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ИВАН ДУРИДАНОВ 

ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ РЕЧНИ НАЗВАНИЯ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ 

ЗА СЛАВЯНСКИЯ ТОПОНИМИЧЕН АТЛАС 

При създаването на славянски топонимичен атлас хидронимията ще има 

първостепенно значение. Картографирането на речните названия от сла

вянски произход, които въз основа на различни съображения може да 
бъдат определени за старинни, ще подпомогне цялостното разрешаване 

на проблема за пътищата на най-ранното заселение на славянските пле

мена в земите южно от Дунава. Наред с това Iце бъде представено на

гледно географското разпространение на немалко образувания, наследени 

от праславянския топонимичен фонд. За целта е необходимо да се 

направи предварително критична преценка на материала, като се изхожда 

от етимологичния анализ и се държи сметка особено за стратиграфията 
на речните названия. Да се разграничат различни по време слоеве в хи

дронимията от славянски произход е извънредно сложна и трудна задача, 

тъй като за значителна част от названията не са оцелели писмени по

датки, а за друга част податките са сравнително късни, в най-добрия случай 

от Х-ХII в. нататък. При практическото разрешаване на този въпрос би 

могло да се подхожда последователно, като се започне с анализа на на

званията на големите реки - с дължина на течението над 1ОО км. I-Iяма 

с'ы\нение,' че тези названия, доколкото може да се докаже славянското 

им потекло, с малки изключения принадлежат към най-стария слой на 

славянската топонимия. На второ място следва да бъдат разгледани на

званията на средните реки - с дължина на течението от 50 до 1ОО км. 

Измежду тях заслужават внимание преди всичко онези, които имат при

родописно значение (пол. nazwy topograficzne)l и са първични (примарни), 

т. е. не са производни от други географски (и особено от селищни) 

названия. Вторичните названия безспорно се отнасят към по-късен период. 

От само себе си се разбира, че тук се касае до установяване на една 
относителна хронология на материала. Семантичният критерий в някои 

случаи може да бъде допълнен от структурален, както ще бъде пока

1 w. т а s z у с k i (SlowiafJ.skie nazwy miejscowe, Krak6w, 1946, стр. 51) с право им 
отрежда първо място в хронологичната разпредялба. 
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зано по-нататък. Названията на големите и средните реки условно можем 

да наречем макрохидронимия. Микрохидронимията, към която ще от

несем преди всичко названията на малките реки - с дължина на тече

нието под 50 км, също крие понякога архаични образувания. За съжа

ление Есе още не са събрани и публикувани материалите с речните 

названия от всички славянски страни. Поради това засега микрохидрони

мията може да бъде само частично използвана в славянския топонимичен 

атлас, предимно като сравнителен материал към макрохидронимичните 

формации. Към една по-далечна перспектива се очертава картографира

нето на названия на другите водни обекти - езера, извори и кладенци, 

а така също и на местностите. Тези названия имат второстепенно значе

ние, ТЪЙ Ka~o, общо взето, принадлежат към късните пластове на топо
нимията. 

Тук ще се ограничим с разглеждане и оценка само на славянската 

макрохидронимия от Балканския полуостров, с оглед на нейното значение 

за u славянския топонимичен атлас. Изхождайки от принципа за подбор 

наи-напред на архаичните образувания, ще анализираме само онези назва

ния, които имат ясно природописно значение. 

1. Югославия 

Славянските названия на големи реки в ft)гославия са около десет и 

са, общо взето, етимологично прозрачни. Дадени са по-долу по дължина на 
течението в низходящ ред. 

1. Църна (Црна, Черна) - река в Македония, десен приток на 

ВардарL Дълга е 201,1 км. Античното название на тази река е :J Eo[ywv 
'Egtywy (Strab. VII 327 и др., Arr. Ап, 1,.5,5 и др.), което се обяснява- KaT~ 
~аком,ИЗИЙСКО от ие. *(e)regW 'тъмен', срв. гр. {gef3o~ 'мрак', арм. erek 
вечер (В. Г е орг и е в, Исследования по сравнительно-историческомуязы

кознанию, Москва, 1958, стр. 132-133). Славянското название е засвиде

телствувано най-рано от XI-XII в. У византийския хронист Г. Кедрен: 

T'BQ)Jd~ nOTa{l6~ (О. С е d r е n u s Hist. Соmр., ed. IПlm. Bekker, 11, р. 461); 
по-нататък в грамота от 1380 г.: H~ frtLL~ LffbHOH (Гласник, XXIX, 
стр. 255).1 

Прилагателното стбълг. ЧfЬtj1н схърв. црн И пр. е застъпено наши

роко в хидронимията на южните славяни. То се отнася в случая до 

тъмния цвят на речната вода, КОЙТО се дължи на геологическия състав 

на почвата. 

2. Пчutbа - река в Македония, ляв приток на Вардар. Дълга е 122 км. 

На нея е разположено едноименно селце южно от Куманова. Старите пис

мени податки -H~Д ( Гlшнномь, H~ ПЧННЮ (1300 г., ЗБИJС, 1, стр. 14, 19), 

H~ ПЬШНNН, нн,зь ПЬШНNЮ (1353 г., Гласник, XXIV, стр. 24а и сл.) и Т. Н.

5 Подробни писмени податки за разглежданите тук речни названия ще бъдат изло

жени в друга работа върху хидронимията на К)гославия. 
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насочват към първоначална форма пы�нN~~ или ПьшtiН~, което може да 

се възведе към по-старо *Pbchina, респ. *Pbchin!a. Последното е про

изводно' от корен на гл. праслав. *pbchati, сръб.-Цслав. IlЬ:Х~ТН :JnafEly:J, 

струс. ПЬ:Х~ТН, пн~~тн'блъскам, тласкам', рус. nхаmь, nихаmь 'сыl.',' пол. 

pchac 'тласкам, бутам, блъскам', схърв. дnах 'скълцан ечемик', словен. 
phdti, pham 'чукам, кълцам' и т. Н., родствени ~ лит. paisjJti paisau 
'стривам зърна', стинд. pind~ti 'стъпква, раздробява, стрива', pi~tds 'смлян' 
(Vasmer, REW, 11, стр. 362-363; Machek, ESl, стр. 366). Реката е била 
характеризирана по нейното бързо течение, което блъска, бута по пътя 
си камъни и други предмети. Наистина от изворището до устието си 

Пчиня тече почти постоянно през тясна и дълбока клисура от 200 до 
700 м И поради това има голям среден наклон - 12,350/00 (С тан о j е
в и л, III, стр. 612; Дук И h, стр. 194). Формата Пчuня е произлязла от 
Пшuня чрез прогресивна асимилация на фрикативното -Ul- към експлозив

ното предхождаща П' - (срв. диал. nченuца от nшенuца). Несполучливо е 
от фонетично гледище обяснението на П. С кок (Гласник Скопског На
учног д-ва, XV-XVI, стр. 102), който изхожда от първоначално *ПСUfbа 
'пасjа (песя, кучешка)', т. е. река. По структура ПЧUflЯ е твърде старо 
образувание. Засега е познато само на югославска територия и се среща 

още веднаж: ПЧUfbа, рекичка в Черна гора, която при Колашин се 
влива в Тара, и едноименно селце край същата рекичка (п. С кок, пос. 
съч., стр. 102; 1m е n i k, стр. 435). 

3. Млава - река в Североизточна Сърбия, десен приток на Дунав. 

Дълга е 122 км. Името е засвидетелствувано от 1378 г.: H~ tJЛ~СН ti 

A0'rN~KO'{ I(остольць; ДО'rБЬ, (~ЛО H~ Мл~к~; tJл~кд ti Пfrt.з ь МЛ~КО~ ЛО'r ГЬ 

(М i k 1. Mon. Serb., стр. 194; Н о в а к о в И h, Зак. спам., стр. 771-772). Съ
щото име носят и две селца в Млавска околия, в средното поречие на ре

ката 11nenik, стр. 388). Така се нарича и рекичка в Босна, приток на р. Хвой
ница (Фойница), която е wТJяв приток на Босна (Popis, стр. 58). Тук се 
отнася Оlце: Млав т. - планина между Скопие и Качаник. 

Т. Мар е т и ч (Imena rijeKa i potoKa, стр. 17) свързва Млава с укр. 
.млавuЙ 'слаб', ХЪрВ. mlaviti 'бия, блъскам', Т. е. името значело 'slaba, 
ja10va', Т. е. река. П. С кок (Nastavni vjesnik, XXIV, стр. 662) отначало 
смята Млава също за славянско название (от корен на ~/'mel-ti, стбълг. 

МЛ~ТН met\I-Ж), а ПО-КЪСНО (Гласник Скоп. н. д-ва, XV-XVI, стр. 101) го 

отъждествява с МИЗ. Malua. й. Ш ю ц (Die geographische Termino10gie des 
Serbokroatischen, Berlin, 1957, стр. 68) смята, че речното име Млава е == 
схърв . .млава 'слаба, бавно течаща вода', което обяснява от по-старо 
схърв. прил. mlaha1.J~ тlahava 'безсилен, слаб', укр. .млавuЙ. В същност 
сръбското речно име /Илава не би могло да се дели от полското се

лищно (и вероятно първоначално речно) название Mla'U'a (град, околийски 
център, сев. от Варшава), in Mlava от 1426 Г., което според К. Ц и р х 0

фер (Nazwy miejscowe p6lnocnego Mazowsza, Wroclaw, 1957, стр. 265) е 
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неясно. Пол. i1JIfawa показва, че трябва да се изхожда от първоначално 

~1'Mla'va (а не ~"Molva, което би дало в полски *Mfowa) - от не. *тel-: 
*nlol-: nlla- в арм. malem 'счуквам' (~"mal-), лат. molo, -еге 'меля', mola 
'воденичен камък', гот. ga-malwjan 'раздробявам, стривам', лит. malu, 
mdlti 'меля', стбълг. МЛ'1)ТН МtЛ~ и пр., срв. степен *nzla.. в стинд. mla
'омеквам, повяхвам, отслабваl'rI', mlatd.. 'weich gegerbt' (J. Р о k о r пу, ldg. 
et. Wb., стр. 716). 

4. Злаmица - река във Войводина, ляв приток на Тиса. Дълга е 
117 км. Така се наричат още няколко рекички в Югославия и България. 

Познато е и точно съответствие от руски: Золотица - малка рекич

ка, приток на Бяло море, в областта северно от гр. Архангелск. На

званието е могло да възникне като природописно, във връзка с нали .. 
чието на златен примес в пясъка по речното дъно, без да се предполага 

непременно съответната дейност на човека - добиване на злато чрез 

промиване на пясък. Златица може да се разглежда като семантичен 

еквивалент на словосъчетанието *Zlata reka или ~~Zlata voda, срв. словен. 

Zl ata voda (В е z 1а j, 11, стр. 340). 
5. Треска - река в Македония, десен приток на Вардар. В гор

ното си течение, до устието на левия си приток Мала река се нарича 

Велuка. Дълга е 117 км. Треска е засвидетелствувано най-рано от 

1300 г., и то като областно име (за поречието на същата река): ЕЬ Т~еtцгt 

(ЗБИJС, 1, стр. 7, 8); от 1687 г. : H~ ~~Ц '1) Tf(CI'~ (С l' О j а н о в И Ь, 1, стр. 444). 

Названието не е изолирано на Балканския полуостров, така се наричат 

още: Треска - рекичка в Елинпелинско и рекичка в Прилепско ; мест

ност при с. Чеканец, обл. Бурел (Д рон ч И л о в, стр. 113, 167); селце в 

Южна Албания край рекичка, която вероятно е носела същото име 

(вж. 5d в картата у А. М. С е л и Щ е в, Славянское население вАлбании, 

София, 1931); TpujecKa - хълмче със зидини в Сърбия, Рудничка околия 
(К а р а I) и П, стр. 772); Trijl ska - връх на пл. Яхарина, ЮИ от Сараево 

(Епс. Jug., lУ, стр. 446). Последните форми показват, че трябва да се 

излезе от първоначално *Treska, архаична а-основа, от корен на глагола 

праслав. ~~treskati, цслав. T~'1)CI\~TH, бълг. тряскам, схърв. треСНУТllи, трес

нем 'раздрусвам' и. Т. н. Срв. идентичното по структура нарицателно 

от диалекта на Дубровник треска 'шум, трясък, strepitus' (К а р а I) и 1i, 
стр. 771). 

. 6. Тдnлица - река в Сърбия, ляв приток на Южна Морава. Дълга 

е 109 км. Названието е засвидетелствувано многократно в сръбски пис

мени паметници от средните векове, и то предимно като областно: Тол

J.l1:Ca - от 1019 г. (в грамота на Василий 11, вж. БСМ, стр. 553); usque 
in Topliza - около 1200 г. (ЛД, стр. 345; o\f ТОПЛt-Iцt-l от 1208-121Б г. 

(в житие на св. Симеон от св. Сава, SP, стр. 2); tt~O H~ ТОПЛНЦН EHttfl'O'f

от 1Э95 г. (Гласник, ХХIУ, стр. 274) и др. Това е едно от обичайните 
названия на реки не само у южните славяни, но и у останалите, срв. на

пример: рус. Теnлица (МДп, стр. 13; МДс, стр. 13), словаш. Teplica, 
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loplica (SV, стр. 465), чеш. Teplice (PS, lУ, стр. 326), пол. Cieplice (Pod
zial, стр. 214); в Източна Германия Teplitz (ТЕ, П, стр. 33, 44; ТМ, 
стр. 151) и пр. Съществува и подобно старо нарицателно в славянските 

езици: стбълг. тепt\НЦ~ 'топъл извор' (у Иоан Екзарх, вж. Срезневский, Пl, 

стр. 948), бълг.-диал. тоnлuца 'топла, M~pHa, вода: (Геров, У, ,стр. , 345)~ 
схърв. toplica 'топъл извор', словен. topllca същ. рус. теnлuца същ. 
СД ал ь, lУ, стр. 399), чеш. teplice 'същ.' и пр. Възможно е при малки 
рекички и потоци именно това нарицателно да е приело функцията на 
собствено название, Т. е. чрез проста семантична вариантизация - toplica 
(респ. teplica): Toplica (респ. Teplica). Едва ли обаче една голяма реК,а 
като разглежданата е била наречена по физически признак на нзвора И. 
По-скоро тук имаме работа с топонимично образувание на -ica., по пътя 
на структурна вариантизация - topl-'b (респ. tepl-'b) : Topl-lca (респ. 

Tepl-ica).
7. Добра - река в Хърватско, десен приток на Купа. Дълга е 

104 км. Названието е засвидетелствувано от началото на Хlll В.: Dobro 
reka (CD, lП, стр. 97). Така се наричат още рекички в Словения и Бъл
гария (Елинпелинско и Кюстендилска). Чрез прилагателното добра се ха

рактеризират спокойно течещи реки, които не причиняват внезапни бързи 
наводнения, в противоположност на зла, срв. ЗJlа река - в Троянско, 

ляв приток на Видима. 
8. KpUBaja - река в Босна, десен приток на Босна. Дълга е 

около 101 км. 
9. KpUBaja -- река във Войводина, влива се отляво във Велики 

Бачки канал, който свързва реките Дунав и Тиса. Дълга е около 100 км. 
В тази си форма названието се среща неколкократно в микро хидро ни

мията на Сърбия и Хърватско. 
Значителен е броят на средните реки от Югославия, които носят 

природописни названия от славянски произход и поради това представ

ляват интерес за славянския топонимичен атлас. UЦe ги разгледаме също 
по дължина на течението в низходящ ред. 

1. Глина - река в Хърватско, десен приток на Купа. Дълга е 
93,5 км. Най-ранни писмени податки за наЗВr-анието им~м.е от ХIII В.: ad 
f1uvium Olina - от 1209 г. (CD, IIl, стр. 8а), super Ollnam - 1211 г. 
(CD, Пl, стр. 104) и др. Така се наричат още поток, селище и местност 

в Словения (В е z 1а j, 1, стр. 177); Глина - река в Албания (С е л и Щ е в, 
стр. 241); T).[va - С. в Гърция, обл. Фокида (Vasn1er, Slaven, стр. 115). 
Названието се смята произлязло направо от означението на ~ид почва 
схърв. l~zUfla, словен. glina (О i с k е n m а n п, стр. 121; В е z 1а j, 1, стр. 177). 
Не е изключено в названието на голямата хърватска река да се крие 

старо прилагателно gnila (1'. е. reka), СХЪРВ. 2fb о, 2fbuла, 2fbUЛО, бълг. 
гнил и пр. Това прилагателно добре подхожда за реки с блатист терен 
(поради разливанията), каквато е и р. Глина. Срв. руски речни имена 
Гнuлая, Гнuлуха, Гнuлуша, Гнuлица (МДп, стр. 24, 44, 51, 68); бълг. 

