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Љубица Станковска1 

ЕТИМОЛОГИЈАТА НА ОРОНИМОТ 
ГАЛИЧИЦА 

Апстракт: Во статијата се разгледува етимологијата на оронимот Gаличица во историски 
контекст. Тргнувајќи од веќе прифатеното мислење дека во основата на оронимот 
Галичица лежи зоонимот gалица, во овој труд ќе се обидеме да објасниме дека 
потеклото на оронимот Галичица може да е и поинакво, на што укажуваат некои 
истражувања. 

Клучни зборови: етимологија, ономастика, ороним, Галичица 

Планината Галичица е сместена помеѓу Охридското и Преспанското Езеро и 
претставува дел од шарско-пиндскиот планински систем. Таа е долга 35 км и се 
простира во правец од север кон југ, а започнува од Плакенска Планина на 
североисток и завршува до планината Сува Гора на југ (Динчев, Атанасов 2001: 
178). Површината што ја зазема планината Галичица изнесува 387,2 квадратни 
километри. Поголемиот дел од планината Галичица ѝ припаѓа на Република 
Македонија, а еден помал дел денес ѝ припаѓа на Република Албанија. 

Планината Галичица е формирана во времето на терциерот, така што 
нејзиниот состав, главно, е од мезозојски варовници под кои се наоѓаат кристалести 
шисти, а во пониските делови на западните падини се среќаваат остатоци од 
фосилен абразивен релјеф, кој се карактеризира со мали рамења и тесни езерски 
тераси, создадени од некогашното повисоко ниво на Охридското Езеро (Динчев, 
Атанасов 2001: 179). 

Планината Галичица орографски се дели на три основни делници. 
Најсеверната делница од планината Галичица се вика Исtок или Пеtрино, која од 
седловината Асан Џура ја дели замислената права линија меѓу селата Шурленци, 
Преспанско и Велгошти, Охридско. Средната делница се вика Асан Џура, која се 
простира од линијата Шурленци – Велгошти, односно од седловината Буково до 
седловината Лиpова Ливада. Во научната литература оваа делница погрешно се 
бележи како Асан Дура, а од В. Пјанка нејзиното име е запишано во обликот 
Асáнџура (Пјанка 1970: 319). Јужната делница се вика Галичица, позната и со името 
Сtара Галичица, која се протега од седловината Лиpова Ливада до планината Сува 
Гора на југ (Динчев, Атанасов 2001: 179–180). Најјужниот дел од планината 
Галичица, што се наоѓа во Албанија, се вика Сува Гора, кое во албанскиот јазик е 
преименувано во името Mali i Thatë. Овој дел од Галичица на географската карта на 
Република Македонија, со размер 1 : 200 000, е обележен со името Маљи и Tаt 
(Карта). 

1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 
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 На планината Галичица постојат повеќе врвови кои се повисоки од 1.500 м 
надморска височина. На делницата Исtок се наоѓаат врвовите: Исtок, висок 1.663 
м, кој се вика уште и Биgла и Самар, висок 1.657 м. На делницата Асан Џура се 
познати врвовите: Велики Врв или Голем Врв, висок 1.606 м (Елшани), Гоgа, висок 
1.735 м (Коњско, Елшани), Буgарска Чука, со височина од 1.801 м (Коњско, 
Елшани), Гола Бука, со височина од 1.894 м (Отешево), Влашки Гној, чиешто име 
во литературата и на географските карти погрешно се предава како Лако Сиgној, 
висок 1.984 м и последниот врв со височина од 1.830 м каде што има поставено 
радиопредавател. На делницата Галичица се наоѓаат врвовите: Маgаро, висок 2.254 
м, се наоѓа на јужниот дел на планината, кој е познат со имињата Gаличица и 
Сtара Gаличица (Љубаништа, Охридско) и Tоморос, висок 1.673 м, кој се наоѓа 
северно од патот што преку Галичица води за Преспа (Отешево, Ресенско). Нај-
високиот врв на делницата Gаличица, како и на целиот планински масив, со 
надморска височина од 2.288 м, кој денес се наоѓа на територијата на Албанија, се 
вика Pлаја е Pусиt, чиешто име е внесено на географската карта на Република 
Македонија, со размер 1 : 200 000 (Карта). На овој дел од планината Gаличица има и 
други безимени високи врвови како што се котите на самата граница со Албанија, 
кои се високи 2.262 и 2.265 м (Динчев, Атанасов 2001: 180–181). 
 Познати седловини на планината Gаличица се: Буково (1.207 м), која 
орографски ја одделува од делницата Исtок и низ која поминува магистралниот 
пат Ресен – Охрид, Лиpова Ливада (1.568 м), низ која поминува најпрекиот пат, 
што ги поврзува двете езера и Ѕвездец (1.099 м), која орографски ја одделува од 
планината Сува Гора, а од карстните висорамнини на Gаличица се познати: Суво 
Pоле, Џофа или Џафа, Врдул и Асан Џура, чиешто име е земено како име на 
средната делница. Името на висорамнината Асан Џура е дадено по една случка. 
Имено, на ова место некогаш бил отепан некој си Асан Џура. 
  Сите води кои истекуваат од планината Gаличица му припаѓаат на сливот на 
Јадранско Море. Така, текуштите води од нејзината западна страна се вливаат во 
Охридско Езеро, кое преку реката Црни Дрим истекува во Јадранско Море, а еден 
мал дел од текуштите води, што се наоѓаат на најјужните западни падини, се 
вливаат во реката Девол во Албанија, која се влива во Јадранско Море. Сите води 
од источните падини на планината Gаличица се вливаат во Преспанско Езеро, а 
бидејќи тоа се наоѓа на надморска височина од 853 м, што значи дека е повисоко за 
160 м од Охридското Езеро, кое се наоѓа на надморска височина од 695 м, водите 
од Преспанското Езеро како надземни или подземни води истекуваат низ карстот 
на планината Gаличица во Охридското Езеро. Така, на пример, една месност од 
преспанската страна каде што истекува водата од Преспанското Езеро во 
Охридското Езеро се вика Завир, а од сличен површински извор, кој се наоѓа кај 
манастирот Свети Наум, извира и реката Црни Дрим. Во Охридско Езеро, покрај 
реката Црни Дрим, се вливаат и реките Рача, Gрашница, Коселска Река или 
Далјанска Река, а во Преспанското Езеро се влива Gолема Река во која како десна 
притока се влива реката Исtочка или Исtочница (Станковска 2004: 5). 
 На планината Gаличица е развиен богат растителен и животински свет. 
Поголемиот дел од планинските падини се покриени со дабови и букови шуми, а 
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присутни се и многу ендемски и реликтни видови растенија. Заради присуството на 
богатиот ендемски растителен и животински свет и заради геолошките, 
геоморфолошките и хидролошките карактеристики, како и заради нејзината 
еколошка средина, речиси, целиот македонски дел од планината Gаличица на 25 
октомври 1958 година е прогласен за Национален парк „Галичица“, кој зафаќа 
површина од 23.760 ха, или 237,6 квадратни километри. 
 Постари историски податоци за името на планината Gаличица се среќаваат 
во турските пишани извори од втората половина на XVI век. Во турскиот опширен 
пописен дефтер за Охридскиот санџак од 1583 година е регистрирано селото Га-
личица, кое припаѓало на нахијата Преспа, а во него биле попишани 16 семејства и 
1 неженето лице (Стојановски 2000: 210–211). Во дефтерот е запишано дека селото 
Gаличица „одамна е дервен“, а неговите жители „Ја чуваат и ја осигуруваат мес-
носта Gаличица на патот кој од Битола (Манастир) префрла (преминува) на Ѓерѓ 
Каја (Ѓерѓова Стена).“ (Стојановски 2000: 210). Селото Gаличица е исчезнато село, 
а неговата локација сè уште не е утврдена, ама е сигурно дека тоа се наоѓало на 
источните падини на планината Gаличица. Споменатиот пат, кој од Битола водел 
кон месноста Ѓерѓ Каја, всушност, е опишан еден дел од патот што одел кон Корча, 
а спомнатата месност Gаличица се однесува на планинината Gаличица. Оттука 
станува појасно дека патот што одел од Битола кон Корча врвел во близината на 
селото Галичица, од каде што започнувал да се искачува на планината Gаличица, ја 
преминувал планината кај месноста Ѓерѓ Каја, потоа, веројатно, се спуштал надолу 
по Галичица и излегувал на денешниот пат кој од Охрид оди за Свети Наум кон 
Корча. Впрочем, името на селото Gаличица, исто така, сведочи за името на 
планината Gаличица, бидејќи тоа претставува метонимиско образување, односно 
неговото име е преземено од оронимиското име Gаличица. 
 Потоа, во патописот на Пуквил од 1817 година се среќава белешка за 
планината Gаличица, а таму стои: „Езерото Лихнидус, кое штотуку се наѕира, а кое 
Скимнус го оценува како огромно, е еден од оние резервоари од кои редовно 
излегуваат постојани реки. Обиколено со планински рабови како тврдина од 
планината Бора а од друга страна од пригодните планини на Пиринеите 
Кандавиен...“ (Матковски 1991: 706). Во фуснота А. Матковски објаснува дека во 
овој текст Пуквил смета дека Охридското Езеро од едната страна е обиколено од 
планината Бора, чиешто име можеби се однесува на планината Гора или на 
планината Грамос (?), а од другата страна, од Кандавијанските Планини, веројатно 
се мисли на Gаличица. 
 Во патописот на Ами Буе од 1836–1838 година името на планината е 
запишано со формата Gаленица: „Источно (езерото) се граничи со Gаленица, висок 
варовит гребен со стрмнини и шуми...“ (Матковски 1992: 290), а потоа на двапати 
името на планината Gаличица се споменува во патописот на В. Григорович од 1845 
година каде што стои: „Во придружба на јасакчијата, кому од охридскиот шериф-
бег му беше наредено да ме придружува, започнав да преминувам преку снежната 
планина Gаличица.“ и „Како што се искачував погоре, долу се појавуваа малечки 
долини со села, горе во проширениот хоризонт се гледаше Gаличица, Пелистер, а од 
врвот, наречен Вигла се гледал Шардаг.“ (Матковски 1992: 583–584). 



