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ОСВЕТЯВАНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ИМЕТО НЕСВЪРТА 

________________________________________________________ 

Ев. ТАНУШЕВ1 

 

Статията се фокусира върху изясняване значението на селищните 

имена Несвърта, срещани днес на повърхнините на две Балкански държави 

– България и Сърбия, както и на ограничен брой местни имена от същата 

основа. 

1) Несвърта (срб. Несврта) е едно селце в Лесковецка община, днес 

в Сърбия. То е разположено встрани от важни пътища, в северните 

прегръдки на планината Кукавица. Предполага се, че е основано през 

първата половина на XIX век, защото е известен броя домакинство в средата 

на тоя век – само пет. В доклад на Австрийски консул  в Белград 

Атанаскович, въз основа на събраните сведения от сръбските власти и от 

хилядите българи, които намерили спасение на сръбска територия 

(Белградски пашалък) непосредствено след потушаване на Нишкото 

въстание през 1841 г., се споменава село Несвърта, като едно от 225-те села, 

опустошени от арнаутски банди2. Последното обяснява малкия брой 

домакинства малко след описаните събития. Все пак това означава, че 

селото е създадено най-малко няколко десетилетия преди 1841 г. Днес то се 

дели на два дяла. Главният се състои от две махали Горня и Савинска. 

Другият дял е Шопска махала – географски отдалечена, западно от центъра. 

Родовете Станойевичи или Царини обитават Горня махала. Савичи и 

Луларци – Савинска махала. Шопови или Незнаневци са преселници от 

Църна Трава. Помни се името на първия преселник – Тодор (ЙT 1964, 91-2). 

Шопови ще да е името им дадено от староседелците, според мястото 

откъдето Тодор идва в селото – Шопско. Според статистика от 1917 г. селото 

обитават 200 души3.  

 
1 За връзка с автора: toponymio@gmail.com 
2 http://www.promacedonia.org/id3/id_1.htm < 28.11.2019 > 
3 https://www.nsi.bg/statlib/bg/lister.php?iid=DO-010000482&page=17 < 28.11.2019 > 
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Трифуноски съобщава някои от местните имена в селото (предаваме 

ги в оригинален запис): Лозјиште, Лаз, Водице, Марков Дол, Купусиште (от 

купус ‘зеле‘), Габарје, Капавац, Просиште, Ограња, Бачевиште, Коричка 

Орница, Куси Рид и Селиште. По други, главно картографски източници 

може да добавим неспоменати следните имена: Днес Шопска махала = 

Незнаћевица; Големи чукар, Бориловац, Кочин чукар (кота 527), Грашиште 

– поток, който след сливане с ръкав от Незначевица и още един се нарича 

Воиничка река (по заселката Војиница, дял на Ораовица), Йованчеац 

(=Йованчевац). 

2) Несвърта е село от пръснат вид във Вранско, днес в Сърбия, 

разположено на около 1200 м надморска височина. Селяните разказват, че 

селото е основано някъде през първата половина на XVIII век от 5 

семейства. Това са жителите на днешните заселки: Прозорак, Соколовац, 

Ристинци, Вратниште и Стайе. След изселвания по други места (един род 

е на име Шопови) в селото са останали родовете Ристинци (с потекло от 

околността на Босилeград), Вра(т)ништани (живеят в едноименната 

махала. Не помнят потеклото си), Терзици (у заселката Прозорaк. Не знаят 

потеклото си), Славковци (в Соколовац; не знаят потеклото си) и Стайе(ви) 

(те са от Стаевац) (ЙТ 1963, 99-100). Стаевац е село, находящо се на 21 км 

ЮИ по въздушна линия от Несвърта. Дели се на Горни и Дони Стаевец, общ. 

Търговище. В статистиката от 1917 г., когато е под българско управление 

селото е с население от 260 души4. Село Несвърта е разположено над пътя 

през планината Бесна кобила, свързващ Враня и Босилиград. 

