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Езикът на земята: Бугар махала 
_____________________________________________________________________ 

 

 

В по-ранна публикация се запознахме с наличието на заселището Бугаре, 
съставно на село Сагонево, община Куршумлия (Сърбия). В друга статия стана 
дума за селищните имена Бугариня (днес Славуевац) и Бугаровце (дн. Маджаре) 
– и двете разположени в юга на Сърбия1. Тема на настоящата статия е заселището 
Бугар махала, разположено в южните подстъпи на град Крагуевац2. 

Първото писмено упоменаване на селище е в османски дефтер (фискален 
опис) от 1476 г., където е отбелязано като Крагуйофча, като е имало 32 облагаеми 

домакинства (150-200 жители). В 
периода 1718-39 г. града и 
околностите му са под контрола на 
Австро-Унгария. След оттеглянето 
на Хабсбургите няколко 
десетилетия градът е отново част 
от Османската империя. През 1789-
90 г. пак е в австрийски ръце, 
докато през 1818 г. става първата 
столица на Сърбия – тогава 
обхващаща Белградския пашалък 
(Смедеревски санджак). 

Австро-турски войни са 
водени 11 пъти, в продължение на 
264 години – в периода от 1527 г. 

до 1791 г. Например след потушаване на известното Карпошовото въстание от 
1689 г. са възникнали вълни от бегълци, бягащи за живота си от района на Крива 
паланка и Куманово (днес Македония) в северна посока, по поречието на р. 
Българска (Южна) Морава. През юни същата година Герай хан, идвайки от Крим 
извършва масови погроми и потурчвания на българите от Добруджа до 
Тетевенско, които принуждават многобройно българско население да бяга отвъд 
Дунава във Влашко.  

В доклад на Австрийския консул в Белград Атанаскович, въз основа на 
събраните сведения от сръбските гранични власти, и от хилядите българи, които 
намерили спасение на сръбска територия непосредствено след потушаване на 

                                                             
1 Виж статиите на https://toponymio.wordpress.com/ 
2 http://loadmap.net/ 
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Нишкото въстание през 1841 г. се изброяват 225 села, опустошени напълно или 
частично от арнаутски банди в днешна Южна Сърбия и Северна Македония3. 

Кога е основано заселището Бугар махала засега не може да се каже. Всяка 
една от тези войни може да е причина за изселване и оформяне на заселище край 
Крагуевац. Ако се предположи, че името е дадено от съседи сърби в Крагуевац, 
значи става дума за края на 18-и началото на 19-и век, когато този район е особено 
привлекателен за заселване, поради облекченията на изселниците, предоставени 
в Австро-Унгария и после при автономията на Смедеревски санджак. 

За името Крагуевец има две възможности – да произлиза от стб. крагун 
‘малък ястреб, врабчар, Accipiter nisus‘ 4 и суфикс за субстантивация –ец, или 
изцяло от мъжко лично име Крагуй. По-малко вероятно – от място, където са 
гнездели такива ястреби, въпреки че личното име Крагуй, всъщност е доста рядко 
срещано (напр. Крагуева орница, в землището на с. Врело, общ. Бабушница). 
Формата Крагуйофча е типична за арабската консонантна писмена система, чрез 
която не може да се предаде достоверно наставката –ец. Примери за последното 
са множество топоними, като старите имена на селата Косовча (Косовец) и 
Марковча (Марковец) в Провадийско, срещани с тези си форми в османски 
данъчни описи. 

През средните векове, Крагуевец и околностите са част от българската 
държава, преди да попаднат за кратко в рамките на сръбската държава, а в 
последствие и завладени от османците. На 15 км югозападно от града са останките 
на крепостта Честинь (запазени са записи: Castrum Chestyn, Chezthyn, Cseztin, 
Cheznek). Средновековната българска крепост в Шумадия е била част от 
моравската укрепителна система5, която e включвала крепости от Войводина на 
север до Македония на юг. 

