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Насловот на оваа книга, „Енциклопедија 
на македонските имиња“, ни ја намет-

нува потребата накусо, збор по збор, истиот 
да го објасниме. Под имиња се подразбираат 
личните имиња. Во македонската култура 
и традиција на децата им се дава само едно 
име. Тоа не е секаде така. На пример, во ри-
мокатоличкиот свет децата добиваат едно 
име при раѓањето, а друго име при крште-
вањето. Во тој случај, најчесто, прводоби-
еното име е она што најмногу се користи, 
додека второто има само црковен контекст. 
Но, може да биде и обратно. Да речеме, во 
германската култура поголемо значење му се 
дава на крстеното име, па така, доколку тре-
ба да се изостави едно од имињата на Јохан 
Себастијан Бах или Јохан Волфганг Гете, се 
изостава прводобиеното, а се задржува кр-
стеното. Во некои делови од православниот 

свет, како Грција, не е чудно децата да до-
бијат по две имиња, при што едно е крстено-
то име, а другото е според некој светител кој 
родителите би сакале детето да го има како 
втор заштитник. 

Вториот збор од насловот упатува на тоа 
дека во оваа енциклопедија сме се ограни-
чиле на имињата кои се употребуваат помеѓу 
македонското население. Не значи дека тие 
имиња се по потекло македонски, и најчесто 
не се, туку дека се во употреба помеѓу етнич-
кото македонско население. 

Првиот збор, пак, од насловот има зна-
чење на сеопфатност и сметаме дека е соод-
ветен, заради тоа што во книгата е застапен 
доволно голем процент од македонските 
имиња кои се во употреба, како и оние кои 
денес се вон употреба, но за кои имаме све-
доштва и траги дека се користеле. 

ПРЕ Д Г ОВОР
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ЗА ИМЕНУВАЊЕТО

Името на човекот е она по што другите 
го препознаваат, му се обраќаат и го паметат. 
Затоа никој не им дава на своите деца имиња 
немарно или по случајност. Истото е и кога 
човек самиот за себе одредува име. Секогаш 
постои грижата името не само да биде уба-
во, туку и да има добро значење. Тука веќе 
до израз доаѓаат внатрешните убедувања 
и принципи од кои се раководи оној што го 
дава името. 

Така, христијаните уште од првите ве-
кови на христијанството почнуваат да го 
развиваат обичајот да даваат христијански 
имиња, односно имиња на некои христијан-
ски светители, или имиња поврзани со са-
миот Господ.

Бидејќи македонското население е, во 
најголем дел, христијанско, при имену-
вањето преовладува овој принцип, па затоа 
најголемиот дел од македонските имиња се 
христијански.

Но, покрај нив, бидејќи културата не е 
херметички затворена и изолирана, се јаву-
ваат и имиња коишто потекнуваат и при-
паѓаат на други култури, а со кои нашиот 
народ бил во контакт. 

Доколку се обидеме да направиме кус 
историски преглед на традицијата на име-
нувањето кај македонските Словени, ќе го 
увидиме постоењето на следните периоди:

1. Претхристијански период – каде што 
имињата, скоро исклучиво, се словенски.

2. Примање на христијанската вера – 
употребата на словенските имиња се намалу-
ва, а сè повеќе се употребуваат христијански-
те имиња.

3. Турско ропство – влијание од новите, 
нехристијански култури со кои се дошло во 
контакт.

4. Атеистичка идеологија – избегнување 
на христијанските имиња и враќање кон 
словенските, кои најчесто не се застапени во 
христијанскиот календар.

5. Посткомунистички период – насоче-
ност кон западната цивилизација.



7енциклопедија на македонски имиња – предговор

Да погледнеме каква трага оставиле 
овие периоди, односно кои имиња денес го 
составуваат корпусот на македонски имиња.

СЛОВЕНСКИ ИМИЊА

Пред примањето на христијанската вера, 
кај словенското население, природно, доми-
нирале словенските имиња. Иако подоцна 
нивната употреба значително се намалува, 
сепак, во сите подоцнежни периоди, и до ден 
денес, тие се останати како основа на фондот 
на имиња. 