Косвено потвърждение на сведението от местните жители за 

основаване на селото получаваме чрез „Списък на селищата и брой на 

домакинствата във вилаета Враня, облагани с данъка джизие през 1644-5 г.“ 

(ТИБИ 8, 245), където самото село Несвърта не е отразено, но съседното 

Крива фея е дадено с 13 ханета (домакинства). Според възприетата метода 

1 хане = между 5-10 човека.  Обаче самото Крива фея е старо селище, 

известно в запис от 1348-53 г. – Крива вѣя (Тасева 1998, 210). 

Местни имена по Трифуноски в Несвърта: Букова Глава, Боровик, 

Острец, Китка, Прештипна Чука, Врви Кобила, Соколовац, Горун, Преко 

 
4 https://www.nsi.bg/statlib/bg/lister.php?iid=DO-010000482&page=12 < 28.11.2019 > 
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Камење, Шилегарник, Старо Село, Мркша, Острица и Клисурчевица. 

Извори: Острец, Гарине, Голема Ливадица, Вратниште, Ристински Извор. 

Топонимът Старо село сочи, че: 1) селото е било купно на това място; 

2) селото е премествано, унищожавано и преосновано – виж Нишко 

въстание по горе. 

3) Несвъ̀ртина – при Елешница – източно до селото, баир, дере, 

изкуствена гора; по-рано голо дере, по което нищо не се свъртало там 

(Попов 1979, 134). През тази местност преминава коларски (пряк) път до 

село Бойка от север. 

4) Несвиртене – изчезнало село в Софийско, според османски извор 

от 1576 г. се отнасяло към нахия Гарахова то ест днешно Граово (Стойков 

1960, 439). Йордан Заимов отнася името в категория „Доляне“ то ест 

жителски имена на –яне, образувани от първичен географски термин в 

монографията си за този тип имена. Счита го за неясно, но отбелязва, че този 

тип включва едни от най-старинните имена в топонимията ни. Допълва: 

„Може би формата не е сигурна, но е показателно, че през 16-и век –тј не 

преминава в –шт.“ (Заимов 1967, 73, 76, 154).  

Нека проверим подсказката на Заимов. След като записаната османска 

форма Несвиртине предава *Несвъртяне (*Несвъртяни) следва, че името 

означава жители на местност, наречена <*Несвърт. Чрез Геровото 

несвьрьталець ‘някой, който не се свърта да си гледа работата, а скита-

нагоре надолу без работа; хаймана, бродяга‘ (Геров 3, 267) може да се 

обясни прозвище, дадено на род или член от него, но не и географски 

термин, както предполага Заимов. 

В допълнение на Геров е народното слово от Средни Родопи, записано 

от Ст. Шишков: 
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Ето какво пише Й. Заимов за отрицателната частица не-, срещана 

рядко в топоними. По служба тя не се различава от представките-предлози 

и затова трябва да се разглежда неразделно от тях, тъй като представката 

посочва точно пространствено отношение на префигираното име към 

неговото непрефигирано нарицателно или собствено име (напр. За-гора, 

Под-гора), то частицата не- посочва общо, че името с нея означава обект с 

противоположни качества спрямо друг обект (напр. в Селищното име 

Небрегово в Прилепско и Брегово, Видинско). Той добавя, че не- се среща 

рядко в топонимията и случаите с нея трябва да се считат за твърде старинни 

(Заимов 1967, 23-4). Местното име Небрегошта Заимов обяснява с 

*Небреготь ‘местност без брегове, небреговита, нестръмна местност‘ 

(Заимов 1973, 131). 

Така търсенето ни се свежда до *свърт – изчезнало от днешния език 

нарицателно. Това предположение си позволяваме въз основа на следните 

обяснения от речника на Найден Геров, където: 

свъртàлище ‘място дето некой се сврьта, наврьта, дето ся прибира; 

врьтилище, живелище, жилище; местопребивавание, жилище, приют, 

пристанище, притопъ‘; 

сврьтамь ‘1) връта, заврътам, приврътам некого, нечто около себе си; 

прививам, прибирам, прикотквам, прикоторквам. Ратай не ся свръти при, 

не му стои ратай; 2) задръжам, запазвам, заврътам, увардвам. Не може да 

свръти пара; 3) свръщам, повръщам, възвивам, завивам, възвръщам. Свръти 

коня, пойде на хладна механа (Геров 5, 138). 