144 Љубица Станковска  
 
 Во своите патописни белешки од 1863 година Ј. Хан повеќепати ја 
споменува планината Gаличица, чиешто име го запишал како Gалишица и Gаличица. 
Така, кога раскажува како се прават охридските кајчиња тој запишал: „Тие се 
направени од елови штици, кои можат да се набават на планината Gалишица, два 
часа југоисточно од Свети Наум. Од планината до селото Трапесица (Трпејца) ги 
довлекуваат со волови.“ (Матковски 1992а: 625). Понатаму, Хан запишал дека 
„Gалишица е највисокиот врв меѓу двете езера, Охридското и Преспанското, и се 
протега во правецот од север кон југ...“, а на друго место се споменува дека од 
„врвот на Gаличица прекрасно се гледаат двете езера наоколу, рамнината Горичина, 
реката Девол и езерото Малик.“ (Матковски 1992а: 625). Во една друга белешка во 
истиот патопис, кога раскажува за манастирот Свети Наум, Хан запишал: 
„Манастирот Свети Наум лежи во подгорјето на Gалишица на еден крш висок 40 
стапки, токму над езерото.“ (Матковски 1992а: 630).  
 Во досегашната научна литература, етимологијата на името на планината 
Gаличица е обработувана од Влоѓимјеж Пјанка и од Петар Хр. Илиевски. 
 Во својата монографија за топонимијата на Охридско–преспанскиот Базен 
В. Пјанка основата на името на планината Gаличица ја изведува од зоонимискиот 
апелатив gалица ‘птица која личи на чавка’ (Пјанка 1970: 14, 172). 
 Петар Хр. Илиевски, во статиите „Антички елементи во современата 
охридска топонимија“ и „Топономастички белешки од реонот на Галичица“, 
поместена во книгата „Балканолошки лингвистички студии“, за името на планината 
Gаличица кажува дека „Оронимот е веројатно изведен од gалица (Pyrrhocorax 
graculus), наречена така според црната боја, а на Галичица има погодни услови за 
живот на оваа високопланинска птица, која е овде забележана во големи јата. 
Истовремено, во името Gаличица можела да биде преплетена и идејата на црн, gал, 
како што се наречени од старо време повеќе места на оваа планина.“ (Илиевски 
1988: 419). Понатаму, тој вели дека „Називот Gаличица во тесна смисла на зборот 
се однесува на јужниот, највисокиот дел од планината (2.255 м). Околу пет до шест 
месеци од годината овој дел е под снег и следствено не е црн. Фактот дека еден 
друг врв, пак таму, висок 2.254 м, е наречен Сtрачка, ја потврдува врската меѓу 
називот на овие висови со имињата на птиците галица и страчка“. (Илиевски 1988: 
448). Понатаму, тој укажува дека птицата gалица (Pyrrhocorax graculus) е 
високопланинска птица, која живее на надморска височина од околу 2.000 м, а се 
гнезди во карпести места на височина од околу 1.600–1.700 м и се храни со исекти. 
„Поради тоа, вели тој, може со право да се заклучи дека оронимот Gаличица е 
изведен од gалица со топономастичкиот суфикс -ица.“ (Илиевски 1988: 449).  
 Имајќи ги предвид, пред сè, погореизнесените гледишта за етимологијата на 
оронимот Gаличица, ние во книгата „Топонимите со суфиксот -ица во Македонија“ 
изнесовме мислење дека во името на планината Gаличица може да се крие стариот 
зоонимиски апелатив gалица ‘вид гавран, врана, Pyrrhocorax graculus’, а, притоа, 
укажавме дека од структурна гледна точка оронимот Gаличица претставува 
структурно-топонимиска формација која потекнува од некогашната придавска 
синтагма *Gалича (Pланина), чијашто придавка, која е образувана со исчезнатиот 
придавски суфикс -јь во формата за женски род -ја, по елиминирањето на 
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географскиот апелатив pланина, се супстантивизирала со суфиксот -ица, а неговото 
значење би било ‘планина каде што живее птицата галица’ (Станковска 2001: 91). 
 Зоонимискиот апелатив gалица потекнува од ст. сл. galica ‘вид гавран, вра-
на’, сп. vranx i galice pri1mq goloubi sqtvori (Miklosich 1963: 126). Лексемата 
gалица е образувана од придавката gал < прасл. *galъ со значење ‘црн’ со суфиксот 
-ица. Во словенските јазици се познати зоонимиски апелативи изведени од при-
давката gал ‘црн’. Така, на пример, во дијалектната лексика на бугарскиот јазик 
лексемата гал се употребува со значењето ‘чавка, Corvus monedula’, а се познати и 
дијалектните апелативи галица ‘чавка’ и gалун ‘гавран’ (БЕР 1971: 225). Во рускиот 
јазик галка е птица ‘Corvus monedula’, а со истото значење се употребува и 
апелативот галица (Фасмер 1964: 388). Во украинскиот јазик, исто така, се познати 
зоонимиските апелативи галка и галица, а во белорускиот јазик се употребува само 
лексемата галица. 
 Во апелативната лексика на македонскиот јазик не се употребува зборот 
gалица. Тој е зачуван само во топонимијата. Зоонимот gалица, на пример, се крие во 
основата на ојконимите: Gалич – раселено село во Битолско, Gалич – раселено село 
во Кумановско (Станковска 2002: 106), Γκαλίτσιον = Gалич – село во Јанинско, 
Грција (Vasmer 1941: 27). Основата на оронимот Gалек, кој го регистрира П. Скок 
како ‘мало ритче во атарот на Брод’ (Скок 1933: 213), М. Павловиќ ја изведува од 
дијал. апелатив gал ‘гавран, Pyrrhocorax graculus’ (Павловић 1965: 73). 
 И покрај тоа што се определивме да го поддржиме веќе прифатеното 
мислење дека во основата на оронимот Gаличица лежи зоонимот gалица, сепак 
понатамошните наши истражувања укажуваат дека потеклото на оронимот 
Gлаичица може да е поинакво што ќе се обидеме да го објасниме понатаму во 
нашето образложение. 
 При нашата анализа ќе појдеме од претпоставката дека името на планината 
Gаличица е секундарно-топонимиско образување. Тоа значи дека оронимиското 
име Gаличица настанало од име на некој друг географски објект. Ако се земе пред-
вид фактот дека во многу случаи имињата на планините се именуваат според името 
на некој врв, тогаш е разбирливо дека при именувањето на планината Gаличица 
треба да се помисли на таков начин на именување. Така, на пример, според однос-
ниов топонимиски модел настанало името на планината Буковиќ < Буковик (Ки-
чевско), кое е преземено од името на врвот Боковик, името на планината Козјак 
(Кумановско) е пренесено од името на врвот Козјак, а на ист начин настанале и 
имињата на планините Кожув (Тиквешко), Кораб (Гостиварско), Крчин (Дебарско), 
кое е пренесено од името на врвот Крчин, првобитно име на Велики Крчин, името на 
врвот Оgражден е пренесено на планината Оgражден и други. Земејќи ги предвид 
наведените оринимиски единици, може да се допушти дека името на планината 
Gаличица е произведено од првобитно име на еден од нејзините врвови. 
 Во структурен поглед, името на планината Gаличица потекнува од 
првобитниот синтагматски состав *Gаличка < *Gаличьска (Pланина). Придавската 
морфема *Gаличка < *Gаличьска од составот *Gаличьска (Pланина), по 
елиминирањето на географскиот апелатив pланина, се супстантивизирала со 
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суфиксот -ица. Притоа, консонантската група -ск-, која се нашла пред вокалот и од 
суфиксот -ица, се палатализирала во -шt-, така што се добила формата 
*Gаличьшtица, а бидејќи групата -шt- во охридскиот говор се развила во -шч- се 
добила формата *Gаличьшчица. Од формата *Gаличьшчица, по губењето на 
редуцираниот вокал од преден ред ь, се добила формата *Gаличшчица, а поради 
тешкотијата во изговорот новосоздадената консонантска група -чшч- се упростила 
на тој начин што најпрвин отпаднал првиот глас ч, а потоа од групата -шч- от-
паднал и гласот ш и така се добила сегашната форма на името Gаличица. 
 Поаѓајќи од тоа дека придавскиот суфикс -ьскь (современата форма е -ски) 
се користи за образување на топоними од други топоними, можеме да 
констатираме дека адјективната морфема *Gаличка од составот *Gаличка < 
*Gаличьска (Планина) е образуван со формата за женски род -ьска > -ска од 
топонимот *Gалик, а притоа гласот к, кој се нашол пред редуцираниот вокал од 
преден ред ь, се палатализирал во ч. Според тоа, со поголема сигурност можеме да 
тврдиме дека во основата на името на планината Gаличица се наоѓа името на еден 
од планинските врвови, кој се викал *Gалик.  
 Оттаму може да заклучиме дека зборобразувачката постапка при 
образувањето на оронимот Gаличица се движела по следниов пат: *Gалик + -ьска > 
*Gаличьска (Планина) > *Gаличьска + -ица > *Gаличьшtица > *Gаличьшчица > 
*Gаличшчица > *Gалишчица > Gаличица. 
 Примери на соодветни топонимиски образувања се среќаваат во 
топонимијата на Охридскиот Регион, од кои ќе споменеме неколку имиња на места 
што се наоѓаат на планината Gаличица или во нејзиното подножје. 
 Името на потамонимот Коселчица – река, притока на Охридско Езеро 
(Долно Лакочереј, Охридско) е добиено од постарата дијалектна форма 
*Коселшчица од каде што се гледа дека консонантската група шч се упростила со 
губењето на консонантот ш, а тоа настанало од примарната форма на името 
*Коселшtица со замената на групата шt со шч. Потамонимиското име 
*Коселшtица < *Косельшtица е произведено од атрибутската синтагма Коселска 
< *Косельска (Река), чијашто придавка е образувана од името на селото Косел со 
придавскиот суфиксот -ьскъ (определената форма е -ски) во формата за женски род 
-ьска > -ска (Станковска 2000: 319–320). 
 Денешната форма на хидронимот Gолачица – месност со извор и ниви 
(Косел, Охридско), произлегува од дијалектната форма *Gолашчица < 
*Gолашtица, а ова е добиено од *Gолачьшtица, кое настанало со супстан-
тивизација на адјективната морфема *Gолачьска од синтагмата *Gолачьска (Вода) 
со суфиксот -ица. Во основата на хидронимот Gолачица се наоѓа исчезнатиот 
топоним *Gолак (Станковска 2000: 276). 
 Оронимиското име Сирачица – планинско место (Велестово, Охридско) е 
добиено од постарата форма *Сирашчица во која се губи консонантот ш заради 
упростување на групата -шч-. Формата *Сирашчица настанала од првобитното име 
*Сирашtица < *Сирачьшtица, кое е произведено од некогашната придавска 
синтагма *Сирачка < *Сирачьска (Полјана), чијашто придавка е образувана од 
топонимот *Сирача со формата за женски род -ска < -ьска од придавскиот суфикс -
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ьскъ. Атрибутот *Сирачка < *Сирачьска од составот *Сирачка < *Сирачьска 
(Полјана), по испаѓањето на апелативот pолјана, се супстантивизирал со суфиксот -
ица (Станковска 2000: 370). 

