
 УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ                                         MANAGEMENT AND EDUCATION  
                TOM V  (3)  2009                                                                                                            VOL. V  (3)  2009 
                                                                                                  
   
 

 
МЕТРОПОЛИИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В КРИМ, УСТАНОВЕНИ  

ЧРЕЗ  ЕЗИКОВАТА АРХЕОЛОГИЯ 
 

Марияна Парзулова 
 

THE METROPOLISES OF BULGARIANS IN CRIMEA ON THE BASE   
OF LINGUISTIC ARCHEOLOGY 

 
Mariana Parzulova 

 
ABSTRACT:  In the article are described methropolises of Bulgarians in Crimea on the base of an-

throponyms and place-names. 
Key words: surname, place-name, anthroponym 

 
Целта на българската езикова археология е 

да допише българската история по данни на 
езика в онези нейни моменти, за които липс-
ват исторически документи.       

Настоящата работа има за задача да по-
сочи метрополиите на кримските българи, т.е. 
местата от българските земи, от които съна-
родниците ни са се изселили в Крим по време 
на Руско-турските войни. 

Проучването на метрополиите като исто-
рическа задача в изследванията за българите в 
Русия е поставена от Е. Хаджиниколова, срв. 
писаното от нея: “Всичко постигнато относно 
определянето на родните места на руските 
българи е недостатъчно. Съществуващата 
степен на проучвателска работа не задоволява 
изискванията на научното мислене, свързано 
с по-нататъшното наблюдение върху живота 
на заселниците” [17, 15].     

Засега като най-значителен по темата се 
смята трудът за метрополиите на Ив. 
Дундаров [7, 445-449][вж. за авторството  7, 
875]. Представената в този труд информация 
за българските селища в Русия обаче се раз-
минава с всички направени досега езиковоар-
хеологически изследвания на Н. Куртев [9], 
В. Кондов [8], А. Войникова [6], М. Парзу-
лова [15] и др.  

Теренното изследване, което осъществих 
през 2006 г. в Крим, запознаването с литера-
турата за кримските българи и с преселвани-
ята изобщо на българите в Русия през ХIХ в., 
наблюденията върху тяхната антропонимна 
система свидетелстват, че много от метропо-
лиите на българите в Крим са неточно предс-

тавени, напр. в авторитетния труд енциклопе-
дия “България” [7]. Това обстоятелство ме 
принуди да започна изследването по езиково-
археологически път, като използвам методите 
на това изследване – анализ на кримската 
българска фамилно-именна система, на гру-
понимите на някогашните преселници, отра-
зени в литературата и др., като някои от отк-
ритите лингвистични факти съответстват на 
документираните, а други са съвсем нови. 
Най-общо картината на метрополиите на 
кримските българи  придобива  следния вид, 
като онимните единици са представени по 
азбучен ред: 

Анатòлия 
Името присъства  при И. Носкова  [14,  
28]. Рус. Анатолия е за азиатската част на 

Турция, тур.  Anadolu, бълг. Анадола. 
Eтимологията на гр. по произход Анато-

лия е άνατολη ‘изток’. Вж. и при Николов [13, 
24]. 

Бесарàбия   
Уточнява се по имена на бесарабски бъл-

гари, напр.: Абажер, Албантов, Бондарев, 
Букарев, Вербов, респективно бесарабски 
български заселници, напр. СелИ Верен кьой 
във ФИ Веренкийотов. 

Вùдин 
Град в България, от който са се изселили 

много българи по време на Кримската война 
(1853-1856).  

В литературата за кримските българи се 
споменава за видинци: видинлии. И. Носкова 
ги определя като видински българи [14, 40]. С 
групонима видинци се дефинира групата на 
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преселниците от Видин и близките села в Бе-
сарабия и Крим.  Най-активно кримските ви-
динци прииждат след 1861 г. от Бердянски и 
Мелитополски уезд в Таврия, където са пре-
селници от Бесарабия. Първоначално живеят 
в немските колонии Нейзац, Фридентал и Ро-
зентал. После се заселват в селата Джадра, 
Джанлар, Тишлар (Перекопски уезд), Ишун 
Болгарский и Ширински кадилак, Царицино и 
Ново Царицино в Симферополски уезд, Нова 
Николаевка в Старо Тишляр в Перекопски 
уезд и Болгарский Сарабуз в Симферополски 
уезд [14, 40; 41]. 

