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ИМЕНУВАНЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА МАКЕДОНИЯ

Известнo е, че средновековните писмени паметници не отразяват в 
пълнота лексикално богатство на говоримия език. Извън тематичния об хват 
на книжнината на православните славяни, ориентирана преди всичко към 
нуждите на църковната практика и държавната администрация, остават 
цели сфери от живота на средновековното общество, а заедно с тях и 
немалък словен инвентар. Затова издирването на допълнителни източници 
извън ръкописното наследство е един от пътищата за обогатяване на 
южнославянската историческа лексикология, а чрез нея и на представата 
за бита на средновековния човек и общество.

Към оскъдно представените лексикални полета се числи и антро-
понимията. В традиционните източници са засвидетелствани преди 
всичко имена на християнски светци, владетели и отделни преписвачи. 
Първите опити да се запълни тази празнина датират от края на XIX 
в. Към днешна дата има, от една страна, натрупан значителен свод от 
публикувани грамоти на средновековни балкански владетели1, а от 
друга – немалко изследвания върху въпроси на семантиката и особено 
на словообразуването в отразените в тези източници лични имена2. 

1 Невъзможно е да се изброят всички публикации, но сред по-важните от тях се нареждат: 
Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii. Еd. Fr. Miklosich, Viennae, 1858 
(Reprint Graz, 1964); Шафарик, Я. Хрисовуља цара Стефана Душана, коjом оснива монастир св. 
Архангела Михаила и Гавриила у Призрену. – Гласник Српског ученог друштва, XV, 1862, 266-
310; Милоjевић, М. Дечанске хрисовуље. – Гласник Српског ученог друштва. Други разред, XII, 
1880, 1-137; Новаковић, Ст. Законски споменици српских држава средњега века. Београд, 1912; 
Споменици за средновековната и поновата историjа на Македониjа. Т. I-IV. Скопjе, 1975-1981. 

2 Напр. Miklosich, Fr. Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen. Heidelberg, 1927; Заимов, 
Й. Български географски имена с -jь. София, 1973; Грковић, М. Лична имена у влашким катунима 
бањског властелинства. – В: Četrta jugoslovanska onomastična konferenca. Zbornik referatov. Ljubljana, 
1981, 289-204; Jовановић, Г. О релативноj фреквенциjи хришћанских (хагиографских) имена XV 
века у области Бранковића (Вучитрнском санђаку). – В: Četrta jugoslovanska..., 295-308; Grković, 
М. Lična imena u nekim naseljima Severne Albanije i slovensko-albanske veze u svetlu antroponimije. 
– Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. го-
дине. Подгорица, 1991 [http://www.rastko.org.yu/rastko-al/zbornik1990/]; предимно в исторически 
и етноложки план се интерпретира именният корпус от средновековните сръбски документи в 
статиите на Jovan R. Bojović, Čedomir M. Lučić, Sima Ćirković от същия сборник. Многобройни 
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Съществено разширяване на изворовия корпус предлагат изданията 
на византийските светски и манастирски документи3, а етюдите върху 
ономастичния материал в тях обогатяват представата за южнославянската 
антропонимия извън границите на средновековните славянски държави4. 
Въпреки направеното дотук, проучването на цялото богатство от лични 
имена, съхранени в средновековните документи, тепърва предстои. 
Причината е, че все още не е изработен пълен свод на засвидетелстваните 
антропоними, който би дал основа за обективни изводи върху типологията 
на именуването, както в семантичен, така и в езиков план.

Акцентът в тази статия се поставя върху аспект, който е слабо 
застъпен в досегашната научна литература върху средновековната славян-
ска антропонимия – семантичния. Тя не претендира за изчерпателност в 
описанието или окончателност в изводите, а цели да актуализира интереса 
към именното богатство през Средновековието и да набележи възможни 
посоки в неговото по-нататъшно проучване. Изворовият материал 
бе извлечен от няколко десетки славяноезични документа – главно 
манастирски типици и дарствени грамоти от XIII и XIV в., издадени от 
сръбски средновековни владетели или от местни феодали, чиито земи са 
обхващали територии на днешна Македония, Сърбия и Косово. Всички 
са използвани по издания. Списък на цитираните източници се прилага в 
края на статията. Поради невъзможност за директна работа с оригиналите 
прочитът на издателите се възпроизвежда безкритично.

Произход

В етимологичен план могат да се откроят няколко групи имена: 
славянски, християнски, влашки и албански. Ясно доминират славянските 
антропоними както по своето количество, така и по своето разнообразие 
– ок. 80 % от имената. Значително по-слабо са застъпени антропонимите 
с неславянски произход. 

От християнската номенклатура се срещат предимно имена 
на светци, чиито празници се радват и днес на по-голяма популярност 
и вероятно още през средните векове са били здраво вплетени във 

приноси по конкретни антропонимични теми се съдържат и в теченията на сп. Македонски jазик 
и Литературен збор.

3 Най-обемен материал съдържат поредиците Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. Coll. 
et Ed. Fr. Miklosich et J. Müller. Vol. I-VI. Vindobonae, 1860-1890 и Archives de l’ Athos. T. I- , Paris, 
1937-. 