Инаку, во македонската топонимија се познати редица топонимиски 
единици кои се образувани според истиот деривациски модел, сп. Белевчица – 
извор и чешма (Осој, Гостиварско), Биtовчица – река, д. пр. на Мала Река (Растеш, 
Бродско), Ваpчица – река, д. пр. на Црни Дрим (Голем Папрадник, Дебарско), 
Волчица – река, л. пр. на Треска (Волче, Бродско), Gаршчица – река, пр. на Мала 
Река (Гари, Дебарско), Дабничица – река, д. пр. на Градска Река (Дабница, 
Прилепско), Еленчица – ниви (Дедебалци, Битолско), Ехловчица – река (Ехловец, 
Кичевско), Звоншчица, се вика и Звончица – река (Осој, Дебарско), Каpинчица – 
пасиште и шума (Дрен, Прилепско), Манасtирчица – рид (Штрково, Преспанско), 
Николчица – нивје (Долгавец, Прилепско), Равенчица – рекичка, д. пр. на Треска 
(Малкоец, Кичевско), Сtарчица – извор (Вејце, Тетовско) и други (Станковска 
2000). 
 При образувањето на оронимот Gаличица, исто така, не треба да се исклучи 
и можноста дека тоа можело да настане и со моделот на дезинтегралната дери-
вација, односно со елизијата на придавската морфема -ска при поименчувањето на 
атрибутот *Gаличка со суфиксот -ица. 
 Оронимиското име *Gалик е создадено по пат на универбизација на 
придавката од првобитната бинарна формација *Gали (Врв), чијшто атрибутски 
член е рамен на старата определена форма gали од придавката gал < прасл. *galъ 
‘црн’. По елиминирањето на географскиот апелатив врв, атрибутот *Gали се 
супстантивизирал со суфиксот -ик < -икъ. При образувањето на оронимот *Gалик 
суфиксот -ик врши структурно-топонимиска функција и се одликува со 
квалитативното значење.   