Граматùково  
Село в Малкотърновско, създало българ-

ска колония Кишлав, сега Курское в Белогор-
ски район  в Крим [2, 153]. 

Според Георги поп Аянов [1, 319] изсел-
ниците от Граматиково са 220 души. 

Д. П. Николов пише, че граматиковци в 
Кишлав създали 7 селища, а група кримски 
българи се наричали граматиковци [13, 41 и 
сл.]. Вж. и при Г. поп Аянов [1, 319]. 

Селищното име е обяснено от В. Букови-
нова в книгата “Стародавно Граматиково” [4, 
24-32]. 

Според нея селото възниква на  това място 
около средата на ХIV в., т.е. преди този край 
да падне под турско робство. Основателите са 
образовани хора, наричани някога грама-
тици. Като се опира на различни легенди, 
предания и становища,  В. Буковинова обоб-
щава, че граматиците вероятно са били 
онези монаси, които са живели в манастира 
“Света Троица” и в този, който се е намирал 
в местността Калугерово, които са били свър-
зани в общ манастирски комплекс и са част от 
т. нар. Синаитов манастир, унищожен, спо-
ред К. Иречек, през 1345 г. от османските 
владетели.  Монасите-граматици заселват се-
лото през 1346-1347 г., което според предани-
ята го наричали Говедаркьово. По думите на 
същата авторка село с такова име в турските 
регистри не е открито. Тя посочва и още една 
хипотеза, според която първите основатели на 
селото са дошлите заточеници “учени и 
будни” хора по тези места, с бунтарски дух, 
непримирими, войнствени.  

“В подкрепа на тезата, че селото е осно-
вано от “граматици” e единственото за сега 
веществено доказателство – надгробната 
мраморна плоча, намерена в местните гро-
бища. Това, че тя е била намерена  в дълбо-
кото коренище на изгнил вековен дъб, по-
казва, че е поставена там преди много векове. 

Релефното изображение – ръка на монах, ко-
ято елегантно държи подострено паче перо, 
потопено с върха в мастилница подсказва, че 
се обезсмъртява една изключително високо-
интелигентна и образована за времето лич-
ност. Може би, тази видна личност да е бил 
оня, най-видният от граматиците, който ги е 
повел от разсипаната манастирска обител към 
хълма, където създават селището” [4, 30]. 

Регистрирано е с име Граматик в Османс-
ките документи от 1731 г. [16, 394]. 

При В. Миков [11, 40] се твърди, че името 
е “пренесено” от преселници, дошли от с. 
Граматиково, по-късно Керемитлик, сега 
Люляково (Айтоско). На друго място [вж. 11, 
65] е казано, че Граматиково е изчезнало се-
лище до Люляково, чиито жители избягали от 
помохамеданчванията. 

По същество Керемитлик е деформатив на 
българското Граматик -ово, а то се мотивира 
от граматик, срв. стб. ГРАМАТИКЪ ‘кни-
жовник – грамотен човек’. 

Срв. СелИ Граматици в Еленско. 
За преселване от Граматиково в Одеса, а 

оттам в Крим през 1803 г. пише С. Бернштейн 
[3, 49]. Изселване от Граматиково е имало и 
през април 1829 г. Граматиковци са пристиг-
нали на Одеското пристанище, а оттам са 
били насочени към Крим [10, 70-71] . 

Лòвча : Лòвчев 
С днешното име селището е известно от 

края на византийското иго  (1018 -1186 г.) 
(стб. име Ловъцъ). Името Лофча се споме-
нава в турски документ от 1430 г. като назва-
ние на вилает. 

За  българското селище Ловча (дн. Ловеч), 
от което са изселени българи през 1829 г. 
пише И. Мешчерюк. Те са пристигнали  с ко-
раб на Одеското пристанище. Може да се 
предположи, че те заедно с други българи са 
заселени  в колониите на територията на 
Одеса или са изпратени в Крим [10, 70; 100]. 

