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ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА*
ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН” -  БАН, 
СОФИЯ

ВИДОВЕ КЛАСИФИКАЦИИ НА АКТИВНИТЕ 
ПРЕПОЗИТИВНИ ФОРМАНТИ В БЪЛГАРСКОТО 

ИМЕННО СЛОВООБРАЗУВАНЕ

Aбстракт. Вниманието е насочено към 30-те най-активни именни препози- 
тивни морфеми в съвременния български език. След като се очертават приликите 
и разликите между префикси (същински и несъщински) и префиксоида, препо- 
зитивните форманти се класифицират в следните седем групи според различни 
критерии: 1) семантика; 2) функция -  променят/не променят категориалната харак
теристика на произвеждащата основа; 3) принадлежност към вида препозитивна 
именна подсистема на българския език; 4) участие в образуването на префиксални 
и префиксоидни именни деривати; 5) продуктивност и позиция в препозитивната 
именна подсистема; 6) произход; 7) време на навлизане в препозитивната именна 
подсистема на българския език. Словообразувателният анализ на дериватите налага 
извода, че след 1990 г. препозитивною субстантивно словообразуване в българския 
език е по-активно от адективното.

Ключови думи: префикс, префиксоид, субстантиви, адективи.

През последните две десетилетия префигирането на съществителни и прила- 
гателни имена е един от най-активните словообразувателни начини за създаване на 
нови деривати в българския език. Поради това вниманието в статията е насочено 
към 30 препозитивни морфеми, конто са с най-висок деривационен потенциал 
и които са обект на самостоятелен анализ в друго мое по-голямо изследване 
(Георгиева 2007). Това са формантите анти-, вице-, де(з)-* * 1, до-, екс-, квази-, 
контра-, макро-1, мега-1, микро-1, мини-, мулти-, не-, нео-, пара-, под-1, полу-, 
пост-, пре-1, про-1, псевдо-, ре-, свръх-, суб-1, суб-2, супер-, съ-, топ-, ултра- и 
хипер-1.1 Въз основа на анализ на 1240 деривата (906 субстантива и 334 адектива) 
словообразувателните компонента ще бъдат класифицирани в 7 групи.

* e-mail: georgieva.cv@abv.bg
1 Индексите са маркери за наличие омонимия при два форманта (когато те са формално и 

функционално тъждествени и между чиито значения на този етап от развитието на езика не се от- 
крива общ семантичен признак) или при формант и първа съставна част на композитум (когато те са 
само формално тъждествени).

mailto:georgieva.cv@abv.bg
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Преди обаче да се характеризират формантите по различии критерии2, ще 
се направи опит да се очертаят приликите и разликите между двата вида препо- 
зитивни морфеми -  префикси и префиксоиди.

Прилика между префикси и префиксоиди
Това, което дава основание префиксоидите да се разглеждат в групата на пре- 

позитивните (а не на коренните) морфеми, са общите им черти с префиксите.
I. От структурна гледна точка
1. Разположени са непосредствено пред произвеждащата основа (ПщО);
2. Съхраняват своята цялост в рамките на деривата;
3. Не променят формално морфемния шев;
4. Имат аглутинативен характер;
5. Не притежават признаци на пълнозначен компонент.
II. От семантична гледна точка
1. Непредметност (нямат субстанциално съдържание);
2. Обобщеност (има се предвид смисълът, който те внасят в деривата);
3. Принадлежност към една от групите словообразувателни форманти (по- 

нататък СФ), обединени по семантичен признак (квантитативен, квалифика- 
тивен, темпорален, йерархичен и др.);

4. Еднозначност (в повечето случаи).
III. Според ролята им в деривационная акт
1. Имат определяща, характеризираща функция по отношение на ПщО 

(т.е. те са изразители на предиката от предикатно-аргументната структура на 
деривата);

2. Участват самостоятелно в деривационния акт.
IV От гледна точка на честотността
1. Повторителност;
2. Висок деривационен потенциал (вж. още таблица 1).