Гнuле, поток в Разложко (Ч а нко в 2 , П, стр. 529); стсръб. Гьннл~, село в 

областта на манастира Жича (М i k 1. МОП. Serb., стр. 11). 
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2. Ситница - река в Южна Сърбия, десен приток на Ибар. Дълга 
е около 90 км. Названието е засвидетелствувано от началото на ХIII В. 

като означение на поречието на същата река: Н ПfНОЬftТt. • .WТЬ ГfЬЧЬ

C"blt~ ;з~млtt ... CHTHHЦ~'" Л~ьЬ -- от 1208-1215 г. (в житие на св. Си

меон от св. Сава, вж. 5Р, стр. 1); като речно: r"Art СП.\Д~ Пfнсоннн,t'СI<НН 

ПОТОI<Ь o\f Снт'ннцO\f - от 1313-1318 г. (Споменик С. К. А., IV, стр. 3). 

Ситница от по-стар Ситьница е производно от общославянско ботанично 

име ~~sitъ Пl., sita f., схърв. сита 'камъш, Scirpus pa1ustris', словен. sit ш., 

sita f., рус.-цслав. СНТН* (ХI в.), чеш. sit, пол. sit и пр. (за етимологията 

вж. V а s m е r, REW, 11, стр. 629). В български покрай сита 'Д~YKa, 

Juncus L., Juncus compressus Jacq.', ситка 'каl\IЪШ, Scirpus 1acuster L.' 
съществува и форма ситница 'дзука, Juncus compressus Jacq.' (МБР, 

стр. 51 О). Като речно и селищно название Ситница се среща Оlце ня

колко пъти в Югославия. Към него точни съответствия са: пол. Sitnica 
(цит. по SV, стр. 471), карп.-рус. Ситница, р. (Петро в, стр. 81) и др. 
Няма съмнение, че названието на една такава дълга река в Сърбия при

надлежи към най-древния слой на южнославянската хидронимия. 

3. Пива - река в република Черна гора, ляв начален клон на Дрина. 
Дълга е от изворите на Тушина около 87 км. В нейното поречие през 

средните векове се е намирала жупата Пива, споменавана в писмените 

паметници: Piva - около ХII в. (ЛД, стр. 327); /\~:Xb MO~l ГbЦ~'<O Н 

Пнgо~" Д~ СН ~H~b b~f~ - 1313-1318 г. (Споменик С. I{. А., IV, стр. Б) 

и Т. н. ГIисмените податки за речното име са по-късни: MOH~CTHyb НЖ~ 

ПНС~ Сfrвло - 1568 г. (С т О j а н о в И Ь, IV, стр. 69). Названието може да 

се свърже със словенското Pivka, понорна речица (горно течение на Jlю

бляница ; super Piuca, supra Piucha!n -- 1300 г.), което се обяснява от 

словен. pivka 'poziravnik [== понор], ki pije vodo, та10 jezerce, ki se ро
casi odteka', т. е. от корен на глагола piti, pijQ (pbjQ), вж. В е z 1а j, 11, 
стр. 92; срв. и бълг. nоnивам, напр. Водата nоnава в пясъка. Това зна

чение подхожда и за черногорската река, която тече през карстова об

ласт. По структура Пива е едно от архаичните славянски названия на 

реки, стара а-основа. Срв. Piva - рид в Румъния, в окръг Гор (F r u n
z е s с и, стр. 360), вероятно първоначално речно име. 

4. Ор/Ьава - река в Славония, ляв приток на Сава. Дълга е 86,5 км. 

Названието се среlца в писмени паметници от ХIII в. нататък: quandam 
terram ...sitam ad Огаиат - 1234 г. (СО, 111, стр. 426), аЬ Oriava 
1256 г. (СО, У, стр. 44) и пр. Суфиксът -'а'иа е характерен за старин

ните образувания в славянската топонимия (вж. Славистичен сборник, 1, 
1958, стр. 245 и сл.). 

5. Илова - река в Славония, ляв приток на Лоня (приток на Сава). 

Дълга е 85 км. сыIествуваa и едноименно селище в долното й течение. 

Писмени податки за названието имаме най-рано от ХПI в.: prope f1uuium 
Ilua, ad f1uuium Ilua - 1275 г. (СО, VI, стр. 144). Така се наричат и две 
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рекички в Босна. Названието е ясно (О i с k е n m а n п, стр. 147): прила

гателно от общослав. *ilъ 'кал, лепкава почва', схърв. старо il (XVI в.), 
uловача 'хуместа глина', словен. il, бълг. uл 'утайка, лезга, лезгава място, 

(Г е р о в, 11, стр. 325) и т. н. Твърде е вероятно названието да е гла

сяло първоначално *Ilava, една сравнително по-старинна форма, срв. 

словаш. Ilava (М i k 1., PON, стр. 254). 
6. Црна Река - друго название на Црни Тимок (или Кривовирски 

l'имок), главен ляв начален клон на Тимок. Дълга е 83 км. Названието 

е засвидетелствувано в сръбска грамота от 1222 - 1228 Г.: ЖНЧ~ СЬ Ь~

T~IHOMb, РНБНЧН еь '-iуhнась ~rtl<OMb (50, стр. 6). 
7. JаЬланица - река в Сърбия, ляв приток на Южна Морава. Дълга 

е 82,5 км. Това име носят ОIце няколко рекички и много селища в Юго
славия, а също така рекички и селища в България. Названието е ясно 

(вж. D i с k е n m а n n, стр. 149; В е z 1а j, 1, стр. 230): от схърв. jаблан, 
което първоначално е означавало 'ябълка' (ARj, IV, стр. 383), а днес 
'топола, popu1us pyramidalis' или 'някакво цвете, malva', бълг. аблан 
(Софийско) и яблан 'чинар, платан, явор, P1atanus occidentalis' (Г е р о в, 
У, стр. 609; Пан ч е в, стр. 1). Познати ~a точни съответствия от другите 

славянски страни: словаш: Jablonica, р. (SV, стр. 481), чеш. Jablonice (5 е d
1а с е k, стр. 81 и сл.), карп.-рус. Яблонuця, пл. и С. (П е тра в, стр. 217). 
Срв. и ОТ Румъния: lablanita, с. (F r u n z е s с и, стр. 238). 

8. Тамнава - река в Северна Сърбия, Балевски окръг, десен при

ток на Сава, а с един ръкав се влива отляво на Колубара. Дълга е 
79,5 км. Първоначалната форма може да се определи със сигурност като 

:Л·Тьтъnаvа, със суфикс -ava от *tьтьn-ъ, схърв. таман (таман), -мна, 

-АtНО, словен. temen, бълг. тъмен и пр. 
9. Jасеница - река в Сърбия, ляв приток на Велика Морава. Дълга 

е 74,7 км. Така се наричат и селища в Югославия и България. В старо

сръбски паметници се среща същото название, но се отнася до река в 

областта на реките Студеница и Ибар: f~I<OMb CTO\fA~H·iH.\\IMb ~~Il~AEO H~ 

f~I<~~ hЛс~ннц~ - 1195-1221 г. (50, стр. 94); ~Пf~СО H~ fEI<O\f h\с~Н'iЦO\f

1222-1228 г. (М i k 1. Моп. Serb., стр. 8). Названието е ясно: от схърв. 

jaceH, род. п. jaceHa m. 'fraxinus', бълг. ясен и пр. То не е чуждо и на 

другите славянски езици: словаш. Jasenica (р.), чеllI. Jasenice (SV, стр. 481), 
пол. fasionica, fasienica (Podzial, стр. 254), ykp.-боЙковски Jasenyca (RB, 
стр. 43), глуж. fasefzca и Jasofzca, длуж. fasefzca (Е. М u k а, 50, III-IV, 
1925, стр. 163), рус. Ясенuца, р. (МДп, стр. 2) и др. 

10. Pesnica - река в Словения, ляв приток на Драва. Дълга е 72 км. 
Названието е засвидетелствувано от ХII в.: Peznitza, Petznitz, in Pesnich 
и т. н. (В е z 1а j, 11, стр. 84). Фр. Рам о в ш (Hisforicna gramatika sloven
skega jezika, 11, Ljubljana, 1924, стр. 268) изхожда от първоначална форма 
::'''Pesbnica, от корен на ::'реs-ъкъ, словен. pesek, което е убедително. Фр. Бе
злай (пос. място) привежда следните точни съответствия, които са не

съмнено важни: пол. Piasnica, р., кашуб. р'6snica (Piasnicza от 1219 г.), 
глуж.. Pesnica (Pesnitza), р., и луж. нариц. pesnica 'пясъчна яма' в Из
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точна Германия реки Posnitz и Pisnitz. В Песница следователно се крие 

изчезналата праславянска дума '*/Jes'b 'пясък', от която е могло да се 
произведе и прилагателно ~jJesbn'b. Срв. рус. су-nесь' f. 'песъклива почва, 

песъклива глина', от ;"'sQ-реsь (V а s m е r, RE\V, III, стр. 47). 
11. Крива река (тур. Ei:ridere) -- в Северна Македония, .J:IЯВ приток 

на Пчиня. Дълга е 70 км. Названието е засвидетелствувано от 1463 г.: 

o\f M~HД(TH~b С~~~НД~ПОfЬ H~ KrHROH ~1)Ц rt (БСМ, стр. 150). 

12. TUfba - река в Босна, десен приток на Сава. Дълга е 69 км. На

званието е == стсръб. TH~~.\ 'lutum' (Д а н и ч И Ь, 111, стр. 291), днес изчез

нало, срв. стбълг. тнн.\ 'fJ6QfJo(}o~' (Супр.), бълг. тиня, струс. тнн.\, рус. укр. 

тина, стчеш. tina 'мочурище, кал' (вж. етимологията у V а s m е r, RE\V, 
111, стр. 106). 

13. Ресава - река в Сърбия, десен приток на Велика Морава. 

Дълга е 69 км. Писмените податки за това название са късни, в стари 

сръбски летописи от XVI в.: MOH~.CTHfb. • • CK~T1)H Т fОНЦН 1'1.\ f1)Ц 1) p~

\~K1) - ,..,около 1503 г. (50, стр. 62); Xf~Mb СС~ТО'rЮ ТfОНЦОУ нд P\CДK~

1554 г. (50, стр. 74). Названието се отнася към старинния топонимичен 

тип на -ava и е производно от ботанично име праслав. *rt:dsa, бълг. 

реса 'Myriophyllum spicatunl L.' (МБР, стр. 497), рус. ряса 'плаващо вод

нисто растение, водна леща (Lemna)' или 'растение Te1matophace' (д ал ь, 

IV, стр. 126), укр. ряса, ряска 'воднисто растение, Lemna minor L., Lemna 
tricu1ea L.' (Г Р инч е нко, IV, стр. 93), словен. resa 'реса, водна леща', 

схърв. реса 'реса на дърво' и пр. (вж. етимологията у V а s m е r, RE\V, 
11, стр. 563). 

14. Краnина - река в Хърватско, ляв приток на Сава. Дълга е 

67 км. Така се наричат още: градец в Хърватско (Krapina - от 1193 г., 

вж. С1), 11, стр. 260) и село в околия Златар (Imenik, стр. 308). Речното 

название е засвидетелствувано в писмени паметници от XIII в. нататък: 

ех ипа parte Zawa et tendit usque ad Crapina; ubi est aqua nomine Cra
pina - 1209 г. (CD, 111, стр. 92). То се извежда отдавна от основа на 

схърв. краn 'шаран', бълг.-диал. краn 'шаран, риба Cyprinus' (Г е р о в, 11, 
стр. 410), словен. krap 'същ.', рус. короn и пр. (вж. М i k 1. PON, стр. 269; 
М а r е t i с, Imena rijeka i potoka, стр. 11; D i с k е n m ап п, стр. 191). 

15. Бич _. блатлива река в Славония, ляв приток на Босут. Дълга 

е около 66 км. Писмени подптки: ad f1uvium Vych [== Bic], ad montem 
Vych - 1262 г. (CD, У, стр. 240); ех parte f1uminis Szavae u1tra Bosut, 
iп quem Bichius inf1uit - 1660 г. (Моп. Slav. Mer., ХХII, стр. 497). Назва
нието не е изолирано, срв. още: а) Bit - с. в Словения, срез (околия) 
Требнье (Imenik, стр. 60); б) Бич планина - в Югозападна Сърбия (Епс. 

Jug., 1, стр. 551); в) Бич (Вич, Вица) .- с. в Гръцка Македония, район 

Гревена; г) Бич (грецизирано вм. по-старо Бич) - планина между Ко
стур и Лерин; д) Бич - рътлина до Копривщица (3 а и м о в, стр. 116); 
е) Bycz (нем. Beitsch) - с. в Полша (R о s р о n d, St. 1, стр. ЗО). Според 

М. Ф а с мер (Die Slaуеп in Griechenland, BerНп, 1941, стр. 179) назва
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нието е производно от праслав. ~"byk7J, бълг. бик и пр., следователно от 

първоначална форма *Bykjb 'бичи' (scil. 'поток, връх' и пр.). 

16. Леnенац (Леnенец) - река в Южна Сърбия и Македония, ляв 

приток на Вардар. Дълга е окол о 6Б км. Писмените податки са най-рано 

от 1300 г. в Милутиновата грамота: Ii I'b томоу Пуt-lЛОЖН I'~~"~C~CTCO мt-I 

н.зкод~ ОДЬ "~JlЕt/Ц~ I(OIi нсходн Н.\ полt~ T0'rf~H~CI(O (ЗБИJС, 1, стр. 8). 

Това име носят ОIце села в Сърбия (срез Копаонички) и Черна Гора 

(срез Белополски). Названието е ясно: от старо ботанично име, запазено 

в бълг. лепен (отгласен вариант лоnен) 'бучиниш, Conium macu1atum L.' 
или 'свещилка, Verbascum L., У. thapsiforme 5chrad.' (1V1БР, стр. 431 
432), словен. lepen 'лист, растение с големи листа', lepenik 'подбел, ло

пен', рус.-диал, леnеftЬ 'парченце, къс' (д а л ь, 11, стр. 248) -- праслав. 

~~lepen'b (вж. етимол. у В е r n е k е r, 1, стр. 701). 
17. Трнава - река в Хърватско (обл. MeljYMypje), десен приток на 

Мура. Дълга е около 63 км. Названието се среща често в славянските 

страни (вж. примери у В е z 1а j, Il, стр. 274). Една от големите реки в 

Румъния (Трансилвания), ляв приток на Муреш, се нарича Tirnava Mare. 
Дълга е 180 км (БСЭ, II изд., т. XVIII, стр. 527). 

18. ПУСnlа река - в Сърбия, десен приток на Топлица, респ. ляв 

приток на Южна Морава. Дълга е 62 км. Така се наричат опrе: рекичка 

в Източна Сърбия, десен приток на Власина (С тан о j е в и Ь, 111, стр. 606), 
и селце в Крушевско, Македония. Значението на името стои по всяка 

вероятност във връзка с пустия, дивия характер на местностите, през 

които текат тези реки. 

19. Гружа - река в Сърбия, ляв приток на Западна Морава. Дълга 

е 61,6 км. Назвакието е съпоставяно отдавна (М aretic, Inlena rijeka i 
potoka, стр. 16) с рус. 2рЯЗЬ, укр. 2руЗЬ, пол. grqz и рус. речни имена 

Грузная, Грязнуха. Първоначалната му форма може да се реконструира 

като *Orqz-ia, от корен праслав. *grqz- (друга степен *grt:z-), запазен в 
укр. 2РУЗЬ 'мочурище, гъста кал' (Г р инч е нко, 1, стр. 333), пол. grqz, 
род. п. gr~zu 'дълбока кал', стбълг. (ПО)-Г~ii\.знтн 'потъвам', схърв.-чак. 

gruzl"t 'потопявам', рус. nО2ружать и пр. (за етимологията на този корен 

вж. В е r n е k е r, 1, стр. 356--'-357; S 1а w s k i, SlEP, 1, стр. 343; V а s Пl е r, 
RE\V, 1, стр. 312). 

