Љубица СТАНКОВСКА
ЕТИМОЛОГИЈАТА HA ИМИЊАТА HA СЕЛАТА
ПОДИНО, ПОЕШЕВО И РОТИНО
Селото Подино (Битолско) првпат е регистрирано во турските пописни
дефтери број 993 и 988 од 1468 година за Битолската нахија, кога во него ce
попишани 72 христијански семејства. М. Соколоски го предава името на
селото со формата Поодино} Подоцна, селото Подино ce споменува и во
турските пишани извори од XVII век. Со формата Погодин името на селото
е запишано во погшсот на парите и на должниците на вакафот на покојниот
Мустафа-бег направен во април 1641 година, каде стои: жителите на с.ело
ПоГодин - 1 500“, a во пописот на должииците на вакафот на покојната
госпоѓа Фатиме, ќерка на Коџа-кадија, направен со знаење на Али, син на
Шабан, во јули 1641 година тоа е запишано со формата Погодино: „село
Погодино: 5 000“ 2 Во списокот на селата во Битолската каза направен 1684
година ce регистрирани селата Подино Долно и Подино Горно,123 a во еден
друг документ од 1709 година е запишано: „село Горно и Долно Подино“.4
Формата Погодин ce среќава во еден сиџил од 1728 година каде е запишано:
„Село Горно и Долно ПоГодин“, a во еден судски документ од 1750 година е
запишано како „село ПоГодин“.5 Во еден судски документ од 1797 година,
меѓу селата во Битолската каза, ce споменува и селото „ПоГодин“.67 Со
формата Горни Погодин името на селото ce споменува во пописот на
имињата на даночните обврзници за Битола и Битолско од 1841/42 година
каде е запишано: „Село Горни Погодин“.1. Во фуснотата авторот забележал
дека селото не успеал да го убицира, иако допушта дека селото Горни
Погодин можеби е идентично со селото Подино.

1 М. Соколоски, Турски документи за историјата на македонскиот народ,
опширни пописни дефтери од XV век, т. II, Скопје 1973, 178.
2 Турски документи за историјата на македонскиот народ, серија прва, IV,
Скопје 1972, 85.
3А. Матковски, Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија
(1650-1700), Скопје 1961,73.
4 А. Матковски, Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија
(1700-1725), Скопје 1973, 45.
5 А. Матковски, Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија
(1725-1775), IV, Скопје 1979, 12, 125.
6 А. Матковски, Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија
(1775-18109, V, Скопје 1980, 108.
7 Д. Ѓоргиев, Турски документи за историјата на Македонија, пописи од XIX
век, кн. II, Скопје 1997, 92.
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Kaj К ’нчов ce регистрирани две села: Подино Горно и Подино Долно ,8 a
од Бранкоф овие села ce забележени како Dolno-Poodino и Gorno-Poodino9*
Во администрацијата ce употребува името П одиноП)
Селата Горно Подино и Долно Подино, односно Горно Погодино и
Долно Погодино што ce појавуваат во турските пописни дефтери, па и во
подоцнежната литература, сметаме дека ce однесуваат на две маала на
селото Подино кои во еден период од нивниот развој ce третирале како
посебни населби, a подоцна повторно ce обединиле и денес суштествуваат
како (едно) село Подино.
Поаѓајќи од податоците во пишаните извори за името на селото Подино, можеме да констатираме дека постарото име на селото е Погодино. Сегашната форма на името на селото настанала со губењето на консонантот г
во интервокална позиција со што ce добила формата Поодино, a потоа еднородните вокали оо ce контрахирале во едно долго кое потоа ja загубило должината: Погодино > Поодино > П бдино > Подино.
Името на селото Погодино претставува посесивно име што е добиено
од постарата синтагматска формација *По?.одино (Село). Атрибутот *Погодино, по елизијата на именката село од придавската синтагма *ПоГодино
(Село), ce супстантивизирал и продолжил да суштествува како елиптично име.
