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ТУРСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ИМИЊА 
И ПРЕЗИМИЊА

д-р Марија Леонтиќ*

Апстракт: Оваа студија ги опфаќа македонските имиња и презимиња 
што имаат турски елементи. Личните имиња и презимиња се многу важен 
дел од нашата идентификација и тие се развивале долго време во минатото. 
Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и турското влијание 
на македонскиот јазик е многу големо. Во оваа студија ќе дадеме општ преглед 
на турското влијание на македонските имиња и презимиња на следниве 
лингвистички нивоа: лексичко, морфолошко и фонетско.

Клучни зборови: имиња, презимиња, турски елементи.

TURKISH ELEMENTS IN MACEDONIAN NAMES AND SURNAME

Marija Leontic, Ph.D.*

Abstract: This study addresses Macedonian names and surnames which 
include Turkish elements. Personal names and surnames are a very important 
part of our identity and they have been developed over a long time. Macedonian 
and Turkish people lived together for fi ve centuries and Turkish infl uence on the 
Macedonian language is great. In this study I shall give a general survey of the 
Turkish infl uence on Macedonian names and surnames in these linguistic areas: 
lexicological, morphological and phonological.

Key words: names, surnames, Turkish elements

1. Вовед
Личните имиња и презимиња кај Македонците што имаат турски 

елементи претставуваат спој на минатото и сегашноста на македонскиот 
народ, но воедно и мост кој културно ги поврзува македонскиот и турскиот 
народ. Турските елементи во македонските имиња и презимиња претставуваат 
историско наследство кое квалитативно го има збогатено македонскиот 
антропонимиски систем. 
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Во денешно време секој човек има лично име и презиме кои служат за 
идентификација на личноста. Личното име се јавило во првобитниот развој на 
човекот и ги имал формите како Глава, Око, Камен, Волк, Орел, Ветер и сл. 
Нашите предци верувале во постоењето на маѓепсници, во самовили, во демони, 
во змејови и чувствувале страв од нивната моќ. Затоа родителите на своите 
деца им давале заштитни лични имиња кои требало да побудат сожалување 
на злите сили. Пр. Грозен, Гаден, Гнаса, Грбавец, Слепец, Крпен, Сиромав, 
Сирак, Стар и слично, но исто така им давал и лични имиња кои требале да 
ги заплашат злите сили. Пр. Дракул, Змејко, Гробан. Но нашите предци на 
своите деца им давале и пожелни имиња за долг, среќен и убав живот. Пр. 
Живко, Живка, Сретен, Добрила и др. 

Јужнословенските народи во текот на 8 и 9 век почнале да ја напуштаат 
родовската многубожечка вера и да ја примаат монотеистичката христијанска 
религија. Како резултат на ова именскиот репертоар составен од прасловенски 
и старословенски лични имиња почнал да се збогатува со христијански лични 
имиња од хебрејско (пр. Јоаким, Јован), од грчко (пр. Теодор, Анастасија) и од 
латинско потекло (пр. Климент, Павел). При крајот на 7 век се почувствувало 
навлегување на лични имиња од српско и бугарско потекло како резултат на 
осамостојувањето на црковниот живот во Србија и Бугарија. Во 12 и 14 век 
се чувствувало навлегување на лични имиња од руско потекло. Во 15 век во 
македонскиот антропонимиски систем почнале да навлегуваат лични имиња 
од турско потекло и да се создаваат нови лични имиња од турски апелативи по 
македонски модели.

Во текот на своето истражување авторката има евидентирано 544 лични 
имиња и 4.181 презиме кај Македонците кои содржат турски елементи. Во 
овој труд под терминот турски елементи се подразбираат турските лексеми 
и турските суфикси кои навлегле во македонската антропонимија. Турските 
лексеми ги опфаќаат сите лексеми кои преку турскиот јазик навлегле во 
македонската антропонимија без оглед на нивното етимолошко потекло 
(арапско, персиско и сл.).

2. Навлегување на турските елементи во македонските имиња и
презимиња
Присуството на турските елементи во личните имиња и презимиња 

кај Македонците се должи на неколкувековниот контакт на македонскиот 
со турскиот народ и на македонскиот јазик со турскиот јазик. Тоа било 
нормално бидејќи Османлиите на територијата на Македонија не ја донеле 
само својата административна управа, туку и својата материјална и духовна 
култура. Македонскиот народ почнал да ги восприема нивните термини 
кои пополека но сигурно навлегувале во македонскиот говор и во текот на 
неколку века си го утврдиле своето место. Турските елементи многу добро 
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навлегле во македонскиот говор и народот не ги чувствувал како туѓи, туку 
како свои, народни. Откако турските елементи го утврдиле своето место во 
македонскиот народен говор, почнале да навлегуваат и во личните имиња и 
прекарите кои подоцна заедно со апелативите станале основа на презимињата 
кај Македонците.

Причините за присвојување и создавање на лични имиња со турски 
елементи од страна на македонското население се различни. На почетокот, кога 
македонското население масовно не го познавало турскиот јазик, родителите 
ги одбирале турските лични имиња како заштитни имиња за да го заштитат 
своето дете од злите сили сметајќи дека тие нема да го разберат неговото 
значење. Честопати во семејства во кои децата умирале, на новороденчињата 
им се давале турски лични имиња што станало обичај на Балканот. Подоцна, 
кога македонскиот јазик се нашол во интензивен контакт со турскиот јазик, 
голем дел од македонското население го знаел турскиот или, пак, го разбирал. 
Посебно печалбарите кои оделе во Цариград, Едрене и други градови добро го 
совладувале турскиот јазик, но и поради секојдневниот контакт со турското 
население најбрзо примале елементи од турскиот јазик. Како резултат на 
оваа состојба македонското население турските лични имиња почнало да ги 
присвојува како пожелни лични имиња или да гради лични имиња со турски 
елементи по македонски модели. Овие лични имиња народот ги доживувал 
како современи и модерни лични имиња. 

