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В историята на българския език името на Найден Геров се свързва с неговия епохален лексикографски труд Речник на блъгарский язик с тлъкувание
речити на блъгарски и на руски (Пловдив, I–V, 1895–1904, Допълнение, VI,
1908). Основният принос на речника е, че успява да покаже богатството на
живия български език от втората половина на 19. век. Освен че речникът на
Н. Геров е тълковен, той е и до голяма степен българско-руски, а дори можем
да кажем и своеобразна енциклопедия на материалната и духовната култура
на българския народ през 19. век. Днес, от дистанцията на времето можем да
определим, че Речникът на българския език на Н. Геров е класически труд на
българската лексикография. Той е първият довършен докрай тълковен речник
на българския език, в който се представя многообразието на живия български
език и в който е застъпена и българската фразеология. Можем да отбележим,
че от една страна Н. Геров се старае да покаже лексикалното богатство на
българския език, а от друга – да предпази родния си език от излишно чуждо
влияние (в това число и от руско) в случаите, когато според него това влияние заплашва естествения развой на българския език. Но все пак трябва да
уточним, че Н. Геров не е против влиянието на руския език върху българския,
дори обратното – той съзнава, че с развоя на материалната и духовната култура лексиката на българския език трябва да се обогатява с нови думи като, разбира се, трябва да се заемат такива думи, за които не съществува равностоен
еквивалент в български.
В нашата статия ще се спрем на застъпените в Речника словообразувателни типове nomina agentis (агентивни съществителни) и nomina actoris (деятелни
имена), названия на лица от мъжки род. Агентивните съществителни мотивационно са свързани с девербални основи и означават най-често лице, характеризирано най-често с активното му отношение към означеното от девербалната
основа действие (Радева 1991: 79). Семантично най-близки до тях са деятелни422

те имена – съществителните, които означават вършител (субект) на действието
при експлицитно изразено деятелно отношение (Радева 1991: 96).
1. Агентивни съществителни. В ексцерпирания материал от Речника на
Н. Геров отбелязахме общо 303 производни. От тях: със суфикс -тел: 19, със
суфикс -ач: 100, със суфикс -ец: 30, със суфикс -ник : 117, със суфикс -ак: 15,
със суфикс -ар: 15, със суфикс -ан: 6 и със суфикс -а: 1.
Производните думи със суфикс -тел са образувани от глаголи от несвършен вид, като само при примерите предател, издател мотивиращият глагол
е от свършен вид. За деривата поръчител можем да кажем, че е русизъм (вж.
Димитрова 1962: 153). Словообразувателни синоними се явяват със суфикс
-ач (грабител: грабач, губител: губач, пазител: пазач), като може да се каже,
че производните със суфикс -ач показват конкретно действие, а онези със суфикс -тел – по-абстрактно. При поръчител наблюдаваме словообразувателен
синоним със суфикс -ник: поръчник.
Словообразувателният тип агентивни съществителни със суфикс -ач е
много продуктивен в българския материал – особено в народния език. Суфиксът се свързва с глаголи от несвършен вид (водач, гонач, гребач, драскач, давач и др.). В единични случаи мотивиращият глагол е от свършен
вид: погребач, вързач, покарач (за разлика от връзвам: връзвач, покарувам:
покарувач). В материала наблюдаваме вариант на суфикса -ач: -яч: брояч,
баяч, бричяч, веяч, дояч, сеяч, крояч) и -ич: погонич, водич. Наблюдават се
словообразувателни синоними със суфикси -ец (играч: игрец), -ар (гледач:
гледар), -ник (скитач: скитник), -тел (пазач: пазител), -як (просач: просяк),
-аш (търкалач: търкалаш). Паралелна мотивация можем да видим при ловач: ловя: лов и обирач: обирам: обир.
При словообразувателния тип агентивни съществителни със суфикс -ец
мотивиращият глагол е от несвършен вид. Единичен случай на дериват от глагол от свършен вид е убиец. Формално убиец се отнася към глагола от свършен
вид убия, но семантично се свързва и с несвършения глагол убивам. По този
начин тук се стига до неутрализиране на видовата характеристика на мотивиращия глагол. При някои деривати се наблюдава тясна връзка между процесуалност и наличие на признак – крадлец, лъжливец. Подобна ситуация наблюдаваме при търговец, където има сливане на процесуалност и субстанция.