4 Основополагащо значение има работата на Vasmer, M. Die Slaven in Griechenland. Leipzig, 1941. 
Съществен принос представя и студията на Дуйчев, И. Славянските местни и лични имена във 
византийските описни книги. Известия на Института за български език, VIII (repr. in Дуйчев, И. 
Проучвания върху българското средновековие. София, 1981, 354-370).
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фолклорната обредност: Íèêîëà,�Ãåîðüãè, Âàñèëú,�Ìèõàèëú, Òðèôîíú.5 За 
повечето от тях е характерно видоизмененянето на оригиналния им облик 
чрез славянски форманти:�Âàñèëúêî,�Âàñèëèöà,�Ìèõî,�Ãþðî¬, Ãþðîÿ,�Ãþðãú,�
Ãåðúãî,�Èâàíú, Èâàíúêî,�ßíèöü,�ßíî,�ßíúêî.6�Сходни са наблюденията 
и на Г. Йованович7. Тя установява, че през XV в. в сръбските села от 
областта на Бранковичи (Вучитрънско) присъствието на христиански 
имена е ограничено, като се предпочитат свързаните с по-значими 
празници от църковния календар. Това позволява да се обобщи, че 
през цялото Средновековие само малка част от богатия именник на 
старозаветните и новозаветните персонажи и християнските светци 
е проникнала в ежедневието на балканските славяни, тъй като при 
именуването на новороденото в традиционните общества са доминирали 
други приоритети. 

Влашките имена като Áîyêîðú, Êðåöîyëú,�Ëîyìüøà,�Ïàñàðåëú, Øåðáàíú8�
остават ограничени предимно в поселищата на странстващите балкански 
скотовъдци, като дори и там постепенно техният брой намал ява. Това 
се съгласува с наблюденията на М. Гркович, която установява, че още в 
началото на XIV в. славизацията на населението във влашките катуни на 
манастир Банска е завършена.9 Не е изключено единично засвидетелства-
ни имена като Îðëàíúäî, Îëèâåðú, Ðàîyëú10 да се дължат на романски адстрат, 
проникнал заедно с кръстоносните походи.

Що се отнася до присъствието на албански лични имена в раз-
глежданите източници, прави впечатление не особено значителният им 
дял и отсъствието на съществено разнообразие. Пълният им списък не 
надхвърля 20-ина антропонима, напр.: Áîyøàòú, Áîyëàòú, Ãèíú, Êîyòîyðú,�

5 Тук и нататък имената се цитират в нормализирана форма, а автентичният им запис се дава под ли-
ния:�Íèêîëà�Ïðàâüöü вероятно от Тетовско�(1346, ВВ XIX 489); ðèáàðà�Ãåîðãÿ от Скопско (1300, Зсп 
617); ¬ïèñêîïü�ïðèçðýíüñêè�Ãåwðãèè�Ìàðêîyøü (1346, ВВ XIX 486); æåíà�Ãåwðüãà�Áàøòàòü от Градец, 
Струмско (XV в., ВВ XIX 570); Âàñèëü�Êîãàðÿíîâü от Добруща (1344, ВВ XIX 477); Ìèõàèëü от 
Сенища, Радовишко (1366, ЗРВИ III 86); Òðèï¹íà�Ïðèáðàòîâèêà от Конча (1366, ЗРВИ III 87).

6 Âàñèë±êî от Кострчан (1348-53, Гл XV 294); Áîãî¬�Âàñèë±êîâèêü от Храстовица (1330, Гл. XII 11); æåíà�
Äèìèòðà�Âàñèëèöýâà от Кумица (XV в., ВВ XIX 576); ïîïü�Ìèõî�и Ìèõî�ßíüêîâèêü от Конча (1366, 
ЗРВИ III 85); Ãþðî¬�Wëèâåðü от Радиловец (1346, ВВ XIX 450); Ãþðîÿ от Тетовско (1346, ВВ XIX 
484); Ãþðãü�Äàí±êîâèêü�от Щип (1350, Зсп 306); Ãåðüãî�от Трескавец (1366, ЗРВИ III 86) и Ãåðüãw�
Âèòîìèðîâü�от Лубница (1366, ЗРВИ III 86); Èâàíü�Òàòàðèíü�от Чабико (1330, Гл. XII 24), Èâàíü�Ñàêîâü�
от Конча�(1366, ЗРВИ III 85); Èâàíêîy�ò±êà÷îy�от Призренско (1348-53, Зсп 684), êîíü�Èâàíüêà�от 
Трескавец (1366, ЗРВИ III 86); ßíèöü�от Велгоще (1346, ВВ XIX 489); ßíèöü�от Велгоще (1346, 
ВВ XIX 489); ßíî�ãðüíü÷àðü�от Конча (1366, ЗРВИ III 85); ïðè�ßíüêîâè�от Конча (1366, ЗРВИ III 
87) и Ìèõî�ßíüêîâèêü�от Конча (1366, ЗРВИ III 87).

7 Jовановић, Г. О релативноj фреквенциjи..., с. 300.
8 Áîyêîðü�от Досаре (1343, ВВ XIX 475); Êðåöîyëü�от Сушица (1330, Гл XII 50); Ëîyìüøà�от Сушица 

(1330, Гл XII 50); ñåâàñòü�Ïàñàðåëü�от Тетовско (1346, ВВ XIX 486); Äîáðîñëàâü�Øåðáàíü�от Досаре 
(1343, ВВ XIX 475).

9 Грковић, М. Лична имена ..., с. 290.
10 Îðëàí±äîy�Ìèöîâèêÿ�от Селчаница, Призренско (1348-53, Зсп 695); Ãþðî¬�Wëèâåðü от Радиловец 

(1346, ВВ XIX 450); Ðàþëü�от Гунцати (1348, Гл XV 291).
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Ëèìàíú,�Ëýøú и�Öîyðè.11 Някои от имената са засвидетелствани само като 
патроними със славянски суфикси, от което може да се съди за напреднал 
асимилационен процес спрямо албанския елемент.

Семантика

В резултат от семантичния анализ на изследваните антропоними се 
откроиха съществени различия в значениято на предпочитаните корени и 
мотивиращи основи при личните имена и при прякорите. 