Деривацијата на името на селото ПоГодино може да ce објасни на два
начина. Прво, атрибутската компонента *ПоГодино од синтагмата *По?одино (Село) може да биде образувана со придавскиот суфикс -ин во формата за
среден род -ино и второ, може да биде образувана со исчезнатиот придавски
суфикс -Ћ (< *-оѕ) во формата за среден род -о. И двата придавски суфикса
ce одликуваат со посесивното значење. Ако ce допушти деривацијата со суфиксот -ин, тогаш основата на елиптичното име ПоГодино ќе биде изведена
од личното име Погода. Ако, пак, ce допушти деривацијата со суфиксот -Ђ,
тогаш во основата на елиптичното име Погодино ќе ce крие личното име
ПоГодин. И двата исчезнати антропонима: ПоГода и ПоГодин ce хипокористични форми изведени со различни антропонимиски суфикси од сложеното
лично име Погод. Семантичката вредност на името на селото Погодино,
значи, може да ce изрази на два начина: прво, може да означува ’село кое му
припаѓало на Погода‘ и второ, може да означува ’село кое му припаѓало на
Погодин‘.
Личното име Погода е образувано со антропонимискиот суфикс -а. Овој
суфикс, иако има општословенско потекло, денес во македонскиот антропонимиски систем, главно, е непродуктивна зборообразувачка морфема за изведување машки лични имиња. Во постариот период од развојот на нашата
антропонимија ce среќаваат низа хипокористични форми образувани со суфиксот -а што укажува на фактот дека тој бил продуктивен деривациски
елемент. Со овој суфикс ce образувале хипокористици од сложени антропоними: Боривоја од Боривој, Вида од Видомир, Видослав, Влада од Влади8 В. Ктзнчов, М а к е д о н и л , Етнографин и статистика, Софил 1900, 238.
9 D. М. Brankoff, La Macédoine et sa population chrétienne. Avec deux Cartes ethnographi
ques, Paris 1905, 166.
1(1Систематски список на општини и на населени места во СРМ, Скопје 1981, 17.
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мир, Дабижа од Дабижив, Добра од Добрислав, Добромир, Миливоја од Миливој, Радивоја од Радивој, Стана од Станимир, но и од други хипокористични форми: Витоша од Витош, БлаГоја од БлаГој, Братина од Братин,
Драгоја од ДраГој, Драгота од Драгот, Драгоша од ДраГош, Живоја од
Живој, Милуна од Милун, Радуша од Радуш и други.
Личното име Погодин е образувано со антропонимискиот суфикс -ин.
Антропонимот Погодин е посведочен во руската антропонимија: Погодин
Савва, крествинин, документирано во 1630 година.11 Суфиксот -ин ce вбројува меѓу најпродуктивните антропонимиски деривациски морфеми и е познат во антропонимијата на сите словенски јазици. Со овој суфикс обично ce
прават лични имиња од други хипокоритични форми како што ce, на пример,
личните имиња: Борин, Болшин, Бончин, Велушин, Видин, Владин, Вронин,
Вуин, Годин, Градин, Дебрин, Добрин, Радотин и други1112. Но, хипокористични имиња изведени со овој суфикс од сложените антропоними ce среќаваат многу ретко во антропонимијата на словенските јазици.
Личното име Погод е составено од префиксот tlo- и од морфемата -Год
еднаква на коренот Год- од старословенскиот глагол годити, гождж ’уг°Ди>
исполни (желба, молба на некого)‘. Антропонимот Погод ce вбројува во
имињата образувани со префикси, сп. чеш. Nâchod, Nantir, *Nadslav, Omysl,
*Oslav, Ostoj, Otvoj, *Ugost, Zabud, 13145678 Bo полската антропонимија e засведочено
хипокористичното име *Pogodek што ce наоѓа во основата на топонимот
Pogödkowo, денес Pogôdki, кое е изведено од личното име *Pogod со суфиксот
Co префиксот мо- ce образувани, на пример, личните имиња: чеш.