Таблица 1. Прилика между префикси и префиксоиди

Стуктурни особености
1) разположени са пред ПщО
2) съхраняват своята цялост в рамките на деривата
3) не променят формално морфемния шев
4) имат аглутинативен характер

Семантика

1) непредметност
2) обобщеност
3) принадлежност към една от групите форманти, 
обединени по семантичен признак (квантитативен, 
квалификативен, темпорален, йерархичен и др.)
4) еднозначност
5) не притежават признаци на пълнозначен компонент

2 Приема се, че словообразувателният формант е основен организиращ компонент в препози- 
тивната именна подсистема, разглеждана като част от словообразувателната система на езика.



Видове класификации на активните препозитивни форманти в българското ... 547

Роля в деривационния акт 1) функция на предикат
2) участват самостоятелно

Честотност 1) повторителност
2) висок деривационен потенциал

Разлика между префикси и префиксоиди
Като префикси тук се определят препозитивните морфеми, които се харак- 

теризират със следните признаци:
I. От семантична гледна точка
I. Абстрактност.
II. От гледна точка наличие на корелация с друга единица
1. По показател функция -  възможно е префиксите да имат за корелат 

друга препозитивна морфема, т.е. омонимичен префикс: де(з)-1 ‘отстраняване 
на признак’ в деполитизация / де-2 ‘производност’ в десубстантив, под-1 ‘част 
от нещо, назовано от ПщО’ в подпапка и ‘второ място в дадена йерархия’ в под- 
изпълнител / под-2 ‘местоположение по-ниско от нещо’ в подснимков материал, 
пре-1 ‘повторност’ в преакредитиране / пре-2 ‘много висока степен на признак’ 
в предобър, про-1 ‘подкрепа, поддържане’ в прокомунизъм / про-2 ‘заместване’ в 
проконсул, суб-1 ‘подчиненост, подразделение’ в субрегион / суб-2 ‘много малък’ 
в субкомпактен автомобил.

2. По показател форма -  възможно е префиксите да имат за корелат не- 
пълнозначна дума. Така например до- / до, не- / не, под- / под, свръх- / свръх и 
др. имат за корелат предлог или частица (тях можем да ги определим още като 
несъщински префикси), докато де(з)-1 / 0 , пара- / 0 , ре- / 0 , съ- / 0  и др. нямат 
за корелат предлог или частица (тях можем да ги определим още като същински 
префикси) (вж. още таблица 2).

Като префиксоиди се определят препозитивните морфеми, които се харак- 
теризират със следните признаци:

I. От семантична гледна точка
I. Относителна конкретност.
II. От гледна точка наличие на корелация с друга единица
1. По показател функция -  не се съотнасят с омонимичен префиксоид.
2. По показател форма -  възможно е да имат за корелат коренна морфема 

или пълнозначна дума. Така например макро-1, мега-1, микро-1 и хипер-1 имат 
за корелат първа съставна част на заети сложни образувания (срв. макро-2 ‘ком- 
пютърен’ в макроезик, мега-2 ‘милион’ в мегават, микро-2 ‘който е милионна 
част от нещо’ в микроампер и хипер-2 ‘който се отнася до представяне в интер
нет’ в хиперроман), а вице-, контра-, полу-, супер-, топ- и др. имат за корелат 
вторично образувана пълнозначна единица -  съществително, прилагателно име 
или наречие (вице ‘вицепрезидент’, контра ‘противник, опозиционер’, супер 
‘чудесно’ или ‘много добър’ и др., напр.: Георги Първанов заряза [лози] два 
пъти, вицето Марин се вози на файтон. 24 часа, 2003, бр. 44; Подсъзнателно



548 Цветелина Георгиева

провинцията е контра на надменните .. софиянци. Градски вестник, 2009, бр. 
58; -  Как си? -  попита той. -  Супер! -  каза тя. Култура, 2009, бр. 45); Той е 
супер!3 (вж. и таблица 2).

