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Галата – от лично име!

Извадка на скорошна статия с обзор върху всички мнения за произхода на
името на квартал Галата, по-преди село край Варна, поместваме за
непосредствената цел на изложението ни1:

Петър Добрев счита, че Галата произлиза от прабългарската дума галат
– хълм. Трифон Трифонов пък смята, че названието Галата се появява през Х
век, когато се построява средновековната Варненска крепост и заливът става
стоянка на византийския флот в Черно море. Тогава, по подобие на
Константинопол, където северния бряг на Златния рог се нарича Галата, носът,
селището и крепостта срещу Варна получават същото наименование. Според
Ара Маргос Галата идва от античното калатос, което в превод от гръцки език
означава ’крепост’. Кр. Кънчев счита, че гръцката дума галатас означава
’млекар’, а галата е нейна падежна форма. Предполага се, че от Галата, която
винаги е била скотовъден район, Варна и регионът са се снабдявали с мляко и е
твърде вероятно селището южно от Варненския залив да носи името
Млекарево.

Васил Маринов пише: „Твърдението на някои стари хора, че гърците от
Варна го нарекли Гала, което значело мляко, млекарско село, понеже е било
главен доставчик на мляко за града, не отговаря на истината.” Според д-р П.
Скорчев названието Галата е от келтски произход. Той отбелязва, че през ІІІ век
пр. н. е. келтите, които са от Галия (днешна Франция), нахлуват на Балканите
и от тях остават имена на селища. Веселин Иванов допълва, че е възможно
името да е от старогръцки произход и да означава ’наблизо, отсреща’.

Накратко: хълм; крепост; млекар; наблизо, отсреща. За по-подробни
сведения вж. Аджемлерски 2012: 81-83 и Иванов 2012: 172-193).

Все пак има какво ново да се добави и на следващите редове ще представим
нашето становище по въпроса за произхода и значението на ойконима Галата –
една възможност, която досега не е изследвана.

Учудващо е как никой досега не се е сетил, че Галата може да е от лично
име (насетне ЛИ). Закономерно е едно селищно име (СелИ) да произлиза от
особеност на терена, наличие на фауна или флора, събитие в историята му или от

1 https://toponymio.wordpress.com/2017/10/06/galata_varna/
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лично име на основател, собственик. Името е отчитано като гръцко по произход,
което е грешка! По-голяма част от топонимите по нашето крайбрежие са от турски
или гръцки произход, но не липсват и изконни тракийски например. Един такъв
топоним наскоро опитаха да преименуват под невинното и безлично2 Градище
(иде реч за тракийското Кокудева край Варна). Подобен подход за заличаване на
неясни старинни имена не е обоснован. От всички автори по-горе В. Иванов сякаш
е най-близо, защото същестуват селски дялове с честото име Отсрещна махала
или подобно, но той отново го свързва с гръцки произход!

В околностите на днешното селище Галата са открити няколко стари
поселения – 6 тракийски могили (некропол) в местността Бештепе (букв. Пет
могили, от града се виждат само пет), северно от които на тераса над местността
Карантината през 1930 г. е открито тракийско селище. В местността Патрабана е
открито друго селище, съществувало през елинистичната, римската и
ранновизантийската епоха – в продължение на близо хиляда години. В
тракийското селище,  находящо се в местността Каялъка – около 3 км южно от
Галата при разкопки от 1950 г. е разкрита раннохристиянска базилика от IV-VI-
и век, в чиито под са били положени мраморни оброчни плочки с изображение на
тракийския конник. По това се съди, че на това място по-рано е имало езическо
светилище (Кузев 1967). Това селище е съществувало от II век пр. н.е до VI в. на
н.е. При разкопките са намерени общо 14 оброчни плочки, посветени на
тракийския Херос. В посветителския надпис с четири различни транскиприции на
гръцки се разчита името Херос Карабасмос. Според предложената догатка
прозвището на Хероса произлиза от местно име Карабизия. Първата част от името
(кара) е срещано и при други местни имена от тракийски произход. Според Д.
Дечев кара ‘гора, горе, горен‘ (Герасимова-Томова 1972: 29). Четвърто селище с
базилика е открито в местността Манастир „Св. Илия” (6 км южно от Галата).
Раннохристиянската църква е заснета и проучена, след катo в близост до нея е
регистрирано тракийско селище. Въз основа на намерените около базиликата
археологически материали и тези в района на селището, църквата е отнесена към
ранновизантийската епоха (IV – VI в.)3.