Pochval, Рomysl, *Posad, *Posluch, *Postoj, *Pos ud, *Po'it]s, пол. Pobor, Podar,
Porad, Powid;16, срп. Појезда, Порад, ПостојаУ Инаку, сложени лични имиња
во чиешто образување учествува морфемата Год-/-Год ce познати во
антропонимијата на словенските јазици, сп. буг. Годеслав^ срп. Годебрат,
Годеслав, Годимир, Годомир,19201чеш. *Hodislav; Brzhod, Nehod,2() пол. Godzimir;
Mirogod, Nagod, Zdziegod2X Bo нашиот антропонимиски фонд ce среќава сложеното име Годимир, како и деривуваните имиња: Годан, Годе, Годем,

11 С. Б. Веселовскии, Ономастикон древнерусские имена, прозвшца и
фамилии, Москва 1974, 249.
12 Љ. Станковска, Речник на личните имиња кај Македонците, Скопје 1992.
13Ј. Svoboda, Staročeska osobni jména a naše prijmeni, Praha 1964, 102-103.
14 U. Kçsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdanskiego z sufiksem -ov-, Gdansk 1976, 115.
15 J. Svoboda, op. cit ., 102.
16 M. Malec, Budowa morfologiczna staropolskich zqo\onych imion osobowych, WrocqawWarszawa-Kraköw-Gdansk 1971, 86, 103.
17 M. Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд 1977, 158-159.
18 И. Заимив, Б гл гар ски именник, Софил 1988, 65.
19 М. Грковић, op. cit., 65.
20 J. Svoboda, op. cit., 75.
21 M. Malec, Budowa morfologiczna staropolskich zqo\onych imion osobowych, WrocqawWarszawa-Krakôw-Gdansk 1971, 86.
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Годеш, Годив, Годиј, Годил, Годин, Годин, Годле, Годо, a префиксот т > е
присутен во составот на личните имиња: Побуд, Помисл, Потолин.~~
Писмените потврди за името на селото Поешево (Битолско) датираат од
XV век. Тоа првпат е запишано во турските пописни дефтери број 993 и 988
од 1468 година за Битолската нахија каде името на селото е напишано со
формата Б-о-ж-д-ш-в-а, a во пописниот дефтер број 232 од 1544 година е
регистрирано како Поздешево223 Со извршениот попис од XV век во селото
ce избројани 60 христијански и едно муслиманско семејство. Во обликот
Поздешево името на селото е забележено и во турскиот опширен пописен
дефтер за истата нахија од 1568 година.24 Со овој извршен попис во селото ce
избројани 54 христијански и 6 муслимански семејства.
Името на селото Поешево е регистрирано и во Слепченскиот поменик
од XVI век каде е запишано со формата Позд^шево.2526
Во турските пишани извори од XVII век името на селото, главно, е
регистрирано во обликот Поздеш. Така, во една судска пресуда од 1633 година е запишано: „Жителите на село Поздеш беа должни десет илјади акчиња од парите на вакафот на покојниот Дервиш-ефенди. “ Бо една дозвола
од 1634 година која е дадена на жителите на ова село по нивно барање со
која им ce одложува исплаќањето на лихвата од нивните долгови поради слабите приходи од жетвата е запишано: „Зимиите Кирко син на Стојко, Мишо Стојче, Коста син но Кирко и Пеплко син на Кирко, жители на село
Поздеш, Битолско каза. . . и26 Потоа, ова село ce споменува во еден список за
данокот авариз во Битолската каза од 1636 година каде е запишано: „село
Поздеш 3 ханињсѓ, во списокот на домаќинствата за данокот џизие од
1637/38 година каде стои: „село Поздеш хане 20“, a како село Поздеш е запишано и во списокот на домаќинствата за данокот џелеп-шенан од 1639 година.27 Во еден список на селата во Битолската каза од 1705 година името на
селото е запишано во обликот Поздеш ,28 Со формата Поздеш селото е забележено и во еден судски документ од 1750 година.29 Во пописот од 1841/42
година на имињата на даночните обврзници за Битола и Битолско името на

22 Љ. Станковска, Речник на личните имиња кај Македонците, Скопје 1992, 7778, 223-224.
23 М. Соколоски, Турски документи за историјата на македонскиот народ,
опширни пописни дефтери од XV век, т. II, Скопје 1973, 157.