Таблица 2. Разлика между префикси и префиксоиди

ПРЕФИКСИ ПРЕФИКСОИДИ
същински несъщински

I. Семантика абстрактност относителна
конкретност

I I  Корелация
1. По ф у н к ц и я  
(с друга препозив- 
на морфема)

де(з)-1 с де-2, под-1 с под-2, пре-1 с 
пре-2, про-1 с про-2, суб-1 със суб-2 не

2. По ф о р м а
а. скоренна морфема

не
мега-1, микро-1, макро- 
1, хипер-1

б. с пълнозначна дума 
(съществително, 
прилагателно име 
или наречие)

не
вице-, контра-, полу-, 
супер- и др.

в. с непълнозначна дума 
(предлог или частица) не

[де(з)-1, пара-, 
ре-, съ- и др.]

до- / до, не- / 
не, под- / под
и др.

не

Трябва да се посочи още, че словообразувателният анализ на именните дери- 
вати налага извода, че новите производни се създават не само по традиционните 
нетранспониращи схеми Pref + Sub = Sub4 (мегадело) и Pref+ Ad = Ad (нерегламен- 
тирани плащания), но и по транспониращата схема Pref + Sub = Ad. Дериватите, 
образувани по последната схема, могат да се определят като оказионализми, напр. 3 4

3 По-особен е случаят с анти-. В настоящото изследване анти- се определя като префиксоид, 
макар че в най-ново време, предимно в речта, се среща употреба на предлог със същата форма, 
срв.: Демонстрации „про” и „анти” Путин (заглавие) Стандарт, 2012, бр. 6929. На тази употреба 
обаче може да се противопоставят други -  анти като прилагателно име със значение ‘отрицателен, 
осъдителен’ (срв.: Антиматерията все пак не е напълно „ ант и”. http://bg.in-other-news.com) и като 
съществително име със значение ‘противник, опозиционер’ (срв.: Оруел е изключително интересна 
личност и е ... смешно да бъде обявяван едностранчиво за „про” или „ант и” нещо. bg.altermedia. 
info). Тази специфика е също аргумент в полза на определянето на анти- като префиксоид.

При про-1 също е настъпила частична лексикализация, срв.: Мисля, че всички — и про, и анти, 
са закачени на един ченгел, който обслужва крайната цел — конгреса на БСП  (yvox.net); Досега 
симптоматично липсват „про” и „анти” отзиви за „Лирика 2001 ” (slovo.bg); При ГЕРБ гласува- 
нето е про или анти лидера им (вж. още Георгиева 2009). Съществуването обаче на формант про-2 
в системата на езика, както и зависимостта на свободната единица про от наличието на нейния 
антоним анти в текста (вж. посочените по-горе примери), е причина про-1 (за разлика от анти-) да 
бъде причислен към префиксите.

4 С Pref се отбелязва препозитивната морфема -  префикс и префиксоид.

http://bg.in-other-news.com
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антиДПС в текста: Смъртта на Емин целяла дараздуха антиДПС и антитурска 
кампания (mediapool.etaligent.het). Тук двете лексеми -  антиДПС и антитурска 
принадлежат към една и съща част на речта, свързани са със съчинителна връзка 
и изпълняват една и съща синтактична служба в изречението -  на определения 
(поясняват лексемата кампания). Дериватът антиДПС по значение и функция се 
съотнася с друга част на речта в сравнение с произвеждащата единица5. Новият 
тип образувания са с предикатна функция и в случаите, когато заедно с други 
изменяеми прилагателни имена са част от съставно именно сказуемо, напр. 
Въпреки че официално протестът е антиправителствен, неговият подтекст е 
антикомунистически, анти-БСП и антируски. Земя, 2009, бр. 9.

И така, препозитивните форманти се класифицират в седем групи според 
различни критерии: 1) семантика; 2) функция -  променят/не променят категори- 
алната характеристика на ПщО; 3) принадлежност към вида препозитивна именна 
подсистема на българския език; 4) участие в образуването на префиксални и 
префиксоидни именни деривати; 5) продуктивност и позиция в препозитивната 
именна подсистема; 6) произход; 7) време на навлизане в препозитивната именна 
подсистема на българския език.

