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Обект на внимание e микротопонимия на Западна България, а като предмет на
изследване са топонимизираните хидрографски термини за „водопад и водослив“.
При описанието на онимите се използват етимологичният и ареалният метод, привеждат се сведения за значението на хидрографските термини, разпространението
им и отражението им в изследваната западнобългарска микротопонимия.
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The study deals with microtoponyms from Western Bulgaria having a hydrographic
term as a component, with a focus on words for waterfalls and places of merging of
waters. The analysis is based on the etymological and the areal method, as well as on information about the importance of the hydrographic terms under study, their geographical distribution and their reflection in the microtoponymy of Western Bulgaria.
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В предложения текст са анализирани микротопоними с природописно
значение, или т.нар. физикогеографски имена, земеписни названия, възникнали от прехода на апелатив (нарицателно съществително или прилагателно) в местно име (Суперанская/Superanskaia 1973: 113–118; Суперанская/Superanskaia 1978: 5–33; Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrovа 2002:
78). В ономастичната наука този процес е известен като топонимизация. В
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обсега на внимание са ландшафтните тeрмини за водопад и водослив, които проявяват топонимообразуваща роля в онимията на Западна България.1
От състава на семантичната група топоними Земеписни названия се ексцерпират означения за води и свързани с тях обекти. Те са систематизирани в по-малки подгрупи на основата на извънезикови критерии, обусловени от тясната връзка на лексиката и екстралингвистичната действителност,
както и на основата на близостта на лексикалното значение на думите. Изследването е продължение на три предишни проучвания, чиито резултати
са публикувани в три статии (вж. Данчева/Dancheva 2017а; Данчева/Dancheva 2017b); Данчева/Dancheva 2019). В тях се разглеждат системите от
топонимизираните подгрупи хидрографски термини, с които се назовават
следните географски реалии: ‘места със застояла вода, блата, влажни или
кални места’, ‘извори’ и ‘река, поток’.
Публикуването на тези статии е мотивирано от отсъствието на специализирани речници, в които да се проследява системата на организацията
на термините, развоят им, тяхното функциониране в топонимията, заемането, структурните особености на собствените имена и т.н. Източници на
изследване са изградената в Секцията по ономастика Електронна база
данни на българската топонимия, книгата на проф. Й. Заимов Българският водопис (Заимов/Zaimov 2012) и публикуваните монографични топонимни изследвания от Западна България. При описанието на онимите се
използват етимологичният и ареалният метод, привеждат се сведения за
значението на хидрографските термини, тяхното разпространение и отражението им в изследваната западнобългарска микротопонимия. Нарицателните се разглеждат по азбучен ред.
1. Хидрографски термини със значение ‘водопад’
Най-високият водопад в страната и на Балканския полуостров е Райското пръскало в Стара планина, Врачанска Скакля пък е най-високият
непостоянно течащ водопад. Водопадът Орфей е най-високият в Родопите,
Рилска Скакавица – в Рила планина, Боянският водопад е най-големият
водопад на територията на Витоша. Други имена на български водопади са
Бовска Скакля, Видимско пръскало, Кадемлийско пръскало, Сливодолско
падало, Скока и т.н.
Микротопонимният материал от изследваната територия предлага богат набор от интересни имена, сред които са и образуваните от нарицателни, които назовават места, където водата пада от високо. Ексцерпираните
термини са следните:
бобота̀ло: бобота̀ло ‘шумен планински водопад’, произв. от гл. бобо̀тя
(Заимов/Zaimov 2012: 121; БЕР/BER I: 59). МИ: Бобота̀ло, водопадче
(Брезн); Боботалото, в Рила пл. – Казват, че се чувало подземно бучене, та разкопали и открили вода (Кюстенд); Бобота̀ло, водопад (Трън);
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Бобота̀ло, Бобота̀лото (Радом). МИ сочат, че имената от термина
бобота̀ло са разпространени в югозападната българска топонимия.
