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ЖИТЕЛСКИТЕ И НАРОДНОСТНИ ИМЕНА 
ОТ МЪЖКИ РОД В БЪЛГАРСКИЯ 

И ЧЕШКИЯ ЕЗИК С ОГЛЕД НА ТЯХНОТО 
ЛЕКСИКОГРАФСКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Abstract: The paper deals with the nouns used to denote persons based on their be-
longing to a specific inhabited location, with regard to their description in voluminous 
monolingual dictionaries of Bulgarian and Czech languages. The problem considered is 
whether masculine nouns in the singular refer to persons marked ‘male’ or persons un-
marked by sex. It is concluded that masculine nouns in both languages express two mean-
ings to be reflected in lexicographic definitions consistently – a general one (‘a person 
unmarked by sex’) and a narrower one (‘a male’).

Key words: names of inhabitants, ethnic names, masculine gender, masculine sex, 
lexicographic definition, general meaning, narrower meaning

Жителските и народностните имена от мъжки род от типа: варненец, 
карловец, габровец, пазарджиклия, добричлия, плевенчанин, добруджанец; 
българин, чех, поляк, американец, бразилец, турчин; чеш. Brňan/Brňák, Pra-
žan/Pražák, Moravan/Moravák, Olomoučan, Evropan; Bulhar, Čech, Angličan, 
Korejec, Marokánec и др. са богато застъпени в словника на многотомните 
речници на българския и на чешкия език – Речника на българския език (т. 1 – 
13), по-нататък РБЕ, и Slovník spisovného jazyka českého (по-нататък SSJČ). Но 
при анализа на съществителните имена – както в речниците поотделно, така 
и при тяхната съпоставка, възникват някои въпроси, свързани с лексикалното 
значение (или значения) на разглежданите имена, и с начина на лексикограф-
ското им представяне. Като се има предвид, че многотомният РБЕ все още 
не е завършен, а от друга страна, вече започна преиздаването на първите му 
томове (преработени и допълнени), както и че от времето на издаване на пър-
вите томове на многотомния речник на чешкия език е изминал половин век1, 
смятаме, че поставянето и обсъждането на тези въпроси от днешна гледна 
точка ще бъде от полза за по-нататъшната лексикографска обработка на из-
следваните единици.

На първо място, възниква въпросът за това какво точно назовават мъж-
кородовите съществителни имена от типа българин, софиянец; Čech, Pražák 
– лице без оглед на неговия пол или лице от мъжки пол. На второ място, 
трябва да се отговори на въпроса дали лексикографските дефиниции по-
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сочват адекватно лексикалното значение (лексикалните значения) на тези 
съществителни.

В SSJČ жителските и народностни имена са представени по два основни 
начина. Половината от ексцерпираните (общо приблизително 200) същест-общо приблизително 200) същест-приблизително 200) същест-
вителни в речника са оставени без тълкуване. Те са посочени в статията на 
съответния топоним, с който са свързани в мотивационни отношения2 в съот-
ветствие с принципите за съставяне на речниковите статии, изложени в пред-
говора на речника. Там пише, че съществителните, назоваващи лица според 
тяхната принадлежност към определено място (jména obyvatelská) от мъжки и 
женски род се представят в статията на съответното название за място, без да 
бъдат тълкувани, напр. Evropa...; Evropan (Evropanka). В някои случаи е об-; Evropan (Evropanka). В някои случаи е об-. В някои случаи е об-
ратно – например имената на държавите, завършващи на -sko, обикновено не 
се представят като заглавки, а се включват в статията на съответното народ-
ностно название, напр. Dán (Dánka)...; Dánsko (SSJČ, I: XVI).

Останалите съществителни се тълкуват в самостоятелни статии, в които 
на първо място се изписват мъжкородовите съществителни, а след тях в скоби 
в същия шрифт (получер) – съответните женскородови имена. От този начин 
на представяне читателят остава с впечатлението, че наред с мъжкородовите, 
заглавни думи са и женскородовите съществителни, което означава, че де-
финицията на лексикалното значение (ЛЗ), която следва, се отнася за двете 
заглавки. Това впечатление се потвърждава и от предговора на речника (вж. 
SSJČ, т. 1: XV).