Словенските имиња би можеле да се 
класифицираат според нивното значење во 
неколку категории:

1. Цветови, растенија, билки: Темјануш-
ка, Јасен, Смилен, Јагода

2. Животни: Срна, Голубин, Волкашин, 
Лав, Паун

3. Пагански божества: Весна, Давор
4. Поврзани со војување: Војдан, Бранко
5. Кои означуваат нешто мило или дра-

го: Мила, Милан, Драган

6. Кои означуваат убавина, добрина или 
радост: Убавка, Красимир, Добре, Раде

7. Карактеристики: Мирко, Веселин, 
Љупчо, Вера, Правда

8. Кои означуваат цврстина и трајност: 
Стојан, Стамена, Трајан, Темелко

9. Броеви: Првослав, Петко
10. Профилактички имиња, давани за од 

детето да бегаат болестите и злите духови: 
Страхил

11. Христијански имиња: Богдан, Воскре-
сија, Божидар

12. Имиња кои едноставно означуваат 
чедо или создание Божјо, обично давани кога 
било неопходно детето по раѓањето што по-
бргу да се крсти, заради опасност дека нема 
да преживее: Чедомир, Саздо.

За словенските имиња карактеристични 
се комбинациите од два збора во кои втори-
от е поврзан со слава, љубов, милина, радост 
или мир (со тоа што понекогаш наставката 

„мир“ има значење „славен, велик“): Све-
тислав, Драгољуб, Радмила, Милорад, До-
бромир. Некогаш дури може првиот збор од 
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името да биде несловенски, меѓутоа името 
да биде словенизирано со наставката, како 
на пример, името Томислав, кое е составено 
од арамејското име Тома и наставка изведена 
од словенскиот збор „слава“.

Постојат и други начини да се словени-
зира некое име кое нема словенско потекло 
(и, повторно, оваа пракса е присутна и вон 
словенскиот свет), кога странското име се 
поврзува со некој словенски збор, иако извор-
но името нема сличност со тој збор. Такви 
примери се имињата: Гордан / Гордана, кои 
се смета дека потекнуваат од фригиското име 
Гордиј, а денес го здобиле значењето на не-
кој што е горд; Дејан / Дејана, кои се смета 
дека потекнуваат од латинскиот збор деус, 
а денес се толкуваат како имиња поврзани 
со зборот „дејание“; Борис и Бојан кои имаат 
прабугарско потекло, а денес се поврзуваат 
со зборот борба и бој; Видан / Виданка кои 
се смета дека потекнуваат од латинското име 
Вит, а денес звучат како да се поврзани со 
словенскиот збор „вид“ и други. 

Вон словенскиот свет,  примери за реин-
терпретација на имињата се: името Моника, 
кое има потекло од северна Африка и нејасно 
значење, но во гркојазичниот свет се толкува 
како „единствена“, поради сличноста со грч-
киот збор „монос, мони“ – една, единствена, 
додека во латинскиот свет се толкува како 

„советник“, поради сличноста со глаголот 
„монео“ – советува, поучува, или името Иг-
натиј, кое има етрурско потекло и нејасно 
значење, и чија изворна форма е Егнатиј, но 
поради сличноста во звучност со латинскиот 
збор „игнат“ добива значење на „огнен“, и се 
пишува со почетно И наместо изворното Е.  

ХРИСТИЈАНСКИ ИМИЊА

Со доселувањето на јужните Словени на 
Балканот, тие дошле во допир со постоечката, 
силна и веќе добро дефинирана христијан-
ска култура во Источното Римско Царство. 
Се смета дека уште пред примањето на 
христијанската вера, Словените почнале да 
примаат одредени елементи од новата кул-
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тура со која се запознале, помеѓу другото и 
личните имиња. 

Меѓутоа, влијанието на таа нова култу-
ра драстично се зголемило со покрстувањето 
на Словените. Поради обичајот на христија-
ните на децата да им се даваат имиња на 
светители, со цел тој светител да биде ни-
вен заштитник во животот, христијанските 
имиња станале доминантни, и такви се ос-
танати до денес.

Според јазичното потекло христијански-
те имиња се делат на неколку вида:

ЕВРЕЈСКИ ИМИЊА

Еврејските имиња се влезени во упо-
треба првенствено преку Светото Писмо. 
Нивното потекло може да води до разни ва-
ријации поврзани со Бога – Михаил („Кој е 
како Бог?“), Гаврил („Бог е мојот силен маж“), 
Илија („Господ е мојот Бог“) и сл., директно 
или индиректно, но може и да сосема пои-
накво, според цветови – Сузана (крин) или 
животни – Јона (гулаб), Рахила (овца), Леа 

(крава), слично како и словенските имиња. 
Исто така, бидејќи првите христијани биле 
Евреи, еврејските имиња се влезени во упо-
треба и преку нивната присутност во житија-
та на светиите и христијанскиот календар.

Помеѓу Јужните Словени, присутноста 
на старозаветните еврејски имиња е многу 
поголема одошто кај Источните или Запад-
ните Словени, каде што старозаветните ев-
рејски имиња се скоро сигурен показател за 
еврејското потекло на човекот. Претпоставка 
е дека можната причина за тоа е блискоста, 
во времето на турското ропство, со исламски-
от свет, каде старозаветните имиња се мош-
не присутни.