боботѝлница: вероятно изч. боботѝлница ‘място, където боботи водата’,
образув. от боботѝло = бобота̀ло и -ница < -(ь)н-ица: Боботѝлница
(Радом) (вж. Чолева-Димитрова 2009: 124);
бобо̀тище: бобо̀тище, увел. oт бо̀бот; срхр. bὅbot ‘шум, бобот’, срв. срхр.
ВИ Bobot, Сели Bobota, Bobote, рус. СелИ Боботки (Заимов/Zaimov
2012: 121). В българското землище са регистрирани ВИ Боботѝще,
горното течение на Селишка р., когато приижда реката боботи ‘издава
силен шум’ (Брезн); МИ Боботѝще, ливади, пресушено блато (Самок).
Семантично можем да сравним термина с нарицателното брухтѐло:
брухтèл(о) ‘място, където брухти водата, водопад, скок’, събир. брухтèле
в говора на Чепинско: Брухтèлета (Чеп). Суфиксите -а̀ло, -ило, -ело са
активни в диалектите, срв. бобота̀ло ‘място, където водата боботи; водопад’; брухтѐло ‘място, където водата пада от високо и брухти; водопад’ в
книгата Имена за места (nomina loci) в българските говори (Кяева/Kyaeva
1989: 528).
*бумбул: Бумбу̀яка, два дола, които се сливат фуниевидно, вероятно от
*бумбул ‘шум от падаща вода’ (Монт), срв. бу̀мбак ‘дълбок речен вир̓
(Брезн, Трън), звукоподражателно (БЕР/BER I: 89), тук с л’ > и’ в
говора (Заимов/Zaimov 2012: 157). Срв. чеш. Bumbalka, oт апелатива
bumbal ‘Trinker’ от bumbati ‘trinken’ (Profous 1947: 217). Името е старинно. Нарицателната наст. -як е получила широка употреба, като има
предимно събирателно значение. Имената, образувани с нея, често
означават вида на растителността на дадена местност, а топонимите от
други, неботанични нарицателни имена – като Орнича̀къ, Ту̀мбакъ – са
рядкост. Освен това словообразувателният тип на -як с девербална мотивираща основа, като треса̀к от глагол (Белогр), не е активен в говорите (Кяева/Kyaeva 1989: 532). Вероятно микротопонимът Бумбу̀яка
принадлежи към старинeн пласт имена, образувани от изчезнало нарицателно и непродуктивна за този семантичен кръг наставка. Семантично сравни с термина бухтàло: бухтàло ‘водопад, скок’, произв. с ало от глагола бухтя (БЕР/BER I: 94). МИ: Бухтàлата, вж. Брухтèлета (Чеп).
буча̀л: изч. буча̀л ‘водопад’: Буча̀л (Врач);
буча̀ло: буча̀ло ‘водопад’, т.е. ‘място, където водата пада от високо и бучи’, произв. от гл. буча (за вода при падане), ‘шумя силно’ и -ало; за
строежа срв. Сорина̀ло. Срв. рус. бучило ‘дълбока яма с пролетни води’
(Мурзаев/Murzaev 1984: 49). Терминът отново служи за основа на топоними от Югозападна България. Това са ВИ Бу̀чало (Год), Буча̀ло, водопад (Брезн, Соф), Бучала̀та, водопади и махала; Буча̀лото, водопад
(Дупн); Буча̀ло (Брезн); При Буча̀лото, Буча̀лото, водопад (Радом),
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Бучало, поток, който минава през стръмни скали и бучи (Кюст). Срв.
рус. МИ Бучалы, Бучалки, срб. Бу̀чало, Бучало, Бучалото, Бучило, Бучилата (Мурзаев/Murzaev 1984: 106; Видоески/Vidoeski 1999: 27);
словен. Bočovnica, пол. Buczalka и др. (Заимов/Zaimov 2012: 164). Семантично срв. с ВИ Бучѝлото, шумен дол (Пазарджишко) (Заимов/Zaimov 2012: 165).