При словообразувателния тип агентивни съществителни със суфикс -ник
мотивиращият глагол обикновено е от несвършен вид, но може да бъде и от
свършен вид: закупник, заповедник, похвалник, изгорник и др. Семантиката
на производните не е свързана семантично с вида на мотивиращия глагол:
запитник. Дериватът пестовник може да се разглежда като мотивиран от несвършения глагол пестя със суфикс -овник или като мотивиран от прилагателното име пестовен със суфикс -ик. М. Димитрова (Димитрова 1962: 189)
предполага, че производните покупник, закупник са аналогични на руските
покупщик, закупщик, а за деривата магесник може да се смята, че е възникнал
от аористната основа на гръцки глагол (вж. Димитрова 1962: 187).
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Словообразувателният тип агентивни съществителни със суфикс -ак
(-як) е слабо застъпен. Дериват с разширен вариант на суфикса -л-як е прос
ляк. При този тип не наблюдаваме словообразувателни синоними.
Словообразувателният тип агентивни съществителни със суфикс -ар/-яр
е слабо застъпен. Много повече производни се наблюдават при деятелните
имена (175 единици). Суфиксът се свързва със сегашната основа на несвършените глаголи, като при писар суфиксът се свързва с аористната основа. В
секундарна позиция суфикс -яр се наблюдава при деривата изкаричяр (след
-ич). Разширени варианти на суфикс -ар - в -ар и -д-ар отбелязваме при дериватите плетвар и чювадар. Наблюдават се съвсем малко на брой словообразувателни синоними – със суфикс -ач (плетвар: плетач), -ник (калесар:
калесник), -ец (писар: писец), -джия (пъдар: пъдарджия).
Словообразувателните типове със суфикс -ан, -а, -ок, -тай, -тир, -тух,
-ун, -х в материала от Речника на Н. Геров са представени с единични примери и заемат съвсем периферна позиция. Стилистично неутрална е съвсем
малка група деривати със суфикси: -ло, -льо, -ко, -ро, -чо.
2. Деятелни имена. В ексцерпирания материал от Речника на Н. Геров
сме наблюдавали общо 467 производни. От тях със суфикс -ар: 177, със су
фикс -ник: 24, със суфикс -джия/-чия: 197, със суфикс -ин: 64, със суфикс -як:
3 и със суфикс -ный: 2.
Словообразувателният тип деятелни имена със суфикс -ар/-яр е застъпен най-многобройно. Суфиксът -яр се явява след -ч, -ж, -ш, които Н. Геров е приемал за меки съгласни. Производните възникват от съществителни с
конкретно значение. Освен към съществителни от домашен произход, суфикс
-ар пристъпва и към думи от чужд произход: камилар, кромидар, керемидар,
лаутар, сапунар, щампар и др. В случаите, когато производната възниква от
съществително от женски род на -ка, невинаги се отстранява суфикс -ка: гъдулка: гъдулар, но кокошка: кокошкар; когато съществителното е от среден
род на -о или -е, то те отпадат: брашно: брашнар, грозде: гроздар. В случаите,
когато производното съществително е от женски род на -ца, -ица или от мъжки род на -ец се наблюдава палатализация на ц: ч: напр. кошница: кошничар,
краставица: краставичар, лъжица: лъжичар, мекица: мекичар, паница: паничар и др. Подобна палатализация наблюдаваме и когато производната дума
възниква от съществително от мъжки род на -к (к: ч лешник: лешничар), на
-х (х: ш орех: орешар, но и орехар). Дериватът воловар може да се смята, че е
възникнал от формата за множествено число на съществителното вол – волове.
При производните работар и коледар може да се говори за паралелна
мотивация – работар: работа: работя; коледар: Коледа: коледувам. Много
ограничена е конкуренцията на други суфикси – напр. на -ник: вратар: врат
ник, коледар: коледник, работар: работник; на -ач: лозар: лозач; на -джия/чия: сапунар: сапунджия, корабар, корабчия.
