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СОБСТВЕНИТЕ ИМЕНА КАТО РЕСУРС ЗА ОБРАЗУВАНЕ 
НА НОВИ ДУМИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ 

КНИЖОВЕН ЕЗИК

Абстракт. Докладът изследва възможностите на собствените имена (nomina 
propria) да служат като мотивиращи (произвеждащи) единици за образуване на нови 
думи в съвременния български книжовен език. Разглеждат се депроприалните де- 
ривати (имена, по-малко глаголи), образувани от различни типове собствени имена, 
проследяват се словообразувателните категории и типове, към които се отнасят 
производните деривати. Целта е да се установи мотивационният потенциал на 
собствените имена в българския език на този етап от неговото развитие.

Ключови думи: собствени имена (проприи), нарицателни имена (апелативи), 
депроприални деривати, мотивационен потенциал

0.1. Собствените имена (nomina propria)* 1 в качеството им на произвеждащи 
(мотивиращи) единици при създаването на апелативна лексика не е предмет на 
специално изследване в българския език. Може би една от основните причини за 
това е количественият превес в езика на нарицателните имена, а оттам -  и по-го- 
лемите им възможности да служат като произвеждащи единици. По-внимателното 
вглеждане в процесите на номинация в българския (а и в други славянски езици) 
от последните две -  три десетилетия обаче показват нарастващата роля на про- 
приите за обогатяване на апелативната лексика, както чрез чиста апелативизация, 
така и с помощта на морфологични словоообразувателни средства. Това, от своя 
страна, насочва вниманието на все повече изследователи към собствените имена 
като източник, ресурс за създаване на апелативи (вж. напр. Трифонова 2006; 2008; 
2011; Парашкевов 2011; Благоева 2012 и др.).

0.2. Обект на настоящото изследване са депроприалните деривати2 в съ- 
временния български език, образувани с помощта на морфологични словообра-

* e-mail: avramova_cv@abv.bg
1 Тук термините собствени имена, nomina propria, проприи се употребяват като синоними. 

Като синоними се употребяват също така термините нарицателни съществителни имена, nomina 
appelativa, апелативи.

2 Терминът дериват се разбира в широк смисъл (= производна дума).
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зувателни средства, т.е. изключват се случайте на т. нар. чиста апелативизация 
-  преминаване на собственото име в нарицателно без промяна във формата (по 
този въпрос вж. Трифонова 2011; 2012). Предмет на изследването е словообра- 
зувателният потенциал на собствените имена -  тяхната способност да служат 
като произвеждащи (мотивиращи) думи по отношение на други -  производни 
(мотивирани) думи. С цел да се покаже динамиката на процесите в доклада се 
включват, както отдавна утвърдени в езика деривати, така и неологизми и окази- 
онализми от края на ХХ и началото на ХХ1 в.3

Поради голямото количество депроприални деривати в изследването не е 
възможно да бъдат обхванати всички типове и модели, а се представят само оне- 
зи, които се характеризират с висока продуктивност (по този въпрос вж. Dokulil 
1962). Примерите са ексцерпирани от различни речници (вж. списъка в края), 
електронни корпуси (БНК) и интернет.

0.3. Предметът на изследването налага най-напред да бъде изяснено съдър- 
жанието на термина собствено име. Приемаме, че спецификата на проприите като 
езикови знаци е „да идентифицират, индивидуализират и разграничават обектите, 
а не да обобщават признаците им и да ги характеризират” (Трифонова 2006: 213). 
За разлика от съществителните нарицателни, съществителните собствени се съ- 
отнасят с единични предмети, а не с класове предмети (Крумова-Цветкова 2007: 
37; Ницолова 2008: 48). Придържаме се към класификацията, според която към 
проприите се отнасят геонимите (топоними и космоними), бионимите (антропо- 
ними, псевдоантропоними, зооними) и хрематонимите (Sramek 1999: 16; ES 2002: 
293; Трифонова 2011). Названията на видовете продукта или производства и на 
търговските марки, названията на фирми, предприятия, организации, на литера- 
турни произведения, филми и под., които в научната литература се означават по 
различен начин (по този въпрос вж. Трифонова 2006; 2011), тук също се приемат 
за собствени имена. Към собствените имена причисляваме още абревиатурите 
като неофициални, разговорни названия на фирми, организации, сдружения и 
под. Съгласно българската лингвистична традиция от състава на собствените 
имена изключваме етнонимите, псевдоетнонимите и названията по териториален 
признак (жителските имена), които в някои лингвистични традиции се отнасят 
към проприите. Основание за това е фактът, че те не отговарят на дефиницията 
на собственото име -  да назовават уникален, единствен обект, а назовават мно
жество еднородни обекти.