В датирания през 1296 г. текст на портолана „Ориентир за плаване“ името
на пристанището Галата край Варна се среща три пъти – Galata, Galiata, Galata
(цит. по Димитров 1984: 32-33 чрез Иванов 2012: 180). Това е най-старият запис
на днешното име Галата. Следващият по старост запис е Κάλαξος4 (Калаксос) –

2 Безлично, защото същестуват > 100 други Градища из България.
3 http://svetimesta.com/Раннохристиянски-църкви/Базилика в манастира-Св.Илия- гр. Варна
4 Гръцката транскрипция според: http://www.bulgariancastles.com/bg/node/1257
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в поемата на Мануил Фил (1305 г.). В следващите години се среща като Галата
(1366 г.) и в множество други записи само и единствено Галата – чак до ден
днешен (Аджемлерски 2012: 82).

Откриваме друго СелИ Галата отбелязано в списък на немюсюлманските
домакинства, облагани с данък джизие, съставен на 11 юли 1618 г. за каза Кешан
в Източна Тракия. Там е посочено, че неустановеното днес село Галата е имало
15 домакинства (ханета) (ТИБИ 7: 244). Досега не сме срещали споменато това
успоредно название в работите на други автори. Затова пък махала Галата на
Карнобат е била посочвана по-рано (1981, вж. Иванов 2012: 187 с препратка), но
преди издаването на извора (ТИБИ 8: 419) и сведението е приемано с недоверие.
През 1687-8 г. там са записани 5 домакинства. В Тетевенско има още едно село
Галата – днес населено с българомохамедани. По неговата етимология е работил
Анастас Иширков, в малко известна своя статия „Село Галáта. Име и население”
от 1918 г. В нея авторът споделя легенда според която, когато жителите на
Пещера, както уж се наричало по-рано с. Галáта, че жителите се изхитрили,
изгалатили, от галатя ‘развалям, омърсявам, хайтене‘ след приемане на новата
вяра да заколят и изядят свинете си, неуспешно прогонени от селото. Така селото
им получило името Галàта. Нататък авторът пише, че името Галата се среща у
нас като име на село до Варна и на махали в градовете Карнобат и Котел,
врачанското село Галатин също е производно от него. Затова той цитира
твърденията на Д. Дечев, че Калата означава крепост и лесно се превръща от
Калата в Галата, както и че Галата означава най-вече кула, която пази пазарище
(вж. по-горе мнението на А. Маргос). Цитира и мнението на Ст. Младенов, че
коренът на името може да бъде келтски и означава крепост (вж. по-горе мнението
на д-р П. Скорчев). Проучвайки селищата и махалите с името Галата, Иширков
установява, че те или са били крепости, или в тях е имало кули за отбрана и пазене
на пазарища. Авторът обаче открива в близката околност на тетевенското село
Галáта топоним Кулата и прави извода, че „името на с. Галáта стои във връзка
с думата Галáта в смисъл на укрепено място” (Михайлов 2008)5.

При съществуването на немалко частични успоредици – селата Галатин
(Врачанско) – записано Галаш в тимарски опис от 80-те години на 15-и век
(Ковачев 1997: 122), Галово (Оряховско), Галица (близо до Силистра, дн. в
Румъния) и едно друго Гàлица – изчезнало село в Северозападна България
(Намерански 1991: 116), Галиче (Белослатинско), като последното е записано в

5 Цит. според обобщена статия:
https://toponymio.wordpress.com/2015/11/10/nauchno_nasledstvo_anastas_ishirkov/
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османски данъчен документ от 1632 г. (ТИБИ 7: 349), трябва да се подири
негръцки произход на селищните имена. Всички тия селища са далеч от
крайбрежието и възможно гръцко влияние, в Северна или Западна България.
Местното име Галета се откри в Източна Босна, край село Точионик. Срв.
последното с Добета, Домета, Корета и др. исторически засвидетелствани имена.