Придавската лексема gал потекнува од прасл. придавка *galъ, чиешто 
основно значење е ‘црн’, а во преносна смисла се здобила со значењето ‘гаден, 
гнасен’. Со значењата ‘гаден, гнасен’ оваа придавка денес се употребува само во 
српскиот и хрватскиот јазик: срп. gао, хрв. gao ‘црн; гаден, гнасен’ (Skok 1971: 
551). Во другите словенски јазици придавката gал или се десемантизирала, односно 
се употребува со други значења, или исчезнала од употреба во апелативната 
лексика. Нејзиното присуство во словенските јазици најмногу се манифестира во 
редица изведени зборови, особено карактеристични за бионимиската или 
географската лексика.  
 Во речникот на географските термини од Е. А. Григорјан дијалектниот 
апелатив гало во бугарскиот јазик е наведен со значењето ‘планинско пасиште’ 
(ГригорÔн 1975: 48). Во словенечкиот јазик апелативот galic означува ‘црнило за 
чевли’, а лексемата galup (во XVIII век) се употребувала со значењето ‘црнило’ 
(Bezlaj 1976: 137). Во рускиот јазик лексемата гал означува ‘голо место’, во 
смоленскиот дијалект има значење на ‘блато без шума’, а во украинскиот јазик 
означува ‘планинска рамнинка, просека’, во кој е познат и апелативот гало, кој се 
употребува со истото значење (Фасмер 1964: 384). Потеклото на лексемата gал М. 
Фасмер ја доведува во врска со придавката голìŸ ‘гол’, а основата на зоонимиските 
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апелативи галка и gалица ‘птица, Corvus monedula’ ја изведува од придавката *galъ 
‘црн’ (Фасмер 1964: 384, 388).  
 Во дијалектите на словенските јазици, исто така, се среќаваат и 
хидрографски термини изведени од основата gал-. Така, на пример, во 
хидрографската терминологија на украинскиот јазик апелативот гало, покрај тоа 
што има значење ‘планинска рамнинка, просека’, се употребува со значењето 
‘тркалезно, чисто, незараснато место на езеро; езеро во шума’, а во белорускиот 
јазик апелативите гал, гала, гало означуваат ‘поголемо стоечко блато зараснато со 
трева’, додека апелативот прогалìна значи ‘чисто, незараснато место во вода’. Во 
руските дијалкти (Сибир) апелативот галÔ означува ‘чисто блато зараснато со мов’, 
а апелативот прогал, покрај значењето ‘полјана во шума’, има значење и ‘место на 
река’. Во дијалектите на полскиот јазик hał значи ‘блато’ (Jurkowski 1971: 102). Од 
Малко е наведен хидрографскиот апелатви gał ‘глиб, блато’ (МалÝко 1974: 16). 
 Уште Ј. Розвадовски укажал дека прасл. корен *gal- претставува парале-
лизам на прасл. корен *gol-, односно дека тој настанал со алтернација на вокалот о 
од коренот *gol- што се наоѓа во општословенската и прасловенската придавка 
*golъ ‘гол, откриен’. М. Јурковски, исто така, основата *gal- ја доведува во врска со 
придавката *golъ ‘гол’ и вели дека првобитно нејзиното значење било ‘пусто место, 
место соголено од дрвја, голо место’ (Jurkowski 1971: 103). 
 Бидејќи придавката gал се одликува со значењата ‘црн’ и ‘гол’, кои при 
именувањето на географските објекти, обично, се преплетуваат меѓусебе, сметаме 
дека при толкувањето на основата на оронимот *Gалик може да дојде предвид 
семантичката база ‘црн’. Според тоа, може да заклучиме дека значењето на името 
на врвот *Gалик може да се дефинира како ‘црн врв’, односно ‘карпест врв кој е 
обраснат со густа шума’. Мотивацијата за именувањето на врвот *Gалик се должи 
на тоа што тој, освен тоа што е составен од варовнички карпи, е обраснат со густа 
букова и дабова шума, така што асоцијацијата за неговиот изглед, што се развива 
кај луѓето кога тој се гледа од далечина се восприема како темен, црн врв. 
 Придавката gал исчезнала од употреба во апелативната лексика на 
македонскиот јазик. За нејзиното присуство во нашиот јазик дознаваме од 
топонимијата. Придавската база gал < прасл. *galъ со значњето ‘црн; (фиг.) гаден 
гнасен’ е застапена во топонимијата, сп. Gалец – ниви (Болно, Ресенско), Gалеш – 
место покрај брегот на Охридско Езеро, порано имало ниви и градини, а сега има 
камп на извидници (Охрид), Gалик – ливади (Желево, Костурско) (Грција), Gалик – 
река во Грција (Дуриданов 1963: 205), Gалиќ (< Gалик) – рид, откриена е населба од 
неолитско време (Сливица, Битолско), Gалици – карпеста месност и ниви (Елшани, 
Охридско) (Пјанка 1970: 341), Gалица – река (Кукушко) (Грција), Gалка – рид со 
шума (Јаболци, Скопско) (Скок 1936: 110), Gаличник – село во Гостиварско 
(Станковска 1997: 67–68) и Gаличник – селска утрина, порано имало лозја 
(Вртекица, Скопско) (Трифуноски 1958: 160). 
 Основата *gal- се среќава во топонимијата на словенските јазици, сп. рус. 
Gало, Галì, Гала, со кои се именувани мочурливи месности, хрв. Galešnjak, Galine, 
Gališnjok, чијашто основа П. Шимуновиќ ја доведува во врска со придавката gal 
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‘црн’ (Šimunović 1972: 201), срп. Велики Галац, Галић, Галица, во кои, според З. 
Павловиќ, се наоѓа основата gал ‘црн’ (Павловић 2009: 134, 187). 
 Од структурно-семантички аспект, идентични топонимиски единици се 
оронимот Черник – рид (Косоврасти, Дебарско) и ојконимот Црник – село во Беров-
ско, чиешто име е преземено од првобитно оронимиско име, односно од име на врв 
или рид *Црник (Станковска 1995: 70). 
 Суфиксот -ик во топонимијата по правило се употребува за образување 
топоними со супстантивизација на придавките од првобитните атрибутски 
синтагми, а неговата основна функција е структурно-топонимиската (Станковска 
1983: 546). 
 Во овој деривациски модел се вклучуваат топонимите кои се образувани од 
неизведени придавки: Gолик – село во областа Мокра (Албанија) (Станковска 1985: 
69–71), Gôрник – чешма во селото (Света, Битолско), Дôлник – кладенец под село 
(Бонче, Прилепско), Зîленик – ридна месност со пасиште, млака и зелена плошт 
(Варош, Прилепско), Малик – село во областа Гора (Албанија), Сtúденик – дол и 
кладенец со студена вода (Бонче, Прилепско), Tоpлик – гола месност, страна што ја 
грее сонцето (Балдовенци, Битолско), Црвеник – ниви над селото (Братин Дол, 
Битолско) и од изведени придавки од различни именски и глаголски бази: Бозуик (< 
Бозовик) – ниви и поточе (Бач, Битолско), Бúкоиќ (< Буковик) – планина (Букојчане, 
Кичевско), Въник – рамна месност со нивје и чешма крај селото (Трновци, 
Битолско), Војник – село во Кумановско (Станковска 2003: 60), Gорни Лоаник (< 
Лоеник) – ритче голо (Лопатица, Битолско), Дáбојќ (< Дабовик) – месност под 
дабова шума (Брест, Бродско), Древеник – планина (Трновци, Битолско), Еленик – 
месност, на ова место се спојува Градешка Река со реката Сатока (Зовиќ, Битолско), 
Закланик – лозја, од настан некои луѓе во турско се заклале (Драгош, Битолско), 
Кременик – ниви во ридна месност, камен за печење ножеви (Бач, Битолско), 
Pокрвник (< Pокрвеник) – месност под нивје, порано имало село (Голем Радобил, 
Прилепско), Роpоtник – брегови и шума (Габалавци, Битолско), Сîченик – стена 
(Горно Село, Прилепско), Tрник – ридна месност со пасиште, долче со трње 
(Мојно, Битолско). 
 Како што може да се види од горенаведеното, меѓу врвовите на планината 
Gаличица не егзистира ниту едно име кое може да ни помогне при уточнувањето на 
можната локација на врвот *Gалик, чиешто име послужило како основа за 
именувањето на планината Gаличица. Дали така се викал највисокиот врв на 
Gаличица, денес познат како Pлаја е Pусиt, или еден од малку пониските врвови 
Маgаро и Tоморос, не може со сигурност да се утврди, бидејќи немаме историски 
податоци што би го потврдиле едното или другото гледиште. Од таа гледна точка, а 
врз основа на етимолошката анализа, ќе се обидеме да дадеме посигурно решение 
кој од овие три врва можел порано да се вика *Gалик. 
 Името на највисокиот врв на планината Gаличица со формата Pлаја е 
Pусиt е внесено на географската карта на Република Македонија, со размер 1 : 200 
000 (Карта). Врвот Pлаја е Pусиt, како што наведовме погоре, се наоѓа на 
најјужниот дел од планината Gаличица, кој се вика Сува Gора, а во албанскиот јазик 
гласи Mali i Thatë. Ова оронимиско име претставува топонимиска синтагма која е 
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составена од алб. mal ‘гора, планина’ и thatë ‘сув’ што значи Сува Gора. Според 
тоа, албанското име Mali i Thatë, што се однесува на најјужниот дел на планината 
Gаличица, всушност, претставува превод од постарото македонско име Сува Gора.  
 Името на врвот Pлаја е Pусиt, секако, е поново име и води потекло од 
албанскиот јазик во кој неговата форма гласи Pllaja e Pusit. Оронимот Pllaja e Pusit 
претставува синтагматски состав, составен од компонентата Pllaja, која потекнува 
од алб. pllaja со значење ‘висорамнина, рамен предел на височина’ и од компо-
нентата Pusit, која потекнува од алб. pus ‘извор, кладенец, бунар; дупка, јама’ (Кочи 
1959: 274). Оттука може да се претпостави дека оронимиското име Pлаја е Пусиt 
настанало по пат на метонимијата, односно тоа е преземено од име на некој друг 
хидрографски објект, кој се викал *Плаја е Пусиt. 
 Хидрографскиот термин pуси < алб. pus(i) ‘извор’ го забележавме и во 