ГРЧКИ ИМИЊА

Грчките имиња биле доминантни во Ис-
точното Римско Царство и затоа остануваат 
доминантни и помеѓу словенските народи 
кои токму преку тоа царство го примиле 
христијанството. Но, според своето потекло, 
тие најчесто не само што не се христијански, 
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туку се поврзани со многубожните верувања 
на народот, присутни пред примањето на 
христијанската вера. Многумина христијани 
потекнувале од таква многубожечка средина, 
и кога ја примиле Христовата вера, најчесто 
не ги менувале своите имиња. Кога тие завр-
шиле маченички, или поради друга причи-
на биле вброени во христијанскиот календар 
како светители, тогаш  и нивните имиња до-
биле христијански контекст, и понатаму до 
ден денес се шират поради таквиот контекст, 
а не поради нивното изворно значење.

Изворното нивно значење може да биде 
поврзано со некое античко божество, такви 
се имињата Димитар (посветен на божи-
цата Деметра), Дионисиј (посветен на Ди-
онис), Артемиј (посветен на Артемида) итн. 
Се смета дека и еден добар дел од другите 
грчки имиња, кои не се директно поврзани 
со паганските божества, се со нив поврза-
ни индиректно, преку епитетите кои им се 
припишувале на тие божества. Па така, со 
божеството Зевс се смета дека се поврзани 
следните имиња: Георгиј (земјоделец), Ни-

кифор (победоносец), Иринеј (мирен), Васи-
лиј (царски), Панкратиј (сесилен) и други. Со 
Хера се смета дека е поврзано името Стефан 
(венец), со Афродита – Маргарита (бисер) и 
Пелагија (морска) и така натаму. 

Христијанските грчки имиња се особено 
присутни, и такви се Теодор (Божји дар), Те-
одот (од Бога даден), Христо (Христов), Хрис-
тофор (Христоносец) и други.

 
ЛАТИНСКИ ИМИЊА

За латинските имиња важи сето она 
што го кажавме и за грчките имиња, однос-
но и тие биле имиња кои немале христијан-
ско потекло, но кога нивните носители биле 
вброени помеѓу светителите, веќе никој не 
го оспорувал христијанскот контекст на тие 
имиња. Латинските имиња биле широко рас-
пространети во целата Римска Империја, па 
и во источниот нејзин дел од каде што влег-
ле во употреба во словенскиот свет.

Според значењето, латинските имиња 
исто така може да се директно поврзани со 
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некое паганско божество – Мартин (посветен 
на богот Марс), Меркуриј (според божество-
то Меркур), Венера (според истоименото бо-
жество) и сл., или пак индиректно, преку 
епитетите на божеството, на пример помеѓу 
епитетите на Марс се јавуваат: Виктор (побе-
дник), Валериј (бодар) и други. 

Латинските имиња имаат и една друга 
особеност, која не ја среќаваме кај грчките 
имиња, а тоа е дека постојат имиња кои про-
излегуваат од презимињата на видните рим-
ски семејства, а нивното значење не е сосема 
јасно. Примери за такви имиња се: Јулиј и 
Антониј.

АРАМЕЈСКИ, ПЕРСИСКИ И КОПТСКИ (ЕГИ-
ПЕТСКИ) ИМИЊА

Помеѓу христијанските имиња по-
стојат и такви со друго потекло, освен ев-
рејско, грчко и латинско. Најчесто се работи 
за арамејски имиња (Тавита, Томе, Тадеј), 
персиски (Дарија, Кир, Кира) и коптски (еги-
петски) имиња (Паисиј, Мина, Пахомиј). 

Според своето значење, тие, повторно, 
најчесто немаат христијанско потекло, туку 
можат да имаат паганско потекло, како Па-
исиј (посветен на божеството Изида), или 
имиња на животни, како Тавита (што значи 
срна), Пахомиј (сокол) или нешто сосема дру-
го, како Кир (сончев).

ДРУГИ ИМИЊА

ГЕРМАНСКИ И СКАНДИНАВСКИ ИМИЊА

Имиња со германско и скандинавско по-
текло се прифатени преку источните Слове-
ни, пред сѐ Русите, кои уште пред да го при-
мат христијанството, усвоиле некои имиња 
од нивните соседни култури. Примери за 
вакви имиња се: Олег, Игор и Оливера.

ПРАБУГАРСКИ ИМИЊА

Прабугарските имиња, пак, се присутни 
заради блискоста со Бугарија, уште од време-
то на бугарските царства кои се протегале и 



12 енциклопедија на македонски имиња – предговор

на територијата на Македонија. Дел од овие 
имиња се и имиња на светци од календарот, 
како на пример Борис или Бојан, додека дру-
ги немаат поврзување со христијанството, и 
такви се: Круме, Шенка, Аспарух.