20. ГлогО8flица - река в Хърватско} десен приток на Чазма (при

ток на Лоня). Дълга е 61,4 км. В поречието й се намира с. Глоговница 

(срез Кри}кевски), споменато в 1175 г. като Oolgonisa (CD, 11, стр. 139) 
и вероятно назовано по реката. Писмените податки за речното название 

са от началото на ХIII в.: ad rivum Ologonicha, ad rivum 01ogoniza, rivus 
Ologoniza - 1201 г. (СО, 111, ~Q 8); super Ologonichaт fluvium - 1207 г. 
(C~D, 111, стр. 73) и т. н. Структурният тип -ov-bn-ica е сравнително рядъК' 
в славянската хидронимия. Срв. още: от Югославия - Q'rabovnica, река 

в Хърватско (Popis, стр. 223), Borovnica, река в Словения (В е z 1а j, 1, 
стр. 77); от България - ГаБРО8ница, река при с. Осеновлак, Софийско 
(Ю рке в и ч, 1, кн. 1, стр. 39); от Чехия Borovnice, р. (5ed1acek, стр. 77 
и сл.); от Полша Borownica (цит. по В е z 1а j, 1, стр. 77) и др. 
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21. Ветерница - река в Сърбия, ляв приток на Южна Морава. 
Дълга е 59,5 км. Името е засвидетелствувано в карта на Турската им
перия 1718 г. от Aug. Vindelic: Veternitza. Така се наричат още: 1. Ве
терница - с. в Хърватско (срез Златар); 2. Ветреница - с. в око

лия Крива Паланка и река в същия край, ляв приток на Крива река 
(М а r е t i с, Imena rijeka i potoka, стр. 5); 3. ВетреflUl{а-тепеси 
връх в Западни Родопи (Ч а нко в 1 , стр. 73); В TQo'LT1/a - с. в Гърция, 
обл. Фокида (У а s П1 е r, 51aven, стр. 114). Долината на р. Ветерница е 
тясна и дълбока до 300 м докъм с. Вина (с рез tПеСI{овачки) И има по
сока главно север-юг, поради което е изложена често на ветрове. 

22. Мрежница (Мрujежнuца, вж. Кар а 1) и П, стр. :j84) - понорна 
река в Хърватско, ляв приток на Корана (приток на Купа). Дълга е 58 км. 
В поречието й три села носят същото название: МреЖfluца-Врело - в 
изворната област на реката (срез Слунь), Мрежнuца - по средното й 
течение (срез Воjниh) и Мрежнuца - Св. Петар - по долното й тече
ние (срез Карловац). В Черна гора се намира селце Мреж (срез Ник
шипки, вж. Imenik, стр. 394). Познато е още названието Мрежuчко 
села в Македония (околия Кавадарци) и в България (Поморийско и Мом
чилградско), безспорно производно от изчезнало *Мрежuца (вероятно 
речно име). Писмените податки за речното название Мрежница са от 
XIII в.: ad caput aque Merezniche vocate - 1292 г. (СО, VП, стр. 76). 
Мар е т и ч (Imena rijeka i potoka, стр. 22) извежда Мрежнuца от схърв. 
мрёжа, т. е. то означавало "voda, koja cini ovdje ondj та1е bare, koje Sl1 
nalik па ока и mreze". Това обяснение е незадоволително от семантично 

гледище. В МреЖfluца се крие по всяка вероятност ие. корен ~/meregh
'намокрям, оросявам, тека на струи, шуртя', в рус. моргота 'тежък въз
дух, мъгла', морозга 'ситен дъжд', чеш. mrholiti 'ръми', mrhulka 'ситен 

дъжд', латв. mergu6t 'тихо вали', merga, margl1 'тих дъжд', ~гp. fЗQSХ Ш 

'оросявам, намокрям' и др. (Т r а u t m а n n, В51, стр. 182; J. Ро k о r пу, 
Idg. et. Wb., стр. 738; V а s m е r, REW, II, стр. 156, 159). От същия про
изход е руското речно име Мережа, десен приток на Чагода (приток на 
Молога) северно от гр. Калинин, приведено от Маретич (пос. място) 
от първоначално ~kМегg-iа,. пол. Mroga (р.).1 Съществува и друга алтер

натива: от ие. *merg- в рус. мерёжuт 'мержелее се' (Курск, Дал ь, 11, 
стр. 318), Мерегуша (езеро в район Тихвин, Ленинградска област), ЛИТ. 
mirgeti (mirgu, mirgejau) 'блести, трепти, светка', тdrgas 'пъстър, разно

цветен, хубав, великолепен', margti margstil margau 'блещукам', Mdrgupis 
(р. и с.), Mdrgis (езеро), Mdrge (блато), б.-рус. Морожа (балтийски ре
ликт) И пр. (вж.Vаsmеr, REW, 11, стр. 119; Fraenkel,Lit.et. Wb., 
стр. 41 О); тук се отнася и бълг. мержелее се, мержее се (С т. М л а Д е 
н О в, Етим. И правоп. речник на бълг. книж. език, стр. 294). 

23. Велики Струг - река в Хърватско, ляв приток на Сава. Дълга 
е около 58 км. Малко по-долу от Велики Струг се влива в Сава също 
от ляво рекичката Мали Струг. Струг е название още на два притока 

1 Другояче у Т. Lehr-S р l а w i ns k i, О pochodzeniu i praojczyinie Slowian, Poz
пап., 1946, стр. 69. 
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на Драва (Popis, стр. 231), на рекичка в Словения (В е z 1а j, 1I, стр. 227) 
и на река в ГIоднепровието (МДп, стр. 94). По начало тук имаме работа 

със старо нарицателно от м. р. праслав. ~r'strug7J, което е имало вероятно 

с'ыlотоo значение, както и идентичното образувание от ж. р., запазено и 

до днес, срв. схърв. strllga 'вдлъбнатина, бразда, речно корито, водосток', 

словен. struga 'водосток', стбълг. (T~o~rZ\ 'течение', рус. струга 'дълбоко 

място, локва от пресъхнала рекичка', чеш. strouha 'трап, ров, водосток' 

и пр. (етимол. вж. у V а s m е r, REW, 111, стр. 31). 
24. Jana - река в Босна, ляв приток на Дрина - Брзава, в който 

се влива сев.-изт, от едноименно селище. Дълга е 57,1 км. Името се 

обяснява от основа на изчезнало славянско нарицате.ТIНО jan- 'поток' 

(R о z w а d о w s k i, Studia, стр.. 118) и би могло да бъде производно от 

първоначално Jana според я. Розвадовски (пос. място), ИЛ.И пък по-ве

роятно е оформено сгьс суфикс -ja. Съответствия от другите славянски 

страни вж. по-нататък при бълг. (Луда) Яна. 
_ 25. Scavnica - река в Словения, десен приток на Мура. Дълга е 
06 км. Писмените податки за името са от XIII в. нататък: S"'tewitzefl 
1300 г., ап der Stentz - 1307 г., aquaZienitz, Zainitz - 1322 г., die 
Staent~ - 1336 г. (вж. В ~ z 1а j, 11, стр. 239). Б Словения се срещат още: 
Stara", Sca~nica, поток, и Scavnica, две села (В е z 1а j, пос. място). Според 
Фр. Безлаи (пак там) названието е производно от ботанично име: словен. 

scav, scava, scavje 'Rumex' (вж. и М i k 1., PON, стр. 327), но той до

пуска и друго ?бяснеН,ие, като се позовава на споменатото у Вл. Ш м И 

Л а у е р (VOdOplS Stareho Slovenska, Praha - Bratislava, 1932, стр. 466) 
словашко нарицателно scava} scavica, scevica и унг. csevice 'кисела вода' 

., , ' 
пол. szczawa, укр ..-хуц. sZlywa възкисела вода/. За нас е важно, че на

званието и при двете обяснения остава природописно по значение и по

ради това е ценно за славянския топонимичен атлас. Срв. точните съот

ветствия: стсръб. NA ЩАСННЦО~ - 1195-1221 г. (50, стр. 93); словаш. 

Scavnica, Stiavnica (р.), в Моравия - Schtewnicza (1261 г.; вж. 5У, 
стр. 466), пол. Szczawnica (51. Geogr., XI, стр. 822) и др. 

26. Лукавац - река в Босна, десен приток на Сава. Дълга е около 

54 км. Писмени податки имаме за селищно име от С'ьрбия: ЛОУI,ДСАЦЬ

в ГIечкия поменик, заведен от ХУ! в. (Гласник, XLII, 1875, стр. 137). 
Първоначалната форма може да реконструира като ~"LQkavbcb, от основа 

на изчезнало прил. ''/~IQkav'b 'крив, лъкатушен', производно от ~~IQka 'кри

вина; лъка', цслав. ЛЖI'А, схърв. лука, бълг. Л7Jка, словен. loka, рус. лука 

и пр. (етимол. вж. у В е r n е k е r, 1, стр. 740). Първичното конкретно зна

чение на основата е съхранено в староруското наречие лSl'дСО 'лъка

тушно ("извилисто")': I~~дднъ. . . ЛSI,дСО Ж~ С~ЛЬМН Н Бы�т~оo TtLI~Tb 

(С рез н е в с к И Й, 11, стр. 51). В Югославия това название е разпростра

нено, и то не само като речно, но и като селищно, което във всички случаи 

е втори:но. Срв. още: словен. Lokavec - четири потока и две селища 

(В е z 1а], 1, с!р. 355-356); бълг. Л7Jкавец - рекичка в Севлиевско (К 0

в а ч е в, стр. 222); рус. Лукавец, реки (МДс, стр. 18, 19, МДп, стр. 107, 
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230); чеш. Lukavec - две с ела край потоци (Р r о f о u s, П, стр. 691) и 
река (5 е d 1а с ek, стр. 215). 

27. Бистрица (Тетовска) - река в Македония, протича през гр. Те
тово, ляв приток на Вардар. Дълга е 53 км (Enc. Jug., 1, стр. 585). 

28. Бистрица - река в Босна, ляв приток на Дрина. Дълга е около 
51 км. Названието - праслав. *Bystrica - е обичайно у всички славяни 
и е извънредно често в микрохидронимията. Така са наречени около 15 
по-познати реки в Югославия и България. Срв. още: в Гърция - речно 
и местно име BlarQlraa (V а s m е r, 5 1а v е 11, стр. 103, 111); в Албания 
речно име Бuстрuца, Бустрuца, селищно Буштрuца (С е л и Щ е в, стр. 241, 
228) ; в Румъния Eistrifa, голяма река в Трансилвания, дълга 280 км и е. (F"'run
zescu, стр. 44-45); рус. БbLстрица,р.(Семенов, 1, стр. 348 ; МЦп, стр. 46, 77, 
113, 119, 140, 141 и др.); словаш. Bystrica, Bysztrice, р. (5V, стр. v

461 ; 
5Y5J, 11, стр. 53): чеш. Bystfice (Р r о f о u s, 1, стр. 260-262; 55, У, 
стр. 142); пол. Bystrzyca (R о s ро n d, 51., 1, стр. 31) и др. Що се отнася 
до значението на названието, то е еквивалент на словосъчетанието *Bys
tra reka или *Bystra voda и е производно от праслав. bystrlJ 'бръз' с 
топонимичния суфикс -ica. То е дадено обикновено на планински реки, 
които поради големия наклон текат бързо и буйно,което е изразено и в 
описанията на някои от тях: "От горния циркус (в Рила) водите на Би
стрица [Дупнишка] се спускат с редица водопади и бързеи върху една 
равнина - старо запълнено езеро", "От Тремошница Бистрица [Сандан
ска] тече буйна, шумлива, запенена... (4 ан ко в2 , стр. 32, 384); "Поради 
големия пад течението на Печка Бистрица е твърде бързо и със себе 
си носи чакъл и обли речни камъни" (С тан о j е в и Ь, 111, стр. 364); 
"Reka [Bistrica Tetovska] je bujna i br-za, s mnogobrojnim vodopadinla" 
(Enc. Jug, 1, стр. 586). 

1J. България 

Измежду 27-те названия на реки от българска територия, които са 
дълги над 100 км, само няколко може да се смятат за старинни сла

вянски. 

1. Росата - Росица река в Северойзточна България, ляв приток 
на р. Янтра. Дълга е 164,3 км (ХС, 11, стр. 9) или 180,2 (Р а д е в, стр. 34; 
И шир к О в, стр. 29). Старата форма на името според писмените податки 

е първата: POCHT~ - 1479 г., H~ f1;Ц 1:; POCHT~ - 1568 г., Rossita

1685 г. (вж. Славистичен сборник, 1, 1958, стр. 210). Названието принад

лежи към рядък и архаичен структурен тип в славянската топонимия. 

Засега са познати още три южнославянски местни имена от същия тип 1 : 

1 Напоследък Б. С и м е о н о В (Известия на Инст. за бълг. език, VПI, 1962, стр. 170) 
изброява няколко названия на -umJ -ита от Западна България, които той отнася към 
същия тип. За съжаление нито едно от тях не може да се приеме: в Ракита суфиксът е 

-Ъ1T~ и в същност той принадлежи не на географското название, а на ботаничното; П'lJр
лuта е == ромън. pirllt 'обгорян', мин. прич. от гл. а pirll; Дубекuт и Жuкuт не на
мират опора в славянския лексикален материал; толкова малхо ясни по произход са и 

останалите две имена - Мечuт и Наумита, 

Южнославянските речни названия 

освен планинското име Габрит (в Западна Стара планина) и местното 

, .L4fJoQlr'Y] (от Гърция), които посочих на времето (Славист. сб., 1, стр. 211), 
днес мога да добавя още едно, и то от Югославия: Гарванит - вис в 

планинската област Заглавак (по средното течение на Тимок; вж. HaceJЬa 

српских земаJЬа, IX, 1913, стр. 109). Нарича се още Гарваница, което, 

очевидно както при Росита -~ Росица, представлява по-късна форма. 

В подкрепа на славянското потекло на Росита са и руските речни имена 

Хмелuта, Хохлuта, Нолnита и т. н. Наличието на точни съответствия 

от балтийските езици - стпрус. Rossiten (1387 г.) илатв. Rasrte (вж. 

Славист. сб., 1, стр. 210) доказва, че на българска територия е било пре

несено и е оцеляло едно твърде древно топонимично образувание, на

следено без съмнение olЦe от праславянски. 

2. Тоnолница - ляв приток на Марица, в която се влива малко 

над гр. Пазарджик. Дълга е 154,8 км (ХС, 11, стр. 12). Споменатото в 

:~пи~о~а на Бачковския манастир от XI в. название ТОЛОЛlv[rС1] (fJJ ' УП 
10ЛОЛlVlr'п) е означавало вероятно поречието на същата река (З а и м о В, 
стр. 269). Известни са и писмени IIодатки за речното име от по-късно 

време: Toponiz - 1534 г. (Ilериод. сп., IV, 1884, стр. 1ОО; К. J i r е с е k, 
Cesty ро Bulharsku, Praha, 1888, стр. 248), Toponiz flll. - 1584 г. в ита

лианска карта на България и др. от Iac. С а s t а 1d о. Тоnолнuца е често 

географско название у всички славяни. В България се среща неколко

кратно: а) река в Югозападна България, извира от връх Голем Дебелец 
на Верила планина, тече през с. Тополница, Станкедимитровско (преди 

Дупница) и се влива в р. Джерман като десен приток, а според други е 

десен приток на р. Гюбрена, която пък се влива в Джерман. Дълга е 

25 км (ХС, 1I, стр. 15). б) Села в Станкедимитровско и в Петричко. 

в) Успоредна форма на Тоnо.ловец или Тоnоловuца, десен приток 

на Дунав, южно от Видин. В Югославия речно и селищно име 

схърв. Тоnоница,. мак. ТОnОЛfluца е също доста разпространено. 