Презимињата во споредба со личните имиња се јавиле многу подоцна. 
Презимето прво се јавило во Италија во 11 век, а потоа со векови се 
распространувало и во другите земји. Кај Македонците првите белези на 
презимињата се сретнуваат рано, но со презименски суфикс се појавуваат и 
утврдуваат во 19 век, а се нормираат во 20 век. Тоа се должи на општествениот 
развој, на слабите контакти на Македонците во средниот век, па и подоцна 
со европските земји, а на интензивните и блиски контакти со Турците, 
Евреите, Грците, Србите и Бугарите кај кои презимето не било утврдена 
антропонимиска категорија.

Но, презимињата кај Македонците не се јавиле одеднаш во 19 век. 
Зачетоците на македонските презимиња се наоѓаат во минатото кога нашите 
предци освен имиња почнале да употребуваат прекари (пр. Шеќерка Мара), 
родовски (фамилијарни) имиња (пр. Руменовци), именување според мажот 
(пр. Стојаница) и дополнителни определби на личните имиња. Личното име 
можело да добие дополнителна определба што означува татково име, етничка 
припадност, сталешки статус, професија или карактеристична особина на 
таткото (пр. Тодор Милош; Димитри, син на Гркот; Радован, син на касап; 
Дујко, син на слеп), семејни релации или статус во семејството (Стојан, 
брат на Димо), етничка припадност (Дабижив Власин), место на потекло или 
живеење (Којо Охриѓанинот), сталешки статус (Неделко Владика), занимање 
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(Манол, ткајач), прекар (Никола Прејак) и сл. Личните имиња понекогаш 
добивале и повеќе дополнителни определби во системот на именувањето кај 
Македонците. Пр. Панајот, терзија, неженет; Скопјано Димо, неженет. 
Дополнителните определби на личните имиња се предвесници и претходници 
на денешните презимиња. Идентификацијата со лично име и дополнителни 
определби слободно и без притисоци се развивале во текот на османлиската 
управа, а во 19 век се појавиле презимиња со презименски суфикси.

По периодот на османлиската управа, Македонците зависно од 
владејачката административна управа (српска, бугарска или грчка) морале да 
го преправаат своето презиме во онаа форма која ќе била наложена посебно 
во поглед на презименскиот суфикс. По НОБ и формирањето на СФРЈ, 
законски на Југословените им се овозможи слободен избор. По распаѓањето 
на СФРЈ и конституирањето на самостојна Р. Македонија, Законот за лични 
имиња и презимиња исто така на своите граѓани им овозможи слободен 
избор. Во денешниот современ презименски репертоар кај Македонците како 
наследство од минатото имаме презимиња со турски елементи. 

3. Структурата на личните имиња кај Македонците
Личните имиња кај Македонците што содржат турски елементи според 

својата структура можат да бидат прости, изведени или сложени лични имиња. 
Простите лични имиња кај Македонците во својата основа имаат 

турски лични имиња, турски апелативи и етници кои македонскиот народ ги 
земал во целосна или скратена форма или само фонолошки ги адаптирал на 
македонскиот јазик без да додава суфикси кои се типични за македонската 
антропонимија. Простите лични имиња кај Македонците што содржат турски 
елементи можат да бидат: лично име изведено од турско лично име во целосна 
форма: м.л.и. Кадри < т.м.л.и. Kadri: вреден, драгоцен; лично име изведено 
од турско лично име во скратена форма: м.л.и. Баки < т.м.л.и. (Abdül)baki: 
вечен слуга на Господ; лично име изведено од турски апелатив во целосна 
форма: ж.л.и. Севда < тур. апел. sevda: љубов; лично име изведено од турски 
апелатив во скратена форма: м.л.и. Сербес < тур. апел. serbes(t): слободен, 
независен; лично име изведено од етник: м.л.и. Аламан < етн. Alman: Германец, 
германски.

Но македонскиот народ воедно, според својата јазична свест и естетски 
вкус, турските лични имиња, апелативи, етници и топоними ги изведувал со 
шеесет македонски антропонимиски суфикси кои ги забележавме кај личните 
имиња кај Македонците со турски елементи. Во структурата на личните 
имиња кај Македонците се забележува дека македонските суфикси се додаваат 
на полна или скратена основа на турските лични имиња, апелативи, етници 
и топоними. Изведените лични имиња кај Македонците што содржат турски 
елементи можат да бидат: лично име изведено од турско лично име во целосна 
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форма: м.л.и. Лутвија < т.м.л.и. Lütfi : кој е поврзан со добрина и убавина + 
ја; лично име изведено од турско лично име во скратена форма: м.л.и. Бесо 
< т.м.л.и. Bes(im): насмеан човек + о; лично име изведено од топоним: ж.л.и. 
Станболка < (I)stanbul: Истанбул + ка; лично име изведено од апелатив: 
ж.л.и. Везира < тур. апел. vezir: везир + а.

Личните имиња кај Македонците со турски елементи, освен со еден 
македонски суфикс може да се образуваат и со повеќе македонски суфикси. 
Пр. м.л.и. Асенчар < т.м.л.и. (H)asan: убав, личен + ч(о) + ар; ж.л.и. Севдалинче 
< тур. апел. sevd(a): љубов + алин(а) + че.

Сложените лични имиња во својата основа имаат турски лични имиња и 
турски апелативи или турски апелативи во комбинација со македонски лични 
имиња и апелативи. Пр. м.л.и. Јамандил < тур. апел. yaman: извонреден + 
тур. апел. dil: јазик, говор; м.л.и. Карабогдан < тур. апел. kara: црн + м.м.л.и. 
Богдан; м.л.и. Карабаш < тур. апел. kara: црн + тур. апел. baş: глава.