ТУРСКИ, АРАПСКИ И ПЕРСИСКИ (ПОВТОР-
НО) ИМИЊА

Петвековното турско ропство остави-
ло видливи траги и во именувањето. Така, 
денес имаме во употреба турски, арапски и 
персиски имиња кои се последица на влија-
нието коешто дошло преку Османлиите: Сул-
тана, Алтана, Зафир, Јасмина и други.

„МОДЕРНИ“ ИМИЊА

Многу големи траги има оставено пе-
риодот на идеологијата на атеизмот која го 
обележа периодот на Социјалистичката Ре-
публика Македонија во составот на Соција-
листичката Федеративна Република Југосла-
вија. Државната атеистичка идеологија, иако 

не била толку радикална, како во Сојузот на 
Советските Социјалистички Републики, се-
пак, оставила значителен белег. Во тоа вре-
ме, не само што воопшто не се внимавало 
на тоа имињата да бидат христијански, туку 
имало тенденција да се даваат имиња кои не 
постојат во православниот календар. Тогаш 
нагло расте популарноста на имиња како Зо-
ран, Горан, Росица, Весна, Славица и други. 
Тогаш се појавуваат и имиња кои се поврза-
ни со индустриско-технолошкот развој, како 
Трактор, Ракета, Напредок и други. Меѓутоа, 
денес сите тие се скоро сосема исчезнати.

ЗАПАДНИ ИМИЊА

Денес, пак, има друга тенденција: зара-
ди насоченоста на нашето општество кон за-
падната цивилизација, стануваат популарни 
имиња од западниот свет. Овие имиња, се-
пак, во најголемиот дел се христијански, би-
дејќи корените на западната цивилизација 
се во христијанството, но нивната форма 
најчесто е несвојствена за нашиот јазик. Па 
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така, среќаваме Лара наместо Лариса, Миа 
наместо Марија, Мелани наместо Меланија и 
слично. Но, постојат и имиња кои иако имаат 
христијански контекст, се поврзани со римо-
католицизмот и не можат да најдат соодвет-
но место во православното христијанство. 
Такви се имињата Ренато (повторно роден), 
Клара и Тереза (имиња на римокатолички 
светителки кои не се прифатени во право-
славниот свет).

Овој тренд во последните неколку деце-
нии доведува до тоа, сѐ повеќе да бидат ис-
тиснати словенските имиња од употреба. Тоа 
се гледа и според официјалната статистиката 
на имињата. Додека во времето на турското 
ропство, во 16 век, според документите од 
Отоманската империја, од десетте најчести 
машки имиња шест биле словенски,* во 2018 
година, според податоците од државниот За-
вод за статистика, помеѓу десетте најчести 
машки имиња нема ниту едно со словенско 

* Види: Мазгански, Јован: „Личните имиња во 
Република Македонија: 16 и 21 век (статистичка 
обработка)“, Култура, Скопје, 2013.

потекло. Првото словенско име што се јавува, 
е на 22 место.

ЗА КНИГАТА

Во оваа книга се опфатени 2.000 имиња. 
За секое име е дадено неговото потекло, зна-
чење, и толкување. Значењето, првенствено, 
се открива етимолошки, според зборот од 
каде што доаѓа името. Потеклото е дадено во 
однос на јазикот од кој доаѓа името. Толку-
вање е дадено кај оние имиња чие значење ја 
надминува буквалната смисла на зборот или 
зборовите од кои тоа име е составено.

Дополнително, за секое име е наведено 
кога слави именден, односно со кој светител, 
или со кој новозаветен настан, е тоа поврза-
но. 

Притоа, вложен е поголем напор да се 
направат овие поврзувања. Принципот на кој 
се прави тоа, самиот по себе, не е уникатен, 
ниту нов. Тој принцип се базира на поврзу-
вањето на словенските со другојазичните 
имиња според нивното значење. 
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Така, ние сме навикнати некои грчки 
имиња да ги користиме во превод на словен-
ски, па затоа маченичките Писти, Елпида 
и Агапи, кои пострадале заедно со нивната 
мајка Софија, редовно ги преведуваме на 
словенски, па дури и изворното грчко име на 
овие светителки е заборавено и не се спомну-
ва во нашиот календар, каде се запишани 
како: маченички Вера, Надеж и Љубов и нив-
ната мајка Софија. Исто е со латинското име 
Лео кое секогаш стои преведено како Лав.

Кај некои други грчки имиња на свети-
тели, пак, ги спомнуваме и изворната форма 
на името, и словенската, веднаш до неа, или 
дадена во заграда. Такви примери се Парас-
кева – Петка, каде што Петка е словенскиот 
превод на грчкото име Параскева, или Фоти-
на (Светлана). 