От собствени имена в българския език се образуват предимно съществителни 
и прилагателни имена чрез афиксация (преди всичко суфиксация), афиксоидация, 
по-рядко -  конфиксация.

1.0. Депроприални съществителни.
1.1.0. Nomina pertinentia (названия за принадлежност).
Nomina pertinentia назовават субстанция, характеризирана чрез отношение 

на принадлежност към друга субстанция. Тяхното словообразувателно значение 
се представя с парафразата ‘Х принадлежи на У’. В зависимост от допълнител-

Неологизмите се отбелязват с бележката нов.
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ните признаци, характеризиращи Х (напр. ‘одушевеност’, ‘персоналност’) и от 
денотата, който се назовава чрез У, се очертават следните субкатегории4:

-  Х (+ ‘персоналност’), У = лице, създател на научно, идейно, политическо, 
творческо и др. направление, течение, организация;

-  Х (+ ‘персоналност’), У = (географско, населено) място;
-  Х (- ‘одушевеност’), У = (географско, населено) място.
Ще се спрем на всяка от тях поотделно.
1.1.1. Първата субкатегория включва съществителни, назоваващи лица, които 

са привърженици, последователи на идеите, възгледите на съответното лице или 
организация, назовани с мотивиращото име, респ. членуват в дадена организация. 
Образуват се от имена на известни личности, названия на обществено-полити- 
чески, икономически, спортни и др. организации, сдружения и под.

Например: дъновист ‘този, който е привърженик, последовател на учението 
на П. Дънов’, костовист нов. ‘този, който е привърженик на политиката, про- 
веждана от Ив. Костов’, по същия начин: димитровец ( ^  Г  Димитров), хегелианец 
(•^ Г. Фр. Хегел), фройдист ( ^  З. Фройд), николапетковист ( ^  БЗНС Никола 
Петков), симеоновист нов. и симеонист нов. оказ. ( ^  Симеон Сакскобургготски), 
сидеровист нов. ( ^  В. Сидеров), станишевист нов. и сергеевист нов. оказ. ( ^  
Сергей Станишев), доганист нов. ( ^  А. Доган), желевист нов. ( ^  Ж. Желев), 
бойковист нов. ( ^  Бойко Борисов), първановист нов. ( ^  Г. Първанов), тренче- 
вист нов. ( ^  К. Тренчев), виденовист нов. ( ^  Ж. Виденов), мозерист нов. ( ^  
А. Мозер), саддамист нов. ( ^  Саддам Хюсеин); левскар ‘този, който членува в 
спортен клуб Левски’; по същия начин: цесекар ( ^  ЦСКА [ЦеСеКа]), славист 
( ^  Славия); бесепар нов. ‘този, който е привърженик на и/или членува в БСП 
[БеСеПе], седесар нов. ( ^  СДС [СеДеСе]), десебар нов. ( ^  ДСБ [ДеСеБе]), 
йеховист нов. ( ^  Свидетели на Йехова), муунист нов. ( ^  Обединителна църква 
на Муун), натовец нов. ( ^  НАТО) и др.

1.1.1.1. Въпросът за мотивацията на съществителни като дарвинист, муунист 
и др. под. в отделните българистични и славистични изследвания се решава по 
различен начин -  за непосредствено мотивиращи се приемат ту собствените имена, 
ту апелативите на -изъм, с които се съотнасят съществителните на -ист, а в някои 
трудове се посочва, че названията на лица са двойно мотивирани5.

1.1.1.2. В настоящото изследване тези деривати се приемат за производни от 
собствените имена -  още повече, че в доста случаи абстрактни съществителни на 
-изъм или не са регистрирани, или са регистрирани по-късно от съществителните на 
-ист6 и се употребяват по-рядко от тях (по този въпрос вж. Аврамова 2003: 79).

4 Тук се представят само онези субкатегории, които имат отношение към темата на изследва- 
нето. Не се включва например субкатегорията „Х (+ ‘персоналност’), У = етническа, народностна, 
етнографска група”, тъй като названията на етноси, народности и под. не се приемат за собствени 
имена, следователно от изследването се изключват производните от тях, срв. напр. българин ‘лице от 
българска народност’; ‘мъж от българска народност’; чех, арменец, японец и под.