Должни сме да истакнеме дека во овој инвентивен процес македонскиот 
народ од турските елементи кои му биле омилени создавал оригинални 
лични имиња со турски елементи кои во таа форма не постоеле во турскиот 
антропонимиски систем. Пр. м.л.и. Наре < nar: калина, калинка + е; м.л.и. 
Дерменко < değirmen: воденица + ко; м.л.и. Акамир < ak: бел + а + мир.

4. Структурата на презимињата кај Македонците
Презимињата кај Македонците кои содржат турски елементи во својата 

основа имаат лични имиња, апелативи и етници кои според својата структура 
можат да бидат прости, изведени и сложени. 

Простите лични имиња, апелативи и етници кои се наоѓаат во основата на 
презимињата кај Македонците кои содржат турски елементи можат да бидат 
образувани од турски лични имиња (пр. Муратовски < т.м.л.и. Murat: желба, 
волја), турски апелативи (пр. Авукатов < тур. апел. avukat: адвокат), етници 
(пр. Ингилизов < етн. Ingiliz: Англичанец, англиски) без да примат суфикси 
кои се типични за македонските лични имиња.

Изведените лични имиња, апелативи и етници кои се наоѓаат во основата 
на презимињата кај Македонците ги имаат следниве творбени модели: т.л.и. + 
мак. суф (пр. Кенков < Кенко < Ken(an): убав, личен + к(о) + ов); тур. апелатив 
+ мак. суф. (пр. Катранушев < katran: катран + уш + ев); тур. етник + мак. 
суф. (пр. Татарчева < Татарче < Tatar: Татарин, татар, гласник, курир + ч(е) 
+ ева); мак. апелатив + тур. суф. (пр. Големџиоска < голем + ci + оска); тур. 
апелатив + тур. суф. (пр. Алтанџиев < altın: злато + ci + ев); тур. апелатив + 
странски суф. (пр. Бојаџијан < boyacı: продавач на боја, лице кое бојадисува 
+ yan (ерм. суф).

Презимињата кај Македонците со турски елементи содржат лични 
имиња кои се изведуваат со триесет и три македонски суфикси, турски 
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апелативи кои се изведуваат со триесет и девет македонски суфикси и турски 
етници кои се изведуваат само со три македонски суфикси. Во презимињата 
кај Македонците со турски елементи се забележува дека основата може да се 
образува од турски лични имиња и турски апелативи кои се изведени: со повеќе 
македонски суфикси: Шенгуловски < м.л.и. Шенгул < şen: радосен, весел + 
г(о) + ул + овски; Бабинков < bab(a): татко, фиг. добротвор, доброчинител + 
ин + к(о) + ов; со македонски и турски суфикс: Гајдарџиски < gayd(a): гајда 
+ ар + ci + ски; Варошлија < топ. Варош + li + ја.

Презимињата кај Македонците со турски елемент можат да содржат 
повеќе лични имиња, повеќе апелативи или лично име и апелатив во чија 
основа има турски елемент. Овие презимиња се јавуваат со следниве творбени 
модели: т.л.и. + м.л.и. (пр. Халембакова < Halim: благ, нежен, кроток + Бак(о) 
+ ова); тур. апел. + м.м.л.и. (пр. Хаџи - Манова < hacı: аџи + Ман(о) + ова); 
т.л.и. + тур. апел. (пр. Делиасанов < deli: луд, буен + (H)asan: убав, личен + 
ов); тур. апел. + тур. апел. (пр. Каракашова < kara: црна + kaş: веѓа + ова); тур. 
апел. + мак. апел. (пр. Белкочевски < бел + koҫ: овен + евски).

 
5. Турски лексички елементи во имињата и презимињата кај
Македонците
Личните имиња и презимиња кај Македонците кои имаат турски елементи 

содржат 1.304 турски лексеми. Во корпусот на лични имиња и презимиња со 
турски елементи овие лексеми според својата природа се:
1. именки: турски машки лични имиња: Бајрамче < т.м.л.и. Bayram: 

празник, фиг. радост; турски женски лични имиња: Лејла < т.ж.л.и. 
Leyla: црна ноќ, жена со црна коса како ноќ; општи именки: Терзиевска 
< тур. им. terzi: кројач; 

2. придавки: абдал < през. Абдалова < тур. им. abdal: глупав човек;
3. глаголска именки: саклама < през. Сакламаев < тур. гл. им. saklama: 

криење;
4. глаголска придавки: кошулан < през. Кошулански < тур. гл. прид. 

koşulan: што се поттикнува да трча;
5. броеви: докуз < през. Докузовска < тур. бр. dokuz: девет;
6. заменки: бизим < през. Бизимовски < тур. зам. bizim: наш;
7. прилози: бизат < през. Бизатовски < тур. прил. bizat: лично;
8. глаголи: кошмак < през. Кошмакова < тур. гл. koşmak: трча;
9. извици: улан < през. Улански < тур. гл. ulan: еј.

6. Влијанието на турските морфолошки елементи на  имињата и
презимињата кај Македонците
На морфолошки план е интересна појавата на осамостојување на 

турските суфикси од турските лексеми и нивно додавање на македонските 
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лексеми или што е уште поинтересно на турски лексеми по пат на аналогија. Со 
вакви карактеристики во македонската антропонимија се појавуваат турските 
суфикси –ci (-џи) и –li (-ли) и суфиксот –lar (-лар) во единични примери. Ова 
се јавило како резултат на големиот број лексички единици од турско потекло 
градени со суфиксите –ci и –li кои навлегле во македонскиот јазик и станале 
многу омилени и дел од многу полиморфни суфикси во македонскиот јазик. 