Но, она што е ново во оваа книга е оп-
сегот во кој се применува овој принцип на 
поврзување на словенските имиња со несло-
венските преку нивното значење. Не се за-
станува само на оние примери кои веќе по-
стојат во употреба, туку е направен обид да 

се поврзат скоро сите македонски имиња со 
имињата од православниот календар, според 
нивното значење.*

Ова сметаме дека е битно од неколку 
причини. Прва причина е тоа што на овој 
начин словенските имиња престануваат да 
бидат „второкласни“ или помалку интересни 
и се доведуваат на исто ниво како и тради-
ционалните христијански имиња од грчко, 
латинско и еврејско потекло. 

Исто така, треба да се напомене дека во 
одредени црковни кругови се настојува сите 

*  Претходно, само малкуте имиња за кои се ко-
ристел превод на словенски биле поврзувани 
според значењето, додека останатите имиња 
биле поврзувани според звучноста. Па така, оној 
што се викал Славе именден славел на денот на 
светиот Сава (Освештен), не заради тоа што овие 
две имиња, Славе и Сава, имаат исто или слично 
значење, туку едноставно затоа што постои слич-
ност по звучност. Според истата логика се повр-
зувале имињата Волкан со Василиј, Тихомир со 
Тихон, Бојан со празникот Богојавление, Трајанка 
со Татјана итн.
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имиња на децата да бидат според православ-
ниот календар, инаку се сметаат за недостој-
ни да се дадат на Светото Крштение. Ваквиот 
пристап неправедно ги декласира словенски-
те имиња, како недостојни за еден христија-
нин, за сметка на несловенските имиња, кои 
најчесто не само што немаат христијанско 
значење, туку голем дел од нив се со паган-
ско потекло. Останатите, пак, другојазични 
имиња од календарот, кои немаат паганско 
потекло, во голема мера според значењето 
воопшто не се разликуваат од словенски-
те имиња. Така, на пример, Иларион е ис-
тозначно со името Веселин, Харитон со Радој, 
односно Ратко, Хионија со Снежана, Агапит 
со Љубен и така натаму. Кога тоа го знаеме, 
се прашуваме, која е смислата да се отфрла-
ат словенските имиња, за да се заменат со 
туѓи кои или го имаат истото значење, или 
може да се по своето потекло не помалку не-
христијански од словенските?

Сметаме дека тоа нема никаква смисла и 
дека со доведувањето на словенските имиња 
на исто рамниште со латинските, грчките и 

еврејските, се придонесува за унапредување 
на целокупната словенска култура.

Друга причина заради која сметаме дека 
е битен овој пристап, е тоа што во христијан-
ството постои традиција да се смета за небе-
сен покровител светителот чие име го носи-
ме. Родителите кога го даваат името на еден 
светител на своето дете, се надеваат дека тој 
светител ќе му биде заштитник, а понатаму 
детето кога ќе порасне гради посебен однос 
на почитување на тој светител со тоа што 
особено го празнува денот на неговиот спо-
мен, или, како што се вели, слави именден. 
Традицијата за празнување на именденот е 
широко распространета во христијанскиот 
свет, не само помеѓу православните, туку и 
кај другите христијански деноминации, и 
би рекле дека е ова општо прифатен обичај. 
Исклучок од тој обичај имаме кај српскиот 
народ за кого е карактеристично прославу-
вањето не на личниот небесен покровител, 
туку на заштитникот на целиот дом, и тоа се 
нарекува „куќна слава“. Овој обичај има свој 
историјат, во кој нема да навлегуваме тука, 
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туку само ќе кажеме дека заради тоа кај срп-
скиот народ многу поретко постои обичај да 
се слави именден, и затоа и со поголема лес-
нотија се даваат имиња кои не се присутни 
во календарот, туку се народски. Затоа, таму 
многу почесто се застапени имиња како: Не-
бојша, Синиша, Стојадин, Милева и слично.

Значи, се надеваме дека заради овој наш 
обид за поврзување на словенските имиња со 
христијанските, оние кои се нашле дека но-
сат име кое го нема во православниот кален-
дар, сепак, ќе можат да најдат кој е нивниот 
небесен покровител и кога слават именден. 
Бидејќи, кога луѓето почнуваат да се интере-
сираат за верата, обично бараат начин како 
да се поврзат со Црквата, а еден од чести-
те начини на тоа поврзување е токму про-
славувањето на својот заштитник, се наде-
ваме дека преку овој труд ќе се олесни тој 
прв чекор.