1. В общи линии при личните имена най-използваните етимони се 
групират в следните семантични сфери: 

а)  Бог. Производните от този корен включват 32 различни имена, 
в т.ч. 6 двукоренни, с�над 57 употреби12:�Áîãèëî,�Áîã¥øà,�Áîãî¬,�Áîãîÿ,�
Áîãîøü,�Áîãîyòà,�Áîãîñëàâú,�Áîãîyøèíú,�Áîãäàíú/Áîãäàíà,�Áîãäàíüöü,�
Áîãúäå/-à,�Áîãúäèëî,�Áîãúäåøü,�Áîãúøèíú,�Áîæà,�Áîæàíú,�Áîæèêú,�Áîæèöà,�
Áîæüëèíú,� Áîæüêî,� Áîæ�òà�и др. Ако се абстрахираме от еднократно 
засвидетелстваното име Ëàäîyøü13,�названията на божества от слав-
янския езически пантеон напълно отсъстват. Този факт би могъл да 
се интерпретира като доказателство, че четири-пет столетия след по-
кръстването дохристиянските митически персонажи или са потънали в 
пълна забрава, или са изтласкани в периферни дялове на фолклорното 
мислене. 

б) Роднински названия – брат, сестра, дядо, леля, майка, баща.
Най-често се използва коренът áðàò-, с който са образувани око-

ло 40 различни имена (вкл. 8 композита), напр.: Áðàòàíú14,�Áðàòà÷ü,�
Áðàòåëèíú,� Áðàòåøà/-ü,� Áðàòèâîè,� Áðàòèëà/-î/-ú,� Áðàòèìèðú,� Áðàòèíà,�
Áðàòèÿêú,�Áðàòèÿíú,�Áðàòîâàíú,�Áðàòîâèíú,�Ìîÿíú�Áðàòîëþáú,�Áðàòîìèëú,�
Áðàòîìèðú/Áðàòúìèðú,�Áðàòîíýãú/Áðàòúíÿêú,�Áðàòîñëàâú,�Áðàòîõúíà,�Áðàòîyè,�
Áðàòîyèêî,�Áðàòîyøèíú,�Áðàòîyëú,�Áðàòîyøü,�Áðàòîyøüêî,�Áðàòúêî,�Ïîáðàòú,�
Ïîáðàòüöü.�Само в патроними са засвидетелствани Áðàòîäðàãú�и Ïðèáðàòú.15�
Сравнително по-рядко се срещат производни от други роднински апе-

11 Áîyøàòü�от Серош и Требополе (1330, Гл XII 46 и 28); Ðàèêî�Áîyëàòü�от Краставляне (1330, Гл XII 
37); Ãèíü�Áåëè�от Добруща (1344, ВВ XIX 477); Ãåwðüãè¬�Êîyòîyðîâü�от Каменица, Струмско (XV 
в., ВВ XIX 575); Ëèìàíü�от Досаре (1343, ВВ XIX 475); Ëýøü�от Арбанашки катун (1330, Гл XII 
55); Öîyðè�от Люболики (1330, Гл XII 10).

12 За краткост тук и нататък не се посочват всички изворови данни, тъй като повечето от имената са 
вече цитирани от други изследователи. Точните записи и техните локации се дават само в случа-
ите, когато антропонимът отсъства в Miklosich, Fr. Die Bildung...

13� Ëàäîyøü от Булюби (1330, Гл XII 38).
14 Áðàòàíü�(1330, Гл XII 9 и 12; 1344, ВВ XIX 474).
15 Ìîÿíü�Áðàòîäðàæèêü�от Гръмочел (1330, Гл XII 25); Òðèï¹íà�Ïðèáðàòîâèêà�от Конча (1366, ЗРВИ III 

87).
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лативи: áàò-�‘баща’�–�Áàòèëî,�Áàòýíú,�Áàòèíà; äýäî�–�Äýäú,�Äýäîëú,�
Äýäîñëàâú; ñåñòðà�– Ñåñòðîíÿ; ëåëÿ�–�Ëåëî; ìàò-�‘майка’ – Ìàòåõúíà; òàò-�
‘баща, татко’�– Òàò�òà.16�

в) Положителни черти на характера – доброта, любезност, неж-
ност, скромност, спокойствие, уравновесеност.  

Най-добре е представен коренът äðàã-/äðàæ-. Към неговите про-
изводни се числят�48 симплекса и 10 композита, напр.: Ñåäðàãú, Äðàãàíú,�
Äðàãàøü,�Äðàã¥íà,�Äðàã¥øà,�Äðàãî,�Äðàãúëå,�Äðàãî¬,�Äðàãîèëî,�Äðàãîòà,�
Äðàãî÷ü,�Äðàãîyè,�Äðàãîyëèíú,�Äðàãîyòú,�Äðàãîyøü,�Äðàãú÷î,�Äðàãúíýè,�
Äðàã�òà,�Äðàæîyëú,�Äðàæüêî,�Äðàæüöü,�Äðàã�òèíü,�Äðàãîâàíú,�Äðàãîâèíú,�
Äðàãîáðàòú,�Äðàãîìèëú,�Äðàãîðàäú,�Äðàãîñëàâú,�Äðàæüìèðú�и др.�

Особено висока честота има и коренът ðàä-, от който са засвиде-
телставни�36 симплекса и 11 композита, към които се числят както 
известните образувания с участието на корени âîè-,�á©ä-,�ãîñò-,�ìèð-,�
ì¥ñë-,�ñëàâ-, така и неотбелязаните досега комбинации с áðàò-, îê/î÷-,�ñ¥í-
,�ì©æ-. Например Ðàäàêú,�Ðàäåøà,�Ðàäèëú,�Ðàäèíú,�-à�f., Ðàäèöà,�Ðàäîáà,�
Ðàäè¬,�Ðàäàíú,�Ðàäîòà,�Ðàäîõúíà,�Ðàäîyëèíú,�Ðàäîyíú,�Ðàäú,�Ðàäúêî,�
Îáðàäú, Ðàäèâîè,� Ðàäîáðàòú,� Ðàäîâàíú,� Ðàäîãîñòü,� Ðàäîñ¥íú,� Ðàäîî÷à,�
Ðàäîñëàâú,�Ðàäîì¥ñëü,�Ðàäúì©æú�и др.17