Срв. още: Topolnlfa - в Румъния, река в обл. Мехединц, приток 

на Дунава, и село в същата област (Р r u n z е s С и, стр. 489); рус. То

пол Ь.l-lиц а, р. (МДс, стр. 2), словаш. Topol'nica, р. (SV, стр. 480), пол. 70
polnlca, р. (R о s р о n d, 51., 1, стр. 336). Първоначалната форма на назва

нието е била ТgnОЛЬfluца, както е засвидетелствувана в старосръбски 
източници (вж. 50, стр. 8; Гласник Скоп. н. д-ва, IП, стр. 131, 132). 

r 3. С/{,ът(а) - събира водите си от бърдото Веслец, предпланина 
на Западна Стара планина, а се влива в Дунава на 6 км западно от Оре

хово, по-точно има общо устие с р. Огоста. Дълга е 134 км (ХС, 11, 
стр. 8), а по други източници 121 км (Р а д е в, стр. 29; И шир к О в, 

стр. 24). Названието, засвидетелствувано като Skott от 1718 г. в карта 

на Европейска Турция от Aug. V i n d е 1i с, се смята за славянско с пър
воначално значение 'скътан}, като се съпоставя семантично с речни имена 

Скривена, СкриЙl-lица и пр. (й. З а и м о в, сп. Бълг. език, IX, 1959, стр. 365, 
и Г е орг и е в, БЕО, стр. 38). Това тълкуване отговаря добре на географ
ския характер на реката, срв. краткото :и описание у ж. 4 а нко в, 

Географски речник на България, София, 1958, стр. 414: "Коритото на 
Скът е дълбоко от 2 до 4 км, а ширината му не надминава 1О М. Ня
къде обаче коритото става толкова тясно, че е Д в а с е заб е л я з в а 
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о т дал е ч. През лятото водите на Скът толкова намаляват, че едва сти

гат до устието и. В сушави лета тя пресъхва." Скъта е име и на два 
извора край р. Луда Камчия, зап. от с. Ичера, Котленско (З а и м о в, пак 
там) и на местност в Ямболско (П о п о в, стр. 163). Първоначалната форма 
на тези названия може да се реконструира като *SlJkQtlJ, SlJkQta, мин. 
страд. прич. от праслав. ~~SlJkQti, сег. вр. ~kslJklJnQ (св. в.) 'да скрия', poд~ 
ствен със стпрус. po-kanst 'пазя, закрилям', pa-kanst 'запазвам' kantl 
'грижи се', po-kanti 'закриля' (Т r а u t m а n п, В51, стр. 145; V а s m е r, 
REW, 1, стр. 705), наэалиран облик на ие. корен ~~(s)keu- 'покривам, об
вивам', в стинд. skunllti, skunoti, skauti 'покрит', норв. ~kskume 'тъмен', 
латв. skumt 'ставам печален, obscurari' и т. н. (J. Ро k о f пу, ldg. et. Wb., 
стр. 952). За обраэуването на причастието *sъkQtъ с наставка -t- срв. 

напр. стбълг. Пh\ТЪ от гл. П~ТН, гrьнж 'спъвам'. Докато перфе~тивния~ 
глагол ~~SlJkQti е изчезнал, то съответният имперфективен прасл. ~'slJkQtаtl, 

се е запазил до днес, срв. стбълг. сы�жт~тнH (Супр.) 'успокоявам', бълг. 
скътам (диал. и скутам) и кътам, схърв. скутати скривам', рус. /{у

mать 'обвивам' и пр. И така Скът, Скъта е единственият остатък от 

праславянския перфективен глагол *slJkQt~ 

4. Въча - десен приток на р. Марица, в която се влива до с. Ка
диево, Пловдивско. Дълъг е 111,5 км (ХС, 11, стр. 12), по други източ
ници 119,7 км (Р а д е в, стр. 46; Й шир к О в, стр. 39). Първоначалната 
форма на названието, за което не са познати засега стари писмени по

датки, ще е била стбълг. *жч~ < *Onkia към ие. корен ~~ank-: *onk- 'вия 
извивам', в стинд. ankd-h т. 'извивка, кука', dficati, dcati 'извива', сръб.

цслав. ЖI,QТЬ f. 'uncinus', == рус. укоть 'кука' и др. (1. D u r i d а n о У, в 
Beitrage zur NаП1епfоrsсhuпg, Х, 1959, стр. 171-173). Откъм структура 
името се обяснява със сигурност от прил. праслав. ~kQklJ 'крив, извит' със 

суфикс -ja, т. е. от същия тип както бълг. суша, цслав. соуш~ и пр. от 

*such-ia, бълг. ръжда, схърв. роа, рус. ржа от *гъd-jа (от изчезнало 

прил. *гъdъ 'червеникав'), струс. MO .... ~ 'дъждовно време', цслав. МОЧ~ 'блато', 
словен. тоса 'влага, урина, дъждовно време' - от праслав. ~"mokja и т. н. 
За славянския топонимичен атлас бълг. Въча е интересно не само по

ради древния му характер, но и защото към него има точни съответ

ствия - изохидроними В източнославянски и словенски: рус. Уча
а) рекичка, ляв приток на р. Кляэма (сев. от Москва); б) рекичка, десен при

ток на р. Обнора, Ярославска област; в) три села (Нижняя, Новая и Ста
рая Уча) в Казанска област (С е мен о в, V, стр. 409); б. рус. Уча - р., 
десен приток на Оресса, десен приток на р. Птич в басейна на Припет 
(МДп, стр. 151); хърв.-каЙк. Voca - две села (Oornia и Dolna V.), на 
около 4-5 км от границата на Словения и Хърватско, околия (срез) 
Иванец, 1334 г. Voycha (Rad JAZU, IV, 1872, стр. 228); Иса - местност 
в Сплитска окол'ия, Хърватско (Zbornik za nar. iivot i obicaje jui. 51ауепа 
У, стр. 186). ' 

5. Тича - горно течение на р. Голяма I{амчия, на което е разпо

ложено едноименно село. Гlредполага се, че това е славянското название 

на р. Камчия. По-вероятно е, че така се е наричала само Голяма Кам
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чия. Тя е дълга 194 км (Р а д е в, стр. 37; И шир ко в, стр. 34). Старите 

писмени податки : E~' ItV Tovr(av - 822 г. (Чаталарски надпис), H~ 8СТНН 

ты�t.'\ - 907 г. (в приписка към превода на Словата на Атанасий Алек

сандрийски против арианите, руски препис от XV в.) позволяват да се 

реконструира първоначалната форма на името като стбълг. ты~,' което 

може да се изведе като производно с iа-суфикс от корен на гл. тикам, 

цслав. Т'ЫI,~ТН, словен. tikati tikam, -сет 'докосвам, блъскам', рус. mbl
/{ать 'блъскам, бутам', укр. mи!<ати, mu/{аю (и тичу), родствени с латв. 

tuka-t,-aju, tucit 'потискам', ствнем. dl1hen 'потискам' (V а s m е т, REW, lII, 
стр. 160). Това тълкуване на името като 'блъскаща, тикаща (река)' под

хожда за горното течение на р. Голяма Камчия, като е могло да бъде 

пренесено и върху средното и долното й течение по-късно. 

6. Дuчuна (Луда Камчия). Стремейки се да отразим в топонимичния 

атлас на първо място най-древния слой славянски названия, напълно 

естествено е да включим в него и изчезнали имена, писмено засвидетел

ствувани, доколкото можем да ги локализираме правдоподобно. Такова 
название е ДUЧUflа, което според догадката на В. Том а ш е к (Zur Kunde 
der Hamus-Halbinse1, 11, Wien, 1887, стр. 29) е означавало Луда Камчия 

(Малка Кам~ия у турците Делu Камчuк). Това е една от най-дългите 

реки в Източна България - 201 км (ХС, 1, стр. 160) или 205,5 (Р а д е в, 
стр. 39; И шир к О в, стр. 34). Античното й име не е познато. Що се от

нася до Дuчu.на, то е засвидетелствувано от средата на Х в. у визан

тийския писател Константин Порфирогенет: ёE~ ТО}! ЛОТQ/-lО1J T~Y iJlT~[1JaV 

(De admin. imp., сар. 9, р. 79). Като изхожда от' предположението, че 

виз. iJlT~i1Ja се отнасяло до р. Тича, В. Б е ш е в л и е в (Изв. на Инст. за 

бълг. език, VIII, стр. 178) се опита да докаже, че то предавало едно сла

вянско *Тuчuна, съответно *Тычина, схванато като прилагателно от Тuча. 
Против това обаче говорят точните съответствия от другите славянски 

езици: а) Дuчuна - речица в Сърбия, Руднички окръг, ляв приток на 
Чемерница; дълга е 35,5 км (С тан о j е в и Ь, 1, стр. 607). б) Дuчиflа 
местност (»луга И пастбища") в района на с. Виш. Верецки, Бережка об
ласт в Карпатска Украйна (П е т р О в, стр. 54). в) Jicina (от по-старо 
~"Dicina) - поток в Чехия (Р r о f о u s, 11, стр. 145-146). Слав. Dicina, 
е проиэводно безспорно от прил. ~kdikъ 'див', запазено в рус. ди/{ий, ди

чина 'дивеч', пол. dziki, схърв. дика 'гордост' и пр. (вж. W. То m а s с h е k, 
пос. съч., 11, стр. 29; М а r е t i с, lmena rijeka i potoka, стр. 15). Значението 

на името като 'дива река' подхожда за р. Луда КаМЧI!Я. Над с. Градец 

(южно от гр. Котел) тя образува водопад, а под това село надолу теЧf 
"буйно с чести прагове и меандри" (ХС, 1, стр. 175). За начина на обра
зуване срв. речното име Бързина (ляв приток на р. Скът). 

Според нашето разбиране в славянския топонимичен атлас не би 
трябвало да намерят място две названия на големи реки от Източна 
България, тъй като те са вторични и следователно от по-късно време: 

1. Провадииска река - влива се в Белославското езеро, западно 
от гр. Варна; дълга е 119 км (ХС, 11, стр. 1О). Наречена е по гр. flpo
вадия, през който тече. 
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2. Резовска реllа - събира водите си от Странджа планина, а се 

влива в Черно море близо до манастира св. Иван. Дълга е 112 км (ХС, 
Il, СТр. 11). Наречена е по с. Резово, при което е устието и. По-точно 
това название се отнася само до най-долното и течение, а в средното и 

горното си течение тя носи имената на селата, през които минава: Пu

рошка, Дерекьойска, Карадерска, ПасnаЛО8ска и др.; при Малко Търново 
се нарича Голямата река (4 а нко в1, стр. 378). Нито едно от тези на

звания не изглежда старо. 

Измежду 58-те ljазвания на средни реки на българска територия 

·35 са български или възникнали на българска почва. От последните 
следва да бъдат изоставени следните вторични имена, макар и възник

нали на българска почва: Доспат (или Доспатска река), Факuuска река, 
Чепеларска река (още: БаЧКО8ска река, CmaHUMaUlKa река), Веселuна
Джулюнuца (още: КаnиНО8ска река), Чеnuнска река (носи разни назва

ния за отделни части на течението СИ), ПОnО8ска река, Вuсочuца (Тем

щuца), ДрагО8Ull-'iuца Мандренска река (Карабунарска, Среднецка река), 
Видима, Русокастренска река, ДРЯНО8ска река, СЛU8НUIuка река, О.му

рО8ска река, ДЬО8ленска река, Войнuшка река, Мартuня (Марmинска 

река), Треклянска река, Злаmарuшка река (вж. обяснение у Г е орг и е в, 

БЕО, стр. 43 и сл.). По-голямата част от тези названия принадле)Кат към дву

членния тип - словосъчетание от относително прилагателно от готово 

селищно име + река, който е особено продуктивен в ново време, до
като някога според моите проучвания е бил сравнително рядък. Друга 
част, по-малко на брой, са също вторични, като са възникнали без допъл
нително структурно изменение на съответното селищно или местностно 

име (срв. Доспат, Веселuна, Видима). 
Особен случай представлява речното име J7yaa J1Hal, ляв приток на 

Марица, зап. от с. Огняново, Пазарджи·шко; дълга е 74 км (ХС, Il, стр. 12), 
или 79,4 (Р а д е в, стр. 44, И шир к О В, стр. 42). Името - Jana от 
1538 г. 2 - не е изолирано в славянския свят, срв. напр.: а) Яна-дере 3 

рекичка в Турска Тракия, десен приток на Еркене (Г е орг и е в, БЕ О, 
стр. 49). б) Янuца - речица в Североизточна България, извира от Трев
ненска планина, ляв приток на Килифарска река, приток на Янтра (Чан
ков3 , стр. 333); името е умалително от изчезнало речно название Яна. 
в) Jafba - река в Босна, ляв приток на ръкав на Дрина - Брзава, 

дълга 57,1 км (вж. по-горе, стр. 193). г) Jafb - рекичка в Босна, десен приток 

на Плива (приток на Врбас); дълга е 39,6 км (Епс. Jug., IY, стр. 463). 
д) Jana от 1297 г. (днес Jonka), Janica - реки в Полша, Janka -- река 

в района на Вилнюс, Jahna - в Саксония, Яна и Яня - реки в Псков
ска и Новгородска област (R о z w а d о w s k i, пос. съч., СТр. 118-119; 
Атлас СССР, Москва, 1955, стр. 147), Janca - блато или езеро западно 

от гр. Браила при с. Ianca (F r u n z е s с и, стр. 239). Ян Розвадовски 
(пос. съч., стр. 119-120) смята, че в тези названия се крие изчезнало на

рицателно ~janos т., респ. jllna f., означаващо 'поток', като се позовава 

1 Луда очевидно е прибавено по-късно.
 

2 К. J i r е с е k, Cesty ро Bulharsktt, Pralla, 1888, стр. L49.
 
3 Втората част dere (тур. 'дол') е добавена на турска почва.
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на стинд. yana-IJ 'път', производно от ие. *ja- 'вървя'. Въпреки че това 

изглежда хипотетично, като се вземе пред вид географското разпростра

нение на това древно име, респ. на неговата основа извън Балканския по

луостров в земи, обитавани от славяни, уместно е в славянския топони

мичен атлас да бъдат застъпени и съответните приведени по-горе названия 

от българска и югославска територии. 

От останалите имена на средни реки от България можем да приемем 

като безспорно необходими за картографиране такива, които са първични 

:и природописни по значение. 

1. Рила - ляв най-голям приток на Струма. Води началото си от 

.двете Рибни езера - Голямо и Ma.ТIKo, под връх Канарата в Средна 

Рила, тече през едноименно село И се влива в Струма при с. Бара

ково. Дълга е 51 км (ХС, 1I, стр. 15), по други източници 52,9 (Р а д е в, 

стр. 49). Както е известно, така се нарича и най-високата планина на 

Балканския полуостров, от която извира реката. Писмени податки за на

званието: Pb't\~ (р. И пл.) от ХII В., ры�~~ (р.) от 1378 г., ры�~~ (р.) ОТ 

ХУ В., Rulla (пл.) от ХУI в. и др. (вж. 1. D и r i d а n о v, в ZSPh, XXIX 
u ' 

1960, стр. 92, 93; и. Заимов, сп. Бълг. език, XI, 1961, стр. 125). Днес 

е обп(оприето, че името е от славински произход, в противовес на по

старото схващане (на В. Добруски, й. Иванов, Д. Дечев и Ст. Младенов) 
за тракийското му потекло. 

Първоначалната форма на названието е стбълг. РЪ1Л~, праслав. 

*Ry(d)la, образувано със суфикс -la (зап.-слав. -dla) от корен на стбълг. 

'fЪ1ТН fЪ1tm 'рия, РОВЯ', рус. рыть, рою и пр., лит. rduti, rduju, rozJiau 

'дърпам, изтръгвам', ratis 'картофена яма', латв. raut, railju, гайnи, ravu 
'дърпам, грабя', стинд. rdvati 'разтрошава, разбива' и т. н. Няма съмнение, 

че имаме работа с едно архаично образувание, което се среща ОIце на 

три места в славянски земи и поради това представлява ценен изохид

роним за славянския топонимичен атлас: а) Рила - мъчно проходима 

местност с ровини зап. на 5 км от с. Д. Слатина, МихаЙЛОБградско (Се

верозападна България). б) Рuла - планинска местност в Южна Сърбия, в 

района на с. Брод, Горски срез (HaceJЬa и порекло становништва, ХХХУ, 

1955, стр. 297). 3. Рыла - река в Южна Русия, в областта на гр. Курск, 

на КОЯТО е разположен гр. РЫЛЬСК, десен приток на р. Сеймь, приток на 

Десна (А. И. Я щ е нко, Топонимика Курской области, Курск, 1958, 
стр. 23; МДп, стр. 222); ИМ,ето е засвидетелствувано в руски източник 

от 1627 г.: Д ННЖ~ колы�I<нH Гl~Л~ R C~Mb fЕЧI<~ Р Ы Л~, ОТ gОЛЫНI<Н 

3 K~~CTH, ПfОТОI<~1 Р Ы л ы KE~CT ( 15, ~ R f~I<~ Р Ы л 'г П~Л~ f~ЧI<~ K~M~HI<~ 

(Книга большому чертежу, Москва-Ленинград, 1950, стр. 106). 
При наличието на този сравнителен материал и на старите писмени 

подат ки от славянски източници неубедително е да се реконструира 

първоначална форма 1~Р1ilло въз основа единствено на податки от чужди 

географски карти от XIX в. (Rilo), където името явно е изопачено, и да 

се твърди, че то било произлuязло от стбълг. fЪ1ЛО (Су пр.) 'уред за ровене, 

за стъргане; копачка, кука' (И. 3 а и м о В, сп. Бълг. език, XI, стр. 126). 
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2. Песчанuк (Пясчанuк)l - река в ГIловдивско, събира водите си 

от ниските южни разклонения на Средна гора, между селата Царимир 

(Даутларе) и Голям Чардак, а се влива като ляв приток в Марица изт. 