кичевската топонимија, сп. Пуси = алб. Púsi – извор (Грешница, Кичевско), кај Ј. 
Трифуноски е запишано како Пуси Рекос (Трифуноски 1968: 71), Пúси Túкел'иt = 
алб. Pusi Tukel’it – извор (Колибари, Кичевско). 
 На географската карта на Република Македонија, со размер 1 : 200 000, исто 
така, е внесено името на врвот Маgоро (Карта). На топографската карта, со размер 1 
: 50 000, од 1955 година, пак, една планинска месност што се наоѓа на крајниот 
југоисточен дел од планината Исток, којашто е дел од планината Gаличица, се 
бележи со името Маgара (Лавци, Ресенско) (Петрушевски, Петрушевска 2001: 349). 
Со теренските истражувања оронимиското име Маgара не е потврдено, така што 
може да се очекува дека на картата е на погрешно место внесено името на врвот 
Маgаро. 
 Етимологијата на името на врвот Маgаро не е сосем јасна, особено ако се 
земе предвид дека неговото постаро име, можеби, било *Маgара. Сегашното 
оронимиско име Маgаро може да е добиено од постарата форма *Маgарово, и тоа 
со губењето на интервокалното в и со контракцијата на еднородните вокали оо во 
долго ō, кое потоа ја загубило должината. Соодветни топонимиски единици се 
среќаваат во охридската топонимија, сп. Абрашо < Абрашово, Асанаgо < Асанаgово, 
Gрдано < Gрданово, Ј’но < Јаново, Лабино < Лабиново. 
 Оронимот Маgаро < *Маgарово претставува елиптично име со посесивно 
значење. Тоа потекнува од првобитната придавска синтагма *Маgарово (Месtо, 
Пасишtе), чијшто придавски член е образуван од антропонимот Маgар со формата 
за среден род -ово од придавскиот суфикс -ов, кој се одликува со посесивното 
значење. Придавката *Маgарово од синтагмата *Маgарово (Месtо, Пасишtе), по 
елизијата на именскиот член, изразен со термините месtо, pасишtе, се 
супстантивизирала и продолжила да егзистира во форма на елипса. Значењето на 
оронимот Маgаро < *Маgарово може да се дефинира како ‘место или пасиште кое 
му припаѓа на Магар’, односно ‘место каде што Магар имал свој недвижен имот’. 
 Антропонимот Маgар, кој може да биде лично име или прекар, настанал со 
антропонимизација на етнонимот Маѓар (со затврднување на ѓ > g), лексичка 
варијанта на етнонимот Маџар < стунг. Magyer ‛Унгарец, жител на Унгарија’. 
Антропонимот Маgар се содржи во основата на ојконимот Маgарево – село во 
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Битолско, како и во презимињата: Маgаров, Маgаровски, Маѓароски, Маѓарски, 
Маџар, Маџаров, Маџаровски, Маџароски, Маџарски (Стаматоски 2001: 4, 52). 
 В. Пјанка основата на топонимот Маgарево – место во средишниот дел на 
Илинска Планина (Слатино, Охридско), познато и под името Маgаријо (< 
Маgаријово), ја изведува од зоонимот маgаре ‘домашно товарно животно со долги 
уши, помало од коњ, Equus asinus’ (Пјанка 1970: 178). 
 Меѓутоа, во основата на името на врвот Маgаро, односно во основата на 
неговото првобитно име *Маgара, може да се крие некој супстратен апелатив, со 
потекло од старомакедонскиот или од бригискиот јазик. 
 Така, на пример, во романскиот јазик е познат географскиот термин măgúră 
‘возвишение, брдо, могила’, а во грчкиот јазик се среќава лексемата μαγάρα со 
значењето ‘нечистотија’, која може да биде употребена и со фигуративното зна-
чење за ‘темен, нејасен’, односно за ‘карпест врв’. 
 Во црногорската топонимија, исто така, се среќава топонимот Маgаро / 
Маgара – пештера на Веље Брдо (Толоши, Црна Гора) (´упић 1990: 460), а во 
топонимијата на српскиот јазик се познати оронимите Маgура, Маgурица, изведени 
од ром. măgúră ‘возвишение, брдо’ (Павловић 2015: 261–262). 
 Името на врвот Tоморос е внесен на австриската карта од 1900 година каде 
што неговото име е напишано со формата Tomoros (Карта 1900). Од В. Пјанка со 
името Tôморос е означена планинска месност во атарот на селото Отешево (Пјанка 
1970: 452). 
 Во историскиот материјал оронимот Tоморос се споменува во пишаните 
византиски извори од првата половина на XI век. Имено, во 1018 година, кога 
византискиот цар Василиј II ја водел последната битка со одредите на Прусијан, 
синот на Јован Владислав и на војводата Ивац, тие со своите одреди побегнале на 
планината Tоморос. Војводата Ивац се засолнал во неговиот дворец во Проништа, 
кој се наоѓал на врвот Брохоt (Βροχωτός), а Прусијан се засолнал на планината 
Tоморос. 
 На планината Tоморос, како што подвлекува Томо Томоски, одредот на 
Прусијан бил доведен во тешка положба, бидејќи бил опкружен од византиски 
војници, кои го чувале подножјето на планината и востаниците не можеле да дојдат 
до прехранбени продукти, така што тие биле принудени да му се предаде на 
непријателот. Потоа, Прусијан бил одведен во Девол, а таму бил приведен и 
ослепениот војвода Ивац (Томоски 1999: 273). Томо Томоски споменатата планина 
во византиските извори Tоморос ја идентификува со врвот Tоморос на Галичица, 
што се наоѓа над селото Отешево, Ресенско. 
 Набргу потоа, кога војводата Ивац го празнувал празникот на Успение на 
св. Богородица, меѓу гостите што биле поканети на свеченоста се појавил и 
византискиот архонт од Охрид, по име Евстатиј Дафномил. Тој, иако неканет, сепак 
бил примен од војводата Ивац, а потоа Евстатиј успеал со лукавство да го осами 
војводата и да го ослепи со помош на двајца слуги. И покрај тоа што наоружаните 
војници сакале да се уништат злосторниците, сепак преовладало советувањето на 
старците да се прекрати борбата и да му се потчинат на непријателот (Томоски 
1999: 274). 
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 Т. Томоски со право укажува на тоа дека во византискиот извор името на 
планината, односно на врвот Брохоt, всушност, е погрешно запишано наместо 
името Gрохоt и тој оваа планина ја идентификува со планината Исток, како што се 
вика северниот дел на Галичица. Во прилог на предложената убикација, вели тој, 
зборуваат текот на настаните со Прусијан и положбата на планината Tоморос, 
потоа движењето на византискиот цар од Охрид преку планината Петрино и Прес-
па за Девол, потоа изградбата на тврдината Василида на врвот Грохот и над дво-
рецот на Ивац, како и интервенцијата на охридскиот архонт Евстатиј Дафномил 
како најблизок византиски старешина до засолништето на Ивац (Томоски 1999: 
274–275). Т. Томоски смета дека со време називот Gрохоt на планината е 
заборавен и заменет со називот Исток Планина, во која спаѓа и Црвен Камен, 
најистакната точка на планината, а во пазувите на таа планина, во месноста Кале 
некогаш лежел дворецот Проништа, чиишто остатоци, сè уште, се распознаваат во 
споменатата месност (Томоски 1999: 275). Покрај тоа, вели Томоски, во 
најблиското село Евла има црква посветена на Успение Богородичино, чијшто 
празник го обележувал Ивац на денот на неговото ослепување. Во прилог на 
тврдењето на Томо Томоски оди и фактот што во атарот на селото Евла една ридна 
месност под шума и ниви денес се вика Gрооt, добиено од постарото име Gрохоt 
во кое се загубил консонантот х во интервокална позиција (Пјанка 1970: 351). По сè 
изгледа дека западната страна на планината Исток порано се викала Gрохоt, но тоа 
име, веројатно, не се однесувало на целиот планински масив. 
  На територијата на Балканскиот Полуостров се среќаваат и други планин-
ски масиви што се именуваат со имињата Tоморос, Tомор, T’мор. 
 Најпозната е планината Tомарос што се наоѓа во јужен Епир, недалеку од 
градот Јанина, чиешто име е познато уште од античкиот период. Како што наведува 
П. Илиевски, името на оваа планина е забележено кај старогрчките и римските 
писатели Страбон, Плиниј, Виргилиј и др. со формите Τομοῦρον, Τομἡροσ, Tomắros, 
Tmaros, Tmarus (Илиевски 1988: 441). Во подножјето на планината Tомарос бил 
лоциран древниот град Додона, кој бил познат како светилиште на додонскиот бог 
Зевс, а во 168 година пред н. е. градот бил опожарен и уништен од Римјаните. На 
територијата на Албанија, во југозападна насока од Охридското Езеро, се наоѓа 
планината Tомор, која се издига меѓу реките Девол и Осум, од чиешто име е 
оформено името на реката Tоморица или Tоморница, лева притока на реката Девол 
(Станковска 2000: 383). Во Хрватска една планинина кај Дубровник се вика Tмор, а 
во Херцеговина се среќава топонимот Timor (Skok 1973: 470).  
 Освен името на врвот Tоморос, кај нас е познат ојконимот Морани – село во 
Скопско, кое е сместено во подножјето на планината Китка, дел од планинскиот 
масив Мокра. Тоа е регистрирано во писмените споменици од XIII и XIV век, а 
неговото име е запишано како Tморане, Tьморани, Tморјани (Новаковић 1912: 387, 
479, 422; Мошин 1975: 328). Името на селото T’морани < Tьморани е етнично име 
кое е создадено со топонимизација на етникот во множина *tьморани, изведен од 
некој ороним викан *T’мор < *Tьмор со етничкиот суфикс -ани < -јани (Заимов 
1967: 151–152; Станковска 1983: 403). Не е неможно со името *T’мор < *Tьмор во 
минатото да се викала планината Китка, односно планината Мокра. 
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Во научната литература се претполага дека оронимот Tоморос потекнува од 
илирскиот јазик, но не се исклучува можноста тоа да има и предилирско потекло. 

