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ABSTRACT: In the work through the names of seas and bays, noted with the term pelagonyms- it has been
proved that Bulgarians (Protobulgarians) lived in Crimea during IV-V century.
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В науката ономастика с пелагоним се оз-
начава всяко название на море или  залив
[18].

В езиковата археология пелагонимите са
важни оператори за откриване на изчезнали
исторически следи. С други думи, езиковите
факти ще бъдат свидетелства за исторически
факти. В конкретния случай откриването на
пелагоними от булгарски произход ще бъде
доказателство за обитаване на булгарски пле-
мена на о. Крим и моретата около него.

Тук се използва етнонимът булгари, заимс-
тван от руската наука, служащ за назоваване
на  много племена, напр.: алак, есегел, барсил,
огур, оногур, сувар, утургур, урум [12], аба
оба, баян, дархан, мадар, секели [4]  и много
други.  Към булгарската етнонимия,  т.е.  към
названията на булгарските племена, се отна-
сят и названията на ногайци, кримски татари,
башкири и др.[17]. В някои източници освен
булгари ще се срещнат и названията прото-
българи, прабългари, черни българи, древни
българи и т.н.  Предпочитанието към термина
булгари е свързано с периода на битуване на
българските племена в Крим,  т.е.  IV- V в.  до
средата на VII в.

За булгарите, живели на Кримския полуос-
тров, е писано в различни източници.  Още
през ХVII в. известният турски пътешестве-
ник Евлия Челеби споменава за българите,
които през VII в. както генуезците, сърбите,
власите, молдованите и др. са започнали да
нападат и грабят Крим [21].

Друг автор -  Н.  П.  Надински в книгата си
Очерки по истории Крыма споменава за бъл-

гарите, които помогнали на Юстиниян през
695 г.  да си върне трона,  след като е загубил
Корсуня (по-късно назована Херсонес) [15].

За прабългарските следи, които реално
съществуват и днес на полуострова, разказва
археологът Вадим Майко във в.”Извор”,
бр.12, 2004  [13]. Ето извадки от статията:
“Кримска Хазария не е нищо друго освен
Кримска България. Хазарският Каганат е най-
крупната държава в Европа през този период
– състояща се от три  етноса: истински хазар-
ски, алански и прабългарски. В Крим присъс-
тва последният – прабългарският”.

Следователно на много места в литерату-
рата булгарското присъствие на Кримския
полуостров е упоменато, но никъде не са
указани следите от тях в езиковоархеологи-
чески план. Ще посоча само някои автори,
напр.: булгарските следи не са открити  във
важния труд на И. Н. Лезина и А. В. Суперан-
ская Об этнонимах Крыма [11],  в който  те
само упоменават, че “свидетелства за преби-
ваването им в Крим съществуват”.

В друг труд на И.  Н.  Лезина и А.  В.  Супе-
ранская съвместно с И. Л. Белянски се споме-
нава,  че в IV  в.  е започнало проникването в
Крим на различни тюркски племена, сред ко-
ито и древните българи [5].

Днес са открити редица езикови доказа-
телства за някогашното булгарско присъствие
на Кримския полуостров. Всички те са предс-
тавени в книгата на М. Парзулова “Булгарите
и българите в Крим. Езиковоархеологическо
изследване” [17].
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В настоящата работа ще бъдат описани
булгарските пелагоними за двете морета око-
ло Крим - Азовско и Черно море.

Тези морета  присъстват в архивни доку-
менти, в легенди и  хроники с различни наз-
вания. Установяване на етимологията и се-
мантиката на посочените имена, въведени в
тази работа с научния термин пелагоними, ще
бъдат доказателства, че булгарите са живели
на територията на Крим.

Пелагонимите ще бъдат представени по
азбучен ред както следва:

Адзак дингезe
Търсенето на вероятно булгарско име на

Азовско море създаде неимоверни трудности
на автора. При идването си в Северното При-
черноморие османските орди са заели от мес-
тните тюрки ногайските и кримските татари
името Аzakdenizi.  Неизвестно защо в руската
ономастика това име е записано като Адзак
(денгизи)* [16].