водопа̀д: В лексикографската литература се посочва, че водопа̀д е ‘място
на река, където има рязко изменение във височината на речното дъно и
водата пада от високо’ (РБЕ/RBE II: 328). За прх. вж. БЕР/BER I: 168–
169, срв. рус. водопад, словен. vodopàd (Schütz 1957: 72). ВИ: Водопа̀да, дол с ручей и праг (Врач); Водопа̀до, Водопа̀ди, /Х/айду̀шки водопа̀ди (Берк); Водопа̀да за водопади в (Гоцед); Бѝстрички водопа̀д, Скака̀вички водопа̀д (Дупн); Смолички водопад, Водопадо = Скакавички водопад (Кюстенд); Водо̀падо, над селото, събирал е водите на Манастѝрски дол, сега не съществува (Радом).
водорѝпище: изч. водорѝпище ‘водопад; място, където водата рипа, скача,
пада’. ВИ: Водорѝпището, водопадче от скала (Кюстенд) (Заимов/Zaimov 2012: 221).
пада̀ло: пада̀ло ‘водопад’ (БЕР/BER IV: 999); па̀да̀ло, мн. па̀дала̀, ср.
остар. и диал. ‘водопад; плискавица, плескало, бучало, скок’ (РБЕ/RBE
XII: 16). ВИ: Па̀далото, наклонена местност, с извираща вода, която
на едно място ‘пропада’ и после пак се показва (Белосл); Арамѝцкото
пада̀ло, Падала̀та (Гоцед), Пада̀лото, пакостлив дол (Ксантийско)
(Заимов/Zaimov 2012: 461).
пръска̀вица: пръска̀вица ‘водопад’ с осн. в глаг. пръскам, както светкавица от святкам (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrovа 2009: 368) във
ВИ Пръска̀вицата, водопадче (Радом);
срв. в Източна България пръска̀ло: пръска̀ло ‘водопад, чиято вода се удря
в скали’, от глаг. пръ̀скам. Едно от значенията на термина е остар. и
диал. ‘водопадʼ (РБЕ/RBE XIV: 1032). ВИ: Вѝдимско пръска̀ло (Троян),
Пръска̀лото, водопад (Троян, Севлиевско) (Заимов/Zaimov 2012: 560–
561).
скака̀вец: скака̀вец ‘водопад’. ВИ: Скака̀вец (Дупн); също Скака̀въц, част
от дола на Манастирска река, където водата скача от скала на скала
(Брезн).
скака̀вица: скака̀вица ‘река, чиято вода скача на малки водопади’. ВИ:
Скака̀вица, Скака̀вицата (Дупн); скакавица ‘водопад’: Скака̀вица, полянка с поток; срв. МИ Скакач, извор и река в Люлин (Соф).
скакалѝще: диал. скакалѝще ʽмясто, където се преминава в река’, образув.
от ска̀кало и -ище, срв. срхр. ска̀калиште ‘място за скачане’, ска̀кало
‘прелез от камъни през река’: Скакалѝще, ниви до Пѐщерска река̀ (Радом) (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 396);
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ска̀кало: ска̀кало ’водопад’. ВИ: Ска̀калото, дол (Гоцед);
ска̀кля: ска̀кля, диал. ‘скок, водопад’. ВИ: Ска̀кля, висок скален откос,
където при дъжд се образува водопад (Врач).
ска̀кя: ска̀кя ‘водопадʼ. ВИ: Ска̀кя (Берк);
*ска̀цало, ска̀цала, мн.ч., срв. ска̀кало ‘камъни в река, поставени за минаване на пешеходци’ (Родопите). ВИ: Ска̀цала, връх, Го̀рни/До̀лни ска̀цала, мн.ч. (Берк).