24 М. Соколоски, Битола и Битолско во XV и XVI век, Прилози на МАНУ,
Одделение за општествени науки, VI, 2, Скопје 1975, 13-56, 53.
2:)А. М. Селшцев, Македонские кодики XVI-XVIII веков, Софил 1933, 64.
26Турски документи за историјата на македонскиот народ, серија прва, II,
Скопје 1966, 14, 100.
27 Турски документи за историјата на македонскиот народ, серија прва, III,
Скопје 1969, 62, 74, 168.
2Ѕ А. Матковски, Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија
(1700-1725), Скопје 1973, 22.
29 А. Матковски, Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија
(1725-1775), IV, Скопје 1979, 124.
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селото е запишано со формата Поздеш: „ Село П оздеиѓ . 30312 Во фуснотата авторот забележал дека селото не е убицирано.
Од К ’нчов името на селото е запишано со формата Поешоо, a во
заграда ja дава и формата ПоешовоЈ\ a кај Бранкоф е регистрирано како
Poechovoј2. Официјалното име на селото е Поешево.33
Од изнесените историски податоци за името на селото Поешево ce
дознава дека неговата постара форма била Поздешево. Името на селото
Поздешево е елиптично топонимиско образување кое има посесивно значење. Тоа потекнува од некогашната атрибутска синтагма *Поздешево (Село)
од која отпаднал именскиот дел изразен со апелативот село кој во јазичната
комуникација ce чувствувал како непотребен елемент, a придавката *Поздешево ce супстантивизирала, односно ce поименчила и продолжила да суштествува во форма на елиптично име. Во основата на името на селото Поздешево ce крие личното име Поздеш, a при неговото образување учествува
придавскиот суфикс -ев во формата за средеп род -ево, кој е палатална варијанта на посесивниот придавски суфикс -ов.34 Неговата семантичка вредност
ce изразува со значењето ’село кое му припаѓало на Поздеш‘.
Личното име Поздеш е хипокористично образување изведено од исчезнатите лични имиња *Позде, *Поздо со антропонимискиот суфикс -еш. Личните имиња *Позде, *Поздо ce образувани со суфиксите -е, односно со суфиксот -о од сложени лични имиња во чијшто состав ce содржи морфемата
позд- како што ce, на пример, антропонимите Поздерад, Поздивит и сл.
Личното име Поздерад е засведочено во чешката антропонимија: Poz.derad, кое е образувано со морфемите poz.de- и -rad3536.Во полапско-поморскиот
јазик е реконструирано личното име *Pozdëvolk во чијшто состав учествува,
исто така, морфемата pozdë-, a како втора компонента ce јавува морфемата volk3(\ Морфемата pozdë- што ce јавува како составен дел на овие два антропонима обично ce поврзува со старословенскиот прилог Позд^ ’доцнаЧ Во
македонските писмени споменици ce среќава прилогот Позд^ ’доцна4, како
и придавката П оздбнч»’доцен‘37*.
Личното име Поздивит, пак, е посведочено во македонската антропонимија. Овој антропоним ce наоѓа во основата на името на селото Поздивишта (Костурско). Антропонимот Поздивит е образуван од префиксот по, од компонента -зди- што е рамна на императивната форма од старословенскиот глагол збд^ ти со значење ’гради, прави, постави, темели£ и од компо-

30 Д. Ѓоргиев, op. eit, 88.
31 В. К/бнчов , op. c i t 236.
32 D. М. Brankoff, op. cit., 168.
33 С ист ем ат ски список на опш т ини и на населени места во С Р М , Скопје 1981, 17.
34 Љ. Станковска, М а кед о нск а о јк о н и м и ја , книга втора, Скопје 1997, 213.
35 Ј. Svoboda, op. cit., 95.
36 М. Malec, Star opol skie skrôcone nazwy osobowe od irnion dwuczlnowych , WroclawWarszawa-Krakow-Lodž 1982, 72.
37 M. Миовски, Х л у д о в п а р и м ејн и к - ли н гви ст ш ч к а а н а ли за , Скопје 1996, 255; В.
Десподова, С. Новотни, Е. Јачева-Улчар, М. Чичева-Алексиќ, С т а р о с ло вен с ко -м а к ед о н с к и р е ч н и к (со Грчки п а р а ле ли ), Скопје 1999, 324.