I. Семантична класификация
1. СФ с к в а н т и т а т и в н о - к в а л и ф и к а т и в н о  значение
1. 1. СФ с квантитативно-квалификативно значение
1. 1. 1. СФ със значение ‘много висока степен на проява на признак’: мега-1 

(мегахотел, мегаинвестиционен проект), мулти-1 (мултимилиардер, мултина- 
ционална компания), свръх- (свръхнатоварване, свърхевтина версия), супер- 
(супериндустрия, суперуспешен концерт), ултра- (ултранасилие, ултрауспешен 
старт), хипер-1 (хипермагазин, хиперактивна маса);

1. 1. 2. СФ със значение ‘много ниска степен на проява на признак’: мини- 
(миникриза, миниготварска печка), полу- (полудемокрация, полукриминална 
процедура).

1. 2. СФ с квалификативно значение
1. 2. 1. СФ със значение ‘изключителна степен на проява на признак’: топ- 

(топполицай, топсекретна служба);
1. 2. 2. СФ със значение ‘подобие, но нетъждественост’
1. 2. 2. 1. ‘мнимо, лъжливо подобие’: псевдо- (псевдогрип, псевдограждан

ско общество);
1. 2. 2. 2. ‘привидно, мнимо подобие’: квази- (квазистудент, квазиправи- 

телствена институция);

5 Срв. още: На този фон пристигна Симеон. Онова обществено мнозинство — анти-европей- 
ско и ант и-С ДС ..., което беше оставено без представителство във властта, почти веднага го 
припозна като „свой“. Демокрация, 2001, бр. 55; Двете крайнодесни партии, коиторазположиха 
предизборните си кампании върху антиимигрантска и анти-ЕС платформа, нанесоха голям удар 
на политическото управление на Австрия. Банкеръ, 2008, бр. 40. (Подобии образувания се срещат 
и в други славянски езици, напр. в руски.: Ант и-ЕС  Левая партия, напротив, понесла катаст
рофические потери. http://piratemedia.ru/news/pirates/world/item/2323-ruleaks-arrrr-shvedskie-piratyi- 
otpravlyayutsya-v-bryussel.html.)

http://piratemedia.ru/news/pirates/world/item/2323-ruleaks-arrrr-shvedskie-piratyi-otpravlyayutsya-v-bryussel.html
http://piratemedia.ru/news/pirates/world/item/2323-ruleaks-arrrr-shvedskie-piratyi-otpravlyayutsya-v-bryussel.html
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1. 2. 2. 3. ‘подобие, но нетъждественост", ‘отклонение": пара- (парамедик, 
парафармацевтичен продукт; паранормално).

1. 3. СФ с квантитативно значение
1. 3. 1. СФ със значение ‘много висока степен на проява на признак": макро-1 

(макропоказател, макрофинансова стабилност);
1. 3. 2. СФ със значение ‘много ниска степен на проява на признак" -  микро-1 

(микрозаем, микросоциална среда), суб-2 (субкомпактен автомобил).
2. СФ със значение ‘о т р и ц а н и е , п р о т и в о п о л о ж н о с т  "
2. 1. ‘насоченост срещу/против на нещо": анти- (антидемокрация, анти- 

пазарна политика), контра- (контраизявление);
2. 1. ‘противоположност (на)/противопоставяне": анти- (антикултура), 

контра- (контраоферта, контрапродуктивен начин), не- (нехристиянин, не- 
регламентирани плащания).

3. СФ със значение ‘п о д к р е п а  ": про-1 (прокомунизъм, про-САЩ прави- 
телство).