Предназначението на Честин (възможно от чест ‘гъст (за гора)‘ и 
съществителна наставка –ин, или от собствено име със семантика на подобните 
Горо, Горан. Срв. със СелИ Честелин)  и срещуположната крепост Борач (от бор, 
Pinus или може би от стб. борьць ‘борец, воин, който стои на предна позиция‘6. 
На картата на света на Фра Мауро от 1450 г. е означена Borazo7) откъм запад е 
била охрана на разклонение от стратегическия път Виа Милитарис към Косово 
поле и Солун, както и на сребърните рудници в най-високата планина на областта 
Шумадия – Рудник. Встрани от главното направление, изпълнявали тази вторична 
задача са твърдините Треска, край селцето Ябланица, Грàдина, край Майдан и 
Неваде, чието местоположение все още не е установено. На юг преди да достигне 

                                                             
3 http://www.promacedonia.org/id3/id_1.htm 
4 http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41768/крагуй 
5 Българска военна история през средновековието (част II, глава X), с. 318-319 (чрез интернет) 
6 http://dcl.bas.bg/lib/, Старобългарски речник, том 1 А-Н, с. 113  
7 https://www.poreklo.rs/2018/01/14/srednjovekovni-grad-borac-u-gruzi-na-mapi-sveta-iz-xv-veka/ 
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ширналото се Косовско поле пътят е минавал край река Ибър и планината 
Копалник, където сребърните рудници също са имали нужда от защита. 

 Бугар махала не е изолирано селище, обитавано компактно от население с 
български произход (видно от названието). Надолу по поречието на река 
Лепеница, чиито извори са в планината Рудник, при вливането й отляво на Морава 
е общинският център Баточина. В близост до него е съществувало село Лозница, 
сега присъединено към град Баточина. Една от заселките8 на Лозница се нарича 
Бугарски край (запис: Бугарски крај), и е обитаван от род Бугараши или Бугари9. 

 Южно от Честин е селцето от пръснат тип Сибница, където се откри 
топонима Бугарско води (запис: Бугарској Води), като название на гори и ниви.10 
Според сведението първоначално извор е наречен така, като името по-късно е 
пренесено върху околнината. 

Отделни родове от български произход са споменати в село Ярменовци 
(Јарменовци), намиращо се на 34 км северозападно по права линия от Крагуевац. 
Спрямо Рудник планина се пада в северните му склонове. Тамошният род 
Бугарчичи (запис: Бугарчићи)  по-късно се прелива във Васичи, Лукичи и Матичи 
(Васићи, Лукићи, Матићи). Преданието за тях сочи, че са преселнищи от 
Пиротско в началото на 19-и век.  

В селцето Котража (25 км северозападно от Крагуевец, 5 км източно от 
Ярменовци) се откри род Тодоровичи (Тодоровићи), чиито родоначалник Марко 
Бугарин се преселил тук с добитъка си около 1820 година, съградил колиба и 
останал да живее11. Според същия електронен източник името Котража произлиза 
от котара ‘колиба за животни‘. Селото е малко, но не е известно дали Марко е 
бил сред първите заселници. 

Нашата ономастика в лицето на Иван Дуриданов подкрепя тълкуванието на 
Олга Иванова за произхода на селищното название Котража в днешна Македония. 
В грамота на Стефан Душан от 1347-1350 г. е записано село Котража: И 
Небрадова Лоука подь царевѣмь селомь. И селиште Котража. Това село, което 
се е намирало в областта Пиянец, е изчезнало вероятно в началото на турското 
владичество (Иванова 1988: 279). Й. Заимов (1973: 116) смята името Котража за 
притежателно прилагателно със суфикс –jā от изчезнала дума *котрага, которага, 
която била увеличително от котора ‘кошара‘, като привежда сръб. СелИ Котража 
за успоредица. Като се имат предвид имена като Радигоже от Радигожде, Радибуш 
= Радибуж от Радибужда (в Кривопаланско), може да се реконструира 
първоначално *Котражда, притежателно прилагателно със суфикс -jā ж. р. от ЛИ 

                                                             
8 заселка – малко поселище, административно отнасяно към по-голямо село; махала. 
9 Onomastika Loznice - Golub_Jasovic – електронен документ 
10 http://www.poreklo.rs/2015/03/10/poreklo-prezimena-selo-sibnica-kraljevo/ 
11 http://www.kotraza.rs/marko_bugarin.html 
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*Котрад, което се съдържа в СелИ Котрадић в Печка околия (Иванова 1988: пак 
там).12 

При наличието на оскъдни сведения за разглежданата повърхнина все пак 
може да се посочи и хипотезата, че част от множеството названия на местности и 
заселища, свързани с етнонима българи са резултат от изселнически вълни от 
Косово. Най-краткият път е покрай р. Ибър на север до Кралево и Чачак, райони 
където има засвидетелствани още етнонимни теренни имена. Знае се, че 
съществен натиск оказват албанците от към края на XVIII- и век насетне, което 
води до потоци от изселници, търсещи спокойствие и сигурност за живота си в 
автономните райони на Белградски пашалък. Все пак обособяването на отделен 
квартал (махала) край Крагуевец едва ли означава, че е заселен с преселници само 
от един регион или селище. 
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