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нентата -вит рамна на општословенската именка *vit'h ’[господин, моќникЧ38
Со морфемата зде- во антропонимијата на полскиот јазик ce образувани
повеќе антропонимиски единици, en. Zdziebor, Zdzi(e)czest, Zdziegod, Zdziemir,
Zdzi(e)stryj, Zdzi(e)woj.39 Полскиот антропоним Zdziewit e образуван од морфемата zdie- и -wit, a овие морфемски делови ce содржат и во македонскиот антропоним Поздивит. Во хрватската антропонимија е посведочено личното
име Nezdis;40 a во чешката ce познати личните имиња Sdemil, Sderad, Sdeslav,
Sdibor, SdiVut, Nesda4]41Овие засведочени антропонимиски единици покажуваат дека морфемата зди-/зде- ce употребувала за образување на словенските
сложени лични имиња.
Инаку, хипокористични имиња изведени од основата г7озд- ce познати во
антропонимијата на словенските јазици, сп. хрв. Pozdis 243*, пол. Pozdek, Podzich 43 чеш. Pozden, Pozd«k, Poznan,44 pyc. Поздан, Поздек, Pozdeh, Поздвт(а) што
ce наоѓа во основата на презимето Поздвтин, Поздвли во основата на презимето Поздвлаев, П о зн лк ^
Во турските пописни дефтери бр. 993 и 988 од 1468 година за Битолската нахија името на селото Ротино (Битолско) е регистрирано со формата
Рахотино.46 Со извршениот попис во селото ce попишани 39 христијански
семејства. Во истиот облик Рахотино селото е забележено и во пописниот
дефтер од 1568 година за Битолската нахија, a во селото ce избројани 31
христијанско семејство.47
Bo XVI и XVII век името на селото Ротшно е регистрирано и во словенски писмени споменици. Така, во Слепченскиот поменик, чиишто записи датираат од XVI век, тоа е загшшано повеќепати: Po^othno, Po^öthn,Pnxothhw.48 П отоа, неговото име со формата Похоти е запишано во Трескавечкиот поменик, чиишто заииси датираат од XVII-XVIII век.49 Во обликот Рохотино името на селото е запишано во еден натпис од 1607 година, напишан над вратата

Љ. Станковска, Т о п о н и м и с к и ва р и ја ц и и во К о ст ур ск о -лер и нсксш ш о б л а с т ,
Македонските дијалекти во Егејска Македонија, Скопје 1994, 242-243.
ј9 М. Malec. Budowa morfologiczna staropolskich zlozonych imion osobowych, WroclawWarszawa-Krakövv-Gdansk 1971, 84.
40 M. Šimundić, Nepoznata hrvatska osobna imena s početka XIII stoljeća,
Onomatološki prilozi, VI, Beograd 1985, 80.
41 J. Svoboda, op. cit., 84, 104.
42 M. Šimundić, op. cit, 85.
43 M. Malec, Staropolskie skröcone nazwy osobowe od imion zlnowych. Wroclaw-Warszawa-Kraköw-Lödz 1982, 72.
44 J. Svoboda, op. cit., 290.
43 M. Морошкин, Славлнскш именословт^ или coöpanie славлнскихл» личнбјхлј
именл. Санктпетербургл, 1867, 152-153; С. Б. Веселовски’, op. cit., 251.
46 М. Соколоски, Турски документи за историјата на македонскиот народ,
опширни пописни дефтери од XV век, т. II, Скопје 1973, 151.
47 М. Соколоски, Битола и Битолско во XV и XVI век, Прилози на МАНУ,
Одделение за општествени науки, VI, 2, Скопје 1975, 53.