4. СФ с й е р а р х и ч н о  значение
4. 1. ‘втори в дадена иерархия, заместник по отношение на друг": вице- 

(вицешеф, вицеевропейски шампион), под-1 (поддиректор);
4. 2. ‘подразделение (подчинена част)": под-1 (подкомисия), суб-1 (субсис

тема).
5. СФ с т е м п о р а л н о  значение
5. 1. ‘предходност": до- (доболнична помощ), екс- (екслидер, експрезидент- 

ски съветник);
5. 2. ‘следходност": пост- (постсоциализъм, посткомунистически пос

ледователи), нео- (неоконсерватор), пре-1 (препродажба, преструктурирано 
министерство), ре- (ребалканизация, рефинансираща институция).

6. СФ със значение ‘о т с т р а н я в а н е ": де(з)-1 (декриминализация).
7. СФ със значение ‘с ъ в м е с т н о с т ": съ- (съпокровител, съпредседа- 

телска комисия).

II. Класификация според функцията на СФ: променя/не 
променя категориалната характеристика на 
произвеждащата основа6

1. Модификационни (не променят категориалната характеристика на ПщО): 
анти-, вице-, де(з)-1, до-, екс-, квази-, контра-, макро-1, мега-1, микро-1, мини-, 
мулти-1, не-, нео-, пара-, под-1, полу-, пост-, пре-1, про-1, псевдо-, ре-, свръх-, 
суб-1,2, супер-, съ-, топ-, ултра-, хипер-1;

6 За възможността префиксите да доведат до различие между категориалната характеристика 
на деривата и на произвеждащата дума е посочено и в Английские неологизмы (Неологизми 1983). 
В изследването префиксалните прилагателни имена в английския език се разглеждат като прина- 
длежащи към една от двете схеми -  транспонираща или нетранспонираща. Р С. Манучарян също 
отбелязва наличието на отрицателни префикси в арменския език, които изпълняват „характерна за 
суфикса функция на транспозиция в друга част на речта“ (Манучарян 1974: с. 33).
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2. Конвертиращи (променят категориалната характеристика на ПщО): анти-, 
екс-, про-1.

III. Класификация на СФ според принадлежността им към 
вида препозитивна именна подсистема

Въз основа на предварително направен словообразувателен анализ на 
активните форманти в българския език можем да определим към този момент 
състава на двете подсистеми (префиксална и префиксоидна) на препозитивната 
именна подсистема.

1. Префиксална подсистема: де(з)-1, до-, не-, пара-, под-1, пост-, пре-1, про-1, 
ре-, свръх-, суб-1, суб-2, съ-, ултра-;

2. Префиксоидна подсистема: анти-, вице-, екс-, квази-, контра-, макро-1, 
мега-1, микро-1, мини-, мулти-1, нео-, полу-, псевдо-, супер-, топ-, хипер-1.

IV. Класификация според участието на СФ в образуването 
на префиксални и префиксоидни именни деривати

1. Присубстантивни (образуват само субстантиви): де(з)-1, нео- и под-1;
2. Приадективни (образуват само адективи): до-, суб-2;
3. Присубстантивно-приадективни (образуват и субстантиви, и адективи): 

анти-, вице-, екс-, квази-, контра-, макро-1, мега-1, микро-1, мини-, мулти-1, 
не-, пара-, полу-, пост-, про-1, пре-1, псевдо-, ре-, свръх-, суб-1, супер-, съ-, 
топ-, ултра-, хипер-1. V. VI. V. VI.

V. Класификация на СФ според тяхната продуктивност и място в 
препозитивната именна подсистема

Въз основа на статистически данни от предварително направен анализ 
на производни с продуктивни препозитивни морфеми може да се определи по 
следния начин мястото на всеки СФ в препозитивната именна подсистема, която 
условно приемаме, че се състои от ядро и периферия със съответните рангове:

я д р о
I ранг -  с и л н о п р о д у к т и в н и :  анти-, екс-, не-, свръх-, супер-,

топ-;
II ранг -  с р е д н о п р о д у к т и в н  и: квази-, контра-, мега-1, мини-, 

пре-1, псевдо-, ре-, съ-;
п е р и ф е р и я
I ранг -  о г р а н и ч е н о п р о д у к т и в н и :  микро-1, под-1, пост-;
II ранг -  н и с к о п р о д у к т и в н и :  вице-, де(з)-1, до-, макро-1, 

мулти-1, нео-, пара-, полу-, про-1, суб-1, суб-2, ултра-, хипер-1.

