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Abstract: The paper presents the word formation of the Slavic Bulgarian proper 
names that have place in the book Imenata na Bulgarite ot A do Ya (Proper names of the 
Bulgarians from A till Ya) which is written by N. Ivanova and P. Radeva. The semantics of 
this proper names is analyzed in the second part of the paper.
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През 1985 година излиза от печат книгата на П. Радева и Н. Иванова Име-
ната на българите от А до Я (Иванова, Радева 1985). В тази книга двете ав-
торки си поставят за цел да разгледат прабългарските и славянобългарските 
имена, отбелязани в различни старинни и по-нови регистри. В уводната част 
се привеждат и някои тракийски лични имена. Не са разглеждани имена от 
християнския календар, тъй като те са широко известни. Книгата се състои от 
теоретичен раздел (около 100 страници) и речник, в който личните имена са 
подредени по азбучен ред. При славянобългарските имена при всяко отделно 
лично име е посочена думата, от която то произлиза. Подробно са разгледа-
ни двуосновните славянобългарски имена като Велебит, Всевлад, Драгодан, 
Властимир, Светлозар и т.н. – те са също така класифицирани и по втората 
основа: -мир, -вой, -слав (Славомир, Беривой, Велеслава) и т.н. Както се каза, 
при едноосновните славянобългарски лични имена са посочени думите, от 
които дадено лично име произлиза, но не са посочени изрично наставките, с 
които това име се образува. Ето защо едната от целите на настоящия доклад е 
да разгледа словообразувателната структура на едноосновните славянобългар-
ски лични имена. Втората цел е да се изясни семантиката на тези лични имена.

За произхода и броя на отразените в книгата лични имена 

Преди всичко нека посочим кои букви се срещат в началото на отразе-
ните в книгата славянобългарски лични имена. Наблюденията показват, че 
славянобългарски имена започват с която и да е буква от българската азбука 
с изключение на буквите „й“ и „ъ“ и „ь“. В съвременния български език се 
срещат имена с начална „й“, както е в Йонко, Йона (произхождащи от Йоан). 
С „ъ“ започва името на селището Ъглен, от него би могло да се образува лич-
но мъжко име Ъглен и женско лично име Ъгленка. Славянобългарски имена, 
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свързани с християнската религия, но образувани на домашна почва, са: Спас, 
Спасена (по името на Исус Христос), Кръстьо, Кръстина, Богдан ‘даден от 
Бога’, Божидар ‘дар от Бога’ и др. Общият брой на всички посочени в книга-‘дар от Бога’ и др. Общият брой на всички посочени в книга-дар от Бога’ и др. Общият брой на всички посочени в книга-’ и др. Общият брой на всички посочени в книга- и др. Общият брой на всички посочени в книга-
та имена – прабългарски, тракийски и славянобългарски – е 4995; от тях 4554 
са славянобългарските имена, т.е. броят на славянобългарските имена пре-
възхожда броя на всички останали имена 13 пъти. Това потвърждава положе-
нието, че основният пласт лексика в българския език е славянобългарският.

Части на речта, от които са произведени лични собствени име-
на, отразени в книгата

Нека сега се опитаме да определим от какви части на речта произхож-
дат основите, съдържащи се в личните имена. Наблюденията показват, че 
произвеждащи думи има от почти всички части на речта (но не от всички). 
Най-много произвеждащи думи принадлежат на класа на съществителните 
– 181 на брой, след това се нареждат глаголите – 127 на брой, следват ги 
прилагателните – 97 на брой, от числители имена са образувани 16 броя 
лични имена, от основите на местоимения са образувани 14 лични имена, 
от наречия са образувани 3 лични имена, а от междуметие е образувано 1 
лично име. Само от предлози, само от частици и от съюзи не е образувано 
нито едно лично име.