скачо̀к: скачо̀к ‘малък водопад’. ВИ: Скачо̀ко, скалист дол (Дупн);
ско̀к: ско̀к ‘водопад’ (БЕР/BER VI 764–766): Мо̀мчов ско̀к, Ско̀ко (Берк);
Ско̀кла, малък водопад на р. Марла; Ско̀ка (Белосл); скок ‘праг в дол,
който при дъжд образува водопад’: Во̀днио скок, Ско̀ка, Ско̀ковете –
за поточета, долове с праг и водопади (Врач) (Николов/Nikolov 1997:
391); Ско̀кът, склон и дол с поточе (Год); Мѝков скок, Ско̀ковето, дол
(Гоцед); Ско̀к, водопад, Бъ̀ндерѝчките ско̀кове – места с водопади, водоскоци (Разл); скок ‘водопад на малка река’: Елѐнски скок, Ско̀ко, водопад (Дупн) (Еленин/Elenin 2006: 426); Скок, дол (Радом). Семантично равно е нарицателното водоско̀к: водоско̀к ‘водопад’. ВИ: Водоско̀ко, ливади (Радом), срв. словен. vodoskok (Заимов/Zaimov 2012: 221).
скока̀ло: скока̀ло ‘място на водопад’. ВИ: Скока̀лото, суходолие (Дупн).
По-голямата част от тези хидролекси са производни от глаголи. Разпространени са главно в югозападната микрохидронимия и не се подлагат
активно на топонимизация. Срв. семантично Тонин бърбор и Бъ̀рбор
(Брезн); Шѝшорка (Берк); Шѝшорка, (Монт); Шишо̀рка (Год); Кръко̀рко
(Радом): Кръко̀рко е произв. от гл. кърко̀ря ‘(за вода) издавам шум, течейки бълболя’ с коренно удвоение от къркам, образувано както църцоря,
бърборя (БЕР/BER III: 206), съществителното шѝшорка с географско значение ‘изворче’ е образувано от звукоподражателния глагол шишо̀ри ‘шуми, издава шум (за вода)’ и т.н.
2. Хидрографски термини със значение ‘място, където се сливат води
(водослив)’
бо̀ище: бо̀ище ‘водослив (на две реки)’ (Заимов/Zaimov 2012: 127), произв.
от бой‚ биене, удряне‘ (БЕР/BER I: 63–64). ВИ: Бòището, р. (Год); Бòище, водослив на две долчини (Врач); Бòище (Монт); Бòище (Берк);
Бо̀ище, Пѐщерска река се влива в р. Струма (Радом).
водослѝв: В съвременния български език се употребява термина водослѝв
‘линия, в която се събират водите на два срещуположни склона’ (БТР/
BTR 1995: 106); водослѝв м. спец. ‘линия, в която се събират водите на
два срещуположни склона, ската’ (РБЕ/RBE II 332). Терминът няма топонимизираща активност.
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водосто̀к: водосто̀к ‘място, дето се събират две води’: Водосто̀ка, равни
ниви (Монт). Вж. Сто̀ките, Водосто̀ка, местност (Пазарджишко), срв.
пол. ВИ Wodostecz (Заимов/Zaimov 2012: 221).
своде: своде (Ботевгр) от съ-водийе ‘място, дето се сливат води, реки’
(БЕР/BER I: 168–169). ВИ: Сво̀ге, ниви, градини, ливади (Монт); Сво̀гье, ниви. Срв. СелИ Сво̀ге (Соф), МИ Сво̀гье (Дупн); Сво̀ге (Радом);
Сво̀гье, високо място; горист дол с поток; Горньо/Дольо Свогье (Брезн).
МИ от този апелатив откриваме както в СЗ, така и в ЮЗ България. Това са главно нечленувани едносъставни микротопоними, образувани от
първичен апелатив поради архаизирането му.
слив: слив ‘място, където се сливат реки, води’. ВИ: Слѝвщица, река, образувана от водослива на Стру̀ма и Джѐрман, от сливь и топон. наст.
-щица (Дупн). Въз основата на топонимия от гръцки и сръбски
средновековни документи. Л. Тасева свързва речното име СëΈβόωΈφΰ в
Скопско с незасвидетелствания стб. апелатив *ńëΈβό (1300) (Тасева/Taseva 1998: 118). Срв. и в сърбохърватски slĩv ‘речен водосбор, речен
басейн’ (Schütz 1957: 75).
слѝвище: слѝвище ‘местност, където се събира вода от дъжд’ (Ломско)
(БЕР/BER VI: 875). Вж. лѐя – слѐя ‘събирам, обединявам, свързвам в
едно’ (БЕР/BER III: 384), слѝвам се ‘(за река, за вода) сбирам се в една
река; смесвам заедно’ (Геров/Gerov V: 191). МИ: Слѝвището, място,
където се събират пороища (Монт).
