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NOMINA ACTORIS СЪС СУФИКС -AŘ/-ÁŘ И -АР (-ЯР) 
 В ЧЕШКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Abstract: The article analyzes nomina actoris in the Czech and Bulgarian language. 
The information of the article is taken from the Josef Jungmann’s Czech-German dictionary 
and the Nayden Gerov’s Bulgarian dictionary, both of which were written in the 19th century. 
These two works represent the richness of the Slavic languages. The suffixes of nomina actoris 
-ař /-ář and -ar, are widely accepted in the Czech and the Bulgarian language, wich nouns can 
be grouped into various semantic groups.
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В настоящата статия се спираме на деятелните имена (nomina actoris) със 
суфикс -ař/-ář и -ар (-яр) въз основа на ексцерпиран материал от Чешко-нем-
ския речник на Й. Юнгман (Česko-německý slovník, I – V 1835 – 1839) и от 
Речник на българския език на Н. Геров (I – VI 1895 – 1908). Известно е, че 
деятелните имена семантично стоят най-близко до агентивните съществител-
ни имена (nomina agentis). Деятелните имена се образуват от съществителни 
имена и означават субстанция, назована въз основа на активното ѝ деятелно 
отношение към друга субстанция. Най-често категорията субстанция е кон-
кретизирана чрез понятието лице и по тази причина деятелните съществи-
телни имена се разглеждат като названия за лица (Радева 1991: 96). В тесен 
смисъл те се характеризират с ономасиологично отношение на активно въз-
действие върху предмета (Докулил 1967: 125).

 Статистически ексцерпираният материал показва следното: в чешкия ма-
териал открихме 488 единици със суфикс -ař/-ář, в българския материал – 177 
единици със суфикс -ар. От диахронна гледна точка образуването на деятелни 
съществителни със суфикс -ař/-ář//-ар (-яр) е старинен и много продуктивен 
процес. Този суфикс е от неславянски произход – от латинския суфикс -arius 
– и в славянските езици навлиза чрез старогорногерманския -ari (Вондрак 
1906: 431). В чешкия език суфиксът -ař има дълга (-ář) и кратка форма (-ař), 
като дългата се среща при думи с една или три (а понякога и повече) срички, 
а кратката се среща най-вече при двусрични думи (Докулил 1967: 128;  ПМЧ 
1995: 114).

 В чешкия език производните деятелни имена със суфикс -ař/-ář са обра-
зувани от съществителни имена с конкретно значение, съответно от мъжки, 
женски или среден род. Мотивиращото съществително име може да е основ-
но (chlebař) или производно (řezbář, vazbář, slovníkář). Срещат се и приме-
ри, при които може да се говори за хибриден тип деривация – т.е. мотивира-
щото съществително име е от чужд произход (bryllař, cvekař, čižmař, formář, 
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parukář, šindelář, tortář). Образувани от деминутиви са nožíkář : nožík : nůž, 
mastičkář : mastička : mast, žemličkář : žemlička : žemle, stužkař : stužka : stuha, 
nitkář : nitka : nit’.

 При образуването на деятелни съществителни имена със суфикс -ař/-ář 
рядко се наблюдава редуване – най-вече c : č – при имена от женски род на 
-ice или рядко при съществителни от мъжки род на -ec: lžíce : lžíčař, slepice : 
slepičář, skořice : skořičář, sklenice : skleničář, koberec : koberčář, krpec : krpčář. 
В чешкия материал открихме няколко съществителни имена с разширен ва-
риант на суфикс -ař/-ář: -к-ář, срв. ječmenkář, pšeničkář, ředkevkář, и -n-ář, срв. 
klecnář, lžicnář. В някои от случаите може да се говори за паралелна моти-
вация: obšívkář : obšívat : obšívka, posun’kár : posun’kovat : posun’ky, škodař 
: škodit : škoda, tiskař : tisknout : tisk. Може да се каже, че се наблюдава сла-
ба конкуренция със суфикс -ník: vazbář : vazebník, hadrář : hadrník, hrobář 
: hrobník, kartář : karetník, kominář : kominík, pečetař : pečetník и с чуждите 
суфикси -ista и -ant: postillař : postillista, muzikář : muzikant.