ЗАБЕЛЕШКИ

Оваа книга е поделена на два дела. Во 
првиот дел се поместени сите имиња кои 
ги опфаќа оваа книга, и основните, и изве-
дените форми на имињата. Сите тие се под-
редени по азбучен редослед. За секое име е 
напишано значењето, потеклото, изворната 
форма, и именденот, односно со кој светител 
или новозаветен настан се поврзува името и 
на кој датум се прославува. Доколку некое 
име е вклучено и во вториот дел од книгата, 
тогаш во првиот е наведено на која страна 
од вториот дел се наоѓа објаснувањето за тоа 
име, а целото објаснување на името е помес-
тено само во вториот дел, за да се избегне 
повторување.  

Вториот дел од книгата ги опфаќа само 
почесто употребуваните имиња, според нив-
ната основна форма, додека најпознатите из-
ведени форми, како и формата на името во 
другиот род се напишани како дополнување 
на објаснувањето. За именденот, кој се повр-
зува со светител или новозаветен настан, е 
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даден кус опис и назначени се датумите кога 
се прославува. 

Овој опис сметаме дека е мошне значаен, 
затоа што ја покажува суштинската причина 
заради која се дава одредено име. Иако, се-
како, многумина ги бираат имињата според 
тоа дали им се допаѓаат по звучност, или ги 
поврзуваат со личности со тоа име кои им се 
драги и значајни, сепак е клучно да се знае 
и изворната причина за постоењето или за 
распространетоста на имињата.

Доколку за некое име постојат повеќе ва-
ријанти за прославување на именденот, тие 
се наведени на дното на страницата, во скра-
тена форма. 

КАЛЕНДАР

Датумот кога се прославуваат светите-
лите е напишан прво според новиот стил, 
односно грегоријанскиот календар, наречен 
уште и светски, којшто е главниот календар 
според кој се раководиме; а потоа и според 
стариот стил, односно јулијанскиот календар, 

исто така наречен – црковен, бидејќи спо-
ред него се раководи Православната Црква. 
На нашите простори, државата, тогашното 
Кралство на Србите, Хрватите и Словенците, 
го напуштила стариот календар, а го прифа-
тила новиот во 1919 година, додека Црквата 
не направила таква промена, и од тогаш по-
стојат во употреба паралелно овие два кален-
дари. Долги векови претходно државниот ка-
лендар не се разликувал од црковниот.

ВРЕМЕНСКА ОЗНАКА

Во вториот дел од книгата, каде што 
имињата се поврзани со христијанските све-
тители, веднаш до името на светителот, во 
заграда е напишано времето во кое живеел, 
или со римски бројки, доколку се работи за 
век, или со арапски бројки, доколку се рабо-
ти за година. Притоа, наведената година е 
годината на смртта, затоа што во христијан-
ството, кај светителите се чествува крајот, а 
не почетокот на нивниот живот.





ПРВ ДЕЛ





27енциклопедија на македонски имиња

A
Аарон – види Арон
Абрам – руска варијанта на Аврам
Авксенти, Авксентие – види Авксентиј
Авксентиј (грчко: Αὐξέντιος) м. од глаголот 

αὐξάνω – се з�олемува, се засилува, се шири, 
рас�е, се �реумножува. Преподобен Авксен-
тиј, 27 февруари (н.ст.) / 14 февруари (ст.ст.).

Авраам, Авраамиј, Аврамиј – варијанти на 
името Аврам

→ Аврам – види страна 91
Агапи – варијанта на Агапија
Агапија (грчко: Ἀγάπη) ж. љубов. Види страна 

337
Агата – англиска верзија на Агатија
Агатангел (грчко: Ἀγαθάγγελος) м. �обар 

весник, оној кој носи �обри вес�и. Од зборо-
вите ἀγαθός – �обар, бла�оро�ен, �олезен и ἄγ-
γελος – ан�ел, весник. Новомаченик Агатангел 
Битолски, 2 март (н.ст.) / 17 февруари (ст.ст.).

→ Агатија – види страна 158
→ Агатон – види страна 157
Агафа, Агафија – руска верзија на Агатија

Агнес, Агнеса – варијанти на Агнија
→ Агнија – види страна 92
Ада – скратено од Адела
→ Адам – види страна 93
Адамина – англиски, женска форма на Адам
Адела (германско: Adela) ж. бла�оро�на, од 

германскиот збор adel што значи бла�оро�-
но. Според значењето, името е идентично со 
Благородна. Види страна 167

Аделаида (германско: Adalheid) ж. бла�оро�на 
�о ро�. Од зборовите adel што значи бла�о-
ро�но и heid – ви�, ро�, из�ле�. Не ни е познат 
светител со ова име. Види страна 342