Селищното име е регистрирано във ФИ 
Ловчев. 

Мàлко   Т  ̀ъ  рново 
Изселниците създават колония Терновка в 

сегашния Белогорски район [1, 317; 12,  83-
133]. 

Съществуват предания, че градът е осно-
ван от изселници от Голямо Търново и  от Ве-
лико Търново. В резултат на това се появява 
Малко Търново [1, 29 и сл.]. 

Местното население нарича селището 
само Търново и местните хора търновци. 
Малко Търново и малкотърновци са нови 
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имена. Така с име Търново селището е извес-
тно в много странджански песни. Срв. напр.: 

“Упцених се, мале ле. 
Упцених се, мале ле, 
Ерганче – гимижийче 
За сто гроше, мале ле,  
За сто и за двадесте. 
Мене ми се мърво видехо 
И я утам уставих. 
Тя фь Търнуу унидъхъ. [1, 119]. 
Мотивантът на Търново е трън. 
Почти неизвестна в литературата за крим-

ските българи е една бележка на най-добрия 
познавач за тяхното изселване Георги поп 
Аянов [1, 316-317]: “Ужасени малкотърновци, 
стоиловци, граматиковци, мързевци и др. 
тръгнали да търсят място за поселение в Ру-
сия, за която цел били пратени предварително 
видни първенци от Граматиково: чорбаджи 
Вълко Арнаутчето, Никола Георгиев, Георги 
Димитров да огледат местата. Когато се за-
върнали, много селяни са решили да се изсе-
лят и потеглили към караагачката скеля, дето 
ги чакал кораб. Казват, че турците, науча-
вайки за тяхното бягство, се опитали да ги 
възпрат, но повече успели да се доберат до 
брега и да се качат на кораба. Само от Грама-
тиково имало 220 души, които се установили 
в татарското Кишлав, Кримски полуостров. 
Впоследствие чрез размножаване се създали 7 
нови села, чиито селяни и до ново време но-
сили името “граматиковци”. Малкотърновци 
образували в същия окръг с. Терновка”.  

За изселването от Малко Търново и пре-
селването в Крим пишат А. Музиченко [12, 
64], И. Мешчерюк [10, 70], И. Носкова [14, 
116]. 

М ъ̀  рзево 
Село в района на Царево. Според Георги 

поп Аянов  [1, 316] част от населението му се 
изселва в Крим. 

Някогашното Мързево е  днешното Кондо-
лово. На много места в литературата за пре-
селението се среща като Мързово. 

Етимологията на името сякаш върви по 
мързетина ‘за човек – омразен, противен за 
човек от Малко Търново’, срв. стб. МРЪ-
ЗЪКЪ ‘позорен, отвратителен’ [5, 409].  Срв. 
СелИ Мързени –те в Еленско. 

От с. Мързево българи са се изселили в 
Кишлав [12, 38]. 

Приазòвие  
Територия в Украйна в района на  Азовско 

море. Кримски българи са дошли от Приазо-
вието. За тях може да се съди от групонима 

приазовци или от словосъчетанието приазов-
ски българи. По същество това са българи, 
които в по-голямата си част са били първоп-
реселници в Бесарабия - от различни българ-
ски краища, които по-късно са се заселили в 
Приазовието. През 60-те години на ХIХ в. се 
заселват в Крим. 

Разлòг  
Селище в днешния Благоевградски окръг. 

Метрополията се възстановява по СелИ Раз-
лог: Разлога, съдържащо се във ФИ Раз-
ложки. 

Странно е, че българин от такова далечно 
краище - Разлога е попаднал в Крим. 

Слùвен или Слùвата (Ломско) 
Може да се предположи, че метрополията 

на кримските българи е  гр. Сливен или с. 
Сливата, Ломско. Изказаната хипотеза се ос-
новава на следното: в Нижнегорски район 
съществува с. Сливянка, в което е едно от 
най-компактните ядра на българите. Името 
показва българска жителска основа: сливяне. 
За огромното изселване на сливенци – около 
3300 семейства съобщава библиотека “Д-р 
Иван Селимински” през 1928 г. Селището 
подлежи на проучване от бъдещи 
изследователи. 