VI. Класификация на СФ според произхода им
1. Домашни: до-, не-, под-1, полу-, пре-1, свръх-, съ-;
2. Чужди: анти-, вице-, де(з)-1, екс-, квази-, контра-, макро-1, мега-1, микро-1, 

мини-, мулти-, нео-, пара-, пост-, про-1, псевдо-, ре-, суб-1, суб-2, супер-, топ-, 
ултра-, хипер-1.
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VII. Класификация на СФ според време на навлизане
в препозитивната именна подсистема на българския език

1. Форманти, функциониращи в българския език и преди 90-те години на 
ХХ век: анти-, вице-, де(з)-1, до-, екс-, квази-, контра-, макро-1, мега-1, микро-1, 
мини-, мулти-, не-, нео-, пара-, под-1, полу-, пост-, пре-1, про-1, псевдо-, ре-, 
свръх-, суб-1, супер-, съ-, ултра-, хипер-1;

2. Форманти, функциониращи в българския език от последното десетилетие 
на ХХ век: топ- и суб-2.

Предложените седем типа класификации имат за цел да илюстрират по-пъл- 
но разглежданите препозитивни морфеми, да посочат тяхната продуктивност и 
мястото им в българската препозитивна именна подсистема. Словообразувател- 
ният анализ на езиковия материал налага извода, че в най-ново време (след 1990 
г.) препозитивното субстантивно словообразуване в българския език е по-активно 
от адективното.

Въз основа на изследвания материал може да се посочи, че най-голяма 
активност при създаване на именни (субстантивни и адективни) деривати в бъл- 
гарския език проявява формантът супер-, следван от екс-, топ-, свръх-, не- и 
анти-. Конкретно при субстантивите също най-висока продуктивност има 
препозитивната морфема супер-, докато при адективите първо място се заема 
от домашния префикс не-.

В конкуренцията между домашни и чужди интернационални форманти 
при образуване на чисти префиксални и префиксоидни деривати надмощие 
имат чуждите. Този факт налага извода, че в българската препозитивна именна 
подсистема тенденцията към интернационализация доминира над тенденцията 
към национализация (автохтонизация), което е характерно и за останалите сла
вянски езици.

Създаването на префигирани деривати е проява на засилващите се аглу- 
тинативни черти в българския език, водещи до определени промени в неговата 
типологична характеристика7.

СЪКРАЩЕНИЯ

ПщО -  произвеждаща основа
СФ -  словообразувателни форманти
Pref -  препозитивна морфема (префикс и префиксоид)

7 Статията е изготвена в рамките на проект ДТК 02/52 от 17.12.2009 г., финансиран от Фонд 
„Научни изследвания” към МОМН на Република България.
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Cvetelina Georgieva

CLASSIFICATION TYPES OF ACTIVE PREPOSITIVE FORMANTS 
IN THE BULGARIAN NAME WORD-BUILDING

S u m m a r y

Attention is paid to the 30 most active name prepositive morphemes in contemporary 
Bulgarian language. Attempt was made to outline the similarities and differences between pre
fixes (essential and non-essential) and prefixoids, then prepositive formants were classified in 
the following seven groups according to the various criteria: 1) semantics; 2) function -  they 
modify/ they do not modify the categorical features of the forming basis; 3) belonging to the 
type of prepositive name sub-system of the Bulgarian language; 4) participation in the forma
tion of prefix and prefixoid name derivatives; 5) productivity and position in the prepositive 
name sub-system; 6) origin; 7) time of entering the prepositive name sub-system of the Bulgar
ian language.

The word-building analysis of language material arrived to the conclusion that in modern 
times (after 1990) prepositive substantive word-building in the Bulgarian language is more ac
tive than the adjective one.