смѐси: смѐси ср. ‘водослив на две реки’ (Горнооряховско, Тетевенско, Ботевградско); смьеси ‘място, дето се сливат две или повече реки в едно
общо корито’ (Тетевен): МИ Смѐсите (Охрид, Монтанско, Белосл,
Лом, Троян) (БЕР/BER VII: 164–165). ВИ: Смѐсите (Монт); Смѐсите,
място, където се сливат селските бари (Белосл); Смѐста – тук р. Ръжа̀на се влива в р. Искър, Смѐсите – за водослив на потоци, долове, бари
(Врач).
ста̀нец: ста̀нец ‘място, където се събират две реки’. Вж. съста̀нци ‘място,
където се сливат две реки’ (Кумановско), произв. от ста̀вам, ста̀на
‘вдигам се, изправям се; променям се в нещо друго’ (БЕР/BER VII:
422–423). ВИ: Ста̀нците, сливане на води (Берк); Срѐднио ста̀нец,
Мѝтини ста̀нци, мн.ч., Ста̀нците (Монт); Ста̀нците, водосливи
(Врач); Ста̀нците, стръмно, гора и две изворчета (Год); Ста̀нците,
водослив на долове (Дупн); Ста̀нци, туk се събират няколко потока;
Ста̀нците, срещат се потоци и пътища (Брезн); Ста̀нци – Раздо̀лци,
гориста падина, в която се събират и разделят два дола, Ста̀нците,
място, където се събират три дола и др. срв. срхр. stanci ’място, където
се съставят два потока или два дола’ (Радом) (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 409).
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сток: сток диал. ‘място, дето се сливат, се стичат две реки или потоци’,
сто̀ка ‘място, дето се стичат, се сливат две реки’ (Белосл), ‘място, дето
се сливат два дола’ (Троянско, Пирдопско), сто̀къ ‘място, дето се
сливат два потока’ (Севлиевско), сто̀ки мн.ч. ‘място, дето се стичат
няколко рекички или потоци’ (Ботевгр), словен. stok стичам се, рус.
сток стичане, чеш. stok сливане, стичане и др. (БЕР/BER VII: 471).
Още в статията на Ив. Дуриданов Географската лексика на старобългарския език с оглед на праславянски апелативът ńúςξκú ‘стечение на
води, водослив’ е отбелязан като общославянски и праславянски (Дуриданов/Duridanov 1963: 197). Вж. и в речника на Nitsche stok (Nitsche
1964: 39, 161, 180, 183); в речника на Б. Видоески намираме сток, -ци
‘место каде што се сливаат две реки или два дола’ (Видоески/Vidoeski
1999: 151). ВИ: Сто̀ките, равнища (Монт); Сто̀ките, място край селото, където се събират в реката пороите от долищата (Белосл); Сто̀ките – водослив на долчини, реки, бари (Врач); Сто̀ки, място, където
се сливат две реки, Сто̀ките (Разл); Сто̀ците = Ста̀вците, водослив
на реки (Дупн).
3. Изводи
По отношение на топонимообразуването и хронологията на микротопонимите, от които е ексцерпирана семантично обединената ландшафтна
терминология, може да се направят следните изводи:
1. По-голяма част от именатa са едноосновни и са образувани в резултат на прехода на апелатив в микротопоним, т.нар. процес на топонимизация. Това са географски названия, получили имената си чрез прехода на
хидрографските термини бобота̀ло, бо̀ище, брухтѐло, бухта̀ло, буча̀ло, бучѝло, пада̀ло, пръска̀вица, скака̀лище, ска̀кало, ска̀цало, своде, скака̀вица,
слив, смѐси, сток и др. в местни имена Бобота̀ло, Бобота̀лото, Бòището,
Бо̀ище, Бучала̀та, Пръска̀вицата, Сво̀гье, Скака̀вец, Скака̀вица, Скакалѝще, Ска̀калото, Ска̀кля, Скачо̀ко, Смѐсите, Ста̀нците, Сто̀ките.