5 Поради големия обем на литературата, посветена на този въпрос, тук няма да бъдат цитирани 
конкретни изследвания. Преглед на някои схващания може да се види напр. в Аврамова 2003: 78-79.

6 Това се отнася и за деривати, образувни с други суфикси.
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1.1.2. Втората субкатегория обхваща названия за принадлежност към 
определено населено или географско място (названия на жители), които се обра- 
зуват от някои геоними, напр.: бълг. софиянец ( ^  София), варненец ( ^  Варна), 
европеец ( ^  Европа), добруджанец ( ^  Добруджа), македонец ( ^  Македония), 
оряховчанин ( ^  Оряхово), плевенчанин, разг. плевналия ( ^  Плевен), марсианец 
(•^ Марс) и др.

1.1.3. Третата субкатегория включва терминологични названия на минерали, 
вещества и др. според мястото на откриването или находището им, напр.
(андалузит ^  Андалузия), амазонит ( ^  Амазонка), мурманит ( ^  Мурманск), 
тюрингит ( ^  Тюрингия)1.

1.2. Nomina agentis.
Ог антропоними, псевдоантропоними, названия на учреждения, предприятия, 

художествени произведения и др. се образуват агентивни съществителни за лица 
според мястото им на действие или обекта на действие.

1.2.1. Названия на лица според мястото им на действие (СТ ‘Х действа в 
L’): бетеанец ‘този, който работи в БТА [БеТеА], по същия начин: кремиковец 
и кремиковчанин ( ^  МК Кремиковци), винпромец разг. ( ^  Винпром), мевереец 
разг. ( ^  МВР [МеВеРе]), миланист I8 нов. ( ^  ФК Милан), ферарист нов. ( ^  
Ферари), кагебист ( ^  КГБ [КаГеБе]); витизчия разг. ‘този, който учи или е учил 
във ВИТИЗ\ по същия начин: вифаджия разг. ( ^  ВИФ); аполонец нов. разг. ‘този, 
който участва във фестивала на изкуствата Аполония’ и др.

1.2.2. Названия на лица според обекта на изследване (СТ ‘Х действа върху 
У’): ботевист, кн. ботевовед ‘този, който изследва творчеството на Хр. Ботев’, по 
същия начин: талмудист ( ^  Талмуд), шекспиролог ( ^  У Шекспир), толкинолог 
нов. оказ. ( ^  Дж.Р.Р. Толкин), бойколог нов. оказ. ( ^  Бойко Борисов), костолог нов. 
оказ. ( ^  Ив. Костов) и др. Последните две съществителни, производни от имена 
на политици, са оказионални, но показват потенциала на словообразувателния 
модел и възможностите за неговото разширяване чрез включването на все повече 
антропоними като мотивиращи думи -  от имената на автори на художествени 
произведения и на самите произведения до имена на обществено-политически 
дейци като създатели и/или изпълнители на определена политика.

1.3. От собствени имена се образуват също така nomina experiencer 
-  названия на лица, характеризирани според тяхната мисловна (интелектуална) 
или емоционална дейност (Балтова 1988: 129). При образуването на депроприални 
nomina experiencer участват суфиксоидите -фил, -люб, -фоб, -ман и др.

1.3.1 Производните съществителни, съдържащи компонентите -фил, -люб, 
изразяват значението ‘този, който обича, има склонност, влечение, привързаност 
към лицето, което е назовано с мотивиращата основа’, напр.: костофил нов. и 
костолюб нов. оказ. ( ^  Ив. Костов), доганофил нов. оказ. ( ^  А. Доган), бойкофил 
нов. ( ^  Бойко Борисов) и др. * 8

1 Примерите са от Бакърджиева 2011.

8 С римски цифри се означават словообразувателните омоними (по този въпрос вж. Аврамова
2006).
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1.3.2. Противоположно значение изразяват съществителните с компонент 
-фоб -  ‘този, който мрази лицето, което е назовано с мотивиращата основа’ напр.: 
бълг. костофоб нов. ( ^  Ив. Костов), бойкофоб нов. ( ^  Бойко Борисов), берба- 
тофоб нов. оказ. ( ^  Д. Бербатов) и др.

1.3.3. Съществителните с компонент -ман означават ‘този, който изпитва 
силно, страстно, непреодолимо влечение към лицето, назовано с мотивиращото 
име’, напр.: костоман нов. оказ. ( ^  Ив. Костов), бербатоман нов. оказ. ( ^  Д. 
Бербатов) и др.