Суфиксот -ci во турскиот јазик дава значење на професија, дејност, 
означува лица кои работат одредена работа или лица кои се карактеризираат 
со одредена црта од личноста. Во македонскиот јазик овој суфикс додаден на 
турски зборови или на македонски зборови по пат на аналогија пак го добива 
истото значење. Пр. Варџиски < вар + ci + ски, Големџиски < голем + ci + ски. 
Суфиксот –ci честопати се додава на турски зборови и гради поими за кои 
веќе има постоен збор и во македонскиот и во турскиот јазик. Ова може да го 
илустрираме преку презимето Алтанџиев (altın + ci). Македонскиот народ со 
додавање на турскиот суфикс -ci на турскиот збор „altın: злато”, го формирал 
зборот „алтанџи” кој го добил значењето „златар”. Ова говори за големата 
експресивност на суфиксот –ci, затоа што за истиот поим и македонскиот 
јазик го имал зборот „златар” и турскиот јазик „kuyumcu”. 

Суфиксот –li означува потекло, припаѓање, сопственост или поврзаност. 
Во македонскиот јазик овој суфикс го дава истото значење. Во антропонимијата, 
турскиот суфикс –li одделно како морфолошки елемент се покажува посебно 
погоден за образување на етници од македонски или странски топоними. Пр. 
Кромидлиев < кромид + li + ев, Стругалиоски < Струга + li + оски; Сарајлиев 
< Сарај + li + ев.

Суфиксот –lar изразува множина во турскиот јазик. Истата функција ја 
задржува и во македонската антропонимија. (Пр. Ситларовски < сит(о) + lar 
+ овски).

7. Фонетски промени на турските елементи во имињата и
презимињата кај Македонците
Турските елементи кога навлегувале во имињата и презимињата кај 

Македонците се прифаќале такви како што се или пак доживувале мала или 
поголема адаптација. Како резултат на оваа адаптација доаѓало до следниве 
фонетски промени: вокална промена (пр. ж.л.и. Алтана < т.ж.л.и. Altın: 
злато, м.л.и. Билбил < bülbül: славеј, Димирџиев < demirci: железар, ковач); 
испаѓање (елизија) на вокали (м.л.и. Зизо < т.м.л.и. Aziz: кој е достоен за 
почит, Верџиева < ver(i)ci: давател + ева); испаѓање на хијатот (пр. м.л.и. 
Алдо < Allaadin: кој работи за возвишување на верата, Алдовски < Allaadin: 
кој работи за возвишување на верата); вметнување (протеза) на вокали (пр. 
м.л.и. Алимаско < Elmas: дијамант, фиг. драг, драгоцен, Ќоротошев < kör: 
слеп + Тоше); нарушување на хијатот (пр. Шурбановска < şuur: ум, разум, 
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сознание + бан); консонантски промени (пр. ж.л.и. Видана < Fidan: фиданка, 
фиг. витка, со убава става, Чешуроска < Cesur: храбар, смел); испаѓање на 
консонанти (пр. м.л.и. Капан < Kaplan: тигар, ж.л.и. Сева < sevda: љубов, 
Алабанов < balaban: крупен, огромен, дебел); испаѓање на (геминати) удвоени 
консонанти (Мукаетова < mukayyet: поврзан, запишан); вметнување 
(протеза) на консонанти (ж.л.и. Сејдефка < Sedef: седеф, Памбукоски 
< pamuk: памук, фиг. добар човек); нарушување на (геминати) удвоени 
консонанти (пр. м.л.и. Сарафин < sarraf: банкар, Туџаровска < tüccar: 
трговец, продавач); метатеза (пр. Барјактаровски < bayraktar: знаменосец); 
изоставување на слог (пр. м.л.и. Јасе < Yasemin: јасмин, Бакиовски < 
Abdülbaki: вечен слуга на Господ).

8. Заклучок
Во 544 лични имиња и 4.181 презиме кај Македонците со турски елементи, 

најмногу се застапени турските лексички единици чиј број изнесува 1.304 
лексеми. Најголемиот дел од горенаведениот фонд на турски лексеми имаат 
голема фреквенција и се карактеризираат со хомонимија. Овие лексеми се од 
најразлични области чии траги има и денес во современиот македонски јазик. 
На морфолошко ниво констатиравме осамостојување на турските суфикси 
–ci, –li и –lar во македонските лични имиња и презимиња. На фонетско ниво 
заклучивме дека турските елементи во личните имиња и презимиња кај 
Македонците во најголем број на случаи доживувале фонетски промени како 
резултат на адаптацијата на македонскиот јазик.

Со текот на времето можеби еден дел од овие турцизми кои се наоѓаат 
во личните имиња и презимиња кај Македонците нема да бидат во активна 
употреба или, пак, ќе прејдат во архаизми и дијалектизми, или, пак, ќе се 
заменат со други синонимни зборови. Но сите тие благодарение токму на 
личните имиња и презимињата во чија основа има лични имиња, апелативи, 
етници и топоними со турски елементи ќе продолжат да живеат и да се 
пренесуваат од генерација на генерација.  

КРАТЕНКИ
апел.  апелатив
анал. знач.  значење добиено по пат на аналогија
гл. им.  глаголска именка
етн.  етник
им.  именка
ж.л.и.  женско лично име
м.л.и.  машко лично име
т.ж.л.и.  турско женско лично име
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т.м.л.и.  турско машко лично име
мак.  македонски
през.  презиме
суф.  суфикс
тур.  турски
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ТОПОНИМИТЕ И МИКРОТОПОНИМИТЕ 
ВО ЖЕЛИНО И ОКОЛИНАТА

д-р Толе Белчев*

Јакуп Лимани**

Апстракт: За тема на овој труд се одбрани географските имиња на една 
определена територија, поточно топонимите, микротопонимите и ојконимите 
во Општина Желино. Анализирајќи ги топонимите, микротопонимите и 
ојконимите во овие краишта се доаѓа до заклучок дека тие главно потекнуваат 
од словенските јазици, турскиот јазик, албанскиот јазик. Бидејќи за оваа 
проблематика во овие краишта има многу малку направено од научен аспект 
и нема речиси ништо напишано, спроведовме теренски истражувања и ги 
посетивме сите села од оваа област за да разговараме со постари луѓе со цел да 
дојдеме до автентични извори за оваа проблематика. Вообичаена практика во 
ваквите истражувања е соговорниците да бидат на постара возраст, па нашите 
соговорници се постари луѓе и тоа од 70 до 90 години.