Самите дефиниции съдържат лексеми, назоваващи лице, немаркирано по 
отношение на признака ‘пол’: obyvatel ‘жител’, rodák ‘земляк’ и příslušník, 
рядко člen ‘член’. Срв. напр.3:

Belgičan, -a m... (Belgičanka, -y ž.) obyvatel Belgie...
Rakušan, -a m. (Rakušanka, -y ž.) obyvatel Rakouska...
Hanák, -a... m. (Hanačka..., -y ž.) obyvatel Hané, rodák z Hané...
Mnichovan, -a (...) m. (Mnichovanka (...), -y ž.) rodák z Mnichova, obyvatel 

Mnichova...
Slezan, -a (...) m. (Slezanka (...), -y ž.) obyvatel Slezska...
Angličan, -a m... (Angličanka, -y ž.) příslušník anglického národa; obyvatel 

Anglie...
Bulhar, -a m. (Bulharka, -y ž.) příslušník jihoslovanského národa obývající-

ho Bulharsko...
Polák..., -a m. (Polka,... -y ž.) příslušník západoslovanského národa obýva-

jícího Polsko...

В еднотомния БТР жителските имена са представени по сходен начин. В 
него обаче двете лексеми – мъжкородовата и женскородовата, са равнопоста-
вени, изписани са една до друга като заглавки на обща статия, което ясно по-
казва, че дефиницията на ЛЗ, която следва, се отнася и за двете единици, срв.:
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добруджанец м. и добруджанка ж. Българин, който е роден и живее в 
Добруджа.

софиянец м. и софиянка ж. Човек, който е роден или живее в София.
тракиец м. и тракийка ж. Жител на днешна Тракия.
словенец м. и словенка ж. Човек от основното население на Словения, 

гражданин на Словения. 

Този начин на представяне на мъжкородовите и женскородовите същест-
вителни е обект на основателни критики (вж. напр. Божилова 1983; Балтова 
2007), затова тук няма да бъде коментиран подробно. Не може да не отбеле-
жим обаче, че според речниковите статии мъжкородовите и женскородовите 
жителски имена би трябвало да имат едно и също лексикално значение (т.е. 
би трябвало да се определят като синоними) – факт, който е в противоречие с 
езиковата действителност.

В многотомния РБЕ, който е във фокуса на настоящото изследване, мъж-
кородовите, женскородовите (както и среднородовите) жителски имена с ос-
нование се тълкуват отделно, в самостоятелни статии. От дефинициите на 
мъжкородовите имена обаче излиза, че някои съществителни назовават само 
лице от мъжки пол, а други назовават лице (човек) изобщо, т.е. лице, немар-
кирано по признака ‘пол’.

Със значението ‘лице’ са представени около 40 от общо приблизително 
200 включени в словника съществителни имена, а със синонимното значение 
‘човек’ – 16 лексеми, срв. напр.: 

АНГЛИЧАНИН... м. Лице от основното население на Англия...
ВАРНЕНЕЦ... м. Лице, което е родено или живее във Варна.
ИСПАНЕЦ м. Лице от основното население на Испания.
ПАНАГЮРЕЦ м. Лице, което е родено или живее в Панагюрище.
БЕЛАРУСИН м. Човек от основното население на Беларус...
БЛАГОЕВГРАДЧАНИН м. Човек, който е роден или живее в Благоев-

град.

Около 120 съществителни са представени в речника със значението 
‘мъж’, напр.:

АЛЖИРЕЦ... м. Мъж от основното население на Алжир...
АФРИКАНЕЦ... м. 1. Мъж от някой от народите, населяващи Африка...
БУРГАЗЛИЯ... м. Мъж, който е роден или живее в Бургас.

Срв. още дефинициите на: австриец, бразилец, брациговец, брациговча-
нин, европеец, еленчанин, иракчанин, казанлъчанин, канадец, ломчанин, лон-
дончанин, мексиканец, пазарджиклия и др.

Няколко съществителни (балканец, византиец, гасконец, каталонец и 
др.) са представени със значение ‘жител’ (като единствено значение или като 
едно от значенията на многозначните думи), срв.:
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АТИНЯНИН... м. 1. Истор. Жител на древногръцкия град държава Ати-
на... 2. Човек, който е роден или живее в Атина...

БАЛКАНЕЦ... м. 1. Жител на Балканския полуостров...

В няколко случая значението (или едно от значенията) се представя с 
лексемата ‘гражданин’, срв.:

ВЕЛИКОМОРАВЕЦ... м. Гражданин на Великоморавското княжество...
КАЗАХСТАНЕЦ... м. 1. Гражданин на Казахстан... 2. Мъж от основното 

население на Казахстан; казах...
ОСМАНЕЦ... м. 1. Истор. Гражданин на Османската империя (по името 

на Осман I...). 2. Остар. Турчин... – От тур. собств.