Силно предпочитан е и коренът ìèë-.�Наброяват се 37 симплекса и 6 
композита с форманти äèí-,�áðàò-,�ñëàâ-,�äðàã-,�äðîyã-,�ëèõ-. Напр. Ìèëî,�
-î¬, Ìèëàòúêî,�Ìèëàíú,�Ìèëàøü,�Ìèëîõúíà,�Ìèëîøü,�Ìèëîyè,�Ìèëúêîyíú,�
Ìèëúòîøü,�Ìèëüöü,�Ìèëÿêú,�Ìèëýíú,�Ìèëîâàíú,�Ìèëîáðàòú, Ìèëàäèíú,�
Ìèëüäðàãú,�Ìèëîñëàâú,�Ìèëüäðîyãú,�Ëèõîìèëú и др.18�

Богато� ñловообразувателно гнездо оформя и основата äîáð-.�Към 
дериватите й спадат�28 симплекса и 12 композита, в които участват 
корените�âèò-,�âîè-,�ãîñò-,�ìèð-,�ì¥ñë-,�ñëàâ-,�õâàë-, ñðüä-. Например: f. 
Äîáðà,�Äîáðàíà,�Äîáðàÿ; m. Äîáðàíú,�Äîáðå,�-î,�Äîáðèëî,�Äîáðèíú,�Äîáðèöà,�
Äîáðîòèöà,�Äîáðîyíú,�Äîáðúêî,�Äîáðüöü,�Äîáðü÷èíú,�Äîáðýëú,�Äîáðýíú,�Äîáð-
òà,�Äîáðèñëàâú,�Äîáðîâîè,�Äîáðîãîñòü,�Äîáðîìàíú,�Äîáðîìèðú,�Äîáðîñðüäú19,�
Äîáðîõâàëú,�Äîáðîì¥ñëü�и др. 

Висока фреквентност има и коренът ìèð-, отразен в�11 симплекса и 
4 композита. Например: Ìèðå÷ü, Ìèðåøà, Ìèðî¬, Ìèðîòúâà, Ìèðîøü, Ìèðúêî, 

16 Ñåñòðîíÿ от Буняне (1330, Гл XII 35); Ñòàíü�Ëåëwâü от Лубница (1366, ЗРВИ III 87); Ìàòåõ±íà�от 
Краставляне (1330, Гл XII 36); Äðàãîòà�Òàòåòèêü�от Пинушинци (1348-53, Гл XV 292).

17 Ìèë±äðàãü�Ðàäîáðàòèêü�от Бохорики (1330, Гл XII 8); Ðàäîñèíü�от Досаре (1343, ВВ XIX 475); Ðàäîw÷à�
от Средно село (1330, Гл XII 25); Ðàä±ìîyæü�от Люболики (1330, Гл XII 10) и от Гръмочел (1330, 
Гл XII 17).

18 Ìèëüäðîyãü (1330, Гл XII 23 и 30); Ëèõîìèëü от Врьмоше (1330, Гл XII 42); името се свързва с по-
скоро с ëèõî�‘особено много’, отколкото с ëèõü ‘лош’.

19 Äîáðîñðüäü от Храстовица (1330, Гл XII 12 и 79).
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Ìèðü÷èíú, Ìèðúøà, Ìèðýíú, Ìèðîñëàâú, Äîáðîìèðú, Ðàäîìèðú, Ñëîâèìèðú, 
Ìèðàäú.20�

Подобна е и честотата на корена íýã-, който се среща в 11 едно-
коренни и две двукоренни имена, напр. f. Íýãàÿ,�m. Íýãà÷ü,�Íýãú,�
Íýãîâàíú,�Íýãîòà,�Íýãîøü/Íýãîyøü,�Íýãîyëú,�Íýãîyíú,� �Íýãîìèðú,�
Íýãîñëàâú.

По-слабо е застъпен коренът ëþá-, участващ в 6 симплекса и 3 
композита, образувани с áðàò-,�ìèð- и�ñëàâ-.

г) Положителни качества и поведенчески характеристики – закри-
ла, съзидателност, бодрост, буден ум, бързина, активност, наблюдателност, 
устойчивост и сила.  

Ако се съди по композитите, в които участва коренът õðàí-, неговото 
значение като антропонимичен формант е ‘пазя, съхранявам’. Той е 
засвидетелстван в�19 симплекса и 3 композита, напр.: Õðàíà,�-å,�-î,�-î¬,�
-ÿ,�Õðàíîyëú,�Õðàíúêî,�Õðàíüöü, Õðàíúòà,�Õðàíü÷îyè,�Õðàíèëî,�Õðàí�òúêî,�
Õðàíèäðîyãú,�Õðàíèìèðú,�Õðàíèñëàâú.21 Сходно значение имат и имената 
от корен ñòðýã-:�Ñòðýçî, Ñòðýÿ,�Ñòðüãîyíú,�Ñòðýçèìèðú.22

На особена почит се радват качества като устойчивост, сила и 
твърдост. Коренът ñòà-/ ñòàí- участва в�13 симплекса и 3 композита – Ñòàíà 
/-î /-ú,�Ñòàíúêî,�Ñòàíüöü,�Ñòàí�òà23,�Ñòàî,�Ñòàíèëî,�Ñòàíèøà,�Ñòàíèìèðú,�
Ñòàíèñëàâú,�Ñòàíèøîðú, а силата и твърдостта лежат в етимоните на имена 
като�Ñèëúêî,�Ñèëÿíú,�Âîèñèëú,�Òâðüäýíú,�Òâðüäàíú24,�Òâðüäèøà,�Òâðüäúêî,�
Òâðüäî¬,�Òâðüäèñëàâú.�Към същата семантична група вероятно се числи и 
името�Îïîðüöü, което по о-степента на кореновата гласна (ïüð-/ïèð-/ïîð-) 
кореспондира със съвременните думи опора, подпора.�

Коренът�áîyä-/á©ä-�участва в 5 симплекса и 5 композита, които 
акцентуват върху качества като бодрост и буден ум: Á©äèëî/Áúäèëî, 
Áîyäèöà, Áîyæäåíú, Áîyäî¬�и Áîyäüëÿ, Äîáðîáîyäú; Áîyäèñëàâú, Áîyäèìèðú, 
Áîyäú�ìèëú, Áîyäèâîè.25 Очакване за добри умствени способности 
мотивира и името Îyìýíú26.�Вероятно към пожелания за бдителност 

20 Áîãäàíü�Ñëîâèìèðèêü�(1330, Гл XII 32) от Горане; в записа Ìèðàäü�(1330, Гл XII 60) вероятно се крие 
двукоренното име Ìèðúðàäú.

21 Õðàí±êî� (1330, Гл XII 5); Õðàí±öü�Êîyëåòèêü�от Чабико (1330, Гл XII 21) и Õðàí±öü�Æåáåë¬âèêü�от 
Лучане (1330, Гл XII 4); Õðàí±òà�от Добра река�(1330, Гл XII 5), вер. съкратено от Õðàíîòà;�Õðàí±÷þè�
Ðàäîñëàëèêü�от Папракяне (1330, Гл XII 6); Õðàíåò±êî�Äðàãîìàíèêü�от Чабико (1330, Гл XII 23).

22 Ñòðýÿ�от Краставляне (1330, Гл XII 36); Áðàíêî�Ñòðüãîyíü�ñЃíîâè�от Голубовци (1330, Гл XV 293).
23 Ñòàíåòèíà�äýöà�от Оряхово (1296, Гл XLVII 225), Ïðüâå�Ñòàíåòèêü�от Преки луг (1330, Гл XII 80).
24 Òâðüäàíü�от Улокяне (1330, Гл XII 19).
25 Áäèëî�от Досаре (1343, ВВ XIX 474); Áîyäèöà�от власи Тудоричевци (1330, Гл XII 52); Áîyã¬íü�

Äîáðàíîâèêü�от Требополе (1330, Гл XII 27); Áîyä±ëÿ�от Чабико (1330, Гл XII 23); Áîãî¬ Äîáðîáîyäèêü�
от Стрелец (1330, Гл XII 8 и 74-75); Áîyä±ìèëü�от Лучане (1330, Гл XII 4).

26 Îyìýíü�Áðàòîy¬âèêü�от Истиники (1330, Гл XII 25), Îyìýíü от Люболики (1330, Гл XII 109).
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и наблюдателност насочват антропонимите Îçüðàêú,� Îçðèëî,� Îçðýíú,�
Îçðèñëàâú,�Îçðî¬,�Îêî¬,�Î÷èíÿ.27

Сред предпочитаните умения е съзидателността, представена от 
корени ãðàä-�(7 симплекса и 2 композита)�и ñòðîè-�(2 композита):�Ãðàäî¬,�
Ãðàäîyëú,�Ãðàäàíú,�Ãðàäýíú,�Ãðàäèøà,�Ãðàäèõúíà,�Ãðàæäü,�Ãðàäèñëàâü,�
Ãðàäèìèðú28; Ñòðîèìàíú,�Ñòðîèñëàâú.29 

Коренът òèõ-�обединява�6 симплекса и 3 композита, образувани 
с áðàò-,�ìèð-�и� ñëàâ-:�Òèõàíú,�Òèõîíú/-à,�Òèõîyëú,�Òèøàíú,�Òèõî÷ü,� f. 
Òèõà,�Òèõîáðàòú,�Òèõîìèðú,�Òèõîñëàâú.30 Бързината като положителна 
поведенческа характеристика лежи в основата на имената Íàãëýøà31�(от 
íàãëî�‘изведнъж, силно’),�Ñêîðî¬32, Ñêîðîâîè и Ñêîðîìèðú.�

д) Специална група пожелателни антропоними се оформя от 
антропонимите, свързани с войнски добродетели, сила и надмощие. 
Сред тях най-разпространени са производните от âîè-, представен от�
11 симплекса и 6 композита, напр: Âîèêî,�Âîèëî,�Âîèíú,�Âîèõúíà,�Âîèöà,�
Âîèøà,� Âîÿ,� -¬,� Âîÿêú,� Âîÿíú,� Âîèìèëú,� Âîèìèðú,� Âîèíýãú,� Âîèñèëú,�
Âîèñëàâú,�Ñêîðîâîè.33�С богато словообразувателно гнездо се отличават 
и корените áîð-/áðà-/áðàí- ‘битка, бой’ – 8 симплекса и 2 композита: 
Áîðèëî,�Áðàíî¬, Áðà¬íú,�Áðàèëî,�Áðàèìèëú,�Áðàèñëàâú,�Áðàíèëî,�Áðàíèñëàâú,�
Áðàíúêî.34�Близка семантика имат и производните от áîè-�‘битка, бой’ и 
ðàò-� ‘война’: Áîÿ,�Áîÿäèíú35�и Ðàòà,�Ðàòèøü. Коренът âëàä-��участва в�
6 симплекса и три кoмпозитни имена: Âëàäî,�Âëàäî¬,�Âëàäè¬,�Âëàäèëî,�
Âëàäú,�Âëàäîyëú,�Âëàäúêî,�Âëàäèñëàâú,�Âëàäèìèðú, [Âü]Ñåâëàäú.36�В 
кръга на войнските качества и характеристики се вписват производните 

27 Wçðàêü от Бабе�(1330, Гл XII 15); Îçðèëî от Град (1330, Гл XII 39); Wçðèñëàëèêü�Ðàèêî�от Бабе (1330, 
Гл XII 15),  Wçðèñëàâü�Áðàèêü�от Лубане (1330, Гл XII 4); Wêî¬�от Серош (1330, Гл XII 48) и от Град 
(1330, Гл XII 39); W÷èíÿ�от Серош (1330, Гл XII 48).

