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Една от посоките на изследванията в съвременното езикознание е раз-
криването на културноантропологичния портрет на различните народи, от-
разен в езика. Освен като средство за общуване, езикът се изучава и като 
част от културата и познавателния опит на човека. Езиковата картина на света 
разкрива представите на един народ за действителността, фиксирани в номи-
нативните средства (Попова, Стернин 2007: 45). 

Реализацията на концептите град и село в българския език и в неговите 
диалекти е тясно свързана със семантичната опозиция свой – чужд и нейното 
по-конкретно проявление ние и другите, в които се отразяват различни рав-
нища на връзките на човека – етнически, социални, езикови. Човешката дей- дей-дей-
ност може да бъде осмислена чрез съдържателните компоненти на няколко 
основни семантични опозиции: свое – чуждо, добро – зло, чисто – нечисто, 
близко – далечно и др. В центъра на противопоставянето свой – чужд винаги 
стои човекът, който разглежда заобикалящото го пространство заедно с хора-
та и предметите в него от позицията на близост до своя свят или от позиция 
на отдалеченост, чуждост. Налице е стремеж да се маркира „чуждото, не-
известното“, в което се крие опасност, заплаха, и да се отграничи „своето“ 
жизнено пространство (Вендина 2002: 38). Осъзнаването на принадлежност-
та към групата също е свързано със своето и чуждото място. Границите, 
които отделят своето място от останалия чужд свят, са улицата (своя дом 
– чуждите домове, своята махала – чуждите махали) и пътят (своето насе-
лено място – село или град – чуждото населено място). Улицата и пътят са 
както свързващи, така и отделящи категории.

В старобългарския език са регистрирани следните значения на лексемата 
село (стб. сЅло), срв.: 1. нива, поле, землище; 2. жилище, дом; 3. селище, насе-
лено място, село. Значенията на град (стб. градъ) са две: 1. голямо населено 
място, град; 2. крепост, градска крепостна стена. В старобългарските памет-
ници е регистрирана и лексемата вьсь ‘село, градец, паланка’, следи от която 
днес се откриват в някои местни имена (БЕР І).
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В тълковните речници на съвременния български език за лексемата село 
са посочени значенията ‘малко населено място, чиито жители се занимават 
главно със земеделие и скотовъдство’ и ‘жителите на такова населено място’, 
а за град ‘голямо населено място, обикновено административен, търговски 
или промишлен център’ и ‘жителите на такова място’. Значението на лексе-
мата град ‘крепост, твърдина’ е остаряло и се среща предимно във фолклорни 
материали. Концептите село и град се репрезентират още и от лексемите за 
жителите на града и селото, от прилагателните, изразяващи произход (селски, 
градски) и т.н. 

В българските диалекти със значения ‘жител на град’, ‘жителка на град’ 
се откриват както лексеми, наследници на старобългарските облици (срв. стб. 
градьнъ, градьникъ), така и лексеми с чужд произход. Домашните названия 
са предимно фонетични и акцентни варианти на книжовните гражданин, 
гражданка, срв. грàжданин, граждàнин, граждàнка, грàджанин, грàдянин, 
грàдянка, грàгянин, грàгянка, грàгана (БЕР І). Употребяват се и турските 
по произход лексеми за ‘малък град’ касабà (тур. kasaba), за ‘гражданин’ 
касабалùя, касабалùец, за ‘гражданка’ касабалùйка. Макар и с по-ограниче-
но разпространение, главно в югозападни говори и в Банат, се употребяват 
и названията вàрош (Банат, Софийско, Кюстендилско, Радомирско, Охрид-
ско, Скопско), варòш (Софийско, Самоковско) за ‘град’, варòшанец (При-
леп), варошàнин (Кюстендилско), варошлùа (Кюстендилско) за ‘гражданин’, 
варошàнка за ‘гражданка’, варошàнче за ‘гражданче’, варошàнски, вàрошки, 
варòшки за ‘градски’ (Банат, Кюстендилско и др.), които имат унгарски про-
изход (срв. város ‘град’) и са навлезли в българския език вероятно през ХV–
ХVІ в. (БЕР І). 