Клучни зборови: топоними, микротопоними, ојконими.

TOPONYMS AND MICRO-TOPONYMS IN ZELINO AND THE 
SURROUNDING AREA

Tole Belcev, Ph.D.*

Jakup Limani**

Abstract: The main topic of this paper is the geografi c names of a particular 
region, or rather toponyms, micro-toponyms, oykonyms in the region of Zelino. 
Analysing the toponyms, micro-toponyms and the oykonyms we come to conclusion 
that they mainly come from the Slovenian languages, the Turkish language, the 
Albanian language. As from scientifi c aspect, there has been a minor work done for 
this problem in this region and there has almost nothing been written, therefore we 
did some fi eld research and visited all villages from this region in order to chat with 

Оригинален научен труд
Original research paper

*   Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
** Постдипломец на Државниот универзитет - Тетово.
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the older people having in mind only one purpose, to talk about authentic resources 
for this problem. There is a usual practice for this type of researches such as:  the 
speakers should be older than 70, therefore our speakers are somewhere between 
70 and 90 years old.

Key words: toponyms; micro-toponyms; oykonyms

Вовед
Територијата на Општина Желино, според сегашната територијална 

поделба, се протега на двете страни од автопатот Скопје - Тетово на падините 
од планините Сува Гора и Бршеја, од ојконимот Рогле, сè до ојконимот Требош. 
Населените места се наоѓаат во полошката рамнина и во околните планини. 
Тие села кои се протегаат во планинскиот теснец по должината меѓу двете 
шуми се нарекуваат ДЕРВЕН, а селата кои се протегаат во полето се наречени 
ПОЛГА. Вкупниот број села кои ја сочинуваат територијата на сегашната 
општина е 17. Оваа територија опфаќа голема површина каде што има голем 
број топоними и микротопоними. Според моето мислење, планинските села се 
постари и датираат дури од времето на Римското Царство, бидејќи сè до тогаш 
Полошката Котлина била под вода, односно било езеро, па според тоа не било 
можно да постојат и полските села.

Зборот „дервен“ е збор од турско потекло и има значење на теснина, 
теснец, токму како што е именувано местото каде што се протегаат овие 
топоними и микротопоними. Зборот „полга“, или „полог“ потекнува од 
турскиот збор БОЛ-ЛУГ која има значење на богатство, изобилие, богата 
состојба, плодно, родно земјиште. За овој топоним има и други објаснувања. 
А. М. Селишчев се послужил со еден податок од Г. Пахимер, а имено дека во 
1273 година еден византиски пратеник, којшто бил упатен кон Стефан Урош, 
се задржал во Полог и од месното население му било објаснето дека името 
„полог“ значи божја шума, па оттаму Селишчев вели дека овој збор е составен 
од два збора и тоа: ПО и ЛОГ – првиот дел е поврзан со зборот БОГ, вториот 
означува ШУМА. Но, според С. Романски „полог“ е составен од ПО-ЛОГ, 
а со тоа се согласува и Трајко Стаматовски. Мито Аргировски смета дека 
првобитното значење на коренот ЛЕГ/ЛОГ било лежење, место за лежење. 
Според тоа, топонимот Полог, означува рамно место, поле заобиколено со 
планини коешто личи на гнездо. Во врска со топонимот Полог нашето мислење 
е дека топонимот Полог е составен од два збора и тоа од: ПО и ЛОГ, првиот 
збор ПО на албански јазик има значење и како потврден збор кој на македонски 
значи ДА, а вториот збор ЛОГ/ЛУГ во албанската лексика се објаснува како 
конкавност, вдлабнатост и од овој збор потекнува зборот „ЛУГЕ“ кој значи 
ЛАЖИЦА. Гледајќи го Полог од повисоко место тој е опколен со планини, 
личи на луг и, поврзувајќи го со зборот ПО, оттука произлегува топонимот 
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ПО-ЛУГ, „полог“, кој во превод од албански на македонски јазик има значење 
на „ДА ВДЛАБНАТО МЕСТО“. Секако дека има промена во фонемата /О/, 
која е замената со фонемата /У/ - ПО ЛУГ, (ДА ВДЛАБНАТО МЕСТО).

Географските имиња
Поаѓајќи од фактот дека лексикологијата како научна дисциплина го 

проучува зборовниот фонд на еден јазик, во кој спаѓаат и термините, за тема 
на овој труд ги избравме географските имиња на една определена територија, 
поточно топонимите, микротопонимите и ојконимите во Oпштината Желино. 
Анализирајќи ги топонимите, микротопонимите и ојконимите во овие краишта 
дојдовме до заклучок дека тие главно потекнуваат од: 1. словенските јазици; 2. 
турскиот јазик; 3. албанскиот јазик.

Бидејќи за оваа проблематика во овие краишта има многу малку 
направено од научен аспект и нема речиси ништо напишано, бевме должни 
да спроведеме теренски истражувања и да одиме во сите села од оваа област 
и да разговараме со постари луѓе, за да дојдеме до автентични извори за оваа 
проблематика. Вообичаена практика во ваквите истражувања е соговорниците 
да бидат на постара возраст, па нашите соговорници се постари луѓе и тоа од 
70 до 90 години.