Ногайците и кримските татари, които са
куманизирани потомци на волжките булгари,
привнасят това име в тюркù (книж. език) на
Казанското ханство, по всяка вероятност, от
онимията на волжките булгари, а те от оно-
мастиката на Велика Булгария. Името е ре-
гистрирано при Бакши Иман, Булгарския ле-
топис, приеман от някои със съмнителна дос-
товерност.

Безспорен е булгаризмът на Азак дингизе,
като се има предвид,  че булгарите и родстве-
ните им хуни са първият народ от хунската
група, достигнала до Азовско море. Практи-
ката на хуни, булгари и тюрки е категорична.
Почти никога не приемат съществуващите
европейски имена на обектите. Поставят ори-
гинални свои имена по признаци с разбирае-
мо естество, най-вече: 1)характеристика на
обекта; 2)по името на племето или рода, кой-
то живее до него. Малко са опитите за етимо-
логизация на Азак дингизе.  В.  Радлов в труда
“Опыт словаря тюркских наречий” (т.1, С-Пг,
1888) етимологизува името Азак от тур. Azan
‘долен’. Няма обаче фонетична причина, коя-
то да изведе Азак от Азан [19].

Черкезкият учен Джамалин Коков като
има предвид черкезкото присъствие в Север-
ното Причерноморие тълкува името Азов от
черкезкия географски термин Узев  ‘гърлеви-
на’  в статиите “К постановке вопроса о чер-
кесской топонимике на черноморском и азов-
ском побережьях”  [10]  и “Заметки по топо-
нимике” [9]. При В. А. Никонов [16] е дадена

като още една несъстоятелна етимология от
етнонима аси- име на праосетинците. Допус-
кам,  че все пак това е едно от вероятните
етимологични решения: азак е булг. име на
аланите аси. Името е с явна етнонимна струк-
тура: ак- - за образуване на етноним като каз-
ак, калмак, кипчак, баджанак и под. В случая
азак денгизи е булгарско име и буквално оз-
начава ‘Аско море’. Вторични имена по булг.
азак за Азовско море днес носят азак ‘племе
на номадите узбеки’ и азак = адак ‘туркмени’
[12]. По-вероятна е обаче хипотезата,  че Азак
денгизе е по булгарския географски термин
азак със съответствие адак в монголски и аяк
в старотурски в значение ‘крайна вода, устие,
долна част, разлив на река’. Такова е Азовско
море по отношение на голямата р. Дон. Срав-
нете паралелите: селището Адак в Бурятия,
езерото Адагин-Цаган Нур ‘долно бяло езеро’
в Монголия, където е образувано от р. Байда-
рак; селището Адага Нур във Вътрешна Мон-
голия в Китай; Азак Пур ‘място в Турция на
запад от езерото Ван’ [14].

Азовско море
Съвременно име на Меотитското езеро,

което руснаците в Средните векове са нари-
чали Сурожское море, е Синее море, а араби-
те Бапр-Эль-азов ‘синьо море’.

Народната етимология търси обяснение по
името на куманския княз Азун (Азув) от 1067
г.,  под чието име е бил наречен гр. Азов в
днешната Ростовска област. Според друга
етимология е по тюрк. азан ‘долен’. В. А. Ни-
конов [16] пише,  че няма решение освен въз-
можността езерото да е наречено по името на
град Азов или по черкезкото узэв ‘гърловина’.

Всъщност има една етимология, направена
след труда на В.  А.  Никонов,  според която
Азов е по кипчакското азау – етимологичен
дублет на старотюркското аяк и булгарското
азак (вж. повече при Адзак дингизе).

Бургара
Като име на Черно море се среща в един

коментар на А.  Я.  Гаркави в Сказание му-
сульманских писателей о славянах и русах (с
половины VII в. до Х в. по РХ) [6]:  “Должно
быть, по мнению тех астрономов, которые
составили астрономические таблицы и других
древних (мудрецов), что море Бургара, Руса,
Баджны, Баджнака и Баджоура – они же суть
три раза из турка – есть море Нейтас”.

Безспорно в арабската география името
Булгар за Черно море е по етнонима булгар с
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редуване р: л често при предаването на чужди
имена с арабска и персийска графика (рота-
цизъм: ламбдаизъм).

Бургес
Така се нарича западната част на залива

Сиваш с друго име Чуваш.
Бургес е руски деформатив на изконно

бургаз,  име с което съседите тюрки (огузите)
са наричали булгарите [17].