При лексемите, изразяващи значенията ‘жител на село’ и ‘жителка на 
село’, е налице по-голямо разнообразие в словообразувателно отношение, 
срв. сèлец (Самоковско), сèлка (Самоковско), селàч (Селàчите не домỳват, 
търгòфците не търгỳват – Свищовско), селàчанин, селàчанка (Панагюрско, 
Пирдопско, Търновско), селàченин, селàченка (Смолско, Пирдопско, Пана-
гюрско), селя̀к (Кулско, Ломско, Пиротско), сèланец (Мèне мàйка за сèланец 
не дàва – Прилеп, Битолско, Велес), сèленец, сèлянец, селàр (Г. Делчев, Драм-
ско), селàр’ (Нèска на мòстът във Велèка рàботет врет – и селàре, и колибàре 
– Странджа), селàрин (Гюмюрджинско) и т.н. В материали от 1864 г. е отбеля-
зано и названието зèмленец от земя (БЕР І).

Селянин придобива и второ значение ‘човек от същото село, съселянин’. 
С това значение се употребяват и едносèл’анин (Сев. Добруджа), едносèлец, 
едносèлка. Значението ‘съселянин’ или ‘човек от един край, от едно населе-
но място’ имат и названията, производни от лексемата земя – земляк и зем-
няк (Ихтиманско), зèмл’о (Бръложница, Софийско), землячка (Ихтиманско), 
както и композитните названия еднозèмец, еднозèмка, еднокрàец. С това 
значение се употребяват и образуваните от притежателни местоимения об-
лици нàшенец, нàшенка, нàшенци – Потклеветù го едùн нàшенец, та идè у 
затвòро. Тùзе си станà нàшенка, вèке сèки ден си у сèло (Самоковско). Със 
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значение ‘съселянин’ или ‘съгражданин’ се употребяват и субстантивираните 
форми на прилагателните селски, градски, срв. Той ми е селски. (‘От едно село 
сме’); С него сме градски (‘От един град сме’) и др. 

В някои говори в семантичния обем на лексемата селянин се откриват 
две, дори напълно противоположни, значения, срв. сèленын – 1. съселянин; 2. 
другоселец (Банат). 

Лексемите селàр, селàрка се срещат и със значение ‘мъж или жена, който 
стои в селото и не участва в работата на полето’, срв Нашите излязоха да се-
кат шума, пък мен ме оставиха селар. Захарина остана селарка и др. 

До средата на ХХ в. отрицателното отношение към селото и селяните все 
още не е така характерно за обществените отношения или поне не е силно из-
разено. Независимо от това и в диалектите, и то от малките градове, са реги-
стрирани лексеми с отрицателна семантика за човека от село, срв. селачòрка 
(Копривщица), селàченка (Не арèсаа копрùщенските момùчета, ами зèа 
селàченки. – Копривщица), селендỳр (Златоград), селендỳра (Тетевен) и др. 
В диалектоложките проучвания тези лексеми са придружени от стилистичен 
маркер „презрително“, „подигравателно“, „иронично“, „укорно“. В Речник на 
българския език Н. Геров също посочва значението ‘прост човек, простак’ 
при названията селàч, селàчка, селàченин, селàченка. Носители на значението 
‘прост човек, селяндур’ са и лексемите главанàк, главàнец (РРОДД), хър (от 
прозвището хърцòй – РРОДД) и др.

В речниковите материали от българските диалекти се срещат и пе-
йоративни названия за градските хора, но лексемите, които отразяват пре-
зрителното отношение на селянина към гражданина, са по-редки, срв. 
гражданетùна (Онà гражданетùна станà от лàни. – Самоковско), събира-
телното гражданòр (Белослатинско), гражданя̀. 

Пространствените отношения, които изразяват концептите село и град, 
са многоаспектни. Резултат от отделянето на своето (родното) пространство 
от чуждото са разграниченията, които се откриват в диалектната лексика – 
от една страна, между човек от своето населено място и такъв, който живее 
в друго, чуждо населено място (другоселец), и от друга, между човек, който 
се е родил и живее в населеното място, и човек, дошъл и заселил се от чуждо 
населено място (пришълец). 