Примери за лични собствени имена, произведени от съществителни, са: 
Искрьо, Ясен, Горан, Цвета и др. Няколко основи са получени от предлог 
+съществително име. Например: Предислав е получено от предлога преди + 
съществителното слава, т.е. ‘преди славата’; от частицата без + съществител-
ното цена е получено женското име Безцена и др. Примери за лични имена, 
образувани от глаголни основи, са например следните: Свиден – образувано 
е от глагола свиди ми се, т.е. ‘детето е свидно за родителите му’; Седянко – от 
глагола ÑÝÄÝÒÈ ‘който седи’; Слав – от глагола ÑËÀÂÈÒÈ, Доле – от глаго-
ла ÎÄÎËÝÒÈ ‘преодолявам’ и др. Нарицателните прилагателни имена също 
са станали произвеждащи за лични мъжки и женски имена. Например от при-
лагателното благ ‘добър, мил’ са образувани имената Благой, Благоя, Благой-
ка; от велик са образувани Велико, Величка и др. От основа на числително име 
са образувани Първан, Първул, Първолета (от редното числително първи), 
Тройко, Трояна (от бройното числително три) и др. От местоимението себе 
си е образувано лично име Себеслав, означаващо ‘който се прославя’, от при-‘който се прославя’, от при-който се прославя’, от при-’, от при-, от при-
тежателното местоимение мой + мир (‘свят’) е образувано името Моймир, 
от обобщителното местоимение все е образувано Всеслав, Всеслава. Както 
се каза, от наречия са образувани само три лични имена: Достан, Доста и 
Достана. Те са образувани от наречието доста + наставки. Значението им е 
‘пожелание да се прекрати по-нататъшното създаване на деца, тъй като в се-пожелание да се прекрати по-нататъшното създаване на деца, тъй като в се-
мейството вече има достатъчно деца’. От междуметието хайде са образувани 
имената Хайдо, Хайда.
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По-главни словообразувателни модели

Да се опитаме да установим какви са словообразувателните модели, по 
които са образувани славянобългарските лични собствени имена, отразени в 
разглежданата книга.

А) Словообразувателни модели при личните имена, образувани от осно-
ва на съществително име.

1) Най-простият модел е, когато нарицателно съществително име като 
цялост само чрез преосмисляне произвежда собствено име. Такива са след-
ните имена: От стбълг. ÊÀÌÛ, ÊÀÌÅÍÜ е образувано чрез преосмисляне 
лично собствено име Камен. Името означава ‘пожелание детето да бъде здра-‘пожелание детето да бъде здра-пожелание детето да бъде здра-
во като камък’. По подобен начин са образувани Клен – по името на дървото 
клен, Ружа – по името на цветето ружа, Имел – по името на храста имел.

2) Друг модел е, когато от изходно съществително собствено за обект 
се образува по преносен път лично собствено име за лице. Такъв е случаят с 
личното име Деница. То е получено от името на звездата Денница (или както 
още се нарича Вечерница) по преносен път. Подобно е при мъжкото лично 
име Дунай, Дунав. Те са образувани чрез семантично пренасяне от името на 
реката Дунав (Дунай).

3) Следващ модел представляват личните собствени имена, които косве-
но са свързани с основата на произвеждащото съществително нарицателно. 
Такова е мъжкото лично име Въло и женското Въла, които произлизат от на-
рицателното съществително вълк. Други имена със същия корен са Вълчан, 
Вълко, Вълкана. Медун пък произхожда от народното название на мечката – 
медун – поради това, че мечката се храни с пчелен мед.

4) Четвърти модел е, когато се наблюдава усичане на финална гласна при 
произвеждащото съществително със следващо преосмисляне, та да се получи 
мъжко лично име от изходно женско лично име. Пример е мъжкото лично име 
Калин, което е произлязло от женсколичното име Калина, а то е произлязло от 
нарицателното име за растението калина.

5) Друг модел е, когато към основата на произвеждащото съществител-
но се добавят една или повече наставки. Това се наблюдава при множество 
имена. Лични имена, образувани от основата на нарицателно съществител-
но с добавяне на наставки, са например: Искре, Искрен, Искро, Искрьо, об-
разувани от основата на думата искра. От същия тип са и имената Звездан, 
Звездалин, Звезделин, Звезден, Звездин, Звездич, Звездо, Звездьо, Звездодраг, 
образувани от основата на нарицателното звезда.

