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Книгата на покойната ни колега гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева представ-
лява най-пълното проучване на една почти непозната в ономастичен план 
област – земята между долните течения на реките Места и Марица (Ксан-
тийско, Гюмюрджинско, Софлийско, Дедеагачко и Тимошко). Това е по-го-
лямата част от Западна или Беломорска Тракия, граничеща на запад с река 
Места, на изток – с река Марица, на юг достигаща до Бяло море, а на север 
– до билото на Югоизточните Родопи. 

В продължение на много години, още от далечната 1985 година, Ваня 
Гайдаджиева многократно посещава и изучава с типичното за нея усърдие 
областите, върху които подготвя това изследване. В това най-южно продъл-
жение на българското езиково землище, което обхваща по-голямата част от 
Западна и Беломорска Тракия, по международни статистически данни години 
наред е живяло българско население, принудено да напусне родните си мес-
та след Междусъюзническата (1913 г.) и Първата световна война (1919  г.).

В диалектно отношение районът е задълбочено и цялостно изследван, 
но липсва друго подобно топонимично проучване. Точно преди 30 години 
Иванка Гайдаджиева започва да събира материали по данни на преселни-
ци, живеещи в различни части на страната – Харманлийско, Свиленградско, 
Ивайловградско, Крумовградско, Кърджалийско, Старозагорско, Хасковско, 
Тополовградско, Ямболско. Лично събраните от нея местни имена допъл-
ва с факти от писмени източници: архивни документи от Научния архив на 
БАН, т.нар. „Тракийска сбирка“, Фонд 11 „Говорни и селищни проучвания“, 
от личните сбирки на много тракийци, от картографски материали. Резултат 
от тази многогодишна събирателска дейност са систематизираните над 4 600 
местни имена, регистрирани в различни варианти, които представят възмож-
но най-пълно топонимията на областта между долните течения на реките 
Места и Марица.

Книгата се състои от кратък увод, показалец на селата, от които е събран 
топонимичен материал, 3 глави, речник и приложения. 

Първата глава, онасловена Селищна история, съдържа географска ха-
рактеристика, исторически сведения и селищна история на проучваните 
области. Единствено тази част от монографията е останала недовършена, в 
ръкопис, и е сглобена от колеги специалисти с оглед на издаването на кни-
гата. Изнесени са данни за селата в Гюмюрджинско: Баятли, Дерекьой, Ка-
лайджидере, Караачкьой, Каракурджали, Козлукьой, Кушланли, Кърсарджа, 
Лефеджилер, Манастир, Съчанли, Хаджилар, Чадърли, Шапчи, Ясъюк; за 



117

селата в Дедеагачко: Бадома, Балъкьой, Бейкьой, Дервент, Доганхисар, До-
муздере, Лъджакьой, Окуф, Чамерен, Чобанкьой; за селата в Димотишко: 
Башклисе, Караклисе; за селата в Ксантийско: Габрово, Еникьой; за селата в 
Софлийско: Голям Дервент, Кадъкьой, Каяджик, Кутруджа, Малък Дервент, 
Мерхамли, Тахтаджик, Теке и др. 

Втората глава е онасловена Езикова характеристика на местните име-
на. Територията, ограничена от долните течения на реките Места и Марица, 
в диалектно отношение споделя особеностите на южнотракийските говори. 
В Западна Тракия се спускат и пресичат изоглосите на редица важни руп-
ски особености, които са описани още от Ст. Младенов и Хр. Кодов, но са 
проучени цялостно с методите на лингвистичната география от Т. Бояджиев 
в редица негови трудове. На българските говори в Южните Родопи (Ксан-
тийско и Гюмюрджинско) в по-ново време посвещава различни изследвания 
Г. Митринов. По данни от публикувани източници и от лични наблюдения 
той доказва убедително единството на родопските говори от двете страни 
на гръцко-българската държавна граница, като по този начин внася и своя 
принос за разкриването на несъстоятелността на тезата за т.нар. „помашки 
език“, различен от българския. 

Топонимичният материал, представен от Иванка Гайдаджиева, не пред-
полага изчерпателна характеристика на говорите в областта, но той разкрива 
устойчиви езикови черти, които формират представата за диалектната осно-
ва, върху която са създадени местните названия.

В тази глава авторката е включила прецизно описание на фонетични-
те черти на топонимите: континуантите на старобългарската ятова гласна, 
прегласа на етимологичното а в е, рефлексите на голямата носовка и на голе-
мия ер, наследниците на сричкотворните съгласни р и л; фонетични процеси 
като лабиализация, акавизъм, редукция, йотация. Представени са и грама-
тичните особености на местните имена, структурните им характеристики, 
класифицирани в няколко раздела: еднословни еднокомпонентни местни 
имена, еднословни двукомпонентни местни имена (композити), словосъ-
четания. Подробно са разгледани и словообразувателните и речниковите 
особености на проучваните топоними, обособени са наставки с апелативна 
функция, адективни, с топонимична функция и др. 

Третата глава – Семантична класификация на имената – има за цел 
да открои мотивиращия названието признак при именуването на един или 
друг обект, като по този начин разкрива многообразието от названия на ге-
ографски обекти, растения, животни, почви и др., които са характерни за 
изследваната област. Много ценни са културно-историческите имена, които 
дават представа за бита и поминъка, за стопанските взаимоотношения и за 
историческата съдба на населението в района, подложено на насилствени 
изселвания и гонения.
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В тази глава авторката ни предлага традиционната разпредялба на мест-
ните имена в три големи групи: ороними, хидроними и ойконими – един 
утвърден в топонимичните изследвания класификационен модел. Във вся-
ка от тези групи са описани четири подгрупи: физикогеографски, културно-
исторически, посесивни и вторични местни имена. Сполучливо избраният 
модел дава възможност за сравнения с оними от други области, като по този 
начин се разкриват закономерности и тенденции в цялостната ономастична 
картина на езиковата територия на България. В отделните параграфи се по-
сочват само конкретни примери, а не се изброяват всички топоними, които се 
отнасят към съответната подгрупа.

Основната част от книгата заема речникът на местните имена в Западна 
Тракия (93–281), в който топонимите са подредени по азбучен ред, с пре-
цизно посочване на източника и придружени от етимологични бележки. На-
края са посочени информаторите, като изброените имена са 97 – внушителен 
брой лица са предоставили на авторката топонимните сведения.

Тази книга е поредното научно свидетелство за големия професионали-
зъм на Иванка Гайдаджиева, едно от най-компетентните изследвания на тра-
кийската топонимична проблематика, едно безспорно свидетелство за бъл-
гарския езиков континуитет в пределите на Западна Тракия и извън държав-
ните граници на България. 

Този труд, подготвян като хабилитационен, не можа да зарадва своята 
авторка като издадена книга приживе. Но всички ние държим в ръцете си 
едно блестящо класическо проучване, което ни вдъхновява да продължим 
нататък.

Христина Тончева