Със значението ‘другоселец’ се употребяват лексемите другосèлец, 
другосèлка (Банско), другосèл’анка, другосèлчанец, другосèлчанка (Арх. 
БДР), другусèл’чънен (Ямболско), другосèлчин (Ловешко), другосèлянка (Шу-
менско, Преславско); сèленын (Банат); другозèмец, другозèмка (Софийско); 
чỳзденец (Асеновградско), чуждùнец (Софийско), чуждùнк’а (Самоковско, 
Еленско), чуздèнин (Асеновградско, Средните Родопи), чуздинàк (Драмско, 
Сярско), ч’ỳзденик (Гоцеделчевско), чуждùн’ак (Етрополско), ч’уждос’èлец, 
ч’уждос’èлка (Тетевенско), чужезèмец (Н. Г.); тугùн, тугùнец (Прилеп), 
тугùнка (Дебърско), тугùнче (Прилеп, Велес), тỳгинче (Велес), туг’озèмец; 
стрàнец, стръùнин (Банат); отвъ̀денец, отвъ̀денчанка (РРОДД); йабанджùйа 
(Плевенско, Пирдопско, Пазарджишко, Царибродско, Софийско, Радомирско, 

38  70 години българска академична лексикография
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Самоковско, Кюстендилско и др.), йабанджùа, йабанджùк’а (Самоковско), 
йабанджùйк’а (Пирдопско), йабанджùйкъ (Павликенско), йабàнец (Тете-
венско, Шуменско), йабанèц (Габровско), йабàнка (Преславско, Шуменско), 
абанджùа (Кюстендилско, Благоевградско), ебанджùа (Годечко), ебанджùе 
(Странджа), ебанèц (Ломско, Тетевенско) – от тур. yabanci и др.

Със значението ‘преселник (срв. стб. прэсельникъ), пришълец’ в българ-
ските диалекти се употребяват названията пресèлник, пресèлец (Провадий-
ско, Кюстендилско), присèлиц (Силистренско); пришълèц, пришелèц, пришлèц 
(Арх. БДР); приходà (Еленско), приходàн (Смолянско, Ардинско, Асеновград-
ско), приодàнец (Белослатинско, Ломско, Раховско, Босилеградско, Дупниш-
ко, Кюстендилско, Благоевградско), приодàнъц (Трънско), приодàновец (Их-
тиманско), ч’уздоприходàн (Еленско); дошл’àк (У наше сълò нèма дошл’àци 
– Видинско), Дошл’àк дошъл от нèгде – Босилеградско, Кюстендилско, Трън-
ско); турцизмите мажỳрин – от тур. macir (Смолянско, Странджа), маджùр(ин) 
(Драмско, Кукушко, Кюстендилско); гел’мè – от тур. gelme (Добричко) и др.

Местоположението на махалите в едно населено място също е мотиви-
ращ признак за назоваването на техните жители. Живеещите в долния край 
на населеното място са долномàлец, долнокрàец, долнокрàйчанин (Ботевг-
радско), дòлненец, долнèнин, дòлненка, дòлненинка (Арх. БДР), а в горния – 
горномàлка (Благоевградско), горномàлци (Ихтиманско), горнокрàец (Ботевг-
радско, Монтанско), горнокрàйчанин (Ботевградско), гòрненец, горнокрàйка 
(Ботевградско, Монтанско), горнокрàйченка (Ботевградско), гòрненка и др. В 
края на населеното място пък живее крàйчанин.

В диалектите е налице разграничение и по отношение на географското 
местоположение на селото (или града), напр. планина – поле, горно място – 
долно място, срв.:

‘човек от горна земя, планинец’ – горнозèмец (Костурско), горнозèмка, 
горня̀нче, гòрчанин, горчàнин, гòрчанка, горчàнинка (Мелнишко), гòрец 
(РРОДД), балканджùйка (Софийско), балканджùк’а (Пазарджишко) и др. 

‘човек от полето’ – дòлн’ъниц (Еленско), долносèлец, долносèлка (Само-
ковско), долнозèмец, пòл’чанен (Ямболско), пол’àнец, пойàнец (Софийско) и др. 

Членовете на локалната общност отхвърлят външните хора и чрез назва-
нията скитник, прошляк и др. (Пейчева, Димов 2006: 64). 