6) Шести модел е, когато към цялата форма на съществителното нари-
цателно име се добавят една или повече наставки със следващо преосмис-
ляне, та да се получат лични собствени имена. Така от нарицателното дом 
чрез добавяне на наставки и следващо преосмисляне са получени: Домай, 
Доманиш, Доманко, Домаш, Домко, Домо, Домчо. Двуосновни имена с това 
съществително са пък: Домабор, Домовид, Домислав, Домагнев, Домагост, 
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Домажив, Домажил, Домамир, Доманег, Домарад, Домаслав. Женсколични 
имена са пък: Домана, Доминка.

Б) По-главни словообразувателни модели при глаголни основи.
На второ място по производност са глаголните основи. При тях не е въз-

можно само с преосмисляне да се произведат лични собствени имена. Винаги 
от инфинитивната или личната глаголна форма най-напред трябва да се от-
дели флексията и след това да се премине към образуването на личното име. 
Тук моделите са следните:

1) Модел, при който от изходен глагол с усичане (отстраняване) на фле-) Модел, при който от изходен глагол с усичане (отстраняване) на фле-
ксията и следващо преосмисляне се образува лично име. Например по такъв 
начин е образувано личното име Размен – от произвеждащ глагол разменя 
чрез отстраняване на флексията (-я) и следващо преосмисляне (повдигане на 
името от нарицателно в собствено). Към същия модел спада и името Рат. То 
е получено от старобългарския глагол ÐÀÒÈÒÈ ‘боря се’ с усичане на инфи-‘боря се’ с усичане на инфи-боря се’ с усичане на инфи-’ с усичане на инфи- с усичане на инфи-
нитивната флексия. Слав е образувано от ñëàâíòè по аналогичен начин.

2) Друг модел е, когато след усичането на флексията от глагола към осно-
вата му се добавят една или повече наставки, за да се образува лично собстве-
но име. Например от посочения по-горе глагол ÐÀÒÈÒÈ след отстраняване 
на флексията и добавяне на наставки са получени имената Ратай, Ратик, Ра-
тиш, Ратишко. От ÐÎÈÒÈ Ñť по аналогичен начин са получени Рой, Ройко, 
Ройдо, Ройди, Ройльо, Ройда, Ройка, Роя. Примерите са много.

Трябва да се отбележи, че понякога лични собствени имена се образуват 
не от основната форма на глаголите или от старобългарския инфинитив, а от 
страдателни причастия. Така е при името Найден, което е образувано от стра-
дателното причастие найден на глагола найда ‘намеря’. Аналогично е при 
Обретен от страдателното причастие ÎΑÐÝÒÅÍΪ на глагола ÎΑÐÝÒÈÒÈ 
‘намеря, открия’; Познан – от позная и др. От минало деятелно причастие са 
образувани имената Мислил, Мислял. От глагола мисля са образувани и дву-
основни имена: Мислегод, Мислодед, Мислимка. Малък брой лични имена 
са образувани от частицата не + друга дума. Например от съчетанието не се 
гневи е образувано рядкото име Негнев. Форми на глагола ΑÛÒÈ ‘съм’ също 
присъстват при някои имена. Например от съчетанието „да бъде жив“ е об-
разувано името Дабижив. Съм присъства в името Добробуд ‘да бъде добър’.

В) По-главни словообразувателни модели при прилагателни имена.
На трето място по брой са личните имена, образувани от основи на при-

лагателни имена. Наблюдават се следните основни модели:
1) Модел, при който от основна форма на прилагателно име пряко чрез 

преосмисляне се образува лично име. Така от прилагателното драг (в женски 
род драга) ‘който е мил, приятен’ чрез преосмисляне са получени личните 
имена Драг, Драга. От същия корен са образувани имена с добавени настав-
ки. Например: Драгай, Драган, Драгаш, Драгестин, Драгешин, Драги, Дра-
гин, Драгита, Драгичан, Драгичо, Драгичой, Драгия и др. 
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2) Друг модел е, когато към цяло прилагателно име се добавят наставки, 
та да се получат лични собствени имена. Например прилагателното гол ‘кой-‘кой-кой-
то е беден, гол’ с добавяне на наставки са образувани имената Голе, Голин, 
Голиш, Голчо и женското Голка. По аналогичен модел от прилагателното грив 
‘сив, пъстър’ с наставки са образувани имената Гриве, Гривин.