Едно друго село Галища съществува в Костурско, днешна северозападна
Гърция, недалеч от границата с Албания. Селото се споменава в османски данъчен
опис (дефтер) от 1530 г. под името Галиште с 205 християнски семейства и 5
мюсюлмански6. Името на село Галище в областта Мариово е споменато през 16-
и век в Слепченския поменик като Галища. Според академик Иван Дуриданов
етимологията на двете последни имена е от първоначален патроним, който
окончава на –ишти, и произхожда от личното име Galъ (Дуриданов 1996: 173).

Съвременното Галатин може да се декомпозира на Гал-ат-ин.
Прилагателният суфикс –ин в композита е извънредно разпространен и например
участва в ЛИ Белотин, Драготин, Радотин, Чернотин и подобни, като те са
производни от старинните *Белота, *Драгота и т.н. (Заимов 1994: 244). Иван
Дуриданов е документирал местното име Галотинци (Дреновец, Ломско), което
според него е твърде старо като се има предвид, че в основата му е личното име
*Галота (Дуриданов 1952: 77, 129).

Често в разни публикации в интернет пространството се споменава
Галичица – планина между Охридско и Преспанско езеро. Името е сходно на
Галиче – две села в България. Едното в общ. Бяла Слатина, а другото в Русенско
или Кубратско, с неуточнено местоположение (ТИБИ 2: 193). Същестува
възможност Галиче да е изкривен османски запис на Галица или Галище. Но те
отново могат успешно да се изведат от ЛИ – Гал-ич-ица, като –ица е
широкоразпространен суфикс с топонимична функция, а –ич е по-рядка наставка,
но също образува немалко лични и географски имена. Например Галичин дол
при Пенкьовци, общ. Трън (РГН).

На –ат са следните ЛИ: Грудат – носител от село Калинос, с неуточнено
местоположение, споменато в османски данъчен регистър (Петров 1988б: 72);
Любатовци – село в общ. Бела Паланка (където се възстановява *Любат);
Милатова чукла – Огоя, Софийско (<*Милат); Милатинов рът – Гуцал,
Самоковско (<*Милатин) и др. (РГН). Като фамилно име без да дирим обстойно
се срещат: Губатов в с. Бозвелийско, Провадийско (в речника на Н. Геров губат

6 https://bg.wikipedia.org/wiki/Галища
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‘устат‘7 ); Ламбатлиеви в с. Черна, Тулчанско (Библ. 2013: 286); Русатев в София
и Средец (Илчев 1969: 432).

Тогава нищо не ни спира да приемем *Галат <Гал-ат(а) за лично име, като
сходни по строеж имена на –ат бихме изредили няколко такива, върху които
наши ономасти са работили, за да направим сравнение:

В статия за местното име Визат в Софийско Анна Чолева пише, че вероятно
е от лично име *Визат, а то от Визо или редукция от вез ‘бряст‘ и наставка –ат –
рядка прилагателна наставка, като дава примерите: космат, брадат8.

Грознатовци – село в общ. Власотинце. А. Чолева подкрепя Йордан Заимов
и пише: Жителско име от ЛИ Грознат (Заимов 1988: 71), от Грозно < стб.
грозьнъ ‘страшен, ужасен’ (СтбР I: 374) с -ат, за настaвката сравни тук СелИ
Г., Д. Любата, Босилеградско (вж. още Заимов 1967: 240), или по Прякор (Чолева
2002: 68).

Докатичево – село в Благоевградско, изведено от дукат ‘кошара на мандра,
в която се вкарват овцете при доене‘ (от тур. заемка) или ЛИ Дукатич (Чолева
2002: 119). Мнението на Заимов, учител на Чолева е, че Дукат – село и планина в
Босилиградско са производни от лично име Дукат. Срещаме Дукатино – село в
общ. Василево, Македония; Дукат – село в общ. Гаджин хан, Сърбия; Дукатѝн
дол – рекичка в района на Сливница; Дукатѝнец – рекичка, извираща ЮИ от
Клисура и Берковица. Тия примери показват, че в основата е изчезнало лично име
*Дукат, запазено само в топоними и народната песен за Крали Марко и дете
Дукатинче от разни краища на страната – Брезнишко, Валовишко и Новопазарско
(Заимов 2012а: 455).