Во овој труд не е можно да се опфатат сите топоними, микротопоними и 
ојконими на целата територија на Oпштина Желино, бидејќи ги има премногу, 
па ќе се потрудиме да опфатиме што е можно поголем број од топонимите и 
микротопонимите на Желино и на најблиската околина.

Примери
ЖЕЛИНО - (ОЈКОНИМ): Желино се протега во подножјето на планината 

Фојник кој е дел на Сува Гора, на левата страна на протокот на реката Вардар 
и автопатот Скопје - Тетово. Има околу 1.500 куќи, и 5.000 жители. За 
потеклото на името Желино има неколку преданија. Според едно од нив се 
мисли дека топонимот Желино потекнува од зборот ЖЕЛБА или ЖЕЛЈА, 
значи тоа население имало желба да живее на тоа место и се претпоставува 
дека така го добило името. Според друго предание се смета дека постоеле две 
имиња за Желино и тоа Старо Желино и Желино. Старо Желино се наоѓало 
кај изворот близу микротопонимот Ѓури Џегаменит, а на македонски значи 
КАМЕНОТ НА ЏЕГАМЕН. Постои предание дека селото го добило името по 
една жена вдовица со малолетни деца која градела куќа подолу од изворот и 
луѓето сакале да ѝ помогнат и рекле: „Одиме кај жената“, па од таму останало 
жена - ЖЕЛИНО. Постои предание дека пред Османлиската Империја Желино 
имало еден водач на племе кој подоцна починал, а народот го водела неговата 
жена, која по доаѓањето на Османлиите водела голема битка за зачувување 
на православието и луѓето доаѓале кај жената за да земат совети во врска 
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за верата и од таму се мисли дека селото го добило името. Во Речникот на 
албанскиот јазик има еден збор желан која се објаснува како многу сиромав 
човек кој немал што да облече и се претпоставувало дека селото го добило 
името од зборот желан. Постои и едно народно предание кое вели дека во ова 
место имало многу желки, па од таму го добило името Желино.

КОДРИШТЕ: За време на италијанската окупација, селото го менува 
името од Желино во КОДРИШТЕ, што во превод на македонски јазик значи 
„РИДИШТЕ“.

ГРАДИШТЕ: Топоним кој често се употребува во овие краишта, секако 
дека овој топоним има словенско потекло и значи место каде што се гради.

СОГОРЕ: Така го вика населението, а тоа значи СУВА ГОРА, на 
албански се вика МАЛИ И ТХАТЕ, но поголемиот дел од постарото албанско 
население го вика СОГОРЕ или СООГОРЕ.

ИЗВУР: Место од каде што селото се снабдува со вода. Овој 
микротопоним е од словенско потекло и значи ИЗВОР, место од каде што 
извира водата, но населението на местото од самогласката -о- ја употребува 
самогласката -у-.

ЛОМА Е БЕЛЕКУТ: Топоним од албанско-турско потекло. ЛОМА 
на албански значи место со камени плочи каде што се вршела пченицата. И 
денеска за дворот пред куќата се употребува зборот ЛОМА. Зборот БЕЛЕК 
турски значи РИБА. За време на римското владеење кога Полошката Котлина 
била езеро, рибарите ги ваделе фатените риби во тоа место. Има и места каде 
што рибарите ги врзувале лаѓите или кајчињата, па така настанало името на 
ридот ЛОМА Е БЕЛЕКУТ.

ТЕ КИША (КАЈ ЦРКВАТА): Местото каде што порано имало црква 
која сега не постои, но народот ова место уште го нарекува така.

КРОЈ И КИШЕС: Место близу до црквата каде што тече вода за пиење, 
а на македонски значи ИЗВОРОТ КАЈ ЦРКВАТА. Зборот „крој“ потекнува 
од грчкиот збор КРОН, кој значи ОКЕАН.

ФОЈНИК: Топоним, дел од планината Сува Гора каде што се протега 
селото Желино. Фоја е вид дрво што расте во шумите на оваа планина, меко 
дрво од кое се прават свирки и кавали за овчарите. Според видот на дрвото е 
добиено и името на местото ФОЈНИК.

АРА Е УКЕС (НИВАТА НА УКА): Микротопоним, нива на човекот 
кој се викал УКА. Името УКА-УКО е албанско католичко име, но во селото 
никогаш не живееле католици, па постоело верување кај народот дека на 
новороденчето, на некој што не му живееле децата, му ставиле име УКЕ - 
литературно УЈК, што на македонски значи ВОЛК - диво животно, па тоа 
дете што добивало такво име ќе преживее и оттаму останало името АРА Е 
УКЕС, така како што се викал стопанот на нивата.
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ЃУРИ И ШИПЕС (КАМЕНОТ НА ОРЕЛОТ): Микротопоним, место 
каде што се вгнездува орелот. Каменот е на еден врв од планината, тешко 
достапен за луѓето и за другите животни.

БАЛА ПОЛЕ (ФУШЕ Е БАРДЕ): Голема рамнина по течението на 
реката Вардар. По средината на полето поминува едно поточе кое во зимно 
време и кога паѓа дожд е многу активно, а од постарите луѓе дознавме дека 
во дамнешните времиња на ова место имало некој град. Денес тука има само 
ниви, но кога ораат луѓето наоѓаат стари предмети и артефакти. Населението 
од соседните села не го викаат БЕЛО ПОЛЕ туку БАЛА ПОЛЕ. Можно е 
овој топоним да се трансформирал од БАЛА ПОЛИС кој, според нашето 
мислење, е една комбинација од албанско–грчки збор. Бала на албански значи 
НАСПРОТИ (КАРШИЈА), а полис на грчки е ГРАД.

БРШЕЈЕ МАДХЕ (ГОЛЕМАТА БРШЕЈА): Име на планина, на десната 
страна од село ЖЕЛИНО. Името потекнува од еден вид дрво по име БРШЕ, 
кое веќе е исчезнато, а луѓето го употребувале за ставање покриви на куќите 
и плевните.