от гр. Пловдив (Ч а нко в 2 , стр. 328). Дълга е 71,5 км (ХС, 11, стр. 12). 
Името е ясно: производно от прил. П1)СЪLj~НЪ, от стбълг. п1)\ы�ъъ (Г е о р

г и е в, БЕО, стр. 49), срв. бълг. ПЯС7Jчан, село в Момчилградско ; то [,съот
ветствува на геологическия характер на речното корито, с пясъчна почва, 

поради което част от водите на Песчаник лятно време се губят в него 

(Ч а нко в3 , стр. 369). Познато е тъждествено по морфемен състав нари
цателно в български диал. nесчанu/С 'песъклив камък' (Г е р о в, IV, 
стр. 409), в руски nесчанuк 'пясъчник', което е също вероятно старо. 

Но речното название Iце е възникнало независимо от нарицателното, с 

топонимична наставка -ик, тъй като е немислимо от семантична гледна 

точка нарицателното nесчанu/С да добие функция на речно име. JT с
поредици към бълг. Песчанu/С от другите славянски езици не, са по

знати засега. 

3. Тополовец (варианти: Тоnоловuца, ТОnО./lнuца, вж. Чан ко в 2 , 
стр. 452) - река в Северозападна България, приток на р. Дунав, в която 
се влива южно от Видин. Дълга е 67,6 км (ХС, 11, стр. 8), а по други 

източници 57,9 (Р а д е в, стр. 28: Тополовица) или закръглено 58 (И ш и р
к О в, стр. 21: 7'оnолнuца). Трудно е да се установи при липсата на 

стари писмени податки коя е най-старата форма на името. Както Тоnо

ловец, така и Тоnоловuца са редки в славянската топонимия; срв. се

лищните имена от България Тополовец, Ломско и Кулско; от Югос.713ВИЯ 

хърв. Topolouac, Topolovec, Topolovica, словен. Topolovec (Imenik, стр. 606 ; 
Kazalo към картата 1: 200000, стр. 154). 

4. Врана - река в Североизточна България, ляв приток на Голяма 

Камчия. Извира от северните разклонения на Лиса планина и Герлов

ските височини, а се влива в Голяма Камчия недалеч от с. Крумово, 

южно от гр. flровадия. Дълга е 67,6 км (ХС, 11, стр. 10) или 65,5 Kl\1 

(Р а д е в/ стр. 39; И шир к О в, стр. 34). Названието е засвидетелствувано 
от средата на Х в. у Константин Порфирогенет: fl~ ТО}) ;тота,иор B6.aya~ 

(De admin. iП1Р., сар. 9, стр. 79, ed. Вопп.). Етимологията му е ясна: от 
бълг. вран 'черен' (Г е о рг и е в, БЕО, стр. 52), срв. вран, врана, врано у 
Гер о в, 1, стр. 152 със значение 'черен, с черна козина (за кон)', CXЪPB~ 

вран, врана, врано 'черен', словен. гогаn, рус. ворон6й 'черен като гарван', 

чеш. vrany, пол. 'leJrony и пр., срв. и в други местни названия: бълг., 

Вран KaM7JK (Ч а нко в2, стр. 84), Врана - местност до р. 11скър на 
12 км от София; хърв. Vrana -- три сеЛИlца (Imenik, стр. 649), пол. 

Wrona, р. (R о s рап d, 51., 1, стр. 368). 
5. Мътивир - река в Ихтиманско, събира водите на I~хтиманското 

поле и се влива като десен приток в Тополница (приток на Марица). 

Дълга е 60,8 км (ХС, 11, сТр. 12), по старите източници 48 км (Р а д е в, 

стр. 44, И шир к О в, стр. 41). Названието е сложно, с първи член основа 

1 Употреfяваната напоследък В географската литература фОр]\llа ПЯСЪЧНll!\' е очевидно 

нова и книжна. 
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от гл. М7Jтя, стбълг. мжтнтн мжштж. Композитните образувания са общо 

взето редки в славянската топонимия, срв. например от същия тип: хърв. 

JИutikаl, с. (ImeniK, стр. 398), пол. Mqciwoda (R о s ро n d~ 51., 1, стр. 186). 
6. Блато - река в Софийско, води началото си от няколко кар

стови извора под име Врелото, сев.-изт. от с. Сливница (сев.-зап. от 
София) и се влива в р. Искър като ляв приток северно от София. Така 

определена - с начало р. Сливнишка, тя е дълга 58 км (Р а д е в, стр. 32
:33), по други източници неточно е показано 29,5 км, като е приета за 

начало р. Петръчка (хе, 1, стр. 84 и 11, стр. 9). В Югозападна България 

има още една река със същото название, която събира водите си от 

Бука-преслап и от височините около с. Крънол, Станкедимитровско (преди 

Дупнишко), тече в блатиста низина и се влива като ляв приток в Струма. 

Д'ьлга е 36,5 км (Р а д е в, стр. 50) или кръгло 37 (ХС, 11, стр. 14). Името 
на тази река е засвидетелствувано в Мрачката подправена грамота, при

писвана на Стефан Урош (Дечански), от края на XIV (или началото на 

ХУ) в.: tv1~Ж д ~ w tvtf~I(~ W 1~~A'"t HtTH'-I~ Жнт~ш~ ДОГ Д~ Етнан: Ь l\ l" Т О 

(БСМ, стр. 612). Нечленуваната форма и местонахождението на името в 

Западна България говорят в полза на неговата старинност. Тъй като този 

хидрографски термин се среща във всички славянски езици, естествено 

застъпен е и в топонимията на другите славянски страни, срв. напр.: 

р. Блаnzо, ляв приток на Църна в Македония; словен. Blato, название 
на води (В е z 1а j, 1, стр. 66), хърв. Blato (езеро в Далмация) - usque ad 
Blatam - от 1187 г. (~D, 11, стр. 211), пол. Bloto, Blota, води (цит. по 

В е z 1а j, 1, стр. 66) и др. 

7. Белuца - река в Североизточна България, извира от Тревнен

ската планина, тече край с. Белица изт. от гр. Трявна и се влива в 

р. Янтра като десен приток. 1 Дълга е 56,8 км. В по-старата географска 

литература е била позната под името Кuлuфарска река (И шир к О в, 

стр. 30; Р а д е в, стр. 35) - по с. l{илифарево, през което протича в дол

ното си течение. В същност Белuца до днес се нарича един до главните 

и начални потоци, който заедно с Клешка и притока и Усанарски ручей 

образува Килифарска река (Ч а нко в!, стр. 152). Тъй като последното е 
явно ново название, основателно е да се предположи, че в миналото 

БеJluца е било име на цялото течение на същата река. Етимологията му 

е ясна: от стбълг. Б1)ЛЪ, с топонимичен суфикс -ица, а по значение пред

ставлява~:еквивалент ,::на двучленното название Бяла река (стбълг. *~1)Л~ 

~~I~~). Балканският полуостров е просто усеян с разглежданото гео

графско име, срв. например още от България: а) рекичка в Софийско, 
тече край с. Белица, десен приток на р. Блато (приток на Искър), дълга 
е 22,6 км (ХС, 11, стр. 14), нарича се още Белuч/Са река, което е вто

рично. б) Рекичка в Разложко, десен приток на Места, протича през 

1 В миналото Белица (респ. Килифарска река) е била приемана за десен ~приток на 
Дряновска река, а ПОСJlедната за десен приток на Янтра, при което последната (Дряновска 

река) е имала дължина на течението 55,4 км, а Килифарска река - 42,8 км (И шир к О В, 

стр. 30; Р а д е в, стр. 35). 
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с. Белица. в) Река в Асеновградско, извира от Централни Родопи, десен 
приток на Лакавица (приток на р. Чепеларска); наричана е още Белuшка 
река (протича през с. Белица и е дълга 19,5 км (ХС, 11, стр. 12). г) Ре

кичка в Свиленградско, извира от Източни Родопи, десен приток на Ма
рица при с. Любимец, между гр. Харманли и Свиленград; протича през 
с. Белица (Ч а нко вl, стр. 52; Чан к О в'2, стр. 68). д) Рекичка северно 
от Ихтиман, десен приток на Мътивир (приток на Марица); идва от 
землището на с. Белица (поради това се нарича още Белuшка peha), по 
нея е наречена и пл. Ьелица, от която тя извира. е) Рекичка сев. от 

гр. Сандански (Св. Врач), ляв приток на Струма; протича край с. Белица, 
същ. ок. ж) Села в бившите околии Асеновград, Разлог, Ихтиман, Сан
дански, София, Дряново, Тутракан, Харманли. Софийското с. Белица се 

споменава в М рачката грамота от 1347 г. - С~ЛНUJЕ ьrtЛНЦ~ (БСМ, стр. 592). 

3) Планина, най-големият дял на Ихтиманска Средна гора (вж. т. "ди) 
И др. В Гърция: а) Белuца - рекичка, начало на р. Бистрица в Гръцка 
Македония; рекичка в областта Меглен и рекичка в Серското поле, ляв 
приток на Струма (В. Кън ч О в, Орохидрография на Македония, Плов
див, 191 1, стр. 19, 64, 87, 171). б) Местни имена BEJ.tTCtOt;, BEALToa, ВЕ

l'TaE~ В същинска Гърция (У а s m е r, 51ауеn, стр. 22, 103, 129). От Албания: 
Белuца - река, планина и две села - Горна и Долна Б.. (С е л и Щ е в, 
стр. 223, 241). От Югославия: а) Белuца - река в Белички срез, изт, 
от Крагуевац, ляв приток на Велика Морава; протича през с. Белица и 
се влива в Морава под гр. Светозар ево (ПО-ПJJeДИ Ягодина), дълга е 
39,4 км (М и л и h е в и Ь, КнС, стр. 178; Popis, стр. 112; HaceJЬa, ХХХ, стр. 121); 
така се нарича и областта край същата река, в средните векове жупа 

Ь~ЛНЦ~ (Mikl. Мол. 5erb., стр. 4, 11, 13). б) Бjелuца -- река в обл. Донье 

Драгачево, десен приток на Западна Морава, дълга е 36,6 км (Popjs, 
стр. 100; HaceJЬa, 1, стр. 17) - frtK~ Ь1)л(ьrц)~ от 1276-1281 г. (Спо

меник С. К. А., 111, стр. 11). в) Белuца - рекичка в Кичевско (Маке

дония), приток на р. Юдова (приток на Треска), наричана още Белuчка 
река (протича през с. Белица), дълга е 14 км (HaceJЬa, XXVIII, стр. 451; 
Popis, стр. 134). г) Bijelica - рекичка в карстовата област на Южна 
Херцеговина (Popis, стр. 154). д) Села: Белuца в Прилепско (Горна и 
долна Б.), Охридско, Кичевско (В. Кън ч О в, Македония, Етнография и 
статистика, София, 1900, стр. 246, 254, 256), Belica в Сърбия, Хърватско 
и Словения, Bjelica в Хърватско (Imenik, стр. 56, 65) и др. Името е по
внато и в другите славянски страни: 12 реки в басейна на Днепър се 

наричат Белuца (МДп, показалец s. у.), селища в Русия и Украйна (С е
м е н о в, 1, стр. 358, 11, стр. 243, 111, стр. 49); в Чехия Belice «Belica)
селища край реки и потоци и върх (Р r о f о u s, 1, стр. 50; 55, У, стр. 126); 
в Полша Bielica - река, селища и местности (51. Geogr., 1, стр. 211); 
8 Долна Лужиция Belica - местности (М u с k е, 51., 111, стр. 197); в Сак
соция BtJhlitz, в района Делич (Източна Германия), Behlitz (Е i c~oh 1е r, 
стр. 13), полаб. Belitz (ТЕ, 11, стр. 30) и пр. 

8. Потока - река сев.-зап. от Пловдив, извира в местността Кален 
кладенец на около 1,6 км от Голия връх (Средна гора), протича през 
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с. Голямо Конаре и се влива като ляв приток в Марица. Дълга е 55,7 км 

(ХС, 11, стр. 12, 20). Общослав. ~poto",o, стбълг. ПОТОI,Ъ, бълг. nO/lloK, 
схърв. поток, словен. potok и пр. е обикновено име на къси, I\1алки ре
кички (вж. М i k 1., PON, стр. 301; В е z 1а j, 11, стр. 114) и в такъв случай 

най-често е от късно време. Едва ли обаче е основателно да се съмня· 

ваме, че една средно дълга река (около 56 км) е получила подобно на

звание в по-далечното минало. В полза на по-голямата старинност на 

името следва да се вземе пред вид и обстоятелството, че в същата об

ласт северно от Марица всички по-големи реки носят стари славянски 

названия, а именно Песчанuк, Яна (Луда), Тоnолнuца и Мъти8ир. Един
ствено Стряма е тракийско. Вярно е, че членуваната форма в българ

ската топонимия общо взето е признак за нов произход, но при имената 

на големите и средните реки членната морфема очевидно може да се 

явява и по-късно О( срв. Искър-а, Лом-а), което ще е станало и при 
Поток-а. 

9. Елешнuца - река в Кюстендилска, десен приток на Струма. 

Извира от южната страна на вр. Руен в Осогово планина, а се влива в 

Струма над Скрин ския и пролом. Дълга е 53 ку (ХС, 11, стр. 15) или 50 
(Ч а нко в3 , стр. 185). Според Вл. Г е орг и е в (Българска етимология и 

Qномастика, стр. 57) названието е производно от елша 'елха'. Това бота

нично име на Alnus (Tourn.) и А. glutinosa (Gartn.) е по начало прилага

телно, производно от същ. ~ЛЬ:Х~ (сръб.-цслав.), нбълг. елха (Г е р о в, 11, 

стр. 9; МБР, стр. 381), което означава същото; срв. още словен. jeisa, 
чеш. olsa, словаш. jelsa, пол. olsza, глуж. w6lsza, длуж. wolsa. Няма 

обаче никаква пречка да се излезе направо от първоначалното сыI•. 
Jельх~ (бълг. елха, схърв. j6ha, j6va, рус. ольха и диал. елха, пол. 

olcha), със суфикс -ьница, т. е. от праслав. форма ~"Jelbchbnica > стбълг. 

*ttt\ЬUJЬННЦ~ > нбълг. Елеluнuца. Названието -е често в микрохидрони

мията на южните славяни; от България: а) река сев. от София, извира в 

Мургаш пл., зап. от вр. Невижда, влива се като ляв приток в Батулий

ската река (десен приток на Искър при Реброво); дълга е 25,9 км (хе, 

п, стр. 9, 17). б) Рекичка сев.-изт. от София, извира на около 0,4 км 

ю.-ззп. от горското стопанство Витиня (изт. от с. Чурек), минава през 

'с. Елешница и се влива в Стари Искър като десен приток; нарича се 

още Елешничка река и е дълга 30,5 км (ХС, 11, стр. 9, 17). в) Рекичка 
в Източна България, извира от Айтоска пл., десен приток на Камчия, в 

-която се влива малко по-долу от сливането на Голяма и Луда Камчия; 

нарича се в горното си течение оп~е Деледжuдере и е дълга 29,6 км 
(ХС, 11, стр. 10). г) Река в Котленско, извира от Котленска пл., а се 

влива като десен приток в Голяма Камчия при с. Доброван ; дълга е 
43,4 км (ХС, 11, стр. 11). д) Рекичка в Югозападна България, извира от 

Северозападна Рила, десен приток на Рилска река (приток на Струма). 
е) Дял от течението на Владайска река в Софийско поле, извира от Ви

тоша и се влива в Искър до с. Куманица като ляв приток, като от 

София надолу се нарича Градска река (Ч а нко вl, стр. 116-117, Ч а н

к о в2 , стр. 82, 202). Същото име носят и села (вероятно по едноименни 
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рекички) в Пловдивско, Разложко, Елинпелинско (НовосеJIЦИ), Ilетричко 
и по-преди в Демирхисарско (Гърция). В Югославия: а) Jе.Л'ЬUlfluца (Je
лаШfluца, JелаlUfluчка река), - река в обл. Заглавак, приток на Радичевачка 
река, приток на Тимок (М и л и h е в и Ь, КнС, стр. 828 ; HaceJЬa, IX, стр. 1О). 
б) JелаШfluца - река в Уж ички окръг, приток на Рогачица в басейна 
на Дрина (М и л и h е в ип, КнС, стр. 581). в) JелаШfluца - река във 
Врански OKPЪ~ тече през едноимеQНО село и се влива като десен приток 
в Южна или Биначка Морава, източно от гр. Враня (М и ли h ев и Ь, КрС, 
стр. 277). г) JелаШfluца (JелаШfluчка река) - рекичка изт. от гр. I-Iиш, 
протича край едноименно село и се влива като десен приток вНишава 
(М и л и h е в и ti, КрС, стр. 8). Така са наречени и села в околиите JIe
сковац, Масурица, Ниш, Тимок и Краина (Imenik, стр. 260), в стсръб. 