На етимологијата на името на врвот Tоморос се осврна Петар Илиевски. Тој 
смета дека оронимиското име Tоморос потекнува од *tomə-ro-s кое е изведена од 
ие. корен *temǝ-, *tom-ǝ- што значи ‘темен, црн’, сп. стинд. támaḥ ‘темен’, лит. 
temsta, témti ‘потемнува’, tamsùs ‘темен’, општо сл. *tьmьnъ ‘темен’ и др., а 
неговото значење го објаснува со дефиницијата ‘Црна Гора’ (Илиевски 1988: 419, 
442–443). П. Илиевски укажува на тоа дека е позната појавата краткиот 
индоевропски вокал а од претсловенските зборови и имиња да се предава со 
вокалот о во словенските јазици, како, на пример, во хидронимот Timacus > Tимок. 
Според тоа, тој заклучува дека адаптацијата кон словенската фонетика на 
оронимиското име Tоморос од илирското Tomaros е со вообичаен словенски 
рефлекс, а тој рефлекс се гледа и во изведената форма на ојконимот од Скопската 
Котлина Tьморане > Моране, како и во глаглската лексема pоtомори (се) што 
значи ‘се изгуби, потоне, го голтна темнината’ од македонскиот народен јазик, кој 
потекнува од истата лексема *tомор што се јавува и во оронимот Tоморос. „Сето 
тоа зборува, вели Илиевски, дека Словените дошле во директен контакт со 
населението од кое ги примиле и адаптирале спомнатите топоними, документирани 
и во антички извори. Фактот што од нив изведувале називи со словенски суфикси, 
дури и глаголски форми, покажува дека тие го знаеле и нивното значење“ (Или-
евски 1988: 420). Понатаму, Илиевски забележува дека е интересна појавата што во 
албанскиот јазик оронимот Tоморос, односно Tомор и хидронимот Tоморица се 
јавуваат со словенскиот рефлекс о наместо со а. Тоа значи дека топонимите Tомор 
и Tоморица во албанскиот јазик се преземени од словенскиот, односно од маке-
донскиот јазик, а не од илирскиот јазик, бидејќи, како што е познато, јужните и 
средните области на Албанија во почетокот на VI век биле населени од 
македонските Словени. 