Любата – Горня и Доня, села от пръснат тип в Босилиградско. В
монографичното си изследване на местните имена в Босилиградско, Гергана
Кацарава-Папа смята, че произлиза от остаряло субстантивирано любàта (от ж.р),
развито от лу̀ба с палатизация на л‘ и наставка –ат, както при каната, лопàта или
прил. колелата, зъбата, чепата и под. По-малко възможно е името да произлиза от
изчезнал антропоним Любат (Папа 2013: 192). Други мнения засега ни убягват.

И така мнението ни, че *Галат е лично име не е лишено от примери за
подобни по строеж. Като вземем предвид, че Галаш/Галатин/Галата са названия
с основа гал ‘черен, възтъмен‘ (БЕР 1: 225), запазена в старобългарски език,
добиваме едно семантично обосновано селищно название, произхождащо от

7 https://rbe.chitanka.info/?q=ГУБАТ
8 https://toponymio.files.wordpress.com/2016/11/toponymy_sf_area_choleva_2012_iii_extract.pdf
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собствено име. Семантиката – най-важният показател за едно название, е подобно
на имената от българския антропонимен речник – Черен, Черин, Чернай, Чернал,
Чернат (sic!), Чернаш (sic!), Черно, Черней, Чернотин (sic!), Черньо и др.
(Заимов 1994: 243).

Строежът на ойконима Галата не е изяснен напълно. Крайното –а, срещано
още в 13-и век едва ли е определителен член. Значи съществуват други две
възможности: названието да е от типа на –ja – притежателни прилагателни,
изчезнали в българския език някъде около 13-и век (Заимов 1973: 5) или
родително-винителен падеж9 от ЛИ *Галат и незасвиделстван втори компонент
(елипса).

В един поименен списък на мъжете-християни, глави на домакинства във
вилаета Петрич, облагани с поголовния данък джизие за 1664-5 г. в село
Българиче откриваме Галате Янчо (ТИБИ 8: 344). В случая Галате може да се
счита за прякор. Все пак опирайки на възстановените имена, налични в
топонимията и тяхната честотност в нашето езиково землище, предпочитаме като
по-вероятна възможността Галате да е лично име, а Янчо негов баща, какъвто
всъщност е моделът на описване на данъкоплатците във всички османски
регистри.

Днешното селище Галата, Варненско е възникнало през периода 10-13-и
век, ако не и по-рано, тъй като са открити останки от тракийски селища, но все
пак има прекъсване на селищния живот и не може да се докаже приемственост.
Някъде през 10-и век се построява Варненската крепост и в залива тогава започват
да застават кораби на Византийския флот. Затова част от изследователите
отпращат към тази по-ранна дата за възникване на ойконима Галата (Трифонов
2003: 25).

В обобщение – названието Галата ще да произлиза от лично име, за което
бяха приведени различни съображения, сравнения и примери. Първото
споменаване на дадено населено място не означава времето на основаване, което
обикновено се различава от писменото известие. Щом пристанище Галата се
споменава още в 1296 г., селището с това име ще да е възникнало дори по-рано от
тази дата и състоянието на българския език по това време позволява двете
възможности за тълкуване на крайката. Предвид обстоятелството, че Галата се
среща още няколко пъти при селища (или селищни дялове), за които нямаме
основания да твърдим, че са възникнали преди 13-и век, то по-приемливо е

9 https://toponymio.wordpress.com/2015/07/03/belezhki-mestni-imena-duridanov/
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второто предположение – застинала падежна форма (родително-винителен
падеж). Често пъти езиковата арехология успява да даде по-вярна представа за
възникване на едно географско наименование, поради силата на езика да пренася
исторически факти и събития през вековете – в този случай подкрепена и от
извори.

~ aвтор: Е. Танушев, дек. 2017 ~
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