~fЛдШЬНtiЦ~ (с.) от 1380 г. (Споменик С. К. А., III, стр. 57). Точни съот

ветствия са познати главно от западнославянските страни: пол. хидроним 

Olesznica, чеш. Olesnice (Sedldcek, стр. 215 и сл.), селища край потоци 
Olesnice (Р r о f о u s, 111, стр. 268 и С.7].), глуж. Wolesnica - с. и р. (Е. М u k а, 
50, III-IV, стр. 169) и пр. 

10. Бистрица (Пuрuнска 1) - река в Мелнишко, води началото си 
от няколко езера под Демиркапия в Пирин планина (Синьото езеро) Ка
менити езера и др.), влива се в Струма като ляв приток на гръцка те

ритория недалеч от българо-гръцката граница (Ч ан к О в2 , стр. 33). Дълга 
е 53 км (ХС, 11, стр. 15). 

11. Бистрица (ОсогО8ска или СО80ЛЯflСhа) - река в Кюстендилско,. 
извира от вр. Руен в Осогово планина, тече през С. Соволяно, Скриняно И 
Никуличевци и се влива в Струма като десен приток, сев.-изт. от гр. Кю
стендил (Ч ан к О в2 , стр. 32-33). Дълга е 51 км (ХС, 11, стр. 15). 

Названието Бuстрuца (праслав. ~~Bystrica), както бе изтъкнато по
горе (стр. 192), е извънредно често в микрохидронимията. В България то 
се среща още в следните случаи: а) река в Гоцеделчевско, извира от 

родопския рид Дъбраш, а се влива в Места ь.:ато ляв приток, недалеч от 
българо-гръцката граница; дълга е 44,8 км (ХС, 11, стр. 14, 22). б) Река 
в Благоевградско (преди Горна Джумая), извира от Голем Айгедик, Юго
западна Рила, влива се в Струма като ляв приток под гр. Благоевград; 
дълга е 41 км (Ч ан к О в2 , стр. 32; ХС, 11, стр. 15, 23). в) Река в Сан
данско, образува се от сливането на рекичките Мозговица, Беговица и 
Крива река, които извират от езерата в flирин, протича край гр. Сан
дански (Свети Врач) и се влива като ляв приток в Струма; дълга е 
33 км (Ч ан ко в2, стр. 384; ХС, 11, стр. 15). г) Рекичка в Станкедимит
ровско, извира от Северозападна Рила, влива се като ляв приток в Джер
ман (приток на Струма) при гр. Сандански (Дупница); дълга е 23 км 
(Ч а нко в2, стр. 32; ХС, 11, стр. 15). д) Рекичка южно от София, дълга 
13,4 км, извира от Витоша, съединява се с Лева река при с. Бистрица 
(Софийско) и образува р. Гъбилщица, ляв приток на Искър (4 ан ко в2, 
стр. 32; ХС, 11, стр. 8). е) Рекичка в Ихтиманско, извира от Ибърския 

1 В географската литература към това речно име се добавят различни определения 
най-често по други географски обекти или селища (f7upUHC1{a, Родопска, СО80лянска и др.), 
за да се разграничат съответните реки. У народа подобни определения не се употребяват. 

Южнославянските речни названия 203, 

дял на Рила, десен приток на Марица при с. Долна баня, Ихтиманско 

(Ч а нко в2, стр. 32). ж) Рекичка в Самоковско, образува се от три от

делни потока - Голема или Мусаленска Бистрица, Малка Бистрица и 

Луковица, които извират от Североизточна Рила, и се влива като десен 

приток в Искър при гр. Самоков. з) Рекичка във Велинградско, образува 

се от няколко потока, които събират водите си от главното било на Ро
допите, слива се с реките Лепеница и Ябланица южно от с. Баня-Че

пино и образува чепинската река' Елидере (Ч а нко в 2 , стр. 33). и) Ре-· 

кичка - суходол в землището на селата Чорлево и Дреновец, Ломско, 

и др. Така са наречени и села в Ботевградско, Благоевградско, Станке

димитровско, Кюстендилско, Софийско. Името е доста разпространено и 

в Югославия (вж. по-горе). 

12. Лебнuца - река в Югозападна България, извира в Югославия 

на около 1,8 км ИЗТ.-ЮГОИЗТ. от к. 1393 в пл. Огражден, влива се в 

Струма като десен приток при С. Лебница, Петричко; дълга е 50 км 

(ХС, 11, стр. 15, 23). 1~aKa се нарича още една рекичка в обл. Каменица 

(сев. от Кюстендил), която извира от вр. 60ждерица в Добращичкия рид 

на Осогово планина и се влива като ляв приток в Бистрица Осоговска, 

приток на Струма (Ч ан к О в 2 , стр. 236; й. За х а р и е в, Сб. нар. умотв., 
XL, стр. 14). Названието е безспорно славянско, при което се приемат 

като еднакво възможни две обяснения: а) Лебfluца е производно от 

прил. хлебеfl; или б) от изчезнало нарицателно в български, С'тбъл. 

)<Лh\БЬ 'водопад', СХЪРВ. остар. хлеб 'бездна, яма', рус. хляб 'отвор, дълбо

чина, стръмнина' (Г е орг и е в, БЕО, стр. 59; Й. З а и м о в, сп. Бълг. език, XI, 
стр. 116). В полза на второто обяснение бихме могли да се позовеLVl на 

географския характер на кюстендилската Лебница, която в началото 

"тече в гористо, дълбоко и стръмно дъно" (Й. З а х а р и е в, пос. съч., 
стр. 14). Тази етимология обаче не се ;подкрепя от познато точно с'ьот

ветствие, производно от праслав. *chlt;.bb, в топонимията на другите сла

вянски страни, а това намалява нейната вероятност. По-правдоподобно е 

другото обяснение, доколкото бълг. Лебfluца среща точно съответствие 
в пол. Chlebnica (селище), приведено от Георгиев и Заимов, следователно 

от стбълг. *лt\rвсьннц~, производно с топонимичен суфикс -ица от прил. 

:ХЛ1:)БЬNЪ в значение 'хлебороден, плодороден', срв. чеш. chlebny kraj == 

urodny (Fr. Т r а v n i с е k, Slovnik jazyka ceskeho, IV изд., Praha, 1952, 
стр. 508). Че от праслав. ~'chleb'b, респ. прил. ~"chlebbn'b е възможно по
добно образувание, това се доказва и от наличието на съответните омо

ними в български хлебнuца 'завивка на хляб, за да фтаса, месал; хляб 
и други ястия, приготвени за софра; болест от ядене само на хляб; 

крехки месести дюли' (Г е р о в, У, стр. 501), в чешки chlebnice 'НОIЦВИ (за 

хляб)' (Fr. Т r а v n i с е k, пос. място). Що се отнася до въпроса, кое от 

двете еднакви названия е първично, речното или селищното, Заимов (пос. 

място) допуска, че то отначало било название на местност - "характерна 

с житните си полета", като изтъква, позовавайки се на Й. Захариев 
(пос. съч.), че поречието на Лебница край с. Гюешево, Кюстендилско, но
села cыIoToo име. В същност у Захариев (пос. съч., стр. 265) то е пока
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з3.но като название на гори. Трябва да се има пред вид, че в селските 

райони обикновено явление е да се означават гори, ливади, пасища и пр. 
с името на реката, край която се намират, както е станало по всяка ве

роятност и в дадения случай. Значението на названието също не е пречка 

да се приеме, че то първоначално и на двете места е възникнало като 

речно във връзка с хлебородността на речната долина, а по-късно е било 
пренесено върху селището, респективно върху съседната гора. Наимену

ването на реки по отличителни признаци на окръжаващата природа 
почва, растителност и пр. - е твърде обичайно у всички славяни, за което 

тук е излишно да се привеждат примери. 

//L Егейска lИакедония и Западна Тракия 

В славянския топонимичен атлас безспорно трябва да намери отра
жение и материал от неславянски страни. Тъй като този въпрос изисква 

специално проучване, тук ще разгледаме само онези названия на големи 

и средни реки, които се намират в области, доскоро обитавани от ком

пактно славянско население, т. е. от Егейска Македония и Западна 

Тракия. 

На п'ьрво място по дължина стои Бистрица (гр. BtarQLTaa, тур. 
/nce-Karasu) , най-голямата река изобщо в Гърция. Образува се от ня· 
колко ПОТОКа, които извират от височините между пл. Пелистер и Гра

мос, приема водите на Костурското езеро и се втича в Солунския залив. 

Дълга е 323 км (МЕ, ХХ, стр. 601), по други източници около 320 км 
или 314 (БСЭ, 11 изд., т. У, стр. 259 и т. ХII, стр. 550). У й. Цвийич 
(Основе за географиjу и геологиjу Македониjе и Старе Србиjе, 1-lIr, 
Београд, 1906, стр. 91) е показано 226,2 км, като реката е мерена от 
-сливането на съставящите я реки Белица и Желова. Преди идването на 

славяните се е наричала :) ААtclХРШV, което се обяснява от ие. )j, Wbli-akтi5n 

"5teinwalzer' (У. G е о r g i е У, "Балканско езикознание", 1, 1959, стр. 7). 
Името Бuстрuца се среща във френска карта от 1696 г. на Европейска 
Турция от Н. J а i 11 о t :Vistritza jen. За значението на Бuстрuца се каза 
'по-горе (вж. и V а s m е r, 51aven, стр. 179). 

Между големите реки в Гърция славянско име носи още Търнава 
(гр. ФtАХОVQt j[oTaf.16~, тур. Purli-ray~ Yardiтlidere), в областта на Гюмюр
джина. I1звира от Югоизточни Родопи (пл. Мъгленик, вр. Коджаеле) на 
'българо-гръцката граница, а се втича в Бяло море, изт. от залива IloPTO 
.Лагос. Дълга е около 100 км. 1 Значението на името е .ясно, производно 
-от праслав. ~"tгnъ със суфикс -ava. 

Славянските имена на средни реки от разглежданите области на 
.днешна Гърция са четири: 2 

1. Белица - река в Серско. Извира от Алиботуш на българо-гръц
'ката граница, протича през гр. Валовища (Демир Хисар) и Серското поле 

·и се втича в Струма като ляв приток близо до гърлото и в езеро Та

1 Данните за дължината на Търнава и на следващите реки са приблизителни, по из

--числение на географа ст. асист. Тодор Христов, който бе любезен да ми ги съобщи. 

2 Те, както и предходното Търнава липсват у М. V а s m е r, Die Slaven in Griechen
Jand, Berlin, 1941. 

Южнославянските речни названия 

хинос (К ъ н ч О в, Орохидр., стр. 171). В най-горното си течение се на

рича Крушовска река (по името на с. Крушово), от гр. Валовища надолу 
около 1О км носи името Чая и в средното течение приема името Бе

лuца. Дълга е около 80 км. 

2. Сушица (тур. Kururay, гр. ЗrjQО noTaf.16~) - река в Западна Тра

кия. Извира от Западни Родопи изт. от вр. Циганско градище (Ченгене-· 
хисар) до българо-гръцката граница (с начало Менковска иШахинска 

река), влива се в Бистонско езеро (Буругьол), залив на Бяло море. Дълга 
е около 75 км. Названието е ясно и се среща често във всички славян

ски страни, срв. напр.: бълг. Сушuца~ реки в Южна и Югозападна Бъл

гария (Ч а нко в1, стр. 292; Чан к О в2, стр. 223) и много селища; в Юго-, 

славия Susica ~ много реки и селища (Popis, стр. 232); В е z 1а j, 11, 
стр. 232, Imenik, стр. 572), стсръб. речно и селищно име Со'ГшtIЦ~ (М i k 1. 

Моп. 5erb., стр. 93; Гласник, ХУ, стр. 288 и др.); в Гърция - ХО1)

~Ет,а (от 1336 г.), река вТрикала (У а s m е r, 51aven, стр. 97); в Албания 
Суи/'ица, реки и селища (С е ли Щ е в, стр. 203, 214, 241 и пр.); рус. Су

[иица, р. (МДп, стр. 141, 178); чеш. Susice, 4 села (Р5, IV, стр. 237); 
пол. Suszyca (51. Geogr., XI, стр. 608). 

3. Галик (гр. l-'аАlхо~ лотаf.16~ или IaAAPCO~ л.) - река в 1V1акедония. 06-, 
разува се от три рекички, които извират от Круша планина, тече през 

хълмиста местност изт. от Кукуш И се втича в Солунския залив недалеч 

от устието на Вардар. Дълга е 72 км (Ц в и j и h, 1-11, стр. 93), по други 

източници 60 или 74 (МЕ, XI, .стр. 71 И ХХ, стр. 601). Античното и на

звание е :)ЕХё{дШQО~, :)ЕХSЬШQО~ (Her. VП, 124; 5kyl. 66; Ptol. III) 13 и пр.). 

Едва ли една средно голяма река, дълга 60-70 км, ще е била наричана 

в древността с две имена. Гlри това името Галuк не е познато у антич

ните автори. Среща се в италианска карта от 1689 от G. С. da V i g 
n о 1а: Callico. То може да се обясни добре като славянско: производно 

с топонимичния суфикс -ik- от прил. праслав. ~"gаlъ 'черен', схърв. gao~. 

gala 'MpъceH~, galicast 'черен', galic (в Черна гора) 'гарван', galin~ galina 
(в Срем) 'вран кон', словен. gdlic 'черна боя за обуща', бълг. zdлuца 

'чавка, Corvus monedula', zаЛУfl 'гарван, Corvus cornix', местни имена Га

лuще~ I'''алово~ Галuща, рус. zалка 'чавка' и т. н. (етимология вж. у 

В er n е k е r, 1, стр. 293). В хидронимията подобни образувания са срав

нително редки, срв. напр. рус. Быстрuк, няколко реки в басейна на Дне

пър (МДп, Показалец, §. У.), пол. Bystrzyk (нем. Berquell), Cieplik (R о s 
ро n d, 51., 1, стр. 31; 5У, стр. 461), бълг. Сланuк, ЛедеflUК, Студеник 
(имена на води в Севлиевско, вж. К о в а ч е в, стр. 27). 

4. Вода (гр. B6дa~) - река в Македония. Извира от малко планин-· 

ско езерце I-Iисия във Владовския проход, пресича с няколко ръкава 

гр. Воден, съединява се с р. Меглешница и образува р. Колудей, която се 

влива в Пазарското (Ениджевардарско) езеро (К ъ н ч О в, Орохидр., стр. 87
89). Дълга е около 60 км. Нарицателното вода в български и сърбохър_· 

ватски означава и 'река, течение'. 

Славянският топонимичен атлас ще служи по наше мнение за правилно

разрешение на историко-поселищни и етногенетични проблеми. Поради _ 
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това стратиграфичната оценка на материала, който ще бъде подбран за 
картографиране, е извънредно важна. Чрез нея трябва да бъде пресято 
онова, което е възникнало късно, за да се очертае най-старият пласт 

славянски названия. Ориентирайки се към имената на големите и сред
ните реки, ние имаме възможност действително да доловим най-древните 

славянски образувания в хидронимията на Балканския полуостров. От 
целия материал изключихме вторичните названия (т. е. произведените от 

други географски имена), за които е основателно да се МИС~lIИ, че са въз
никнали сравнително късно. По-нататък подбрахме само онези от пър

вичните названия, които принадлежат към семантичната категория при

родописни имена "(нем. N tL1rnamen). Любопитно е, че те наистина преоба " 
ладават сред първичните славянски названия на големи и средни реки 

от Балканския полуостров. 