2. По-голяма част от тези едноосновни микротопоними са образувани
без допълнителни словообразувателни средства. Малка част от ексцерпираните названия са резултат от многоетапен процес на онимизация чрез
добавяне на наставка с топонимна функция. Това са имена Бумбуяка, Сливщица, образувани от термините *бумбул, *слив с наставки -як и -щица.
3. Изследването на географски имена показва, че в разглежданата семантична група микротопоними с природописно значение се срещат и
двуосновни микротопоними, макар техният броят да не е голям. Това са
имена като Водорѝпището, Водоско̀ко, Водо̀падо, Водосто̀ка, в които са
топонимизирани композитни апелативи: водорѝпище, водоско̀к, водопад,
водосто̀к.
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4. Само някои термини, напр. пада̀ло и скок, са станали част от двуосновните съставни местни имена и представляват по-нови географски названия. Напр. Бѝстрички водопа̀д, Скака̀вички водопа̀д, Водопа̀ди, /Х/айду̀шки водопа̀ди, Арамѝцкото пада̀ло, Го̀рни / До̀лни ска̀цала, Во̀днио скок,
Бъ̀ндерѝчките ско̀кове.
5. Като време на възникване можем да отнесем микротопонимите както към старинните оними, в основата на които е легнал архаичен апелатив
като *бумбу̀л, своде, слив, сток, така и към по-късните пластове на хидронимията.
6. Проучването е пряко свързано с една от задачите на ономастичната
лексикография – създаването на речници на географските апелативи, реконструирани от топоними (вж. Роспонд/Rospond 1980: 221–226). От друга
страна, представената група термини дава допълнителна информация за
ландшафтните особености на района и предлага плодотворно поле за бъдещи изследвания. Възможно е част от имената да са образувани в резултат
на трансономизация – преминаването на хидроним, антропоним или друг
топоним в микротопоним. По принцип географските имена се прикрепват
за местата и могат да живеят много дълго дори след промяната на физикогеографския обект. Затова срещаме имена, образувани с хидрографски
термини, които не назовават водни обекти, напр. Водосто̀ка, равни ниви
(Монт), Сво̀ге, ниви, градини, ливади (Монт) и др. Съставянето на относително пълни географски речници и по-задълбоченото изследване на връзката между езика и ландшафта би дало значително по-детайлна информация, първо, за езика на територията и за нейните географски особености,
второ, за интердисциплинарните науки като етнолингвистиката, еколингвистиката и етнофизиографията. Последната е нова етнонаука за релефните форми, която има за цел да сравни и документира термините, използвани в различните езици и култури, и да разкрие как хората описват ландшафта.
БЕЛЕЖКА / NOTE
Това са т.нар. в ономастичната литература хидрографски термини – „думи,
означаващи хидрографски обекти като нарицателни имена“, които чрез онимизация са се превърнали в първични топоними или участват като втори компонент в
двусъставни топоними (вж. Ковачев/Kovachev 1973: 77–79; Ковачев/Kovachev 1987:
75, 86), или хидролекси – терминът е въведен в изследването Местните имена в
Свищовско (Пернишка/Pernishka 2012).
1

СЪКРАЩЕНИЯ / ABREVIATIONS
Белосл – Белослатинско; Благоевгр – Благоевградско; Брезн – Брезнишко; ВИ
Водни имена; Врач – Врачанско; Год – Годечко; Гоцед – Гоцеделчевско; Делч
Делчевско; Дупн – Дупнишко; Крат – Кратовско; Кукуш – Кукушко; Кюст
Кюстендилско; Лом – Ломско; МИ – Местни имена; Монт – Монтанско; Пирд

–
–
–
–
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Пирдопско; Радом – Радомирско; Разл – Разложко; РечИ – Речни имена; Самок –
Самоковско; Санд – Санданско; Свог – Свогенско; СелИ – Селищни имена; Соф –
Софийско; Тет – Тетовско, Чеп – Чепинско.
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