3) От редица старобългарски прилагателни чрез отстраняване на финал-
ното окончание и добавяне на наставки и допълнително преосмисляне са 
образувани лични имена. Нека разгледаме личните имена, произлизащи от 
прилагателното ÄÎΑÐÛÈ, ÄÎΑÐÀß. С отстраняване на флексията и добавя-
не на наставки за лично мъжко, съответно женско име, са получени: Добрав, 
Добрал, Добралин, Добран, Добрашин, Добре, Добрей, Добрейшо, Добрета, 
Добрик, Добрико, Добрун и др. Общият им брой е 51 мъжки лични имена и 19 
женски лични имена.

4) Друг модел представлява случаят, когато от изходното нарицателно 
прилагателно се отстранява словообразувателната наставка, а към оставащия 
корен на прилагателното се добавят нови наставки, за да се получи мъжко 
или женско лично собствено име. Например от прилагателното гиздав с от-
страняване на наставката -ав и с добавка на други наставки като -о, -ьо, -ена 
се получават личните мъжки имена Гиздо, Гиздьо и женското Гиздена.

Г) Словообразувателни модели при основа местоимение.
Местоименията са слабопроизвеждащи. От тях са образувани само ня-

колко лични имена. Случаите са следните: 
От старобългарското местоимение (днес прилагателно) ÄÐÎxÃΪ ‘разли-‘разли-разли-

чен, отделен, втори’ са образувани мъжките лични имена Друг и Друган.
От възвратноличното местоимение себе си е образувано мъжкото лично 

име Себеслав ‘пожеланието е носителят му да добие лично слава’. Съответ-пожеланието е носителят му да добие лично слава’. Съответ-’. Съответ-. Съответ-
ното женско име е Себеслава.

От формата собе ‘себе си’ е образувано Собестой ‘да стои сам по себе си, 
да бъде крепък, траен’.

От притежателното местоимение за първо лице мой и съществителното 
мир е образувано мъжкото лично име Моймир ‘моят свят’. Съществува и име 
Твойслава, което съдържа корена на второличното притежателно местоиме-
ние твой и съществителното слава.

Д) Словообразувателни модели при основа наречие.
Слабопроизвеждащи са и основите на наречията. 
От старобългарското ΑÎËÝś ‘повече, по-много’ са образувани имената 

Боле, Болчо, Больо, Болян, Болебор, Болебуд, Белегост, Болеслава и др.
От наречието доста ‘твърде, достатъчно’ са образувани личните имена 

Достан и Достана.

Е) Словообразувателни модели при основа числително име.
Тук също се наблюдава слаба словопроизводност.
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От числителното редно първи са образувани имената Пръв, Пръвчо, 
Първан. От числителното бройно три са образувани Тройко, Тройчо, Трояна, 
Троянка.

Ж) Образуване на лични имена от основа на междуметие.
В разглежданата книга се наблюдава само едно междуметие, което е ста-

нало основа за образуване на лични имена. Това е междуметието хайде. От 
него според нас са образувани мъжките имена Хайдо, Хайдьо, и женското 
Хайда.

Както се вижда, съществува голямо количество наставки, с помощта на 
които са образувани славянобългарски лични собствени имена. Някои от тях 
са по-често срещани и производни и в наше време. Такива са -о: Коно; -ьо: 
Кольо, -е: Бързе; -ко: Драгинко; -а: Калина; -ка: Борка; -ина: Виделина. Други 
наставки са рядко срещани, много пък са се срещали в миналото, но днес 
почти не се срещат. Такива са: -ой: Боривой; -ей: Бързей; -ун: Благун; -ега: 
Велега (мъжко име); -ега Веченега (женско име); -уш: Вернуш; -аш: Домаш и 
т.н. В съвременността ни при женсколични имена се срещат и разширени нас-
тавки, отличаващи се с фонетично благозвучие, например наставката -лина: 
Звездолина.