Според семантиката на производните можем да откроим относително
голям брой семантични групи. Названия на лица според предмета, който изработват: брадвар, ботушар, бъчвар, винар и др.; според стоката, която про424

дават: брашнар, винар, вретенар, въгленар, железар и др.; според растенията, към които се отнася тяхната дейност: ябълкар, буренар, вишняр, гроздар,
житар, копривар, краставичар, лукар и др.;според животните, които ловят,
отглеждат и т.н.: биволар, воловар, говедар, гълъбар, гъскар, камилар, козар,
лисичар, мечкар и др.;според мястото, на което работят: корабар, воденичар,
тепавичар; според материала, с който работят: железар, златар, каменар и
др.; според транспортното средство, което притежават или с което извършват
дейност: варкар, колар и др.; според храната, която обичат да ядат: копривар, млекар, погачар, тиквар; според музикалния инструмент, на който свирят: гайдар, гуслар, лаутар, цигулар; според професията (функцията, която
изпълняват): главар, вардунар, градинар, кръчмар, лихвар, лекар, мливар,
тъмничар; според названията на обредите и народните традиции или според
предмета, с който участват в тях: торбар, коледар, божичяр, фругличяр, хоругвичяр, межар, момар, опашкар.
Някои производни имат широка семантика и можем да ги причислим едновременно към няколко семантични групи: свинар (�������������������������
‘������������������������
който пасе свине��������
’�������
, �����
‘����
който продава прасета’, ‘който играе свиня в игра’), катинчяр (‘който изработва
ключове’, ‘който продава ключове’, ‘комуто са поверени ключовете’), плашичяр (‘който обича да яде рибата плашица’, ‘който лови дадения вид риба’,
‘който лови тази риба’).
В българската лингвистика съществува мнението, че словообразувателният тип деятелни имена със суфикс -ник е характерен за съвременния
български език, докато в българския език от по-стара епоха с помощта на
този суфикс са се образували най-вече агентивни съществителни (Димитрова
1962: 194; ГСБКЕ 1983: 51; Тетовска-Троева 1992: 90). Това мнение се пот
върждава и от нашия материал – 117 производни агентивни съществителни и
само 24 деятелни. При производните телосник, друмник, тримерник се наб
людава хибриден тип на образуване – от гръцките телос, друм и тримеро.
При някои деривати се наблюдава мотивация от отглаголно съществително:
приносник (‘този, който принася дар на младоженците’ и ‘този, който носи
подарък (принос) на сватбата’; работник (‘който добре работи’ и ‘който е
нает на работа’); наблюдават се деривати, които може да се причислят и към
nomina attributiva: къщник, грижовник. Производните грижовник, къщовник,
лъжовник, църковник може да бъдат интерпретирани като образувани от прилагателно име (грижовен, къщовен, лъжовен, църковен) или като образувани
от съществително име – в този случай можем да отделим разширен вариант
на суфикса -ник : -овник. От казаното може да се направи изводът, че при този
словообразувателен тип се стига до заличаване на границата между отделните категории и производните могат да бъдат причислени към категорията на
nomina agentis, nomina actoris или nomina attributivа.
В материала откриваме и някои примери за производни с разширен вариант на суфикса -ник: -илник – смешилник; -еник – поразеник; -овник – патовник; -ушарник – бравушарник. За словообразувателна конкуренция при
този словообразувателен тип трудно може да се говори. Наблюдаваме само
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няколко случая на конкуренция на суфикс -ар: коледник: коледар; и на суфикс
-як: конник: коняк. Според семантиката този словообразувателен тип се разпределя в няколко групи, като централно място заема групата със значение
‘названия на лица според обреда или народните традиции, в които взимат
участие’ – например: думалник, годежник, дворник, годишник, засевник, заложник, честитник, тримерник, стройник, църковник, приносник.