28 Ãðàäîyëü�Øàðüáàíîâèêü�от Костръчан (1348-53, Гл XV 294); Ãðàäàíü�Âëüêîâèêü�от Серош (1330, Гл 
XII 46); Ãðàäýíü от Требополе и Сошане (1330, Гл XII 28 и 34); ñîêàëüíèêü�Ãðàäèêíà�(1302-21, ВВ 
XIX 412); Ãðàãü�от Братонин дол (1330, Гл XII 13); Ãðàäèìèðü�от Бабяне (1330, Гл XII 28).

29 Ñòðîèìàíü�от Синаинци в Хвостна (1348-53, Гл XV 296); Ãðüäàíü�Ñòðîèñëàëèêü�от Драголевци (1348-
53, Гл XV 299).

30 Áîãî¬�Òèõîáðàòèêü�от Стрелец (1330, Гл XII 8); ïðè�Òèõîíå�от Конча (1366, ЗРВИ III 87).
31 Íàãëýøà от Стрелец (1330, Гл XII 7).
32 Ñêîðî¬�от Добра река (1330, Гл XII 45).
33 Âîèøà�от Гръмочел (1330, Гл XII 17); Âîÿêü�от Чабико (1330, Гл XII 23); Âîèìèëü�Õðàíåòèêü�от 

кат. Драголевци (1348-53, Гл XV 299), Âîèìèëü�от Град (1330, Гл XII 39); Âîèñèëü�от Досаре (1343, 
ВВ XIX 474), Âîèñèëü�от Гунцати (1348-53, Гл XV 291); Ñêîðîâîè от Сошане (1330, Гл XII 11) и от 
Храстовица (1330, Гл XII 34).

34 Áðàíî¬�от Чабико (1330, Гл XII 23), от Серош (1330, Гл XII 47); Áðà¬íü�от Бистрица (1343, ВВ XIX 
474); Áðàèëî�от Храстовица (1330, Гл XII 12); Áðàèìèëü�от Бабяне (1330, Гл XII 29) и от Буняне 
(1330, Гл XII 35).

35 Áîÿäèíü�Õðàí±÷èêü�от Чабико (1330, Гл XII 21).
36 Âëàäèÿ�ñЃíîâè�от Блатчане (1348-53, Гл XV 289); ñåâàñòü�Ñåâëàäü�от Тетовско (1346, ВВ XIX 486).
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от корените õðàáð-� (Õðàáðå,�Õðàáðèíà�m.37), �âîë-� (Âîëåíú,�Âîëèöà38), äîë- 
‘побеждавам, надделявам’ (Îäîëÿ,�Îäîëýíú),  ñëàâ-�(Ñëàâè,�-è¬,�-î¬,�-ú,�
Ñëàâúêî,�Ñëàâîìèðú,�Ïðüâîñëàâú39).

е) Отрицателните качества много рядко залягат в среднове ков  ни  те 
ан тро поними. Целият разгледан материал съдържа само няколко та  ки  ва 
производни:�Ëúæî, Ëúæüêî, Ëúæèìèðú,�Ãðîyáüøà/Ãðîyáåøà�и Îyáèñëàâú.40

ж) Предпочитаните в антропонимията цветове са бял, черен и 
червен. От áýë-�са образувани�10 симплекса и 2 композита, напр.: Áýëèöà,�
Áýëî,�Áýëè,�Áýëîòà,�Áýëúêî,�Áýëüöü,�Áýëÿíà,�Áýëüøà,�Áýëîøü,�Áýëèìèðú,�
Áýëîñëàâú.�В�5 симплекса и 1 композита участва коренът ÷ðüí-, напр.: 
×ðüíî,�×ðüíàòú,�×ðüíîòà,�×ðüíýëú,�×ðüíîãëàâú.41 Старините корени ðîyä-�
‘червен’ и ñìýä- ‘тъмен’ участват съответно в имената Ðîyäàíú,�Ðîyäú,�
Ðîyäüëî42�и Ñìýäúêî,�Ñìýäàíú43.�

з) При етимоните за външни белези се предпочитат също поло-
жителните характеристики – красив, млад:�Êðàñà,�Êðàñî,�Êðàñèëî,�Êðàñèìèðü�
и Ìëàäîøü.�С известни уговорки тук може да се причисли и флорално 
мотивираният антропоним Ãîðîöâýòú44. Рядкост са имена като Ãðîçî�и 
Ãðîçýíú.45

и) Животински апелативи се използват за лични имена само в 
два случая. Вероятно като битовизиран отзвук от отдавна забравени 
люкоантропни традиции следва да се тълкуват многобройните употреби 
на 15-ина различни деривата от корен âëüê-�в средновековната антропо -
нимия: Âëüêàíú,�Âîyêàøèíú,�Âëüêî,�Âëüêî¬,�Âëüêú,�Âëüêúíî,�Âëüêúöü,�
Âëüêúøà,�Âëüêîòà,�Âëüêîõúíà,�Âëüêúñàíú,�Âëü÷èíà,�Âëüêîíà,�Âëüêúìèðú,�
Âëüêîñëàâú. По-рядко антропоними се свързват и с друго тотемно животно 
– мечката: Ìåäî¬, Ìåäîøü,�Ìåäâåäü46.