Въз основа на семантиката на мотивиращото съществително име примери-
те от чешкия материал могат да се причислят към следните семантични групи:

•	Названия на лица според предмета, който произвеждат или с който ра-
ботят: bryllař, brynzař, cedulkář, cetkář, čizmář, doškář, dudař, erbař, harfář, 
hodinář, košář, lampář, loutkář, metlář, řešetář, sádrář, srpař, škrobař, truhlář, 
udidlář;

•	Названия на лица според стоката, която продават (в много от примерите 
от тази група може да се говори за припокриване на значението с примери 
от горната група): dřevař, drvař, kamnář, klobáskář, kminař, lahůdkář, ledař, 
moukař, obrázkář, popelář, sádlář, skořicář, slaninář, vlasař, vlnař, zvěřinář;

•	Названия на лица според материала, с който работят: ebenář, kamenář, 
měděnář, mramorář, ocelář, perař, plechař, sklář, smolař, stříbrář, voskář;

•	Названия на лица според животните, които ловят или отглеждат: 
beranář, holubář, husař, kačenář, kobylkář, korotvičkář, kozář, kravař, krtkář, 
lvář, miškář, oslář, prasatař, rakař, slepičář, srnař, telař, včelař;

•	Названия на лица според растенията, с които е свързана дейността им: 
bramborář, bylinář, cibulář, citronář, česnekář, hubkář, chmelař, ovsař, semenář, 
senař;

•	Названия на лица според инструмента (включително и музикален), с 
който работят: fletnář, houslař, kejdař, udičář, veslář;

•	Названия на лица според това, което правят с удоволствие (обичат да 
ядат или да пият): buchtář, chlebař, kašičkář, koblihář, polívkář, smetankář, 
žemličkář; 

•	Названия на лица според негативно оценена привичка (приближават 
се до категорията имена nomina attributiva): děvkář, holkář, křivdář, kapsář, 
manželkář, nevěstkář, pannář, petlichář, vdovář, ženař;

•	Названия на лица според упражняваната професия или функция, която 
изпълняват: celnář, horář, lichvář, listař, vinař;
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•	Названия на лица според мястото, където работят, или според това, в 
което участват: nivař, prádkář, sklepař, stajnář, stávkář;

•	Названия на лица според специалността, в която работят: hudbař, 
hvězdář, pečetář, planetář;

•	Названия на лица според това, с което се занимават – пишат, четат или 
съчиняват: kronikář, letníkář, notař, novinář, písmenář, písničkář, pohádkář, 
postillář, slovář, slovníkář.

В материала, ексцерпиран от Речник на българския език на Н. Геров, 
също откриваме множество деривати деятелни съществителни имена със су-
фикс -ар (-яр). Суфиксът -яр се явява след ч, ж, ш, които Н. Геров смята за 
меки съгласни.

 Дериватите със суфикс -ар (-яр) са образувани от съществителни с 
конкретно значение, като сред тях има и такива от чужд произход, най-вече 
от турски и гръцки – напр. зулумкар, камилар, керемидар, кромидар, лаутар, 
сапунар, хазнатар. При образуване на деятелни съществителни от същест-
вителни от женски род суфиксът -ка отпада (гъдулка : гъдулар, цигулка : ци-
гулар), макар и невинаги (кокошка : кокошкар), отпада също и окончание -а 
(бъчва : бъчвар, брадва : брадвар, жетва : жетвар, лихва : лихвар) или окон-
чание -о или -е при съществителни от среден род (брашно : брашнар, жито 
: житар, въже : въжар, злато : златар, грозде : гроздар). При мотивиращи 
съществителни имена от женски род на -ца, -ица и такива от мъжки род на -ец 
се наблюдава преглас ц : ч (краставица : краставичар, кошница : кошничар, 
лисица : лисичар, лъжица : лъжичар, мекица : мекичар, надница : надничар, 
овца : овчар, паница : паничар, катанец : катанчар); при съществителни от 
мъжки род на -к или -х настъпва палатализация к : ч (лешник : лешничар), х : 
ш (орех : орешар и орехар). Дериватът воловар може да бъде разглеждан като 
образуван от формата за множествено число на вол : волове.