1.3.4. Разгледаните съществителни са експресивни. Образувани са от имена 
на политици и спортисти по модела на по-стари думи като българофил, русофил, 
англофил, респ. българофоб,русофоб, англофоб и под., които могат да се приемат 
за мотивирани от названието на държавата и на народността, срв. българофил 
-  ‘този, който обича България и българите, всичко българско’, българофоб -  ‘този, 
който мрази България и българите, всичко българско’, англоман -  ‘този, който се 
възхищава на Англия, англичаните, на всичко английско’.

По-голямата част от новите суфиксоидни деривати се образуват от фамилни 
имена. Малкото на брой производни от лични имена (срв. бойкофил, бойкофоб) 
изразяват фамилиарност, скъсена дистанция, положителна или отрицателна 
оценка, чийто характер се разкрива в контекста.

1.4. Nomina similativa.
От личните и/или фамилни имена на реално съществуващи лица и на 

измислени литературни, митологични, филмови и др. герои с помощта на 
суфикс -(е)ц в българския език се създават названия на лица, характеризирани 
чрез отношение на прилика с лицето, назовано с мотивиращата основа, напр.: 
андрешковец ‘този, който прилича (по качества, поведение) на Андрешко\ по 
същия начин: байганьовец ( ^  Бай Ганьо), маркототевец ( ^  Марко Тотев), 
рамбовец нов. ( ^  Рамбо), живковец нов. ( ^  Т. Живков), аполоновец разг. 
( ^  Аполон) и др. Някои от дериватите са регистрирани само с формата им за 
множествено число, напр.: догановци нов. ( ^  А. Доган), желевци нов. и желювци 
нов. ( ^  Желю Желев), дертлиевци нов. ( ^  П. Дертлиев), сидеровци нов. ( ^  В. 
Сидеров), костовци нов. ( ^  Ив. Костов), първановци нов. ( ^  Г. Първанов) и 
др. Моделът е продуктивен. Освен от фамилни (или лични) имена, оказионално 
се създават и нови композитни образувания, изградени от личното и фамилното 
име, напр. петкосимеоновци, желюжелевци, бойкоборисовци и др. -  по модела 
на маркототевец, мн. маркототевци и под. Част от новите nomina similativa, 
производни от имена на политици, са контекстуални, т.е. не са закрепени в ези- 
ковата система.

1.4.1. Интересно явление е създаването в разговорната реч също така на 
контекстуални силно експресивни и оценъчни (пейоративни) nomina similativa 
в мн.ч. от умалителни собствени и дори от умалителни фамилни имена, срв.: 
симеончовци нов. ( ^  Симеончо ^  Симеон [Сакскобургготски]), доганчовци нов. 
( ^  Доганчо ^  А. Доган), станишчета нов. ( ^  Станишче ^  С. Станишев), 
сидерчета нов. оказ. ( ^  Сидерче ^  В. Сидеров) и др.
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1.5. Nomina resultativa.
Собствените имена са изходни основи също така за образуване на дерива- 

ти, назоваващи резултат от действие или дейност. Тяхното словообразувателно 
значение се представя с парафразата ‘Х прави / произвежда / създава У’, където 
Х -  лице, У -  резултат (конкретен или абстрактен).

1.5.1. Съществителни, назоваващи конкретен резултат от действие или 
дейност. Тук се отнасят названията на различни артефакти по името на техния 
създател, напр.:

-  названия на пушки: маузерка ( ^  П. Маузер), флоберка ( ^  Н. Флобер);
-  терминологични названия на минерали, вещества и под. според техния 

действителен или предполагаем откривател, създател, по името на известен ав
торитетен учен, напр. мартензит ( ^  А. Мартен), смитсонит ( ^  Дж. Смитсон) 
и др.

1.5.2. Съществителни за абстрактен резултат от действието или дейността 
на лицето, назовано с мотивиращото име. Произвеждащата основа е име на поли
тик, учен, духовно лице и под., поради което на лексикално равнище значението 
‘дейност’ се конкретизира чрез значенията ‘политика’, ‘учение’ и под., напр.: 
дъновизъм ‘учение на П. Дънов", живковизъм ‘политика, създадена и провежда- 
на от Т. Живков", по същия начин: дарвинизъм ( ^  Ч. Дарвин), хегелианство ( ^  
Хегел), костовизъм нов. ( ^  Ив. Костов), доганизъм нов. и догановизъм нов. 
оказ. ( ^  А. Доган), станишевизъм нов. оказ. ( ^  С. Станишев), сидеровизъм 
нов. оказ. ( ^  В. Сидеров), първановизъм нов. оказ. ( ^  Г. Първанов), путинизъм 
нов. ( ^  В. Путин) и др.