Структуралният анализ удивително ни разкрива няколко архаични 
типа названия. Така в избрания материал изпъкват група а- и iа-основи, 
които не са засвидетелствувани като нарицателни (или изолирано в един

ДB~ сл~чая): сръб. Млава, Пива, Гpy~a « *ОГQz-iа) , мак. Треска(5 ":Tres~a), бълг. Рила « :Ryla), Яна, В'Ьча « *Onk-la), Тича 
(--- Tyk-la). Суфиксите -а и -~a се непродуктивни в историческите пе
риоди на славянските езици и Затова с право посочените имена мо)ке да 

се оценяват като прастара формация, като реликти в хидронимията на 

ю~ните *сл?вяни, наред "_с, taKI-!ва речни,. назва~ия като рус. Волга, пол. 
Wllga (v!g-), Warta (~'vrt-), Slt;ga ~ Slt;za (slt;g-) и др.! Към архаич
ните об~азувания се отнасят речните имена със суфиксите -ita (бълг. Ро
сита), -lna (мак. Пчuня < Pbchina, бълг. и сръб. Дичuна, хърв. Кра
пина), -a:.va, -'ava (сръб. Ресава, Тамнава, хърв. Ор.!Ьава, 7рнава и въз
MO~HO *Ilava. > Ило ва, бълг: Тъ!!нава), -aja (KpuBaja в Босна и във 
Воиводина), -;ь (хърв. Бuч < ~'BykJb, В Славо ния). В нашия материал се 
натъкваме на единs_твен .остатък - мин. страд. прич. от изчезналия пер

фективен глагол ~'SlJkQtl, именно бълг. Скът(а) < ~"SlJkQt-lJ, и на непо
знатото като нарицателно във формата за м. р. Струг (Велuкu Струг 

в ~лавония). Друга група названия са образувани с продуктивни до 
наи-ново време суфикси в славянската хидронимия, като -ьсь, -bn-ica, но 
техният архаичен характер се подсказва от основата на една отдавна 

~зчезнал~ дума и~и форма. Такова е например хърв. МреЖfluца < ие. 
"тeregh оросявам или *тerg- )блещука'. ,Така и словен. Pesnica, което 
наl'vlира точни съответствия в западнославянските езици, крие реликтната 

основа праслав. *pes-lJ, пр ил . ~реs-Ьn-lJ, която не е оцеляла в речниковия 
състав (срв. само в рус. су-nесь 'песъклива почва' < ~ksQ-реsь), а вместо 
него едно производно със суфикс -lJklJ (праслав. ~'peslJklJ). Тук се ОТl1ася 

Оlце сръб*, Лукавац, словен. Lokavec, бълг. Лъкавец, от основа на прилаг. 
пра слав. IQkavlJ 'извит, лъкатушен', с изчезнало конкретно значение. За 
древно можем да смятаме също названието бълг. и схърв. Бистрuца, 

,доколкото в южнославянските езици основата ~kbystr- 'бръз' е претър

пяла семантична промяна. При останалата част от имената можем да се 

1 S t. R о s р о n d, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna slowiafIskich nazw geografi
-cznych, Wroclaw, 1957, стр. 42. 

Южнославянските речни названия 

опрем изключително на семантичния критерий. Въз основа на проучва

нето на исторически засвидетелствуван материал е установено, че общо 
взето са старинни такива речни (и географски изобщо) названия, които 
в словообразователното си значение отразяват наблюденията на човека 
върху устойчиви физически признаци на водата, характерни особености 

на речното течение, геологическия състав на почвата и окръжаващата 

растителност. Тези семантични групи са застъпени и в нашия материал 

(тук изключваме изброените по-горе): а) сръб. Тоnлuца, Црна река, хърв. 
Добра, бълг. Сушuца, Врана, Белица, мак. Църна, Галuк, Крива река; 

6) бълг. Песчанuк, сръб. TUfba, Златuца, хърв. Глuна; в) бълг. Елеш
ница, Лебнuца, Тоnолнuца, Тополовец, сръб. Леnенац (мак. -ец), Ситница, 
Jабланuца, Jасеница. Изолиран случай представляват речните имена 

Пуста река и Ветерница, които изразяват особености на поречието на 
тези реки. I1ри названия като бълг. Блато и мак. Вода липсата на членна 
морфема може да се приеме за архаичен белег. Единствено българското 

речно име Потока от живо до днес нарицателно би могло да буди из

вестно съмнение в неговата старинност поради изключителната му упот

реба в членувана форма. . 
Тук се поставя въпросът за съдържанието на картите, които ще 

съставят топонимичния атлас. Като се имат пред вид специфичните за

.дачи, на които ще служи такъв атлас, понятно е, че по профил и съдър

жание той ще се отличава до голяма степен от диалектоложкия и общо

славянски лингвистичен атлас. Топонимичният атлас трябва да съдържа 

три вида карти: 

1. Стратиграфически (обзорни), в които материалът ще бъде пред

ставян цялостно съобразно точна (документално определена) или отно

сителна хронология. От тоя вид е приложената карта NQ 1. 
2. Изотопонимни карти, които ще отразяват пространственото раз

пределение на структурни или семантични типове и подтипове географ

ски названия, застъпени в целия славянски свят или само в отделни кло

нове. Чрез този вид карти ще бъдат показани посоките на движението 
на славянските племена след тяхното разделение. За тая цел ще б1>де 

полезно, струва ми се, картографирането на напълно тъждествени по 

морфемен състав или по основа архаични образувания. За образец са 

приложени две карти от тоя вид (N'Q 2 и NQ 3). 
3. Карти за географското разпространение на славянската топонимия 

в неславянски земи. 

От приложената обзорна карта NQ 1 може да се направят следните 

изводи за най-ранния период от поселищната история на южните сла

вяни. На Балканския полуостров (включително Войводина и без Албания) 

62 големи и средни реки са заменили; античните си названия със стари 

с.ТJ:авянски, които се пазят и до днес (с изключение на бълг. ДUЧUflа); 

37 в Югославия, 19 в България, 4 в Егейска Македония и 2 в Западна 

Тракия. Този процес е обхванал някои области почти изцяло, каквито са 

например: 1. Северна Македония, по горното течение на Вардар с левите 

си притоци Бuстрица (Тетовска), Леnенац (-ец), Пчuня (с левия си при

ток Крива река), и десен Треска, а известно е, че горното течение на 

Вардар в средните векове е носело също славянско име - Велика; 
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2. Южна (Биначка) Морава с 

ток Пуста река), Jабланица 

N~ypa, където текат Песница 

(десни притоци на Мура); 4. 

Ив. Дуриданов 

левите си притоци Топлица (с десен при

и Ветерница; 3. областта между Драва и 

(ляв приток на Драва), UJчавница и Трнава. 

областта между западния дял на Средна 

гора и р. Марица зап. от Пловдив, където текат левите притоци на Ма-· 

риц а : Тvnолница (с десен приток Мътивир), Луда Яна, Потока и Пес

-чаник; 5. басейнът на р. Струма с притоците и десни: Бистрица 

(Осоговска), Елеluница, Лебница, и леви: Рила, Бuсmрuца (Пиринска) и 

Белица (Сере ка) ; 6. поречието на двете .Камчии (Североизточна Бълга

рия) с реките Врана, 7'uча и )J,ичина (днес Луда Камчия). Тоталната 

или почти тотална смяна на древните речни имена с архаични славян-. 

ски в изброените области е резултат без съмнение от прекъсване на 

приемствената връзка в историчеСI<ИЯ развой на селищата, т. е. славян

ските племена са се заселили в почти обезлюдени области. В останалите· 

области славянските речни названия на реки са разсеяни между други 

от чужд произход. 

За движението на населението (метанастазични явления) е показа

телно различието между хидронимията на България и Югославия. В Бъл-· 

гария две от големите реки носят днес късни, вторични названия 

(Ре зовска река и Провадийска река), а от 35 славянски и възникнали 
на българска почва названия на средни реки само около една трета (13) 
са старинни, както установихме. В Югославия всички славянски названия 

на големи реки са първични и природописни по значение, а измежду 

названията на средните реки само едно CfJ.eomUHa) не е природописно. 

Следователно в Югославия речните названия са проявили по-голяма 

устойчивост, което е доказателство за по-ограничено разселение на жи

телите на отделните области, отколкото в България, която през средните 

векове е преживяла немалко кризисни периоди (чужди нашествия и ма

сови опустошения на цели области), а към това се прибавя и турското 

иго, което на много места е променило изцяло предишната (ДО XIV в.) 

етнична картина. Разбира се, всички тези изводи ще бъдат доуточнени, 

когато бъде привлечен и картографиран материал и от микрохидрони-, 

мията и от селищните и местностни имена. 

Гlредставените изотопонимни карти ~Q 2 и 3 обхващат четири хид~ 

ронима. Те са, разбира се, недостатъчни, за да се правят окончателни 

изводи, но все пак насочват към известни разсъждения. Ареалът на хид-, 

ронимите праслав. ~"Qca (рус. Уча, бълг. Въча, хърв.-каЙк. Уоса) и ~~Ryla 
(рус. Рыла, бълг. Рила, ср'ьб. Рила) -- вж. карта NQ 2 - показва един из

ходен център, където се срещат и двете названия, това е областта 

между поречието на р. Оресса (северно от Припет и южно-югоизточно 

от гр. Минск) и околностите на руския град Рилск (РЫЛЬСI<), западно от 

Курск. Оттук двата хидронима са били пренесени в югозападна посока). 

а единият от тях, ~1"Qca > рус. Уча) и в североизточна, въз основа на 

което може да се мисли за две основни посоки на движението на сла

вянски племена - югозапад и северои.зток. Характерно е, че и двата 

хидронима са били пренесени от българославянски племена в източната 

част на Балканския ПОЛУОСТРQВ (Рило-Родопската област), от което 
следва, че на тези племена образуванията ~~Qca и !<yla са били добре 

1. Р о с и т а (Р о с и Ц а) 
2. Топ о л н И Ц а 

3. С кът (а) 
4. Въ ч а 

5. Ти ч а 

6. Ди чин а (Луда Кам ч и я) 

7. Луд а Я н а 
8. Рил а 
9. П е с чан и к 

10. Топ о л о в е Ц 

11. Врана 

12. Мътивир 

13. Бла то 
14. Бел и ц а (Килифарска р е к а) 

15. Пот О к а 

16. Е леш н и Ц а 

17. Б и стр И Ц а (Пиринска) 
18. Б и стр И Ц а (Осоговска) 

19. Ле бни ца 

БЪЛГАРИЯ 

- ляв приток на Янтра 
- ляв приток на Марица. Дълга около 155 км 
- десен приток на Дунав. Дълга 134 км 
- десен приток на Марица. Дълга 111,5 км 
-- горно течение на Голяма Камчия. Т ы ч а (Г о о: 

Л я маК ам ч и я). Дълга 194 км 

- дълга 201 км 

- ляв приток на Марица. Дълга 74 км 

- ляв приток на Струма. Дълга 51 км 
- ляв приток на Марица. Дълга 71,5 км 
- приток на Дунав. Дълга 67,6 км 
- ляв приток на Голяма Камчия. Дълrа 67,6 км 
- десен приток на Тополница. Дълга 61 км 

- ляв приток на Искър. Дълга 58 км 
- десен приток на Янтра. Дълга 57 км 
- ляв приток на Марица. Дълга 55,7 км 
- десен приток на Струма. Дълга 53 км 
- ляв приток на Струма. Дълга 51 км 
- десен приток на Струма. Дълга 51 км 

- десен приток на Струма. Дълга 50 км 

ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ И ЗАПАДНАТРАКИЯ 

1. Б и стр И ца (BuJ1:elraa) 
2. Тър н а в а (ФtУ'Jeоl(2t ло"аlu6~) 

3. е лиц а 

4. С У ш и Ц а (Er;(2o л~7'т:а,u~, 

5. Гал и к (ralt'Jeo, лотар,6~) 

-

Kurucay) 

-

-

влива се в Солунския залив. Дълга 320 км 
извира от Югоизточни Родопи (пл. Мъгленик. 
връх Коджаеле) на българо-гръцката граница, 

а се втича в Бяло море източно от залива 

Порто Лаго. Дълга около 1ОО км 
в Сярско. Протича през гр. Валовища (Демир 
хисар) и се втича в Струма като ляв приток. 

Дълга около 80 км 
в Западна Тракия, влива се в Бистонско езеро 

(Буругьол). Дълга около 75 км 
извира от Круша планина, втича се в Солун
ския залив недалеч от устието на Вардар. 

Дълга 72 км 

извира от ез. Нисия, пресича гр. Воден и 
се влива в р. Мъгленица. Дълга около 60 км 
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1. Обз"орна карта на най-старите славянсни названнs на големи и средни реки в БалкаНСК-ИЯПОЛУОСТРО8 

Славянска dJилология, т. III 



1. Ц рна 

2. П ч и IЬ а 
3. Мл а в а 

4. Зла ти ц а 

5. Т Р е с к а 

6. Топ лиц а 

7. До бра 

8. Кри в а j а 

9. Кри в а j а 

10. Г лин а 

11. Ситница 

12. П и в а 

13. Ор JЬ а в а 
14. И л о в а 

15. Ц рна р е к а 

16. J а бла н и ц а 
17. Тамнава 

18. J а с е н и Ц а 
19. Ре s n i с а 

20. КРИ в а Р е к а 

21. ТИlЬа 
22. Р е с а в а 

23. К ра Jи н а 
24. Бич 
25. Ле пен е ц 

26. Т рна в а 

27. П У с тар е к а 
28. Гр У жа 
29. Г л о r о в н И Ц а 

30. В е тер н И ц а 
31. Мрежница 

32. В е лик И Стр У г 
33. J а IЬ а 

34. ~ с а v n i с а 
35. Лук а в а ц 
36. Б и с т ри Ц а (Тетовска) 
37. Б и стр И Ц а 

ЮГОСЛАВИЯ 

- в Македония, десен приток на Вардар. Дълга 201 км 
- в Македония, ляв приток на Вардар. Дълга 122 км 

- в Североизточна Сърбия, десен приток на Дунав. Дълга 
122 км 

- във Войводина, ляв приток на Тиса. Дълга 117 км 
- в Македония, десен приток на Вардар. Дълга 117 км. 

В горното течение се нарича В е лик а 
- в Сърбия, ляв приток на Южна Морава. Дълга 109 км 
- в Хърватско, десен приток на Купа. Дълга 104 км 
- в Босна, десен приток на Босна. Дълга около 1О 1 км 

- във Войводина, ляв приток на Велики Бачки канал, който 
свързва реките Дунав и Тиса. Дълга около 100 км 

- в Хърватско, десен приток на Купа. Дълга 93,5 км 
- в Южна Сърбия, десен приток на Ибар. Дълга около 

90 км 

- в ирна Гора, ляв начален клон на Дрина. Дълга 87 км 
- в Славония, ляв приток на Сава. Дълга 86,5 км 
- в Славония, ляв приток на ЛОlьа. Дълга 85 км 
- друго название на Uрни Тимок, ляв начален клон на 

Тимок. Дълга 83 км. 

в Сърбия, ляв приток на Южна Морава. Дълга 82,5 км 
в Северна Сърбия, десен приток на Сава, с един ръкав 
се влива отляво ня Колубара. Дълга 79,5 км 

- в Сърбия, ляв приток на Велика Морава. Дълга 74,7 км 
- в Словения, ляв приток на Драва. Дълга 72 км 
- в Северна Македония, ляв приток на ПЧИIЬа. Дълга 

70 км 
- в БОСIf~, десен приток на Сава. Дълга 69 K~1 
- в Сърбия, десен приток на Велика Морава. Дълга 

69 км 

- в Хърватско, ляв приток на Сава. Дълга 67 км 
- в Славония, ляв приток на Босут. Дълга около 66 км 

- в Южна Сърбия и Македония, ляв приток на 
Дълга 65 км 

- в Хърватско, десен приток на Мура. Дълга 

63 км 
- в Сърбия, десен приток на Топлица. Дълга 62 
- в Сърбия, ляв приток на Западна Морава. Дълга 
- в Хърватско, десен приток на Чазма. Дълга 

в Сърбия, ляв приток на Южна Морава. Дълга 
- понорна река в Хърватско, ляв приток на 

Дълга 58 км 

Вардар. 

около 

км 

61,6 км 
61,6 км 

59~5 км 
Корана. 