Няколко съществителни са представени в речника с основна форма за 
мн. ч. Сред тях са: българи, индонезийци, иракци, нормандци, нубийци и др., 
срв.:

БЪЛГАРИ мн., ед. българин м. 1. Европейски южнославянски народ с 
общ език и национално съзнание, който населява територията на Република 
България и области извън държавните £ граници (...). 2. Жителите (граждани-
те) на България, включително и тези с друго, небългарско етническо съзнание 
(...). 3. Истор. Древен народ с развита духовна и материална култура, който 
при преселението си от Средна Азия към Европа (II–Х в.) обитавал различни 
земи и създал няколко държави (Велика България, Волжко-Камска България 
и др.; прабългари, първобългари...

Показателно е обаче, че в първото издание на 1-ви том от 1977 г. речни-
ковата статия на българин е представена от формата за ед.ч. и само с едно 
значение, срв.:

БЪЛГАРИН, мн. българи, м. Мъж от основното население на България.
Срв. също:
ИНДОНЕЗИЙЦИ, мн., ед. (рядко) индонезиец м. Основното население 

на Индонезия и Малайския архипелаг...
ИРАКЦИ мн. Етническо име на основното население на Ирак...; ирак-

чани.
Но: ИРАКЧАНИН, мн. иракчани, м. Мъж от основното население на 

Ирак. (!)
При други съществителни формата за мн.ч. е дадена като ново значение 

или нюанс в значението (отделено с две наклонени черти), срв.:
ИРАНЕЦ... м. 1. Мъж от основното население на Иран... 2. Само мн. 

Общо название на група народи, говорещи ирански езици, населяващи Иран, 
Афганистан...

МАНДЖУРИН... м. 1. Мъж от народностното население, което обитава 
областта Манджурия... 2. Само мн. Мъжете, жените и децата на това населе-
ние.
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НЕПАЛЕЦ... м. Мъж, който е роден или живее в Непал. // Само мн. 
Мъже и жени от основното население на Непал.

НИГЕРЕЦ... м. Мъж, който е роден или живее в Нигер. // Само мн. Мъже 
и жени от основното население на Нигер.

НИГЕРИЕЦ... м. Мъж, който е роден или живее в Нигерия. // Само мн. 
Мъже и жени от основното население на Нигерия.

НИКОПОЛЧАНИН... м. Мъж, който е роден или живее в гр. Никопол... 
// Само мн. Лица (мъже и жени), които са родени или живеят в гр. Никопол.

МАЛАЕЦ... м. 1. Само мн. Група родствени народи, населяващи Малай-
зия и част от Индонезия... 2. Мъж, който произхожда от тези народи...

НОРВЕЖЕЦ... м. 1. Само мн. Германоезична народност – основната, 
преобладаваща част от населението на Норвегия... 2. Мъж от тази народност.

От примерите се вижда, че преобладаващата част от съществителните в 
м.р. съдържат в дефинициите на лексикалното си значение лексемите лице, 
човек (които са синоними) и мъж; останалите, чието ЛЗ се тълкува с помо-
щта на лексемите жител и гражданин, също съдържат в значението си се-
мата ‘лице’/‘човек’ която е немаркирана по признака ‘пол’. Следователно от 
парафразите на ЛЗ излиза, че половината от съществителните назовават лице 
(човек) без оглед на неговия пол, а другата – лице от мъжки пол. 

Има ли основания за подобни различия в тълкуването? Езиковата дейст-
вителност според нас показва, че няма. Това означава, че лексикалните дефи-
ниции на разглежданите съществителни би следвало да се уеднаквят. Кое от 
двете значения обаче – ‘лице’ или ‘лице от мъжки пол’, изразяват тези имена 
– значение, което би следвало да бъде отразено в речника?

Някои български езиковеди смятат, че за основна, речникова форма на 
названията на лица според тяхната народностна принадлежност (етноними-
те) трябва да се приеме формата за мн.ч., тъй като тя изразява събирателно 
значение (вж. напр. Димов 1983; Балкански 1987; Буров 2004: 171 и цитирана-
та там литература). Привържениците на това мнение основават идеята си на 
твърдението, че мъжкородовите съществителни в ед.ч. изразяват само значе-
нието ‘мъж’, т.е. те са маркирани по признак ‘пол’, така, както са маркирани и 
женскородовите съществителни, т.е. българин и българка се намират помеж-
ду си в еквиполентна опозиция (вж. по-подробно Буров 2004: 171–172). Срв.:

               българ-ИН ‘лице мъж’
българи ‘българският народ’  ╱
                                                  ╲
                                                      българ-КА ‘лице жена’

  (Буров 2004: 172).