48 A. М. Селипдев, op. cit., 64.
49 A. М. Селшцев, ист о, стр. 145.
74

во манастирскта црквата во селото Сливница (Битолско) каде што е напишано со формата: wt Roxothno, Тодор Vaygeo.50
Во турските пишани извори од XVII век името на селото ce споменува
во еден список на нузул ханињата во Битолската каза од 1620 година каде е
запишано: „село Рахотино (Rohotino): 16 ханиња “51. Во 1636 година во обликот Рохотино “ името на селото ce споменува во една тужба покрената од
Али Челеби, жител на градот Битола, против селанецот Митре за невратен
заем во износ од 6 000 акчиња што ги зел Митре од таткото на тужителот
каде е запишано: „Го доведе зиммијата по име Митре од село Рохотино “,
во еден список на авариз-ханињата во Битолската каза спроведен во 1636
година тоа е запишано како „село Рахотино 12 ханиња “, тоа е забележено
во списокот за данокот џизие од христијаните во Битолскиот вилает направен во 1637/38 година каде стои: „село Рахотино хане 18“, како и во списокот за џелеп-ќешанот на Битолската каза од 1639 година каде стои: „Село
Рахотино овци 160“ 52 Селото ce споменува во пописот на парите на вакафот на покојниот Махмут-ага од 1640/41 година каде е запишано: „жителите на село Раотино - 8 500“.53 Во списокот на битолските села направен во
1705 година, името на селото е запишано како Рахотино,54 a во истиот облик Рахотино тоа е запишано и во списокот на селата во Битолската каза
од 1797 година.55
Од К ’нчов името на селото е забележено во обликот „Роотино“: б57Во
администрацијата ce употребува формата Ротино.'1
Поаѓајќи од изнесените документирани форми во словенските писмени
споменици, може да ce констатира дека денешниот облик на името на
селото Ротино произлегува од постарата негова форма Рохотино. Појавата на формата Рахотино во турските пишани извори може да е грешка на
писарот или на преведувачот, бидејќи во некои документи името на селото
е запишано и како Рохотино. Поради тоа што порано и дадовме предност на
формата Рахотино како најстара документирана форма на името на селото,
произлезе и нашето мислење дека основата на ојконимот е изведена од
личното име Рахота,58 Од овие причини овде сакаме да укажеме на тоа дека
словенските извори, иако понекогаш хронолошки потекнуваат од поново
50 И. Иванов, Бт>лгарски старини из М акедонил, ф ототипно издание,
Софил 1970, 62.
51 Турски документи за историјата на македонскиот народ, серија прва, I, Скопје
1963,49.
52 Турски документи за историјата на македонскиот народ, серија прва, III,
Скопје 1969, 59, 62, 74, 166.
53 Турски документи за историјата на македонскиот народ, серија прва, IV,
Скопје 1972, 13.
54 А. Матковски, Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија
(1700-1725), Скопје 1973.22.
55 А. Матковски, Турски извори за ајдутството и арамиството во Македонија
(1775-1810), V, Скопје 1980, 108.
56В. Ктзнчов, op. cit., 239.
57 Систематски список на општини и на населени места во СРМ, Скопје 1981, 17.
58 Љ. Станковска, Македонска ојконимија, книга прва, Скопје 1995, 214.
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време, сепак треба на нив да им ce даде приоритет, бидејќи информациите
што ги носат ce многу значајни при етимололошката анализа на ојконимите.
Сегашната форма на името на селото настанала по губењето на консонантот X во интервокална позиција и со контракција на еднородните вокали оо
во долго ö кое подоцна ja губи должината: Рохотино > Роотино > Ротино.
Името на селото Рохотино претставува посесивно елиптично име. Тоа
е добиено со супстантивизација на придавката од некогашната атрибутска
синтагма *РохоШино (Село) која е образувана со посесивниот придавски суфикс -ин во формата за среден род -ино. Во неговата основа ce наоѓа личното име Рохота. Од семантички аспект името на селото Рохотино означува
’село кое му припаѓало на Рохота‘.
Личното име Рохота е изведено од хипокористичното име Рохо со
суфиксот -та кој претставува полиморфемен деривациски елемент составен
од деминутивниот антропонимиски суфикс - т < -тт> и од хипокористичниот
суфикс -а. Овој антропонимиски суфикс бил продуктивен зборообразувачки
елемент и со него во македонската антропонимија ce образувани редица
лични имиња од хипокористици на -о\ Борота, Влкота, Вукота, Дарота,
Добротш, ДраГота, Калота, Красота, Љубота, Нинота, Радота, Робота,
Страота, Хранота и други.