Като проява на противопоставянето свой – чужд (своята общност – чуж-
дата общност) могат да се разглеждат и прозвищата. Отделни по-малки или 
по-големи групи българско население или жители на отделни селища в раз-
лични райони на страната имат названия и прозвища по различни признаци:

1. По името на селището, в което живеят (жителски названия) – банска-
лии, плевенчани, райкулене, еникюлене, габрувлене и т.н.

2. По някоя ярка особеност на облеклото – беневречане, гребенци, качул-
ки, къслевчане, орляци, шалваране и др.

3. По преобладавщия поминък на населението – дренкаре ‘берат много 
дренки’, лукаре ‘отглеждат много лук’, мечкаре ‘отглеждат биволи – мачки’ 
и др.
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4. По различни качества и прояви – желвари ‘ядат желви – костенурки’ 
и др.

5. По характерна, типична особеност на говора – бачета, въйковци, коке-
та, тронки и т.н.

Прозвищата са изследвани подробно от М. Младенов (Младенов 1965), 
който отделя няколко подгрупи названия според специфични особености на 
диалектите, правещи силно впечатление на представителите на съседните ди-
алектни общности:

1. Названия от частици.
а) от частици за обръщение – бакаджии, вайковци, рековци и др.
б) от частици за бъдеще време – загаджии, зизета, зонита, кежовци, 

кекавци, кекала, кекалци, кюкала, кюкавци, калмуци, къцики, некювци, съре-
ковци, сикьовци, чукаларе, жекучене, шиковци и др. 

в) от други частици – люковци, роговчани, пъйкала, чоти, ъвковци, ъби и 
т.н.

2. Названия от лични имена – андрейувчани, балета, балювчани, бял-
ковци, белета, ванчета, гочки, дайовци, дялковци, йовета, монеата, панеа-
та, руньовци, рутета, тоски, мийки и др. 

3. Названия от роднински имена – агици, бабучи, балювци, баковци, бат-
ковци, братлета, калековци, нанета, титючени, бачета и др. 

4. Названия от нарицателни имена – али, аратлици, бечури, вôрбале, 
вочкари, гърлешки, домчени, кълъпурчене, кафадаря, пашмолджии, пизуле, 
пъжлеците, джогерци, резили, парамонеци, спирчеата, фитове, фитоци, 
харкумички, хара, чаламарци, чаканари и др. 

5. Названия по местоимения – азковци, гочета, гатовци, дагевчани, ески, 
йаски, кенанци, кинанци, кутрици, кутрошчане, тизенцата, шонги и др. 

6. Названия от наречия – гачовци, калотки, комайлъци, мърленки, ни-
ньовци, мърваци, токунци, тронки, тъйки и др. 

7. Названия от глаголи – подеци, връджувци, бъйтила, въргаджии и др. 
8. Названия от словосъчетания – аламинета, възмунювци, коцърки, се-

кямчани, сескоре, срамачи и др. 
9. Названия по паразитни думи – мънета, олкуте, речковци, ушки, вушки, 

ъйштъйваня и др. 
10. Названия по фонетични особености – дорчани, кяйните, кикваре, ко-

кета, къдута, къкъри, ритлени, лечаре, мильойки, рогачи и т.н.
Авторът обобщава: „При название, възникнало по езикови причини или 

по някоя ярка особеност на облеклото, много често първичното значение из-
бледнява. То започва да се свързва в съзнанието на съседното население с 
някаква проява или с постоянно проявяващо се качество в характера на жи-
телите, което предизвиква оценъчно отношение от страна на съседите. Често 
тези, които употребяват дадено название, не знаят как е произлязло и сочат 
някакво качество (най-често отрицателно) на назоваваните. При това с такова 
название понякога започват да назовават и друго население, в чийто говор 
липсва първопричината за появата на названието. В такива случаи названието 
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е лишено от вътрешноезикова мотивираност и може да разширява своя аре-
ал“ (Младенов 1965: 200).

Направеният преглед е само кратък опит за разкриване на особеностите 
в проявлението на българския езиков манталитет при характеристиката на 
своето и чуждото място в лексиката на българските диалекти, на специфич-
ното в пространственото маркиране на действителността.
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