Следващата ни задача е да се опитаме да характеризираме семантиката 
на личните имена, отразени в разглежданата тук книга.

Семантика на личните собствени имена, отразени в Имената 
на българите от А до Я от П. Радева и Н. Иванова

Изследвайки личните имена, П. Радева и Н. Иванова достигат до извода, 
че тези имена семантически се подразделят на два типа. По-голямата част от 
тях са пожелателни имена – с личното име, което дават на детето си, роди-
телите му пожелават да притежава физическа и душевна красота, да бъде то 
здраво и да е носител на нравствени добродетели. Например с името Светло-
мир родителите пожелават на детето си ‘да осветлява света’, с името Краси-
мира се пожелава момичето ‘да краси света’ и др.

Друга част от личните имена са т.нар. защитни имена. Според авторките 
родителите дават защитно име на детето си с цел злите сили да не могат да 
му причинят зло. Например давайки на детето си името Грозьо, родителите 
посочват, че то е грозно, та злите сили да не се интересуват от него и да го 
заобикалят. Авторките посочват, че малка част от личните имена показват, че 
желаят даденото дете да е последното родено в семейството, тъй като вече в 
него има и други родени деца. Например името Достан показва, че това дете 
е последното в семейството, в това семейство има вече достатъчно родени 
деца. Тези три типа семантики на личните имена са посочени и в наскоро 
излязлата от печат книга Собствените имена в България от Л. Димитрова-
Тодорова (2011).
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Нека се вгледаме в семантиката на различните славянобългарски имена. 
Тези лични имена са семантически прозрачни, за разлика например от пра-
българските или заетите. Да бъде семантически прозрачно едно лично име 
означава, че говорещият знае, а слушащият разбира значението на корена и ос-
таналите съставки на името. Въз основа на това нека се опитаме да установим 
дали личните имена са запечатали в себе си представа за картината на света. 
Знаем, че пълнозначните нарицателни думи описват картината на света, който 
ни заобикаля, а непълнозначните показват отношенията между предметите и 
явленията. И така, нека проследим какви обекти от заобикалящия ни свят се 
отразяват в семантиката на славянобългарските лични собствени имена.

Наблюденията показват, че личните имена носят информация за пред-
мети, обекти, за действия или пък за свойства. Личните имена могат да се 
разпределят в следните групи, според семантиката, която съдържат:

1) Лични имена, носещи информация за реки. Славянобългарски са име-
ната Ян, Янко, Яна. Те се основават на името на река Яна, като нейното име 
възхожда към индоевропейското yana ‘река’.

2) Някои лични имена са получени чрез преосмисляне на имената на бъл-
гарски планини. Такива са Пирин, Пиринка, Рила, Рилка, Балкан, Горан, Гор-
чо (от стбълг. съществително ÃÎÐÀ ‘планина’).

3) Информация за области и селища се съдържа в личните имена Загор 
(от областта ‘Загоре’) и Загорка.

4) Лични имена, носещи информация за растения – дървета, цветя, хра-
сти. Такива женски имена са Ружа, Теменуга, мъжки имена са Явор, Ясен, 
Клен, Ореш (от дървото ‘орех’), Върбан, Върба (по името на дървото ‘върба’), 
Имел (по името на храста ‘имел’).

5) Лични имена, носещи информация за животни. Например такова е 
старинното име Лъв. Мъжки имена са Сокол (по името на птицата ‘сокол’), 
Орлин (по името на птицата ‘орел’), Женски имена са Гълъбина (по името на 
птицата ‘гълъб’), Пауна (по името на птицата ‘паун’).

6) Имена, в чиято основа стоят названия на плодове, са: Ягода, Черешка, 
Неранза (последното не е славянско, но е познато от разказ на Йордан Йов-
ков и разпространено в България – означава ‘портокал’), Грозда, Гроздан (по 
името на плода ‘грозде’).