й) Не особено висока честота имат антропоними, чиито етимони 
се основават на някакви специфични обстоятелства около появата на 

37 Õðàáðå�от Лепчиновци (1330, Гл XII 51); Õðàáðèíà�Ïðýèñëàëèêü�от Гюраше (1330, Гл XII 54).
38 Òèõîñëàâü�Âwëåíü�от Конча (1366, ЗРВИ III 85); Âîëèöà�от Блатчане (1348-53, Гл XV 290).
39 Ïðüâîñëàâü�от Досаре (1343, ВВ XIX 474 и 475).
40 Ëüæî от Тетовско (1346, ВВ XIX 485); Ëüæ±êî�от Любуше (1330, Гл XII 8); Ë±æèìèðü�от Чабико (1330, 

Гл XII 20); Ãðîyá±øà�Áðàòåøåâèêü�от Требча�(1330, Гл XII 41) и Ãðîyïüøà�от Досаре (1343, ВВ XIX 
475); Ñòàèêî�Ãðîyáýøèêü�от Чабико (1330, Гл XII 21); Îyáèñëàâü от Тетовско (1346, ВВ XIX 486, 
488).

41 ×ðüíîãëàâü�от Стрелец (1330, Гл XII 76).
42 Ðîyäàíü�от Говнечие (1330, Гл XII 52); Ðîyäü�от Бабе (1330, Гл XII 14) и от Булюби (1330, Гл XII 

38); êîâà÷à�Ðîyäëà�(1348-53, Зсп 694).
43 Ñìýäêî�Ãåðîâü�..., ßíü�çåòü�Ñìýäêîâü,�... ñèíîâè�Ñìýäàíà�от Каменица, Струмишко (XV в., ВВ XIX 

575).
44 Ãîðîöâýòü�Áðàòèêü�от Гръмочел (1330, Гл XII 17).
45 ïðè�Ãðîçîâè�от Конча (1366, ВВ XIX 483); wòü�Ãðîçýíà�от Тетовско (1346, ВВ XIX 483).
46 Ìåäâåäü Ïðèÿíîâèêü�от Люболики (1330, Гл XII 11 и 78), Ìåä±âýäü�от Серош (1330, Гл XII 46).
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новороденото. Íàõîäú�съответства семантично на съвременните Найден и 
Обретен, а Ïîâðüæåíú,�Ïîâðüæúêî�и Ïîìåòúêî47�насочват също към случаи на 
освобождаване от нежелано дете. Трудно е да се прецени казусът, породил 
лично име като Ïîðîy÷åíú48.

2. Различни са семантичните полета, към които принадлежат 
мотивиращите основи при прозвищата (към тази група са включени и 
патроними, образувани от прякори). 

а) Както може да се очаква, при тях преобладават такива, които се 
основават на забележими от пръв поглед външни особености на носителя 
– напр. вида на неговата брада, нос, уши, тяло. Сред по-интересните от 
тях се нареждат Ãëèñòåøü, Êîñìàòüöü,�Ðîãîîyõú, Êëåïòîyõûè.49�Само в патро-
ними са засвидетелствани Áýëúáðàäú,�Çúëîáðàäú, Êëþíú/-à,�Êîyöîyðîyáú/-
ð©áú,�Îáåçîãëàâüöü, Ïðü÷èáðàäú,�Ðàêîî÷à.50

б) Приблизително също толкова често се срещат прозвища, марки-
ращи особености в характера или поведението на носителя, напр. Âýòðú, 
Îyõèëüöü, ‹åïëîyõú,�Âëüêîÿäú,�Æèâîäåðú,�Êîçîäåðú,�Êðàìîëú,�Ëî¬w÷à,�
Ìýõîw÷à,�Íåwðèöà,�Òðüñèâëüêú,�×åøèáýñú,�Ëýïîðåêú,�Áåðèçèìà.51 Значително 
по-малко прякои от тази група образуват патроними: Ãîëîçúëî, Êðúøèáàáà.52�
Преобладаващият словообразувателен модел включва глаголен корен, 
носител на някаква предикация, и именен, изразяващ пряко или непряко 
допълнение към него.

По-малка група образуват прякорите, свързани с флората и фа-
уната. Мотивация от растителни апелативи имат прозвищата Êîïðèâà, 

47 Ïîìåò±êî�от Серош (1330, Гл XII 46).
48 Ïîðîy÷åíü�от Добра река (1330, Гл XII 44).
49 Èâàí�Ãëèñòåøü�от Конча (1366, ЗРВИ III 85), ïðè�Ãëèñòåøè�(1366, ЗРВИ III 87, 88), êîíü�Ãëèñòåøà�

(1366, ЗРВИ III 89); Êîñìàò±öü от Храстовица (1330, Гл XII 12); Ðîãîîyõ±�от Гръмочел (1330, Гл XII 
85); Âñèëü�Êëåïòîyõè�от Градец, Струмско (XV в., ВВ XIX 572).

50 Áîãäàíü�Áýëáðàäèêü от Серош (1330, Гл XII 47); Ãðàäî¬�Çëîáðàäèêü�от Сушица (1330, Гл XII 50); 
Ðàèêî�Êëþíîâèêü�от Рзиники  (1330, Гл XII 55); Êîyöîyðîyáîâü�çåòü�от Камица, Струмишко (XV в, 
ВВ XIX 575); Îáåçîãëàâ±÷åâè�от Кроyшица,�Скопско (1300, Зсп 612); Áîæèêü�Ïðü÷èáðàäèêü�(1348-53, 
Зсп 685); Ãèíü�Ðàêîî÷à�от Призренско (1348-53, Зсп 684).