 В българския материал откриваме и разширени варианти на суфикса -ар: 
-к-ар (женкар, зулумкар), -щ-ар (магарещар), -д-ар (тефтердар, чохадар), -г-
ар (шилегар), -т-ар (магаретар), -ичар (шиповичар).

 За наличие на паралелна мотивация може да се говори при дериватите 
работар и коледар – работар : работа : работя, коледар : Коледа : коледу-
вам. Тясна близост между категориите nomina agentis и nomina attributia може 
да се наблюдава при болничар (‘който работи в болница’ и ‘който се грижи за 
болни’) и домошар (‘който се грижи добре за дома’ и ‘който извършва добре 
къщната работа’).

 Конкуренцията с останалите суфикси е доста ограничена. Откриваме 
словообразувателни синоними със суфикс -ник (вратар : вратник, годежар 
: годежник, коледар : коледник, работар : работник), със суфикс -ач (лозар 
: лозач), със суфикс -джия/-чия (пъдар : пъдарджия, сапунар : сапунджия, 
корабар : корабчия).

 В рамките на този словообразувателен тип деятелни имена можем да 
откроим относително голям брой семантични групи:
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•	Названия на лица според предмета, който изработват: брадвар, боту-
шар, бъчвар, винар, вретенар, въжар, гребенар, грънчар, кожухар, коритар, 
кошничар, маслар, мекичар, обущар, решетар;

•	Названия на лица според стоката, която продават: брашнар, винар, 
вретенар, въгленар, железар, копринар, месар, оцетар, паничар, свилар, че-
решяр;

•	Названия на лица според растенията, към които се отнася дейността им: 
ябълкар, боринар, буренар, вишняр, гроздар, житар, копривар, краставичар, 
лукар, лешничар;

•	Названия на лица според животните, които отглеждат или ловят: биво-
лар, воловар, говедар, гълъбар, гъскар, козар, коняр, лисичар, мечкар, пчелар, 
свинар, соколар;

•	Названия на лица според мястото, на което работят: корабар, водени-
чар, тепавичар;

•	Названия на лица според материала, с който работят: железар, златар, 
каменар, козинар, сребрар;

•	Названия на лица според превозното средство, което притежават или с 
което работят: варкар, колар, теленгар;

•	Названия на лица според храната, която ядат: гроздар, копривар, мле-
кар, тиквар;

•	Названия на лица според музикалния инструмент, на който свирят: гай-
дар, гуслар, лаутар, цигулар;

•	Названия на лица според народния обичай или според предмета, с кой-
то участват в обреда: торбар, коледар, божичяр, фругличяр, хоругвичяр, мо-
мар, опашкар, прегозбар, шиповичар;

•	Названия на лица според професията или функцията, която изпълняват: 
главар, градинар, кръчмар, лихвар, лекар, мливар, поклисар, рудар, тефтер-
дар, тъмничар.

 Трябва да отбележим, че има единици, които могат да бъдат причислени 
към няколко семантични групи – напр. катанчяр ‘който изработва ключове’, 
‘който продава ключове’, ‘комуто са поверени ключовете’.

 В заключение можем да отбележим, че деятелните имена със суфикс 
-ař/-ář в чешки език и със суфикс -ар (-яр) в български език са широко за-
стъпени и деривацията с тези суфикси е много продуктивна. Словообразува-
телният тип със суфикс -ař/-ář заедно със словообразувателния тип деятелни 
имена със суфикс -ník образува ядрото на категорията nomina actoris в чешкия 
материал. В българския материал ядрото на тази категория образуват деятел-
ните съществителни имена със суфикс -ар (-яр) и -джия/-чия. И в двата езика 
мотивиращото съществително може да е домашна дума или дума от чужд 
произход. И в двата езика се наблюдава редуване на ц : ч (c : č) при съществи-
телните със суфикс -ица (-ice), -ец (-ec). Материалът свидетелства за богато 
разнообразие от семантични групи, в които могат да се групират отделните 
деятелни съществителни имена.
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