На сето тоа што е кажано досега, да го посочиме и личното име Tомор, 
коешто е образувано според името на планината Tомор што се наоѓа во Албанија. 
Имено, така се вика Томор Цаноски, кој живее во Охрид, а неговото семејство е 
доселено во Охрид од околината на планината Tомор. Тој нè информираше дека 
неговите родители му го дале името Tомор според името на планината Tомор во 
спомен на нивното првобитно живеалиште. 

Во својот етимолошки речник Петар Скок за хрватските и српските лексеми 
timor ‘камењар, крш, стена’, timor-gora ‘густа и голема шума’, како и за топонимот 
Timor во Херцеговина, којшто го споредува со името на планината Tомор и името 
на реката Tоморица во Албанија, изнесе претпоставка дека се од илирско потекло и 
ги доведува во врска со лексемите tumeo, tumor ‘оток, подуено место на телото од 
човек или животно’, tumulus, tumba ‘тумба, брдо’, грч. τύμβος ‘рид, брдо’, алб. timp, 
timba од јужноитал. timpa < *timpa ‘рид, стена’, стиран. tomm, кимр. tom ‘могила, 
возвишение’ за кои вели дека потекнуваат од ие. *tum-gṷo (Skok 1973: 470). Тој 
вели дека апелативот timor може да е добиен од првобитниот облик *tomor, и тоа, 
или со дисимилација на о – о > е – о, или со вкрстување на двата корена со исто 
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значење *tumb- и *timp-, а ги споредува со грч. σάμος ‘песочен брег, рид’ и со лат. 
tăma ‘тумор’ < ие. *tṷə-ma. 