1.5.3. Към категорията nomina resultativa се отнасят и съществителни, 
назоваващи предмет (в широк смисъл), наречен по името на някого, без той да 
е автор, т.е. резултатът е продукт от дейност, приписвана на лицето, назовано с 
мотивиращата основа. Такова е българското съществително кирилица ‘това, което 
е (предполагаем) резултат от дейността на Константин Кирил Философ’. В края 
на ХХ в. по аналогия на кирилица възниква разговорното название методиевица, 
методиица -  по името на брата на Константин Кирил Философ -  Методий.

1.6. Nomina actionis.
В СБЕ от антропоними (предимно имена на политици) възникват множес

тво nomina actionis със суфикс -изаций(а), изразяващи значението ‘дейност, 
провеждана от лицето, назовано с мотивиращата основа, или от негови пос
ледователи’, напр. живковизация нов. ‘дейност (политика), провеждана от Т. 
Живков’, по същия начин: костовизация нов. ( ^  Ив. Костов), доганизация нов. 
( ^  А. Доган), путинизация нов. ( ^  Вл. Путин), желевизация нов. оказ. ( ^  Ж. 
Желев), станишевизация нов. оказ. ( ^  С. Станишев), сидеровизация нов. оказ. 
( ^  В. Сидеров), първанизация нов. ( ^  Г. Първанов) и др.9

9 Съществителни като американизация, германизация, турцизация и др. тук не се приемат 
за детопонимни. Смятаме, че мотивацията на подобии съществителни от названията на държави в 
много случаи е опосредствена.
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Възникват и много нови процесуални съществителни, производни от на
звания на партии, срв.: седесация разг. нов. ( ^  СДС [СеДеСе]), атакизация разг. 
нов. ( ^  Атака) и др.

1.6.1. На синхронно равнище процесуалните съществителни обикновено се 
разглеждат като девербални и се причисляват към транспозиционните деривати. 
При анализа на разглежданите съществителни обаче трябва да се има предвид, че 
само някои от тях се съотнасят с глаголи, че много често глаголите се отличават 
с по-ниска честота на употреба от съществителните имена или че глаголите са 
оказионални (за разлика от съществителните). Това дава основания съществи- 
телните да се разглеждат като директно образувани от имената на лица (по този 
въпрос вж. Аврамова 2003: 88-89 и цит. там литература).

1.7. Nomina actionis et nomina essendi.
От антропоними се образуват също така деривати със значение ‘проява, 

поведение, качества на лицето, назовано с мотивиращото име’. Тъй като дей- 
ността се свързва с определено качество (качества), много често при някои 
съществителни семантичната опозиция дейност/качество се размива (Bosak, 
Buzassyova 1985: 108-112) и може да се приеме, че те изразяват синкретично 
значенията качество-действие (Коряковцева 1996). Ето защо подобни деривати 
биха могли да се тълкуват двояко -  като nomina essendi и като nomina actionis, 
например: андрешковщина ‘поведение, качества на Андрешко’, ганьовщина и 
байганьовщина разг. ( ^  Бай Ганьо), донжуанство ( ^  Дон Жуан), тартюфщи- 
на ( ^  Тартюф), бойковщина нов. разг. ( ^  Бойко Борисов), догановщина нов. 
и доганщина нов. разг. ( ^  А. Доган), костовщина нов. ( ^  Ив. Костов) и др. В 
оказионалното словообразуване се наблюдават деривати както от собственото, така 
и от фамилното име на дадено лице, срв. сергеевщина нов. оказ. и станишевщина 
нов. оказ. ( ^  Сергей Станишев), кобурготщина нов. оказ. и симеонщина нов. 
оказ. ( ^  Симеон Сакскобургготски) и др.

Някои съществителни, напр. байганьовщина, донжуанство и др. биха могли 
да се свържат мотивационно с апелативите байганьо, донжуан. Фактът обаче, 
че в българския език се образуват нови деривати със суфикс -щин(а), -ств(о) от 
антропоними, които не са апелативизирани, ни дава основания да разглеждаме и 
по-стари, утвърдени в езика производни (байганьовщина, донжуанство и др. под.) 
като деантропонимни, т.е. образувани от съществителните собствени имена.

