длъга вьси (: Дълга 

Вьсь)
8
, при што првата компонента од овој сложен топоним претста-

вува придавка за ж. род со значење значење ’долг‘, а втората компо-

нента е изразена со именката од ж. род вьсь ’село‘. Како што може да се 

забележи и обата топонима имаат завршок -ец, за кој можеме да кажеме 

дека е хомонимен.  Во случајот со агронимот Крапец, завршо-кот -ец е 

еднаков на суфиксот -ец настанат од прасловенскиот *-ькь како 

резултат од третата палатализација. Овој суфикс по пат  на дезинте-

грална деривација извршил супстантивизација на атрибутот од една 

хипотетична именска група *Крапи Дол, по отпаѓањето на именката дол 

како неинформативен дел на синтагмата. Завршокот -ец, пак, во ојкони-

мот Долгавец, не е ништо друго туку фонетска варијанта на завршокот  

-ес од именката вес (: вьсь) ’село‘. За тоа како името на селото Долгавес 

почнало да се артикулира како Долгавец сметаме дека во голема мера 

одиграло улога дејствувањето на законот за аналогија: ова дотолку 

повеќе ако се земе превид дека на македонска територија има огромен 

број топоними образувани со суфиксот -ец кој ја остварува својата 

структурно-топономастичка функција, а имено – да гради топоними во 

улога на супстантивизатор на претходни именски групи. 

И за крај ќе го разгледаме овде антонимискиот пар Дребница : 

Велица. Овие два топонима се мошне стари, првпат забележани во 

Климентовото житие на Теофилакт во контекст на тоа дека Климент 

бил епископ на Дребница и Велица. Во наше време топонимот Дреб-

ница почесто се слуша како Дрембица или Дренвица, а речиси никогаш 

како Дребница, иако во грчките извори еднаш овој топоним со грчки 

алфавит е нотиран како Дребница, другпат како Дрембица. Сопоставу-

вањето на формата Дребница со формата Велица и откривањето на 

антонимиската врска меѓу овие два топонима, на нашата ономасти-

                                                 
7 На антонимиската двојка *крап ʻкусʻ :  долг укажува и М. Митков. Види: Т. Стама-

тоски, М. Митков, Јазикот на имињата, Скопје 2000, 116-117.  
8 А. Лома, Старосрпско вьсь ʻселоʼ и његови трагови у топонимији,  Ономатолошки 

прилози, књ. XV, Београд 2003, 4. 
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чарка Љубица Станковска
9
 во голема мера ѝ помогна да ја изгради 

својата теза за убикација на Епархијата на Климент, епископ Дрем-

бички и Велички. За што станува збор, всушност. Топонимите Велица и 

Дребница (се определуваме за оваа варијанта, поради поголемата 

топономастичка веројатност дека името Дребница е примарната вари-

јанта на името) од структурно-морфолошки аспект имале иста судбина. 

И на двата топонима им претходеле некакви претпоставени атрибутски 

синтагми, чиј центар бил изразен со им. вода, т. е. *Дребьна Вода со 

значење ʻмала водаʻ, односно *Велја Вода со значење ʻголема во-

даʻ. По отпаѓањето на идентичниот центар на овие две именски групи 

изразен со им. вода, суфиксот -ица извршил супстантивизација на 

атрибутите  дребна, односно велја, па се добиле формите Дребница, 

односно Велица. Станковска смета дека како Дребница се именувало 

Малото Преспанско Езеро, а како Велица - Големото Преспанско Езеро. 

За жал, мошне аргументираната теза на Љ. Станковска не предизвика 

поголемо внимание меѓу пошироката научна јавност, иако од ова 

нејзино публикувано соопштение поминаа полни осум години. Па 

сепак, тоа е друга тема. Нашата интенција, кога го ставивме акцентот 

врз двојката Велица : Дребница, беше да се покаже колку голема и 

значајна може да биде улогата на антонимијата во топономастичките 

истражувања.  

Кога го започнав истражувањето на оваа тема не можев ни 

оддалеку да претпоставувам за тоа колку обемна работа се отвора пред 

нас. Најпросто речено во овој кус наслов лежи цела една докторска 

дисертација, која сметам дека би дала драгоцени податоци не само за 

историската топономастика, туку и за историјата на македонскиот 

јазик, особено на неговото лексичко рамниште.  
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(Summary) 
 

 In this report there is an attempt to detect the most common pairs of 

antonyms in toponymy, that are mostly represented in two-component 

toponyms = noun groups- structures with adjective and noun. 

The underivated adjectives are mostly the carriers of antonyms in 

these structures, and they are found as atributes of the noun. 

Besides them, there are also some pairs of antonyms that can be seen 

from synchronic angle and can't be experienced as antonyms because one of 

the elements in the pair has non-transparent semantics. 

 

 