Точен етимологичен дублет на бургес е се-
лищното име Бургас в България [3].   При И.
Л. Белянски и др. [5] кримското бургес е тъл-
кувано с РПН бурге.

Корсунский Сиваш
Така се нарича един залив в западната част

на Кримския п-в с друго име: Севастопольс-
кая бухта, Каламита лиман, Ахтиарская
бухта, Большой Рейд  [5].

Обикновено се смята, че мотивантът Кор-
сун е руско име на Херсонес ‘град на полуост-
рова’. Корсун обаче не може да бъде руска
адаптация на Херсон. Неговият булгаризъм е
посочен при хоронима Корсунь.

Меотида
Името присъства в унгарската хроника,

преразказана от Ш.  Кезан през 1280  г.,  като
място, където са се разделили булгарите и
маджарите. Ш. Кезан ползва класическо име
от гръко-римската география Меотида с ори-
гинали гр. майотис лиман ‘значение Майо-
тийско езеро’  и лат.  Palus  Meotis  ,  буквално
‘Меотийско блато’ [16].

Името се мотивира по етноним меоти на
народ, живял по южните и източните брегове
на езерото,  което сега се нар.  Азовско море
[1].

Целта обаче на езиковоархеологическото
изследване е да открие булгарското название
на Азовско море,  респективно на Крим.  По
тази причина коментарът за това име е доста-
тъчен.

Саклан дингизе (Саклонское море)
Като се знае практиката на булгарите да

именуват географски обекти в своя военен и
пастирски път по свои конкретни булгарски
семантични и езикови основания, то съвсем
естествено е да се открие оригинално булгар-
ско име за Черно море, района, в който се за-
държат около хилядолетия. Булгарското име
за Черно море  не се покрива с турското
Кaradeniz, което е калка на гръцкото Понтос

Мелос ‘Черно море’, регистрирано още при
Еврипид, срв. българската и руската калка,
Черно море и Черное море.

Булгарите по своето цветово обозначение
на посоките на света [7] са имали географско
име в значение  ‘Черно море’ с онимна форма
Кара дингиз (дингизе). В случая кара е значе-
нието на ‘източен’, както в дихотомията кара
булгар: ак булгар = източни булгари срещу
западни булгари. Кара дингиз е име,  с което
булгарите са наричали Източното Сибирско
море, познато като Чукотско море или морето
на Лаптев [8].  В т.  нар.   Булгарска хроника
“Джагфар Тарихы” е дадено конкретното
булгарско име на Черно море като Саклан
дингезе.

Пелагонимът е образуван с етнонима сак-
лан, с който булгарите са наричали индоевро-
пейците скити и респективно тяхното коляно
аланите. Налице е двоен етноним от сак и
алан с персийски етимологии: сак в значение
по тотем сак ‘куче’   и алан- друга форма на
древноиранските етноними арян и иран  [2].

Сурожское море
В руската средновековна ономастика

Азовско море се нарича Сурожское море.
При В.  А.  Никонов [16]  присъства следното
обяснение: по Сурож ‘град в Крим,  селищно
име на сегашния Судак’. Допуска, че кримс-
кият Сурож е именуван от русите по имената
на два известни града –  във Витсбекска и
Черниговска област.

Съвсем определено приемам, че става въп-
рос за руска адаптация на старо булгарско
или тюркско име на Азовско море Сурог, къ-
дето ог: ок означава ‘част от племе, коляно от
народ’, а сур: цур: тзур е булгарско и тюркс-
ко име на печенези [12].

От историята е известно,  че първите сблъ-
съци на печенезите с народ от Европа е с бъл-
гарите от Дунавска Булгария през Х в. в При-
азовието (срв. Печенежката война на Симеон
Велики).

В заключение може да се каже,  че пелаго-
нимите са само малка част от доказателствата
за булгарското присъствие на Кримския по-
луостров. Езикови следи от булгарите са съх-
ранени и в редица топоними, ороними, ойко-
ними, генотопоними и др.
______________________
         * Различното изписване на втората част
на името – денгизи, денгезе, денгизе в настоя-
щия труд се дължи на различното им предста-
вяне в източниците, които ползвам.
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