- в Хърватско, ляв приток на Сава. Дълга около 58 км 
- в Босна, ляв приток на Дрина. Дълга 57 км 

- в Словения, десен приток на Мура. Дълга 56 км 
- в Босна, десен приток на Сава. Дълга около 54 км 

- в Македония, ляв приток на Вардар. Дълга 53 км 

- в Босна, ляв приток на Дрина. Дълг а ОКО.по 51 км 

I 
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2. Разпространение на хидронимите праслав. *Еса, *Ryla и Jan
Славянска филология, т. 111 
Ив. Пуриданов - Южнославянските речни названия и тяхното значение за славянския топонимичен атлас 
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Б i s t r i t а: 1.	 голяма река в Източните Карпати, десен приток на Siretul. Тече през ок
ръзите Suceava и Васаи. Дълга 280 км 

2.	 долината на сыlатаa peI{a 
3.	 равнинка край същата река в район Buhu~i, окр. Васаи 
4.	 рекичка при с. Bicazul, район Piatra-Neam1, окръг Васаи, десен приток на 

Bistrita (вж. т. 1) 
5.	 рекичка в района на община Doamna (днес слята с града Piatra-Neamt 
6.	 минерален извор в територията на същата община 

7.	 хълм в разклоненията на планина Bistrita Moldovei, район Piatra-Neamt 
8.	 село към община Pingarati, район Piatra-Neam1 
9.	 село и обшина, район Ceahlau, окръг Васал 

10.	 река в района ВаЬеп] Bistri1a, окръг Pite~ti, десен приток на Oltul (при 
с. Bolde~ti), дълга 50 км 

11.	 хълм в район Horezu, окръг Pite~ti 

12.	 планински връх в район Уllсеа, окръг Pite~ti. Разделя р. I-Iorez111 от 

Bistrila 
13.	 долина между общините Be~ca и Falcoil1, район Caracal, окръг Craiova 
14.	 рекичка в район Tl1rni1 Severin, окръг Craiova, ляв приток на Дунав 

15.	 долина край сыlатаa рекичка 

16.	 община в район Turnl1 Severin 
17.	 гора и поде край Дунав в територията на община B1stri1a (вж. т. 16) 
18.	 река в район Tirgu Jiul, окръг Craio,ra, ляв приток на Тismапа (десен 

приток на Jiul) 
19.	 горичка към община Bil1e~ti, район Foc~ani, окръг Bfirlad 
20.	 горичка покрай р. Oltet (десен приток на Oltul) 
21.	 районен град в окръг Cluj (към Източните Карпати) 

22.	 B15tri1a Birgaului - община, село, район Bistrita, окръг Cluj 

БЪЛГАРИЯ 

Б~стри ца 23.	 Б. (ПИ~ИЕска); река, ляв гриток на Струма. Дълга 53 1<М 
24.	 Б. (Осоговска, Соволянска) десен приток на Струма. Извира от връх Руен. 

Дълга 51 км 

25.	 peI{a в Благоевградско, ляв приток на Струма (под гр. Благоевград). Извира 
от Голям Айгедик, Югозападна Рила. Дълга 41 км 

26.	 Б. (Санданска), река, ляв приток на Струма. Образува се от сливането 
на рекичките Мозговица, Беговица и Крива река, които извират в Пирин 

Протича край гр. Сандански. Дълга 33 км 
27.	 река, ляв приток на Джерман (приток на Струма). Извира от Северозападна 

Рила. Дълга 23 км 

28.	 река в Гоцеделчевско, ляв приток на 1\!lеста. Извира от родопския рид 

Дъбраш. Дълга 44,8 км 

29.	 рекичка южно от София, съединява' се с Лява река при с. Бистрица, Со

фийско, и образуват р. Гъбилщица, ляв приток на Искър. Дълга 13,4 км 

30.	 рекичка в 11хтиманско, десен приток на l\Jlарица при с. Долна баня. Извира 

от Ибърския дял на Рила 

31.	 рекичка в Самоковско, десен приток на Искър при гр. Самоков, образува 
се от три потока - Голяма или Мусаленска Бистрица, Малка Бистрица и 

Jlуковица, които извират от Североизточна Рила 

32.	 рекичка във Велинградско. Образува се от няколко потока, които събират 

водите си от главното било на Родопите, слива се с реките Девеница и 

Ябланица, южно от Велинград - кв. Чепино - и образува Чепинска река 

33.	 Рекичка-суходол в зеМЛИlцето на селата Чорлево и Дреновец-Ломско 

34.	 село в Ботевградско 

35.	 село в Софийско 
36.	 село в Станкедимитровско 

37.	 село в Кю сте ндил ско 

38.	 село в Благоевградско 

39.	 планинска верига в Карабалкан, Централни Родопи, между долините на 

реките Въча и Чепеларска река 

ГЪРЦИ5I 

Bla~et~(Ja 40.	 река в Егейска l\'lакедония, влива се в Солунския залив. Дълга 320 км 

41.	 река, десен приток на 2"'ЛЕеХЕlr5~, район Ф/uwu; 
42.	 село в район С!аиа{оу, остров EV{JOlQ 

3.	 Разпределение на хидронима *Bystr~ южно от Карпатите 
Славянска филологи5', т. III 

Ив. Дуриданов - ЮжнослаВЯНСКИlе r е ши названия и тяхното значение за славянския топонимичен атлас 



АЛБАНИ51 

43.	 Б и стр И Ц а река в Южна Албания, влива се в езеро Бутринти среIЦУ 

остров Корфу 

44. Б и стр И Ц а	 река,!десен приток на р. Шкумби, югозападно от гр. Струга 

45.	 Б и стр И Ц а село в Северна Албания, северозападно от планина Кораб 
и източно от р. Черни Дрим 

46.	 П у IЦ тер и Ц а - река в Северна Албания, десен приток на Черни Дрим, 

западно от планина Враца. Влива се в Черни Дрим юго

западно от с. У ймища 
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Бистрица 47.	 (Тетовска), река, ляв приток на Вардар. Извира от Шар планина, про

тича през гр. Тетово. Дълга 53 км 

48.	 река в Македония, десен приток на Црна, в която се влива до с. Рибарци. 
Извира от източните склонове на Баба планина (източно от Преспанското 
езеро) и тече южно от Битоля. Дълга 24 км 

49.	 (Пеhска или Пеhанска), десен приток на Бели Дрим, в Южна Сърбия. 
Извира от източната страна на Мокра планина. Дълга 47,3 км 

50.	 (Дечанска), река в Южна Сърбия, десен приток на Бели ДрИМ. Извира 
от Копривник и Майа Рукша. Дълга 40,2 км 

51.	 (Призренска), река в Южна Сърбия, ляв приток на Бели ДрИМ. Извира 
от Шар планина, а се влива под с. Планеjе, около 9 км западно-югоза

падно от Призрен. Дълга 33,2 км 

52.	 река в Стара Сърбия, десен приток на Лим. Извира от Златар планина, а 
се влива около 2 км западно от с. Бистрица. Дълга 18 км 

53.	 река в Стара Сърбия, ляв приток на Лим. Извира от СИJЬавица, а се влива 
под с. Буче, южно от И$анград. Дълга 22 км 

54.	 река в Стара Сърбия, десен приток на ЛИМ. Извира от пл. Корита, влива 
се северно от с. Расово и Биjело ПОJЬе. Дълга 24,8 км 

55.	 река в Сърбия, десен приток на Ибар (в средното му течение), северно от 
Косовска Митровица. Те,е край с. Бистрица. Дълга 14,2 км 

56.	 начално. течение на р. Модричка, която е десен приток на Расина (в Сър
бия) ю}кно от гр. Крушевац. Дълга 24,6 км 

57.	 поток в областта на р. Колубара. Влива се в р. JЬиг (Сърбия) 
58.	 река в Източна Сърбия, ляв приток на Власина (десен приток на Южна 

Морава) в долното й течение, западно от с. Власотинци, източно от гр. Ле
сковац. Дълга 12,3 км 

59.	 река в Босна, ляв приток на Дрина, югозападно от Фоча. Извира от Врела. 
Дълга 38 км i 

БО.	 река в Северозападна Бо~на, десен приток на Гомjеница, десен приток на 
Сана, десен приток на ~Ha, десен приток на Сава (в средното й течение). 
Влива се срещу с. ГpaД~Ha, западно от БаIЬа Лука, южно от с. Омарска. 
Тече край с. Бистрица. Дълга 16 км 

б1.	 река в Северна Босна, ляв приток на Укрина (десен приток на Сава) в 
най-горното й течение. Дълга 12,9 км 

62. Карстова речица в	 Боснаj десен клон на Плоуча, която тече по средния 
дял на ЛиваIЬСКО ПОJЬе
 

б3. поток в Славония, югоизточно от Пакрац
 

Селища в Македония: 

64. в срез Битолски 

65.	 в срез Велешки 

Селища в Сърбия: 

66. в срез Колубарски
 

б7. в срез Млавски
 

68.	 в срез Студенички 
69.	 в срез Златарски 
70. в срез Власотиначки 

71.	 в срез Лесковач ки 

72.	 в срез Звечански (с. ДOIЬa Бистриuа) 

Селища в Босна: 

73.	 в срез Босанска Градишка (Северна Босна) 
74. в срез Приjедор 

75.	 в срез Jаjце 

76.	 в срез Бугоjно (Западно от CapajeBo) 

77.	 в срез КисеJЬак 

78.	 в срез Завидовиhи 

79.	 в срез БаI-Ьа Лука 
80.	 в община Торчиh ПОolъе (срез Зеница) 

81. в община Врандук	 (срез Зеница) 

Селища в Црна Гора: 

82.	 в община Липовска Бистрица 
83. в община	 Моjковац 

84.	 в община Смаилагиhа По~'Ье 

Селища в Хърватско: 

85. в срез Подравска Слатина (Славония) 

Б и с три ч

кар е к а 86. река в Сърбия, десен приток на Ибар в средното му течение по-горе от 

{Бистрица) : Рашка и под с. Постеf-Ье. Тече край с. Бистрица. Дълга 12,5 км 
87.	 река в Сърбия, десен приток на Млава (приток на Дунав), между с. Ждрело 

и Мало Лаоле, срез Млавски 

88.	 река в Сърбия, ляв приток на ПеПIтан (десен приток на Колубара), извира 

при с. Бистрица в същата област 

В Словения: 

В i s t r ica. 89. (Tr.ziska), река, ляв приток на Сава при Podnart. Дълга 24,8 км 

90. (Kamuiska), река, ляв приток на Сава. Дълга 34 км 

91.	 река, десен приток на Sotla (ляв приток на Сава) северозападно от Загреб, 
западно от с. Кумровец. Дълга 30 км 

92.	 река, ляв приток на Мирна (десен приток на Сава), западно от с. Мокро
ног. Тече през с. Bistrica. Дълга 16,2 км 

93.	 река, десен приток на Kokra при с. Predvor (Kokra е ляв приток на Сава, 
при Kranj, северозападно от Любляна) 

94.	 поток при с. Ribnica, южно от Драва 

95.	 Извор на р. Ljubjanica (десен приток на Сава) при с. Bistra, район на 
Любляна 

96.	 река, ляв приток на Драва при Muta, срез SIovenj Gradec, западно от 

гр. Марибор 

97.	 река, ляв приток на Loznica при с. Slovenska Bistrica, срез Poljcane, юго
западно от Марибор. Ложница е ляв приток на Dravinja (ляв приток на 

Драва) 

98. река, ляв приток на	 Драва при с. Bistrica, район на Марибор 
99. река, десен приток на Драва при с. Bistrica, район на Марибор 

100. (Triglavska) река, десен приток на vSava Dolinka при с. Mojstrana 
101.	 река, десен приток на Сава при St. Rupert, срез Trebuje, източно от Лю

бляна 

102.	 река, десен приток на Savinja (ляв приток на Сава) между Bolska и 
Loznica 

103.	 река, десен приток на Bohinska Sava, срез Radovljica, северозападно от 
Любляна 

104. (Korpijska),	 река десен приток на Zi1ja (десен приток на Драва при 
Beljak) 

105. река, десен приток	 на Rjeka при с. I1irska Bistrica 
106. (Teharska) река, десен приток на р. Zi1ja 
107. река, десен приток	 на Драва при Pliberk в Podjuna 
108. река, десен приток на Драва в Ro.ze 
109.	 село в Ro.ze при р. Bis trica (десен приток на Драва) 
110. извор при Benete,	 срез Postojna, южно от Любляна 
111. село при Limbusu,	 към Марибор 

112. село при Rusah, към Марибор 
113. (Kamniska) село срез Kamnik
 
] 14. (Gornja) село срез Lendava
 
115. (Doln jа) село· срез	 Lendava 
116. (Zgornja) село срез Poljcane
 
] 17. (Slovenska) село срез Poljcane
 
118. 11irska село
 
119..- (Bohinjska) село срез Radovljica
 
120.' село в срез Trebl1je
 
121. село в срез ёrпоmеl j 
122.	 село в срез Trbovlje 
123.	 село в община Podbrezje, срез Kranj 
124.	 село в община Vransko, срез Celje 
125.1 село в община Trzic, срез Kranj
 
126., село в община Zagorje, срез Celje
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- река в България, десен приток на Марица1. Въча 
- рекичка, ляв приток на Клязма северно от 

Москва 
2. УЧ а 

- рекичка, десен приток на Обнора, Ярослав

ска област 
3. Уч а 

4.	 Н и ж н Я Я У ч а, Н о в а я
 
Уча и Старая Уча
 - три села в Казанска област (може би днес 

с. Большая Уча - югозападно от Ижевск 
- река, десен приток на Оресса (десен приток 

на Птич, в Басейна на р. Принят) 
5. У ч а 

6. D о r n j а V о с а. D 01 па V о с а - села в срез Иванец, северно от Загреб 
~.~~~~~~и~л~а~~~~~~~~~~- река в България, ляв приток на Струма 

б) Рил а - местност западно от с. Дива Слатина, Ми
хайловградско 

в)	 Рил а - местност в Южна Сърбия, в територията 
на с. Брод срез Горски 

- река в Южна Русия, десен приток на Сейм 
(приток на Де сна) западно от гр. Курск 

г)	 Р ы ла 

1. Луд а Я на	 - ляв приток на Марица 

11. Я над е ре	 - десен приток на Ергене, Източна Тракия 

III.	 Я н И Ц а - ляв приток на Белица (Килифарска река), 
приток на Янтра 

IV. J а lЬ а	 - река в Босна, ляв приток на Дрина 

- рекичка в Босна, десен приток наПлива(при

ток на Врбас) 
V. JaIЬ 

VI.	 J а n а (днес: Jonka) - река в Полша, десен приток на р. Wierzyca 
(нем. Ferse), недалеч от устието на последна

та във Висла. На същата река три села J а n i а 
-- ляв приток на Prosna. (Ляв приток на 

Warta (обикновено днес се нарича Nies6b) 
в най-южния край на Познанска област 

VП. J а n i с а 

- в Литва, ляв приток на Dzisna (ляв приток 
на Двина) в североизточния край на областт а 

на Vl1njus 

VПI. J а n k а 

•
IX. J а h n а	 - ляв приток на Елба в Саксония 

- река в Псковска област (вж. Атлас СССР)Х. ЯН а 
- река в Новгородска област (в пятина 80

дьская) . 
XI. Я н а 

езеро в територията на село и община 
Ianca в Румъния, западно от Вrаilз. на жп.

линия Brai1a-Buzau 

XII. 1а n с а 

Южнославянските речни названия 

познати като географски означения в една по-далечна епоха, когато те 

са живели на север от Карпатите. Поучително е географското разполо 
жение на хидронимите от основа Jan-. Тяхното разсейване и закрепване 

до днес в пер и фер н И области, обитавани от славяни, говори за голя

мата им древност. Това разсейване определя, освен изтъкнатата вече 

югозападна посока на нявгашното разселение на славяните, още и дви

жение на север и запад. 

Ареалът на хидро нима праслав. ~kBystrica в земите южно от Карпа

тите (вж. карта NQ 3)1 показва доста интересно разсейване и групировка. 

В Румъния той бележи на североизток една ивица в Източните Карпати, 

след това взема западна и югозападна посока към поречието на Олт и 

Олтец, по-нататък обсяга районите на Търгу Жиу и Турну <;еверин край 

Дунава. На юг от Дунава линията на географското разпространение на 

~~Bystrica завива малко на югоизток към Ломско И по-нататък продъл

жава предимно през Западна България - Ботевградско, Софийско, Их

тиманско, басейна на р. Струма (тук пет реки носят името Бuстрuца), 

Гоцеделчевско (басейн на р.	 1VleCTa); в Родопската област името е за

стъпено два пъти (във Велинградско и в планината Карабалкан). В Юго

славия картината е също интересна. Тук се очертават три области на 

концентриране на същия хидроним: Южна Сърбия с поречията на Бели 

Дрим, JIим и Ибар; Централна и Североизточна Босна; Словения. Хър

ватско и Херцеговина почти	 се изключват от ареала на същото име (с 

изключение на Средна Славония, където то се среща два пъти). Няма 

съмнение, че този хидроним също е ценен за установяване пътищата и 

областите на най-ранното заселение на славянските племена в западния 

дял на Балканския полуостров, а също и на юг в Гърция, където една 

голяма река е приела същото	 име. 

Изобщо славянският топонимичен атлас, ако. бъде осъществен в из

ложения от нас замисъл, ще бъде ценен източник за разрешаването на 

различни историко-етнографски и	 езикови проблеми. 

СЪКРАЩЕНИЯ 
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