1.8. От антропоними се образуват също така производни съществителни с 
помощта на суфиксоиди.

1.8.1. Съществителните, оформени със суфиксоидите -фобий^), -филий^), 
-маний^), изразяват отношение, емоционална оценка, чувства към лицето, назо- 
вано с мотивиращата основа, например:

-  ‘склонност, влечение към лицето, което е назовано с мотивиращата осно
ва’ (съществителните с компонент -филий^)), напр.: бълг. бойкофилия оказ. ( ^  
Бойко Борисов);

-  ‘омраза към лицето, което е назовано с мотивиращата основа’ (съществи
телните с компонент -фобий^)): костофобия нов. ( ^  Ив. Костов), бойкофобия
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нов. оказ. ( ^  Бойко Борисов), доганофобия нов. оказ. ( ^  А. Доган), бербатофобия 
нов. оказ. ( ^  Д. Бербатов);

-  ‘силно, страстно, непреодолимо влечение към лицето, назовано с мотиви- 
ращото име’ (съществителните с -маний(а)). Всички производни са експресивни, 
срв.: бойкомания нов. ( ^  Бойко Борисов), путиномания нов. оказ. ( ^  Вл. Путин), 
симеономания нов. оказ. ( ^  Симеон Сакскобургготски) и др.

1.8.1.1. Тези съществителни (както съществителните на -фил, -фоб, -ман) 
се създават по модела на по-стари единици като германофилия, германофобия, 
англомания и под.

1.8.2. Съществителните, съдържащи компонент -логий(а), означават ‘наука 
за творчеството, дейността на лицето, назовано с мотивиращото име’, напр.: бълг. 
шекспирология ( ^  У Шекспир), толкинология нов. оказ. ( ^  Дж.Р.Р. Толкин), 
костология нов. оказ. ( ^  Ив. Костов) и др.

1.9. От антропоними и названия на партии се образуват конфиксални същест
вителни със значение ‘Х е противник на У’, където Х = лице, У = лице, организация 
и др., напр.: антистамболовист ‘този, който е противник на Стефан Стамболов’, 
антибесепар нов. ‘този, който е противник на БСП [БеСеПе], антибойковист 
нов. ( ^  Бойко Борисов), антидоганист нов. ( ^  А. Доган), антикостовист нов. 
( ^  Ив. Костов), антисидеровист нов. оказ. ( ^  В. Сидеров), антисимеонист 
нов. оказ. ( ^  Симеон Сакскобургготски), антистанишевист нов. оказ. ( ^  С. 
Станишев), антипървановист нов. оказ. ( ^  Г. Първанов), антиседесар нов. ( ^  
[СеДеСе])\ антидепесар нов. ( ^  ДПС [ДеПеСе]), антидесебар нов. ( ^  ДСБ 
[ДеСеБе]), антиатакист нов. ( ^  Атака), антигербер нов. и антигерберист 
нов. оказ. ( ^  ГЕРБ) и др.

2.0. Депроприални прилагателни.
2.1. Относителни прилагателни, получени чрез суфиксация.
От собствени имена се образуват относителни прилагателни, означаващи 

обща и индивидуална принадлежност и подобие.
2.1.1. Прилагателни за индивидуална принадлежност се образуват от 

антропоними и псевдоантропоними с помощта на суфиксите: -ов (от изходни 
съществителни от м.р.) и -ин (от изходни съществителни от ж.р.), напр.: Иванов 
‘който принадлежи на Иван’ (Ивановата кола), Мариин ‘който принадлежи на 
Мария’ (Мариината рокля), Елин-Пелинов ^  Елин-Пелин ‘който е създаден от, 
принадлежи на Елин Пелин’ (Елин-Пелинов разказ), Чудомиров ^  Чудомир 
(Чудомиров герой) и др. Относителните прилагателни, образувани от фамилни 
имена, завършващи на -ов, -ев (които по произход са притежателни прилага
телни), съвпадат по форма с фамилните имена, срв.: Иван Вазов и Вазов ‘който 
е създаден от, принадлежи на Иван Вазов’ (Вазов роман, Вазови съчинения), 
Димитър Талев и Талев ‘който е създаден от, принадлежи на Д. Талев’ (Талева 
четирилогия), Христо Ботев и Ботев ‘който е създаден от, принадлежи на Хр. 
Ботев’ (Ботеви стихове).