Според Ст. Буров семантичната асиметрия между формите за ед. и мн.ч. 
на етнонимите може да бъде представена по следния начин: 
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естонец

1. естонци (само множ. число). Естонският народ.
2. естонец (ед. – множ. число). Мъж, който по произход принадлежи към 

основното население на Естония (Буров 2004: 171).
Както бе показано по-горе, авторите на РБЕ сякаш са се вслушали в 

тези препоръки и във второто, преработено издание на първи том (прене-
брегвайки мнението на един от членовете на авторския колектив в лицето 
на М. Божилова – вж. Божилова 1983) са представили събирателното значе-
ние или, по определението на Божилова, „значението за съвкупност“ като 
първо, респективно – формата за мн.ч. като представителна. Дали това е 
оправдано?

Още М. Божилова по повод критиката на Д. Димов (Димов 1983) спра-
ведливо отбелязва, че формата за мн.ч. не означава само много или всички 
лица (мъже и жени), но и много или всички мъже (Божилова 1983). Впрочем, 
този факт е отразен при представянето на съответните лексеми в РБЕ. Дори 
когато дадено съществително е представено с форма за мн.ч. (срв. българи, 
индонезийци, иракци и др.), задължително след това е посочена неговата фор-
ма в ед.ч. Това означава, че значенията, които следват, се отнасят за двете 
граматически форми на съответната лексема – в ед. и мн.ч.

Ако се вгледаме в употребата на мъжкородовите съществителни в ед.ч. 
от типа българин, софиянец в речта, ще видим, че те изразяват две значения 
– тясно (‘лице от мъжки пол’) и по-широко, генерично (‘лице/човек без оглед 
на неговия пол’). Същото се отнася и за чешкия език. И в двата езика обаче 
много по-често общото значение се изразява с помощта на формата за мн.ч. 
на мъжкородовите съществителни, поради което в текста често двете форми 
– за ед. (в генерична употреба) и за мн. ч., се редуват. Срв. напр.:

Co Čech, to muzikant (посл.). To by Čech neřekl.
Sedm zvyků, které Evropan nepochopí.4 
Nejhorší řidič? No přece Pražák! (...) Logicky by se dalo soudit, že styl jeho 
řízení nezáleží na tom, kde člověk žije. S tímto tvrzením já však zásadně 
nesouhlasím. Takže – kdo jsou nejhorší řidiči? Říká se, že jsou to Pražáci. (...) 
Na silnici dle mého názoru mohou způsobit více problémů, než řidič agresivní 
(tedy ten údajný Pražák)...5

Dopravní nehody: Pražák bourá méně než Ostravák! (...) Ostraváci předběhli 
Pražáky a umístili se na předním místě v nehodovosti.6

Eurobarometr: Češi si zapálí častěji než průměrný Evropan.7

Evropan věří obyčejnému člověku – díky Facebooku.8

Průměrný Evropan nakoupí na internetu 2-3krát měsíčně.9

Със 167 лв. средно на месец живее софиянецът, а семействата в столи-
цата разполагат средно с 434 лв., показаха предварителните данни от 
изследване на НСИ.10 
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Българинът, поне живеещият в София българин, е изправен пред вълну-
ващ избор.11 Кой българин, освен Лили Иванова, е пял в зала „Олимпия“ 
в Париж?12

В шоубизнеса засичали ли сте се със Силви Вартан? – Никога не се е 
случвало. Но тя е първият българин, изнесъл не един, а десетки концер-
ти в зала „Олимпия“.13 