Стоùлово 
Село в района на Малко Търново. Според 

Георги поп Аянов част от населението му се 
изселва в Крим. 

Селото е основано през ХVII в. от пресел-
ници из съществували през Средновековието 
села в местността “Юрта” и при водослива на 
р. Велека с Младежка река. Възниква като 
колибарско селище: съставено е от отделни 
колибарски групи (Велека, Дуженково, По-
пиново, Петрова нива).  

Сведения за Стоилово под името Истуи-
лува има в турските регистри от 1731 г. [16, 
462].  

В авторитетния труд Eнциклопедия “Бъл-
гария” е посочено само, че  “селото е час-
тично обезлюдено от изселвания по време на 
руско-турската война от 1828-1829 г.”, без да 
е конкретизирано къде. 

Достоверна е информацията за изселва-
нето от Стоилово в работата на А. Музиченко 
“История образования первых болгарских 
колоний в Крыму”, където той се базира на 
документ от 9 септември 1806 г., според 
който българинът преселник Стоян Михо по-
сочва, че жителите на с. Кишлав са пресел-
ници от Мързово и Стоилово [12, 38]. 
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5. Български етимологичен речник, 
т.I-VI; изд. на БАН, С., 1971-1997 

За преселници от Стоилово споменава и С. 
Бернштейн в статията си “Основные этапы 
переселения болгар в Россию в ХVIII в.- ХIХ 
вв.” [3].  Според него българи от Стоилово са 
пристигнали в Одеското пристанище през 
1803 г., а оттам те са изпратили свой предста-
вител в Крим, за да търси места, удобни за 
преселване [3, 49]. 

6. Войникова, А., Селищата с българско 
население в Югозападния  Буджак. Велико 
Търново,  2008. 

7. Енциклопедия “България”, т.V, П-Р. 
С., 1986; т. VI, С., 1988.  

8. Кондов, В., Кортенските колонии в 
Бесарабия. Ономастика. Език. изд.”Знак’94”, 
Велико Търново,  2005. 

Тузлỳк : Тузлỳка 
Област в Северна България, в днешния ок-

ръг Търговище. 9. Куртев, Н., Селища с българско насе-
ление в Северозападния Буджак. Велико Тър-
ново, 2006. 

Селищното име е регистрирано във ФИ 
Тузлуков. 

10. ещерюк,  И., Переселение болгар в 
Южную Бессарабию 1828-1834 гг. Кишинев, 
1965. 

Ургари 
Село в Малкотърновско. Днешното име на 

селото е Българи. 
11. Миков, В., Произход и значение на 

имената на нашите градове, села, реки, пла-
нини и места. С., 1943. 

За изселници от с. Ургари в Крим споме-
нават А. Музиченко [12, 64]  и  И. Мешчерюк 
[10, 70]. 

12. Музиченко, О., Iсторiя, етнографiя та 
народна творчiсть кримських болгар. Симфе-
рополь, “Доля”, 2004. 

Названието на селото е регистрирано и във 
ФИ Ургарчьòв. 

Урỳмбеглù 
13. Николов, Д. п., Одринска Тракия. 

1919. 
Българско село, останало в днешна Тур-

ция, Малкотърновско. 
14. Носкова, И., Крымские болгары в 

ХIХ-начале ХХ в.: история и культура. Сим-
ферополь, “Сонат”,  2002. 

Село Урумбегли днес има в Елховско. 
За преселване на българи от Урумбегли : 

Урумбегликово споменава И. Носкова [14, 
116]. 15. Парзулова, М., Село Нова Ивановка 

(Одеска област) в светлината на езиковата 
археология, изд. “Украинская Булгарика”, 
Одеса, 2006.  

Названието на селото е регистрирано  във 
ФИ Урумбеглùков. 

    Тази работа по същество е само начало 
на изучаване на метрополиите на кримските 
българи, които са част от българските пре-
селници в Русия.  В бъдеще би било добре да 
се осъществи проучване на метрополиите и 
на други групи от сънародниците ни в няко-
гашна Русия, което ще даде ценна информа-
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българските селища от ХVI, ХVII, ХVIII в. в 
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