7) Някои лични имена са образувани от названия на ветрове: Меглен.
8) Имена на дни, месеци, сезони, части от денонощието се съдържат в 

семантиката на Март, Марта (в случай че именуването е по името на месе-
ца, а не по черковния календар), Петко (когато детето е именувано по деня 
на раждането си – в петък, или пък е петото дете в семейството), Пролетка 
(по сезона ‘пролет’), Зора, Зорка (по времето от денонощието, когато изгрява 
слънцето) и др.

9) Лични имена, носещи информация за метеорологични явления. На-
пример: Капка (по названието ‘водна капка’), Росица (по нарицателното съ-
ществително ‘роса’).
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10) Лични имена, носещи информация за астрономически обекти. На-
пример такива имена са Звезда, Звезделина, Звездица, Звезден, Звездинко (по 
нарицателното съществително ‘звезда’), Горчо (в народните говори с това 
име се назовава Слънцето), Зорница (по името на планетата Венера).

11) Названия на цветове се съдържат в имената Модър (‘светлосин’), Бе-
лослава (в името се съдържа названието на цвета ‘бял’, т. е. чист, като сняг), 
Ваклин (в името се съдържа понятие за ‘черен, черноок’), Грив (името озна-
чава ‘сив, пъстър’) и др.

12) По названията на скъпоценни камъни и скъпоценни метали са съз-
дадени личните имена Златан, Златко, Златка (по името на метала ‘зла-
то’), Сребрин, Сребрян, Сребрьо, Сребрина (по името на метала ‘сребро’). 
Тук се отнасят и личните имена Камен, Каменка (по името на предмета 
‘камък’).

13) Названия на явления от природата са семантична основа за имената 
Огнян, Огняна (от ‘огън’), Пламен (от ‘пламък’).

14) Названия на материални предмети се откриват в личните имена Коп-
ринко, Копринка (от името на материята ‘коприна, тънък плат, произвеждан 
от копринените буби’).

15) Название на оръдие на труда – ‘рало’ е отразено в личното име Рали.
16) Понятие за брой или поредност на обекти се съдържа в личните име-

на Кратен (срв. двукратен, трикратен), Първан, Пръвка и др.
17) Названието на здравето е станало основа за личните имена Здравко, 

Здравка, Здравена.
18) Много от личните имена съдържат понятие за физическа красота. 

Например с името Гиздьо се пожелава на детето да бъде ‘красиво, хубаво об-
лечено и хубаво изглеждащо’.

19) Много от личните имена съдържат информация за душевните качест-
ва на българина и за неговите най-съкровени въжделения. Такива са лични-
те имена Знаен (съдържащо пожелание ‘носителят му да стане известен’ ), 
Драг (с пожелание детето винаги да бъде мило и драго’), Благо (‘носителят 
му да бъде винаги благ и добър’), Благослава (името съдържа понятие за доб-
ра слава на носителката си), Държимир (пожеланието е носителят на името 
да носи, да крепи мира’), Даре, Дарел (‘който дарува’), Игрил (името съдържа 
пожелание детето да стане добър игралец, танцьор’) и мн. др.

20) В имената Детко, Деча се съдържа понятие за ‘дете, непълновъзрас-
тен човек’.

21) Вярванията на славянобългарите са отразени в имената Вяра, На-
дежда, Любов (Люба), Лада – славянската богиня на любовта. Личните име-
на Имо, Има, Именка са защитни – ‘носителят им все едно, че няма име, та 
злите сили да го заобикалят, да не могат да го намират’.

Тук не би могло да се направи изчерпателен списък на понятията, съдър-
жащи се в семантиката на славянобългарските лични имена – бяха приведени 
само част от имената и понятията, с които те са свързани. Но и посоченият 
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материал показва колко богат, разностранен и жизнеутвърждаващ е светът, 
заключен в славянобългарските имена. Те показват не само съществуващия, 
но и желания свят.
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