БРШЕЈЕ ВОГЕЛ (МАЛАТА БРШЕЈА): Помала планина која, исто 
така, го добила името од дрвото БРШЕ.

ЗАБЕЛ: Микротопоним над селото, шума со голем број дрвја за огрев. 
Но, во местото е забрането сечење дрвја, односно тоа е забрането место за лов 
и сечење дрвја.

ЈЕРЕБИНО: Пониска планина со ниски растенија и камења, а која се 
мисли дека е именувана според птиците камењарки еребици. Но, постои уште 
едно предание дека зборот Јеребино потекнува од албанските зборови ЕРЕ 
(ВЕТЕР) и БИМЕ (РАСТЕНИЕ) ЕРЕ Е БИМЕ - (ВЕТЕР И РАСТЕНИЕ).

МУЉЕЗА: Име на шума добиено од еден вид дрво што се вика млуез. 
Ова дрво расте покрај водени места кои се викаат МУЛАК. Можно е овој 
микротопоним да потекнува од домашното животно МУЛЕ. И во двата случаи 
се дадени наставките ЗА и АК: МУЛЕЗА, МУЛАК.

ПРОЈ ПЕРСАДОЛИТ: Микротопоним, ПРУА на албански е ПОТОК. 
Според ова можеме да констатираме дека имаме повторување на еден ист 
збор, еднаш на албански, потоа на македонски, освен сврзникот ПЕР кој на 
македонски е ЗА. Значи ПРОЈ и ДОЛ имаат исто значење, но едниот збор е на 
албански, а другиот на македонски јазик.

ОПАЛЕ: Место со камења за градба на објекти. Населението вадело 
камења од ова место за изградба на куќи и плевни. ОПАЛ е камен со голема 
вредност (Македонско-албански речник од Миле Ќорвезировски, Лутви Руси).

ГРАВАНЕЦ: Врв на планина каде што многу тешко се стигнува. Можно 
е овој топоним да потекнува од латинскиот збор ГРАВАЦИЈА (италијански 
грават), што значи ОТЕЖНУВАЊЕ, ОПТОВАРУВАЊЕ. (Речник страних 
речи и израза. М. Вујаклија, стр.180). Можно е ова име да потекнува од 
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францускиот збор ГРАВЕР, кој значи каменорезец, дрворезец, челикорезец 
и сл.

ПРОЈ И ЃАТ (ДОЛГИОТ ПОТОК): Топоним. Место вдлабнато на двете 
страни на планината. Бидејќи овој збор има повеќе значења во албанскиот 
јазик, во овој случај неговото значење е ГРЕМИНЕ ХУМНЕРЕ што значи 
вдлабнато место на двете страни (Албанско-македонски речник, Аднан Агаи, 
Кимете Агаи, Скопје, 1999, стр. 67).

ТЕ ЃИНАТ: Микротопоном кој се наоѓа над еден голем камен каде има 
многу сенка и растат повеќе липови дрвја од кои се собира чај, но населението 
во овие краишта, па и во Албанија, овие дрвја ги нарекува БЛИ, збор кој се 
наоѓа и во Толковниот речник на албанскиот јазик, но во народот постои и 
друг термин за истите дрвја ЃИН. Значи ТЕ ЃИНАТ е албански микротопоним 
кој преведен на македонски значи КАЈ ЛИПОВИТЕ ДРВЈА.

КОПАЧ: Ниви до реката Вардар со многу мека и песочна почва, која брзо 
се рони. Значи тие ниви реката лесно ги копа и ги рони, па оттаму потекнува 
и топонимот КОПАЧ од глаголот копа.

ЛЕСКАТ: Ниви каде што растат лешници. И самиот збор ЛЕСКА има 
значење дрво на лешник, лескова шума и сл.

РОНА Е БЕШЕС: Песокливи ниви по текот на реката Вардар. РОНА, 
РЕРА на албански значи песок, песокливи. Името на топонимот е добиено од 
сопствениците на нивите кои потекнуваат од племето БЕРИШ, БЕШЕ.

РОНА Е ПАШЕС: Песокливи ниви кои некогаш му припаѓале на Есад-
паша кој имал конак во Желино.

РОНА Е ЗЕКЕС: Песоклива нива до реката Вардар која била во 
сопственост на Зеко кој работел како слуга кај Есад-паша. Тој му ја подарил 
нивата на својот слуга.

ПОТОК: Словенски микротопоним, мала рекичка која тече од високите 
планини на СУВА ГОРА, посебно кога врне дожд и се влева во реката Вардар. 
Битно е да се напомене дека овој поток поминува низ три села: Горна Лешница, 
Долна Лешница и Желино.

ОСОЈ: Осојница, место под сенка каде што не пробиваат сончевите 
зраци, словенски микротопоним.

ТЕ ЈАЗИ: Турски микротопоним, јаз на турски е рекичка, нивите кои се 
наоѓаат од двете страни на рекичката се викаат ТЕ ЈАЗИ.

УРА Е ЖЕЛИНЕС (ЖЕЛИНСКИ МОСТ): Овој мост е доста стар, 
граден од Кукли-бег, за време на Турската Империја. Месното население 
овој мост го вика УРА Е ЛОТЕВА (МОСТОТ НА СОЛЗИТЕ), бидејќи тука 
ги испраќале печалбарите и тука ги дочекувале кога се враќале од печалба. 
Интересно е да се каже дека неалбанското население овој мост го викаат 
ПЛАЧИ П  бидејќи и мажите кои заминале на печалба доста долго седеле 
таму, а жените биле осамени. Исто така постои уште едно име за овој мост, 
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МОСТОТ НА НЕВЕСТИТЕ кој, исто така, е поврзан со претходната легенда. 
Интересно е да се каже дека за одржување и поправка на овој мост бегот 
оставил голем имот во Тетово и во околината.