Интересно е, че застъпниците на хипотезата в българския език предста-
вителната, речниковата форма на мъжкородовите съществителни за народно-
стна принадлежност да е формата за мн.ч., не споменават нищо за жителските 
имена, които не назовават народности, като софиянец, европеец и др. Тъкмо 
обратното – те сами посочват възможността чрез мъжкородовата форма в 
единствено число на тези съществителни (както и на съществителни от други 
семантични групи) да се назове и лице от женски пол. �е си позволим един 
по-голям цитат от изследването на Ст. Буров „Познанието в езика на българи-
те“: „Изискването за координация по женски пол в биноминативни изречения 
(...), които съответстват на съждения от типа the so-and-so is the so-and-so, 
напр. Елена Мутева е първата българска поетеса, може да бъде наруше-
но, ако координацията създава условия за двусмислица. В посочения пример 
сингуларният израз първата българска поетеса се отнася до екстензионала 
на жените поети, като знанието за това е предимно екстралингвистично, но 
изречението Тя е първата студентка, завършила с пълно отличие може да 
бъде разчетено като (1) първата студентка от екстензионала изобщо на сту-
дентите и (2) първата студентка от екстензионала на студентките“ (Буров 
2004: 185–186). По същия начин авторът коментира и изречението Камелия 
Тодорова е първият актьор, подписал договор за предстоящия сезон. „Макар 
и двата именни израза Камелия Тодорова и първият актьор да имат тъжде-
ствен референт – изтъква Буров – не може да се използва съществителното 
актриса вместо актьор, тъй като това би довело до съществена промяна в ин-
формационната стойност на изказването.“ (Буров 2004: 186). В подкрепа на 
своята теза авторът цитира и примерите на В. Сумрова (Сумрова 2001–2002: 
121): Госпожа Л’Ореал е най-богатият европеец, защото, както се оказ-
ва, тази жена е най-богатият човек в Европа; Тя не е само най-богатата 
жена в Европа, тя е най-богатият европеец. Продължавайки разсъжденията 
на Буров, ще кажем, че в горния контекст употребата на женскородовото съ-
ществително европейка би означавало, че госпожа Л’Ореал е най-богата сред 
европейките, но не и сред европейците изобщо. 

Ако се върнем на цитираните по-горе примери за употреба на съществи-
телното българин по отношение на лице от женски пол (Силви Вартан, Лили 
Иванова), ще видим, че между тях и цитираните от Ст. Буров примери за 
употребата на европеец няма разлика. Могат да бъдат посочени още много 
случаи на подобна употреба.
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В заключение: мъжкородовите съществителни от типа българин, софия-
нец, Čech, Pražan в българския и чешкия език назовават: 1) лице, принадлежа-
що към определено географско място и/или народност; 2) мъж, принадлежащ 
към определено географско място и/или народност. Генеричното, общото зна-
чение се разкрива само в контекст. Употребено изолирано, извън контекст, 
мъжкородовото съществително се свързва на първо място със значението 
‘лице от мъжки пол’. Този факт би трябвало да бъде отразен последователно 
в дефинициите не само на многотомните, но и на еднотомните тълковни реч-
ници на двата езика.

СЪКРАЩЕНИЯ

ЛЗ – лексикално значение

БЕЛЕЖКИ
  1 Първото издание на речника излиза в годините от 1960 до 1971. Второто (от 

1989 г.) е препечатка на първото с малки допълнения и корекции.
  2 За разлика от българския, в словника на чешкия многотомен тълковен речник са 

включени и някои собствени имена (антропоними, топоними и др.). В съответ-
ствие с чешката традиция производните от топоними жителски и народностни 
имена също се смятат за собствени и се изписват с главна буква.

  3 Тук и навсякъде запазваме оригиналния начин на представяне на разглежданите 
съществителни в речниците.

  4 16.09.2012.<http://cestovani.lidovky.cz/sedm-zvyku-ktere-evropan-nepochopi-d6k-/
aktuality.asp?c=A120625_112549_aktuality_ape> 

  5 16.09.2012.<http://www.cz-milka.net/ke-cteni-blog/nejhorsi-ridic-no-prece-prazak/> 
  6 16.09.2012.<http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/178357/dopravni-nehody-

prazak-boura-mene-nez-ostravak.html>
  7 16.09.2012.<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/relax/179144-eurobarometr-cesi-si-za-

pali-casteji-nez-prumerny-evropan/>
  8 16.09.2012.<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/176673-evropan-veri-oby-

cejnemu-cloveku-diky-facebooku/>
  9 16.09.2012.<http://www.pwc.com/cz/cs/tiskove-zpravy/2012/prumerny-evropan-na-

koupi-na-internetu-2-3krat-mesicne.jhtml>
10 10.06.2012. http://obichamsofia.com/show_news.php?id=195&type_id=3
11 <http://obichamsofia.com/show_news.php?id=195&type_id=3>
12 < http://e-vestnik.bg/5433>
13 <http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=526732>
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