2.1.2. Прилагателни за обща принадлежност се образуват от антропоними, 
геоними и хрематоними с помощта на суфикси: -ск(и), -(ан)ск(и), -арск(и), 
-(а)джийск(и) и др., напр.: Нобелова (награда) ( ^  Нобел), вазовски (почерк) ( ^
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Вазов), габровски (музей) ( ^  Габрово), бургаски (фестивал) ( ^  Бургас), софий- 
ска (баница) ( ^  София), седесарски (кмет) нов. ( ^  СДС [СеДеСе]), бесепарски 
(лидер) нов. ( ^  БСП [БеСеПе]), депесарска (група) нов. ( ^  ДПС [ДеПеСе]), 
гербаджийски (активисти) нов. ( ^  ГЕРБ), бетеански (служители) ( ^  БТА 
[БеТеА]), кремиковски (работници) ( ^  МК Кремиковци), левскарска (атака) ( ^  
СК Левски) и др.

2.1.3. Прилагателни със значение ‘прилика, подобие с лицето, назовано с мо- 
тивиращото собствено име’: байганьовски ‘който е като на Бай Ганьо’ (байганьовска 
постъпка), сизифовски ‘който е като на Сизиф’ (сизифовски труд) и др.

2.2. Относителни прилагателни, получени чрез конфиксация.
От собствени имена се образуват и малко на брой конфиксални адективни 

деривати. Прилагателните, образувани с конфикс анти-/-арск(и), анти-/ерск(и), 
анти-/-истк(и), изразяват значението ‘такъв, който е насочен срещу това, което е 
назовано с мотивиращата основа’: антилевскарски ‘такъв, който е насочен срещу 
СК Левски’ (антилевскарски коментари), по същия начин: антицесекарски ( ^  
ЦСКА [ЦеСеКа]), антибесепарски нов. ( ^  БСП [БеСеПе]), антиседесарски нов. 
( ^  СДС [СеДеСе]), антидепесарски нов. ( ^  ДПС [ДеПеСе]), антиатакистки 
нов. ( ^  Атака), антигерберски нов. ( ^  ГЕРБ) и др. Прилагателните, оформени с 
конфикс про-/-арск(и), про-/истк(и) и др. означават ‘такъв, който подкрепя това, 
което е назовано с мотивиращата основа’: пробесепарски нов., проседесарски нов., 
продепесарски нов., прогерберски нов., проатакистки нов. оказ., прокостовистки 
оказ. ( ^  Ив. Костов) и др.

3.0. В българския език съществуват и глаголи от типа: българизира, турци- 
зира, германизира, американизира, балканизира, европеизира и под., чиято моти
вация от собствени имена обаче според нас е спорна, срв. българизира ‘придава 
български характер на нещо’. По аналогия на тези съществителни в началото на 
ХХ1 в. се образуват глаголи от названия на партии със суфикс -ира-, които означа
ват ‘придобива характера на това, което е назовано с мотивиращата основа’, срв: 
ГЕРБ се атакизира; Атака се гербизира (оказ.). На този етап подобни глаголи са 
малобройни; бъдещето ще покаже дали моделът има потенциал.

4.0. В заключение се налага изводът, че „разширяването на онимичното 
пространство”, което се наблюдава в края на ХХ и началото на ХХ1 в. (Гутшмит 
2004 -  цит. по Трифонова 2006) води и до увеличаване на броя на депроприалните 
нарицателни имена от различни словообразувателни категории, типове и модели. 
В някои категории се наблюдава разширяване на кръга по отношение на типовете 
собствени имена, служещи като мотивиращи основи за създаване на апелативна 
лексика (вж. т. 1.2.2.; 1.6.; 3.0.). Най-разпространеният начин за образуване на 
депроприални съществителни и прилагателни е суфиксацията; производни съ- 
ществителни се създават и с помощта на афиксоиди.

Всичко това показва, че в съвременния български език собствените имена 
притежават висок словообразувателен потенциал, който дава основания да се 
предполага възникването на още повече апелативни деривати от различни части 
на речта, в чието образуване участват голям набор от словообразувателни фор- 
манти.
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СТ -  словообразувателен тип

ЛИТЕРАТУРА

Аврамова 2003: Цв. Аврамова. Словообразувателни тенденции при същест- 
вителните имена в българския и чешкия език в края на Х Х  век. София: 
Херон Прес, 2003.

Аврамова 2006: Цв. Аврамова. Проблемът за словообразувателната омонимия и 
полисемия при суфиксалните деривати в славянските езици. В: Sprachliche 
Kategorien und die slawische Wortbildung. H. Burkhardt, A. Nagorko (ed.). 
Hildesheim -  Zurich -  New York: Olms, 2007, 143-162.