ВРЕЖ (ВРВЕЖ): Место со голема карпа. Карпата е сечена за да се 
отвори патот. Овој микротопоним можно е да потекнува од зборот врвеж, во 
македонскиот јазик.

БЕРБАШЕВО: Место коешто порано било населено, со црква и 
гробишта. Постои една легенда која вели дека луѓето од Желино кои не 
сакале да ја примат муслиманската вера се преселиле од селото и заминале во 
ова место и си ветиле дека нема да прозборат дека се од Желино, но еден од 
тие луѓе прозборил и од тогаш му останало името БРБАШЕВО. Потоа овие 
луѓе се преселиле во селото СИРИЧИНО, но тие семејства уште ги викаат 
Желинци.

ДУЛОЈЕ СКЕНДЕРБЕГИТ (СМРЕКАТА НА СКЕНДЕРБЕГ): 
Планинско место каде што има едно доста големо стебло од смрека. Таму 
националниот албански херој го врзувал својот коњ кога војувал со својата 
војска против Османлиите.

ТЕ КИША (КАЈ ЦРКВАТА): Mестото каде што е градена црквата во 
центарот на селото, која уште постои, иако во неа веќе не се прават верски 
обреди.

ТЕ ЏАМИЈА (КАЈ ЏАМИЈАТА): Порано на ова место немало џамија, 
туку имало еден голем камен од каде што оџата го викал езанот, но сега на тоа 
исто место има џамија која е изградена до црквата.

ДЛАБИНСКИ ДОЛ: Микротопоним, нива која го носи ова име, бидејќи 
се наоѓа во една вдлабната долина.

ПРОЈ ТРПИТ: Албанското прој на македонски значи ПЛАНИНСКИ 
ПОТОК, па оттаму, нивата на стопанот ТРПЕ била кај планинскиот поток.

ЗАБЕЛИ И РИСТЕС (ЗАБЕЛОТ НА РИСТО): Зборот ЗАБЕЛ се 
употребува и во македонскиот и во албанскиот јазик. Во Речникот од Кимете 
Агаи и Аднан Агаи овој збор се објаснува  како забрането место за фаќање 
риби, а во албанскиот речник се објаснува како место со дрвја каде што е 
забрането да се сече.

ТРОМЕЃЕ : Словенски микротопоним кој означува сретнување на 
три гранични територии, ТРОМЕЃЕ. Вакви топоними и микротопоними се 
среќаваат и на други места каде што има меѓи (граници) на три ниви или три 
територии.

ЛИВАДХИ И СТОЛЕС (ЛИВАДАТА НА СТОЛЕ): Микротопоним, 
ливада чијшто сопственик бил Столе и од таму потекнува зборот ЛИВАДИ 
И СТОЛЕС.
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ЃУРИ И ШИПЕС: Микротопоним, камен каде што се вгнездиле орлите. 
Зборот ЃУР на македонски е камен, а на албански литературно се пишува и 
се изговара со согласката Г: ГУР. Зборот ШИПЕ значи орел, а на албански 
литературно се изговара и се пишува ШЌИПОЊЕ.

КРУШЕ: Микротопоним од словенско потекло, ниви кои имаат крушови 
дрвја. Но, можно е овој микротопоним да потекнува од албанскиот збор 
КРУШЌ, што преведено на македонски значи СВАТОВИ. 

ТЕ ВАРЕТ УЈТИ (ВОДОПАД): Место каде што тече река и каде што 
има голема карпа од којашто паѓа водата; водопад. Но, ова место се вика и 
РЕКА.

Овие топоними и микритопоними ги запишав од Идајет Халими кој цели 
60 години бил овчар, а сега има 85 години. Тој целиот свој живот го поминал 
во селото, а и татко му и дедо му се родиле и живееле во Долна Лешница. 
Долна Лешница е ојконим кој е преведен на албански јазик и се употребува со 
именка на македонски јазик, ЛЕШНИЦА, од лешник, а долна е преведена, Е 
ПОШТМЕ – што на македонски значи долна.

 Заклучок
 Сите топоними и микротопоними претежно потекнуваат од маке-

донскиот (општословенскиот), албанскиот и од турскиот јазик. Битно е да 
се каже дека топонимите и микротопонимите кои се наоѓаат во планинските 
места се почесто на албански и на словенски, односно на македонски јазик, а 
топонимите и микротопонимите во пониските места претежно се на турски 
јазик. Еден голем број на имиња на места претрпеле големи промени, како на 
фонетски, така и на лексички план, бидејќи ако топонимот или микротопономот 
потекнувал од словенските јазици или турскиот јазик, а се употребувал од 
албанското население, секако дека тој топоним или микротопоном претрпел 
фонетски промени кои се одразиле на лексичко-семантички план. Поголемиот 
број топоними и микротопоними се мешани со словенско–албански, со 
албанско–словенски или словенско–турски и албанско–турски зборови. Се 
верува дека порано во овие краишта живеело словенско и турско население, 
а во Долна Лешница знаеме сигурно, бидејќи до скоро живееле Македонци, 
но сега во овие места за кои пишувавме, веќе не живеат други националности 
освен Албанци.

Во поглед на научното истражување за топонимијата и микротопонимијата 
во овие краишта речиси ништо не е направено и секако дека останува должност 
на сите помлади генерации, особено на ономастичарите да се потрудат со помош 
на државните институции да сработат повеќе во оваа научна дисциплина, за да 
имаме пишувани документи научно поткрепени врз факти и аргументи кои 
секако ќе им служат на идните лингвисти, ономастичари и ќе се отвори пат за 
научни дебати од сите аспекти во сферата на топонимијата и микротопонимијата.
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