Аделија, Аделина, Аделка, Ади – варијанти 
на Адела

Адриан, Адриано, Адриатик – варијанти на 
името Адријан

→ Адријан – види страна 94
Адријана – женска форма на името Адријан
Азра (арапско: ءارذع) ж. �евица. Идентично зна-

чење со името Агнија. Види страна 92
Аксенија – варијанта на Ксенија
Аксенти, Аксентие, Аксентиј – варијанти на 

Авксентиј
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Алберт (германско: Adalbert) м. германско 
благородничко име. Составено е од зборови-
те adal што значи – бла�оро�ен и beraht што 
значи све�ол. Не ни е познат светител со ова 
име. Види страна 342

Алберто – италијанска варијанта на Алберт
Алек, Алекс – скратено од Александар
→ Александар – види страна 95
Александер, Александр – види Александар
→ Александра – види страна 96
Алексеа – види Алексија
Алексеи – види Алексеј
→ Алексеј – види страна 118
Алексеја, Алексиа – варијанти на Алексија
Алексија – женска форма на името Алексеј
Алексиј, Алексо – варијанти на Алексеј
Алена – словенска варијанта на Елена
Алимпие, Алимпиј – види Алипиј
Алина – варијанта на Адела
Алипие – види Алипиј
Алипиј (грчко: Ἀλύπιος) м. оној којш�о нема 

жалос�и. Преподобен Алипиј столпник, 9 
декември (н.ст.) / 26 ноември (ст.ст.).

Алиса – нагалено од Аделаида

Алка, Алки – скратено од Алкеста
Алкеста (грчко: Ἄλκηστις) ж. онаа која е с�о-

собна и силна. Произлегува од грчкиот збор 
ἀλκηστής – с�особен, а тој пак од зборот ἀλκή 
– силен. Не ни е познат светител со ова име. 
Види страна 342 

Алкестида, Алкисти – варијанти на Алкеста
Алон – варијанта на Елон
Алона – варијанта на Елона
Алтана (монголско и турско) ж. на монголски 

значи: зла�на, а на турски: црвена зора. Со-
одветствува на словенското име Злата. Види 
страна 184

Алфеј (еврејско: פלח (Халаф)) м. �ромена. 
Апостол од 70-те Алфеј, 8 јуни (н.ст.) / 26 мај 
(ст.ст.).

Аљоша – руски, нагалено од Алексеј
Амвроси, Амвросие – види Амвросиј
Амвросиј (латинско и грчко: Ambrosius) м. ла-

тинизирана форма на грчкото име Ἀμβρόσιος, 
што значи божес�вен, оној којш�о не уми-
ра. Свети Амвросиј Милански, 20 декември 
(н.ст.) / 7 декември (ст.ст.).

→ Амфилохиј – види страна 314



29енциклопедија на македонски имиња

→ Ана – види страна 97
Ананија (еврејско: היננח) м. бла�о�а� Гос�о�о-

ва. Апостол од 70-те Ананија, 14 октомври 
(н.ст.) / 1 октомври (ст.ст.).

Анастазија – види Анастасија
Анастас, Анастаси – варијанти на Анастасиј
→ Анастасиј – види страна 98
→ Анастасија – види страна 99
Анатоли – варијанта на Анатолиј
→ Анатолиј (Исток) – види страна 100
Ангел (грчко: Ἄγγελος) м. според небесни-

те битија – ангелите. Зборот ἄγγελος значи 
�ласник, весник, �ра�еник, оној кој �ренесу-
ва �орака. За именден вообичаено се зема 
Собор на сите небесни сили – види страна 
248 Во некои краишта има обичај за имен-
ден да се зема празникот Благовештение, 
кога Архангелот Гавриил ѝ го објавил на 
Пресвета Богородица раѓањето од неа на 
Спасителот на светот – види страна 338 

Ангела, Ангелина – женска форма од името 
Ангел.

Ангеле, Ангелко, Ангелче, Ангелчо – нага-
лено од Ангел

Андон – скратено од Антониј
Андонела – италијански, нагалено од Анто-

нија
Андра – женска форма на името Андреј
Андре, Андреас, Андреја, Андрија – варијан-

ти на Андреј
→ Андреј – види страна 101
Андријана – женска форма од името Андреј
Андриј, Андријан – види Андреј
Анѓа, Анѓела, Анѓелина – види Ангела
Анѓел, Анѓеле, Анѓелко – види Ангел
Ане – нагалена форма од неколку имиња, нај-

често од Ана
Анелија – бугарски, нагалено од Ангела
Анести – грчки, скратено од Анастасиј
Анета – варијанта на Ана
Анжела, Анжелика, Анжелина – види Ангела
Ани – нагалено од неколку различни имиња, 