51� îy�Äîáðîñëàâà�Âýòðà�от Конча (1366, ЗРВИ III 88); Îyõèë±öü�от Белечане ок. Дечани (1330, Гл XII 
70); ßíà�‹åïëîyõà�от Струмишко (XV в, ВВ XIX 574); ïðè�Âëüêîÿäå�от Конча (1366, ЗРВИ III 89 
и 90), Ñòàw�Âëüêîÿäü�от Конча (1366, ЗРВИ III 83); Æèâîäåðü�от кат. Кострьчан (1348-53, Гл XV 
294); Äðàæ±êî�Êîçîäåðü�от Рзиники (1330, Гл XII 54); Êðàìîëü�от Куманово (1330, Гл XII 26); Ìèëîøü�
Ëî¬w÷à�от Бабе (1330, Гл XII 15); Ìýõîw÷à�от Краставляне (1330, Гл XII 37); Íåwðèöà от Средно 
село (1330, Гл XII 26); Äîáðîñëàâü�Òðüñèâëüêü�от Чабико (1330, Гл XII 22); ×åøèáýñü�от Лубница 
(1366, ЗРВИ III 86), ïðè�×åøèáýñ¹�от Конча (1366, ЗРВИ III 87); Áåðèñëàâü�Ëýïîðåêü�от Чабико (1330, 
Гл XII 24 и 92); ïðè�Áåðèçèìå�от Конча (1366, ЗРВИ III 88).

52 çà�Ãîëîçëîâèêÿ�êîyê¬�от Плава (1330, Гл XII 67); Ãþðãü�Êðüøèáàáèêü�от Голубовци (1348-53, Гл XV 
293).
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Êîïðüöü,�Ëîçà,�Ìîäðà�ãîðà.53 От асоциации с животинския свят са възникна-
ли проз вища като œæü,�Ëèñèöà,�Ìîyõà.54 

Ако не се броят случаите на пряко назоваване на професията 
на даден жител, социалният статус се използва сравнително рядко с 
индивидуализираща функция, напр.: Ãîëüêëàñú,�Áàáîyíüöü, Áàÿëüöü.55

И така, извършеният анализ на засвидетелстваните в разгледаните 
източници антропоними позволява да се направят следните заключения:

1) В етимологически план средновековният антропонимикон 
на православните славяни в Македония и изобщо на Балканите е ясно 
доминиран от родното езиково градиво. Християнската номенклатура 
присъства ограничено, а албанските и влашките имена се използват 
само в съответните етнически групи. Последните се намират под силен 
славянски асимилационен натиск и затова често явление е комбинация на 
славянско лично име с албански или влашки патроним, докато обратното 
е изключение. 

2) В семантичен план при първичното именуване – т.е. на ново-
роденото в рамките на семейния кръг – се наблюдава трайна приемстве-
ност спрямо наследената от векове именна система. Не е случаен фактът, 
че повечето имена не само са общи за южнославянския ономастикон, но 
имат паралели и в източно- и южнославянските езици56. Християнизаци-
ята очевидно не е успяла да внесе промени на това битово равнище. То 
се е оказало особено устойчиво, от една страна, поради консерватизма 
на патриархалното семейство, където подновяването на имената на по-
предната генерация или на други важни представители на рода е било чес-
та практика. От друга страна, в това общество на традиционни ценности, 
а сигурно и вярвания, изборът на име вероятно е изпълнявал функцията 
на своеобразно пожелание към новороденото, своеобразен магически акт, 
призван да осигури не само неговото добруване, но и това на неговите 
близки. Следствие от това разбиране, а вероятно и от отслабената 
роля на езическите апотропеични схващания, в антропонимикона на 
средновековното славянско селище доминират етимони за положителни 
качества на характера и поведението, внушаващи позитивно послание 
за техния носител. Поради своята семантична непрозрачност за сред-
новековния славянин християнските имена на се били в състояние да 

53 wäü�Êîïðèâîy�Íèêîëîy�от Скопско (1336-46, Гл XI 136); Êîïðüöü�от Грева (1330, Гл XII 34); Áîãîñëàâü�
Ëîçà�от Истиники (1330, Гл XII 72); áðàòü�ìîy�Ìîäðà�ãîðà�от Злокyкяни (1330, Гл XII 18).

54 œæü�от Средно село (1330, Гл XII 25); Ãðàäî¬�Ëèñèöà�от Бабе (1330, Гл XII 15), Ëèñèöà�от Люболики 
(1330, Гл XII 11) и от Краставляне (1330, Гл XII 37); Áîyäèñëàâü�Ìîyõà�от Сушица (1330, Гл XII 
50).

55 Ãîëüêëàñü�от Чабико (1330, Гл XII 23); Áàáîyí±öü�от Папракяне (1330, Гл XII 7); Áàÿë±öü�от Бабе 
(1330, Гл XII 14).

56 Достатъчна е само една бегла съпоставка със списъка от имена в Miklosich, Fr. Die Bildung ...
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отговорят на това изискване. За разлика от пожелателния характер на 
първичното именуване в семейството при вторичното, т.е. при даването 
на прозвище в рамките на социума, на преден план излизат реалните 
качества на идивида – външни и вътрешни, чрез които той се отличава 
от останалите членове на дадената група. Затова при прякорите, както 
и в самото общество, положителните оценки по правило са рядкост 
(Ëýïîðåêú). Преобладават етимони, изтъкващи някакъв външен дефект 
на именувания (Êëþíú/à, Ïðü÷èáðàäú, Ðîãîîyõú), характерна особеност в 
неговото поведение (Êðàìîëú,�Ëî¬w÷à,�Íåwðèöà) или напомнящи за някаква 
екстремна случка от живота му (Âëüêîÿäú,�Æèâîäåðú,�Êîçîäåðú).
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