Кон прашањето за потеклото на лексемата timor ‘камењар, крш‘ се осврна 
Ранко Матасовиќ, кој смета дека споредбата на овој апелатив, па оттука и на 
топонимот Timor, со името на планината Tомор во Албанија, што ја наведува П. 
Скок, не е сосем сигурна, како ниту врската со кимр. tom ‘брекче, ритче’, поради 
фонетски причини. Притоа, тој вели дека илирскиот суфикс би можел да биде *-
aur- > далматором. > -or, како во blavor, Massaurum, а коренот би можел да 
потекнува од ие. *tem(h)- со значење ‘сече, реже’, сп. грч. τέμνω ‘сечем, режам’ 
(Matasović 1995: 97). 

Објаснувајќи го името на селото T’морани < Tьморани, Ј. Заимов смета 
дека топонимиското име *T’мор < *Tьмор, од кое е изведено етничкото име, е 
добиено од апелативот *tьмор, изведено од именката *tьма со суфиксот -ор, како 
што е изведен, на пример, апелативот висор ‘височина’ (Заимов 1967: 151–152). 

Од гореизнесеното со сигурност може да се констатира дека оронимот 
Tоморос потекнува од некој супстратен јазик. Врз основа на географската 
распространетост на оронимот Tоморос, може да се претпостави дека ова име 
изворно би можело да потекнува од бригискиот јазик, бидејќи областа каде што се 
наоѓаат планините што го носат името Tоморос порано била населена од Бригите. 

Имено, археолошките наоди потврдуваат дека Бригите (Фригијците) се 
најстарото население кое живеело во областите во јужна и југоисточна Албанија, 
до реката Шкумба и градот Драч, потоа во северозападна Грција и областа Епир и 
во југозападна и централна Македонија, во областите околу реката Девол, Охрид-
ското и Преспанското Езеро и Пелагонија, околу реката Црна, а помали територии 
од централниот балкански простор, исто така, биле населени со бригиската попу-
лација, како што се бригиските енклави на просторот западно и источно од долниот 
тек на Вардар, како и на просторот на западна Македонија и на Косово и Метохија 
(Петрова 1996: 21, 66). Познато е дека преселбата на Бригите во Мала Азија, во 
денешна Фригија, започнала во XIV–XIII век пред н. е., втората се случила во XII и 
траела сè до VIII век пред н. е. Општо е прифатено мислењето дека последниот 
бран на бригиската преселба во Мала Азија бил поврзан со експанзијата на Или-
рите кон југоисточниот дел на Балканот, како и од ширењето на Тракијците во 
областите од источна Македонија. Меѓутоа, на оваа територија останале енклави од 
бригиското население со кое дошле во непосреден контакт другите народи што ја 
завладеале нивната територија како што се античките Македонци, Илирите и 
Римјаните. 

Елеонора Петрова забележува дека во јазичните остатоци од античките 
Македонци, особено во ономастичките, е очигледен определен број на автохтони 
имиња за кои смета дека се со бригиски корен и истакнува дека може да се 
претпостави дека кај Македонците бригискиот супстрат имал определена улога во 
нивната генеза, имајќи го предвид совпаѓањето на географскиот простор населен со 
двете популации (Петрова 1996: 146). 

Научните проучувања потврдуваат дека Бригите, заедно со другите 
староседелци, не биле докрај романизирани кога на македонската територија се 
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населиле македонските Словени што се потврдува не само со директното 
пренесување на топонимите, туку, пред сè, со коренитите структурни промени што 
ги доживеал македонскиот јазик во својот јазичен систем. Како што констатира, со 
право, Петар Илиевски старите балкански јазици сè уште биле во говорна употреба 
кога Балканскиот Полуостров бил масовно населен со Словени, кои потоа го 
асимилирале претсловенското балканско население (Илиевски 1983: 14). 

Оттука со поголема сигурност може да претполагаме дека оронимот 
Tomaros > Tоморос настанал со топонимизација на бригискиот апелатив *tomar > 
*tomor, а неговото изворно значење би било ‘возвишение, планина’, односно
‘планина со карпест терен, обрасната со шума’. Ваквото негово значење се 
поклопува и со географските карактеристики на планинските масиви викани 
Tоморос и Tомор. Не е неможно лексемата *tomar да била позајмена во другите 
супстратни балкански јазици, следствено и во илирскиот јазик, па затоа на 
територијата каде што живееле Илирите, односно во Далмација и Херцеговина, 
исто така, се среќаваат ороними од типот на Tomor, Tmor. 

Од историскиот материјал се дознава дека целиот планински масив во 
минатото се викал Tоморос, чиешто име било истиснато од употреба од поновото 
име Gаличица, кое семанатички било разбирливо и точно определено, но тоа не се 
загубило, туку по пат на метонимијата се пренесло како име на врвот Tоморос, кое 
денеска, исто така, е подзаборавено. 

Тргнувајќи од тоа дека оронимите Маgаро и Tоморос се стари и изворни 
имиња, можеме да констатираме дека името *Gалик би можело да биде старото 
македонско име на врвот денеска познат под името Плаја е Пусиt. Имено, кога 
македонските Словени се населиле во Охридско-преспанската Област во почетокот 
на VI век, тие највисокиот врв на планинскиот масив го нарекле *Gалик, бидејќи тој 
врв не само што доминира со својата височина над сите други врвови, туку тој бил 
обраснат и со густа шума, а планината на која овој врв бил еден од главните врвови 
ја нарекле Gаличица. 
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Summary 

The mountain Galichica is located between the Ohrid and Prespa Lake. It is 35 
km long and extends from north to south. The greater part of the mountain Galichica is 
located on the territory of the Republic of Macedonia, and a small part of it is located on 
the territory of the Republic of Albania. There are several peaks on the mountain 
Galichica that are higher than 1,500 meters , such as Tomoros (1,673 m), Magaro (2,254 
m) and the highest one Playa e Pusit (2,288 m).

The author of the article refers to the etymology of the oronyms of Galichica, 
Playa e Pusit, Magaro and Tomoros. It states that the name of the mountain Galichica is 
formed from the name of the peak *Galik, the old name of the highest peak alb. Pllaya e 
Pusit, with the form of a female genus -ska < *-ьska from the adjective suffix *-ьskъ + -
ica. 

The basis of the name of the peak *Galik is derived from the adjective gal ‛black’ 
with the suffix -ik. The semantics of the name *Galik can be defined as a peak covered 
with forests, e.g. ‛a peak perceived from a distance as a black peak’. 
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