најчесто е од Ана
Аника – варијанта на Ана
→ Анисија – види страна 102
Анита, Аница, Анка, Анкица – варијанти на 

името Ана
Анте – скратено од Антониј
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Именден

други светители со истото име

91Аврам
машко име          оригиналната форма на името е: ָרְבַא потекло на името: еврејско        (Аврахам) םָה
значење на името: татко на многумина. 
други форми на името: Авраам, Аврамиј, Абрам

Праотец Авраам 
22 октомври (по нов стил) / 9 октомври (по стар стил)

Родоначалник на сиот Еврејски род, со кого Бог склучи Завет 
дека ќе го направи татко на многу народи. Слушајќи го Бога, 

Авраам излезе од својата земја, од градот Ур и се насели во земјата 
Ханаанска. Кај Мамврискиот даб, каде што се насели Авраам, му се 
јави Господ во вид на тројца странци кои Авраам ги прими и угос-
ти. Еден од гостите рече: „Следната година кога повторно ќе бидам 
кај тебе, во ова време, твојата жена ќе има син“. И навистина, кога 
Авраам имаше 100 години, Сарра му го роди синот Исаак. Кога Гос-
под го побара тоа од него, Авраам беше подготвен да го жртвува и 
својот возљубен син Исаак, што му се прими како вера во воскресе-
нието и во семоќноста Божја. Откако поживеа сто седумдесет и пет 
години, Авраам мирно Му го предаде својот дух на Господа Бога.

Мч. Авраамиј Бугарски (1229)
19 март (н.ст.) / 6 март (ст.ст.)

Преп. Аврамиј Смоленски (XIII)
3 септември (н.ст.) / 21 август (ст.ст.)



Именден

други светители со истото име

92 Агнеса
женско име        оригиналната форма на името е: Agnes         потекло на името: латинско и грчко

значење на името: латинскиот збор agnes значи јагне. Се смета дека името Agnes изворно потекнува од 
грчкото име Ἁγνὴ, што значи чиста, девствена, а латинското толкување е реинтерпретација.

други форми на името: Агнија, Инес

Маченичка Агнија дева (304)
3 февруари (н.ст.) / 21 јануари  (ст. ст.) и на 18 јули (н.ст.) / 5 јули (ст.ст.)

Се роди во Рим, во семејство на благочестиви родители, и беше воспитана во 
христијанската вера. Кога имаше 13 години, откажа да се омажи за синот на 

началникот на областа и да му принесе жртва на паганското божество Веста. За-
ради тоа беше казнета – гола испратена во јавна куќа. Но, Бог устрои да ѝ порасне 
косата толку многу, што ѝ го покриваше целото тело како облека, а во куќата ја 
пресретна ангел Божји кој ја покри со таква блескава светлина, што оние кои 
беа таму не можеа ниту да ја гледаат. Младичот кој ѝ ги предизвика сите овие 
неволји влезе во собата за да ја обесчести, но веднаш падна мртов. По молба на 
таткото на момчето, Агнија со својата молитва го воскресна умрениот, и тој по-
чна да го слави Бога. Заради ова чудо, во Христа поверуваа и се крстија 160 луѓе. 
Сите тие, заедно со младичот, беа предадени на смрт. Светата Агнија, пак, беше 
подложена на жестоки измачувања и на крај беше убиена со меч во грлото.



Именден

други светители со истото име

93Адам
машко име          оригиналната форма на името е: םדא         потекло на името: еврејско
значење на името: човек 
женск а форма на името: Адамина

Праотец Адам
Неделата пред Рождеството Христово

Првиот човек, родоначалник на целото човештво. Во шестиот и последен 
ден од создавањето на светот, беше создаден човекот од земјен прав, по 

образ и подобие Божјо. Господ му вдахна животен дух и човекот стана жива 
душа, му даде власт над сите живи суштества и насади за него рај во Едем. На 
Адама му беше дозволено да јаде од плодовите на секое дрво во градината, ос-
вен од едно – од дрвото на познанието на доброто и злото. Од реброто Адамово, 
Господ ја создаде жената, Ева. Тие живееја блажен живот, во љубов и општење 
со Бога. Но, се лишија од сето тоа кога ја прекршија заповедта Божја и вкусија 
од плодот на дрвото на познанието. Претходно го познаваа само доброто, а 
тогаш го познаа и злото – оддалечувањето од Бога, и претрпеа духовна смрт. 
И нивните тела станаа смртни. Последиците од тој пад ги сноси целото чо-
вештво. Адам живееше 930 години, горко каејќи се заради својот грев.

Преп. Адам, пострадан во Раифа Синајска (IV-V)
27 јануари (н.ст.) / 14 јануари (ст.ст.)