Личното име Рохо претставува хипокористична форма која е изведена
од личното име Рох со суфиксот -о. Личното име Рох, кое е потврдено во
чешката и во полската антропонимија: Roch, е образувано со исчезнатиот суфикс -X < -х ћ од првиот слог на сложените имиња од типот на Родољуб,
Росомир, Ростислав. Идентично образување имаат, на пример, личните
имиња Дехо, Драхо и Рахо, кои ce проширени со суфиксот -о од постарите
имиња *Дех < Делимир, *Драх < ДраГомир, *Рах < Родослав, a од нив ce изведени дериватите: Дехан, Драхин, Драхња, односно Рахоја, Рахол, Рохче59601
Во антропонимиските системи на словенските јазици ce среќаваат и деривувани имиња од личното име Рох, сп. чеш. Rochl, Rochna, Rochnec,6() пол.
*Rochal, *RocheL, *Rochno, *Rochta6\ pyc. Рохкач, што ce наоѓа во основата на
антропонимот Рохкачев, регистрирано во 1564 година, Рохно62
Суфиксот -X има прасловенско потекло и бил продуктивен во сите
словенски јазици како антропонимиска зборобразувачка морфема. Хипокористичните имиња образувани со суфиксот -х ce засведочени во антропонимијата на другите словенски јазици, сп. струс. Rach, Svoch63, пол. Æz'ec/z во
основата на топонимот Biechowo,64 *Sirch во топонимот Sirchowo, *Sirzch во

59 Љ. Станковска, Речник на личните имиња кај Македонците, Скопје 1992, 94,
105,237.
60 Ј. Svoboda, op. cit., 294.
61 М. Malec, Staropolskie skröcone nazwy osobowe od imion dwuc zlnowych, WroclawWarszawa-Krakôw-Lôd/ 1982,25.
62 C. Б. Веселовскии, op. c il, 271.
63 T. Skulina, Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. II, Wroclaw-Warszawa- KrakowGdansk 1974,33.
64 F. Niecula, Nazwy miejscowe z sufiksami -ov-, -in- na obszarza Wielkopolskie i Malopolskie, Wroclaw 1971, 25.
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топонимот Sirzchowo, Wojch,65 буг. Бехо , Бехул , 6667 срп. Прах(о) во основата на
ојконимот Прахово (Србија), Раха, Рахо, Стохан 61
Во македонскиот антропонимиски систем суфиксот -х одамна ja изгубил
својата продуктивност. Денес го препознаваме во малубројните лични имиња што ce сочувале во нашата топонимија, сп. Бех од Беломир, Берислав,
Бух од Будимир, Б./шјс од Владимир, Властимир што ce наоѓаат во основата
на имињата на селата Бешишта (Прилепско),68 Був (Леринско),69 Лавце (Тетовско).70

65 М. Malec, Staropolskie skröcone nazwy osobo we od imion dwuczinowych, WroclawWarszawa- Krakow-L6dž 1982, 81-82.
66 И. Заимив, op. cir., 20.
67 М. Грковић, op. cit., 171, 189.
68 Љ. Станковска, Македонска ојконимија, книга втора, Скопје 1997, 14.
69 Љ. Станковска, Македонска ојконимија, книга прва, Скопје 1995, 34-35.
70 Љ. Станковска, Етимологијата на името на селото Лавце и неговата топони
мија, Balcanoslavica, 22-24, Прилеп 1998, 235.
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Ljubica STANKOVSKA
ETYMOLOGIE DES NOMS DES VILLAGES DE PODINO,
POESEVO ET ROTINO
Résumé

Dans cet article l’auteur traite des questions relatives à l’etymologie des noms des
villages de la région de Bitola: Podino, Poesevo et Rotino. Sur la base d’une analyse
effectuée, l’auteur constate que la racine des noms de ces villages se trouve dans les
noms propres de Pogodin ou Pogoda, Pozdes et Rohota, qui appartiennent à l’ancien
fonds d’antroponymie général slave.
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