Словообразувателният тип деятелни имена със суфикс -джия/-чия в материала от Речника на Н. Геров е застъпен със 197 производни. Според Вл. Георгиев (Георгиев 1958: 444) на турския суфикс -джи отговаря прабългарският -чи(и), зает от прабългарски. На турския произход на този суфикс обръща
внимание още В. Вондрак (Вондрак 1906: 473), а М. Докулил (Докулил 1956:
74) застъпва мнението, че при суфикса -джия би могло да става дума за покъсна контаминация на домашния -чия (вариант на -чи(и)) с турския суфикс
-джи. В българската лингвистика е прието мнението за турския произход на
суфикса и ние сме съгласни с него. Повечето производни, които наблюдаваме
в нашия материал, са думи, заети от турски език, които са запазили значението си – назовават лице според професията или според черта от характера.
В българския език суфиксът с течение на времето придобива самостоятелна
словообразувателна функция: свързва се със съществителни или (по-рядко) с
глаголи. Суфиксът -джия проявява способността да се свързва с думи от западноевропейски езици – например: пощаджия, болтаджия. При някои производни откриваме суфикса в секундарна позиция след суфикс -ар: ключарджия, винарджия, пъдарджия, фундарджия. В някои случаи го конкурират
суфиксите -(к)ар, -ач или -ец: гайдарджия: гайдар, корабчия: корабар, писаджия: писар, писец, зулумджия: зулумкар, сапунджия: сапунар, ловджия:
ловач: ловец, свирджия: свирач: свирец.
В семантично отношение може да отделим следните семантични групи: названия според предмета, който изработват или произвеждат: абаджия,
барутчия, басмаджия, бозаджия и др.; според професията или функцията,
която изпълняват: аманетчия, амбарджия, бегликчия, боклукчия, дервентчия
и др.; според превозното средство което притежават или с което работят: гемиджия, каикчия, салджия, талигаджия и др.; според материала, с който
работят: калайджия, тенекеджия, бакърджия; според музикалния инструмент, на който свирят: гайдаджия, зурнаджия, кавалджия, кеменджия и
др.;според склонността към дейност, която не е тяхна професия: просячия,
пророкчия, завиджия, келепирджия, комарджия, хвалбаджия и др.; според
названието на обредите или народните традиции, в които участват: килерджия, окропчия, пряпорджия, ракиджия.
Словообразувателният тип деятелни имена със суфикс -ин в Речника на
Н. Геров е представен с 64 производни. Суфиксът се свързва предимно със
съществителни от турски или гръцки произход: аргатин, бакалин, ватафин,
везирин, джелатин, дюлгерин, касапин, налбантин, хамалин и др. Съществителните, към които се свързва този суфикс, може и да са от друг произход
– например: берберин. По този начин се стига до побългаряване (адаптация)
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на заетите думи. От тази функция на суфикса -ин произтича мнението, че не
може да се говори само за неговата словообразувателна функция – поради
това М. Димитрова (Димитрова 1962: 194) го определя като „паразитен“.
Суфиксът -ин се свързва и със съществителни имена от славянски произход, след друг суфикс (най-често след -ар или -ач) и по този начин допринася за определено засилване на значението: биляр(ин), воискар(ин), копач(ин),
кръчмар(ин), овчар(ин), сватбар(ин), стражар(ин), цигулар(ин) и др.
Според семантиката на производните можем да откроим няколко семантични групи: названия според професията: дюлгер(ин), сараф(ин), касап(ин),
налбант(ин) и др.; според извършваната функция в административния апарат
на Османската империя: везир(ин), векил(ин), кабзамал(ин), каймакам(ин),
мюдир(ин) и др.; според дейност, която придава негативен оттенък на лицето:
душман(ин), калпазан(ин), катил(ин); според дейност, която не е професията
на лицата: байрактар(ин), сватбар(ин), чергар(ин) и др.
Словообразувателният тип деятелни имена със суфикс -як е илюстриран
само с три производни: божяк ‘просяк’, коняк ‘ездач’ и поляк ���������������
‘��������������
пазач на полето’. Става въпрос за слабо продуктивен тип и не наблюдаваме конкуренция на
други словообразувателни суфикси.
От направения преглед на славообразувателните типове nomina agentis
и nomina actoris в Речник на българския език на Найден Геров се вижда още
веднъж богатството и пъстротата на живия български език от 19 век. Без да
претендираме за изчерпателност, смятаме, че Речникът и занапред ще бъде
източник на богат материал за изследванията в областта на българското словообразуване.
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