Бакърджиева 2011: Г. Бакърджиева. Образуване на съществителни нарицател- 
ни имена от топоними. В: Истина, мистификация, лъжа в славянските 
литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални 
славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението 
на проф. Светомир Иванчев, 22-24 април 2010 г. София: Лектура, 2011, 
206-213.

Балтова 1988: Ю. Балтова. Структура и семантика на суфиксалните същест
вителни имена в съвременния български книжовен език. (Непубликувана 
монография).

Благоева 2012: Д. Благоева. Словообразувателен потенциал на антропонимите в 
българската и чешката обществено-политическа лексика. В: Единадесети 
национални славистични четения „Време и история в славянските езици, 
литератури и култури”, София, 19 -  22 април 2012 г. (Под печат).

Гутшмит 2004: К. Гутшмит. Собствени и нарицателни имена в славянските езици. 
(Под печат) -  цит. по Трифонова 2006.

Коряковцева 1996: Е. И. Коряковцева. Статус имени действия. -  Вопросы 
языкознания, 1996, № 3, 55-66.

Крумова-Цветкова 2007: Л. Крумова-Цветкова. Семантичната категория 
количество и нейното изразяване в българския език. София: Акад. издат. 
„Проф. Марин Дринов”, 2007.

Ницолова 2008: Р Ницолова. Българска граматика. Морфология. София: Унив. 
издат. “Св. Климент Охридски”, 2008.

Парашкевов 2011: Б. Парашкевов. Отименна лексика в словника на българския 
език. Енциклопедиченречник на производни от собствени имена. Издател- 
ство „Изток-Запад”, София, 2011.

Трифонова 2006: Й. Трифонова. Собствените имена и интернационализацията на 
лексиката в българския и чешкия език след 1989 г. В: Националният език 
в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, пос- 
ветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов



Собствените имена каторесурс за образуване на нови думи в съвременния ... 31

(София, 28-29 юни 2005). София: Издат. на Съюза на учените в България, 
2006, 213-232.

Трифонова 2008: Й. Трифонова. Новите собствени имена (nomina propria) като 
източник на промени в лексиката. В: Изследвания по фразеология, лексико
логия и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. София: 
Акад. издат. „Проф. Марин Дринов”, 2008, 272-281.

Трифонова 2011: Й. Трифонова. Динамика в българската и чешката депропри- 
ални системы в края наХХвек. (Ръкопис).

Трифонова 2012: Й. Трифонова. Формални критерии за пряка апелативизация 
на проприи от чужд произход в български и чешки. В: Единадесети на- 
ционални славистични четения „Време и история в славянските езици, 
литератури и култури”, София, 19 -  22 април 2012 г. (Под печат).

Bosak, Buzassyova 1985: J. Bosak, K. Buzassyova. Vychodiska morfemovej analyzy. 
В: Jazykovedne studie XIX, Bratislava: Veda, 1985.

Dokulil 1962: Dokulil, M. Tvoren slov v destine. 1. Teorie odvozovan slov. Praha: 
Nakl. Československe akademie ved, 1962.

ES 2002: Encyklopedicky slovmk destiny. P. KarHk, M. Nekula, J. Pleskalova (ed). 
Praha: Nakl. Lidove noviny, 2002.

Šramek 1999: R. Šramek. Uvod do obecne onomastiky. Brno: Masarykova univerzita, 
1999.

ИЗТОЧНИЦИ

БНК: Български национален корпус: http://search.dcl.bas.bg/en/
Речник на новите думи в българския език. Ем. Пернишка, Д. Благоева, С. Колков- 

ска. София: „Наука и изкуство”, 2010.
Речник на новите думи и значения в българския език. Ем. Пернишка, Д. Благоева, 

С. Колковска. София: „Наука и изкуство”, 2001.

Cvetanka D. Avramova

PROPER NAMES AS A RESOURCE IN FORMING NEW WORDS 
IN MODERN LITERARY BULGARIAN

S u m m a r y

This article studies the capacities of proper nouns (nomina propria) to serve as motivating 
(producing) units in forming new words in the modern literary Bulgarian language. The author 
discusses the deproprial derivatives (substantives, and to a lesser extent verbs) formed from 
different types of proper nouns, and explores the word-formation categories and types to which 
the resultant derivations refer. The aim is to establish the motivational potential of proper nouns 
in the Bulgarian language at this stage of its evolvement.
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