Продължавайки логическата връзка ще добавим, че изхождайки от 

засвидетелстваните форми на стб. вратити ‘движа в кръг‘ и врьтѣти сѧ, 

врътѣти (БЕР 1, 212). Сродни са думите врътоп: въртоп ‘водовъртеж‘, 

въртушка ‘вихрушка‘ и др. (БЕР 1, 212). РБЕ дава следното определение за 

върт(я) 1) ‘движа се в кръг; 2) с кръгови движения на някакъв остър предмет 

пробивам нещо; 3) в съчетание с хоро, ръченица > играя хоро, описвам 

кръг‘. Производна дума е свредел ‘сечиво, с което се пробиват дупки чрез 

въртеливо движение‘. В по-широк смисъл ограждам в кръг, заобикалям, 

като думата е сродна на стб. врьтъ ‘двор, ограда, градина‘ то ест оградено 

място, като даже пояснителните лексеми произхождат от град : гард 
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‘затворено, оградено пространство; укрепено селище, град‘. Самата лексема 

градѝна ‘място, обикновено заградено, до жилищна сграда, където се 

отглеждат растения за украса или за храна‘5. Владимир Георгиев на друго 

място ни дава и една форма от староиндийски то ест от санскрит – vrti 

‘ограда‘, дума от женски род, която е същата като старобългарската както 

смислово, така и звуково (Георгиев 1977, 12). В сръбски език вртич 

‘(детска) градина‘, а градинà ‘укрепление, крепост‘. 

Едва в последно време попаднахме на диалектна лексема, записана 

точно в Югоизточна Сърбия – района на Власотинце, от Борислав М. 

Младенович – свртиште ‘имовина, на коjoj неко повремено живи у малом 

место, место живљења‘ (Младенович 2016, 85). В говорите на днешна Южна 

Сърбия се срещат още свртина ‘земљиште заклоњено од ветра и погодно за 

зидање куће‘ и свр́тка ‘кућа, стан‘, „Ма не́ћу да зида́м го́лему згра́ђу, него 

коли́ко и ја да и́мам свр́тку“. В Банско е запазено прилагателното сврътен 

‘удобен, сгоден‘ (Заимов 1965, 75). 

Накрая бихме могли да обобщим откритото: *несвърт е изчезнало 

старинно сложно нарицателно, чието приблизително значение е: 1) 

‘непостоянно, временно живелище‘, 2) ‘незащитено от ветрове място, 

неудобно за постоянно жилище‘, 3) ‘място покрай път, неудобно за 

нощуване‘. Поради спорадичността на историческите данни, с които 

разполагаме за село Несвърта във Лесковецко е трудно да се каже дали то 

е възникнало като „колония“ на Несвърта, Вранско (то ест дали то е име 

пилигрим). Последното изглежда да е възникнало късно (засега изворите 

сочат XVIII век) недалеч от средновековното село Крива фея като временно 

живелище на лятно пасище или подобно. Все пак образуването на името 

говори за старинен топоним, както установихме от бележката на проф. 

Заимов. Скорошното му възникване се подкрепя от късния запис в 

османските документи, като същото липсва в подробния опис на 

Кюстендилски санджак от 1571 г. Този довод придава тежест на третото 

тълкувание като място, край важен път през планината Бесна кобила, където 

не е подходящо за нощуване или почивка. Несвъ̀ртина край Елешница 

също е край коларски път, макар и с местно значение. Местността 

 
5 http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/градина/ < 28.11.2019 > 
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Несвъ̀ртина при Елешница е описана като голо място, негодно за 

обитаване, затова второто обяснение е по-близо до географските й 

дадености. Изчезналото село Несвиртине все още е с неуточнено 

местоположение и повече не може да се каже за този топоним. 
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